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Karo gaisro pašvaistė 
Pietų Azijoj

Vietnamo-Laoeo kariniais veiksmais sprendžiamas 

39 milionų gyventojų likimas: ar jie bus laisvi savo šalies 

Šeimininkai, ar Kinijos ir Sovietų Sąjungos imperializmo 

vergai. JAV ieško taikių būtų tiems klausimams išspręsti. 
Bet duotas įsakymas lėktuvams žvalgytis Laoso padangėj. 

JAV laivynas budi Thailando pakrantėse-

Kas laimėjo 
Naujojoje Anglijoje

Komunistų vedama ir Ki
nijos remiama kariuomenė 
jau užėmė Laose du trečda
liu teritorijos. Tarp neutra- 
listams patekusių nelaisvėn 
komunistų aptikti ir du Ki
nijos kariai. Laoso valdžios 
galva princas Souvanna 
Phouma turi medžiagos. įro
dančios. kad komunistinė 
Kinija remia Pietų Vietna
mo partizanų žygius-

Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle, neatsiklausęs są
jungininkų. pasiūlė Laoso ir 
Vietnamo klausimu sušaukti 
keturiolikos valstybių kon-i 
ferenčiją.

Jungtinių Tautų orogani- 
zacijos Saugumo Taryboj 
Adlai Stevensonas pasisakė 
prieš tokios komisijos su
šaukimą. Esą. tegul užsienio 
šalys atitraukia savo kariuo
menę, ir ten būsią ramu. Gi 
šaukti naują konferenciją 
nėra prasmės. Pietų Vietna- 
mo-Kombodijos pasienį rei
kia pavesti saugoti tarptau
tiniam kariuomenės daliniui 
Jis dar pareiškė, kad JAV 
neapleis Pietų Azijos, kol 
ten gresia komunistų pavo
jus.

Souvanna Phouma sutin
ka su tokia konferencija, jei 
komunistų kariuomenė tuoj 
nutrauktų karo veiksmus ir 
grįžtų, iš kur atėjusi.

Ir Sovietų Sąjunga siūlo 
sušaukti 14 valstybių konfe
renciją birželio mėn. vidury. 
Reikalas aiškus, norima už
delsti laikas, kad komunistų 
armija įsigalėtų visame La-j 
ose- Tada jau nebeliktų, ką; 
tokioj konferencijoj svars
tyti.

Pietų Vietnamo užsienių 
reikalų ministeris atvyksta 
su įrodančia medžiaga JT 
Saugumo Tarybai pranešti, 
kad Kombodijos valdžia su
darė partizanams prieglau
dą. kur jie užklupti gali pa
sislėpti, perėję Kombodijos 
sieną, čia jie gauna maistą, 
aprangą ir yra apmokomi 
karo veiksmams. Taip pat 
turima įrodančių dokumen
tų. kurie patvirtina, kad Ki
nija remia partizanus ne tik 
ginklais, bet ir savais ka
riais.

Maskvos karo reikalams 
skirtas laikraštis Krasnaja 
Z vėzdą puola JAV ir Ang
liją. kad, esą, jos nori už-1

kariauti visą Pietų Aziją. 
JT Saugumo Taiyboje Ad. 
Stevensonas pasakė, kad be 
taikos Pietų Azijoje JAV ki
tų tikslų neturi. Tegu kai
myninės šalys palieka Pietų 
Vietnamą ir Laosą ramybėj, 
tegu slaptai nesiunčia gink
lų partizanams, ir tame že
mės kampely užviešpataus 
taika.

Panašiai kalbėjo ir vals
tybės sekretorius D- Rusk. 
Jis pasakė, kad jeigu JAV 
dabar apleistų Pietų Vietna
mą. tai visos Azijos tautos 
atitektų Kinijai.

JAV. Laoso valdžios pir
mininko paprašytos, ne tik 
davė įsakymą lėktuvams 
pradėti žvalgyti Laoso karo 
veiksmų sritis, bet ir kai ku
rie karo laivai jau pasiekė 
Thailando krantus. Thailan
do vyriausybė pasiūlė savo 
žemėje pradėti JAV kariuo
menės manevrus.

