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Kipro sala tebėra užburtame 
rate

Kipras — maža sala. Nors neturi vieno miliono gy

ventojų, bet drumsčia didžiųjų valstybių gyvenimą, ardo

jų santykius. Kautynės tarp graikų ir turkų nurimo tik 
Velykų švenčių proga.

---------  Į pažadėjęs laikui bėgant pri
jungti Kiprą prie Graikijos.

Graikija ir Turkija yra 
Anglijos ir JAV sąjunginin
kės. JAV kadaise Graikiją

Kipro sala buvo iš seno 
Anglijos, o dabar ir JAV 
karo strateginis punktas.
Nei carų. nei Sovietų Rusija 
iki šiol Kipru nesidomėjo. Ir išgelbėjo nuo bolševikų oku-
tik dabar jis parūpo. pacijos. O dabar Sovietų

Jei ne Sovietų Sąjungos 
įsikišimas i Kipro reikalus.

Sąjunga deda visas pastan 
gas JAV ir Anglijai išstumti

čia ir šiandien nebūtų tokios iš Kipro karinių bazių. Ir 
suirutės, kokia dabar yra. taip susidarė didelė politinė 

Makarijui. gavusiam* so- painiava, gadinanti vakarie- 
vietų paramos pažadą, štai-: čių draugiškus santykius, 
ga išdygo ragai- Jis nori Nors Anglija suėjo su So- 
Kipro saloje panaikinti tur- vietų Sąjunga į glaudesnius 
kams konstitucijos garan- prekybinius santykius ir so- 
tuotas teises ir savivaldą, to- vietoms duoda net ilgalai- 
dėl nesusipratimai išsivystė kius kreditus, bet bolševikai 
j atviras kovas. Į to reikalą vistiek varo tokią užsienio 
teko įsikišti irJungtinių Tau- Į politiką, kuri nėra persunk
tų organizacijai. Ši nutarė ta jokia bendradarbiavimo 
ten pasiųsti tarptautinį ka-. dvasia. Sovietai daro tik tai. 
riuomenės dalinį. Tas dali-, kas yra naudinga komunniz- 
nys ten įsikūrė, bet iki šiol mo eksportui.
jis padėties nesutvarkė, ir Kipre išsivysčiusios kovos 

Jungtinių Tautų sekreto
riaus pastangomis aprimo 
tik per ortodoksų Velykas- 
Bet po švenčių susirėmimai 
vėl prasidėjo, nes čia nei 
šventės ir nei maldos tauti
nės neapykantos negali nu
malšinti.

kovos tebevyksta. Norim 
tuos nesusipratimus užslo
pinti jėga. tai tarptautinei 
kariuomenei tektų įsivelti i 
mūšius prieš abi bešūkau
jančias puses, bet to vengia
ma.

Turkija rimtai pagrąsino. 
jei kovos saloje nesiliaus, 
tai pasiųsianti ten savo ka
riuomenės dalinius savo tau
tiečiams nuo graikų ginti.

Dabar staiga Kipro saloje 
įsikūrė Sovietų Sąjungos pa
siuntinybė net su 170 „spe
cialistų." Čia lankėsi ir kaž
kokia sovietų prekybos ko-

Algerijos Ben Bella 
lankėsi Maskvoje

Algerijos respublikos pre
zidentas Achmet Ben Belą 
lankėsi Maskvoje.

Jis buvo N. Chruščiovo iš-
misija. o salos vandenyse' kilmingai priimtos, išbu- 
pasirodė ir keliolika sovietų čiuotos. išglamonėtos ir pa- 
povandeninių laivų, tarpe vežiotos po Kaukazo vasar- 
kurių vienas buvo pastebė- vietes. Jam pažadėto šu
tas ginkluotos raketomis. 
Tiems laivams plaukioti ten 
niekas negali uždrausti- Tai
gi Turkijai beliko pasiten
kinti tik stebėtojos vaidme
niu ir protestais.

Aišku, kad Graikija pa
laiko Makariosą. nes šis yra

teikti visokeriopa parama 
šalies ūkiui atstatyti ir nuo 
priešų apsiginti.

Gegužės 1 d. šventės pro
ga. Ben Belą iškilmių metu 
buvo pasodintos netoli N. 
Chiuščiovo garbingoje vie
toje-

Ten Bellos dėka Algeri- 
joje iau Įsigalėio vienparti
nė sistema — leista veikti 
tiktai vadinamam Naciona
linio Išsivadavimo Frontui, 
kuriam pats Per Bella vado- 
vauia. Visos kitos iki tol vei
kusios politinės partijos už
darytos ir ių vadai sukišti 
į kalėjimus.

Ben Bella sakosi nes^s ko
munistas. bet jam patinkan
ti vienpartinė valdymosi 
santvarka, kuri. esą. dau
giau tinkanti Algerijos gy
ventojams.

Savo nepriklausomumą
Prancūzijos socialistų partija komunistų partijai Ben Bel- 
savo kandidatu į prezidentus pa- ]a pabrėžė ir Maskvoje, bet 
skyrė Marceilles majorą Gasto- tik politinis naujai sugal
ną Defferre. Jam teks rungtis 
su de Gaulle. jei šis statys savo 
kandidatūrą.

Komoje susituokė Ispanijos princas (ar 
dybu Olandijoje kilo didelis triukšmas, 
testantai, Ispanijos princas katalikas, i* 
princas Carlos pretenduoja į Ispanijos 
karalius, jei ten bus grąžinta monarchija. 
Princesė buvo spaudžiama nutraukti ry 
ji atsisakė teisiu į sostą ir ištekėjo už 
nė vienas Olandijos karališkosios šeimos 
veržėsi į bažnyčią jungtuvių iškilmių pa

los su Olandijos princese irene. Dėl tų ve- 
Mat, Olandijos karališkoji šeima yra pro- 
rincesė perėjo Į kataliku tikėjimą. Jau 
tas buvo nepriimtina jos tėvams. Be to, 
Olandija nenori į tą reikalą maišytis, 
sius su Carlos, bet niekas negelbėjo — 
savo pasirinktojo. Vestuvėse nedalyvavo 
narys. Paveiksle matome, kaip žmonės 
matytu

Saigono uoste 
išsprogdino laivą

Prez. L. Johnsono 
pažadai

Naujas tinklas 
neišmanėliam žvejoti

votas komunistų manevras, 
kad Algerija neprarastų ir 
vakariečių paramos.

Gegužės pirmosios šventė čia 
ir ten

Gegužės pirmoji — darbininkų vienybės šventė — 

visur iškilmingai paminėta. Nebūta didesnių nesusipra

timų. Tik Čekoslovakijoje studentai demonstrantai išėjo 

su priešvalstybiniais šūkiais. Yra suimtų. Vienas nuo 

žaizdų mirė-

Sovietų Sąjungoje ir Rytų Vakarų Berlyne- čia kalbė-
Vokietijoje gegužės pirmo
sios dienos šventė išsiskyrė 
iš kitų šalių savo pasirody
mais ir kalbomis, 
tos šventės eitynėse dalyva
vo gausūs kariuomenės dali
niai. Jie nustelbė darbinin-

jo miesto burmistras dr. W. 
Brandt. Tarp kitko jis pasa
kė:

„Rytų Vokietijoje gyve
na tokie pat darbštūs vokie
čiai kaip ir Vakaruose. Bet 
Rylų Vokietijos gyventojai

kijos buvimą toje šventėje, gyvena skurdžiai. Jie neturi 
Šiais metais Sovietų Sąjun- demokratinės santvarkos to

Pietų Vietnamo sostinės 
uoste išsprogdintos JAV lai
vas. atvežęs helikopterius ir 
kitus karo reikmenis. Laivas 
neginkluotos ir jo Įgula bu
vo iš civilių jūrininkų. Jų 
daug sužeista. Sužeisti ir 
keli amerikiečiai kariai, to
me laive buvę. Stiprią bom
bą pakišo raudonieji parti
zanai. Tikimasi, kad po ke
lių savaičių remonto laivas 
vėl galės plaukioti.

Ten pat Saigone netoli 
amerikiečių būstinės parti
zanai numetė bombą, ir bu
vo sužeisti 8 kariai. Tik 10 
minučių prieš sprogimą pro 
tą vietą pravažiavo JAV 
ambasadorius Lodge-

Vermon Roberts iš Garden Ci
ty, Mich., rodo jo žemėje rastus 
kažkokio gyvio dantis. Jie yra 

1 6 colių ilgio, 3 su puse storio.

Rinkiminės nuotaikos jau 
veikia ir prez. L- Johnsoną. 
Nors jis iki šiol tiesioginiai 
dar nedalyvauja prasidėju
sioje rinkiminėje akcijoje, 
bet strateginės gairės jau iš
dėstomos, ir tai čia tai ten 
jis ima dalinti įvairius paža
dus.

Jis aplankė tos Pennsyl
vanijos ik kitas vietas, kur 
seniau žydėjo angliakasvba, 
augo naujos gyvenvietės, o 
skystam kuiui. visa ta buvu
si gerovė sunyko ir gyvento
jai nuskurdo.

Johnsonas tiems gyvento
jams pažadėjo paramą ir 
tam reikalui iš kongreso 
tuoj pareikalavo 220 milio- 
nų dolerių. Ar parlamentos 
tuos pinigus duos. tai dar 
kitas klausimas, bet spaudo
je tos prezidento pastangos 
jau nuskambėjo.

Prez. L. Johnsonas tarė 
žodį ir Prekybos Rūmų su
važiavime. kur dalyvavo 
daugiau kaip penki tūkstan
čiai atstovų, čia jis pareiš
kė kad reikia daboti pusiau
svyrą tarp pragyvenimo kai
nų ir uždarbių. Šiais metais 
prekybininkai ir voTslirin
kai uždirbsią apie 30 bilionų 
doleriu, tai nesą pagrindo 
skustis.

Jo pranešimas suvažiavu
siems patiko, ir tai gali taip 
pat turėti reikšmės rinki
muose.

New Yorko 41 kanalizaci
jos darbininkas atsisakė 
dirbti kartu su portorikie
čiais ir negrais.

Indianoje ir Minnesotoje 
nuėjo nuo bėgių traukiniai. 
Sužeisti 95 asmenys-

Balandžio 28 d. Vilniuje 
suorganizuotos Lietuvos ko
mitetas ryšiams su lietuviais 
užsienyje palaikyti.

Komitetą sudaro 43 na
riai. Jo pirmininku „išrink
tas“ generolas Vladas Kar
velis.

Susirinkime, be kitų, kal
bėjo rašytojai Tilvytis, Miš
kinis. Raudonojo Kryžiaus 
pirmininko pavaduotoja gy
dytoja Grvbauskienė ir Vil
niaus arkivyskupijos kuri
jos kancleris kun. Mažeika.

Iki šiol veikė vadinama 
Draugija su užsieniu kultū
riniams ryšiams palaikyti, ir 
ji lūpinosi užsienio lietu 
viais-

demonstruojanti ka
riuomenė pirmą kaitą pasi
rodė su balistinėmis ant tan
kų vežamomis raketomis. 
Tuo lyg norėto įbauginti 
laisvasis pasaulis savo ka
riniu pranašumu. Rytų Ber
lyne taip pat pasirodė tan
kai-

Nikita Chruščiovas neiš
kentė ir pagrasino JAV ne
skraidyti su savo žvalgybi
niais lėktuvais virš Kubos. 
Tokie skraidymai galį susi
laukti nemalonių pasekmių. 
Panašiai atsiliepė ir Kubos 
barzdyla.

Įvairiuose Sovietų Sąjun
gos miestuose gegužės pir
mosios demonstracijose nie
kur nebuvo prisiminta apie 
darbo žmogaus buities pa
gerinimą. Bet visur buvo ra
ginama atsidėjus dirbti, 
dirbti komunistų garbei, 
valstybės naudai, jos pajė
gumą stiprinti.

Čekoslovakijoje gegužės 
pii-mosios demonstracijos iš
siskyrė iš visų kitų: čia dau
giau kaip trys tūkstančiai 
studentų išėjo su priešvals
tybiniais šūkiais. Policijai

gos dėl ir ūkiniai skursta. “
Maskvoje šį kartą nema

lonus sutapimas. Sovietų S- 
goje gegužės šventė tęsiasi 
tris dienas. O štai gegužės 
3 d- šiemet buvo pravoslavų 
Velykos. Todėl jau šešta
dienį užsilikusios Maskvoje 
cerkvės buvo kupinos lanky
tojų.

Pavergtos I.JctMvns kaime 
gegužės šventė buvo darbo 
diena — sėjos pradžia. Tik 
miestuose toji šventė pasi
reiškė eitynėmis ir raudonų
jų biurokratų kalbom1 

IŠVARĖ RUSŲ ŠNIPĄ

Prisidengdamas „Prav- 
dos korespondentu. V. Tara- 
sov pradėjo Kanadoje šni
pinėti. Iš vienos įmonės tar
nautojo jis paprašė visokių 
žinių ir pažadėjo už patar
navimą sumokėti. Tarnauto
jas tuoj susižinojo su Kana
dos saugumu. Saugumas nu
rodė, kurias žinias jis gali 
suteikti- Ir progai pasitai
kius. V. Tarasov buvo suim
tas nusikaltimo vietoje. De-

Sir Harold Carrla. Brttaln.

Jie varžosi dėl Atlanto Sąjungos 
generalinio sekretoriaus vietos. 
Viršuje Manlio Brosio (italas), 
apačioje Harold Caccia. M

ja. jis buvo aprūpintos di- 
buvo sunku juos suvaldyti.; plomatiniu pasu. tai suimti 
Buvo iššauktas saugumo ka- jo negalėjo ir pasitenkino 
riuomenės dalinys- Kelios
dešimtys studentų suimto.

Iki šiol Čekoslovakija bu
vo laikoma viena iš patiki
mesnių sovietinių satelitų.
Ten ir pragyvenimo lygis y- 
ra aukštesnis, negu kitur, ir 
štai — tokia nelaukta staig
mena kaip studentų de
monstracija! Jaunimas, o 
ypač besimokantis, veržiasi 
į laisvę, ir tiek.

Demokratijos šalyse ge
gužės pirmoji praėjo ramiai, 
jos eisenose dalyvavo dide
lės darbo žmonių masės. Čia 
darbo žmogus nebuvo pa
mirštas ir jo vienoje nežy
giavo kariuomenė su gink
lais. Ta proga pasakytose 
prakalbose buvo keliami 
darbo žmogaus gerovės rei-j 
kala’ ir in kultūrinė pažan
ga bei politinis sąmoningu
mas. ! Viršuje Tanganyikos žemėlapis.

Tik Portugalijoje Įvyko apačioje jos preezidentas Julius 
susirėmimų tarp policijos ir Nyerere, \akarą šalininkas. Jo 
demonstrantų ir buvo SU- vadovaujama valstybė susijun- 
Žeistų. ' su Xanz'baru’ pasvirusiu i

1 Gausi demonstracija buvo Maskvos pusę.

tik ištrėmimu.



Puslapis anfrao

Balsuosime!
Amerikos Lietuvių Bendruomenė gyvuoja. Ji dar 

jauna. Nespėjo visos Amerikos lietuvių išeivijos gyvai 
savo darbu sudominti.

Senosios kalios išeivijos dalis jos atsiradimui nepri
taria ar jos veikimo nesupranta, nuo jo šalinasi ir rinki
muose nedalyvauja, nors rinkimai atliekami demokrati
niu būdu. — visi turi teisę dalyvauti ir išstatyti savo kan
didatus j Bendruomenės vadovybę.

JAV turime kitas bendrines organizacijas, kurios 
turi savo veikimo atitinkamas sritis: ALTas—Lietuvos 
laisvinimo bylos rėmėjas. BALFas— susirūpinęs šalpa 
tų mūsų tautiečių, kurie nukentėjo dėl buvusio karo ir Lie
tuvos okupacijos; turime du Susivienijimus savitarpinės 
pagalbos ir gyvybės draudimo reikalui. Bet iki šiol netu
rėjome tokio centro, kuris išimtinai rūpintųsi mūsų tautos 
kultūros reikalais. Tai spragai užkišti ir buvo Įkuria Lie
tuvių Bendruomenė.

Čia nenorime nuneigti, kad iki šiol nebuvo kas lietu
vių išeivijos kultūros reikalais rūpinosi. Buvo ir buvo daug 
nuveikta, kuo ir didžiuojamasi- Bet nebuvo vieno centro, 
kuris tą darbą derintų, didesnius darbus bendromis jėgo
mis atliktų.

Kai kas norėtų matyti Bendruomenę kitaip organi
zuotą. Kai kas pageidauja aiškesnių jos veikimo gail ių, i 
Ypač daug tenka nugirsti dėl L. Bendruomenės abejonių 
iš senesniosios išeivijos kartos.

Visos tos pastabos, visi tie norai ir pageidavimai bei 
tokia ar kitokia Bendruomenės kritika yra suprantama ir 
pateisinama, tik reikia tai ne savo kišenėj laikyti ir mur
mėti. bet viešai pasisakyti, abejones išdėstyti ir išsiaiškinti’ 
Svarbu tas kritiškas mintis ar naujus konstiuktyvius pa
siūlymus iškelti pačios Bendruomenės atstovų suvažia
vimuose. O kad ten būtų galima savo nuomonę ir Įsiti
kinimus pareikšti, yra būtina turėti savo atstovus, savo 
pažiūrų šalininkus.

Čia ir glūdi demokratijos pradas, suteikiąs galimybę 
dalyvauti rinkimuose visiems ir Į kandidatus išstatyti sa
vus šalininkus bei rūpintis, kad jie būtų išrinkti-

Kas rinkimuose nedalyvauja, savaime išsižada pro
gos Bendruomenėje pasirodyti su savo sumanymais, nors 
tie sumanymai būtų geri ir naudingi.

Rinkimuose tenka dalyvauti net ir tuo atveju, jeigu 
balsuotojas nesusirastų sau tinkamo kandidato, už kuri 
norėtų atiduoti balsą. Tada galima Įmesti tuščią kortelę. 
Tie "tuštieji“ balsai taip pat pravers. Jie būsimai L. Bend
ruomenės vadovybei rodys, kad jos rinkimų sistemoje yra 
trūkumų, kad yra dalykų taisytinų, jeigu dalis rinkikų 
neturėjo už ką savo balso atiduoti. Kur nėra veiksmo, ten 
nėra nei atoveiksmio.

<uūlxivi5, 50. BvSiOn

Čia matome Europos žemėlapį. Juodasis 
kos organizaciją valstybės. Gegužės 4 d. 
rencija, kuri ieškos būdą, kaip išplėsti 
sijungti visam laisvajam pasauliui prieš

plotas — apsijungusios į Bendrosios Rin- 
ženevoje (Šveicarijoje) prasidės konfe- 
prekybą mažinant muitus. JAV siūlo ap- 
komunistinį, de Gaulle stengiasi, kad Va

I
Nr. 19,1964 n?, gegužės 6 H.

Kas kitur rašoma
KAS ŠITAIP RAJO' PRIEŠKARINIŲ SKOLŲ 

PAINIAVA
„Veiksnių mazgotės jau ------ -—

sielojasi, kad tarptautinės Prieškariniais metais Lie- 
parodos Niujorke vadovybė tuva, Latvija bei Estija turė- 
cenzūruos jų „informacijas jo tamprius ryšius su Angli-

ja. Pabaltijo valstybėse 
Anglija pirko maisto gami- 

”Ką jie vadina cenzūravi- njus? o tos trys šalys Angli
niu. yra tik draudimas loti. joje Įsigydavo pramonės iš- 
(Jos pabraukta- Kei reri.J.į dirbiniu.

