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60-TIEJI METAI

Vietname bręsta didesni 
įvykiai

Krašto apsaugos departamento sekretorius McNama

ra grįžo su nedžiuginančiomis žiniomis. Prašo P. Vietna

mu! papildomos paramos. Pažada duoti geresnius lėktu

vus ir daugiau ginklų. Nesitiki partizanines kovas greitai 

laimėti, kaip jo seniau buvo manyta- Karas būsiąs ilgas 

ir sunkus. Prez. L. Johnsonas prašo kongresą P. Vietnamu i

paramą padidinti 400 milionų dolerių.

P. Vietname pakartotinai 
atsilankęs McNamara kartu 
su gen. Taylor įsitikino, kad 
partizaninės kovos žymiai 
pasunkėjo. Partizanai jau 
pasirodo ne tik nuošalesnėse 
krašto vietose, bet ir arti 
Saigono. o jų veikla kaltais 
įvairiais teroristiniais veiks
mais pasireiškia ir pačiame 
Saigone- Jie smarkiau tero
rizuoja ir žudo vietinius gy
ventojus. yra daug geriau 
ginkluoti ir apmokyti to
kios rūšies veiKsmams. Nors 
vietos gyventojų dauguma 
jiems ir nepritarta, bet nesu
laukdami iš valdžios garan
tuotos apsaugos, išgąsdindi 
turi jų klausyti.

Pietų Vietnamas be dides
nės paramos iš šalies negali 
komunistų spaudimui atsi
spirti. Pasirodo, kad net ir 
dabar teikiama JAV milio- 
ninė įvairios rūsies karinė ir 
ekonominė parama yra dar 
per maža.

spaliams, kurie arba greitai 
sugenda, arba komunistų 
lengvai pašaunami.

McNamara aiškino žurna
listams, kad tie ginklai bei 
lėktuvai partizaniniam ka
lni yra tinkami, bet dabar 
būsią nusiųsta dar daugiau 
ir kitokių.

Paskutinėmis žiniomis, 
komunistų partizanai dar 
padidino savo spaudimą, iš 
pasalų užpuolė vyriausybės 
ka/duomenės dalinius ir jiem 
pridarė daug nuostolių. Bū
ta didesnių susirėmimų ir 
Kambodijos pasienyje.

Kitas rimtas susirėmimas 
įvyko bene 50 mylių nuo 
Saigono. ir vyriusybė neteko 
keliasdešimt karių, kurie 
buvo užmušti ar pagauti.

Robert Kennedy 
pakvietė V. Berlynan

Valstybės departamento 
sekretorius D. Rusk, daly
vaudamas NATO posė
džiuose. kreipėsi ir į kitų 
valstybių atstovus, prašyda
mas padėti P. Vietnamui 
bent medicinos pagalba.

Grįžęs McNamara pakar-j 
totinai tarėsi su prez. L-; 
Johnsonu, ir prezidentas pa
prašė kongresą dar papildo
mos 400 milionų dolerių pa-! 
lamos P. Vietnamui.

Yra aptariamos ir kitos, 
priemonės komunistų spau
džiamam kraštui padėti. An
tai. laisvojoje Kinijoje — 
Form ozo je jau nuo seniau 
buvo atsiradusių savanorių 
padėti P. Vietnamui gintis 
nuo komunistinėj Kinijoj ir 
Šiaurės Vietname organi
zuojamų partizanų. Tada 
buvo tos paslaugos atsisaky
ta. vengiant didesnių politi-j 
nių komplikacijų. Dabar jau• 
sutinkama tokius savanorius 
priimti, tik juos dar reikėsią 
apmokyti partizaninio karo 
taktikos.

JAV spaudoje pasirodė 
nusiskundimų dėl P- Vietna
me esančios JAV Kariuome
nės aprūpinimo, o taip pat 
ir dėl žuvusiųjų skaičiaus. 
Kodėl jų iki šiol jau žuvo 
net daugiau kaip 200. jeigu 
jie esą tik P. Vietnamo ka
riuomenės instruktoriai ir 
mūšiuose nedalyvaują? Kal
tės dalis buvo priskiriama 
ten vartojamiems pasenusio 
tipo lėktuvams ir malūn-

Vakarų Berlyno burmist
ras (majoras) W- Brandt 
viešėjo Washingtone. Jis 
matėsi su prez. L. Johnsonu 
ir pakvietė Robeitą Kenne
dy atsilankyti garbės svečiu 
V. Berlynan.

1963 m. birželio 26 d. V- 
Berlyne lankėsi J. F. Kenne
dy ir tenykščių gyventojų 
tarpe paliko neišdildomus 
įspūdžius. Jo išsireiškimas 
’Tch bin ein Berliner“ (aš 
esu berlynietis) iki šiol ten 
visų su pasididžiavimu kar
tojamas. Todėl šiemet tą pa
čią dieną prašomas atsilan
kyti buvusio prezidento bro
lis Robertas Kennedy. Jis 
atvykti sutiko-

Panamos prezidento rinkimus 
laimėjęs Marcos Robles kalbasi 
su laikraštininkais dar tada, ka
da balsai nebuvo suskaičiuoti.

Mažos egiptietės turi sveikinti Nikitą Chruščiovą. De
šinėj prez. Nasser. Chruščiovas Egipte viešės 16 dienu. 
Savo kalbose jis gyrė Egipto diktatorių, puolė Izraelio 
sumanymą panaudoti Jordano upės vandenį savo dy
kumai drėkinti ir reikalavo, kitd visos svetimų valsty
bių karinės bazės Viduriniuose rytuose būtų pašalin
tos, kitaip tarus, kad iš ten pasišalintų Anglija.

Šveicarijoje mirė Laose komunistai 
prel. K. Šaulys i pradėjo karą

Kyšininkai tarp 
Mass. politikierių

Massachusetts valstija 
; giriasi savo padorumu, bet 
paskutiniųjų dienų įvykiai 
labai aiškiai parodė, kad ir 

i „os žymiųjų politinių veikė
jų tarpe yra stipriai įsivei- 
sęs puvėsių grybas. Jeigu ne 
visuomeninė Nusikatlimų 
Komisija, tai gal šiandien 
dar nežinotume, kad taip y- 
ra. bet jos dėka prisiekusieji 
posėdininkai jau patraukė 
teismo atsakomybėn apie 
30 aukštų valstijos pareigū
nų ir bendrovių už kyšių ė- 
mimą ir jų tarpininkavimą, 
o kai kurie ir už vagystę.

Patrauktųjų atsakomybėn 
tarpe yra seimelio pirminin
kas Thompson (demokra
tas). buvęs seimelio pirmi
ninkas Gibson (respubliko
nas). keli gubernatoriaus ta
rybos nariai ir panašios ki
tos stambios politinės "žu
vys.“

Po kurio laiko tylos ar ne
aiškių gandų Laoso komu
nistų kariuomenė vėl pradė- 

koali-l

nę- Naujai pradėtus komu
nistų karo veiksmus remia 
Šiaurės Vietramo kariniai 
daliniai, už kurių nugaros 
dar yra komunistinė Kinija.

Komunistiniuos Azijos 
kraštuos specialiai apmoko
mi partizaninio karo inst
ruktoriai. ir jie siunčiami į 
Pietų Vietnamą bei tą Laoso 
dalį. kur sukoncentruota ko
munistų kariuomenė.

Komunistai Laose smar
kiai prasiveržė į priekį ir 
grasina perkirsti kraštą Į 
dvi dalis.

Neutralios vyriausybės 
galva princas Suvanna Pu
ma desperatiškai šaukiasi 
pagalbos tų kraštų, kurie su
tarė krašto neutralumą b 
taiką garantuoti. Deja, var
gu ką begalės padėti diplo
matai prieš Kinijos laimina
mą ginklą.

Laoso įvykių reikalais 
JAV valstybės sekretorius 
D. Rusk tarėsi su Sovietų 
Sąjurgos pasiuntiniu A. 
Dobryninu ir Anglijos. 
Prancūzijos. Australijos. N- 
Zelandijos. Pakistano. Thai- 
lanao. Philipinų valstybių 
atstovais.

Gegužės 7 d., sulaukęs 92 
metų amžiaus. Šveicarijoje 
mirė Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataras, bu
vęs 1905 m. Didžiojo Vil
niaus Seimo dalyvis, 1917 
m. Lietuvos Konferencijos 
atstovas, Lietuvos Tarybos 
narys, Steigiamojo Seimo 
atstovas prelatas Kazimie
ras Šaulys.

1899 m. jis baigė aukštuo
sius teologijos mokslus Dva
sinėj Akademijoj Petrapily.

Kunigo tarnyboje išbuvo

65 metus. Pradžioje Panevė
žy buvo vikaru, ten pat ir 
gimnazijos kapelionu. 1906 
m. buvo pakviestas Kauno 
kunigų seminarijon dėstyti 
bažnytinę teisę. Vėliau baž
nytinę teisę dėstė Vytauto 
D. univertitete Kaune ir bu
vo tos katedros vedėju. Įsi
steigus Lietuvos bažnytinei 
provincijai. 1926 m. buvo 
paskirtas metropolito gene
ralvikaru ir vėliau išrinktas 
metrouolijos kapitulos pre
latų dekanu.

Velionis yra daug rašęs 
įvairiais klausimais spaudo- 
je. Jis buvo didelis toleran- 
tas ir visuomeniniame darbe 
sugebėjo su visais bendra
darbiausi.

Mirus prel. K. Šauliui, be
liko tik trys nepriklausomy
bės akto signatarai: S. Kai- Frank Sinatra maudydamasis 
rys, A. Stulginskis ir P. Kli-, Havajuose vos nenuskendo, .lis 
mas. vaidina ten gaminamame filme.

Žinoma, nė vienas jų ne
prisipažino kaltas, tuo rei
kalu tars žodį teismas.

Nuostabu betgi, kad. sa
kysim, seimelio Dirminin- 
kas. kaltinamas kyšių ėmi
mu. ir toliau sėdės pirminin
kė kėdėje. Jam buvo pasiū
lyta iki teismo atsistatydinti, 
bet jis nesutiko. Pasiūlymas 
jį suspenduoti buvo atmes
tas du kartu- Tas parodo, 
koks menkas šių politikierių 
savigarbos jausmas ir kaip 
plačiai tas grybas yra išsi
plėtęs net įstatymų leidėjų 
tarpe.

Rinkimams artinantis a- 
pie tai reikia rimtai pagal
voti.

Lėktuvų nelaimėse 
žuvo 188 keleiviai

Paskutinės dienos skrai
dantiems lėktuvais buvo tik
rai nelaimingos. Įvairiose 
lėktuvų nelaimėse žuvo net 
188 keleiviai.

Viera didesnių nelaimu) 
įvyko Philihpinuose. Tenai 
nukrito karo transporto lėk
tuvas. Žuvo 73 kariai ir 10 
sunkiai sužeista. Kita nelai
mė įvyko Kalifornijoje, kur 
žuvo 44 keleiviai-

Chruščiovas nori įsiteikti 
arabams

Chruščiovo atsilankymo proga Egiptan Nasseris pa

leido 5 tūkstančius kalinamų komunistų. Besisvečiuoda

mas, belankydamas įvairias vietas, Nikita pasakė kelias 

kalbas. Pagrasino Anglijai, pagrūmojo Izraeliui, bakstelė

jo Kiniją ir pažadėjo Egiptui paramą apsiginti nuo priešu. 

Po to Nikita grįžo namo.

Naujas Panamo s 
prezidentas

Panamoje įvyko prezi
dento rinkimai. Balsų dau
guma išrinktas Marco Rob
les. dabartinio prezidento 
Chiaros bendramintis, bu
vęs teisingumo ministeris.

Jo varžovas gydytojas A- 
rias gavo tik 11 tūkstančių 
balsų mažiau.

Gydytojas Arias jau du 
kartu Panamoje yra prezi
dentu buvęs. Šiuos rinkimus 
jis yra aštriai kritikavęs 
spaudoje, kur įrodinėjo, 
kad jie yra suklastoti.

Naujai išrinktas prezi
dentas pareigas pradės eiti 
tik spalio mėnesį. Jis pareiš
kė. kad ieškosiąs su JAV su
sipratimo.

LAISVĖS KOVOTOJAI 
PULDINĖS KUBĄ

Kubos laisvės kovotojai 
greitomis motorizuotomis 
valtelėmis priplaukė Pilon 
uostą ir išlipę susprogdino 
cukraus fabriką kei nubau
dė vieną kitą komunistą-

Prie fabriko sprogdinimo 
prisidėjo ir vietos gyvento
jai. Ugnyje sutirpo 70 tūks
tančių maišų cukraus, kuris, 
aišku, turėjo būti vežamas į 
Sovietų Sąjungą skoloms 
sumokėti.

Kubos laisvės kovotojai 
skelbia, kad ir ateiey jie pul- 
dinėsią Kubą tol, kol bus 
ten sunaikinta primesta ko
munistinė santvarka. Jie 
grąsina ir plataus masto in
vazija barzdylai nuversti.

LIETUVOS ST- SEIMO 
44 M. SUKAKTIS

Gegužės 15 d. suėjo 44 m., 
kai pirmą kartą susirinko 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas.

Jis buvo išrinktas demo
kratiniu būdu. ir balsavime 
dalyvavo 95% turinčių teisę 
balsuoti. Buvo išrinkta įvai
riom tada veikusiom politi
nėm partijom priklausan
čių 115 atstovų.

Steigiamasis Seimas padė
jo besikuriančiai nepriklau
somai Lietuvai demokrati
nius pagrindus, išleido pir
muosius pagrindinius įsta- 

i tymus.

JAV ambasadorius Jack Hood 
Vaughn vyksta pas Panamos 
prezidentą skiriamųjų raštų j- 
teikti.

Chruščiovui buvo kuo pa
sirodyti. pasigirti ir įsiteikti 
arabams Egipte.

Sovietų Sąjunga prisidėjo 
prie Nilo upės pajungimo 
dirvonų drėkinimui. Tam 
reikalui išleido 100 milionų 
dolerių ir davė 1890 savų 
"specialistų“. Žinoma, tai 
ne dovana- Sovietų Sąjunga 
įdėtas savo lėšas iščiulps iš 
Egipto ne vien tik iki vieno 
cento, bet dar padarys sau 
gero pelno. Jau ir dabr kai 
ką iš Egipto perka papiginta 
kaina, o savo įdėtus darbus 
ir duotą mašineriją įvertina 
žymiai brangiau.

Savo pranešimuose Nikita 
apsimenė arabų draugu, su
minėjo eilę jiems opių klau
simų ir arabus užtarė.

Jis pagrūmojo Izraeliui 
už pasikėsinimą iš Jordano 
upės "vogti“ vandenį savo 
laukams drėkinti. Esą. Izra
elis neturįs tokiam veiksmui 
jokios teisės. Žinoma, ara
bai, išgirdę tokius Nikitos 
įspėjimus, jam smarkiai pa
plojo. o ypač. kai Nikita 
smerkė Angliją už Jemeno 
bombardavimą.

Pagal savo programą ir 
seną propagandos metodą. 
Chruščiovas neiškentė neiš- 
plūdęs ir aplamai vakarie
čių. nors kitom progom ir 
kita puse liežuvio jis dar 
kalba apie sugyvenimą. Va
kariečiai. esą. imperialistai, 
nors jie ir turėjo užleisti Af
rikoje valdžią kai kurioms 
naujai įsikūrusioms valsty
bėms. bet ten jie vyriausy- 
bėn įspraudė savo pastum
dėlius. Tad reikią saugotis, 
nes vakariečiai vėl tyko tas 
šalis nauju būdu išnaudoti-

Nikita prisiminė ir Kiniją, 
kuri siekianti valstybes su
blokuoti pagal odos spalvą.

Tai buvo vis įprasti pro
pagandiniai žodžiai, kurių 
tikslas įsiteikti arabams, y- 
pač Egiptui, užsimojusiam 
visus arabus sujungti į vie
ną federaciją. Tuo būdu Ni
kita tikisi tvirčiau pamatyti 
savo koją Afrikos žemyne.

Bet vakariečių politiniai 
komentatoriai mano. kad 
Nasseriui labiau rūpi arabų 
akyse iškelti savo paties as
menybę. negu Chruščiovo, 
ir jis nori parodyti, kad ir 
dabartinės užtvankos staty
ba yra daugiausia jo. Nasse- 
rio, nuopelnas.



Puslapis aiifrap

Gegužės mėnuo-senesniiyų 
piliečių mėnuo

Prez. L. Johnson gegužės mėnesi paskelbė senųjų pi
liečių mėnesiu — Senior Citizens Month.

Iki šiol spaudoje apie tai veik nepastebėta. O JAV 
senesnių žmonių likimas yra vertas dėmesio.

Pirmiausia, bent kiek senesnio amžiaus darbininkai 
yra nenoriai pramonės įmonių imamai i darbą, nors jie 
tam darbui dar ir labai tiktų- Mat, tose įmonėse, kur unijos 
išsikovojo draudimą nuo ligų ir nelaimingų įvykių, visi 
dirbantieji yra draudžiami kolektyviai komercinėse drau
dimo bendrovėse, ir čia už senesnio amžiaus darbininkus 
gyvybės draudimo bendrovės ima didesnius mokesčius.

Senesnio amžiaus žmonės labiau brangina savo svei
katą. dažniau lankosi pas gydytojus, aišku, dažniau ir su
serga. todėl darbdaviai už tokius turi daugiau ir dažniau 
mokėti. Dėl to senesnių darbininkų samdyti irgi privengia.

Pramonės Įmonėse vyresnio amžiaus žmogus, netekęs 
darbo, praranda ir unijos nario teises. Tik turtingesnės u- 
nijos iš savo kasų skiria pensiją tiems, kurie ją pastoviai 
ir ilgai dirbdami išsitarnauja. Žinoma, tai didi parama 
prie gaunamos socialinio draudimo pensijos, bet kiek to
kių laimingųjų tėra!