Paryžiuje pavogė 
turtuolio žmoną

Milionieriaus Dassault 
žmona buvo pagrobta, kai ji 
prie savo namų lipo iš auto- 
mobiliaus. Spaudoj tuoj pa
sirodė žinių, kad ją pagrobę 
pogrindy veikią prezidento 
de Gaulle priešininkai., bet 
greitai paaiškėjo, kad tai 
paprastų plėšikų darbas, ku
rie norėjo už ją gauti išpir
kimo du milionų. Vyras at
sisakė su plėšikais derėtis. 
Žmona buvo rasta už Pary
žiaus viename apleistame 
name. Suimti 3 Įtariami as
menys.

Tai retas atsitikimas Pa
ryžiuje.

SOVIETUOS PARAMA 
EGIPTUI

Lietuvių Bendruomenės 
Taiybos rinkimuose Naujo
sios Anglijos apygardoje 
balsų gavo: dr. P. Vileišis 
(Waterbury)—691, O. I- 
vaškienė (Bostonas)—589. 
dr. B. Matulionis (Wallum 
Lake),R.I..—512, V. Bražė
nas (Stamford)—509. kun- 
Jutkevičius (Athol)—492. 
P. Pauliukonis (VVorcester) 
—481. J. Bernotas (Hart
ford)—416. K. Bagdonas 
(Watertury)—411. A. Lap
šys (Bostonas)—307. V. 
Stelmokas (Bostonas)—302 
S. Griežė - Jurgelevičius 
(Bostonas)—300 ir dr. Br. 
Mickeviius (Bostonas)— 
233-

Galimas dalykas, kad į 
Tarybą Įeis ne mažiau kaip 
5 atstovai.

Didžiulis gaisras 
Bostone

Pereitą penktadienį Bos
tone kilęs gaisras nušlavė 
35 namus, be pastogės pali
ko 300 žmonių ir nuostolių 
padaryta apie 750 tūkstan
čių dolerių.

Laimė, kad gaisras prasi
dėjo dienos metu. tai žmo
nių beveik niekas nenuken
tėjo. tik keli ugniagesiai bu
vo kiek sužeisti.

Jei gaisras būtų persime
tęs dar į vieną bloką, tai ug
ny būtų dingę ir visuomeni
ninko dabar sergančio A- 
nestos gyvenamieji namai- 

SUSIRGO AU BULAITIS

New Yorke gyvenąs so
cialdemokratų veikėjas A- 
leksandras Šulaitis susijrgo 
ir paguldytas Manhattan 
General ligoninėje (307 2nd 
Ave.. IV aukšte, kambaryje 
409). Jį lankvti galima nuo 
11 vai. ryto iki 8 vai- vaka
ro.

Viešėdamas Eigipte. So-' 
vietų Sąjungos diktatorius 
N. Chruščiovas pažadėjo E- 
giptui 220 milionų dolerių 
paskolos. Paskolos grąžini
mas bus išdėstytas 10-12 
metų-

Iki šiol Egipto ūkiui kelti 
JAV yra davusios 750 milio- 
nų dolerių. Karšta Egipto saulė įveikė ir 

Nikitą Chruščiovą: jis gerokai 
pavargo, dėl nuovargio net atsi 
sakė aplankyti kai kurias anks
čiau numatytas vietas. Kai 
skaitytojus pasieks šis numeris, 
Nikita jau bus grįžęs į Maskvą.

Fordo b-vė numato išsi
plėtimui išleisti virš pusant
ro biliono dolerių, o General 
Motors 2 bil 200 mil.

Iš kairės į dešine Jungtines Arabu Respublikos prez. 
Abdel Nasser, Nikita Chruščiov, Irako prez. Abdul 
Salam Aref ir Yemeno prez. Abdulla Al Saliai spau
džia mygtuką, ir... smėlio siena išlėkė į orą, atidary- 

vandeniui kelia į ką tik pastatytą Aswan 
užtvanką, kurią pastatyti padėjo Sovietą Sąjunga, 
kai \akariečiai atsisakė. Viršuje matyti, kaip ta smėlio
užtvara sprogo.

NEW YORK, N.Y.