: apie Lietuvą.*4

karu Europa apsijungtą Prancūzijai va dovaujant, kaip trečioji jėga tarp JAV ir 
Sovietu Sąjungos.

LIETUVIAI KITUR
BRAZILIJA

Lietuvių S-gos Brazilijoje 
vadovybė

(E) Brazilijos Lietuvių 
Sąjungos vadovybę sudaro: 
-Jonas Jodelis — pirminin-
1_____T">__ 1______Kas, naiys luuens — vrc^ 
pirm.. Nijolė Pupienytė — 
sekr.. Ant. švedas — antr. 
sekr., Ant. Kučinskas — ižd. 
Emilija Fupienė knvg- ir J. 
Buragas — turto globėjas. 
Revizijos komisiją sudaro 
mokyt. St. Jurevičius, moky
tojas St. Kubiliūnas ir Norb. 
Stasiulionis.
Gedėjo lietuvio sportininko

(E) Brazilijoj. Campinas

i išvyko Į Braziliją. Montevi- 
deo išgyvenęs 12 metų ir 
mokėjęs su visais sugyventi.
Ruošias Į šiaurę A- Plavičius

Ilgametis Keleivio skaity
tojas ir bendradarbis, uolus 
lietuvių socialistų veikėjas 
A. Plavičius nmšia&i Išvykti 
gyventi Į JAV.

Linkėtina, kad drg. Alek
sandras ir JAV Įsijungtų Į 
lietuvių socialdemokratų ei
les ir būtų toks pat veiklus 
kaip Uragvajuje.

M. Krasinskas

linkės aukoti. Aukas siųsti 
LB Centro išd. Zigmui Dai- 
lidkai. 5921 So- Fairfield 
Avė., Chicago 29, III.

GALIMAS NAUJAS 
KANALAS

Taip rašo Vilnyje (nr. 76) 
L. Jonikas.

Sovietijoje dabar prasi
dėjo mandagumo vajus. Ma
tyt, Įkyrėjo ir ten nežmoniš
kas keikimasis. storžievišku
mas. Ar Jonikas, išgirdęs tą 
Maskvos balsą, paklausys jo 
ir pradės kiek mandagiau- 
rašyti? O gal. tikriausia, pa
gal seną rusų patarlę, kup
rotą tik karstas išlygins...

Mat. L- Joniko kalba ir 
raštas dar yra senos komu
nistinės mokyklos stiliaus, 
kada net sovietinio komu
nizmo tėvai, prieš juos su
šaudant. buvo vadinami pa
siutusiais šunimis, hienomis 
ir panašiais „titulais“.

BŪTŲ NEPROTINGAS 
SPRENDIMAS

Kolumbijos vyriausybė 
sutiko leisti per jos žemę iš
kasti naują kanala Atlanto 
vandenynui sujungti su Ra
miuoju vandenynu.

Vienybės nr. 17 straipsny 
„Kunigas Jankus. Vienybė 

į ir Rūta Lee“ redaktorė S. 
Narkėiiūnaitė rašo:

„Kun. Jankus Vienybės 
leidėjai telefonu pranešė, 
kad Rūta Lee-Kilmonytė at
šaukiama iš dalyvavimo Pa
saulinės parodos lietuvių 
programoj. Ir tai. esą. daro
ma tik todėl, kad Rūta Lee 
lankėsi Lietuvoj?4

Šių rinkimų metu dera parodyti savo tautini susipra
timą, pilietini subrendimą ir ateiti Į rinkimų vietą atiduoti! mieste, automobilio nelai- 
balso už tuos. kurie žinomi kaip geri kultūrininkai, visuo- mėje žuvus lietuviui sporti- 
menininkai ir atviromis akimis žvelgia i svarbiausius ir ninkui. Švietimo Ministeri- 
aktualiausius mūsų gyvenimo klausimus. Taigi balsuoti jos Fizikos ir Sporto Depar
visiems reikia-

Jau ruošiamasi rinkimams

tamento inspektoriui Valde
marui Blatkauskui. apie ve
lionį plačiai rašė visa Brazi
lijos spauda. Jis buvo ge- 

Į iriausias Brazilijos krepšinio 
žaidėjas tos šalies rinktinė
je. „Argentinos Lietuvių 
Balsas“ pažymi, kad Blat- 
kauskas laikęs paskutinius 
egzaminus teisių fakultete. 
Už pasižymėjimą sporte dar 
1959 m- Brazilijos buv. pre
zidentas dr. Kubitschek bu
vo Blatkauską apdovanojęs

Šie metai nėra eiliniai. Štai rudeniop Įvyks preziden
to ir kiti rinkimai. Nors laiko dar esama, bet rinkiminė 
kampanija jau prasidėjo.

Iki šiol propagandine veikla gyviau reiškėsi respub
likonai. Jie turi didesni rūpestį, nes reikia susiorientuoti 
dėl būsimo kandidato Į prezidentus. Rinkiminė kova eina 
tarp kelių asmenų- Nors Lodge ir Nixonas savo kandida
tavimo klausimu tyli. per pirminiuose rinkimuose, nors ir aukščiausiu Garbės Ordinu 
neįregistruoti. jie surenka kai kada daugiau balsų, negu ! 
kiti, kurie už save agituoja.

Demokratų partijos kandidatu Į prezidentus numaty
tas L. Johnsonas. Tik spėliojama, kas bus jo pavaduotoju.

Parlamentariniu požiūriu JAV yra Įsigyvenusi dvi- 
partinė sistema. Rinkimai neproporciniai. Balsų likučiais 
nesidalinama. Neskaitlingoms grupėms sunkiau patekti 
Į parlamentą.

Todėl nors tarp demokratų ir respublikonų esama 
skirtingų pažiūrų atstovų, bet jie vistiek laikosi vienybės, 
nenorėdami suskilti smulkiomis grupėmis.

Keistoka, betlietuviai rinkimų metu rikiuojasi ne 
pagal savas tautines politines grupes, o Į demokratų ir res
publikonų šalininkus, ir jų tarpe kuriami net atitinkami 
sambūriai.

Aplamai, lietuviams reikėtų labiau pasitikėti renka
mo kandidato asmenybe, jo būdo privalumais ir atsižvelg
ti Į jo pažiūras Lietuvos laisvinimo reikalu.

{ šias mums lemtingas problemas reikėtų kreipti dė
mesį ne tik renkant prezidentą, bet ir kongresmanus, se
natorius ar kitus aukštus pareigūnus.

URUGVAJUS 

Išplūdo Armonienę

Komunistų radijo valan
dėlės vedėjas nemokša Pet
ras Revuckas balandžio 5 d.. 
neturėdamas ką daugiau 
purvais apdrabstyti, užsi
puolė ir visą savo tulžį išlie
jo ant Barboros Armonie- 
nės, kurios knyga „Palik sa
vo ašaras Maskvoje“ nese
niai pasirodė ispanų kalba.

Jis ją išplūdo biauriau- 
siais žodžiais, tevartojamais 
padugnių valkatų draugijoj.

Matote, kokią „kultūrą“ 
čia skleidžia Maskvos bat- 
laižiai.

Išvyko kun. J. Giedry*

Jis balandžio pradžioje

L. B-NĖS PARAMA 
LIETUVIŲ DIENAI

Lietuvių Komitetui pasau
linėje parodoje New Yorke 
Lietuvių Bendruomenės pa
daliniai per centro iždinin
ką Zigmą Dailidką aukojo:

Po $100: New Jersey apy
garda, Marųuette Parko 
(Chieagoje) ir Baltimorės 
apylinkės.

Po$50: Philadelphijos,
Centrinė. Rochesterio. Wau- 
kagano. Brighton (Chica- 
goj), Los Angeles ir Bridge- 
porto. Conn-. apylinkės.

Po $25: Detroito, Cicero 
(Chicagoj), Hartfordo 
Brocktono apylinkės.

Keamy-Harrison, NJ., a- 
pyl. $20 ir Lemonto, III., a- 
pyl. $10.

Raginamos ir kitos apy-

Gynybos departamentas 
jau siunčia 10 ekspertų ištir
ti naujo kanalo prakasimo 
sąlygoms.

Panamos kanalas yra jau 
kiek pasenęs. Dabar stato
mi didesni laivai, kuriems 
Panamos kanalu praplaukti 
yra sunku- Bet ir šio kanalo 
nenorima visai išsižadėti, 
karo atveju gali būti reika
lingas ir atsarginis kanalas, 
jeigu vieną jų subombar
duotų atominėm bombom 
ar kuri kita painiava iškiltų.

Panama kanalo reikalams 
yra perleidusi didelę žemės 
juostą. Už tai ji gauna kas
met 2 mil. dolerių. Be to, ji 
turi dar kitokų pajamų šal
tinių, su tuo kanalu susiju
sių. bet vis dar nori geres
nių sąlygų.

Vėl užmezgus su Panama 
ir diplomatinius santykius, dėl 

tos sutarties kilę ginčai bus 
svarstomi ir bus ieškoma 
abiem šalim priimtino spren
dimo.

Kasmetinė Lietuvos pre
kyba su Anglija svyravo 
tarp 82-96 milionų litų. Pre
kyba su Anglija palaikė be
veik išimtinai Lietuvos koo
peracijos centrai.

Net pasauliniam kanai iš
kilas. tarp Lietuvos ir Ang
lijos dar ėjo gyva prekyba. 
Ją nutraukė tik bolševikų 
okupacija- Anglija liko ge
rokai Lietuvai skolinga už 
perdraudimus ir kitas gėry
bes.

Pirmaisiais Lietuvos oku
pacijos metais Maskvos 
„specialistai*4 tuoj Įkibo Į tas 
nenuvestas užsienines są
skaitas. Jie tuoj tiesioginiai 
iš Anglijos verslininkų pa
reikalavo sąskaitas su Lietu
va išlyginti.

Londono verslo bendro
vių valdytojų atsakymas ta
da buvo trumpas: jie turėjo 
reikalų su kooperatinių ben
drovių valdybomis, o dabar 
anų teisėtų šeimininkų nesa
ma. Lietuva okupuota.

Vėliau buvo dėtos Mask
vos pastangos per Anglijos 
vyriausybę atgauti tai. kas 
Lietuvai priklausė. Ir tada 
buvo atsakyta, kad Lietuvos 
Įjungimas Į Sovietų Sąjungą 
nėra Anglijos pripažintas, 
tai ir tos skolos pasilieka at
viros.

Dabar jau kalbama, kad 
Anglija norinti pradėti de-

„Kiek teko patirti, kiti
Pasaulinės Parodos lietuvių 
komiteto nariai reikalą su-
pranta skirtingai ir būtu pa- ..v,.,.., uc-

„„d,raukti ū>i žit^ r.tba' S'J Sovietų Sąjunga 
toms anų laikų sąskaitomssirengę pasitraukti, jei šito

kia kun. Jankaus mintis bū
tų realizuota- Atrodo, kad 
tuo klausimu sprendimo ne
bus bent ligi gegužės mėn. 
vidurio, kada turi Įvykti to 
komiteto posėdis ir tas klau
simas gali iškilti.“

Mums atrodo, kad tokio 
neprotingo klausimo niekas 
neiškeis, ir Rūta Lee bus pa
likta ramybėje dėl jos lan
kymosi Lietuvoje.

DR. PR. ANCEVIČ1AUS 
PASLAPTINGA MIRTIS

sutvarkyti. Galvoje turima 
Lenkija bei Čekoslovakija, 
kurių tam tikros sritys atite
ko Sovietų Sąjungai ir kur 
Anglijos piliečiai turėjo sa
vo nuosavybių, dabar Sovie
tijos nusavintų. Ar beside
rant bus paliestas ir Pabalti
jo valstybių sąskaitų išlygi
nimo klausimas, tuo tarpu 
žinių neturima-

TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
SPAUDOS REIKŠMĖ

JAV prie Tripolio (Libijoje) tu
ri oro pajėgę stovyklą. Libijos 
vyriausybė nebenori leisti jos 
laikyti. Balandžio 29 d. prasidė
jo tuo reikalu derybos tarp JAV 
ir Libijos.

Dabar keliamas planas 
kasti naują kanalą per Ko
lumbiją gal turi tikslą pa
veikti ir Panamos vyriausy
bę. kad ji būtų derybose su 
JAV kiek nuolaidesnė.

VANDALŲ YRA IR 
DANIJOJE

Danijos sostinės Kopen
hagos Įplaukoje stovėjo gra
ži statula, vaizdavusi undi
nę. Vandalai naktį jai nu
plovė galvą.

Sovietų Sąjungoje -1959 
m. žeme* ūky dirbo 483 mil. 
žmonių, o JAV tik 7.4 mil. 
Sovietijoje maisto nepaga
minta tiek, kiek reikia, -o 
JAV jo neturi kur dėti.

Vienybės nr. 17 inž. P. 
Lelis rašo:

„Bai. 18 d-, kai vyko Lie
tuvių Fondo pirmas susirin
kimas. buvo palaidotas ži
nomas žurnalistas dr. Pra
nas Ancevičius. kurio mir
ties aplinkybės dar nėra iš
aiškintos. (Rastas kambary 
pasikoręs).“

„PAŽANGIŲJŲ“ EILĖS

Jokubka Maskvos davat
kų laikrašty „Vilny“ rašo. 
su savo draugu J. Mažeika 
„susumavę.“ kad Chieagoje

Y ra nusiskundimų dėl 
pašto nepalankumo mažu
mų spaudai. Mažumų laik
raščiai ne visur buvo pašto 
laiku išnešiojami.

Dabar naujai paskirtas 
vyriausias pašto viršininkas 
John Gronouski pareiškė, 
kad duotas Įsakymas paš
tams neanglų kalba spaudą 
tvarkingai pristatyti, žada 
griežtai elgtis su tais. kurie 
Įsakymo nevykdys, tikisi, 
kad ateity nebus nusiskun
dimų.

Svetimkalbė spauda, anot 
J. Gronouskio, turi didelės 
reikšmės JAV gyvenime. 
Jos tiražas yra milioninis. 
Nors būdami amerikiečiai,'turi pažangiųjų organizaci

jų — kuopų, chorų, klubų, neangliškai kalbantieji ver-
visokių komitetų“ net 37.

MOKA KALĖDOTI

tina savo senąją kultūrą, se
nas tradicijas ir tai, kas iš 

i kitų šalių paveldėta. Visų
---------  tautų atstovai, atvykę Į

Maskvinės „vieros“ kun i- JAV. prisidėjo prie šios sa
gai. susimetę Vilnyje, suge- lies kūrybos ir kėlė jos kul- 
ba geriau savo parapijonu turą. Kitų tautų spauda pa- 
kišenes aptuštinti, negu bet deda kovoti su klaidinan- 
kas kitas, šiemet jie nutarė] čiais gandais, kurių tikslas 
sukalėdoti $15,000. ' pakenkti šalies klestėjimui.
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ZAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEW YORK, N.Y.

WORCESTERIO NAUJIENOS

50 metų Operetės chorui
Šiais metais sukanka 50 

metų. kai Operetės choras 
Įsisteigė ir pradėjo garsinti 
Lietuvos vardą su lietuviška 
daina. Choras neseniai buvo 
suruošęs savo metinį kon
certą. kuriame labai gražiai 
pasirodė. Operetės choras 
be pertraukos repetuoja ir 
ruošiasi dainuoti Pasaulinė
je parodoje New Yorke. 
Minės J. Stilsono sukaktį
Juozo Stilsono - Stasiule

vičiaus mirties sukaktis bus 
paminėta gegužės 23 d. Mi
nėjimu rūpinasi Darbininkų 
Draugijos kuopa. Minėji
mas prasidės prie paminklo. 
Akademija įvyks Baltojo 
Žirgo restorano salėje. 86-16 
Jamaica Avė., Woodhave- 
ne- Vaišėse kiekvienas daly
vis turės prisidėti maždaug 
doleriu.

Moterų Vienybės balius

Moten] Vienybės balius 
įvyksta gegužės 17 d. Mo
tei Granada, Ashland PI., 
arti Brooklyn Academy of 
Music. Bilietas 10 dolerių. 
Bilietai galima užsisakyti 
pas Ar.driušienę, telefonu 
VI 7-4477 iki gegužės 7 d.

Išvyksta Ona Blažienė

Ona Blažienė vasaros lai
kotarpiui išvyksta į savo ū- 
kį. esantį arti Albany City.' 
N.Y- Ji praleidžia kiekvienai 
vasarą savo ūkyje. Žada vė
lyvą rudenį sugrįžti atgal į 
New Yorką.

Ona Blažienė į LDD 7-tos 
kuopos susirinkimus atsineš
davo skanaus lietuviško sū
rio ir juo pavaišindavo kuo
pos narius.

Lojalumo paradas

New Yorke gegužės 2 d. 
Lojalumo paradui, suside
dančiam iš apie 70 tautų.1 
vadovavo lietuvis architek
tas Antanas Varnas. Lietu
vius organizavo Altas, ir 
jiems vadovavo pirmininkas 
Albertas Ošlapas. Žygiavo 
Operetės choro choristės, 
pasipuošusios tautiniais rū
bais. skautai ir skautės ir 
Maironio šeštadieninė mo

Petras Būtėnas

Iš kur kada kas kaip su 
kuo lig šių laikų...

. K i
Tš’krTDONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE “

Tęsinys

Baltų, slavų ir germanų kalbų kiekiniai skaitvardžiai 
„20“—”90“ kaip žodžių junginiai (ne sudurtinės lytys!) 
yra praindoeuropietiškieji Ūkiniai (reliktai), o ne nauja
darai (A. Meillet, Introduction a 1‘etude comparative dės 
langues indoeuropeennes VII ed.. 413). Gi baltų skait
vardis liet šimtas 4. lat. simts iš :šimtas. yra netarpiškas
praindoeuropiečių likinys. siekiąs net ide. prokalbės ski
limo kentumine ir satemine tarmėmis pačią pradžią, o 
slavų ir germanų, net ir kaikurios kitos ide- kalbos čia sa
vo senumo neparodo. Nuostabu, jei liet. tūkstantis L lat. 
tūkstuots iš kamieno dūkstant-, tai prūsų tūrsimtons ds.gl. 
(R. Trautmann. Baltisch-Slavisches YVoerterbuch. Goec- 
tingen. 1923 m- 332 p. ir 305 p.), atrodo, žodžio analizė 
bus tū—simt-on-s, ir tuo būdu būtų sudėtinis žodis kamie
no tū(v)—simt-, kas galėtų reikšti ”daug šimtų“. Tuo 
būdu ir prūsų kalba turėjo skaitvardį ^šimtas. Žr. LE-

Y III. 489 p., kur yra ide. prokalbės kentuminės ir satemi ’ 
nės kalbos, ir prie to dar LE. II. 132.-.p. baltų kalbos; 
L. Dambriūnas.—LE. XXVII. 531 p.; A. Salys,—LE- II. 
133 p. galo 16 eilučių; jau minėto V. Mažiulio straipsnio 
13-14 p.; K- Būgos Rinktinių raštų atitinkamus puslapius, 
kaip yra nurodyta jo visų trijų tomų raštų priede — ro
dyklių tomelyje.

Taigi, ir germanų kalbų šeima iš senovės irgi turi ar
timų. net labai įyškių vienodų kalbinių dalykų su lietuvių 
kalba. Betgi negalima sakyti, kad germanų kalbos būtų 
atsiradusios iš lietuvių kalbos ar iš baltų prokalbės, ir ant
raip. Tų dviejų kalbinių šeimų (germanų ir baltų) tai tik 
ilgo kaimyniavimo Įtakos vaisius, ir daugiau nieko. Ts 
pati turime pasakyti ir dėl baltų kalbų šeimos bei slavų 
kalbų šeimos kaimynystės ir kokios vėliau atsiradusio.- 
kalbinės Įtakos vaisių, ir daugiau taip pat nieko. Įsidėmė
tina. kad baltų žemę ypač pakraščiais nuo seno agresiškai 
spaudė ir spaudė slavų ir germanų pasauliai, kaip ir šiai? 
laikais.