Apytikriai JAV esama apie 13 milionų pensininkų 
Jiems per mėnesį išmokama 900 milionų dolerių. Tai pen
sijos vidurkis yra $68 (Mažiausia pensija $40). Per mė
nesį išsiversti su šitokia kuklia suma yra labai sunku- 
Kas neturi santaupų ir savo pastogės, tam iš pensijos gy
venti nėra lengva.

LU Turėkim galvoje, kad pensija nėra jokia labda
rybė. bet užtarnautas kapitalas. Darbininkas per įmones 
ar netarpiškai dirba valstybei, tad ir valstybė privalo ap
rūpinti senatvę tų. kurie jai savo jėgas paaukojo. Be to. 
ji privalo aprūpinti taip. kad žmogus neskurstų, negyventų
savo amžiaus gale Dusbadžiu.— --- r--------------------

Kaip minėta, senesnio amžiaus žmonės dažniau ser
ga. tad jiems yra svarbi ne tik duona, bet ir medicinos 
pagalba, o ji šiame krašte nesutvarkyta, socialinio draudi
mo ligoje nėra. Atrodo, tartum visi piliečiai čia yra jau to
kie turtingi, kad net didžiules ligos išlaidas patys gali ap
simokėti ar apsidrausti... Tai nesąmonė!

Įsidėmėkime, kad Europoje jau nebėra tokios valsty
bės, kurioje nebūtų vienaip ar kitaip socialinis draudimas 
sutvarkytas. Tad kodėl Amrekia turėtų nuo tos pažangos 
atsilikti?

Prez- L. Johnsonas gerai padarė paskelbdamas gegu
žės mėnesį senesniųjų žmonių mėnesiu. Jo metu kaip tik 
ir reikia garsiai kelti aktualiąsias senesniųjų piliečių pro
blemas ir siekti vyresniosios kartos padėtį pagerinti.

Pirmoj eilėj pensininkai turi visuomenei plačiai iš-' 
aiškinti savo padėtį ir atkreipti į savo vargus visuomenės 
ir valdžios akį. Tam reikalinga gyva propaganda.

Štai kongrese jau kuris laikas įstrigęs pensininkams 
nemokamos medicinos pagalbos įstatymo projektas. Da
bar net nežinia kada ir ar jis aplamai dar bus priimtas. 
Todėl yra būtinas reikalas organizuotai siųsti kongresui ir 
senatui protestus ir reikalauti, kad įstatymas nebūtų ty
čia nukišamas į stalčių, o apsvarstomas ir priimamas- Ga
na to politikeirių sabotažo.

Šie metai yra prezidento ir patlamento rinkimų me
tai. Taigi senesnieji žmonės turėtų savo balsus atiduoti 
tik už tuos. kurie yra socialinio draudimo šalininkai.

Socialinis draudimas ligoje, panašiai kaip ir senat
vės pensijos, valstybės iždą mažai apsunkina, nes tam 
reikalui lėšas sudeda patys apdraustieji darbininkai ir jų 
dalį darbdaviai, kurią jiems taip pat darbininkai uždirba. 
Čia valstybė tik kai kuriose šakose prisideda, savo pinigu. 
Valstybės iždas nemaža lėšų skiria tiems, kurie prarado 
sveikatą, neturi darbo ar atsidūrė varge neturėdami se
natvės pensijos- Be to, jei pensininkas neturi lėšų gydytis.

Įvedus visuotinį socialinį draudimą, tik iš apdraustųjų 
mažų mokesčių jau susikauptų didžiulės sumos, ir visa 
žmogaus globa palengvėtų. Belieka tik stebėtis, kad šioje 
kultūringoje šalyje dar atsiranda ypač sveikatos dradimo 
priešų, ginančių seniai pasenusias pažiūras.. Žinoma, jie 
atstovaują ne šviesią mintį ir visuomenės moralę, bet 
tik praturtėjusių komercinių draudimo bendrovių akiplė- 
t-žką biznį.

Taigi, tegul šis mėnuo nepraeina tylomis, nes senat
vės rūpesčiai ir vargai visų laukia. Senatvės išvengia tik 
tie, kurie anksti miršta.

MENO IR SPORTO 
DIENOS AUSTRALIJOJE

Australijos ”Mūsų Pasto
gė“ nr. 13 rašo:

"Nuo 1960 metų kas ant
rų metų Lietuvių Meno Die
nas visu Australijos matu ė- 
mėsi organizuoti Krašto 
Kultūros Taryba- Pirmosios 
tokios Meno Dienos įvyko 
1960 m. Sydnėjuje, kur pir
mą kartą Australijoje ir įvy
ko Dainų Šventė. 1962 m. 
Meno Dienos įvyko Adelai
dėje. o šių metų gale jos į- 
vyks Melbourne.“

"Žemiau yra duodamas o- 
ficialus Š. Amerikos lietuvių 
Krepšininkų kelionės mai-š- 
rutas Australijoje.

Svečiai atvyksta į Sydnė- 
jų iš JAV liepos 9 d.
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Buvęs Anglijos karalius, dabar Windsoro kunigaikštis, 
su žmona Pasaulinėje parodoje New Yorke.

Kas kitur rašoma
NĖRA KUO GIRTIS

Vilniaus "Literatūros ir 
Meno“ laikraščio nr. 19 yra 
pasakyta:

"Ir knygų beveik niekur 
neišleidžiama tiek. kiek pas 
mus: šimtui TSRS gyvento
jų tenka 556 knygos...“

TSRS reiškia — Sovietų 
Sąjunga. Nors Lietuva yra 
pavergta, bet ji vis dėlto yra 
Lietuva, kaip Vilnius nėra 
Maskva, o pavergtosios Lie
tuvos Rašytojų S-gos savait
raščiui "Literatūrai ir Me
nui“ Sovietų Sąjungoj jau 
yra "pas mus.“ Net carinės 
Rusijos Lietuvos valdymo 
metais niekas panašiai ne
sakė. Lietuva lietuviams bu
vo jų žemė. mūsų žemė, bet 
ne "mūsų Rusija “ Gėda ka- 
capo rankos bučiuotojamš!

Ten pat pasakyta, kad ru
sų komunistų "Pravdos“ jau 
spausdina 6 milionus 700 
tūkstančių egzempliorių. Ar 
tai daug? Jei turėsime gal
voje. kad Sovietų Sąjungoje 
mažai išeina dienraščių, kad 
tas dienraštis drauge yra ir 
valdžios, ir partijos balsas, 
tai nieko nuostabaus, kad jo 
daugiau ir spausdinama.

JAV gyventojų yra 40-čia 
milionų mažiau, negu Sovie
tų Sąjungoje, o kiekviename 
didesniame mieste išeina di
džiuliai dienraščiai, turin
tieji milioninius tiražus, ir 
jie dar keliasdešimt kartų

viai ten rado gyvenančius 
lenkus ir pradžioje prisi
glaudė prie jų R- katalikų 
parapijų. Bet jau 1884 m. 
lietuviai įkuria savo parapi
ją, šv. Jurgio vardu pava
dintą. Ir nuo tada Chicagos 
lietuviai pradėjo atskirai 
nuo lenkų organizuotis.

Lietuvių draugijos čia kū
rėsi įvairiais pavadinimais 
ir įvairiems tikslams.

1903 m. įsteigtos šv. Ka
zimiero kapinės, kuiios iki 
šiol dai gyvuoja- 1912 m. 
buvo įkurtos Lietuvių tauti
nės kapinės, ir jos taip pat 
iki šiol lietuvių išeivijoje yra 
plačiai žinomos.

Lietuvių tautinėse kapi
nėse laidojami visi mirusie
ji lietuviai, nepaisant, kurią 
tikybą jie išpažino ar nepri
klausė jokiai parapijai.

Chicagoje 1880 m. buvo 
atspausdinta ir pirmoji čia 
knyga "Istorija Septynių 
Mokytojų.“

Chicagoje pirmasis lietu
vių laikraštis pasirodė 1892 
m. Tai buvo A. Olšausko 
"Lietuva.“

Laikui bėgant Chicagoje 
telkėsi vis daugiau lietuvių, 
atsirado daug naujų draugi
jų. laikraščių, ir taip ji vilto 
visos čionykštės lietuvių iš
eivijos kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo centru.

Kada aplamai JAV atsi
rado pirmieji lietuviai, dar 
nėra tiksliai nustatyta-

Apie lietuvių atsiradimą 
kaikada šešių puslapių... JAV ir jų anų laikų gyveni- 

Pavergtoje Lietuvoje ko.| m? P'-aėiąj ir įdomiai rašoma 
munistų "liesos- spausdina-' S*8*0 -Michelsono knygoje
ma 222 tūkstančiai. Turint .L!et“vnJ AJn?”k.°-

Lietuvos Je ’ kuną Keleivis.

didesni už "Pravdą.“ Juk 
"Pravda“ išeina keturių ar

galvoje pavergtos 
gyventojų skaičių ir tai, kad 
tą dienraštį skaito vien tik 
lietuviai, toji "Tiesa“ Lietu
voje skaitoma proporcingai 
daugiau, negu Rusijoje ta 
išgirtoji "Pravda..,

Bet palyginus su -nepri
klausomybės laikais Lietu
voje ėjusių kelių dienraščių 
tiražu- "Tiesa“ vis tik dar 
yra nepasiekusi to skaityto
jų skaičiaus-

Skelbiama, kad Lietuvo
je dabar yra 150 tūkstančių 
televizijos aparatų vartoto- 
tų ir 700 tūkstančių radijo 
priimtuvų ir garsintuvų.

ŠIMTAS METŲ 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Tą knygą verta įsigyti ir 
pasiskaityti, nes senesnio
sios kartos lietuviai ten ras 
ir daug tolimųjų laikų prisi
minimų. atgaivinančių visą 
lietuvybės Amerikoje istori
ją

Yra duomenų, kad pir 
mieji lietuviai Chicagoj ap
sigyveno 1864 m. Apie tai 
rašo ir Pov. Darkis Naujie
nų nr. 114.

Fred Black, kartu su pagarsė
jusiu Bobby Baker bizniavęs, 
pakliuvo už $91,395 mokesčiu

(E) Švedijoje veikianti 
šalpos organizacija Baltiš
koji humanistinė draugija 
pasiuntė laišką Chruščiovui, 
kad jis panaikintų ar bent 
sumažintų muitus siunti
niams. kuriuos savo gimi
nėms siunčia užsienyje gy
venantieji pabaltiečiai. Taip 
pat prašoma leisti Pabaltijo 
žmonėms laisvai aplankyti 
savo gimines užsienyje.

Pradžioje galvota tokį 
prašymą Chruščiovui įteikti 
asmeniškai jo vizito metu 
Stockholme. tačiau dėl sun
kumų gauti pasimatymą bu
vo nutarta kreiptis raštu- 
Rašto nuorašas pasiųstas 
Švedijos premjerui Erlande- 
riui, kuriam dar atskirai pri
minta, jog pabaltiečių kil
mės švedų piliečiams bran-

nuslėpimą. Baker, kaip žinoma,
Pirmieji baltieji gyvento- buvo *«nato demokratą sekreto- 

jai Chicagoje atsirado 1804 r’®* ir’ ^naudodamas savo pa
rų. Tai buvo prancūzai. dėtį, P*r tr°mpą laiką "uždirbo“; giaj atsieina siuntinių mui-

Atsikėlę Chicagon, lietu-į ke,is milionus. tai, ir Švedijos valstybė kas-
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Tau, Lietuva!
St. Kairio knygoje Tau. tvirtinti, tas tegalėtų džiu- 

Lietuva atpasakojami ne ginti demokratą Leniną, 
vien praeities atsiminimai, i Ir tai yra geriausias įrody- 
bet toji praeitis sujungiama mas. kodėl anais laikais 
ir su mums iki šiol rapimais: LSDP kelti motyvai už poli- 
klausimais. Todėl knyga yra tiškai nepriklausomą, demo-

kratišką Lietuvą buvo rea
liai pagrįsti ir teisingi.“

Tai šitaip toje knygoje 
atsiliepiama į ’sovietski is
torik“ J. Jurginio juokingas 
pastangas pateisinti nepa
teisinamą Lietuvos okupaci
ją ir bolševikus parodyti 
baltais Lenino avinėliais, 
taikiai vedamais į vieną avi-

tikrai įdomi.
Štai Lietuvos nepriklauso

mybės klausimas (psl. 43):
"J. Jurginis bando ginti 

Maskvos bolševikų progra
minį nusistatymą tautų lais
vo apsisprendimo klausimu. 
Pasiremdamas RSDDP ant
rojo suvažiavimo nutarimais 
ir V- Lenino tų nutarimų ko-1
mentarais. J. Jurginis teigia. nyel3-
kad tie nutarimai, rusų soci
aldemokratuose sudarę ne-

Rusijos imperijos tautoms 
teisę savarankiškam politi
niam apsisprendimui. Leni
nas šiuo klausimu rašęs:

Sydnėjuje bus nuo liepos kintamų pagrindų jų tauu- 
9 d iki liepos 15 d, su išvy- neJe Pilkoje, pripažįsta 
ka į Camberą liepos 14 d.

Išvyksta iš Sydnėjaus į 
Hobartą liepos 15 d.

Atvyksta į Hobartą liepos 
15 d. (pakeliui sustoja 15 
minučių Melbourne). Iš Ho- 
barto išvyksta liepos 19 d.

Atvyksta į Melbourną lie
pos 19 d., o išvyksta liepos 
26 d.

Atvyksta į Adelaidę lie
pos 26 d- ir išvyksta rugpjū
čio 2 d.

Atvyksta į Perthą rugpiū
čio 2 d. ir išvyksta rugpiūčio 
7 dieną.

Atvyksta į Sydnėjų rug
piūčio 7 d. (pakeliui sustoja 
Adelaidėje 25 minutėms).

Svečiai išvyksta iš Sid
nėjaus atgal į JAV rugpiū
čio 8 d.

Rungtynių skaičius ir A- 
merikos lietuvių krepšinio 
rinktinės varžovai vietose y- 
ra nustatoma susitarus su 
vietinėmis australų krepši
nio sąjungomis.

ALFAS Valdyba išleis vi
sai Australijai skirtą bend
rą programą—suvenyią, ku
riame tilps šio istorinio vizi
to metmenys, žaidėjų ir va
dovų nuotraukos bei biogra
fijos ir kita medžiaga, suriš
ta su šiuo vizitu.

Kartu su atvykstančiais 
Amerikos lietuviais sporti- 
ninkais numato atvykti taip 
pat specialūs Amerikos lie
tuvių spaudos bei foto ir fil
mų korespondentai- Jie va
žinės po Australiją kartu su 
sportininkais ir užfiksuos 
svečių vizitą specialiame 
leidinyje, kuris numatomas 
išleisti Amerikoje tuoj po vi
zito.“

PRAŠO SUMAŽINTI 
MUITUS SIUNTINIAMS

Kruvinus istorijos lapus 
sunku nubaltinti ir "soviets- 
ki istorik“ J. Jurginiui, nes 
gyvi ir atmenami tikri fak
tai sovietų veiksmus tik sun
kiai apkaltina, bet ne patei
sina.

LATVIU MENININKAS 
Į TOL. RYTUS"Kaip demokratai, mes e- 

same besąlyginiai priešiš
ki bet kokiam, kad ir ma
žiausiam. kurios nors tau
tybės engimui, bet kokiai
vienos ar kitos tautybės minisW,.ijai remiant iš. 
pnvilegijai. kaip (lemo ksta su bijais žinomais 
kratai mes reikalaujame v;kiečiu kameriniais muzi- 
tautų apsisprendimo lais
vės politine šio žodžio

(E) Žinomas latvių vio
lončelistas prof. A. Teich- 
manis Bonnos užsienio rei-

vyksta su 
vokiečių 
kais su koncertais į Tolim. 
Rytus. Koncertai numatyti 

Asaki, 
Delhi.

Bombėjuje ir Karači-

prasme,
laisvės.
besąlyginio kiekvienos tau
tinės mažumos teisių ap
saugojimo ir visų tautų 
lygiateisiškumo valstybėje 
ir besąlyginio kiekvienos 
nacionalinės mažumos tei
sių apsaugojimo. Mes rei
kalaujame plačios savival
dos ir autonomijos sritims, 
kurios turi būti atribotos, 
tarp kitko, ir pagal nacio-: . t x 
nalinj požymį. Visi šie rei- tis. Jo gatves ir turgaus alks- 

‘tės buvo valomos tik kelis 
kartus per metus. Pavasarį 
iš miesto išvilkdavo kritu
sius gyvulius, išveždavo per 
žiemą susikaupusį mėšlą. A- 
not garsaus Vilniaus univer
siteto medicinos profeso
riaus J. Franko, miestas dar 
1806 m. buvo "tikros Au- 
giaus arklidės.“ Gatvėse 
laisvai vaikščiojo kiaulės, 
ieškodamos maisto-

t. y. atsiskyrimo j Tokio Hirosimoje, 
Mes įeikalaujame pjong Konge. New

KIAULĖS VILNIAUS 
GATVĖSE

Senaisiais laikais miestų 
gatvės buvo labai nesvarios. 
Į jas neretai pildavo šiukš
les tiesiog pro langus. \ il- 
r.iaus miestas nebuvo išim-

kalavimai yra privalomi • buvo valomos 
kiekvienam nuosekliam 
demokratui, juo labiau so
cialistui-“ (J. Jurginis psl.
35).