Socialdemokratų
susirinkimas

ALSS 19 kuopos visuoti
nis narių susirinkimas įvyks 
gegužės 28 d. 7:30 vai. vak.. 
ketvirtadiertį. F- Bručo sve
tainėje. 86-16 Jamaica Ave.. 
Woodhaven, N. Y.

Darbotvarkė: sekreto
riaus, iždininko, atstovų N. 
Y. Taryboje ir kiti praneši
mai ; atstovų į Lietuvių Kon
gresą VV’ashingtone delega
vimas; kuopos valdybos rin
kimai ir kiti dalyvių iškelia
mi klausimai.

Visus kuopos narius ma
loniai kviečia dalyvauti

Kuopos Valdyba

Nauji rinkiniai 
ir seni pinigai

Dviejų didelių bendrovių 
savininkas milionierius Ho- 
Ward Samuel demokratų 
partijos rezoliucijų ir plat
formos komitetui pareiškė, 
kad reikia šalinti iš politikos 
begėdišką pinigų įtaką, kad 
joje galėtų veikti žmonės be 
pinigo, jeigu tik jie yra ga
būs-

Jis sakė, kad Rockefelle- 
riui vien Kalifornijoje pir
minių rinkimų agitacija at
sieis milioną dolerių, tiek 
pat išleis ir jo varžovas 
Goldwater. o viso labo pir
miniai rinkimai kandidatui 
i prezidentus Rockefelleriui 
atsieis 7-10 mil. dolerių.

Prezidento Kennedy sargyba 
buvo bloga

J. F. Kennedžio nužudymo atgarsiai. Slaptosios tar

nybos buvęs agentas kaltina savo viršininką. Esą, jis netei

sėtai atleistas iš tarnybos. Jo bijotasi, kad neiškeltų vie

šumon slaptosios tarnybos apsileidimų, girtavimo. Prez. 

Kennedis nebuvo prideramai saugojamas.

Teisybei pasireikšti visuo
met vra sunku. Kai kada ji 
į viešumą ateina labai krei
vais keliais.

Iki šiol dar vis esama vi
sokių spėliojimų ir įtarinėji
mu. kas gi iš tikrųjų nušovė 
prez. Kennedį? Aar tai būta 
kurių nors asmenų grupės 
sąmokslas, ar tik pavienio 
asmens darbas?

Prezidentą saugoja slap
toji tarnyba (Secret Servi
ce). Keletas jos vyrų visada 
lydi prezidentą. Jų pareiga 
prezidentą saugoti nuo gali
mų pasikėsinimų į jo gyvy
bę-

Slaptosios tarnybos virši
ninkas atleido vieną savo a- 
gentu. A. Bolden. 29 m. neg
rą. Mat. esą. A. Bolden pa- 
siųlęs dolerių padirbėjų gau
jai už 50 tūkstančių visą vy
riausybės surinktą medžiagą 
apie tą bylą.

A. Bolden įrodinėja, kad 
tas kaltinimas sufabrikuo
tas, norint jį atleisti iš tarny
bos. O jį atleisdama saugu
mo tarnyba nori apsaugoti 
save.

A- Bolden tarnybon buvo 
priimtas 1960 metais. Jis tu
ri daug žinių apie slaptosios 
tarnybos tokius darbus, ku-j 
rie nesiderina su jos parei-’ 
gomis. A. Bolden norėjo 
Warreno komisijai paliudy

ti. kaip nerūpestingai buvo 
saugojamas prez. Kennedis. 
Bet jo neprileido, nes žino
jo. kad kad jis pranešiąs, 
kaip saugumo pareigūnai 
girtavo Hyannis Port. Mass. 
ir tt. Taigi, gal panaši 1 pre
zidentas buvo saugojamas 
ir Dalias mieste.

Taip teisina save atleistas 
iš tarnybos agentas A. Bol
den. isėjęs auktąjį mokslą 
Lincolno universitete, Miss

Bet du kaltinamieji prisi
pažino tarpininkavę tarp 
A. Bolden ir tos pinigų pa
dirbėjų gaujos. Taigi belie
ka laukti, kol teismas tars 
savo žodį.