B- „V. Izbickas sakė, kad paskutinėj laidoj American 
Standart enciklopedijoj rašoma, kad indoeuropiečių tė 
vyne yra Pabaltijis (Pabaltijys! PB.) ir kad iš ten vyko 
išsiplėtimas (suprask indoeuropiečių išsisklaidymas iš 
ten. esą. buvusios ide. protėvynės. PB.). O lietuviai, kaip 
jų kamienas (Kamienas tėra. matėme ide. protėvynė ir 
prokalbė. PB.). ten pasiliko ir iki šiai dienai“ (Draugas 
54 nr. 1964. III. 4).

Yra šitaip:

1. Įdomu, kaip ištisai ten apie tai enciklopedijoje 
rašoma?

0 šiaipjau prieš anaip korespondenciškai tvirtinant, 
reiktų pagalvoti, koks tada Pabaltijy klimatas buvo žmo
gui apsigyventi ir misti, ar negalint ten apsigyventi, jei 
kur kitur toliau galgi jau buvo (Tikrai buvo!) patogiau 
gyventi tam anų tolimiausių laikų žmogui, tam didesniam 
ar mažesniam klajokliui maisto medžiotojui, o indoeuro
piečių kultūra yra žemės dirbėjų, žemės ūkio kultūra, ir 
tuo būdu net sėsliųjų gyventojų kultūra. Gi šiam Įdomiam 
reikalui pirma visko privalome šit ką galvoje turėti: Indo
europiečių prokalbė apie 2000 metų prieš Kr-, o kaikurių 
mokslininkų nuomone, prieš 30004000 metų prieš Kr. ar 
net dai anksčiau ėmė skilti i atskiras šakas: ide. kentumi- 
nes ir satemires (P. Jonikas. Lietuvių kalbos istorija
Chicago. III. 1952 m. 21 p.). Tai tik ide- prokalbės skilimo 
laikai, o pati ide. prokalbė dar iš anksčiau egzistavo 
pūkštančius metų. Tiek to! Imkime vien ide. prokalbės 
skeldėjimo ir galutinio jos suskilimo dviem tarmėmis 
(kentumine ir satemine) laikotarpi ir dėl patogumo pri
silaikykime vidurio: 3000-4000 metų prieš Kr. O dabar
mažiausiai atsiverskime LE- IV’. 116 p. Cro-Magnon ur
vas... ir susipažinkime su kromanjono rase. buvusia pa
plitusia vakarų Europoje Il-me tarpledyniniame laikotar
pyje. nors ta svarbi žmonių rasė ten ir trumpai aprašyta. 

(Bus daugiau)-

kykla.
Be operetės choro neap

sieina nė vienas tautinis pa
rengimas. Publika chorą la
bai mėgsta- Chorui diriguo
ja muz. M. Cibas ir K. Vasi
liauskas. jam akomponuoja 
komp. J. Stankūnas, muz. 
M. Cibas ir kiti- Choro val
dyba: pirm. VI. Vasikaus- 
kas. tel. VI 7-1286. sekreto
rius V. Gintautaitė. J. Jan
kus ir L. Gudelienė.

Sol- Irena Stankūnaitė

Jauna solistė Irena Stan
kūnaitė, muzikos mokslus 
baigdama ir tėvo padedama, 
jau keleri metai garsėja, 
pradėdama profesionalės 
karjerą. Tai lyrinis sopra
nas. stačiai užburiantis pub
liką. Sakytum, iš tėvo ji pa-į 
veldėjo talentą. Solistė pra
dėjo dainuoti Operetės cho
re. būdama tik 14 metų am
žiaus. kada jos tėvelis tam 
chorui dirigavo. Vėliau jis 
išsikėlė ir dabar gyvena 405 
Wooda\von Avė.. Lindon 
City. N.J.

Minėjo A. Smetoną
Tautininkų organizuotas 

komitetas gegužės 3 d- mi
nėjo Antano Smetonos mir
ties 20 metu sukakti.

Ys

NEW YORK, N. Y.

Bendruomenės susirinkimas

L. Bendruomenės Wood- 
haveno (Cypross Hills) a- 
pylinkės susirinkimas, šauk
tas balandžio 12 d., neįvyko j 
dėl per mažo atsilankiusiųjų 
narių skaičiaus.

Pakartotinas metinis na
rių susirinkimas šaukiamas 
gegužės 16 d. 7 vai. popiet i 
Pr- Bručo patalpose (White 
Horse Tavern. 86-16 Jamai
ca Avė.. Woodhaven, N.Y.)

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Tai tas JAV transporto laivas, kuri komunistu partizanai susprogdino Saigono. Pie
tų Vietnamo sostinės, uoste.

BROOKLYN, N. Y. CHICAGO, !LL-

J- V. Stilsono minėjimas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos (LDD) 7 kuopa gegužės 
23 d. ruošia Juozo V. Silso- 
no mirties dviejų metų su
kakties minėjimą.

3 vai. popiet ant velio
nio kapo Cypress Hills (Ja
maica Avė ir Crescent St.) 
kapinėse bus uždėtas gėlių 
vainikas.

5 vai. popiet Frak Bručo 
salėje (86-16 Jamaica Avė.. 
Woodhaven) bus akademi
ja- Joje kalbas pasakys P. 
Dagys. J. Buivydas ir K. 
Bielinis.

Visus kviečia
LDD 7 kp. valdyba

LAKE PLACID, FLA.

Čia rami vieta

Jau trejus metus čia gy
vename taip apelsinų so
dų — gražu ir ramu- Kas 
mėgsta žuvauti, tam čia ge
riausios sąlvgos. Miela būtų,
jei čia daugiau lietuvių apgy
ventų. Kas norėtų daugiau 
žinių, prašau rašyti: Charles 
Ablan-Ablacinskas. Rt. 1. 
Box 496. Lake Placid. Fla.

BALFo Chicagos apskrities 
rezoliucija

Balfo Chicagos apskrities 
nariai susirinkimo metu i 
1964 m. balandžio mėn. 25 
d. Jaunimo Centre, susipaži
nę su Sovietų Rusijos. Lietu
vos okupanto, pradėta nau
ja teroro akcija prieš lietu
vius ir atkreipę dėmesį į Lie
tuvos okupanto daromus su
fabrikuotus kaltinimus lie
tuviams. esantiems laisvaja
me pasaulyje, šiuo atveju 
Balfo įeikalų vedėjui kun. 
L. Jankui, vienbalsiai nuta
rė:

Pareikšti kun. L. Jankui 
pilną ir visišką pasitikėjimą, 
viekai! pasižadant dar in
tensyviau dirbti kilnų šalpos 
darbą, tuo stiprinant mūsų 
organizaciją BALFą.

Pritarti Balfo direktorių 1 
1964 m- balandžio 18 d. re
zoliucijai, kurioje yra pa
smerkta Lietuvos okupanto? 
pikta propaganda prieš kun. 
L. Jankų.

Kviesti lietuvių visuome
nę atsiriboti nuo trijų lietu
vių, kalba išeinančių laikraš
čių, kurie spausdino ir 
spausdina Lietuvos okupan
to paduodamus šmeižtus 
prieš kun. L. -Jankų ir tuo j 
talkininkauja okupantui i

riekinant ir šmeižiant lais-Į 
vuosius lietuvius.
Balfo Chicagos Apskrities 

Valdyba

BROCKTON, MASS.

Tautinių namų 50 metų 
sukaktis

Balandžio 26 d- buvo pa
minėta Lietuvių Tautinių 
Namu 50 metų sukaktis. Iš 
tikrųjų tai turėjo būti pada
ryta pernai, nes namų įkur
tuvės buvo 1913 metais.

Minėjime giedotas tiktai 
JAV himnas. Nei Lietuvos 
himno, nei vėliavos nebuvo. 
Aš paklausiau, kodėl taip 
daroma, ir gavau atsakymą, 
kad taip turi būti. Kol na-i 
mus tvarkė tikri lietuviai, 
juose buvo vietos ir Lietuvos 
himnui ir vėliavai.

Buvo suminėti buvusieji 
pirmininkai, bet nebuvo pri
minta. kad pirmieji stambūs 
aukotojai buvo Jakavonis. 
aukojęs $50. Šv. Roko Dr-ja 
—-Sl.OOO, Piliečių Klubas— 
S100.

Dabar namų reikalai ne
kokie: peniai buvo $700 
nuostolių- Turi skolos Šv. 
Roko Dr-jai S9.-5OO.

Erocktonietis

Klubas jau sumokėjo 25% , 
skolos

Gegužės 3 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo metiniame 
bankete dalyvavo virš 300, 
asmenų- Jame kalbėjo mies
to ir valdybos Įvairūs parei
gūnai. Mass. seimelio atsto
vas Vytautas Pigaga. žymus 
vietos veikėjas adv. Richar
das Sarapas. adv. Antanas 
Mileris ir klubo pirmininkas 
Antanas Šeškevičius, kuris 
pranešė, kad per metus su
mokėta 25 G skolos, už
trauktos statant naujus klu
bo rūmus. Vadinasi, jei rei
kalai klosis taip, kaip iki 
šiol. tai per 4 metus visa sko
la bus sumokėta, ir jos do
kumentai sudeginti.

Siaurusaičių šventė

Mykolas ir Teresė Siauru- 
saičiai gegužės 3 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 60 
metu sukakti savo sūnaus 
Miko namuose (23 Easter j 
St.)

Muz. J- Beinortus į 
New Britain

Muzikas Jonas Beinorius 
pakviestas Šv. Andriejaus 
parapijos New Britain var
gonininku. Jis yra ir Wor- 
cesterio Meno Mėgėjų Ra
telio choro vedėjas. Tam 
chorui vadovauti jis žada ir 
ateityje.

Bet vaikų choro atsisvei
kinimo koncertą jis rengia 
Worcestery gegužės 23 d..
Turime naują organizaciją

Viena gera organizacija ■ 
dar neseniai palaidota, jos 
kūnas dar neatšalęs, bet jau 
gimdoma nauja—Worceste-j 
rio Lietuvių Taiyba- Jai va
dovauja Pranas Stanelis. 
Pranas Pauliukonis ir kt. Ji 
žada leisti savo biuletenius.

Seniau čia veikusi YVor- 
cesterio Lietuvių Taryba bu
vo pavadinta Vilniui Va
duoti Sąjunga, o dar vėliau 
Lietuvai Remti Draugija.

Anuomet toji taryba nu
veikė daug didžių darbų. Ji 
ruošė Įvairius minėjimus, 
tarp jų buvo ir Vytauto Di
džiojo 500 metų minėjimas.

kuriame dalyvavo Lietuvos 
atstovas P. Žadeikis, daug 
kitų žymių asmenų ir tūks
tančiai lietuvių. Buvo ruošti 
protestai, dėl Vilniaus pa
grobimo demonstracijos ir 
kt. dalykai.

Linkiu naujai tarybai vi
sus vietos lietuvius sukelti 
ant kojų iš kacapų jungo 
Lietuvai laisvinti-

J. Krasinskas

YVORCESTER, MASS.

Dėkoju
Dėkoju visiems, kurie ma

ne ilgai serganti lankė, atne
šė Įvairių dovanų, guodė 
laiškais ir žodžiais. Ypatin
gai esu dėkingas Sandaros 
16 kuopai už gražią dovaną, 
Juozui Krasinskui ir jo sū
nui Juozui, kurie mane daž
niausiai lankė. Ačiū Stasiui 
Buinauskui. Pranui ir Jad
vygai Kesleriams ir kt.

Vincas Mitrikas

EGLUTĖS ŠVENTĖ 
PUTNAME

Lietuvių Bendruomenės 
iniciatyva ruošiama vaikų 
šventė ivvks birželio 7 d., 
sekmadieni. Putnam. Conn.. 
vaikų žurnalo „Eglutės“ tė
viškėje.

Šventės programą atliks 
vaikai iš Įvairių vietovių. 
Programą daugiausia ruošia 
rytinio JAV pakraščio kolo
nijų lituanistinės mokyk- 
los-

Bus vėliavų pakėlimas, 
pamaldos bažnyčioje. Eglu
tės bei vaikų literatūros pa
rodėlė. vaikų piešinių paro
da, programa salėje, vaikų 
žaidimai lauke. Įvairios pra
mogėlės. vėliavų aikštėje 
šventės užbaigimas.

Vaikų piešinių parodėlėje 
gali dalyvauti vaikai iš vi
sur. Už lietuviškais moty
vais piešinius bus skiriama 
premijų.

Į „Eglutės“ šventę kvie
čiami visi vaikai, taip pat 
visi "Eglutės“ skaitytojai, 
klausytojai. palaikytojai, 
bendradarbiai bei jos rėmė
jai.

šventei ruošti komisija li
tuanistinių mokyklų moky
tojams ir kt. išsiuntinėjo 
pranešimus bei smulkesnius 
nurodymus vaikų šventės 
reikalu.

Pernai pavasari Įvykusi 
pirmoji „Eglutės“ šventė la
bai gerai praėjo, šiemetinė, 
atrodo, turėtu būti dar ge- 
resnė.

Tėvai prašomi prisidėti, 
kad jų vaikai galėtų šventė
je dalyvauti ir tuo pajausti 
tampresni vaikų ryši lietu
vių bendi-uomenėje-

A. S.

TORONTO. ONT.

Nauji profesionalai

Toronto universitetą Ka 
nadoje šiais mokslo metai 
baigė 14 lietuvių jaunuolių 
Tarp jų yra vienas gydyto 
jas ir keletas dantų gydyto
jų-
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KAS NIEKO NEVEIKIA,

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO RAIMI,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
LB Tarybos rinkimai

Rinkimai i IV Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą yra vykdomi šį savait
galį. gegužės 9-10 dienomis. 
Detroito apylinkė priklauso 
Trečiajai rinkiminei apy
gardai. kurios kandidatais 
yra išstatyti sekantieji 10 
žmonių: Petras Balčiūnas. 
Jurgis Jankus, Vaclovas Ka- 
sakaitis. Antanas Klimas. 
Veronika Nagevičienė. Al
girdas Nasvytis, Vladas 
Pauža, Stefanija Stasienė. 
Edvardas Steponavičius ir 
Jonas Virbalis. Kaip mato
me. iš Detroito kandidatuo
ja tik vienas Vladas Pauža, 
mokytojas, prekybininkas, 
skautų veikėjas, paskutinius 
trejus metus išbuvęs LB De
troito apylinkės valdybos 
pirmininku-

Kai šios eilutės rašomos, 
dar nėra tikrai žinoma, kur 
rinkimai bus. Tikriausia, jie 
bus Lietuvių namuose. Apie 
tai bus pranešta per lietu
viškas radijo transliacijas, 
nurodant ir balsavimo va
landas. Balsuoti turės teisę 
visi, sulaukę 18 metų am
žiaus. Tautinio solidarumo 
mokestis, kuris praeityje 
rinkimų proga buvo išreika
laujamas. dabar balsuojant 
nebebus kliuviniu — galės 
balsuoti ir jo neužsimokėję.

Literatūros vakaras

Detroito neolituanai. švęs
dami savo gyvavimo 41-ją 
sukaktį, balandžio 18 d- bu
vo surengę literatūros va
karą. Scenoje reiškėsi trijų 
miestų jaunimas, parodyda
mas šį tą iš lietuvių rašytojų 
bei poetų kūrybos. Detroitiš- 
kiai inscenizavo V. Krėvės 
„Gilšę,“ kurią scenai pritai
kė V. Alantas, o įdomias de
koracijas piešė bei režisavo 
E. Vasiliauskas. Skaitytojos 
vaidmenį ypatingai gerai at
liko M. Gilvydytė.

Chicagiečiai deklamavo 
eilėraščius (Maironio. Ra
dausko. Ansčio. Binkio ir

; jo apie Lietuvos laisvinimo 
būdus. Paskaitos pasiklau
syti susirinko apie 50 žmo
nių. kas dabartinėmis sąly
gomis (gražų pavasario po
pietį ) yra labai daug. Po pa
skaitos prelegentas atsaki
nėjo į klausimus-

Daug „Šilainės“ rėmėjų

į tautinių šokių grupės 
„Šilainės“ 15-kos metų gy
vavimo sukakties balių, ku
ris įvyks gegužės 16 d. puoš
nioje graikų salėje ir kurio 
bilietas vienam žmogui atsi
eina 8 dolerius, visos vietos, 
ištisu mėnesiu anksčiau bu
vo išpirktos. O tų vietų —! 
400 1 Taigi, baliaus sėkmė 
ir pelnas garantuota. Pelnas Į 
gi bus panaudotas dalinėms: 
kelionės išlaidoms padengti. Chester. Pa_ įvykusiose rasinėse riaušėse būvy sužeis

ta 10 asmenų, jų tarpe 6 policininkai, čia matome to
kį sužeistąjį, kurį veda jo bendradarbiai.

Kandidatai pasisako
___________

Keleivio redakcija, norė- Į patyrimo, nei pasiruošimo, 
dama Lietuvių Bendruome- kurį turi mūsų diplomatai,
nės Tarybos rinkikus geriau 
supažindinti su pasiūlytais 
kandidatais, paprašė juos 
atsakyti į kelis klausimus.
Praeitame numery išspaus
dinome Stasio Griežės-Jur- 
gelevičiaus, Onos Ivaškienės 
ir dr. Balio Matulionio atsa-
kvmus. šiame numery de- j ALEKSANDRAS LAPŠYS:

dabartiniai politiniai veikė
jai. politinio veikimo ap
jungiamieji centrai—Vlikas 
ir Altas.

3. Šių dienų LB uždavi
niai? Kaip Tamsta 
sprendi?

juos

dame dar dviejų kandidatų 
atsakymus. Kai kurie neat
sakė. o su kitais buvo per 
vėlu susižinoti.

1. Kaip Tamsta vertini, 
kas ir kaip iki šiol LB nu
veikta?

Vienas iš svarbiausių L. 
B-nės uždavinių yra jauni
mas. Jo neteksim — veiki
mo neteksim. Reikia jauni
mą įtraukti į L. B-nės darbą-

Antras — ieškoti būdų, 
kaip padaryti L. B-nės na
rius aktingesniais.

ALEKSANDRAS LAPŠYS: ■ Norėčiau, kad L. B-nė bū- 
_T .. _ tų pavyzdys, kaip gali vie-
Nuveikta daug. kuriant noje organizacijoje tilpti į-

U«A zl ži į'Ziilrnjjciui uumciic inn.a-
linga, žinome visi. nes kitaip 
kaip gi eitų kultūrinis gyve
nimas. Bet kad Bendruome
nė nelinktų į politiką, tegul 
balsuotojai pareiškia pasi
tikėjimą kultūrininkams. O 
tokių kandidatų tarpe, re
gis. bus pakankamai. Nebū
kime abejingi šitiems rinki
mams. balsuokime kuo gau
siausiai. kad išrinktieji vė
liau žinotų, kokį užnugarį 
jie turi.

kt.) ir sudainavo porą dai- į šilainiškiams ateinantį rug- 
nelių- O Clevelando studen- pjūčio mėnesi važiuojant į 
tai suvaidino ištrauką iš R. ^*ew orką. į Pasaulinės pa- 
Spalio romano „Alma ma-Į r°d°s Lietuv ių Dieną, šokti.
ter.“ Ne viskas buvo atlikta 
vienodai aukštame lygyje, 
bet publiką vistiek labai 
džiugino, kad scenoje viską 
darė jaunieji, čia augę lie
tuviukai. pasirodydami su 
nebloga, o kartais tiesiog ža
vėtinai taisyklinga lietuvių 
kalba.