Toliau St. Kairys iškelia 
tiesą, kad Leninas niekuo
met nėra toks buvęs, koks 
jis atrodo čia pacituotuose 
žodžiuose. Politinėje prakti
koje jis darė visai ką kitą, 
negu čia kalbėjo, ir todėl, 
anot S. Kairio. — "J. Jurgi
nis pasirinko nedėkingą už
davinį baltinti nacionalso
cialistinį bolševizmą.“

Vėlesnis bolševikų elge
sys šią taktinę komunistų 
partijos veidmainystę prieš 
mūsų akis jau visiškai ir la
bai skaudžiai išryškino. Ir 
St. Kairys savo knygoje sa
ko:

"Dėl to negalėjo niekie
no mūsų nustebinti, kai 1918 
metais Lenino palaimintas 
V- Kapsukas bolševikų dur
tuvais nešė Lietuvai "išlais
vinimą“ ir jos "federatyvi
nį“. Lenino mintim grįstą in
korporavimą į jau komunis
tinę. bet nedalomą Rusiją.
Antroji Lietuvos okupacija 
Stalinui jau buvo "savos“
Lietuvos atgavimas. Ir kas 
per eilę okupacijos metų da
bar daroma Lietuvoje "bro
liškam“ su Maskva ryšiui

Padėtis staiga pasikeitė, 
atvykus naujai paskirtam 
gubernatoriui Riukminui. 
Laikai buvo neramūs. Rusi
ja kariavo su Prancūzija, 
kol 1807 m. buvo sudaryta 
Tilžės taika. Vilniuje nuolat 
lankėsi Įvairūs generolai, 
ministeriai. mieste pabuvojo 
ir caras. Naujasis guberna
torius, žinoma, norėjo pasi
žymėti sumanumu, tvarkin
gumu. savo gubernijos mies
to iškilmingu puošnumu. Jis 
ir uždraudė kiaulėms vaikš
čioti gatvėmis. Tai buvo vie
na sensacingiausių naujo
vių. Gubernatoriui miras, 
miestiečiai nedalyvavo jo 
laidotuvėse, pykdami už 
kiaulių laisvės suvaržymą- 

"M. ir G.“

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

met dėl to nemažai pinigu 
praranda. Švedijos premje
ras paprašytas muitų klau
simą iškelti savo pasikalbė
jime su Chruščiovu, o jeigu 
vyriausybė nenorėtų to pa
daryti, tai padėti organiza
cijų atstovams susitikti 
Chruščiovą.

Taip pat yra apiplėšiami 
ir JAV gyvenantieji pabal
tiečiai.

"Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ * giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Juozo Pilkausko netekus

Balandžio 25 d. po trijų 
savaičių sunkios ligos ir o- 
peracijos Hartfordo ligoni
nėje mirė Juozas Pilkaus
kas. palikdamas nuliūdusias 
žmoną Macelę. dukterį Al
doną ir dideli būrį bičiulių.

Juozas buvo gimęs 1890 
metais kovo 13 d. Vikoniuz
kaime. Anykščių valsčiuje. 
Lietuvoje.

1912 metais atvyko į JAV. 
į Arlingtoną, Vermont. Vė
liau persikėlė i Gardneri. 
M ass-, kur vedė Marcelę 
Vaitekutę. kilusią iš Taura
gės. 1920 m. su šeima persi
kėlė į Hartfordą.

Būdamas jaunas ir ener
gingas žmogus, Juozas čia 
tuoj įsijungia į eilę lietuviš
kų organizacijų ir dirba jų 
vadovybėse. Didžiausią sa
vo energijos dalį Juozas 
skyrė Lietuvių Amerikos 
Pil. Klubui. Tuo metu klu
bas dar savo patalpų netu
rėjo. ir Juozas aiškiai supra
to. kad visa lietuviškoji 
veikla be savo pastogės bū
tų sunkiai įmanoma. Todėl 
su pagalba keleto kitų gerų 
lietuvių Juozas važinėja, 
rinkdamas paskolas lietuviš
kam namui įsigyti. Jo pa
stangos nenuėjo niekais, rei
kiama pinigų suma buvo 
greitai surinkta, ir Lietuvių 
Klubas įsikūrė savo pasto
gėje- Juozo didelio darbš
tumo ir sugebėjimo palink
ti gerus darbuotojus dėka. 
skolos po keliolikos metų

buvo apmokėtos, ir gražus 
namas liko lietuvių rankose. 
Klubo nariai, matydami di
delį Juozo atsidavimą klubo 
reikalams, išrinko jį klubo 
prezidentu, kuriuo jis išbu
vo be pertraukos ištisą de
šimt metų.

Bet ir pasitraukęs iš pir
mininko pareigų. Juozas ėjo 
kitas pareigas valdybos są
state. Vienas iš jo pasidi
džiavimų buvo. kad klubas, 
jam vadovaujant, pravedė 
valstybinių bonų pirkimo 
akciją ir šioje akcijoje užė
mė pirmą vietą, tuo atkreip
damas dėmesį visos Hart
fordo visuomenės.

Juozas buvo šviesaus pro
to, didelio pasišventimo ir 
gabus organizatorius, todėl 
jo nuomonė narių susirinki
me ar valdybos posėdy buvo 
visada labai svari.

Be Lietuvių Klubo. Juo
zas dar priklausė eilei kitų 
organizacijų, kaip Šv. Jono 
Vyrų Klubui ir Lietuvių Le
giono Frederiko Sabonio 
postui.

Juozas buvo geras šeimos 
žmogus, geras tėvas ir ge
ras lietuvis. Todėl Hartfor
do lietuviai jo tikrai pasi
genda-

Tegul Tau. Juozai, būna 
lengva ši svetingoji Ameri
kos žemė!

S.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas) 
pačių komunistų paskelb-1 
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —-

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 2-5 centau

šiomis dienomis prie Danville, CaL, sudužo lėktuvas, 
kuriame žuvo 44 asmenys. Tarp lėktuvo likučiu rastas 
revolveris (viršuje), kuriuo, spėjama, buvo nušautas 
lakūnas (apačioje kairėj). Dešinėje žuvusi lėktuvo 
patarnautoja. Tardymo komisija mano. kad tai pada
rė keleivis Gonzalez, kuris buvo apsidraudęs $50.000.

VIENINTELĖ JONINĖ 
WELLANDE

AYellandiečiai labai išgar
sėjo rengdami Jonines. Te
nykštė lietuvių kolonija yra 
gana maža. bet labai veikli. 
Jau prieš 16 metų veiklių 
lietuvių pastangomis buvo 
surengtos pirmosios Joninės. 
Per eilė metų jos tapo tradi
cinės. Į jas suvažiuoja net iš 
tolimų apylinkių lietuvių, 
nežiūrėdami, kas jas rengia.

Šiais metais Jonines ren
gia Bendruomenė, kurios • 
dabartinę valdybą sudaro 
vienos moterys ir kuri yra 
labai veikli- Jai vadovauja 
D. Gudaitienė (pirm.). B. 
Simonavičienė ir O. Staške-

vicienė.
Kaip jau patirtis parodė. 

Bendruomenės veiklu, mote
rims ją tvarkant, yra labai 
sėkminga. Pirmininkė yra 
jaunosios kartos visuomeni
ninke, kuriai netrūksta e- 
nergijos ir sugebėjimų. Visa 
valdyba dirba labai sutarti
nai-

Joninių programa yra la
bai kruopščiai paruošta, ji 
nustelbs visų buvusių Joni
nių programas. Valdyba 
tam tikrais sumetimais jos 
dar neskelbia, paskelbs pri
artėjus Joninių šventei. Bet 
galima pasakyti, kad ji tiks 
jaunimui ir senimui, bet ją 
atliks tik jaunimas.

Šventė bus birželio 20 d,

PRISIMINĖ ST. KAIRI WORCESTERIO NAUJIENOS
Juozas Krasinskas pi*of. 

Steponui Kairiui pasiuntė 
šitokį laišką su $25 čekiu:
Lietuvos laisvės kūrėjui 
inž. Steponui Kairiui.

Lietuvai Remti Draugijos 
1-sis skyrius (Worcestery). 
mirdamas ir turėdamas šiek 
tiek likusių pinigų, paskyrė 
Aliui Lietuvos laisvinimo 
reikalams $117. Taip pat 
prisiminta, kad tebėra gy
vas Lietuvos laisvės kūlė
jas — nepriklausomybės ak
to signataras, ligos paliestas 
didvyris Steponas Kairys ir 
paskirta jam $25- Prašome 
priimti šią mūsų kuklią do
vanėlę.

Minėto skyriaus buvusi 
vaidyba — pirm. M. Žemai
taitis, vicepirm. J. šalavie- 
jus. sekr. J. Palubeckas. fin. 
sekr- O. Tareilienė. ižd. J. 
Dvareckas, kiti buvę valdy
bos nariai ir direktoriai lin
ki Tamstai geros sveikatos 
ir šviesių saulėtų dienų.

Ilgametis valdybos narys 
ir korespondentas

Juozas Krasinskas

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj

"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 60 centų.

St Stephen’s salėje. E. Main j 
St. ir Pt- Robinson Rd. kam
pe. Salė bus atidalyta nuo 
10 vai. ryto. Iš toliau atvykę i 
galės pasistiprinti šiltais 
valgiais ir įvairiais gėri
mais.

J. Š.

. i

Banketas Vytauto parką 
atidarant

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-jos Vytauto parkas ati
daromas birželio 7 d. ban
ketu. Pradžia 1 vai. popiet. 
Kviečiami dalyvauti vietos 
ir kitur gyvenantieji lietu
viai. Bus gera programa, šo
kiai ir tt

Keli žodžiai apie Dirvelius
Kompozitorius Mikas Pet-j 

rauskas. grįždamas į Lietu-1 
vą po pirmojo pasaulinio1 
karo. savo įpėdiniu Aušre
lės chorui vesti paliko Joną 
Dirvelį. kuris tam chorui va
dovavo iki 1949 metų. J. 
Dirvelis vadovavo ir Gabi
jos chorui Bostone- Jis turė
jo ir savo orkestrą, kuriame 
buvo pasižymėjusių muzi
kantų. Jo žmona Ona gera 
dainininkė, gražiai traukda
vo duetus su Jurgiu Mozū
raičių.

Dirveiiai niekada neatsi
sakė kviečiami dalyvauti 
svarbių parengimų progra-l 
moję ir nereikalavo atlygi-: 
nimo. Worcesterio lietuviai* 
už tai Dirveliams yra daugi 
skolingi.

Jonas Dirvelis 26 metus 
išbuvo Lietuvių Klubo pir
mininku. Klubas per tą lai
ką smarkiai augo. Statant 
naujus klubo rūmus, jis bu
vo patarėju.

Dirveliui vadovaujant bu
vo surengta daug gerų vaka- 
iu. koncertų, daug veikalų 
suvaidinta. Net neįmanoma 
iš Dirvelių 40 metų veiklos 
visko prisiminti- Kas nors; 
kita proga jų veiklą aprašys; 
plačiau, ypač dainos ir mu-1 
zikos srityje.

Šia proga noriu padėkoti 
Onai Dirvelienei už JAV ir 
Lietuvos himnų sugiedoji- 
mą. pritariant smuiku J. Dir- 
veliui ir pianinu M. Meskie- 
nei. Sandaros 16 kuopos! 
bankete balandžio 26 d.

Lankėsi A. Ambrazevičius

Tris savaites pas savo bro
lius Joną ir Juozą Ambraze
vičius praleido Antanas

Ambraz-Ambrazevičius. ku
ris Washingtono valstijoje 
turi atsakingą valdinį dal
bą. Jo brolis Mykolas svar
biais valdžios reikalais yra 
pasiųstas į Iraną. Graikiją ir 
kitur.

Kitos naujienos

Pranas Kupstas iš Lietu
vos gavo žinią, kad mirė 
sunkiai sirgusi jo motina 
Marijona Kupstienė, 88 m. 
amžiaus-

SLA 2-sios apskrities ge
gužinė bus birželio 27 d. 
Vytauto parke, Aubume.

J. Krasinskas

KAS MANE NUSTEBINO 
OREGONE

Tarnybos reikalais teko 
būti Oregone. Ta proga iš
važiavau pasidairyti Poit- 
lando apylinkėje. Ten Tau
tiniame parke pamačiau iš 
tolo kažkokį paminklą. Ma
no bendrakeleivė sako. kad 
tai turbūt bus koks nors in
dėnų paminklas, bet priėju
si labai nustebau, pamačiusi 
gražų lietuvišką kryžių su 
parašu anglų kalba:

"Lietuvių šventovė. Pra
eivi, žinok, kad šita švento
vė yra skirta daugeliui tūks
tančių. kurie žuvo dėl Lietu
vos laisvės, ir visų komunis
tinės tironijos kankinių ne
užmirštamam atminimui. Ši
tas kryžius yra tipiškas Lie
tuvos liaudies meno kūrinys. 
Lietuva yra sena tauta, vie
na iš Pabaltijo valstybių, 
šiuo metu Sovietų Sąjungos 
pavergta. Pastatė Amerikos 
lietuviai“

Tikrai buvau maloniai 
nustebusi, tokį paminklą 
netikėtai užtikusi tolimuose 
šio krašto vakaruose.

Biana Šalaviejūtė

Red. pastaba: B. Šalavie- 
jūtė yra Worcesterio lietu
vių senosios kartos visuome
nės veikėjo Juozo šalavie- 
jaus duktė, čia gimusi, bai
gusi kolegiją ir turinti val
dinę tarnybą.

Petras Būtėnas

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

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE

Tęsinys

Kromanjono rasės ryškių pėdsakų yra likta ir mūsų 
Pabaltijy, taigi į rytus nuo senųjų fazių Baltijos jūros, ne 
nuo dabartinės. — geologiškai sprendžiant, ir kitur Euro
poje. žr. LE. XIV- 327-328 p. ledynmetis ir A. Bendorius, 
Europos geografija (su Lietuva). Ulm. 1948 m. 11-13 p. 
su'ten Europos apledėjimo žemėlapiu ledynų laikotarpyje, 
bei to pat autoriaus. Lietuva. Chicago. III. 1952 m-18-20 p. 
Žinių, tiesa, vis apyšykščiai ir neviskas, bet vis jau šis tas.

O jei LE-oje atsiversime dar keturias vietas, tai. tiesa, 
taip pat labai šykščiai, susipažinsime su Pabaltijo senovi
niu klimatu ir kitokiais mūsų. taigi baltų dabartinės įsise
nėjusios tėvynės padangės "stebuklais“: LE. II. 112-117 p. 
Baltijos jūra ir ten tos jūros susidarymo amžiuose 4 pa
veiksliukai su trumpais aprašėliais; po to LE. IX. 444 p- 
rasime Joldijos. Yoldia. jūrą; LE. I. 161 p. — Ancylus, t. 
y. Ankilo. jūrą; LE. XVI- 299 p. — Litorino jūrą (Čia 
5500-500 m. prieš Kr. data!!!); po to visko, dar kartą vi
saip pasilyginę. grįžkime prie kromanjono rasės. Po šios 
visos įdomios procedūros atsiklokime J. Andriaus Lietu
vos žemėlapį. 1956 m. ir dar keletą kurių kitų nebelietu-

viškų fizinių žemėlapių. įsistebeilykime į Baltijos jūros 
lytinės pusės platų žemėvaizdį ir gamtovaizdį, rankomis 
pasiremkime mielą galvą, tyrinėkime, galvokime ir jieš- 
kokime. kur patogiausiai būtų galėjusi būti ta tolimųjų 
laikų indoeuropiečių protėvynė. Argi ir dabar tebesančia- 
me gana slėsniame Pabaltijy? Nei tikėti, nei netikėti! 
Tiek tolimi laikai ir tiek pasikeitę mūsų šalies žemėvaizdis 
ir gamtovaizdis! Tik gintaras nepasikeitęs! Bet apie jį 
baltiškosios ir kitokios žinios daug vėlyvesnės — besisu
kančios apie Kristaus gimimo erą- Gal gi ir tiesa, jei moks
las tvirtina?!

Kad abejonės nė šešėlio nebeliktų, prie to visko dar 
čia viena žinia tyrinėtojui yra būtina, nes kitaip kitas ga
lėtų lengvai nugalvoti, kad ir indoeuropiečių prokalbės, 
ir net atskiros ide. kalbos ”per parą ligi trečiųjų gaidžių“ 
ėmę ir išsivystę, kaip kad, rimtai palyginkime, kaikurių 
paskaitininkų ar ir parašytojų mums klausytojams klai
dingai štai dar ir kitkas patiekiama, pateikiama ir sutei
kiama, net labai tobulai ir preciziškai apskaičiavus: vie
niems prieš 733. antriems prieš 724. o tretiems prieš 728 
ar 730 metų ar dar su kokiais ar be kokių ten "gramų“ ar 
“inčių“. capt-lapt. karalius Mindaugas ėmęs ir "iš nak
ties“ sukūręs Lietuvos valstybę. Kad šitaip Lietuvos vals
tybės neatsirasta, tai žr. ir PB., Lietuvos valstybės Įsikūri
mas — Karys. 5 nr. 1963 m. 130-131 p. Atsiprašau ir grįž
tu į temą-

Taigi, kalbinių Įvairumų ir skirtumų laipsnis nustato
mas yra kalbų savarankiškosios raidos ilgumu, trūkimu. 
Vienais atvejais, pvz. rusų ir ukrainiečių kalboms kaip 
kalboms atsirasti bus užtekę 500 metų gal su kiek daugiau, 
o iš lietuvių kalbos latvių kalbai išsirutulioti bus prireikę 
ar ne lig ar per 700 metų; rusų ir čekų kalboms kaip kal

boms atsirasti jau bus prireikę tūkstančio ar kiek daugiau 
metų; betkuriai baltų, germanų, slavų, graikų ir kt. ide. 
kalbų šeimai (jų prokalbėms) atskiromis susidaryti — 
keletos tūkstančių metų; indoeuropiečių prokalbei, kol 
galutinai suskilo kentumine ir satemine tarmėmis, išvirtu- 
siomis jau kalbomis, bus prireikę juo daugiau metų; gi ide. 
prokalbė, taip pat ne per "vieną dieną“ atsiradusi, turėjo 
turėti kokių kalbinių santykių dar su kuria, sakysime, pro- 
indoeuropietine prokalbe, kuriai skilti ar pasikeisti, žiū
rėk, dar daugiau laiko bus prarasta. Ir tą viską tyrinėto
jams pravartu galvoje turėti, kad betyrinėdami tiek pigia; 
neprasirastų ar kur kokių klaidingų išvadų nepadarytų.