Sporto rungtynėse 
žuvo 500 žmonių

Korėjos jaunuoliai 
karščiuojasi

Pietų Korėjos studentija 
gerokai įsisiūbavo. Dalinai 
studentų demonstracijų įta
koje jau buvo nuverstos 
ar pertvarkytos dvi Korėjos 
valdžios-

Dabar Seoulo mieste įvy
ko naujos demonstracijos, 
šį kartą prieš JAV. kurios 
iki šiol taip Pietų Korėja rū
pinasi. Studentams nepatin
ka. kad JAV pataria P. Ko
rėjai sueiti į glaudesnius 

JAV iymu, tiulis,, veikėjas. ^tykius su Japonija, senu 
kelis karius buvęs kandidatas KoiejOS pneS .

į prezidentus, Norman Thomas Bemalšinant demonstraci- 
apdovanotas Italijos aukščiausiu jgg buvo sužeista daug de- 
ordinu — solidarumo žvaigžde, monstrantų ir policininkų.

I V.

Dar vienas tarpininkas Kipre— 
J buvęs Ekvadoro prez. Galo Pla- 
į za. kurį Jūrei. Tautu gen. sek
retorius U Thant paskyrė savo 
atstovu Kipre. Be jo. jau seniau 
yra paskirtas suomiu diplomatas
Tuomioja. Tarpininku netrūks
ta. bet ju darbu vaisiu mažai.

Peru valstybės sostinėje į 
futbolo rungtynes susirinko 
45,000 žiūrovų. Teisėjui ne- 
įskaičius vieno įvarčio Peru 
komandos naudai, koman
dos gerbėjai pradėjo protes
tuoti. Galų gale kilo didelės 
peštynės. Atvykusi policija 
pradėjo peštukus vaišinti a- 
šarinėm dujom. Tada išsi
gandę žiūrovai metėsi prie 
vartų, vienas kitą mindžio
dami. Žuvę per 300 asmenų 
ir 500 sužeistų. Taip prane
ša pirmosios žinios-

Sumišimu pasinaudoda
mi. huliganai grobė užmuš
tųjų laikrodžius, pinigines ir 
kitką. Toks baisus įvykis 
sporto rungtynėse yra gal 
pirmas.

Politinių grupių 
konferencijos

Gegužės 30-31 d. įvyks 
krikščionių demokratų kon
ferencija Clevelande. Ohio.

Konferencijoje bus pra-
( nešimai: Tarptautiniai san- 
Į tykiai. Krikščionys demo
kratai šiandien. IL .tvos 
laisvinimo problemas ir 
krikščionių demokratų veik
los perspektyvos. Paskaiti
ninkai — Pr. Vainauskas, 
St. Lūšys, Al. Vadeckas-

Liepos 4-5 d.d. VVilkes- 
Barre. Pa.. įvyks Sandaros 
konferencija. Ten pat ir 
SLA atstovų suvažiavimo 
metu susirinks ir Tėvynės 
Mylėtojų Dr-jos atstovai.
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Vienybė pralenkė Laisvę
Poniutė Pranė Lapienė Vienybėje (nr. 19) pasigyrė 

turėjusi svečių, kurie mėginę jai Įkalbėti nerašinėti ir ne
remti Vienybės, kuri „parsidavusi mūsų tautos priešui 
dirba.“ Su jais išsikalbėjusi, ji paprašiusi juos „palikti 
ramybėje jiems nepatinkamus žmones ir laikraščius,“ o 
jiems išėjus, tuoj kibusi ieškoti laiškų, kurie jai buvę at
siųsti iš Vokietijos ir kuriuose buvę informuojama apie 
pasitraukusius iš Lietuvos karo audrų ten nublokštus lie
tuvius.

Tarp tų laiškų ji surado dr. Broniaus Dirmeikio laiš- 
ką.jai rašytą 1948 m. iš Paryžiaus, kuri ji pasiuntė Vieny
bei. tuo norėdama Įtikinti „visus, jog Vienybėj telpą ne
malonios mums žinios nėra vien „persispausdintos“ iš 
kitų laikraščių arba „iš anapus“, kaip kai kas Įtarinėja.“

Vienybė, aišku tą laišką tuoj išspausdino- Okas jame 
parašyta?