Alffonsas Nakas

VVORCESTER, MASS.

Gražiai paminėta 
Sandaros 50 m. sukaktis

tokią plačią pasaulinio mas
to organizaciją. Man atrodo, 
kad L. B-nė tebėra vystymo
si stadijoje. Organizacija 
nėra dar apėmusi visos ben
druomenės plačia žodžio 
prasme-

DR. BR. MICKEVIČIUS:

Kiekviena pradžia yra 
sunki- Bendruomenės nu
veikti darbai lietuvybei iš
laikyti ir kultūrinio darbo 
planavime ir vykdyme yra 
dideli ir svarbūs.

2. Ar dera LB veržtis į tas 
sritis, kur kitų veikiama, y- 
pač į politinio veikimo sritį? 

ALEKSANDRAS LAPŠYS:

Nereikia stengtis išstumti 
žmonių, dirbančių Lietuvos 
laisvinimo darbą. Jų niekad 
nėra perdaug. Tačiau L. B- 
nė. atstovaujanti visai lietu
vių išeivijai, turi neužmerk
ti akių. kas vyksta politinio 
veikimo srityje.
DR. BR. MICKEVIČIUS:

Nedera. Ypač nėra reika
lo veržtis į politiką. Bend- 
ruomenė neturi nei didesnio

irvairių srovių žmonės 
sklandžiai dirbti.

liksą Skliutą. Petrą Stepon- Arlauskienė ir Stankiene 
ku ir Joną Kaulaki (pasku- (dabartinė).

'‘m™™ Lietu™j>— Minint Sandaros 50 metu 
kalbėjo Mass. seimelio at- sukakli buvo isjminta j'
stovas Vytautas Pigaga. L.|Laisvįs Va,-pO10 metų su-
P. Klubo pirm. Antanas Šes-
kevičius. Sandaros centro
vicepirm. inž. Aleksandras
Chaplikas.

DR. BR. MICKEVIČIUS:

Surasti būdus, kaip i 
Bendruomenę Įjungti visus 
lietuvius. Ypač tai svarbu 
Bostonui, kur Bendruome
nės reikalai gerokai šlubuo
ja.

N. ANGLIJOS 
KANDIDATAI

Balandžio 21 d. kuopos 
pirmininkui Antanui Tam- 
kui patekus į ligoninę, reikė
jo daugiau padirbėti minėji
mo šeimininkams Ignui Pi-1 
gagai ir Juozui Krasinskui.' 
Sunkiai dirbo šeimininkės 
Julija Lendraitienė. Rožė

Ji paminėta balandžio 26 
d. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje. Dalyvavo per 200 as- Pagrindinis kalbėtojas
menų. nemažai jų buvo at- Laisvės Varpo vedėjas Pet-
vykusių ir iš kitur. ras Viščinis pasakė gražią

r, ,-. T kalbą, primindamas Sanda-Programos vedėjas J- .A . »• ** . ros nuveiktus darbus-šalaviejus himnams sugie
doti pakvietė Oną Dirvelie- Programos vedėjo buvo .Jušinskienė. Ona Juozūnie- 
nę. kuriai smuiku akompa- pristatyti pokylio dalyviams nė ir Ona Gataveckaitė-Jos-

'narius kooptavo?“*Nalljoji navo Jonas Din elis ir piani- Jonas Tuinila. Jadvjga Tu- lin.
,, , , , . j-. i nu Marijona Jabkinskvtė-; mavieiene su dukra Irenavaldyba bus tokios sudėties: J

V- Pauža. P. Dalinis. A.

Nauja LB valdyba

Niekaip nebegalint išrink
ti LB Detroito apylinkės val
dybos, balandžio 26 d. susi
rinkime dabartinis pirmi
ninkas Vladas Pauža kitus

Kasputis. J. Racevičius, St. 
Sližys ir. galbūt. Griškelis 
(iš pastarojo dar negautas 
sutikimas).

Meškienė.

Pagerbus Sandaros 16 
kuopos mirusius valdybos 
narius — Antaną Bernotą.

maviciene su 
Mickūniene. Leonas Pau
lauskas. Antanas ir Ona 
Šiugždos. Marijona Meškie
nė (buvusi pirmoji kuopos: 
sekretorė). Jonas ir Ona

I K RinglgAC

SENAS SKAITYTOJAS

Adomas Radzevičius iš 
Amsterdamo. N. Y., kuris

Jokūbą Rauktį. Balį Mingai- Dirveliai. stambūs pramoni- Keleivi skaito nuo 1905 m., 
lą. Antaną Gotautą, \ incą ninkai iš Gilbertvillės Kli- šiomis dienomis pratęsė sa-
S. Jokubyną. Petrą Dėdyną. mai. Ona Gegužienė. ketu- vo prenumeratą.

Prof. Gediminas Galva. Antaną Kriaučelį. Aleksą; rios karalienės, kurios buvo
žurnalistų kviečiamas, ba- Šablinską. Jurgį Mozuraitį. j išrinktos Bostono Sandaros
landžio 26 d. buvo atvažia- Antaną Martišių. Petrą Mi- Moterų Klubo pokyliuose. Paragink savo pažįstamu:

Kalbėjo G. Galva

L. Bendruomenės rinki
muose Naujosios Anglijos 
apygardoje yra pasiūlyti šie 
kandidatai: Kazys Bagdo
nas. Jonas Bernotas, Vilius 
Bražėnas. Stasys Griežė-Jur-
gelevičius. Ona Ivaškienė.---
kun. Jonas Jutkevičius. inž. 
Aleksandras Lapšys. dr- Ba
lys Matulionis, dr. Bronius 
Mickevičius, Pianas Pauliu- 
konis. Vytautas Stelmokas 
ir dr. Petras Vileišis.

Balsuojama ne daugiau 
kaip už 6.

KITŲ APYGARDŲ 
KANDIDATAI

vęs į Detroitą su paskaita, liauską. Joną Endzelį, Juo-i su karalium Naudžium prie- išsirašyti Keleivį. 
Lietuvių namuose jis kalbė- zą Pigagą. Petrą Skrieki. Fe- šaky — Pilkienė. Pigagienė. metams $5.

Kaina

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE 
Petras Būtėnas

Iš kur kada kas 
kuo lig šių laikų

kaip su

Tęsinys
4. Vedos ir sanskritas X-V amžiuje prieš Kr. yra in- 

dų-indoarijų kalbų seniausios formos (LE. VIII. 488 p ), 
o A. Klimas —LE. XXVI. 439-441 p. rašo apie sanskritą 
kur ypač pasiskaitvtinas 440-441 p. skirsnelis „sanskritas 
ir lietuvių kalba.“ Sanskrito ir lietuvių (visų baltų) „kal
bos yra tiek pasikeitusios, kad nė iš tolo viena į kitą ne- 
bėra panašios“ (t. p- 441 psl.). Gi Tremties metai, lietuvių 
rašytojų metraštis 1947 m., knygą dar daug kas tebeturi, 
ir atsiverskime ten 434-436 p., kur rasime sanskritinio 
teksto ir jo aiškinimų. Tada paskaičius bus aiškus sanskri
to ir lietuvių kalbos skirtumas. Be to, ten pat. 434 p.. 
straipsnio autoriaus Pr. Skardžiaus šitaip yra įrašyta: 
„Nedaug gudriau galvoja ir tie. kurie mūsų kalbą laiko 
lygia su sanskritu ar kuria kita senovine ide. kalba: ši 
nuomonė taip pat nedaugiausia turi pagrindo.“ Iš to. kas 
augščiau čia buvo parašyta ir kas ką tik parašyta, atitin
kamai išplaukia ir kitokia artima išvada: ide- kalbų šei
mos visos yra genetiškai vienodos ii visos saviškai sava
rankiškos nuo seniausių laikų.

Jei kalbotyriškai lygini sanskritą su lietuvių kalba 
tai tuo pačiu pradėjimu būtinai geriausia lyginti ir prūsų 
(ši kalba dažnai, bet nevisados senesnių lyčių už lietuvių 
kalbos lytis) bei latvių (kalba dažnai, bet nevisados nau
jesnių lyčių už lietuvių kalbos) kalbomis, net ir su lietuvių 
bei latvių senųjų raštų kalbinėmis lytimis, net ir su, ar ži-

not, baltų žemės asmenvardžiais ir ypač gausių gausiais 
įvairių laikotarpių vietovardžiais, tais ištikimiausiais ir iš 
savo baltų žemės Sargybinio posto jokioje grėsmėje nesi
traukiančiais tikriniais žodžiais. Taigi, lietuvių kalbo.- 
mokslinis lyginimas su sanskritu yra galimas, net ir reika
lingas. nes naudingas teigiamąja prasme. Galima gėlėti- 
lietuvių ir sanskrito kalbų senumu, net galima lietuvių 
kalboje surastas į paviršių iškelti senesnes kalbines lytis 
už sanskrito. Bet kai tik prieiname kalbų giminystės rei
kalą. ir vėl tenka sakyti: tegalima skelbti visuotinę tiesą 
kad visos ide. kalbų šeimų (šakų ar grupių) giminystė- 
reikalas yra vienodas ir todėl atsirėmęs į ide. prdkalbę. 
Daugių daugiausia, sakau, čia galima pasidžiaugti ar pa
sididžiuoti lietuvių kalbos senoviškumu ir prisiminti ku
rios kitos kalbos sunaujėjimą, žinoma, taip pat ir tokių 
atvejų priežastis bei kalbos faktus nurodant, jei tikrai nu 
simanoma. . jį

Slavų kalbos, būdamos savo kalbinėmis lytimis ne
palyginti jaunesnės (kaikuriais atžvilgiais net šimtais me 
tų. net vietomis ir per tūkstantį metų), tiesiogiai visiška; 
netinka šiam svarbiam kalbų lyginimo reikalui, net nė nėra 
perdaug reikalingos, nebent bendrajam vaizdui. Aplamai 
kai kalbame apie pvz- sanskrito, šen. graikų, lotynų ir dai 
kitas tikrai senoviškas ide. kalbas ir. iš antros pusės, apie 
taip pat senovišką lietuvių kalbą, tai pigūs, bendri, tuščia
viduriai pasakymai ne tik nieko gero neduoda, bet i) 
besiklausantį (paskaitą) ar beskaitanti (ką parašyta) 
apstulbina, sumėto, dezorientuoja, ir jis (teisingai!) ima 
abejoti sakytojo ar rašančiojo nusimanymu. Moksle viskas 
savo vietoje ir savo. sakyčiau, regulamine.

5. Esą. lietuvių kalba buvusi slavų kalbų prokalbė 
(iš buvusios čia korespondencijos). —Šičia bus kažkas 
ne taip arba suprasta, arba korespondencijos neapdairo- 
kai ar gal nepilnai paskelbta (žr. ’T“). Ankstesnieji čia 
skirsneliai aiškiai priešingai, taigi kitaip yra parašę. Ir

Chicagos apygardoje pa
siūlyta 48 kandidatai, jų tar
pe Jonas Bertašius. Zigmas 
Dailidka. Ansas Trakis ir tt.

Vakarų apygardoje (Ka
lifornija irkt.) pasiūlyta 12. 
Vidurio (Michigan. Ohio ir 
kt-) 10. Rytų (Nevv York, 
New Jersey ir kt.) 23. kan
didatų tarpe M. Brakas. V. 
Čižiūnas. A. Mačionis, A. 
Ošlapas. V. Sidzikauskas ir 
kiti.

Viso labo pasiūlyta 105 
kandidatai, išrinkti reikia 
31.

VVATERBURY, CONN.

aiškiau sunku benorėti nusakant- Dar skaitykime A. Salio 
germanų kalbas. — LE. VII. 181 puslapio pirmos skilties 
vidurio 30. 31. 32. 33 ir 34 eilutes arba. dar geriau, ir visą 
ten straipsni. Ir įsitikinsime, kad nė germanų kalbos nėra 
kilusios iš lietuvių kalbos, net nė iš baltų prokalbės, nei 
antraip. 0 germanų kalbos taip pat turi artimų kalbinių 
dalykų su baltų kalbomis. Ir šičia įrašau vieną svarbų, 
nes ir kultūros atvejo, kalbinį reiškinį iš skaitvardžių 
susiformavimo sistemos. Lietuvių kalba turi kiekinių 
’T1“-’T9“ skaitvardžių: vienuolika..- ligi baigiant devy
niolika, dar turėdama ir priedą: neaprėžtinį keliolika, su
darytus šitaip: vien-uo—lik-a. dvy—lik-a... dev-yn-io— 
lik-a. kel-io—lik-a. O tas antras sandas —lika yra mūsų 
veiksmažodžio lik-ti. liek-a. lik-o „atlikti, atsilikti: palik
ti. pasilikti: išlikti, išsilikti; sulikti, susilikti; prilkti. pri- 
silikti.” o toliau ir būdvardis liekas, lieka — „atliekamas: 
nelygus, neporinis LKV“ ir net daiktavardis su priešdėliu 
□a-: paliekos ds. vd. arba su priešdėliu at-: atliekos, ds- 
vd. "liekanos, likinys likiniai.“ Ir germanų kalbų šeima 
lygiai taip pat turi: gotu ainlif, ain—lif-. dabar vokiečių 
visiškai sutrauktas, kontraguotas elf, e—lf- „vienuolika“.
(gotu twalif. tva—lif-. dabar vokiečių sutrauktas zwoelf, kyklos patalpų.

Kalbės inž. J. Miklovas

Šiemet tragiškųjų 1940- 
1941 metų birželio liūdną 
minėjimą ruošia VVaterburio 
Alto skyrius birželio 20 d. 
prie lietuvių parapijos mo-

Cvoe—]f. kur šituose taip pat. kaip ir lietuvių, sudurti 
niuose skaitvardžiuose antrasis sandas yra —lif- iš liqu, 
atitinkąs lietuvių —lika. Tokios panašios į lietuvių dary
bos tų skaitvardžiu germanams tik tiek tetėra. O sla
vams čia visai kitaip, taigi naujaip, nes tarp dviejų skait
vardžių prielinksnis (žodelis) įsispraudęs, pvz.: rusų 
odinnadcat’ iš : odin na desiat’ „nelyginant vienas ant de
šimties: t. y. vienuolika.-... deviatnadeat’ iš deviat na de-

Pagiindinę kalbą pasa
kys iš New Yorko atvykęs 
sumanus ir iškalbingas vė
liausiai iš Lietuvos pasitrau
kęs inž. J. Miklovas-

Ačė

Turtingo ir melas teisin
gas.siat’ „nelyginant devyni ant dešimties: t. y. devyniolika“.

Toliau. Morfologinis indoeuropiečių nelinksniuojamų PRANEŠAME- KAD KNY- 
skaitvardžių "5“—„9“ likimas skinasi baltų ir slavų kai- "LENGVAS BŪDAS
hn«e Baltu ”1000“ — tūkstantis turi paralelių slavų ir
germanų kalbose. IŠMOKTI ANGLIŠKAI“—

(Bus daugiau)- j NEBETURIME.
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Iš pavergtos Lietuvos
Vilniaus Domininkonų 
požemių tyrinėjimai

(E) {vairių mokslo Įstai
gų Vilniuje pareigūnai tyri
nėjo Vilniaus Domininkonų 
bažnyčios (Šv. Dvasios) po
žemius. Tyrinėjimai vyko 
nuo 1963 m. balandžio mėn. 
ligi šių metų pavasario. Pa
gal ”Tiesoje“ (nr. 86) pa
skelbtas žinias, be kitų atra
dimų. dabar išaiškinta, kad 
požemiai buvę tik vieno 
aukšto. Esą tikra, kad po 
Domininkonų bažnyčia bu
vo laidojamos karų ir marų 
aukos- Tai patvirtina medi
cinos epspertai. Kaip rodo 
dokumentai, i rūsius buvo 
suvilkti ir per Vilnių 1812 
m. bėgusių Napoleono karių 
lavonai. Ištyrus penktadali 
skeletų kaupo, prieita išva
dos. kad rūsiuose randami 
palaikai žmonių, kurie mirę 
natūralia mirtimi ir savo lai
ku buvo palaidoti karstuose. 
Šiuo metu Domininkonų po
žemiai tvarkomi. Numatyta, 
kad ekskursijoms bus rodo
mi mokslui Įdomūs etnogra
finiai ir architektūriniai 
fragmentai.

Šokėjų gastrolės

(E) Valst. dainų ir šokių 
liaudies ansamblis gegužės 
3 d. išvyksta gastrolių Į ry
tų Vokietiją ir Čekoslovaki
ją. Kelionėje išbusiąs du 
mėnesius- Pagal meno vado
vą Vladą Bartusevičių, sie
kiama. kad koncertuose bū
tų sudalytas vaizdas apie 
liaudies senąjį meną ir— 
šiandienini gyvenimą.

J. Kibranęąs gyvas

Komunistų spauda prane
ša. kad buvęs Klaipėdos1 
krašto veikėjas Jonas Kib-; 
rančas esąs pensininkas ir 
gyvenąs Šilutėje.

Mirė B. Babrauskaitė

Balandžio 9 d- Vilniuje 
mirė Bronė Babrauskaitė. 
jau nepriklausomybės lai
kais Šiauliuose žinoma ko
munistė.

Lietuvos partiečiai 
sveikino Chruščiovą

(E) Ryšium su Chruščio
vo 70-mis gimimo metinėmis 
LKP CK. A. Sovietas ir reži
minė Min. Taryba sveikini
me pažymėjo, kad Lietuvo
je nesą žmogaus, kuris ne
žinotų apie Chruščiovo dar
bą. vystant mūsų šalies (t. 
y. visos Sovietijos) pramo
nę. žemės ūkį ir Lt. Ben. 
ketviitadalis sveikinimo pa
skirtas Maskvos - Pekino 
konfliktui, iškeliant Chruš
čiovo „nuoseklią ir giliai 
principingą poziciją.“

Rašydamas apie Chruš
čiovą ”Kom. Tiesos“ bai. 17 
d-. J. Paleckis pasigėrėjo 
Kremliaus valdovo kelionė
mis po pasauli ir priminė, 
kad Chruščiovas Lietuvoje 
lankėsi 1955 m. — tada jis 
buvo atskridęs i Šiaulius ir 
aplankęs „žymią respubli
kos dalį.“

nis uždarbis siekia 60 rb.. o 
moterys vidutiniai gaunan
čios 45 rb. Technikos speci
alistai ir braižytojai uždir
ba po 90 rb. Statybos ir kiti 
inžinieriai per mėnesi gau
na 120 ir daugiau rb- Di
džiausi atlyginimai mokami 
mokslininkams ir meninin
kams. Universiteto profeso-, 
rius, turįs 20 metų patyrimą, 
gali per mėnesį uždirbti 400 
-500 rb.. o vienas svarbiųjų 
operos dainininkų — 300 rb. 
Nors butų nuomos kainos.. 
palyginti, žemos (jos suda
ro 3-5 r b. šeimai), tačiau bu
tai neįtikėtinai perkrauti gy
ventojais. be to. labai daž
nai trūksta jiems įvairių pa
togumų. Tai liečia ne tik se
nus. bet ir naujai pastatytus 
namus. Latvių tipinga šei
ma paprastai turi po vieną 
ar du kambarius. Didesnius 
butus užima kelios šeimos.

Labai brangūs rūbai, o y- 
pač batai. Jei darbiniai ba
tai kaštuoja ligi 18 rb-, tai 
už išeiginius batus tenka 
mokėti ligi 30-40 rublių.

Panaši padėtis yra ir Lie
tuvoje.

MŪSŲ LIETUVA

Tai ką tik Lietuvių Enci
klopedijos leidyklos išleista 
knyga, kurią paruošė Bro
nius Kviklys. Ji yra 752 pus
lapių. beveik nėra puslapio, 
kuriame nebūtų po kelis pa
veikslus.