2. Apie indoeuropiečių keliavimą, suprask, iš savo ide. 
protėvynės, kad nereiktų čia daug rašyti, žr. LE. VIII. 488 
p. A. Salio ir ten pat M. Gimbutienės 486-487 p.; P- Joni
kas. Liet. k. ist. 19 p.; A- Klimas, Sanskritas, — LE. XXVI. 
439 p.; taip pat plg. čia A "1“ skirsnelį. Tai yra ir papil
dymas prie A ”1 ir 3“ skirsnelių.

3- Apie baltų protėvynę žr. P. Jonikas. Liet. k. ist. 
25-26 p.; A. Salys. Baltų tautos.—LE. II. 140-144 p. ir 
M. Gimbutienė. Baltų tautų proistorė t. p. 144-149 p-; la
bai pravers K. Būgos Marios ir jūrės. 231-241 p-, ir Yisuse- 
nieji lietuvių santykiai su germanais. 60-76 p..—Kalba 
ir Senovė. Kaunas- 1922 m., taip pat jo Aisčių praeitis 
vietų vardų šviesoje. 1924 m., Lietuvių įsikūrimas šių 
dienų Lietuvoje.— Tauta ir Žodis. II. 1924 m.. Lietuvių 
tauta, kalba bei artimieji giminaičiai.— jo Lietuvių kalbos 
žodynas. II. 3925 m. Tai ir papildymas prie A ”1 ir 2“ 

skirsnelių.
(Bus daugiau).
(Bus daugiau)-

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingą sumą-
Esame labai dėkingi tiem, 

kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 

vis mažiau bebus tokių. Ku
riems reikės siųsti primini

mus.
Keleivio adm-ja

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci

ja prašo mielųjų skatytoių, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.
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Iš pavergtos Lietuvos
MIRĖ V. ŽALIONIS

Gegužės 7 d. Vilniuje, sir’ 
dies priepuoliui ištikus, mirė 
komunistu mokslininkas, pe
dagogas. rašytojas, kritikas, 
lietuvių literatūros istorikas 
Bronius Pranskus-Žalionis. 
kurio tikroji pavardė yra 
Vaclovas Anskaitis.

Galima sutikti ar nesutik
ti su tuo. ką B. Pranskus ra
šė ir skelbė, bet negalima 
jam prikišti nerimtumo, lai 
būta gana darbštaus vyro. 
paskutiniais metais pasinė
rusio i lietuvių literatūros is
torijos darbą. Jis iš visur 
rinko istorines žinias apie 
buvusius rašytojus ir savo 
laiku buvo kreipęsis net i 
Keleivi žinių apie jame se
nais laikais rašiusius poetus.

B. Pranskus-Žalionis-Ans' 
kaitis gimė 1902 m. spalio 
11d- ūkininko šeimoje Juo- 
dupėnų kaime, Vilkaviškio 
apskr. Pirmojo pasaulinio 
karo metu jis atsidūrė Voro
neže ’r ten mokėsi lietuvių 
gimnazijoje. Čia bolševiki
nio sukilimo paveiktas. Įsi
traukė i komsomolo organi- 
aciją. Karui pasibaigus, V. 
Anskaitis-B. Pronskus grižo 
Lietuvon ir 1921 m. baigė 
Marijampolės gimnaziją.

Čia jis buvo suimtas, kaip 
jaunimo komunistų organi
zatorius- Kuri laiką jam pa
vyko iš tos bėdos išsisukti, 
bet pajutęs, kad vėl gaii bū
ti suimtas. 1922 m. kompar
tijos nutarimu buvo pasiųs
tas i Karaliaučių urgar.izuo- 
ti komunistų spaudos. Čia 
ir Tilžėje kartu su kitais re
dagavo Įvairius komunistų 
leidinius, kurie slaptai buvo 
platinami Lietuvoje. 1923 
m. jis buvo iškviestas Mask
von. 1926 m. ten baigė vals
tybini universitetą. Kartu 
tautinių mažumų universite
te dėstė lietuviams literatū
ra-

Jo buvo sumanytas ir 
Maskvoje redaguotas Prie
kalas. kuris buvo skiriamas 
literatūrai ir kritikai.

1929 m. B. Pranskus pra
dėjo Maskvos universitete 
pedagogini darbą. Buvo li
teratūros katedros vedėju. 
1934 m. jam buvo suteiktas 
profesoriaus vardas. 1939 
m. kartu su kitais Maskvos 
profesoriais ir kai kuliais 
komunistais lietuviais buvo 
suimtas ir 8 metus kalintas- 
Apie tai pats B. Pranskus 
savo atsiminimuose rašė:

’’Deja. 1939 m. aš tapau 
Berijos smurto auka. Buvo 
nutrauktas ne tik visas ma
no darbas, bet dingo ir visi 
mano rankraščiai bei kita 
archyvinė medžiaga.“

Žinoma, jis neprisipažįs
ta, kad dėl viso sovietinio 
teroro kaltas ne tik vienas 
Berija, bet. svarbiausia, vi
sa komunistų diktatūrinė 
sistema.

1947 m. B. Pianskui bu
vo leista grįžti Lietuvon. 
Apsigyvenęs Vilniuje, čia 
vėl įsijungė į literatūrinį gy
venimą. o 1956 m- galutinai 
rehabilituotas. ėmė dar pla
čiau reikštis literatūrinėje 
veikloje—rašė lit. istorijos 
bei lit. kritikos temomis ir 
profesoriavo Vilniaus uni
versitete.

Be daugelio kitų darbų, 
jis redagavo "Lietuvių lite
ratūros istorijos“ tris tomus 
bei turėjo tam tikros Įtakos 
išleidžiant senosios kartos

lietuvių rašytojų kūrinius.
Aišku, savo literatūros 

kritikoje B. Pranskus nega- 
jėjo reikšti kokių vakarietiš
kai nesuvaržytų objektyvių 
pažiūrų, bet vis dėlto, bent 
vertindamas senuosius auto
rius. jis kartais drįsdavo nu
tolti nuo komunistinio orto
doksinio metodo ir pažvelg
davo Į kūrini grynai meniniu 
žvilgsniu.

Rašytojai apie Lietuvo* 
jaunimą

(E) A- Jonynas "Tiesoje“ ■ 
(nr. 92) svarsto praeities.* 
dabarties ir ateities klausi
mus dabartinėje Lietuvos li
teratūroje ir pacituoja rašy
tojų nuomones apie lietuviš
kąjį jaunimą — jos buvusios 
pareikštos literatūriniuose 
pokalbiuose. Taigi, pagal 
tuos rašytojus, jaunimas e- 
sąs susmukęs, ištižęs, mora- 
iiškai nepatvarus, politiškai 
abejingas. Jam terūpi tik 
nylonai ir kapronai. trumpai 
pakirpti plaukai, tvistai ir 
Kavinės, vakarietiška litera
tūra ir lengvas gyvenimas.

A. Jonynas su tokiomis 
rašytojų nuomonėmis nesu
tinka. tačiau pastebi, kad 
vis dėlto tas jaunimas nori 
gražiai rengtis, modemiškai 
atrodyti, jis nori linksmintis 
ir toks noras esąs visai natū
ralus ir teisingas.

LIETUVOS KVOTA 
ATVIRA

Keleivio gegužės 6 d. lai
doje ir kitoje lietuviškoje 
spaudoje, aprašant Rūtos 
Kilmonytės kelionę į Lietu
vą. minima, kad jos bobutė 
turinti laukti išvykimo eilės 
i JAV net dvejus metus, nes 
"Lietuvos kvota jau išsem
ta dviem metam.“ Tuo tarpu 
kiekviena imigracijos įstai
ga paaiškins, kad Lietuvos 
kvota yra visai atvira visiem 
Lietuvoje gimusiem. Mat, 
daugelis lietuvių jau suva
žiavo į JAV. daugelis gali 
atvykti į JAV be kvotos 
(tremtiniai, artimieji šei
mos nariai ir pan.). Dabar į 
JAV gali atvykti kiekvienas 
lietuvis, be jokio laukimo, 
net jei ir neturi JAV gimi
nių. Jei tik visi dokumentai 
ir sveikata tvarkoj, viza tuoj 
duodama. Lietuviams iš Si
biro ar iš okupuotos Lietu
vos JAV vyriausybė visada 
davė pirmumą, tik visa bė
da ta. kad okupantai neiš
leidžia pavergto lietuvio. 
Manau, kad korespondentai 
patys į Rūtos Kilmonytės 
lūpas sudėjo klaidingą pa
reiškimą, kad rusai išlei
džia. tik visa bėda. kad A- 
merika neįsileidžia ir neva 
reikės specialaus kongreso 
akto-

Tačiau reikia pažymėti, 
kad ši laiminga atviros lie
tuvių kvotos padėtis gali 
greitai baigtis, nes. jei bus 
priimtas naujas įstatymas, 
visos kvotos bus pamažu pa
naikintos. o į JAV atvažiuos 
tik tie. kurie šiam kraštui 
labiausiai tiks. tačiau pir
mumas bus teikiamas tik ar
timiesiems šeimos nariams. 

Kun. L. Jankų*,
Balfo reikalų vedėjas

keleivio’ ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKONAS
33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Danijos princesė Anne-Marie graikų ortodoksų bažny
čioje Salonikuose bučiuoja bibliją. Ji yra susižiedavusi 
su Graikijos karaliumi ir turbūt iš protestantų tiky
bos pereis į graikų ortodoksų.

Latviai išeivijoje
Pagal latvių duomenis, laisvajame pasaulyje esą 

121,000 latvių — Latvių Bendruomenė, šalpos ir kultūri-

nė* paramos veikla — Dainų -švente ir 

Hamburge.

-suvažiavimai

(Elta) Pagal pačių latvių pinių latvių bendruomenių 
paskelbtus duomenis (plg. nuomonės, veikla, be to. 
Vokietijoj leidžiamas Mit- bendrai nubrėžiami ir politi- 
teilungen aus baltischem niai tikslai. Šios organizaci- 
Leben. nr. 1. 1964). 1945 m. jos vyriausias organas—de- 
už Latvijos ribų buvo atsi- legalų suvažiavimas. Du 
dūrę daugiau kaip 120.000 trečdalius narių į suvažiavi- 
latvių. Išeivių skaičius būtų mą siunčia trijų kraštų (Vo- 
buvęs dar didesnis, jei Lat- kietijos, Didž. Britanijos ir 
vija nebūtų buvusi sovieti- Švedijos) latvių bendruome
nių dalinių atkirsta nuo Va- nės. gi vieną trečdalį dele- 
karų- Latvių centrinės kar- guoja latvių politinės parti- 
totekos žiniomis. Vokietijos jos išeivijoje (socialdemo- 
vak. zonose latvių skaičius kratai, ūkininkų sąjunga, li- 
siekęs 107.000 ir dar apie beralai, katalikų blokas ir
5,500 latvių buvo pasiekę 
Švediją.

Emigracijos bangai prasi
dėjus. latviai išeiviai išsi
skirstė po viso pasaulio kon
tinentus ir plg. latvių duo
menis paskiruose kraštuose 
jų skaičius siekė: JAV-se— 
48,000. Australijoje — 23. 
000, Kanadoje — 20.000. 
Didž. Britanijoje — 12.000. 
Vak. Vokietijoje — 12,000. 
Švedijoje — 4.000. Prancū
zijoje, Belgijoje. Danijoje ir 
kituose Europos kraštuose—
1.500, kituose užjūrio kraš
tuose — 500. bendras skai
čius — 121.000. Vokietijoje 
liko devintoji latvių išeivių 
dalis, daugiausia karo inva
lidai, senesnio amžiaus žmo
nės, džiovininkai ir kiti.

Latvių organizacijos, j-

staigo* pradėjo veikti nuo 
1945 m- Visus išeivijos lat
vius apjungianti organizaci
ja — tai Laisvojo Pasaulio 
Latvių Sąjunga (Brivas Pa
saulės Latviešų apvieniba). 
į kurią įeina Atnaujinimo 
europinio centro atstovai ir 
3 latvių sąjungos JAV, Ka
nadoje ir Australijoje. Pa
grindinis šios organizacijos 
tikslas visiems aiškus — at
statyti latvių tautos ir vals-
tybės laisvę, šiai pasaulinei ka visi Vokietijoje gyveną
sąjungai vadovauja Latvių 
Sąjungos Amerikoje pirmi
ninkas prof. dr. P. Lejinš. 

j Jos artimiausia sesija grei
čiausiai įvyks rugpiūčio mė
nesį Hamburge rengiamos 
dainų šventės metu.

Europos latviu* apjun
gianti organizacija tai Lat- jose plačiai vykdoma kultū- 
vijos Atnaujinimo Komite- rinė veikla. Pvz. Anglijoje 
tas. Jis 1951 m. įsteigtas nuo 1950 m. veikia Latvių 
Londone. Tai įstaiga, kurio- ' Tautinė Taryba Didž- Brita- 
je derinamos paskirų euro-1 ni joje — ji rūpinasi latvių

kitos).

Latvių Tautinis Fondas—

viena svarbiausių latvių or
ganizacijų Švedijoje- Tai ti
pinga kovos organizacija, 
kurios uždavinys informuoti 
kitus kraštus apie padėtį Pa
baltijo kraštuose ir laisvaja
me pasauly kelti dėmesį Pa
baltijo kraštams bei jų lais
vinimo pastangoms. Leisda
mas propagandines brošiū
ras. rengdamas parodas, 
.eisdamas specialius ženklus 
ir kitais būdais Fondas at
lieka svarbų uždavinį. In
formacijos srity šis f ondas 
glaudžiai bendradafi biauja 
su Europos latvius apjun
giančia organizacija — Lat
vijos Antnaujinimo Komite
tu.

Nuo 1945 m. toliau tebe
veikia pagrindinė latvių 
bendruomenės įstaiga—Lat
vių Centro Taryba (Latvie
šų Centrala Padome) su jos 
vykdomuoju Latvių Centri
niu Komitetu. 1951 m. toji 
organizacija buvo įteisinta, 
šiuo metu ji veikia Vokieti
joje ir ji turi pavadinimą 
"Latvių tautinė bendruome
nė Fed. Vokietijoje e. V“ 
Tarybą ir komitetą tiesio- 
giu ir slaptu balsavimu ren-

latviai. Ji daug nuveikė kul 
tūros. socialinėje srityse. To 
komiteto išlaikoma Muens- 
terio mieste veikianti vie
nintelė laisvajame pasauly 
latvių gimnazija.

Latvių organizacijos vei
kia įvairiuose kraštuose ir

tautiniais reikalais, ryšiais, 
su britų įstaigomis ir pan. 
Šioji taryba 3 metams ren
kama tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu. Švedijoje pana-; 
šius tikslus turi ten veikianti { 
Latvių Centrinė Taryba, o 
šalia jos įsteigtas dar Lat- 
vių Pagalbos Komitetas — 
jis daugiau rūpinasi šalpos 
klausimais.

Užjūrio kraštuose latviai 
susiorganizavę kiek kitaip. 
JAV ir Australijoje veikian
čios organizacijos pasiunčia 
delegatus į suvažiavimus ir 
juose išrenkamos valdybos.
Šios atlieka einamuosius 
vykdomųjų organų uždavi
nius. JAV-se svarbiausia 
latvių organizacija yra Lat
vių Amerikoje Susivieniji
mas (Amerikas Latviešų 
Apvieniba) — šio nariais y- 
ra daugiau kaip 170 orga
nizacijų. bažnytinių bend
ruomenių ir tautinių grupių. 
Latvių Susivienijimui Aust
ralijoje priklauso apie 50 
paskirų organizacinių vie
netų. Iš užjūry veikiančių 
organizacijų tik Kanadoje 
veikianti Tautinė Latvių 
Sąjunga renkama tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu-

Reikia paminėti ir vieną 
pačių reikšmingiausių lat
vių organizacijų išeivijoje— 
latvių savišalpos sąjungą 
"Daugava* Vanagi e. V.“, 
ši latvių organizacija buvu
sių latvių karių buvo įsteig
ta 1945 m. vienoje belaisvių 
stovykloje Belgijoje. Šian
dien ji veikia 13-je Europos 
kraštų. Amerikoje ir Austra
lijoje ir turi apie 9,000 na
rių — tai daugiausia buv. 
latvių legiono nariai, jai pri
klauso ir kiti latvių patriotai 
bei moteiys. "Vanagams“ 
tenka dirbti ne tik savišal
pos srity - jie vykdo tauti
niai politinį darbą, yra at
stovaujami įvairių kraštų 
latvių bendruomenėse ir y- 
patingai gyvai reiškiasi kul
tūrinėje bei visuomeninėje 
srityse. Visų latvių tarpe pa
sitikėjimą turinčiai ir popu
liariai organizacijai visą 
laiką vadovauja ats. pulk. 
V. Janums-

Baigiant tenka pridurti 
kad š. m. rugpiūčio mėn. 
Hamburge rengiama dideli 
latvių dainų šventė. Ji bū
sianti geriausia iš ligi šio: 
rengtų — dalyvaus chorai 
tautinių šokių grupės. Jie at
vyks iš beveik visų europi
nių kraštų, kur gyvenama 
latvių išeivių. Laukiama ke- 
:ių šimtų svečių latvių iš 
JAV. Kanados ir net iš toli 
mos Australijos. Hamburge 
rengiamos dainų šventės 
metu vyks visa eilė latvių 
sąskrydžių, susirinkimų- Sa
vo suvažiavimus turės latvių 
jaunimo sąjungos Europoje 
ir Amerikoje. Šios abi orga
nizacijos sėkmingai kovoja 
prieš išeiviams gresiančius 
asimiliacijos pavojus bei 
svetimas įtakas — jos daž
niau paliečia jau svetur gi
musią jaunąją kaitą.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Balandžio 18 d- Kanado 
lietuviai JAV lietuvių pa 
vyzdžiu įsteigė savo fond^ 
į kurį tikisi sukaupti $10C 
000 ir jo procentais remt 
kultūrinius reikalus. Iki šio 
jau įsijungė 42 asmenys i 
organizacijos ir sudėjo pe 
$6,000. Fondo valdyboj yra 
dr. A. Pacevičius (pirm.) 
P. Lelis (sekr.), nariai — 
J- Simanavičius. V. Balsys ii 
St. Jakubickas.