„Kaip jau esu rašęs, aš lengva ranka gerus du treč
dalius lietuviškų DP be gailesčio atiduočiau Afrikai, Aus
tralijai. Brazilijai ir...Venecuelai. Tie du trečdaliu sudaro 
daugumoj kontingentą tokių žmonių, kurie yra biauriai 
sutepę rankas kitų žmonių krauju.“ rašo B. Dirmeikis.

Pasak B. Dirmeikį. Lietuvos žydus, apie 100.000, iš 
žudę ne vokiečiai, o patys lietuviai per 1 savaitę.

Tame laiške yra ir daugiau šlykščiausių kaltinimi 
naujiesiems išeiviams, bet pakanka aukščiau išspausdinto* 
ištraukos. «. ;

Per tuos kelioliką metų bolševikai kasdien vis nauji 
kaltinimų išgalvodavo, naujų purvų ant tų išeivių galvi 
pildavo ir tebepila. bet tokių šlykštynių, kaip B. Dirmeikis, 
ir jie dar nesugalvojo. Jie yra šimtus kaitų rašę, kad tie 
dipukai ir šiokie ir tokie, kad jie ir žydus, ne tik komunis
tus. žudė, bet kad jų tarpe būtų dauguma žmogžudžių, tai 
nei Lietuvos komunistų spaudoj, nei čionykštėse Laisvė; 
ar Vilny to dar nebuvo rašyta. Tai dabar sužinojome iš 
Vienybės, kurios „išmintingosios“ redaktorės rado reika
linga tą iš „šioj pusėj“ esančios balos pasemtą purvą iš
pilti ant na vųjų išeivių galvų, lyg „šios pusės" smirdalai 
turėtų gertsni kvapą, negu iš „anos pusės.“

Mes jau seniai pastebėjome, kad Vienybės poniutės 
nustojo dar vieno jutimo—uoslės, nekalbant jau apie 
betkokj kilnesnj pojūtį.

Jau iš to laiško turinio sprendžiant, yra aišku, kad ką 
nors atsakinėti i jau mirusio Dirmeikio kliedėjimus nėra 
nė reikalo, bet galima būtų tik prisiminti, kas tas Dirmei
kis buvo ir kuriuo tikslu jis tą laišką rašė.

Nors apie mirusį, kaip jau priimta, buvo kai kurioje 
spaudoje prirašyta daug visokių gerumų, bet prie to reikia 
dar nepamiršti, kad Br- Dirmeikis buvo vadistinės tvarkos 
auklėtinis, jos išmokslintas ir iškeltas net iki svarbiausio 
valdinio laikraščio redaktoriaus vietos, karjeristas, nesi
varžąs dėl priemonių pastumti net savo draugą) sali, jeigu 
tik jis ton vieton norėjo atsistoti.

Neabejotina, kad ir tas jo laiškas parašytas egoisti
niais sumetimais. Jis jame rašo, kad šalpa besirūpinantieji 
nedalintų jų suaukotų gėrybių pagal „lygybės šūki.“ Jis 
įtaigoja laiško gavėją Lapienę, kad „gerieji“ būtų dau
giau remiami, o kadangi iš laiško turėjo atrodyti, kad jo 
autorius yra krištolinis žmogus, tai reiškia jis turėtų būti 
ir daugiau šelpiamas...

Vienybe mes jau nesistebim, bet Pi ane: Lapienei no
rėtume dar pareikšti užuojautą dėl ją apnikusios isterijos- 
Nesutalpindama savyje viso pykčio, ji kasa iš kapų nabaš- 
ninkus ir. juos pražiodinusi, liepia kalbėti tai. dėl ko jie 
patys šiandien atgailautų ar iš gėdos raustų. Be to. ji dar 
laukia, kad ir kiti numinu, nes tada dar ir daugiau jų 
iškastų... Ir kam visas šitas kaprausio darbas? Tik jau ne 
Lietuvos laisvės ir net ne pačių nabašninkų labui- Grei
čiausia tam. kad visuomenė štai žinotų, jog kažkur ten 
krūmuose yra dar tokia Lapienė, kuri irgi kažką turinti; 
pasakyti... Kągi. amžiui bėgant, visokių sukrėtimų mote-j 
relėm pasitaiko.