Šitame tome yra aprašy
tos Vilnijos ir Rytų Aukštai
tijos vietovės, o kituose 
dviejuose tomuose bus sura
šytos kitos Lietuvos dalys.

Tokios knygos iki šiol ne
turėjome. Reikia linkėti, 
kad ji kuo plačiau pasklistų.

Kas užsisako visus tris to
mus. kaina $30, o perkant 
kiekvieną atskirai — $15-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

KĄ LATVIAI PATYRĖ 
TĖVYNĖJE APSILANKĘ

(E) Pagal Latvijos pa
siuntinybės Washingtone 
gautus duomenis. Latvijoje 
apsilankę latviai pripažino: 
prekių kainos esančios aukš
tos. Ypatingai aukštos mė
sos ir sviesto kainos. Pvz. 
svaras sviesto — 1.65 rb.

Rygoje apsilankę iš savo 
pažįstamų patyrė: nekvali
fikuoto darbininko mėnesi

Kipre vis darneramu. Anglijos parašiutininkų kap. 
Geoff Brieley nuo Kyrenia kalnų stebi graikų pozici
jas. Užpakaly Kenneth Jonės laiko Jungtinių Tautų 
vėliavą.

Lietuva ir grandinėse gyva
MILFORD, CONN.

Tau, Lietuva!
Tokiu pavadinimu išėjo 

balandžio mėn. St. Kairio 
parašyta jo atsiminimų 480 
puslapių knyga.

Atsiminimų centrą sudaro 
kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės prieškariniais 
metais ir 1916-19 m. organi
zuoto darbo pradžia Lietu
vai laisvinti-

Toje knygoje
i-rivi y
Vilniaus

lln 1v iiiuaus
aprašytas

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasitt 
Keleivio išleistoje knygutėj
„Tikra teisybė apie Sovieto 
Sąjungą.**

Joje rasite bendrų žinii 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėm» 
valdžią, tvarko ūki, koki* 
yra darbininkų padėtis, api< 
koncentracijos stovyklas, sa 
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir {domi paskaityti. Joe
kaina tik 50 centų.

- ■

KELEIVIO ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS 

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 

LAND.

konferencija 1917 
m.. Lietuvių spauda okupa
cijos metais. Pirmasis są
mokslas prieš Lietuvą, Vil
nius Įvykių sūkuriuose. Karo 
įsibrovėliai ir priedo—daug 
įvairių dokumentų, kuriais 
yra paremti autoriaus prisi
minimai.

Tos knygos autorius St. 
Kairys buvo visų tų įvykių 
ne vien tik stebėtojas, bet ir 
žymus dalyvis. Todėl jo at
siminimai itin įdomūs. Jie 
parašyti gyva lengva kalba. 
Vietomis knyga skaitoma 
kaip kokia apysaka.

Knygos įvade pasakyta:
„Tau. Lietuva, kad būtum 

laisva ir demokratinė, sky
riau savo gyvenimą. Šiuo 
savo rašiniu lyg ir atlieku 
bent dalį savo veiklos Lie
tuvai apyskaitos.“

Toliau autorius tokiais žo
džiais kreipiasi į jaunimą:

„Tad tau. jaunime, noriu
Didi išmintis pro maža 

gerklę nedenda.

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

palinkėti, kad. kur bebūtum 
pasaulyje, visad būtum išti 
kimas savo kraštui, mūsų 
Lietuvai- Visada būk jau
nuoliškai jautrus visam, ka? 
gražu ir kilnu, ir mokėk uz 
tai neatlaidžiai kovoti. Ame
rikoje ar kur kitur emigraci
joje bebūdamas, neskubėk 
„miesčionėti“, nesirūpink 
vien savu gerbūviu. Jauni
me. pačioje Lietuvoje! Ta
vo uždavinys bus sunkiau
sias. Turi pajėgti apsiginti 
nuo tau brukamos komuniz
mo „ideologijos, 
namo „leninizmo.“ Nesi
duok klaidinamas Maskvos 
tariamu socializmu, kuriam 
iš tikrųjų tinka mongoliškos 
despotijos vardas. Visada 
mokėk tinkamai vertinti o- 
kupanto, tavo pavergėjo ir 
pikčiausio priešo, režimą, 
mokėk savo sieloje nuolat 
išlaikyti gyvą ir veiksmingą 
laisvės troškimą sau, savo 
tautai ir savo tėvynei, nenu
stok ryžto už tai kovoti iki 
pergalės. Kad tau. jaunime, 
negęstamai šviestų tie idea
lai. už kuriuos ir mums. se
najai kartai, visą mūsų am
žių teko kovoti: už laisvą 
žmogų ir jo gerovę, už lais
vą lietuvių tautą ir laisvėje 
betarpstančią Lietuvą. Te
būnie tie siekimai tave gy
venimo turiniu. Pasitikėk 
savim ir nesiduok įkalba
mas. kad tavo priešai oku
pantai vra neįveikiamai ga
lingi. Taip nėra- Sovietiją, 
smurtu ir melu paremta, yra 
vidinių priešingumų kupina 
ir. priešų smogta, greičiau 
subyrės, negu subyrėjo „ne
nugalimų“ carų imperija. 
Tad. jaunime, nepalaužia
mai tikėk ir į mūsų pergalę, 
kad Lietuva bus laisva. Ko
voje už mūsų laisvą ateitį 

ištvermingas ir nepa-

Šitas straipsnis paimtas 
iš Naujienų balandžio 27 d., 
parašytas Los Angeles ko
respondento R. Bamiškio. 
Jį perskaičius galima aiš
kiai matyti, kad Rūta Kil- 
morytė, nors dar mažai gy
venimo tepatyrusi. o su ko
munistais akis į akį tik pir
mą kartą tesusidūrusi. paro
dė daugiau išminties ir nuo
vokos, negu Vienybės re
daktorės ir leidėjos, kurios, 
būdamos Lietuvoje, nematė 
ar nenorėjo matyti, o gal 
matė. bet nenorėjo grįžusios 
viešai pasakyti to. ką pašte 
bėjo ir viešai kitiems papa
sakojo Rūta Kilmonytė-

Komunistai aiškiai tikė
josi iš Kilmonytės „susi 
krauti kapitalą“, nors dėl at
sargumo ir sakė. kad „ne
daug tesitikime.“

Keleivio red.

Kaip Citizen-News balan
džio 20 d. rašo. neseniai su
grįžusi televizijos ir filmų 
aktorė Rūta Lee-Kilmonytė 
spaudos konferencijoje, ku
lią suorganizavo Hollywood 
Motera Spaudos Klubas Be- 
verly Hills viešbutyje, nu
piešė liūdną grandinėmis su
rakintos. valdžios kontro
liuojamos ir įbaugintos Lie
tuvos vaizdą.

Dar gyvą Lietuvos pa
veikslą atminty tebeturėda
ma. Miss Lee pareiškė:

„Ačiū Dievui, kad mes gy
vename Amerikoje. Mes ne
žinome, kaip laimingi esa
me. Jau laikas mums liautis 
save kritikavus ir pradėti at
sitiesti.“

Mirė S. Križevičiu*
--------  Balandžio 17 d. mirė il-
Jei žmonės nori atvirai pa- ganietis Keleivio skaityto- 
kalbėti. jie tatai daro „pa
šnabždomis“ ir einant gat-

jas Steponas Križevičius-
Crist. gimęs 1885 m. Kaune, 

ve, kur „didysis brolis” nesi-; v ejjonls paliko dvi dukterė- 
klauso. Politika pasikalbėji- ėiasir du sūnėnus- 
muose nėra populiari tema. į______________

būk

Su savo Lietuvoje gimu
siais tėvais. M r. ir Mrs. Jo
seph Kilmonis. ši žavingoji 
šviesiaplaukė praėjusį kovo 
mėnesį lankėsi toje sateliti
nėje Pabaltijo šalyje, norė
dama iš ten išsivežti savo 
sergančią močiutę (senelę). 

Reikės Kongreso akto

„Valdžia sutiko tą moterį 
išleisti. “ pareiškė Miss Lee 
Ji pati žada grįžti jos-į 
-Jungtines Valstybes atsiga
benti. „Bet dabar problema 
čia prasideda.“ ji pasakė 
pusiau juokaudama. „Lietu
vos kvota jau išsemta dviem 
metam, ir gali prireikti Kon- 
greso akto. kol pagaliau pa
siseks jos senelę atsigabenti 
į laisvę.

Savo pirmoje spaudos 
konferencijoje po sugrįžimo 
i Jungtines Valstybes akto
rė pavaizdavo Lietuvą kaip 
sovietų kontroliuojamą že
mės ūkio kraštą, kur mažai 
kas teturi automobilius. Te
nai yra eilių eilės į dėžes pa
našių apartmentų. bet viešo
ji transpoitacija yra pui
kiausia.

„Viskas ten yra valstybės 
nuosavybė,“ ji pasakė. 
„Nuomos pigios (aparta
mento mėnesinė kaina $4). 
bet drabužiai ir maistas

Valstybės kontrolė

Daugelis aktorės naujųjų 
draugų Lietuvoje yra teatro 
žmonės, kurie veikia valsty
bės kontrolėje, statydami 
politiniai orientuotus veika
lus. Amerikos ir Europos 
drama taip pat yra vaidina
ma. Veikia televizija ir pra
dinė filmų pramonė.

Lietuviai žavisi Amerikos 
filmais, ypač Marilyn Mon- 
roe.

Kontaktą su išoriniu pa- • 
šauliu jie palaiko per Euro
pos radijo siųstuvus. Ameri-1 
kos Balsą, kurs. kaip Miss. 
Lee-Kilmonytė sako. trans
liuoja „patetiškas seiliones“ 
(pathetic drivel) ir vengrų 
radiją, kurs duoda vėliausią 
džiazą-

„Žmonės turi supratimą, 
kas yra tiesa.“ ji sako. „ir 
jie labai domisi visu. kas 
vyksta kitapus Sovietų So- 
juzo.“

Kraštas yra tradiciniai 
katalikiškas. „Religija nėr/, 
draudžiama, bet stengiama
si nuo jos atpratinti,“ pareiš
kė Miss Lee. „Valdžios pa
reigūnai sako. kad jaunuo
menė nuo religijos yra nusi
gręžusi.“

Sostinėje Vilniuj veikian
čių bažnyčių skaičius iš 30 
nukrito iki trijų ar keturių.

Naujienos, nr. 100.

TAUTINIAI ŠOKIAI
LIETUVIŲ DIENOJE

NAUJAUSIOS KNYGOS

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
Įdomūs atsiminimai. II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.5O>-

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI- Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug {do
mių straipsnių, 278 psi., 
kaina $2.00.

Pasaulinės Parodos metu 
įvykstančioje Lietuvių Die
nos meninėje programoje 
rugpiūčio 23 dieną dalyvaus 
ir lituanistinių mokyklų mo
kiniai. Šios grapės yra pa- 
reiškusios norą dalyvauti: 
Bostono, —vad. O. Ivaškie- 
nė. Elizabetho — vad- A. 
Bartytė. Kearny — - vad L. 
Kiaušienė. Linden — vad. 
D. Vaičiūnaitė. Newark —

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina §2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO-
vad. O. Skurvydienė. Brook- ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 

ronėlr Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina............. $1.00

ĮKASTAI — STRAIPSNIAI,

lyno Maironio šeštadieninė 
mokykla —vad. J. Matulai
tienė.

Paskutinėmis dienomis ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00.

užsiregistravo dar šios tau
tinių šokių grupės dalyvau
ti Lietuvių Dienos progra- OT ..... 
moję: Clevelando Vysk M. i PL^pk’ MAN0
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos vyr- grupė — vad. I. 
Stasaitės, Chicagos Tėviš
kės Jaunimo Ratelio taut. š. 
grupė — vad. I. Peteraitie- 
nės. New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės taut. š. gru
pė — vad. J. Vaičiūnaitės.

šokių suvienodinimo rei
kalu vyr- tautinių šokių va
dovė J. Matulaitienė balan-

Petro Segato eilėraščiai,
Įlipsi., kaina......... $2.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00 

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui. 130 psl.,
kaina.............................. $1.80,

YIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

lenkiamas. Tai vra Tau. jau- brangūs. Mane priėmė ste- 
nime. mano testamentinis- hėtinai gražiai ir traktavo 
žodis.“ su fantastišku gracingumu.

i Valdžia norėjo { mane pa- 
TAU, LIETUVA gauna-1 daryti didelį įspūdį ir kad 

ma Keleivio administracijo- tokį įspūdį parsivežčiau na-
je. kaina S6.00.

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokiu raginimų nelau-
,. • .-u- u J ... - SKAITYK STASIO MI- kia, ir tikime, kad ateityje CHELSONO PARAŠYTĄ 
vis mažiau bebus tokių, ku- KNYGĄ: "“Lietuvių Išeivija

nem, re.ke. „ų,t. primin.. VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

mus. STA1S VIRSAIS $4-00,
Keleivio adm-ja KIETAIS—$5.0B

mo. Aš ėjau. kur tik norė
jau. ir mačiau visa. ką norė
jau-“

Puikiai mokėdama lietu-

džio 4 d. lankėsi Philadel- TŪZŲ KLUBAS, Antano 
phijoje. kur turėjo progos į Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
susipažinti su dviem gru- kaina .................. $3.00.
pėmis — Philadelphijos. va- ANGLŲ KALBOS GRA- 
dovaujama I. Bendžiūtės, ir MATIKA, 215 psl., kieti vir-
Baltimorės. vad. B. Brazaus- se^aj kaina....... ......$3.50
ko. Tuo pačiu reikalu J. Ma- PRIE ŽEMeS. para-
tulaitienė gegužės 29-30 die
nomis lankysis Chicagoje. 
kur matvsis su penkiomis t- 
š. grupėmis.

Motinos lūpose su tyriau
sia meile tariamą aš pirmą

šė Kotryn aGrigaitytė. 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knvffa. 150 puslapiu, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

viskai Miss Lee-Kilmonytė j kart^ iigirdau teve, lietu- Tas knygas galima gauti 
savo kelionėje susidraugavo , Keleivio administracijoje:
su žmonėmis, bet „jie mažai | zotn- g* Boston 27, M-1 s
ko teklausinėjo,“ pasakė ji. St Santvaras 636 E. Broadsvay,
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

mą pagerinti.
— Aš. Maiki. West Virgi

niją gerai žinau- Seniau te
nai buvo daug lietuvių mai- 
nerių ir nesiektai gyveno, 
ale kai mainos užsidarė, tai 
vieni išvažinėjo, o kiti. ku
rie turėjo savo namukus, tai 
pasiliko tenai ir skursta. Nu. 
tai kaip prezidentas gali jų 
gyvenimą pagerinti?

— Kad ir nepagerins, tė
ve. bet žadėti gali. Kaip sa
kiau. rinkimų metais politi
kieriai prižada žmonėms 
visko. Ir niekas nepyksta, 
jei po rinkimų jų prižadai 
neišsipildo. Tokia jau mada 
Amerikoje.

— Dac rait, Maik. Atsi
menu ir aš. kai jaunasis Ted 
Kennedy runijo i senatą, tai 
ant visų sienų ir tvorų buvo 
rašoma, kad Vašinktone jis 
padarysiąs Mūsųčiūžei dau
giau už kitus. Balsavau ir aš 
už jį. Mislinau, kad atpigns 
šnapsą. ar ką. Ir jis buvo iš
rinktas- Nu. o kas atsitiko?
Vietoj žadėtų pagerinimų 
Vašinktonas nutarė uždary
ti Bostono valdiškus šipjar- 
džius. kur dirbo 6.000 darbi-

I ninku. Pasidarė lermas. ėmė 
žmonės rėkti, kur yra sena-

— Alou. Mai! Atėjau pa- vius su mūsų karininkais, ir 101 *Ub Kennedis, ką žadėjo

Pasaka be pagrindo
ANDRIUS VALUCKAS

Naujienų laikraščio ap- kratija. Taigi laisvo balsa- 
žvalginjnkas užpuolė mano vimo keliu vokiečiai pasisa- 
stiaipsnį apie minėjimus ir kė už nacius ir už tas parti- 
monogi afijas. kuris buvo iš- jas, kurios nacius palaikė, 
spausdintas Keleivio IV- 8. Ar tai nėra daugumos va- 
laidoje, lyg nenorėdamas lia?.. Man pačiam nesinorė- 
suprasti. kas mano buvo pa- jo tikėti, kad Hitleris lega

liu keliu pateko valdžion, 
nes aš buvau geresnės nuo
monės apie vokiečius, bet, 

pavyzdžio ^eJa- ^ip buvo ir tai istori-

rasyta.
Naciai ir kitos diktatūri

nės grtipės tame straipsnyje 
tepaminėtos tik 
dėlei, ir aš tikėjausi, kad! 
kam nors tas straipsnis ne 
patiks, bet tik ne Naujienų 
laikraščio apžvalgininkui... 
Bet čia asmeniškas reikalas.

Tas apžvalgininkas rašo. 
kad vokiečių dauguma ne
buvusi už Hitlerį ir diktatū
rą ir kad jis nepateko val
džion teisėtu keliu. Gaila, 
bet duomenys kalba kitaip.

1930 m. rinkimuose soci
aldemokratai turėjo pirmą 
vietą parlamente — 143 at-

nis faktas, o ne pasaka be 
"| pagrindo.

Nors vėliau legalių rinki
mų ii- nebuvo, bet Hitleriui 
sėkmingai užkariaujant vie
ną kraštą po kito aiški Vo
kietijos gyventojų dauguma 
buvo už nacius. Tą liūdną 
faktą pripažįsta daugelis už
sienio korespondentų ir di
plomatų. kurie tuo metu bu- j 
vo Vokietijoje. Tą lengvai' 
pastebėjome ir mes. gyven
dami Lietuvoje, bet jeigu 
Naujienų laikraščio apžval
gininkas nenori tuo tikėti,

Puslapis penktas

Prieš 7 mėnesius buvo visam pasauliui paskelbta, kad 
Aberdeen. S. D., Eisherienė pagimdė penketuką. Dabar 
Saturday Evening Post paskelbė, kad tai netiesa, kad 
ji pagimdė tik trejetuką, o kiti du buvo "paskolinti."

sikalbėti apie politiką. abu kaitų Washingtonas at-; mums ne daug geio^paca-j kyti. išjungiant parlamentą-

stovus, naciai buvo antroje 
vietoje su 107 atstovais ir; tai jau jo reikalas.-.
komunistai trečioje vietoje.' . x . , ,_ . . r, - • • Mano tvirtinimas, kadSudarjta Bnuningo vynau- kiekvienas vokietis ginasi 
sybe gnebeą specialių prie- bu paimtas -
monių krašto ukiui sutvar- r .

Apie bites
(Tęsinys)

— Bet aš ne politikierius, siprašė Maskvą — mes bu-
vom kalti! Bet rusų

- Ale skaitai gazietas. !ėktuy,ai .kasdien braido per 
tai vistiek žinai, ką politi- amenkeenų zoną. tačiau
kieriai veikia. Kaip tu ro- muslsklal. nel vieno jų 
kuoji. kuri partija geresnė: nenumuse. Ar tai ne nusize- 
asilo ar sloniaus? Juk tu ži- mlnlmas Prles Maskvą? O

tėve.
! ryti? Jis atskrido iš Yašink- 

karo tono ir Pradėjo tiešyt žmo
nes. kad jis faituosis Vašink-

mano patylimo Vokietijoje, 
kai net sunkiais nusikalti
mais kaltinami naciai krato
si ryšių su Hitleriu. Tą iro-

dus pas bites ilgiau stovi, tai 
tuo geriau subręsta ir paskui 
būna geresnis, skanesnis ir 
aromatingesnis. Kopimą ga
lima pradėti keletą dienų 
anksčiau, nes. kol dar yra 
medonešis. nepuola vagilės, 
ir bitės daugiau prineša me
daus į lizdą žiemai.