LIETUVIŲ KONGRESAS

Michigano gub. G. Romney
Kongreso Komitete

Michigano valstybės gu
bernatorius George Romney 
Alto centrui atsiųstame laiš
ke rašo. kad jis su didele' 
garbe priima kvietimą būti 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Garbės Komiteto nariu 
ir linki kongresui didžiausio. 
pasisekimo jo darbuose ii 
uždaviniuose.

Gub. George Romney sa
vo laiške išreiškia savąjį šir
dies skausmą dėl dabartinės 
okupuotos Lietuvos tragedi
jos ir labai šiltais žodžiais 
atsiliepia apie Michigano 
valstybėje gyvenančius lie-i 
tuvius.
JAV sentoriai ir kongresma- 
nai užjaučia dabartinę Lie

tuvos tragediją 
Dabartiniu laiku ALT 

centre kasdien gaunama 
daug laiškų iš JAV senato
rių ir kongresmanų. Vado
vaujantieji Amerikos poli
tikai pasisako, kad jie mie
lu noru sutinka būti Ameri
kos Lietuvių Kongreso Gar
bės Komiteto nariais ir tai 
laiko sau didele garbe- Dau
gumas laiškų yra tikrai nuo
širdūs. JAV senatoriai ir 
kongresmanai reiškia gilią 
savo užuojautą lietuviams 
dėl dabartinės mūsų tėvynės 
tragiško likimo ir ragina 
mus visus būti stiprius dva
sia. nes pavergtai Lietuvai 
aisvės dienos vėl ateis.

Be jau visos eilės kong
resmanų ir senatorių, anks
čiau įsijungusių į Amerikos 
Lietuvių Kongreso rengimo 
komitetą, šiomis dienomis 
maloniai sutiko būti Garbės 
Komiteto nariais dar šie ne- 
natoriai ir kongresmanai:

senatorius Claiborne Pell, 
kongresmanai — R. Walte> 
Riehlman. 34 distr., Nevv 
York, John D. Dingeli. 15 
distr.. Michigan. Samuel N. 
Friedel. 7 distr.. Maryland. 
Eugene J. Koegh. 11 distr-. 
Nevv York. William T. Ca- 
hil’. 1 distr.. Nevv Jersey, 
Frank Horton. 36 distr., 
Nevv York. George M. Rho- 
des, 6 distr. Penn.. Harold 
0- Ostertag. 37 distr., Nevv 
fork. Edvvard J. Dervinski. 
4 distr.. IIL, Florence P. 
Dvver. 6 distr.. N. Jersey, 
Philip J. Philbin. 30 distr., 
Mass.. Glenn Cunningham, 
20 distr., Nebraska. Rav J. 
Madden, 1 distr.. I11-. Geor
ge M. Wallhauser. 12 distr.. 
Nevv Jersey. William S. 
Broomfield, 18 distr.. Michi
gan. James J. Delasney. N. 
York. Clement J- Zablocki. 
4 distr., Wisconsin, Robert 
Taft. ji.. Ohio. Emilio Dad- 
dario, 1 distr.. Conn.. John
S. Monogan. 5 distr.. Conn. 

♦ * *
Amerikos Lietuvių Kong

resas įvyksta š- m. birželio 
mėn. 26, 27 ir 28 d.d. Wa- 
shingtone, D.C. Visos infor
macijos apie kongresą, pa
pigintas keliones įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis ir 
kt. gaunamos:

Lithuanian American
Council, Ine.,
6818 So. VVestern Avė-,
Chicago, III.. 60636.
Tel. 778-9601.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“

227 psl.. kaina tik $1.20. 

iVAuJAUiilL 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 LAISVŲ, 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 $3.50.

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, garaios 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 įdo
mių straipsnių, 278 psl.,i i—---sama ®z.w.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’, 
kaina $2.00.

I LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. 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,

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
kaina ................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... S2.50. 
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mas*.

636 E. Broadway,

NEVV YORK, N. Y.

Sugrįžo E. Mikužiūtė
Eufrozina Mikužiūtė su

grįžo iš Europos, kur tarny
bos reikalais aplankė Ciuri- 
chą( Šveicarijoje), Antver
peną. Briuselį (Belgijoje), 
Paryžių (Prancūzijoj), dar 
Hamburgą (Vokietijoje) ir 
Londoną (Anglijoje).
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Pasikalbejin įas 
Maikio sa Tęva

— Maiki. šiandien aš no- „Naujienose“ vienas rašyto- 
riu su tavim davadlyvai pa- jas siūlo, kad prie tų dviejų 
sikalbėti apie šio svieto būtų pridėta į klumpaniją ir 

Pažaislio Motina Švenčiau
sia. Rokuojasi, koplyčioj bus

— O ko jis juokėsi? Ar iš 
tokio pamokslo?

— Nu. juokėsi dėl to. kad 
juokingas atsitikimas. Ir 
nuo to laiko. Maiki. šv. Jur
gio abrozdą plungiškiai lai- 

i kė stebuklingu- Ir jeigu bol- 
: ševikai jo dar nesunaikino,, '
tai aš norėčiau, kad jis būtų 
atgabentas i Vašinktoną ir 
įdėtas į šiluviškę koplyčią.

— Tėve, jeigu Plungės 
parapijiečiai būtų tikėję, 
kad tas šv. J urgio paveikslas 
iš tikrųjų garsiai bažnyčioje 
juokėsi, tai klebonas būtų 
padaręs iš to geresnį biznį, 
negu Šiluvoje buvo daro
mas. Švento Jurgio atlaidai 
būtų įsteigti, ir davatkos 
trauktų Plungėn iš visų Lie
tuvos kampų- O tuo tarpu 
apie stebuklingąjį Plungės 
Jurgį nieko negirdėti.

— Maik, vieryk manim, 
kad Plungės Jurgis juokėsi.
Ale nelaimė, kad senas kle
bonas seniai mirė. o jauni 
kunigėliai nieko nežino. Bet 
aš galiu būti svietkas, kad 
šv. Jurgis ne tiktai iš rabino 
juokėsi, ale ir gyvulius gydė- 
Vot, sykį apsirgo mano tėvo 
ožka, negalėjo vuodegos pa
kelti. Gaila buvo žiūrėti: su
kasi ir šiaip, ir taip —vuo-

TĖVO-MAIKIO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maiklui su Tėvu dovanų:

K. Stankevičius, Cuddy, Pa.

Po $1.50: J. Mitchell, Wauke- 
gan, 111., ir F. Urbonavičius, Pit- 
tsburgh. Pa.

A. Grebenuk, Dureley, Eng
iami, $1.38.

Po $1.25: J. Puniška, Tampa, 
Fla., J. Grabauskas, W. New 
York. N. Jersey, J. Matulionis, 
Flemington, N .J., L. Chepels, 
Petersburg, Fla., M. Šulmistras, 
Ville la Šalie, Can., Valentas, | 
Ville la Šalie, Can.,S. Cibulskas, 
Stanford, Gonn., G. Kilotat, On- 
tario, Can., A. Paksys, Palm 
Beach, Fla., P. Chenkus, W. j 
Hazleton, Pa., J. Stepp, Titusvil- 
!e, Fla., A. Valonis, Burlington, | 
N.J., A. Norris, Cleveland, 0- 
hio, P. Yocas, Assinippi, Mass.. 
W. Planer. Hartford, Conn., P. | 
Skama, Middlebury, Vt., J. Bin
kis, Amaha, Neb., J. Bitneris, 
La Šalie, Canada, M. Romer, Al- 
lan, Wis., Mrs. Elbe, Great 
Neck, N. Y., G. Kvalita, Pitts- 
burgh. Pa., W. Parazinskas, 
Brooklyn, N.Y., L. Merkelis, To
ronto, Can., W. Urbonas, Brook-

štai kas paliko iš namo, kai myliu ilgio ir pusės mylios 
pločio viesulas praūžė Mount ( lemens. Mich.

Socialinis aprūpinimas
šie duomenys yra paimti mą gauna ir 
federalinės įstaigos sta- nesnių žmonių. Apie

dega nepakyla ir dac oi ’. lyn, N.Y., J. Smilger, Gr. Ra-
Nu. tai tėvas nuėjo pas kle
boną rodos klausti. Sako, 
kunigėli, kas bus. kad ožka 
negalį vuodegos pakelti? 
Kunigas pakrapžtė sau nosį

pids, Mich., J. Rudžius, Detroit,

is
i tistikos (Healt. Education 
and Welfare Indicators) ir 
savo laiku paskelbti Naujo
sios Anglijos medicinos žur- 

' nale.
JAV gyventojų skaičius 

duodamas 189.500.000. Mo
kesčius atskaičius, atskiro 
žmogaus metinių pajamų iš- 

j eina virš $2.100. 6.4 G asme
ninių pajamų ateina iš fede
ralinės valdžios socialinio

marnastis-
— O ka reiškia "mamas- , t-.. .. . , . ,trys Dievo motinos ir kiek- 

! viena, žinoma, kitaip atro-
— Ar tu nežinai? ‘ dys. Taigi aš reikalauju, kad
— Ne. tėve. nežinau. Pro- ir mano Plungė nebūtų kop-i bažnyčion, sukalbėk 

fesoriaus Skaldžiaus žody- lyčioje pamiršta
ne tokio žodžio nėra.

Mich., A. Gaidukas, Chicago. ... •. * .... »... . , aprūpinimo pavidalu, jskai-111., I. Grebliunas, Pittsburgh. * 1 , ,1 . , ,.I turit nnnuvhn iv nurkovni n_

Pa.

. sonatą, gerai įsijausdama į 
1 kūrinį ir apvaldvdama inst
rumentą. Baltušytė ekspre- 
singai paskambino Strausso 
valsą, o Eiva labai vykusiai
Mazurką.

B. Vaičjurgytė skambino 
Griego Pavasari ir M užarto 
Turkišką maršą. Ji yra vie
na pačių geriausių studijos 
mokinių, jau muzikos mene 
toli pažengusi ir kūrinius at
liko labai nuotaikingai.

Paskutinioji išėjo Milda 
Bakšytė. Ji skambino Sin- 
dingo Pavasario balsai ir 
Lucueno —Malaguen. ši 
jaunoji pianistė yra pasieku
si didelės pažangos, nes pas 
komp. J. Gaidelį mokosi be
ne šešeri metai.

Žinoma, visą šią jaunuo- 
' lių pažangą vertiname ati- 
j tinkamu jų amžiui ir moks- 

2.200.000 se-ilo laikotarpiui mastu- Bet 
140. i reikia tikėtis, kad iš jų atei-

000 senesnių žmonių gauna į ty gali išaugti ir rimtų mu- 
jau didesnį čekį — apie 202: zikų.
dol. per mėnesį, kaip specia-, D fc , j Gaide,jo 
lę medicinos pagalbą. 4 mil. 
vaikų ir jų globėjų, įskaitant 
ir tėvus, gauna 31 dol. per 
mėnesį.

Beveik pusė miliono žmo
nių. tapę visam amžiui in-

mokinių dėl juos sutruk
džiusių įvairių priežasčių 
šiame koncerte negalėjo da
lyvauti.

V. Adomavičius už pasi-
validais. gauna per mėnesį sekusį jaunimo koncertą pa- 
81 dol- Be to. dar apie 1 mil. į dėkojo tėvų vardu jo daly- 
žmonių gauna bendros pa- viams ir svečiams, o komp. 
gaibos čekį apie 68 dol. per J. Gaidelis — tėvams už rū- 

ir už do-pinimąsi jaunimu 
vanėlę.

Toks gražus vaikų kon- 
- - certas yra ne tik pramoga.

, . i .. , ... n | - .. f.1,1"13.15: bet ir svarbi auklėjamoji
hois. assistance) duoda tik 0.8>c bus įdomu sužinoti, kad virs ,iemon- j dėmesys mu- 
ston, visu asmeninių pajamų, ar- 5 mil. žmonių JAV-se gauna į-. - • ‘i *

tant nedarbo ir nedarbin- mėnesį.
gumo pašalpą (Jos sudaro Buvusiems „dipukams“,

Po $1.00: R. Molca, Shirley, 29 bil. dol. iš 460 bil. dole-Į kurie savo laiku 
ir sako: žinai, sako, as ne ; Mass^ r. Varaška, Montreal, i nų visų asmeninių pajamų)-j Raudonojo Kryžiaus, 
ožkų daktaras. Sako, nueik ęan , p Kazlauskas, Detroit,1 Viešasis šelpimas (publicI ros ar giminių 

Mich., S. Mikelionis, Dubois ' - — -

džiaugėsi 
Un

prieš
Į ŠV. Jurgio abrozdą poterius pa g Sankienė, So. Boston
I . • i ii* ...li:

Mass., Mr. ir Mrs. Sturman, To-— Bet Plungė nėra nie-; ir apieravok kokį įubli, jei- 
kuo atsižymėjusi, tėve. Bent; gu daugiau neturi. Sako. šv.— Maiki, profesoriai lie

tuviškai nemoka. Jų žody-
nuošė gal nei pusės lietuvis- uul1 «uvę kok.4 sieous.ų. iai ga.e
ku žodžiu nėra. Nerasi te- ~ Ma,kl> PlunSeJ -vra Nu- “',tž,':as nueJ° baz‘ 

stebuklingas mano patrono J nyčion. suKalbėjo 
šv- Jurgio abrozdas.

aš nesu girdėjęs, kad tenai Jurgis yra gyvulių patronas, 
būtų buvę kokių stebuklų. , tai galės ir tavo ožkai pama-

kų žodžių 
nai nei krupniko, nei trejan- 
kos. nei devildrekio. nei ki
tokių iiekarstvu. Seimuose 
jie krūtines išvertę gieda: 
„Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia
viškos kalbos jie nenori iš

šventam 
Jurgiui poterius, ale rublio

ronto, Can., V. Selg, Port Ar
thur, Ont., S. Maleska, Lewis- 
ton. Me., V. Rudinskas, Montre-: kų išlaikymui ir kt. 
ai, Can., V. Kalvei, Ozone Pk.
N.Y., A. Sarulis, Uruguay, Zin

pajamų
ba 3 bil. 600 mil. dolerių. Ši veltui maisto siuntinius 
suma išmokama senatvė 
pašalpomis, invalidams, vai-

Socialinės apsaugos (so
čiai security) įstaiga mėne-

įs

— O kokį stebuklą jis pa- j neturėjo: turėjo tik 4 ka
dare: ■ peikas, tai apieravojG

— Aš buvau dar jaunas Ir ar tu. Maiki. vierysi 
ale lietu- zenkis. kai per baisiąją nak- ne, bet mano tėvas dar ne- 

tį velnias išnešė Plungės
praeities semtis. Nu, tai pa- žydų rabiną, ir šv. Jurgis 
sakyk, kokių paralių stipry- pradėjo juoktis, 
bės jie nori. jeigu nei krup
niko į savo žodynus neįtrau- • ve-
kia? I ——............... r-------- ^-i , i - --

— Bet kodėl man tėvas i kad išnešė. Tik pantapliai • roz(^ Pal traukti iš Plungės
nepaaiškini, kas yra „mar- {liko už durų. Matai, eidami i asinktoną.

tą naktį savo iškalon, žydai

spėjo namo pareiti, o mūsų 
ožka jau pradėjo vyzginti 
vuodegą kaip pašmeruota. 

Tai prasimanymas, tė- Cia. Maiki. aiškus stebuk- 
i las. ir aš noriu, kad tu man 

— Maiki. galiu pasibažyt.' padėtum tą šv. Jurgio ab-

nastis
— Maiki. Lietuvoj visi tą palieka savo pantaplius už man galvą

— Be reikalo tėvas suki

maisto perteklių, kurie yra 
valdiniuose sandėliuose.

Paskutinis įdomus faktas 
bus gimimų sumažėjimas 
nuo 1959 m. daugiau kaip .... 
10%. 15-44 metų moterų 
vienam tūkstančiui gimimų * 
teko 122,7, o dabar 107. Tai tu,to

zikai ir aplamai menui ir at
eity praturtins jų dvasinį gy-

žodį juzina, ale niekas rik
iai nežino, ką jis reiškia. Jis 
gali būti viskas, arba niekas. 
Vot. sakysim, jeigu voras 
užtiesia savo tinklą ir pa
gauna musę, tai jam bus di
dele patieka, jai bus baisi 
smertis. o mudviem bus tik 
marnastis-

— Dabar supratau, tėve.

durų. o kai išeidami visi vėli — Kodėl be reikalo? 
apsiauna ir viena pora lieka — Viena, todėl, kad to 
lična, tai jau visi žino. kad paveikslo Plungėje gali jau
vienas jų yra išneštas. Valuk 
to tą naktį ir vadina „baisią
ja naktimi.“

— Tėve, tai yra kurio 
nors kunigo išgalvota pasa
ka žydams pajuokti-

— Ne. ne. Maiki. čia ne

nebūti. Antra, todėl, kad 
popiežius yra jau pasakęs, 
jog „šventas“ Jurgis nėra 
šventas. Taigi, kad ir būtų 
galima tą paveikslą iš Plun
gės gauti, vyskupas Brizgys 
nepriimtų jo koplyčion.