Senato respublikonu vadas Everett Dirksen (kairėj) 
ir demokratu vadas .Mike Mansfieid pareiškė laikrašti
ninkams. kad civiliniu teisiu įstatymo sumanymo 
svarstome pasistūmėta pirmyn — dėl daugelio klau
simu susitarta.

Kas kitur rašoma

nėtą klausimą šitaip atsakė 
1 (žiūr. Laisvoji Iietuva nr.

10):i
„Suprantamas dalykas, 

sako dr. Šidlauskas, kad lie
tuvių politinių grupių tikslai 
ir darbai išeivijoje yra žy
miai susiaurėję, nes šioms 
grupėms, kaip ir visiem pat
riotiško nusistatymo lietu
viams išeivijoje pagrindiniu 
tikslu likęs Lietuvos laisvi
nimas. Tačiau lietuvių išei
vių vedama tautos išlaisvi
nimo kova pirmoj eilėj yra 
politinė kova. nes ji tegali 
būti vedama tik politinėmis 
priemonėmis. Todėl, man 
atrodo, pačioj pradžioj 
daug tikslingiau, jei mes

ietuvai laisvės prašome
-:aip buvę Lietuvos tautiniu 
kai. valstiečiai liaudininkai, 
socialdemokratai ar krikš
čionys demokratai, negu 
kad mes tą kovą vestume tik 
kaip patogiai laisvuose kaš
tuose Įsikūrę emigrantai 
nors ir pagrįstai save vadin
tume politiniais pabėgė-

Maskvinių komunistų la-, kiekvieną šeštadienį ir sek
imai daug rašoma ir kalbama; madienj.“ 
apie ugdomą naują „komu-Į * * *

Ar tik vienoje Ylakių už
kandinėje girkšnojama? Ne 
ten pardavinėjama degtinė 
kiekvienoje užkandinėje 
kad girios akys mažiau Įžiū
rėtų komunistinio melo.

Kur jūsų sąžinė?
„Mes, Mažeikių miesto 

vaistinės n r. 315 darbuoto
jai. esame pasipiktinę valdy 
tojos B. Jasiūnaitės pikt 
naudžiavimu. B. Jasiūnaitė 
ėmė pardavinėti vaistus, ap
lenkdama kasą. savo kabi 
nete atleisdama sunkiau 
gaunamus vaistus'. Ir. žino 
ma. pinigai Į kasą nepaten 
ka.

Kadangi vaistinėje nesu 
komplektuoti etatai, B. Ja 
siūnaitė sugalvojo prirašinė 
ti kai kuriems darbuotojams 
po pusę etato, o pinigus — 
sau i kešenę.

Visa tai žinoma vaistinės 
buhalteriui K. Kvedarui, ta
čiau jis su tuo kažkodėl 
taikstosi.“

♦ ♦ *
Atsakymas nesunkus. Drg. 

B. Jasiūr.aitės sąžinę užmig
dė sunkios bolševikinio gy
venimo sąlygos-

KODĖL REIKALINGOS
POLITINĖS PARTIJOS

KAS PASIKEITĖ 
10 METŲ

PER

Gegužės 17 d. sukako 10 
metų. kai JAV Aukščiausias 
teismas panaikino segrega
ciją mokyklose. Bet gyveni
me tas teismo sprendimas 
per 10 metų toli gražu neį
vykdytas.

„Soutem School News“ 
žiniomis, \ ienuolikoje pieti- 
rių valstijų t'A 34.000 negrų 
tesimoko 1 artu su baltai
siais. tai yra tix nepilni du 
procentai.

Šešiose valstijose ir Ko
lumbijos distrikte 54.8% 
negru mokosi mišriose mo
kyklose.

17-je valstijų ir Kolumbi
jos distrikte. kur prieš 10 
metų mokyklos buvo segre- 
guotos, dabar apie 316.000 
negrų mokinių, arba 9.3%, 
mokosi kartu su baltaisiais.

Tik vienoje pietų valsti
joje— Mississippi— mokyk
los tebėra segreguotos. bet 
trijuose distriktuose teismas 
jau yra Įsakęs nuo rudens 
priimti negrus Į baltųjų lan
komas mokyklas.