Korių išlaižymas

Medų išsukus, koriuose 
dar lieka nemaža medaus- 
Geriausia korius duoti išlai
žyti bitėms, paliekant lizdo 
stogelyje atvirą skylę, pro 
kurią bitės išlaižytą medų 
susineš į lizdą. Korius išlai
žyti geriau duoti pavakarėj.

K. M.
bitininkas

Darbai aviliuose vasarą

Ligi didžiojo medonešio 
turi būti pilnas lizdas korių 
ir bičių ir turi būti uždėtas 
bent vienas magazinas. Di
džiajam medonešiui prasi
dedant. reikia peržiūrėti liz
dą. ar nėra motinų akelių. 
Vėliau į lizdą jau nežiūrima, 
nes didžiojo medonešio me
tu bitės retai kada spiečia. 
Tada tik reikia rūpintis, kad 
bitės turėtų pakankamai 
vietos medui pilti, tai yra ne
pavėluotai uždėti magazinus 
ir vėdinti lizdą.

Antrojo magazino 
uždėjimas

Stipri šeima per dieną ga
li pripilti 8-12 magazino ko
rių. Bitės šviežio medaus į- 
pila ne daugiau kaip trečda
lį akelės ir. kol jis sutirštėja, 
daugiau nepila. Jeigu bitės 
neturės daugiau tuščių ko
rių. jos beveik ir į darbai 
neis. Tokiu būdu gali susi-! 
daryti didžiausi nuostoliai, 
nes per dieną stipri šeima 
pajėgia prinešti ligi 30 sva
rų medaus. Kaip tik jau 
kraštutiniuose rėmuose yra 
įlašinta po truputį medaus, 
o tolimesniuose rėmuose vis j 
daugiau ir daugiau, reikia 
dėti antrą magaziną- Antrą
jį magaziną dėti po pirmuo
ju. Pirmą magaziną iškėlus, 
ant lizdo uždedamas naujas 
magazinas su tuščiais ko
riais, o ant jo pirmasis ma
gazinas. Bitės, radusios tuš
čių korių tarp lizdo ir maga
zino su medumi, stengiasi 
juos greičiau pripildyti, to
dėl smarkiai dirba.

Kitų magazinų uždėjimas

Labai dažnai stiprioms 
Į šeimoms reikia duoti trečią 
ir ketvirtą magazinus. Jie 
statomi ant viršaus, bet dalį 
korių su medumi iš apatinių 
magazinų naudinga perkel
ti į viršutinį, taip bitės grei
čiau pereis į naujai uždėtąjį 
magaziną. Neturint nei ma
gazinų, nei korių, reikia už
dengtuosius ar bent ligi pu
sės uždengtuosius korius iš
imti. medų išsukti ir vėl juos 
tuojau įstatyti.

Medaus kopimas

Jeigu turima pakakamai 
magazinų ir korių, tai me
dus kopiamas medonešio pa
baigoje, nes tada būna daug 
uždengto medaus. Kai me-.

Socialdemokratas Breitšeid 
nurodė, kad tos priemonės
veda į diktatūrą, o Wirth ir nišką~ įįt pastebėjo ir kai tone. kad sipjardzius palik- Dietrich įspėjo, kad tas ke- kuri^ am2ikiečiai žurnalis-

Parlamentanz.no ų aš dk paėmiau

tam. kad paryškinčiau savo 
teigimą, jog laikas ir tauti
ninkams užmiršti Smetoną, 
bet šito. atrodo, apžvalgi
ninkas taip ir nepastebėjo— 
o gaila...

tų. Ale laivyno ministeris jjas
MacNamara sako, kad tie sužlugdymas. Papeno vy-

___vu šipjardžiai perdaug valdžiai riausybė toliau tęsė tą nede-
nai kad asilas reiškia demo- jeigu nusileidžiama ru- kaštavo. Visi liaupino. be- mokratišką praktiką, kaip
kratus, o slonius _ republi- sų agresijai prie Berlyno, tai. veik nieko nepadarydavo, o nurodoFerdinandFriedens-
konus; nu tai katrie iš jų ge- kaip tėvas gali norėti, kad! pėdės reikėjo mokėti dide- burg knvgcje Die Weimarer 

mūsų prezidentas varytų i les. Sako. privatiški šipjar- Republik. 1946.
ahipni nai-tini Chruščiovą iš Lietuvos? džiai padaro darbą geriau Collier’s enciklopedijoje 
a/lcJU partijų — Maiki. vainos niekas h-nisriau. Nu. tai ka čia Ken-

resni?
— Tėve.

svarbiausias tikslas yra tas nenori. 
pats: laimėti rinkimus ir at
sisėsti prie valdžios staio.
Ne tik patiems atsisėsti, bet 
ir savo sėbrus susodinti. O 
šiemet yra rinkimų metai.
Rudenj bus renkamas prezi 
dentas ir kiti valdininkai.
Todėl jau dabar politikie
riai zuja po visą kraštą, da-

vra

įr pigiau. Nu. tai ką čia Ken- 
nedis padalys? Ne jo čia 

— Bet kar» vengia tiktai; biznis, ir jis neturėjo nieko kant prezidentą už Hinden- 
Amerika. tėve. Kitaip elgia- žadėt. Bet. kaip tu sakai, A-j burgą buvo paduota 19 mil. 
si Maskva. Tiesa. Chruščio-! merikoj tokia jau mada. ir balsų, o už Hitlerį 13 mil. 
vas mėgsta plepėti apie tai-' dac oi.

paskelbti rinkimų duome 
rys rodo. kad 1932 m. ren-

Sunku
mestu

nešti, sunku pa-

NAUJIENA

ką, dažnai siūlo net nusi
ginkluoti. Ir vis dėlto nuo-! 
latos daro provokacijas, ku- Į 
rios bet kada gali įžiebti ka- j 
rą. Ir šiomis dienomis jisai

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą- 
tai Keleivio administracijo-

rydami žmonėms visokių pa .... _ , , . ...
žadu. Reiškia, traukia savo isPėJ° Ameriką, kad jos lėk- 
pusėn balsuotojus. ! tuvai neziūnnėtų is oro, kas

yra Kuboj daroma, nes Ku-; je galite gauti sias tinkamas 
— Nu, matai, tu viską ži-, ba turinti teisę tokius Ame-' knygas: 

nai. o sakai, kad nesi politi- rikos lėktuvus šaudyti- Ji tu
ksenus. Bet kai tu tiek žinai, j rinti sovietiškos priešlėktu- 
tai pasakyk, ar nevertėtų ir vinės artilerijos ir galinti tą 
mums kokį nors prižadą iš | artileriją vartoti. Tai yra at-
jų išmelžti? Tegu prižada, j prezidento John-
kad laimėję rinkimus reika
laus mūsų Lietuvai laisvės.

— Tokių prižadų, tėve, i 
mes jau girdėjome iš jų tiek. 
kad į dramblio odą nesura
šytum. Nuo tos dienos, kai

šono prieš kelias dienas pa 
i darvtą pareiškimą, kad bū-! LV’ 
tų labai rimtos pasekmes, 
jei Castras drįstų Amerikos

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$5-

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė

balsų. Tais metais buvo pen
ki rinkimai Vokietijoje ir 
per tuos rinkimus nacių par
tijos balsų skaičius nuolat 
augo. Liepos mėnesio rinki
muose nacių partija gavo 
daugiausia balsų ir koalici
joje su konservatoriais su
darė vyriausybę, kurią pa
tvirtino parlamentas, reichs
tagas, 1933 m. sausio 30 die
ną. — o tai vyriausybei va
dovavo Hitleris. Taigi jis 
atėjo prie valdžios legaliu 
keliu-

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ni
šas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go

jom* Aistis, POEZIJA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, Ll- 
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, I 
tomas, 336 psl, kaina $5

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracivu

7ODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina .......................  $12.00

Lietuviškai angliškas žo- 
dvna*. Vidaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina S7.0O.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, Baravyko apie 

• .000 žodžiu, o»3 puslapiai, 
kvina ....................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai
na ......................... $4.00

KNYGOS JAUNIMUI

1933 m. kovo 3 d. paskuti
niuose normaliuose rinki
muose iš 44 mil. turinčių tei
sę balsuoti balsavo labai 
aukštas procentas, net 39.6 
mil. ir iš to skaičiaus naciai 
gavo 17 mil. balsų arba 43.9 

Leave your tears in Mos- nuošimčių.
parašė B. Armonienė,

”Twenty years’ struggle
lėktuvus šaudyti. Aišku, jis j for freedom of Litfiuania,“ 
provokuoja karą. Aišku, kad Į redagavo J. Audėnas, kai

Lietuva tapo pavergta, kiek-j j0 plepalai apie taiką ir nu- na $1-50.
vienas Amerikos preziden
tas mums pritarė, kad ji turi 
būti išlaisvinta. Kongrese dinėti. 
kasmet tokias kalbas sako 
kongresmanai ir senatoriai; 
kalba už Lietuvos išlaisvini
mą valstijų gubernatoriai ir 
miestų majorai. Mes klauso
mės tų kalbų ir karštai plo-

siginklavimą yra veidmai
nystė lengvatikiams apgau- j

— Nu. tai kaip bus da
bar? Ar Amerikos raplenai 
vaktuos. ką ruskiai Kuboje į ^es, 
veikia, ar ne?

kaina $3.95. 

”Lithuania
paraše 

kaina $4.75.

land 
L.

of he-

Tų balsavimų pasėkoje 
1933 m. kovo 21 d buvo
parlamento daugumos nuta-

Valiukas, rimu paskelbtas Trečiasis 
Reichas ir panaikinta demo-

— Sunku pasakyti, tėve. 
jam. Tokie žodžiai mums la-! ką ponas Johnsonas dabar 
bai malonūs. Bet mes už-, darys. Kai dabar ateina rin- 
mirštam. kad tai yra politi- i kimai, tai jis norėjo paro-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

kielių žodžiai, kuriuos jie 
visada pamiršta su mumis

dyti savo žmonėms griežtą 
savo nusistatymą prieš Ku-

atsisveikinę. Todėl Lietuva, bos diktatorių: bet kai ūžto ki_ • i___ _ i_____ x_ . ...K

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis— apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-ugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-

kaip buvo pavergta, taip ir diktatoriaus nugaros pakilo1 žame ūkelyje vyksta karas, sudal omos kariškos sąjungos, 
tebėra- cn nripš.! silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,Chruščiovas su savo prieš- i silpni jungiasi pne 

— Bet atsimink Maiki lėktuvine artilerija. Ui gali kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
kad dabar turim smarkesnį būti. kad mūsų prezidentui ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
— O ką dabar mūsų pre- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-

prezidentą. Ui jis nebijos ir ir vėl teks nusileisti.
Chruščiovui ant komo atsi
stoti.

— Aš Uip nemanau, tėve. 
— Kodėl?
— Vėlesniais laikais Wa- 

shingtonas stengiasi Mask-

zidenUs veikia?
— Jis važinėjasi po Ame

riką su rinkimine propagan
da. Prieš kelias dienas lan
kėsi West Virginijoj ir Ken-

vai paUikauti. Štai šiomis tuckyje. Žmonės tenai labai 
dienomis rusai numušė ties vargingai gyvena, todėl pre- 
Berlynu du Amerikos oriai- zidentas žadėjo jų gyveni-

sakos. Jos kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway ——:-------So. Boston 27, Mass.

Alabamos arkivyskupas Thomas 
Toolen paskelbė, kad nuo rugsė
jo mėnesio visose jo arkivysku
pijos katalikų mokyklose panai
kinama segregacija, kitaip ta
rus. jose galės mokytis kartu 
visų rasių jaunimas. Tokių mo
kyklų yra S0 pradžios ir 13 
aukštesniųjų.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaira tik $2.00.

MURKLYS. A. Giedriaus apy
saka. 130 psl.. kaina . . S 1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖL£, -J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00

Ta nati knyga anglų kalba, 
kaina .......................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ...................... $2.00
UCLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba- 

rono apysMKaitės vaikams, ba psL. 
k^in> .♦♦••••••••••••••••• $ 1

Parlamentanz.no
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Sveikiname
visas mūsų Motinas 

gražiąją gegužės mėnesio 
MOTINOS DIENĄ

NELĖ MAZALAITĖ

MotinaI

Priešo ausim buvo duota nugirsti, kad tas. kurio nėra 
namuose, yra nelaimingai žuvęs kelionėje, ir kaip tik dė
lei šito niekas šeimai nedarė atskiro blogio. Bet vieną die
ną jų namus užplūdo milicija ir klausinėjo apie jų brolį ir 
iškrėrė kiekvieną kampą ir daiktą ir, kai jiems buvo pasa
kojama. ką ir visiems — atėjūnai neužginčijo, nei grasė 
ginklu, bet išvykdami pasiėmė motiną su savimi.

— Nesibijokite. — pasakė vaikams. — kur gi jie dės 
mane. seną silpną moterį. — aš netrukus grįšiu.

Ir kad jie buvo pratę klausyti jos visada, nors visi 
jau suaugę, ir net jauniausias baigė piemens amžių, jie 
nuolankiai pakluso, bet visų jų rankos drebėjo ir veržėsi 
ginti savo motiną.

Ji buvo rami šioje prievartos kelionėje, taip atrodė 
tiems, kūne ją vežėsi, tačiau viduje ji drebėjo, kaip ir 
kiekvienas siaubo pagautas žmogus. Tiktai pamaži ji ap
rimo. nes jos pirštai laikė rožančių, ir ji tyliai judino lū
pas maldoje.

Ne. jie nevežė jos į apskrities kalėjimą, nei liepė pa
keliui sustoti prie medžio ir nesirengė šaudyti, ir ji stačiai 
kankinosi dėl to neaiškumo, kad negalėjo suprasti jų keti
nimų. kai pamatė, jog jie suka į jų valsčiaus miestelį.

Jie lėtai važiavo gatvės grindiniu, jie nežiūrėjo į ją. 
kai važiuojant pro bažnyčią ji plačiai persižegnojo, o už 
šventoriaus vežimas sustoto lai li^nė išlinti ir piti iu tarne.

— Kaip jiems ne gėda. — galvojo ji išdidi ir pašai- 
pinga — visam būriui ginkluotų vyrų. kareivių apsupus 
vesti seną moterį- Pasaulis turėtų sudrebėti iš pasipiktini
mo, kokie jie yra silpni.

Bet. štai. jie persiskyrė. jie pasitraukė į šalis ir prieš 
pat save ant šventoriaus akmenų, kur stovi sustojančių 
vežimai, ant arklių mėšlo ji pamatė du gulinčius žmones. 
Du negyvi vyrai, mato ji. ir vienas yra toks sumaigytas. 
tokia krūva kraujo ir drabužių skutų, jog jo niekas nebe- 
atpažintų. Tačiau kitas! Ji junta, kaip po sunkiu vilnoniu 
sijonu jos keliai linksta, ji mano. kad dabar turėtų būti 
labai išbalusi, nes tas. kuris guli gražus ir mirtyje, ramiu 
sveiku veidu — šitas yra jos širdies džiaugsmas ir sopulys, 
jos sūnus.

Ir dabar jos mintys yra be galo greitos. Ji galvoja: 
Tave nušovė į nugarą, tave gal išdavė, nes kitaip tavęs 
jie nebūtų pagavę į savo rankas. Jūs mirštate, nepalikda
mi savo pavidalo, kaip tas. kuris guli šalia tavęs, ir ne dėl 
jo atvedė mane čia — jo namiškiai išliks ir patys taip pat 
nepažįstami. Bet budeliai laukia, kaip aš su šauksmu iš
tarsiu tavo vardą ! Ir jeigu nespėjo nukankinti tavęs, tad 
nori jie nukankinti šešis kitus tavo brolius ir seseris-

Ji galvojo ir suprato viską, tačiau širdis buvo stipres
nė — ji staugė: — Tu čia guli vienas ir išniekintas, kaip 
aš galiu nepasilikti pas tave? Vilkė pultų prie savo 
vaiko pro medžiotojų šautuvus ir baili zuikienė nepasi
trauktų nuo savo zuikučio. Bejėgis paukštis drasko savo 
silpnu snapu užpuolusius jo lizdą. Ne, aš negaliu išsižadėti 
tavęs! Ar nenubaustų manęs Dievas, kad nemėginčiau su
graudenti tų. kurie taipgi yra motinų gimdyti, argi jie ne
atiduos man tave palaidoti? Kokią naudą jie beturės iš 
lavono, o mano vaike, mano vaike 1

Ji pajudino koją žengti ir tuojau sustingo: ji pamatė, 
staigiai pamatė tokius pat nužudytus anuos savo sūnus ir 
dukteris, kurie liko namie! Suakmenėjusi stovėjo motina 
ir žiūrėjo ir dabar pajuto, net nesižvalgydama, kad tasai 
vaizdas duoda jai tvirtumo apginti likusius namie. Ji pa
juto, kaip jėga auga joje. tarsi ji ant savo rankų galėjo pa
kelti ir pridengti kitus šešis vaikus.

Ir ji atgręžė akis į tuos. kurie stovėjo aplink ją ir plėš
riomis akimis stebėjo, lyg laukdami ženklo.

— Kodėl sustojome čia? Veskite, kur turite inane 
vesti.

Ir jie taip buvo paveikti jos tikro ramumo, ir taip įti
kinti. kad nors ir mėgino reikalauti prisipažinimo, jog čia 
guli jos sūnus, — jie patys netikėjo savo žodžiais..

— Aš regiu du nužudytus žmones — pasakė ji ramiai. 
Ir kai jie žiūrėjo į jos veidą, net ir šitie negalėjo užsipulti 
tos moters; jie negalėjo tikėti, kad motina būtų tokia iš
tverminga ir kaip nors neišsiduotų- Net ir jie negalėjo ti
kėti

KELEIVIS, SO. BOSTON

Violeta Palčinskaitė

MAMAI

Tai ai visada tau mažutė,
Geresnė aš tau už visus.
Ai — tavo saulės kiškutis,
Aš — spindulėlis šviesus.

Tu moki taip švelniai dainuoti. 
Nubausti ir viską atleist.
Pasakom tavo iškloti 
Mano vaikystės keliai.

Suseks nuolatos tavo akys 
Slapčiausią kampeli širdies.
Viską be žodžių jos sako,
Viską be žodžių atspės.

O aš visada tau mažutė,
Geresnė gal būt už visus.
Tau aš ir saulės kiškutis.
Ir spindulėlis šviesus-

Anatolijus Kairys 

MOTINAI

Taip visą amžių motina juos rinko 
Ir dėjo, lyg perlus, šalia viens kito — 
Ir tamsų vakarą ir šiesų rytą.

Ir statė ji iš jų auksinę pilį —
Vienam gale šviesa pavargus leidžias, 
Kitam—į langus spindulėliai beldžias.

O vidury, lyg saulė, spindi ji pati 
Ir eina vis aplink ratu ratu 
Su pilimi ir su žeme kartu-

Motini) diena
M. MICHELSONIENĖ, E. Milton, Mass.