— Nu. tai pasakyk, ar tai išmislas. Pats Plungės star- — Nu. jeigu taip. tai gud- 
bai-ne lietuviškas žodis?

— Ne. tėve: „marnastis“
yra lenkiškas žargonas.

— O kaip būtų lietuviš
kai?

— Lietuviškai yra menk
niekis. menkas dalykas.

— Nu. tai visgi galų gale 
mudu susikalbėjom. Maiki.

šina apie tai pasakojo, o 
staršina juk nemeluos, ba 
prisiekęs visada teisybę sa
kyti. Jis sako, kad tą naktį 
išgirdęs baloj šauksmą. Ka
žin kas šaukėsi ratunko. 
Kaip atvožnas vyras, jis tuoj 
šoko žiūrėti. Mislino. kad 
razbaininkai kokį žmogų

Dabar aš jau galiu tau paša- galabija. Ale žiūriu, sako. 
kyti. apie kokius dalykus aš žydų rabinas imurkdytas ba

su tavim lon iki kaklo. Taigi, matai.
Maiki. kad čia ne pramany

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

kevičienė, Chicago, IIL, C. Cha- j siniais čekiais išmoka po 18 
raska, Brooklyn, N.Y., P. Žige- mil. dol. Vidutinis čekis yra 
lis, Tevvksbury, Mass., J. Masys, i 76.73 dolerių Vertės- ToklUS 
Montreal, Can., V. Končius, j čekius gauna 1.400.000 dar- gal priskirtina prie sociali- 
Chicago, IIL. M. Balčiūnas, Dėt- bininkų, kurie tapo nedar- nės pažangos 
roit, Mich.. I’. Blazaitis, Rich- į bingi. Beveik tokią pat su-
mond Hill, N.Y., W. Zavis, East-' ____ ______________ ____  ________ ,__________
port, Mass., Duobienė, Wells-
han, Mich., E. Stupelis, Miami.
Fla., F.Rripas. S. Vienna, Ohio.
A. Pakstis, Carnegie, Pa., B. Pa- 
Unaras, Detroit, Mich., C. Bud- 
ramskas, Washington, D.C., V. 
vili, Naugatuck, Conn., J. Rra- 
sinskas Brooklyn, N.Y., A. I’i- 
variunas, Roxbury, Mass., A.
Lapash, Far Rockaway, N.Y.

V. K.

Visiems atsiuntusiems laik 
raščių i paramos tariame širc.n 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio admi- 

nistrac*joj už 50 centų.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės 

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą

norėjau šiandien 
pasitarti.

— Aš klausau.
— lai yra ta koplyčia

Maiki. kurią mūsų kunige- vo. Tai žydų iškaloj už durų silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
liai nori įtaisyti Vašinktone. Į likę rabino pantapliai. ir ra- kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors

vemmą rimtomis kultūrinė
mis vertybėmis-

Baigiant belieka tik pa
linkėti. kad ir kiti tėvai nė

šio
lengvai įgyjamo dvasinio

i __U. £iuija

7ODYNAI

J Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavc pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 

990 psl.,
tė- Linas Dabrila. Daeytė. kaina ......................... $12.00
Vytautas Dabrila ir Beržins- Lietuviškai angliškas žo- 
kas skambina jau sunkės- dvna*. Viliaus Peteraičio. II 
nius kūrinius ir jiems gerai! laida, daugiau Kaip 30,000 
pavyksta apvaldyti instru- žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Bostonas, Nass.
KOMP. J. GAIDELIO bina po etiudą. Nedidelį kū _

MOKINIŲ KONCERTAS rinėlį gerai atlieka Eikinai- 45,000 žodžių,
■ FA T ...... ......

Gegužės 10 d. Tautinės 
S-gos namuose tėvų rūpes
čiu buvo suruoštas gražus 
konceitas. Diena Bostone 
kaip tyčia pasitaikė labai 
graži, bet salė buvo pilna 
žmonių, kurių dalis net ko
ridoriuose stovėjo.

Koncertą atidaro Tėvų 
Komiteto pirm. V. Adoma-

mentą.
Lendraitis išsiskiria iš vi

sų pianistų, nes—jis groja 
akordeonu. Svečius palinks
mina valsu ir serenada.

B. Adomavičiūtė, jaunes-
vičius ir padėkoja už gražų niųjų grupės, yra daugiau- 
visų bendradarbiavimą ij’įsia pažengusi. Ji yra Bosto- 
pakviečia komp. Julių Gai- no iįetuvių mažoji artistė —
deli tarti savo žodį. vaidina, labai gražiai de-

Anglų-Iietuvių kalbos žo
dynas, Baravyko apie 
"- .000 žodžių, puslapiai, 
k<.ina ....................... $6.00.

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

KNYGOS JAUNIMUI
Kompozitorius sveikina klamuoja ir pašoka tautinių 

savo mokinius ir tėvelius ir šokių, 
dėkoja gausiai susirinku-į jj su didele ekspresija'
siems svečiams už atsilan- paskambino valsą ir gaba-
kymą- Jauniesiems ir ma- liuką iš Gulbių Ežero bale-

. . „ ... i žiesiems koncerto dalyviam to. Tai tikrai gabi mergaitė.,kcs Daug-.enes ma- , inti jis atsistoja prie
i ir daugiau visokių ! taį., išstovi per vi. .. barius Menkus skambino

ta pasaka- Yra du aiškūs į-j kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
čią, rodymai, kad tikrai taip bu-1 žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.

pianino ir taip 
?i są koncertą

per 
2 valandas.

— O ką tėvas norėtum 
prie jos pridėti?

— Aš tau pasakysiu, ką 
aš noriu pridėti. Jau yra nu
tarta, kad ta koplyčia vadin
tųsi Šiluvos vardu ir kad viskas buvo išvirozyta. Kai saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai 
tenai būtų pastatyta Šiluvos po to atsitikimo kitą nedėlią ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
Dievo motina- Bet kiti nėra Plungės klebonas apznaimi- ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

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

MURRLYS, A. Giedriaus apy
saka. 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius-

iš Offenbacho Hofmano pa
sakų Barkarolę-. Jis irgi jau 

Gražūs vaikai eina vienas daug pažengęs. Johana 
kito. programos vedėjo Greizė gerai atliko taip pat 

V. Adomavičiaus pakviesti, didoką kūrinį, o Sabaičiui 
Mamytės papuošė ir pada- gražiai pavyko Schuberto! traciju, 64 psl., kaina $1.80. 
bino savo jaunuosius artis- serenada. Senuta gerai pa- GINTARĖLĖ, J. Narūnės paša- 

Menu-

po

binas basas įkištas pelkėn. jr jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti
— Gerai, tėve. bet ką su gurklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems tus taip, kad atrodė, lyg skambino Bockerini Menu 

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- žengtų iš Andersono spal- etą ir II-ją \ engiu rapsodi
ta pasaka turi šv. Jurgio pa
veikslas?

__ Džiūsta minut. Maik. sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- vuotos pasakų knygos į sce- ją.
iliustruo- n3 tos dienos veikėjai.

ka, gražios 
psl., kaina

iliustracijos. 24
................ $1.00

su tuo satisfait Vilniaus no per pamokslą kad vėl- Užsakymus ir pini?us j „ šju0 adresu.
dzūkai non. kad butų pasta- nias buvo įsnesęs žydų rabi- J r e f m muou
tyta ir Vilniaus Aušros Var- ną. tai šv. Jurgio abrozdas “KELEIVIS”
tų Panelė Švenčiausia. O pradėjo gai-siai juoktis. * 636 E. Broadway------- :--------So. Boston 27, Mas».

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

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

....................S2.00

M. Gineitytė nuo pereitų 
Taip pro mūsų akis pra- metų yra padariusi labai di- 

bėga R. Cibaitė. Danasaitė. dėlę pažangą. Ji skambino 
Cibas, gražiai paskambinę gana nelengvą maršą ir Ba- .
po etiudą. Eivaitė gerai pa- cho —Solfegio. Gyvai jau- P08 ” Ina 
skambina suktini. Dalius čia ritmą, dinamiška. Dab- H£lyni karveliai. Aloyzo Ba- 
Vasys h Algis Vasys skam- rilaitė atliko Mozatto I-ją1
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Astronomas Šmukštaras
IŠ ATSIMINIMŲ I

Astronomas“ Šmukstaras tvirtindavo kaimo vyrams. į 
kad danguje ne visos žvaigždės vienodai sukasi, kad esą 
ir tokių, kurios kitų metų tą pačią dieną ir valandą neatei
na j tą pačią vietą, o nukrypsta i sali. Ypač ji domino sau
lėje debesys-dėmės ir viena geltonoji žvaigždė, kuri grei
čiau už kitas klaidžiojanti dangaus erdvėje ir kasmet kei
čianti ir savo vietą. Niekaip negalėjo jis suprasti ir mėnu
lio kelionių aplink žemę.

Mano mokytojas Antanas Strazdas, kuris rengė mane 
i pirmąją klasę, nors pats nebuvo išėjęs nei vienos klasės, 
sakydavo, kad šmukštaro galva ne pelenų pripilta ir kad 
jis. nors ir neraštingas, bet daugiau nusimanąs ii- už pati 
Trojecką. O Trojeckas gaudavo iš Peterburgo "gazetą”— 
”Svet“. kasdien ją skaitydavo ir žinodavo visas svieto nau
jienas ir dangaus paslaptis, šmukštaras, būdavo, kur bu
vęs. kur nebuvęs — vis pas tą Trojecką '"svieto navynų" 
pasiklausyti- Tas Trojeckas po 1863 metų buvo atgabentas 
iš Rusijos išvežtojo Sibiran pono Gencijausko dvarelin. 
Lietuviškai nors ir buvo pramokęs, bet su kaimiečiais kal
bėdavo tiktai rusiškai ir dėjosi dideliu ponu. čia tai 
šmulkštarui ir praversdavo jo kaimynas Papievis, kuris, 
tarnaudamas kariuomenėje, buvo šiek tiek pramokęs ir 
rusiškai. Papievis būdavo jiem abiem vertėju.

Kaitą pranešė jiems Trojeckas. kad tokio tai mėnesio 
tokią dieną ir valandą būsiąs saulės užtemimas, ir paaiš
kino. kaip tai atsitiksią. Papievis, nors ir mokėjo rusiškai, 
bet tos dangaus paslapties nesuprato, tuo tarpu kai šmukš
taras. parėjęs namo. tuojau užsidangstę rūbais gryčios 
langus, atitraukė nuo sienos stalą ir. ant jo pastatęs už
degtą lempą, su kaškietu ir šiaudine skrybėle pradėjo de
monstruoti saulės ir mėnulio užtemimus. Parėjus iš baž
nyčios ir pamačius skaromis užtiestus gryčios langus, jo 
žmona pažvelgė pro durų plyšį vidun ir nusigando: ant 
stalo degė lempa, o jos vyras su kaškietu vienoje rankoje 
ir su šiaudine skrybėle kitoje sukinėjosi aplink stalą ii 
”būrė.‘‘ Žmona peržegnojo jį per duris vieną kaitą. kitą. 
vėl pažvelgė pro plyšį ir. pamačiusi, jog nuodininko jau 
ir žegnonė nebeveikia, sukėlė ant kojų visą kaimą, kad 
jos vyras, užsidaręs gryčioje, su velniais ir raganomis bu
riąs- Tuojau prigužėjo pilnas šmukštaro kiemas vyrų. mo
terų, vaikų. Atskubėjo ir Anupras Virvalas su švęstu van
deniu ir šlakstytuvu.

— Jonai, atsižadėk velnio ir atsižvelk unt penkių 
ronų pono Jėzuso. —pašaukė jis iš priemenės šmukštarą.

Kai šmukštaras atidarė duris, visi suvirto vidun ir 
nustebo: niekur nei velnių, nei raganų, tik ant stalo, vidu
ry gryčios, dega lempa, o bedievis, nekreipdamas dėmesio « 
į susirinkusius, pamažėl vaikščioja aplink stalą, skeryčio
ja kaškietu ir šiaudine skrybėle. Kai jis paašikino susirin
kusiems. kad lempa vaizduojanti saulę, kaškietas — žemę. 
o šiaudinė skrybėlė — mėnulį, visi pamanė, kad jis ir iš 
tiki-ųjų pamišęs, šmukštaras visus suniekino ir čia pat 
pademonstravo susirinkusiems, nuo ko esti saulės ir mėnu
lio užtemimai. Be to. pasakė, kad tokio ir tokio mėnesio 
dieną ir valandą būsiąs saulės užtemimas, ir parodė, kaip 
tai atsitiksią.

Kaimiečiai klausėsi, žiūrėjo, dūsavo ir. kai skirstėsi į 
namus, tarp savęs kalbėjo, kad kas tikįs Į poną Dievą ir 
Panelę švenčiausią ir einąs išpažinties, tas tokiais darbais 
pats neužsiimsiąs ir kitų negundysiąs-

Prezidentienė ir jos duktė Lynda Bird džiaugiasi 3-jo 
pėstininkų pulko (Senosios gvardijos) uniforma. To 
pulko dalinys dalyvavo 800 užsienio studentų priėmi
mo iškilmėse Baltuosiuose Rūmuose. Priėmimą suren
gė prezidentienė.

Teises patarimai
{DOMIOS knygos 

ROMANAI

* * *

Džiova tebegrosią
Nuo vaistų prieš džiovą 

(PAS. arba p-amino salici- 
linės rūgšties 1944 m. ir 
IZN. arba izomiazido 1951 
metais) išradimo mirimai 
nuo džiovos smarkiai suma
žėjo.

Tarp 1950 ir 1960 metų 
mirimai nuo džiovos JA 
Valstybėse nukrito nuo 21 
iki 6 kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų. Olandijoje nuo 
14 iki 2. o Japonijoje nuo 
122 iki 31-

Džiovos svarbai suprasti 
padeda naujų susirgimų 
skaičius, kuris 1962 metais 
JA Valstybėse siekė 53.515. 
Čia neįeina dar 10.000 atkri
tusių iš anksčiau apgydytų 
atvejų.

Visame pasaulyje kasmet 
priskaitoma apie 15 mil. su
sirgimų džiova ir apie 3 mil. 
nuo jos mirštančių. Vien 
tik Indijoje esama apie 3 
mil. džiovininkų, kurių liga 
yra apkrečiamos stadijos. 
Kai kuriuose kraštuose 70 G 
vaikų iki 14 metų amžiaus 
yra užkrėsti džiovos bacilo
mis. Civilizuotuose kraštuo
se siekiama, kad vaikų iki 
14 metų amžiaus užkrėti
mas sudalytų tik vieną nuo- 
šimtį-

Kovoje su džiova labai 
svarbu, kad kiekvienas su
augęs žmogus, nors ir svei
kas besijaučiąs, padarytų 
bent? kartą per metus plau
čių ųuotrauką. Anksti suras-

ta džiova yra visiškai išgy
doma. «*«*<£

Vaikų apsaugai nuo džio
vos vis plačiau naudojama 
vadinama BCG vakcinacija, 
ši vakcinacija privaloma ei
lėje kraštų, jų tarpe Prancū
zijoje ir Sovietų Sąjungoje.

Ii2 5 VI. K.

ŠUNYS—MILION1ERIAJ

Klausimas

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. j-ajna §4 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 

išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 39? psl.,

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina . . $2.50.

Jurgis Gliaudą. SlKSNO-

* A
Praeitų metų rugsėjo mė-

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 

Tačiau, as abejoju, kad par- ,eniū rai tų gyvenimo, 268
davėjas būtų pasitenkinęs kajna $9.50.
Tam.rtos sūnaus paiašu. Ma- Vytautas Volertas, UPĖ 
nau. kad Tamsta pasirašei TEKA VINGIAIS, romanas 
tą sutartį. O tokiu atveju 332 psl.. kaina $3.50. 
Tamstai teks ištesėti savo Vacys Kavaliūnas. KAL- 
pasižadėjimą. t. y-užmokėti NŲ GIESMĖ, premijuotas 
visą sumą, kurią Tamsta pa- romanas, 201 psl., kaina 

rejo progos lankyti kolegi- sižadėjai užmokėti. Tačiau, i $2.50.
jos, tęsti mokslą prieinamo- aš patarčiau nueiti pas vie- Juo zas Kralikauskas, TIT- 
mis sąlygomis. Sakė. kad to- tinl advokatą ir su juo pasi- NAGO UGMS, premijuotas 
je kompanijoje dirba ge- tart* šiuo reikalu. Dažnai romanas. 205 pusi., kaina

nes} atėjo pas mus į namus 
pardavėjas (salesmanas), 
kuris mums pasakė, kad jis 
atstovauja vienai Nevv Yor
ko firmai, padedančiai jau
niems žmonėms, kurie netu-

$2.50.
Aloyzas Baronas: V1ENI-

riausi mokytojai, kad jie tik- advokatui gali pasisekti pa
tina ir prižiūri kiekvieno daryti ”kompromisą*‘ su 
mokinio darbą, jam padeda kompanija, nes kompanijai ' $1 MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
individualiai, siunčia reika- paprastai rūpi jos vardas ir i na ? 1.50. 
lingas knygas ir už visą tą prestižas. Jeigu jie pamatys. Juozas Švaistas: Ž!CB- 
reikalą, esą. labai mažai te- kad Tamsta geruoju nesu- &IAI PLAUKIA, romanas 
roilrio mnViti Pza ooL-a mnifi rri-oiZ-i s) n siti i i? knVPnOŠlO kun. M. Sida-reikia mokėti. Be to. sakė. moki. greičiausia į teismą 
kad jie mokestį išdėsto to- eiti nenorės. Tačiau tai yra ravičiaus gyvenimo. 2->3 p>l., 
kiomis mažomis sumomis, tik spėliojimai, ir kadangi kaina S-.50.
kad žmogus nei nepajunta, sunku žinoti, kokio pobū- Juozas Švaistas: JO SU- 
kaip lengvai išsimoka. Mes džio šita kompanija yra. tai PADĖTINĖ, premr.u o t a s 
turime 18 metų sūnų. kuris sunku numatyti, ką ji tam romanas Iš Vinco Kudirkos 
nebaigė aukštesniosios mo- tikru atveju darytų ar neda- gyvenimo, 394 pusi kaina 
kyklos ir dirba restorane., rytų.
Mes labai svarstėme tą pa-

$4.00

Atėjo ir lauktoji saulės užtemimo diena, šmukštaras 
dar prieš savaitę prigamino aprūkytų stiklų, pasikvietė 
mano mokytoją Antaną Strazdą. Papievį, ir visi trys nu
ėjo ant Karvelio kalnelio. Norėjau ir aš su jais eiti. bet 
mane sudraudė motina ir liepė niekur ir kojos iš kiemo 
nekelti: dar Dievas žinąs, kuo visi tie nuodininko burtai 
galį pasibaigti!...