Šiemt motinas gerbsim 
gegužės 10 dieną. Toks mo
tinėlių pagerbimas būna 
kasmet antrąjį gegužės mė
nesio sekmadienį. Visi geri 
vaikai tą dieną prisimena 
savo motinėlę, ją aplanko, 
nuperka kokią nors dovanė
lę arba. jei kitur gyvena, pa
sikviečia pas save į svečius. 
O jeigu ji gyvena pertoli, tai 
nors laišku, telefonu ar te
legrama ją pasiekia. Svarbu 
tą dieną jos nepamiršti. Be 
to, jei motina dar gyvųjų 
tarpe, tai jos garbei reikia 
prisisegti raudoną gėlę. o 
jei ji jau mirusi, tai jos at
minimui nešiojama balta gė
lė. Tai girtina ir graži tradi
cija.

Nors milionai motinų tą 
dieną bus pagerbta ir nepa
miršta. vistiek bus tūkstan

Ir taip ji buvo paleista, ir niekas iš savųjų nebuvo iš
davikas — šita šeima liko nepalieesta. Bent iki šio laiko.

Jų meilė motinai buvo begalinė tarsi ji juos dar 
kartą pagimdė, ir jie jautė, kad kiekvienas iš jų savo sie
loje turi brolio kapą. brolio, kurio palaidojimo vietos jie 
negalėjo sužinoti, kaip ir daugelio šventųjų kankinių.

Ir jie jautė, kokią pareigą turi jie motinai už aną au
ką ir kokią pareigą savo žemei, dėl kurios tos aukos 
vyksta.

miršta arba žiauriai su jo
mis elgiasi, štai noi-s vienas 
tokių pavyzdžių:

Violet Broughton. 47 me
tų moteris iš Lexington. 
Mass.. buvo teismo rasta 
kalta už savo 81 metų moti
nos badu numarinimą. Nu
mirusi ji svėrė vos 7 a sva
rus- Viena jos ranka buvo 
keliose vietose sulaužyta, 
kai ji parpuolė iš bado nusil
pusi, bet nei gydytojas, nei 
kokia kita pagalba jai nebu
vo suteikta. Policija liudijo.' 
kad ji neturėjo nieko kito 
užsikloti, kaip tik senus laik-į 
raščius. Ir iš kambario ji ne
galėjo išeiti pagalbos pasi-Į 
saukti, nes nuo kambario! 
durų is vidaus rankena bu
vo pašalinta. Tik nebūnant 
dukteriai namie, viena kai
mynė. išgirdus motiną vai
tojant. pašaukė policiją, ku
ri išbadėjusią, sužeistą, vos 
gyvą senelę nuvežė ligoni
nėn. kur neilgai trukus ji 
mirė.. Ištyrus reikalą, duktė 
buvo už tai patraukta į teis
mą ir rasta kalta už motinos 
badu numarinimą. Žinoma,1 
tokių žiaurių dukteių ne
daug yra.

Nelaimė, kad yra ir blogų 
motinų, kurios savo vaikus 
apleidžia, neprižiūri, žiau
riai su jais elgiasi: bet tokių 
motinų irgi nedaug. Didžiu
ma motinų savo vaikus myli. 
jų ateitimi rūpinasi ir visaip 
sielojasi, kad jų vaikai būtų; 
geri. išmokslinti ir laimingi. 
Jos dažnai pačios kenčia al
kį. kad tik jų vaikai būtų so
tūs- Tokios motinos tikrai y- 
ra vertos pagarbos ir vaikų 
meilės.

Gi nuo savęs aš visoms 
motinoms, kur tik jos bebū
tų, linkiu geros sveikatos ir 
laimės! Lai joms vaikai su
teikia daug dŽiaugSfnG ir 
pasitenkinimo!

ŽYMŪS ŽMONĖS APIE 
MOTINĄ

Visa. kas aš esu. kas ma
nyje via gera ir bloga — vi- 

■ sa tai yra mano motinos 
i nuopelnas.

Napoleonas
♦ * *

Kas aš esu ir kuo galiu ti
kėtis būti. už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas
» » *

Motina, reikia bučiuoti 
kiekvieną žemės pėdą. kurią 
yra palietusi tavo koja.

H. Heine
. * * »
Motina visuomet atlei

džia: tam ji tik ir atėjo į 
pasaulį.

A- Dūmas
♦ # *

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykių — mano motina 
atsvers.

Longfelow

MIKUŽIŪTĖ EUROPOJE

čiai ir tokių, kurios bus pa
mirštos. kurių vaikai nega
lės pagerbti. Tai netekėju
sios motinos ir jų vaikai. To
kių nelaimingų motinų vien 
Amerikoje kasmet būna virš 
200.000- Su maža išimtim, 
jų vaikai pasilieka prieglau
dose arba būna atiduoti be- 
vaikėm šeimom. Jos visai 
nežino, kaip jų kūdikiai gy
vena ir kur jie yra. Ir tokie 
vaikai nepažįsta savo tikrų 
motinų. Taigi Motinų Dieną 
jos nebus prisimintos ir pa
gerbtos. Be abejo, jos ir ne
nori savo motinystės prisi
minti. Geriau, kad ta meilės 
klaida, kuri joms atnešė tiek 
nusivylimo ir gėdos, būtų 
palaidota ir pamiršta.

Bet yra ir tokių storžievių 
vaikų, kurie savo senas mo
tinas apleidžia, jas visai pa-

Iš Ciuricho. Šveicarijoje, 
drg. Michelsonienė gavo ne
tikėtą laiška. Ir įspėkit. kas 
rašo? Tai Eufrozina Miku- 
žiūtė. plačiai žinoma Ame
rikos lietuvių veikėja, kuri 
šiomis dienomis išrinkta 
SLA iždo globėja.

Ji nuskrido Europon Corn 
Products bendrovės reika
lais. Toie bendrovėje ji yra 
ženklu skyriaus vedėja. Eu
ropoje bendrovė turi skyrius 
ir juos Mikužiūtė lankė.

Penkias dienas ji išbuvo 
Ciuriche, pusantros Antver
pene. 4 dienas Paryžiuje. 2 
dienas Hamburge ir 3 die
nas Londone, iš viso 2 savai
tes.

Gegužės 10 d. ji sugrįš į 
jNew Yorką.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutikit atsa

kyti i Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skv riuje. 
Klausimus prašome .siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at I.aw,
8 Belgrade Avė., Kosiindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Mano kaimyno namas su
degė ir per gaisrą gerokai 
apdegino mano namą ir vi
sai sudegino mano garažą. 
Mano garažas buvo vėliau 
pastatytas ir nebuvo ap
draustas- Ar aš galiu ieškoti 
atlyginimo iš kaimyno, pas 
kurį gaisras prasidėjo, ne? 
dėl jo gaisro aš netekau sa
vo garažo:

P. G.
Burlington. Mass.

Atsakymas

Taip. Jei Tamsta galėsi į- 
rodyti. kad kaimynas buvo 
„negligent“ (apsileidęs), o 
kaimynas negalės įrodyti, 
kad Tamsta prisidėjai prie 
rezultato savo apsileidimu, 
tada Tamsta galėsi savo 
nuostolius išreikalauti iš sa
vo kaimyno. Massachusetts

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių" Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusk. kaina ....$3.95.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ..................................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laiku, kieti aodarai .... $3.5<

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simotis. daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius rišame pasauly. 

464 psL Kaina ...................... $6.50
DIES’OJANT, “knygnešių karaliaus" 

sūnau? Kipro Bielinio Įdomūs atsi 
minimai. 464 pal., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina .................... $6.0C

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. 1^0 pel. Kaina .. $2.<X

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
aurinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti w 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
>26 pusk kaina ..................... $5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū 
nas. Kaina ..........................25 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGI1T. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14-1 
psL, kaina ......................... $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalai 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dali? 380 
psL Kaina............................. $3.00.

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ......................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................  $S.oo

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nu. 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
ęriklausomybės galo 1795 metais 

’arašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psl., gera* popierius 
’ ‘ ................................... $10.01

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos į viens 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė* dėl motervstėv 
knygą, kieti viriai, 981 puslapis 
Kaina ................................... $9.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•34 E. Bro*dway -------- :--------- So. Boeton 27, Masa.

Puslapis šeštas

valstijoje įstatymas reika
lauja iš ieškovo (Plaintiff) 
Įrodyti, kad atsakovas (Ue- 
fendant) per savo „negli
gence“ sudarė nuostolių ieš
kovui. Be to. ir tai yra labai 
svarbu, jei atsakovas įrodo, 
kad ieškovas taip pat buvo 
„negligent“ ir tokiu būdu 
prisidėjo prie rezultato, ta
da ieškovas negali nieko iš
reikalauti iš atsakovo ir jam 
pačiam terka savo nuosto
lius padengti.

Dar pravartu paminėti, 
kad „negligence“ teisine 
žymiai skiriasi nuo „negli
gence“ faktiškąja, būtent, 
gyvenimiškąja prasme.

Duoną taupyk rytojui, o 
kiekvieną darbą stenkis at
likti šiandien.* * *

Sutinka, kaip akmuo su 
kirviu.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko J-
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na $-’>.0O.

j
.IETUVA BUDO. Stepono Kairio 

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsirlzv vairia kięk-if mitru. įTT-i-St
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais, iliu«truota. 416 puslapiu 
didelio fomsato. Kaina . . *5 50 

SOČIAI DEMOKRATIJA IR BOL 
ŠEVTZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS PROGRAMINES G Al. 
RES, 32 psl., kaina.........  25 Cnt

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ T
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Ka.ia ............................ -0 t'nt

JUOZAS STALINAS, arba kale
Kaukazo išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.0*

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl -t-uov nė
ra vienybės. 80 psl_ kaina .. $i .39

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ
Parašė Leonas Bliumas. Trumpe* 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c

DEL LAISVOS LIETUVOS. l ietu- 
vos socialdemokratų rasta’ dėl bol
ševiku okupacijos ir tcroio Lietu
voje. Kaina............................ 25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar aoiėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai se
ko mokslas ? Kaina............ 26 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYC-A. parašė 
M. Michelsonienė. 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų vaigiu receptų. 
132 puslapiai, kaina................ $1.25

CEZARIS, Mirko Jero’ič romanse 
trijose dalyse, kiekviena dali? _ po 
$2. ara visos \ dalys............ $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona< K^rys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kainu ......................... $5.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. R. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ieto- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. T?8 psl., kaina ............ $2.09

ISEJUSTEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tū':stančiaJ 
lietuvių bėgo j Va! arus nuo ru
sų *vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.>)0

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
k iina ......................................... 50 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. ofie.

r >
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LITERATŪROS FONDO
PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pa< knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

K. Bielinio Dienojant ”
K. Bielinio Penktieji Metai ” ”
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. arno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll1/*) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, IH.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 30, III.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDIMŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
wav, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis. 29 West 57th SL, lOih fL, New York, N. Y, 

10019.

Pasikeičia žiedais Olandijos princesė Irene ir Lspanijos 
princas Cark>s. Jų jungtuvės įvyko Romoje.

Mūsų padėka Dėkojame PARENGIMŲ KALENDORIUS

Latvių kongresas Bostone Grįžo S* Jurgelevičius

Seniausia lietuvių radijo Mūsų brangiam vyrui ir tė- Gegužės 24 d. So. Bosto- 
programa N. Anglijoje ba- veliui Mečiui Kavaliauskui no Lietuvių Pil. Dr-jos salč- 
landžio 26 d. So. Bostono mirus, nuoširdžiai dėkoja- je Bostono Lietuvių Tauti- 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėj su- rr.e: kun. P. Virmauskiui ir nių šokių Sambūrio popietė, 
rengtoje Įdomioje metinėje kun- A. Klimui, suteikusiem * * *
Talentų popietėje, gražuolės paskutini dvasinį patarnavi- Birželio 7 d. Laisvės Var-
’ Miss Lithuania of N.E-“ mą. dr. B. Mikoniui. tarų- po metinė gegužinė Romu-
baliuje paminėjo savo 30 šiam šiltą atsisveikinimo žo- vos parke Brocktone.
m, sukaktį. dį ir rūpestingai tvarkiu-

Mes dėkojame visiems at- i siam ge(lėJimo bei laidojimo Rugpiūčio 9 d. Minkų ra-
slankiusiems „opamos “° TeT*en^ <Hj° 30 m' sukž*ktu™« ««•
dalyviams, teisėjams. šeimi. P‘^‘1?1;, B.ostJono A-S'D- Kuž,nė Brocktone. Fair 
ninkėms. kurios prigamino 11,'..KorP! Vytis draugovėms, Urounus.
ir paaukojo skaniausių vai* [ bičiuliams Kubiliams. An-,
°iu. Donatui Voleišai už ne- driulioniams ir Griauzdėms Spalio 4 d- Balfo vakaras 
parnasui gražų tortą. Juo- už nuoširdų atjautimą, Br. So. Bostono Lietuvių Pil. 
zui Gomui už pyragą, auko-, Uteniui,_ v?li.oni.°„ nu°šir- Dr-jos III aukšto salėje, 
jusiems pinigais ir visiems džiam bičiuliui už Paskuti-

nįjį Sudiev“, kun. P. Dagiui. Spalio 11 d. Laisvės Yar- 
St-Santvarui. J. Sondai ir P. po metinis koncertas So. 
Žitkui šiltai atsiliepusiems Bostono Lietuvių Piliečių 
spaudoje. Šveikauskų šei- Draugijos didžiojoje salėje, 
mai. Lembertams. Bronei ir trečiam aukšte.
Antanui Kalvaičiams. Yel-

jusiems pinigais 
už gražius linkėjimus.

1
Dėkojam poetui Stasiui 

Santvarui už Įžanginę kalbą 
ir ją perskaičiusiam dr. Bro
niui Baškiui. adv. Zuzanai

VIETINES ŽINIOS
Dainos misionierių 

koncertas

C perūžės 3 d. įvyko Bosto- 
ni Lietuvių Mišraus choro 
ir solistės iš Clevelando Al
donos Stempužienės koncer
tas- Tai tikri dainos misio
nieriai. kurie išsižadėdami 
savo asmeniškų patogumų ir 
laisvalaikio su dideliu pasi
šventimu savo menu gaivina 
snūstančią lietuviškosios vi
suomenės dvasią, maitina 
ją didelėmis kultūrinėmis 
vertybėmis.

Komp. Juliaus Gaidelio 
vadovaujamas choras šį kar
tą atliko net 11 dainų, susi
laukdamas nupelnytų publi-

GRAMERCY SHIPPING Inc.

Įsteigta 1945 m.
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą ir 

draudimą iki S20.OO0.00

PINIGAI I USSR

Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmokama 
Jūs gausite gavėjo pasirašytą

kvitą.
Kursas 9 rubliai už 510.00.

Už patarnavimą mokestis iki 
$35.00—53.50

Virš 535.00—10%

GRAMERCY SHIPPING Co.

118 East 28th Street — 900 
New York 16, N. Y.

Tel. MU 9-0598
744 Broad Street — 925 

Newark, Nev Jersey

GRAMERCY SHIPPING Co.

Turinti Maskvos Vnešposyltorg 
leidimą.

Jūs galite užsisakyti savo giminėm 
ir draugam USSR gamintus auto 
mobilius, dviračius, šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir daug kitų

daiktų.
Jokio muito. Gavėjas nieko nemoka.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
f KATALOGŲ

> GRAMERCY SHIPPING Co.
118 East 28th Street 

, Nev York, N. Y.. Tel. MU 9-0598 
i Atidaryta darbo dienomis 9—5:30

šeštadieniais vasaros metu 
uždaryta.

kos aplodismentų. Šis 40 vy
rų ir moterų dainos sambū
ris yra gyvoji Bostono lietu
vių kultūrinio gyvenimo da
lis. ir jis visuomet yra mūsų 
laukiamas ir su šilima sutin
kamas.

Didelė naujiena šiame 
koncerte buvo solistė Aldo
na Stempužienė. jau labai 
seniai Bostone girdėta.

Ji yra Chicagos amerikie
čių dainos festivaly laimėju
si pirmą vietą ir aukso me
dalį. su dideliu pasisekimu 
dainavusi mūsų chicagiškėje 
operoje, gastroliavusi Pietų 
Amerikoje ir JAV davusi ei
lę aukšto lygio koncertų.

Praeito sekmadienio Al
donos Stempužienės dainos 
programa, akomponuojant 
komp. Juliui Gaideliui, pra
ėjo su dideliu pasisekimu- 
Jos galingas ir puikiai val
domas balsas, gilus įsijauti
mas į atliekamus kūrinius, 
tiesiog spalvingas žaidimas 
net didžiai sunkiuos moder
ninės muzikos dalykuos so
listę iškelia į pačias pirmą
sias ir nuoširdaus pasidi
džiavimo vertas kūrėjas.

Už šią puikią dainos 
šventę solistė gavo ne vieną 
puokštę gėlių, o jos akompa
niatorius Julius Gaidelis ki
tų dėkingų klausytojų do
vanėlių.

Po koncerto salėje buvo 
įprastinės vaišės, gi diena 
buvo užbaigta jaukioje nuo
taikoje L. Izbicko ir ponios 
šeimoje, dalyvaujant solis
tei Al Stempužienei. komp. 
Juliui Gaideliui, choro val
dybos atstovams ir būreliu 
kitų bostoniškių kultūrinin
kų.

Didelis ačiū chorui, jo va
dovu ir solistei už tokį dar
nų ir džiuginantį parengi
mą!

Gegužės 1-3 dienomis 
Somerset viešbuty buvo 
JAV latvių dr-jos 13-sis 
kongresas, pirmą kartą Bos
tone. Jame dalyvavo 101 at
stovas iš įvairių vietovių, net 
iš Kalifornijos- Į kongresą 
buvo atvykęs ir Latvijos at
stovas Washingtone dr. A. 
Spekke.

Minėta draugija apjungia 
180 latvių organizacijų. Jos 
pirmininku nuo pat pra
džios yra prof. P. Lejins.

Kongresą raštais sveikino 
Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas. Alto pirmininkas 
Leonardas Šimutis ir kt- žo
džiu sveikino Mass. guber
natorius Peabody. Alto sk. 
vicepirmininkas adv. John 
Grigalus ir kt.

Posėdžių salę puošė dide
lis gražus Latvijos herbas ir 
parašas: ”Tėvų žemės meilę 
įrodysime savo darbais?4

Kongreso metu buvo su
ruošta paroda — John Ken
nedy ir latviai. Joje surinkta 
daug nuotraukų, iškarpų iš 
laikraščių, rezoliucijų, raštų 
irtt.. — visa, kas liečia Ken
nedy ir latvius-

Prieš kongresą išėjo Bos
tone gyvenančio žurnalisto 
Oswaldo Akmentinio kny
ga ”John F. Kennedy and 
Latvian,“ kuri kongrese bu
vo platinama.

Gegužės 1 d. ten pat buvo 
prof. Janio Medino ir daini
ninkės Ludmilos Sepes-Eses 
jubiliejinis koncertas, o ge
gužės 3 d. — banketas. 

KAS VAŽIUOJA Į LIETUVĄ?

Būčiau dėkingas, jei man pra
neštų. kas šią vasarą važiuoja į 
Lietuvą, ypač į Druskininkų pu- 
sę*

William A. Amsie, 1739 Ti- 
mothv Dr., N.E., Atlanta, Ga. 
30329.

Ieškau moters. Turiu namus, 
automobilį.

John Žagaras. R. 4, 223 Box, 
San Antonio, Tesąs.

Bendruomenės Šalnienei už per radiją, pa- basiams už širdingą užuo- Lapkričio 17 d. Lituanis- 
a uuiu. Stasys Griežė- raky tą kalbą, kurioje ji issa- jautą Paukštienei už pras- tir.ės mokyklos vakaras So. 
Ture-elevičius grižo iš 12 die- m^aM)aPasakojo apie radijo mingą dovana — Kristaus Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
n“ iii veikus so metų. pavX„. ‘ , III aukšto salėje.

Lietuvių 
apyl. pirm

nų kelionės, kurios metu jis 
aplankė Chicagą. Detroitą. Dėkojame laikraščiams, 
Clevelandą. Chicagoje buvo kurie rašė apie mūsų sukak-
Naujienų metiniame koncer
te. lietuvių operoje, laikraš
čių redakcijose, matėsi su 
Bendruomenės centro val
dybos pirmininku ir tt.
—
Mclroses simfoninio 
orkestro koncertas

ties minėjimą.
Steponas ir Valentina 

Minkai

Laimingieji Minkų radijo 
pokyly

paveikslą.
Taip pat jungiame mūsų

gilią padėką ir visiems ki-i 
tiems lietuviams, kurie lan-'

Legionierių kortu vakaras

S. Dariaus postas šį šešta-kė jo palaikus, nuoširdžiai' ,. .
gedėjo bei meldėsi už jį. c 1Gnb gegužes 9 d. 8 vai. v- 

Mes tačiau tikime, kad ravo patalpose rengia kortų 
nuoširdi lietuviška malda. va^ai^- Visi yra kviečiami, 

kaip kad a. a. mūsų vyras ir

Dovanas gavo geriausiai 
pasirodę talentai: Birutė 
Vačjurgytė už eilėraštį ir 
skambinimą pianinu, Biru
tė Adomavičiūtė už eilėraš
tį. Edvardas Budreika už 
grojimą smuiku. Frances

Pereitą penktadienį įvyko 
komp. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamo Melrose sim
foninio orkestro koncertas, 
sutraukęs pilnutėlę salę a- 
merikiečių publikos- Progra-} Maneikvtė už šokimą, 
moję buvo dar žymus pianis- ”Mamės-papės“ polkos, 
tas ir baleto numeris. Mū- varžybas laimėjo Marta Pe
sų dirigentas buvo tenykš-: Jeckienė su Jonu Ūseliu, 
tės publikos labai nuošir-. Jaunimo polkos — Rūta 
džiai sutiktas ir įvertintas

tėvelis gyveno ir tikėjo. 
Aukščiausiojo tikriausiai 
bus išklausyta.

Ieva Kavaliauskienė ir 
duktė Marytė

Adv. J. Grigalus — banko 
direktorius

I I

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Si a., P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.Adv- John Grigalus iš
rinktas So. Boston Savings 
banko direktorium. Jis. kaip SV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
~------- ---------- . SKELBIMASžinoma, yra Mass. generali-

intas. I pTakapaitė‘ iš Hartford su! nio prokuroro padėjėjas, So. I _
, Lo..nl.,n„ rabft_ Bostono Lietuvių Pil. Dr-josj IGALIOJIM.-Koncertan buvo nuvykęs ravo v jiu. vaiso vnduai- . Tr? i ats

ir būrelis Bostono lietuviu. tasiūnienė su Antanu And
riulioniu. tango — Eugeni-

J. Kačinsko kūrinys 
Kresge salėje

Šį šeštadienį, gegužės 9 d. 
8:30 vai. vak. puošnioje 
Mass. technologijos institu
to salėje pirmą kartą bus 
vargonais atliekamas kom
pozitoriaus Jeronimo Ka-! 
činsko naujas kūrinys — 
”Transcendental Expres- 
sions“. Gros muzikas Zeno

AS NUODĖMES 
ATLEISTIpirmininkas. Amerikos Lie

tuvių Tarybos skyriaus vice
pirmininkas ir tt.

| Panašiu būdu apaštalas Pet
ras per vieną dieną atrišo 3000 
asmenų, kita dieną 5000. Ap. 

Dėkoja darb- 2 :4 > 4 :4. Panašiai yra da-
________ romą per visą Evangelijos am-

T . . i • • , Ž**L Dar ne pro šalį paminėti
Lietuvių Darbininkų Dr-, Jėzaus žodžius, pasakytus apaš- 

jos 21 kuopos valdyba dė-, ūdui Petrui (Mato 16:19): “Tau 
nienės tortą —Robert Du- koja gausiai atsilankiusiems ^s.tduos?u dangaus karalystes
hamel ir A. Prakapiene*; svečiams į jos rengtą kortų surišta ir danguje, ka tu atriši 

žemėje, bus atrišt ir danguje.“ 
Aukščiau buvo paminėta, kad 

visas pasaulis yra surištas nuo
dėme. Kada Petras ar kiti Kris
taus mokiniai net iki šių skel
bia Dievo žodį netikėliams ir 
nuodėmės surištiems, tada tie, 
kurie įtiki, lieka atrišti. O kurie

------------ | klausosoi ir netiki, lieka surišti
Praeitą savaitę sugrįžo iš,del netikėjimo. Ir tokiems

ja ir Pranas Račkauskai-
D. Yoleišos dovanotą tor

tą laimėjo Bil Williamson. 
Juozo Gomo pyragą — Pet
ras Pleskevičius. E. Valiuko-

vyno bonką —Elena Jurke- vakarą gegužės 2 d.
viciene.

Teisėjų komisiją sudarė 
Ai. Gustaitienė. O Ivaškie- 
nė, A. Ruseckienė, B. Bart-

nas Nomeika. vargonų virtu- kevįčius ir dr. Br- Baškys. 
ozas. dabar gyvenantis Ro-

N. Jonuška,
sekretorius

Sugrįžo Zabičiai ir 
Vinciūnai

ch estery.

Jieskojimai
ADMlNiSTRAClJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane-

Iš Lietuvos Veronika Aga
vonovienė ieško Julijos Si-

adreM> neui- nusipirko namus ir žada ten 
syti: Lithuania, Klaipėda, nuriti parašyti ir senąjį. ! visas žiemas praleisti.
Žiedu g-vė 17-60. Veronika
Agavonovienė.

(20)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir Iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
delinis rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

n o t%.-o ’ bus blogiau, nes jie liks labiauFlondos ten 3 menesius pi a- surj$tj to nekiauso Die- 
leidę Kazys Zabitis su zmo- vo patarimo.
na ir Juozas, jo žmona Julė, Dar įdomu pakalbėti apie Pet- 
ir duktė Elena Vinciūnai.

Vinciūnai St. Petersburge
ro raktus, nes Mato 16: i9 pasa
kyta: ’Tr duosiu tau dangaus 
karalystės raktus.“ Nesako 
raktą, bet raktus. Tai reiškia 
daugiau negu vienas raktas. 
Biblijos žinovai ištyrė, kad jam 
duota 2 raktai. Su vienu raktu 
jis atidarė arba davė progos žy
dų tautai pažinti tiesą. Tuojau 
pa Sekminių net keli tūkstančiai 
Įtikėjo Jėzų. kada jis jiems pa
skelbė Evangeliją (Ap. darb. 2: 
4; 4:4). O po 3-jų metų nuo pir
mųjų Sekminių su kitu raktu jis 
atrakino stabmeldžiams progos 
duris, ir pirmoji Įtikėjusių šei
ma buvo Komelio (Ap. darb. 
10:43-45).

Dar reikia pridėti, kad raktas 
yra simbolis galybės arba iš Die
vo paeinančio įgaliojimo. Pa
vyzdžiui. Apreiškimo 1:8 kalba
ma apie Kristų: “Aš buvau nu
miręs ir štai esu gyvas nuo am
žių iki amžių ir turiu mirties ir 
pragaro raktus.“ čia pasakyta, 
kad didysis mūsų Kristus ir viso 
pasaulio Išganytojas turi galybę 
sustabdyti mirtį ir išvesti iš ka
pų arba pragaro numirusius. 
Dabar ta nuodėmių atleidimo

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina......................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, O dabar tik.............................................. $2.00 galia ir tie dangaus raktai ture

tu būti aiškūs.
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komuni>tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina •••• • • • •••• • !•.•••••••••••••.« utf $2.00

(Bus daugiau).

Skelbia: VVilliam Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie
sa apie pragarą).

i t
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J* Gaidelio mokinių Bendruomenės rinkimai
koncertas ----------
_____  Jie bus ši šeštadieni ir sek-

Sį sekmadienį, gegužė. 10 "’.a?„ie"LB^???_ balSa7,m°

Žydinčių alyvų vakaras

JĮ rengia Bostono Litua- 
j nistinės Mokyklos tėvų ko-

J. Kapočiaus dovana 
Chicagai

Padėka

Dėkoju savo draugams.

FORTŪNA FUEL CO. 
reikalingas

PARDAVĖJASLietuvių Enciklopedijos kurie mane lankė gulint li- 
mitetas gegužės 16 d. (šeš- leidėjas Juozas Kapočius goninėj ir namuose, ačiū už iįjdymui vartojamai alyvai 

■ tądien i) 6 vai. vak. Lietuvių balandžio 18 d. Chicagoje dovanas. Ypač esu dėkinga j, įrenvimama nlatintL 
Piliečių Dr-jos III-jo aukšto sukvietė būrį laikraštininkų Onai šiugždienei. kuri atei-

davo kiekvieną dieną su do
vanomis. Vincei Žukevičie-

d. 3 vai. popiet Tautinės S- 
gos salėje bus Juliaus Gai
delio mokinių koncertas.

Antroje koncerto dalyje 
bus pagerbtos motinos.

Visi kviečiami atsilanky
ti pasidžiaugti mūsų atžaly
no pažanga muzikos srityje 
ir pagerbti motinas.

vieta 366 Broadwav (kur 
buvo Lithuanian Furriture.
Onos Ivaškienės namuose). Mrozinsko. 
šeštadieni balsavimai bus 
nuo 12 vai iki 7 vai. vak.. o 
sekmadieni nuo 10 vai. iki 
7 vai- vak.

salėje. ir kitų kultūrininkų ir paro-
Meninę programą atliks d*,Ain?s. ^3 *šįeistus . . , . .. , .... •

plačiai žinomas, bet dar nie- dldz?u!uis veikalus: Stepo- net Andriui ir Marcelei Wa- 
kad Bostone negirdėtas no Kįjįno atsiminimų
New Yorko Vyrų Oktetas, T—', r Ui
vadovaujamas muziko A. niaus Kviklio ”Mūsų Lietu-

deliams, Jenei Gudelienei. 
Marijai Ambrozienei. Ele
nai Maistienei. Onai Gegu-

ir Įrengimams platintu 
Turi mokėti suprasti ir 

kalbėti lietuviškai.
Skambinti: GE 6-3442

Televiziją 
ir radiją

Tauo Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Bostoniškių kandidatais 
yra pasiūlyti šie asmenys:
Stasys-Griežė Jurgelevičius. 
Ona Ivaskienė. inž. Alek-

šokiams gros geras or
kestras. Veiks bufetas ii 
baras su skaniais valgiais ir 
gėrimais- Visa vakaro pro
grama bus lingsmoj roman
tiškoj pavasario nuotaikoj. 
Tikimės, kad šis vakaras vi
siems paliks ilgai neužmirš
tamus gražius prisiminimus.

Vakaro pelnas skinamas 
lituanistinės mokyklos išlai
kymui. Įėjimas tik $2.50.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti.

Tėvu Komitetas

va.“
J. Kapočius pranešė, kad 

kai bus baigta Lietuvių En
ciklopedija ir Mūsų Lietuvos 
kiti du tomai, tuoj pradės 
leisti lietuvių enciklopediją 
anglų kalba ir tt.

Jie jau turi Tau, Lietuva“ gandras Lapšys, dr. Balys
—------ Matulionis, dr. Bronius Mic-

Andrius Keturakis buvo kevičius ir Vytautas Stelmo-
pirmasis. Įsigijęs ką tik iš- kas. 
leistąją S. Kairio knygą __________________
”Tau. Lietuva-3 Kartu su ja Skautei vyčiai Cape Code
jis nupirko ir K. Bielinio ______

Penktieji metai. * Tuo bū- Bostono skautu vvčiu 
du jis abi knygas gavo už draugovė. Ramūno Kalvai- 
$10 (perkant jas atskirai, čio vadovaujama, buvo su- 
būtų $12). rengusi pavasarinę iškylą Į

Antrasis, kuris tas knygas Cape Codą- Neseniai iš Bostono Į Los
Įsigijo, buvo dr. Mykolas Du kandidatai davė vyčio Angeles išvykęs J- Gedmin- 
Devenis, pirmiau gyvenęs Įžodi: Vitas Kurapka ir Juo- tas rašo. kad gamta graži. 
Waterbury. o dabar Los An- zas Venckus. oras geras, malonu gyventi.

Patogią nakvynę savo ^et dar nedirbąs, susipažįs- 
naujame vasarnamy veltui tąs su sąlygomis. Senesnio

Sveikinimai iš Kalifornijos

gėlės, Calif.

J. Olevičiaus vestuvės užleido Vieškalniai iš 
chesterio.

Dor- amžiaus žmonėms esą ne- 
lergva darbo gauti. Ten 5 
metus išgyvenusiems ir gau
nantiems mažą pensiją, pri
moka valstybė.

Sutikęs buvusius Bostono 
gyventojus B. Brazdžionj. 
Barmus, Sinkus. Venckus. 
Lemkertus. — visi teirauja
si apie Bostoną ir siunčia

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, bostoniškiams geriausių lin- 
uadeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- kėjimų.

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose 

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
0J

Vyčių veikėjas Jonas Ole- 
vičius susituokia su Alice Paragink savo pažįstamus 

KainaZarembaite, abu iš So. Bos-. išsirašyti Keleivį 
tono. I metams $5.

Trans-Atlantic Travel Service

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Fersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogu.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuvišk ai 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSF IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame s»u INTURISTO jgaliojimais 

Siuntiniai orirmami kasdien nuo 9 ik? 5 vai. vak.. Ketvirtadieniai?: nūn
S vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VEIMUAft; JONAS a|M»M(»NI«

Sandaros 
savo sūnui

Visi džiaugėsi atvežtomis j su marčia, dukterims Onai 
dovanomis ir linkėjo leidė- ir Emilijai ir anūkėliams.

Parduodu 3 kambariu bal- 
_ dus, gaiima pirkti ir dali- 

žienei. Sofijai Stremikienei. mis- Apžiūrėti antradieniais 
Mindai Peležienei, Ste- ~. ketvirtadieniais nuo 12 
lai Mikelkevičienei. Vincui vaL ,k* 4 vaL pop,et- 
Jankui. Jonui Gendroliui.
Vladui Bajerčiui ir jo žmo
nai. William Caicy. Petru- 
tienei. Sirutienei

371 Second St.. trečiame 
aukšte. So. Bostone -

(20)

I
SAV-ON

’ ROOFING and SIDING CO.}
{ • 
♦ 469 W. Broadwav, So. Boston {

AN 8-2150 {
DAŽOME IR TAISOME

Moterų Klubui.

jui ir autoriams ištvermės 
ii- sėkmės. Kalbėjusių tarpe 
buvo Naujienų ir Draugo • 
vyr- redaktoriai dr. P. Gri
gaitis ir L. Šimutis.

Mirė A. Racevičienė

Labai ačiū visiems
Elena Mozūraitienė

Kad žinotum, kur pulsi.
tai pats atsisėstum-

♦ » *
Kad ir mažutis, bet pasiu

tęs.

Dorchestery išnuomoja
mas šviesus ir šiltas kamba
rys švariam vyrui ar mote
riai. Galima ir su valgiu. Ar
ti autobuso linija.

Kreiptis: tel. GE 6-1216 
(19)

S Al Stecke F. Pukanasis 
{ Res.: 8 Faxon St. Natick 
• Brockton 586-9272 655-0807

Mirė ilgametė Keleivio 
skaitytoja Antanina Budre-
vičiūtė-Racevičienė (Rosa- _u t .. o t ,

. Bolton gatvėje (So. Bostone)\age). kilusi 1S \alkinmkų išnuomojami 2 butai po 3 kam- 
miestelio. Į JAV atvyko barius.—baltos sinkos. aliejaus 
1906 m., ilgai gyveno Ha- krosnys.
verhill, O vėliau So. Bosto- Skambinti tel. AN 8-oll4. 

ne.
.... . ... - C & P ROOFING CO.\elione palika budinčius

dukterį Eleną Billitzer su Mes sukūrėme bendrove, ku- 
Šeima vieną brolį Ameriko- ri viską atlieka — dengia stogus
ie ir viena brolį bei seserį medžiaga: toliu akto-į ... . ‘T. 1 ... . deliais, skalūnu (slate). Balko-Lenkijoje. Jiems įeiskiame naj (pįazza) mūsų specialybė, 
gilią užuojautą- ’ Nėra darbo, kuris mums būtu

_ _____________________ — mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Telefonas: AN 8-2805 J

: Dr. Jos. J. Donovan • « » 
\Dr. J. Pašakarnio į

ĮPĖDINIS •
OPTOMETRISTAS }

Valandos: <
nuo 9 val. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus |

447 BROADVVAY • 
South Boston, Mass i

Lietuviu Fondas auga
T T . , ; t?__ Klojame aliuminiu, SKinueuais,Į Lietuvių Fondą Į t j plytomis. Licenzuoti dažytojai. 

Genė ir Antanas Stapulio
niai. Pranė ir Petras Kala
dės.

LAISVĖS "VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ į 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA'

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL ▼„ išskyrus šventadienius ir sekm.

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.00
FORTŪNA OIL CO.

SHELHEAD
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD burnerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gvvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD bumeris —

........sumažins jūsų kuro sąskaitas,

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 
....garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

487 Washington SL 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

NAME .......... .......................................
STREET .................................................
CITY...............................TEL...................
tVe wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner installatio’

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
TeL 288-1421 ir GR 9-1805 

Skambinti po 5 vai. vakaro

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORIUS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge. Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS J LIETUVĄ

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die- 

Perduodams z Vėiiansiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai-

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų
įstaigą, čia kalbama lietu* nos ir Magdutės pasaka, 
viškai, žemomis kainomis Biznio reikalais kreiptis | 
galima gauti Lietuvoj labai Baltic Florists gėlių ir dova- 
vertinamų prekių. Paternau- nų krautuvę, 502 E. Broad- 
jam greitai ir sąžiningai, pny, So. Bostone. Telefo-
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. mas Keleivis.
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6-8 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal luaitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

• AĮ/suiruuim »
• NUO I.IGŲ IR NELAIMIŲ j

J Draudžiame nuo polio, viso-1 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. į 
{Visais insurance reikalais!
5 kremtis: 
t«*

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne Senų) ar pa- j t J«tire of thePeace—ConstaMe | 
pildom, vietoje krautuvėje. 2J j
V». mokesčiai .umokam.
vietoje išsiunčiant siunti- J }
nius, kad gavėjui nereikėtų ...... - t
primokėti. J*TT*+**,"r**v+'rT+T****f ’

Priimami užsakymai, čia ► Dažau ir Taisau
sumokant nustatytą mokės- £ .
ai - - i a- j_:i,a_: » Namus iš lauko ir viduje.*1’ ir. d* • a ” I * Lipdau popierius ir taisaui
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- j viską, ką pataisyti reikia, 
priimami maisto siuntiniai- * Naudoju tik geriausią 
sudaryti čia, ar užsakant iš £
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang- £ . „
lų- ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

Įstaiga atidaryta kasdien *

BRONIS KONTRIM J

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietnvis Gvdvtojas ir Chirargas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass.

VALANDOS noo 2 iki 4 ir € iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Coneord Rd, Billeriea. Mass. 

TEL. MO 3-2948

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

A. J. NAIUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. j *
Cosmos Parcels Express * 

Corp. :
327 W. Broadway X

So- Boston, Mass., 02127 *
Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

* _ ____— _ _ *

» »
» » »

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

J Gazo šilimą permainyti $265 
Telefonas: CO 5-5839

t 12 MT. VERNON STREET J 
5 DORCHESTER 25, MASS. [

a>a*»»o*******'»<«<aaa»

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

8aviainkai N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokis geležies daiktai