Bet ne visi domėjosi saulės užtemimu: kaip ir kasdien 
iš pat ryto išginė laukan galvijus, vyrai išėjo artų. akėtų; 
moterėlės pakūrė savo pečius. Švietė ir saulutė, čiulbėjo 
paukštytės; ramiai ganėsi laukuose galvijai, tik staiga 
mano tėvą pašaukė nuo skiediyno kaimynas Lukošius:

Ulijon. pažiūrėk unt saulę! Žiūrėk, ką tas nuodinin
kas išpranašavo.!

Tėvas pažvelgęs pats persižegnojo, peržegnojo saulę 
ir pašaukė iš gryčios motiną. Išbėgau kieman ir aš-

— Razol. žiūrėk, kas čia darosi — Dievo ar velnio 
stebuklai?! Žiūrėk.saulutė jau nebe tokia apskrita!

Motina tik pažvelgė Į dangų ir, pamačiusi, kad sau
lutė ir iš tikrųjų jau nebe tokia apskrita, šastelėjo klėtin,

Bostono universiteto gražuole 
išrinkta Joanna Poletti, buvusio 
New Yorko vicegubematoriaus 
duktė.

Pagal JAV įstatymus pi
lietis gali testamentu palik
ti savo turtą bet kuriam gy
vuliui.

JAV Arizonos valstijos 
Tusono mieste turtuoliu ta
po šuo Star. Mirdama jo šei
mininkė paliko jam 2 mil. 
dolerių, nurodžiusi, kad bū
tų vykdomos bet kurios šuns 
užgaidos ir kad jam būtų su
teiktas '"laimingas gyveni
mas?*

Šeimininkės giminaičiai 
sukilo prieš tokį nutarimą ir 
padavė šunį į teismą — at
seit. jis perdaug švaisto pini
gus. Jie išsigando, kad Star. 
šitaip gyvendamas, pra
švilps visą palikimą ir jiems 
nieko neliks po šuns mirties. 
Tačiau teismas buvo šuns 
pusėje, ir giminaičiai bylą1 
pralaimėjo.

Panašiai bylą pralaimėjo 
Detroite našlės Mejer sūnus- 
Našlė paliko savo mylimam 
šuniui Jack 6 mil. dol.. ištai
gingą automobilį, didelį na
mą ir vilą užmiestyje... Kai 
sūnus užprotestavo tokį tes
tamentą, teismas išsprendė 
bylą šuns naudai.

Tame pačiame Detroite 
gyvena kitas šuo. irgi 6 mili
onų dolerių savininkas. Mi
rusiojo giminaičiai nesuge
bėjo ir iš to šuns atimti mili
onus.

siūlymą, nes pinigai vis dėl
to nemaži. Pardavėjas sakė. 
kad. jei mes pasirašysime 
raštą ir duosime $25 rankpi
nigių. tada, jei mums jų 
mokslas nepatiks, galėsime 
atsisakyti ir gausime atgal 
savo pinigus- Tokiomis sąly
gomis mes ir sutikome. Pa
sirodo. kad vaikui tas jų 
mokslas visai nepatinka, 
kad jis negali suprasti, kas 
tose atsiunčiamose knygose 
parašyta ir. aplamai, jisai 
sako. kad tai yra jam laiko 
gaišinimas. Dabar kompani
ja grasina teismo keliu išre i- 
kalauti iš mūsų visą sumą. 
nors knygų ir raštų mažai 
teatsiuntė. Jau aš noriai nu
stočiau tų 25 dolerių, jeigu 
jie tik neieškotų iš manęs vi
sų pinigų.

Ar yra man išeitis?
T. C.

Springfield. Mass.

Atsakymas
Jei žmonės pasitartų su 

advokatu prieš pasirašant 
visokias sutartis ir doku
mentus. jie nepapultų į to
kias bėdas. Tokios sutartys, 
kurias Tamsta mini, papras
tai pasako, kad žodžiu pa
dalyti pasižadėjimai neturi 
jokios reikšmes- Nesvarbu, 
ką Tamstai žadėjo pardavė
jas; svarbu, kas parašyta

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Krvšiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nus
vyląs, 222 pusi., kaina ....$3.95.

lietuvių išeivija Amerikoje. 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausis: iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais .......................................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P.A beiki, 
istorinio romana? iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.5'

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta? Simutis. daugv- 
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

DIENOJANT. “knvgnešiu karaliau?” 
sūnau? Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai. 464 psl., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslaoiai 
Kama . ••••.•••• •......... $6.0^*

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumor. 
pasakojimu. 1^0 psl. Kaina .. $2.0*

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang- 

Hšl.-al duotas kiekvieno? dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
$26 pusi. kaina ......................$5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. P* 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū 

Kama ..........................25 Cnt

.ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko 1- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai- 

..................... $5.00.na

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdcmiai parašyti--atsiminimai, kain. l. 
ia miesro. geriausia ki^k-
viena proga, gražiais kietai“ vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio Formato. Kama . - . 56

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOU 
ŠEVIZMAS. Pagal Ksuvki. nau
jausiomis žiniomis papildyta tnc 
klausimu knygutė. Kaina. 25 Cr.t

dokumente, kurį Tamsta pa-
Amerikoje yra apie 20 šu- sirasei. Tarp kitko, jei sūnus 

pasirašė, o ne Tamsta. — 
tada Tamsta neturėsi jokio 
vargo. Massachusetts valsti-

nų milionierių- Turtingiau
sias iš jų yra Mozart. Jam 
priklauso 75 milionai dol.

Iš kitų gyvulių visų tur- j°Je sutartis, kuri buvo pa-
tingiausios yra katės. Bosto
ne katė Bastei- gavo pagal 
testamentą 30 milionų dole
rių ir daug brangių kostiu
mų. JAV yra milionierių 
mulų. arklių, beždžionių ir 
kitų gyvių.

sirasyta nepilnamečio, t. y. 
jaunesnio, negu 21 metų am" 
žiaus. — visai negalioja, ir 
nepilnametis gali net reika
lauti rarkpinigius grąžinti.

Tik vienu atveju giminai
čiai gali atgauti palikimą — 
jeigu jie teisme įrodys, kad 
testamento užrašytojas buvo 
nepilno proto. Tačiau tai ne 

" Tie. 
kurie paruošė testamentus,

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. 74* 
psl., kaina .......................... $1-25

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tono? diktatūra. Pirma dalis 38h 
psl. Kaina................................$3.06

NEMUNO SCNCS. Andriau? Vaiuc 
ko romano antroji dalis. 426 ous- 
lapiai. Kaina..........................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. j« 
meninių formų plėtojimosi pagrin 
daL Pauliu? Galaunė, didelė kny. 
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ..................$8.5>'

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETl 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu 
ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz 
mo istorija ir valdymo praktika 
Labai daug informacijų, 96 psl 
Kaina .................................. 50 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nu 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metai* 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 

$96 psl-, gera? popierių?

uždegė prie Dievo Motinos paveikslo dvi grabnyčias ir 
vėl išbėgo kieman... Kaime pasigirdo triukšmas: šūkauda
mi bėgo iš visų galų žmonės, klykė moterys, vaikai; arto
jai, iškinkę iš arklų arklius, zovada šuoliavo iš lauko na- taip lengva padaryti, 
mo, o saulutė vis temo ir temo, ir visiems pasidarė klaiku.
Piemenys paleido namo kiaules, parginė galvijus. Uždusęs žinojo, kad giminaičiai ban- 
rdlpnnin mfisn kioman vvžotas skardžius ir cnrikn* dvs atimti turtą, todėl iŠatlapojo mūsų kieman vyžotas skerdžius ir suriko: 

— Žukauskai, nebegerai! Sūdna diena atėjo!
(Bus daugiau).

I

dys atimti turtą, 
anksto buvo apsidraudę nuo 
netikėtumu.

”M- ir G?'

veikalų,
kaina .. $10.0*

AKTORIŲ SESELY. V. Putino-M y 
kolaičio romanas trijose daly»f 
Viso? trys dalys jrišto? j vien* 
Autorius, pats buvęs kunigas. 
rašo, kaip kunigą? Vasari? išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kisti virtai, 681 puslapis

•«*••«.•«•••••••«• $6.00.

IIETTTVOS SOCTAT.DFMOKP A TŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt

KODĖL AŠ NETIKIU 1 DfEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen 
tai. Kaina ............................ 20 <»«

JUOZAS STALINAS, arba kata 
Kaukaro išponis bir o pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 Dusla- 
pių. Kaina ................................ Sl.OO

VLIKO GRUPIU KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mn?uos>? nė
ra vienybės, 86 psl.. kaina .. $ i -84

TAVO KELIAS I SOCIALI7MĄ. 
Parašė Leoną? Rliuira^ Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kain?. 23 <•

DEL LAISVOS LIETUVOS. J’etu- 
vos socialdemokratų raštai dėl bol 
šėriku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina...........................  25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo, 
toks tvanas būti ir k«. apie tari ?a 
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tauta valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.215

CEZARIS. Mirko Jesulič romana? 
trijose dalyse, kiekviena dali? po 
$2, ara visos ti dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Ks-rys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.04

SIAURUOJU TAKEI.TU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psŲ kaina .......... $2.04

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kau 
liškio meistriška’ aprašymas, kaip 
karui einant prie ga.o tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakaru? nuo ra
gų “vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.06

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
kuiną ....................................... 50 Ct

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai P 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visos- 
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina 25 Gt

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir na.: iinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ..........................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Oi E. Broadvray ------- :------- So. Boeton 27, Mi

T
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS Jaunimui reikia padėti 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
Apie 100 žvalaus jauni

mo. susibūręs j Onos IVaš
kienės vadovaujamą lietu-

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

jau 27-sius metus dažnai 
mums duoda progos pasigė-

TAU, LIETI VA —480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus tėti gražiais lietuviškais šo
kiais ir bene dar dažniau 
lietuviams atstovauja įvai
riose amerikiečių ruošiamo
se tarptautinėse šventėse ar 
jų atskirų organizacijų po
būviuose, visur triukšmingai 
palyd imias plojimais ir 
šauksmais ”wonderfull Li- 
thuanians“.

spalvuotu paveiksiu, knygos kaina 86.00. Perkantieji TAU, 
LIETI VA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

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

$6.00
$6.<M)

$4.00
$4.00

$2.50 ” $1.80

K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji Metai ” ”
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ”

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. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll’/i) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

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

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

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

VYRIAI ŠIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ
636

AT- 
Broad-STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 

way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St., lOih fl 
10019.

New Y ork, N. Y.,

VIETINĖS ŽINIOS
Sandaros moterų kortų 

vakaras
Vėl tūkstantinė Lietuvių 

Fondui

šiuo metu sambūris ruo
šiasi dalyvauti Lietuvių Die
nos programoje Pasaulinėj 
parodoj New Yorke rugpiū
čio 23 d. Tai bus vienintelis 
sambūris, kuris yra dalyva
vęs ten pat 1939 m. Lietuvių 
Dienos programoje.

Tai kelionei reikia nema
žai lėšų. o sambūris jų netu
ri. todėl jis šį sekmadienį, 
gegužės 24 d. 5 vai. popiet 
So- Bostono Lietuvių Pil. Dr- 
jos salėje rengia šokių ir 
dainų vakarą, kurio pelnas 
skiriamas minėtos kelionės 
išlaidoms apmokėti.

Vakare pasirodys ne tik 
pats sambūris, bet ir jo pa
kviesti svečiai — latvių, uk
rainiečių ir amerikiejių šo
kėjai, o taip pat gerai muz. 
J. Beinoriaus paruoštas Pro
vidence Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos mokinių 
choras. Be to, dar dainuos ir 
“Klajūnų“ trejetukas.

Po programos veiks bufe
tas. baras, gros geras šokių 
orkestras, žodiu, sambūris

tuaras buvo publikai irgi la- Sugrįžo P. Rubinskas
bai arti prie širdies. Tad su- --------
piantama. kad jie šio vaka- Senas Keleivio skaityto
jo svečius tikrai nuoširdžiai jas Povilas Rubinskas. pusę 
žavėjo ir susilaukė nepa- metų pasišildęs Floridoje, 
prastai gausių aplodismen- sugrįžo vasaros praleisti į 
tų ir šiito priėmimo. Publika Arlingtoną. 
išreikaiavo dar veveik tiek
pat dainų viii programos.
Kiek jų buvo numatyta pro
gramoje. šis skoningas ir 
meniniu požiūriu vertingas 
parengimas paliko visiems 
Ro geriausią atminimą- 

Po koncerto buvo galima 
Įsigyti okteto išleistų plokš
telių. buvo galima laimėti į- 

! vairiu Tėvu Komiteto suor-c c
ganizuotų dovanų, tarp ku
rių ir dail. V- Vizgirdos pa-

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODlKTS 
North Sta., P. 0. Box 9112 

Neuark 4, N. J.

Per Mykolą Šimavičių se- 
Alek-

Sandaros Moterų Klubo 
valdyba, dar prieš išsiskirs- nosios kartos išeivis

sa nder Witkus iš Dorcheste
rio Lietuvių Fondui pasiža
dėjo įnešti $1,000 ir jau įne
šė $300.

Per Antaną Škudzinską 
$100 įmokėjo Juozas ir An
tanina Liutkoniai.

Reikėtų ir kitiem pasekti

tydama atostogų, šį šešta
dienį. gegužės 23 d. 7:30 
vai. vak.. Sandaros salėje 
rengia kortų vakarą. Jo pel
nas skiriamas sunkiai ser
gančiai narei sušelpti. Ji. 
kol buvo sveika, daug dirbo 
mums. tad dabar mes turime 
jai padėti. Todėl visi daly- šiuos gražius sąmoningu lie
vaukime šiame kortų vaka
re-

Valdyba galvoja surengti 
pobūvį ir jo pelną skirti 
Sandarai ir Keleiviui, kurie 
rašo apie klubo veiklą, bet Aušra Kasperaitė netru-j 
dar nesutarta, kada tai pa- kus išteka už Aloizo Petro- i 

nio. Pagal čionykštį paprotį.' 
jauniesiems dovanų duoda
ma ne tik per vestuves, bet 

i jaunajai dar prieš vestuves 
surengiama puota —shower 

į party — ir ta proga suneša 
ma
jaunosios kraitis.

daryti.
Klubo susirinkimas bus 

gegužės 27 d.
Klubo valdyba

PINIGAI f USSR

Pilnai g-arantuota 

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai išmokama—jokių atskaitymų. 

Gavėjo pasirašytas kvitas. 

Kursas: 9 rubliai už $10.

Už. patarnavimą 

iki $35 —$3.50, virš $35—10%

GRAMERCY SHIPPING Co.

118 E 28th St.. N'ew York 16, N.Y. 

turinti USSR MASKVOS 

Vnešposyltorgr leidimą.

Jūs palite užsakyti savo piminėms

ar draupams automobilius, siuvamas 

mašinas, dviračius, šaldytuvus, skal

biamas mašinas ir tt.

SPECIALUS MAISTO SIUNTINYS 
TIPO 777:

5 sv. rūkyto bekono, 5 sv. ryžių, 

5 sv. miltų, 5 sv. cukraus — $27.35 

ir daujr kitų siuntinių.

Jokio muito. Prašyk katalogų. 

Gavėjas neturi nieko mokėti.

tuvių pavyzdžius.

Kasperaitei sudėjo 
kraitį

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8 x 6 colių dydžio už 80 cnt.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

veinkslą. ši vertingą mokyk
los naudai dovanotą pa- ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
veikslą laimėjo svečias 
Philadelphijos p. Buinis.

Programai gerai vadova
vo inž. K. Barūnas.

iš SKELB‘MAS

ĮGALIOJIM AS NUODĖMES 
ATLEISTI

Praleistas V. Kazakaitis

Viršuje filipinietis sportininką 
Frank Gonzalez. skridęs tuo 
lėktuvu, kurio lakūnas buvo nu 
šautas ir dėl to žuvo visi kelei 
viai. Gonzalez buvo apsidraudęs 
$50,000, spėjama, kad jis nušo
vė lakūną revolveriu, kuris buvo 
rastas sudužusio lėktuvo liku
čiuose. Apačioje žmona, su ku
ria jo santykiai paskutiniuoju 
melu buvo atšalę.

Praeitame numery 
skelbtame Balfo skyi

Bet mes randame šv. Rašte 
kitokių nuodėmių ir kitokios rū
šies atleidimą. Kaip antai. Ma
to 18:21,22: "Tuomet priėjęs jį,

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

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

•v na- Petras tarė: Viešpatie, kiek sy- , • • V - • . • • -kyriaus ^*4 tur*u atleisti savo broliui, ^ivio administracijoje.
, . * -i kai jis man nusideda? Ar iki

i_ narių sąraše praleista ip j septynių ? —Jėzus jam tarė:!----------------------------------------------
į. Vinco Kazakaičio pavardė. —aš nesakau tau iki septynių, į « •

Ar lun sitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA, su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina . . $0.75

New Yorko aštuntukas 
žavėjo bostoniečius

Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komiteto gegužės 16 
d. surengto metinio vakaro 
meninę programą atliko pir-

l>et iki septynas dešimtis kartui 
septynių kartų.

f i
--------- • •čia jau nėra kalbama apie su-

Gegužės 17 d. So. Bosto- rišimą nuodėmėje, bet priešin-
, vr1 ___ • • „ gai. jei kuris norėtu surišti kitano L. Pil. Draugijos patalpo- *rb aneatleisti jam jo nusikalti-

se įvyko Lietuvių Darbinm- taj jįs pats lieka surištas, 
ku Draugijos kuopos narių nes yra paražvta: Jei tu neat- 

' susirinkimas- leisi savo kaltininkui, tai Die-
vas neatleis tavo kalcių.

Nutarta gegužinę sui uosti jr v^j parašyta: "Su kokiu 
liepos 26 d., banketas būsiąs matu matuosi kitam, su tokiu 
ruosėio 6 d matu bus tau atmatuota.“

Tz < ’i,90 Jeigu norime, kad Dievas mums
koltų \akaias da e Į atleistų, tai ir mes turiime iš 

dol. pelno. Serga narys B., širdies atleisti tiems, kurie nu- 
Kreivis. įsideda mums. Jokūbo 5:14-16

LDD nariu susirinkimas

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
......................... $0.50

bus pasirengęs, kad vi.1n.ww kartą Bostone pasirodęs’
visiems jo dalyviams palik
tų ilgai atmintinų įspūdžių.

Todėl gausiai atsilankyki
me. paremkime mūsų jauni
mo kilnias pastangas — jie 
tuo džiaugsis, patenkinti bū
sime ir mes- Taigi, šį sekma
dienį susitikime Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių 
Sambūrio vakare. Jeigu at
eitų bent po kelis iš tų orga
nizacijų, kurioms sambūris 
per 26 metus yra šokęs, bei 
visi tie. kurie per tą laiką pa
tys sambūryje šoko ir jų tė
vai. tai salė tikrai būtų pri
kimšta. O jie turėtų ateiti.

V-gas

New Yorko vyrų aštuntukas, i 
kuriam vadovauja muz. Al. 
Mrozinskas.

Daug kas gal manė. kad 
programa bus tik šiaip sau 
vaišių paįvairinimui, bet šį 
kartą visi buvo maloniai nu
stebinti.

Nevv Yorko vyrų oktetas, 
jau prieš kelerius metus Al. 
Mrozinsko suformuotas, ge
rai pasirengęs ligšiol yra da
lyvavęs visoj eilėj koncertų

parodo, kad patepimo aliejus nė
ra imamas iš butelio, bet iš Bib-1 
lijos — iš Dievo žodžio. Nes! 
kada krikščionis nusideda, jis • 
pradeda sirgti dvasiškai, net ir

______ į kūniškai. O kada nusidėjusieji
VLADAS NAGIUS-NA-

GEVIČIUS, jo gyvenimo ir (Įžlilsį. tada Dievas atleidžia jų 
nuodėmes, ir jie pasveiksta ir 

labai' pasidaro uolūs ir energingi 
Viešpaties darbe.

Bet ar tie žodžiai neparodo.

Ir šis 
gausus.

susirinkimas buvo

NAUJIENA

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................. S0 20

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR PEKINĄ MA
CUOS, 96 psl.. kaina .. $0.25

Auka Lietuvių Dienos 
Komitetui

įvairiose lietuvių kolonijose, i go. 
susilaukdamas didelio pasi
sekimo. Ir iš tiki-ųjų, jo ge
rai parinkti dainininkai turi 
ne eilinius balsus, puikiai 
susidainavę, gyvai jaučia i 
vienas kitą. o drauge ir savo 
akomponuojančio vadovo 
meistrišką ranką ir atlieka-

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis,
gražiai išleista, daug pa- __
veikslų, 374 psl., kaina $6. kad reikia išpažinti kunigui į 

. . , , , I ausį ir gauti jo išrišimą? VisaiKnygoje pirmą kartą pia- ne šventajame rašte nėra nieko 
čiai aprašvtas Karo M uzie- panašaus. bet vra dar griežtai 
ius garseles laisvės kovu Uždrausta taip daryti, žinoma,
J . z-., __ ' jeigu kas nusikalto kunigui, taipaminklais. Okupantą. ru- ta(ja reikia eiti pas kunigą ir su
sas Šį muziejų panaikino. > tvarkyti reikalą. Bet jeigu kas 
laisvės kovu paminklai din- nusidėjo zakristijonui, tai jau ; 

I I nereikia eiti pas kunigą, bet pas
l zakristijoną, nes kunigas negali 

Jonas Aistis, POEZIJA, atleisti, jei zakristijonas nėra 
t • „ Urmone lAiictn mums atleidęs, f) jeigu zakristijoje yra ŠIO zymau^ poeto jonas atleido, tai kokia gi pras- 
,-tc-t oi 13i-qi 420 nsl-kai- y,Qtų dar eiti pasvisi eilėraščiai. 420 psl-, kai 
na S6.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95

kunigą?
: Taip galėtų daryti tik žmogus, 
i turis nesveiką protą, ar ne? 

(Bus' daugiau).•
Skelbia: YVilliam Shimkus 

3308 Lincoln Avė. Clevelan 34,

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L Tolstojus, 62 psl.. kai
ne ...................................... S0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA. 
32 psl., kaina ................ $0.10

SIELOS BALSAI, J. Srr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ...................................... $0.75

So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos valdyba paskvrė $50

■ — i. U. prusą auk? Lietuvių Dienos Pa-
dovanų.—padidinamasI paroJoj Komitetui

Lietuvių Diena, kaip žino- 
Tokia puota Aušrai Kas- ma. bus rugpiūčio 23 d.

peraitei buvo suruošta Lap
siu namuose

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

POPULAR LITHUANI-
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania.** 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

**Leave your tears in Mos- 
kow.“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

”Lithuania land of he- 
roes,** parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

mo kūrinio dvasią. Toks ža- i psl. paveikslų, kaina $4.75. Qhio 
VUS darnumas tegalėjo būti, ^r- Kazy* Grinius, ATSI-į Mes turime paskaitų iš šv. 
pasiektas ne tik kruopščiu MINIMAI IR MINTYS, Ii kasto, siunčiame nemokamai 
darbu, bet ir šio vieneto da- tomas, 336 psl., kaina $5 įDu-o š;trį'v?a^a Zl^.asev ir 
lyvių bei jų vadovo pasigė- i Tos knygos gaunamos ir protaS; §tai Jūsų Karalus, Tie- 
rėtinu muzikiniu gabumu. Keleivio administracijoj. sa apie pragarą).

Šio okteto pasirinktas
daugumoj lietuviškas reper-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1836 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r jidžiausi 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
deliais 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 Hgos atveju narvs ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijoje jos teikia
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas
Kas nori platesnių informacijų tegu* rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«t 30th Street New York 1. N. Y.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-0 ji dalis 302 psl., mikstais 
viršeliais kaina $2.00; 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
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų 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........... .................«............. $2.00

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5 00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ...................................... $0.15

15 DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūr.r eilėraščiai. 124 
psi.. Kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garrous, 40 psl., kaina $0.15

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. SO psu
xaina ............................. 50.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., fcai- 
kaina ............................. $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL 
kaina ............................. $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ...................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina .................. $2.00

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ......................  $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos, A. Antanov, 45 psL 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

tna siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav
27.
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Vietines žinios
Amerikos Lietuvių Tary

bos Bostono skyriaus vardu,
prašau visas mūsų organiza- 

Birželio 26-28 dienomi. cijų ,ldovybes pa.iltengti 
Yvatningtone bus Lietuvių , ,Kongre^.. kurį šauki. A- k“° ^*Ug,a“ ,l“OVU 
merikos Lietuvių Taryba- tu vardus, pavardes ir 
Šio krašto sostinėje yra jau adre‘u« Praiau pranešti šiuo 
buvę lietuvių sąskrydžių, bet adresu: 636 Broadway, So. 
visų lietuvių kongresas ten Boston, Mass., 02127, tel- 
bus pirmas, todėl svarbu, AN 8-3071).
kad jis būtų toks, kuris ir

Bostono lietuvių draugijų 
vadovybėms

J. Sonda.

Alto skyriaus pirmininkas

Kultūros Klubo paskutinis ' 
susirinkimas

svetimiesiems padarytų tin
kamą įspūdį. O toks visų pir
ma jis tegalės būti tik tada, 
jeigu bus gausus. Todėl visų 
pareiga rūpintis, -kad -kuo
daugiau atstovų -kongrese ----------
dalyvautų. Būtų gera. kad Sį_ šeštadienį, gegužės 23 
Bostone neliktų draugijos, d. 7:30 vai. vak. naujose

šitaip šoka tautinius šokius Bostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūris, ku
riam vadovauja Ona Ivaškienė. Jo ir svečių latvių, ukrainiečiu ir amerikie
čių šokiais galėsime pasigėrėti, atėję i sambūrio rengiama vakarą šį sekma
dieni. gegužės 24 d. 5 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj. 
Be šokiu, bus ir dainų.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Geriausia praleisti atostogas 
garsiame Cape Cod, Mass., ku
rorte, puikiame Atlanto vande
nyno paplūdimy, gražioje ir pa
togioje lietuviškoje Jansonų 
viloje

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville, 
Mass. U555.

Svečių patogumui šiemet spe
cialiai padidinta valgykla, sa- 
lionas ir kiti patobulinimai.

Atidaroma nuo birželio 15 d. 
ir veiks iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis:
E. Jansonas. 15 Rosedale S t., 

Boston, Mass. 02121.
(23)

Televiziją 
ir radiją

MOOOOOOGOOOGeOGOG

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

ioeooeoueeecceeGeeeoGO

j SAV-ON i
• ROOFING and SIDING CO.J
j \ •
♦ 409 W. Broadway, So. Boston 5
; AN 8-2150 1

{ DAŽOME IR TAISOME

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

Kreiptis: tel. GE 6-1316
(19)

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

klubo ar kitu vardu besiva
dinančios lietuvių organiza-

Tarptautinio Instituto patal
pose (287 Commomvealth

(I

cijos. kuri neturėtų kongrese Avej bus paskutinis šį pa
savo atstovo (Vienas atsto
vas siunčiamas nuo 25 na
rių. centrinės organizacijos 
siunčia 4 atstovus) ir neskir
tų kongresui didesnės -ar 
mažesnės aukos.

® jmuuhiuk pa- MIR£ IGNA§ VILĖNIŠKIS Dr- J. Girnius į Los Angeles 1 Išnuomojamas I aukšte 2-jų 
Bostono Lietuvių _______ _______ i kambarių ir virtuvės butas, su }

VASAROKITE
BALTUOSIUOSE KALNIOSE ti.

vasari
Kultūros Klubo susirinki- Gegužės 18 d- rytą širdies 
mas. kuiiame advokatė Ma- smQgįs nutraukė 56 m. am- 
i ija L- Šveikauskienė skai- žiaus Igno Vilėniškio gyvy- 
tys paskalų tema "Europos b Sirdimi jis jau ,enokai 
kontinento ir Anglijos-Ame- , ....
rikos teisines sistemos. • Ugokai gulžjo ligoni.

Visi kviečiami atsilanky- nėję.
Velionis vertėsi namu sta-

vedu- lyba’ bVvo veiklus tautiniu- -a REAL ESTATEĮkiltuosiuose kalnuose. N.H., ..
prie miško, netoli ežerai, nėra . >nuomwJ-una- vjrui ar y-— , bendradarbis
šienligės. Kambariai su atskiro- slai. P°ra* kambarys I aukšte, kas. Dirvos bendradarbis, 
mis voniomis, nado j imąsis virtu- arU Juros' krautuves .r restora- J1S paliko žmoną, du sūnūs,
ve. jno* dukrą ir brolį Antaną, jud-

Kreiptis tel. AN 9-22 <3. * 96 G St.. So. Bostone. ru Bostono Dramos Sambū-
_______ __ _____ ___________________ ____ _______ _____  rio narį. Jiems visiems mes

"L-------------- -3L — **r , reiškiame gilią užuojautą. •

Trans--Atlantic Travel Service

Dr. Juozas Girnius iŠ-’• vonia- apšildymu ir karštu van-

skrenda į Los Angeles. Ten'deniu- Kreietis p° 6 val- vak-
i r » 110 P St.. So. Bostone.gegužes 24 d. Los Angeles

lietuviams jis skaitys pa-----------------------------------
skaitą ’Tnteligento drama C & P ROOFING CO. 
visuomenėje.“

„ į Mes sukūrėme bendrovę, ku- 
*♦»**+'*+*'4 rj yįgką atlieka — dengia stogus

visokia medžiaga: toliu, spin
deliais. skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darl»o. kuris mums būtu

* —.... j:j„i.-. Licenzuoti dai-

EDMUND L. KETVIRTIS * 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

mažas ar didelis, 
lidės.

REALTY j

Velionis pašarvotas Lubi- į
n.. . . . . . .. . . no laidojimo įstaigoje So. e,
Biletai lėktuvais - parūpina viešbučių užsakymus, Boslone. Laidojamas trečia- J 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

KETVIRTIS
379 WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS., 02127

Tel. 268-4649
-i ..

Visokie sienų darbai — iš- 
į klojame aliuminiu, skindeliais, 

£j plytomis. Licenzuoti dažytojai.

•+-r

dieni rorest TTilIs ka.*.,

LAISVĖS VARPAS

- —- 90c M91 LlD O-IROS

Skambinti po 5 vai. vakaro

8
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ fi 
KULTŪRINĖ radijo programa

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarbus 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

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai- Dei mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS Į LIETUVĄ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass- Tel. AN 8 . 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytas 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 f/ 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinins ir kt. galimd 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 
katalogų.

g

Sekmadieniais 8-9 ’al. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis’ 105.7 megaciklų 
IŠ WKOX, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATI BOS K ONT R AKTORIUS

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-

Moeeeeeooaoeeoooeosososooar

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄf TIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO igaliojimai?

Siuntiniai priimami ka=«ben nno 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirta'būnate nūn
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d i 

VEDIMAS: JONAS Mhi\|ii\I«

Parduodame tiktai vaistas, 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. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Noo 9 val. ryto iki 8 vai. v., išskyras šventadienius ir sekm.

Vienas T 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 
C'-venamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD burneris —

........sumažins jūsų kuro sąskaitas.

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 

....garantuos gerą ir tylu veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

487 Washington St. 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

NAME ...............................................
STREET ..............................................
CITY..............................TEL.................
'Ve wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burr.er installation

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTI I KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Teletonas: AN 8-2805 ;
\Dr. Jos. J. Donovan • 
\Dr. J. Pašakarnio^
: I P fi D I N I S |
• 0P1OMETR1STAS ;

Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus }

DDA4IU1AV g
I447 BROADMAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STfi
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
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 nu© 1 iki 1:30 vai. die-

Jt VI UUUUfllHB . eliauSių

Siųskite dovanų sintinius pasaulinių žinių santrauka 
giminėms į Lietuvą per mūsų r komentarai, muzika, dai- 
istaigą. Čia kalbama lietu- nos ir Magdutės pasaka, 
viškai, žemomis kainomis Biznio reikalais kreiptis J
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai.

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo-

Paštu gauti sintiniai greitai AN 8-0489. Ten gauna-
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Apsidrauskir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai- Į Nuo , Įį<j IR NELAIMIŲ j 
rius U.S.S.R. valdomus lt ♦
kraštus* praneša, kad pagal Į Draudžiame nuo polio, viso-;
T T C C D * Vi+stViti lioni ir nnrt netai. •

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų i 
daiktų (tik ne senų) ar pa- • 
pildomi vietoje krautuvėje. Į 
Visi mokesčiai sumokami ’

J kiu kitokių ligų ir nuc nelai- , 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. }
«Visais insurance reikalais { 
«t__ . 5i kreiptis:

BRONIS KONTRIM į
Jastire of thePeaee----Constable •

598 E. Broadwav t
So. Boston 27, Mass. ‘

. . . . .} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
vietoje išsiunčiant siunti- « 
nius, kad gavėjui nereikėtų x--- t-t.
primokėti. f">W7”*7***”T’**W*

Priimami užsakymai, čia * DaZŪU ir TOISOU * 
sumokant nustatytą mokės- * ..... j • i
tj, ir užsakyti daiktai prista- , e Lipdau popierius ir taisau jį 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- * viską, ką pataisyti reikia, 
priimami maisto siuntiniai- 
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 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Cosmos Parcels Express 

Corp.
327 W. Broadway 

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

Naudoju tik geriausią 
5 medžiagą.
t JONAS STARINSKAS 
► 220 Sarin Hill Ave.
* Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

J Gazo šilimą permainyti $265 

Telefonas: CO 5-5839

* 12 MT. VERNON STREET»
* DORCHESTER 25, MASS. »

t»«*aa< a aaaaeT
* DOKCHESIE
feaaaaaa>*aa*«

mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 !
Sekmadieniais ir šventadieniais J

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica. Mi 

TEL. MO 3-2948

i A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
8avininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BEOADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Viaokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

V I