General Motore bendrovė 
numato šiemet išleisti dirb
tuvėms praplėsti ir naujiem 
įrengimam 2 bilionus dole
rių ir padidinti samdinių 
skaičių 50,000

•ištinę dorovę“ ir apie nau
ją žmogų, būsimą „sovietski 
jeloviek“

O kaip pavergtoje Lietu
voje sovietinio gyvenimo są
lygose glūdinąs tas būsimas 
dvigubai susovietintas žmo
gus, rodo ir žinutės iš komu
nistinės „Tiesos“ nr. 111.

Dėl vienos ašies
„Kovo 8-sios“ kolūkyje — 
darbymetis. Baigiamos sėti 
gl ūdinęs kultūros, linai. Me
chanizatoriai stengiasi, bet 
iš keturių traktorių dirba 
tik trys.

—Jeigu būtų visi dirbę, 
jau būtume pasėję.—sako 
kolūkio pirmininkas Z. Či- 
jauskas. Ir paaiškina:

—Ačiū Susivienijimui, pa
dėjo.-.

Buvo taip. Balandžio 25 
dieną kolūkis pirko dvi ve
damojo rato ašis. Nuėjo Į 
Susivienijimo Skuodo sky
riaus sandėlį atsiimti, o ten 
likusi tik viena.

—Kita kažkur užsimetė. 
Aš surasiu.—mikčiojo san
dėlininkas A. Vaškys. Bet 
i erado. o ir negalėjo rasti, 
nes savavališkai šią dalį ati
davė kolūkio „Kelias Į atei
tį“ mechanikui.

Praėjo dvi savaitės, o a- 
šies vis nėra. A. Vaškys ir 
kiti Susivienijimo skyriaus 
darbuotojai žada ją ryt po 
ryt parūpinti, bet savo paža
do taip ir neištesi. T aktorius 
stovi. Kiek darbų jis galėjo 
atlikti per tas brangias sė
jos savaites! Kas gi atlygins 
kolūkiui nuostolius?“ 

ft .* i
Dingo ašis. Ji nedingo. Ji 

buvo ir kitam reikalinga ly
giai. kaip ir ją užsakiusiems. 
Svarbiausia.—kad buvo tik 
dvi tokios ašys visame Skuo
do valsčiuje.-.
Vietoj užkandinės karčiame

„Tai buvo šeštadienio va
karas Skuodo rajono Ylakių 
miestelio užkandinėje. Pilna 
žmonių. Staliukai apstatyti 
svaiginamaisiais gėrimais. 
Žmonės girti jau ne dainuo
ja, o tiesiog baubia. Parda
vėjas K. Dapšauskas paten
kintas vaikšto apie gerian
čius piliečius. Ir, užuot su- 
draudęs prisigėrusius, pats 
su jais kartu išgeria- Užkan
dinės vedėja S. Dapšauskie- 
nė Į girtus irgi nekreipia dė
mesio. priešingai, girtiemsk 
irgi pardavinėja svaigalus.

Tokios „linksmybės“ Yla
kių užkandinėje vyksta

1 • • _ Lt.bais-
„Gana svarbus politinių 

grupių tikslas išeivijoje bū
tų palaikymas susidrausmi- 
nimo ir politinio darbo 
reikšmės Įvertinimo. Be 
drausmės betkoks veikimas 
gali išvirsti i chaosą, o be 
grupinės atsakomybės yra 
pavojus atskiriems indivi
dams išeiti su menkai apgal
votomis ir problematiškos 
vertės iniciatyvomis, kurios 
neatneša lauktų rezultatų, 
aikvoja mūsų visuomenės 
jėgas ir sukelia joje berei
kalingą erzeli. Ryškus pa
vyzdys gali būti L. Valiuko 
rezoliucijų akcija, kurią net 
mūsų rimtoji spauda pra
džioje tiesiog perdėtai rėmė, 
bet dabar net tautininkai, po 
pradinio džiaugsmo, kad su- 
įastas puikus būdas kaišioti 
pagalius i ALT ratus, o ypač 
gadinti dr. P. Grigaičio ner
vus. rado reikalą aiškiai pa
sisakyti. kad visa toji akci
ja tik išpūstas muilo burbu
las. “

POLITINĖS VARŽYBOS 
BENDRUOMENĖJE

Ir sienos tari ausis
Kad taip gali būti. dar Dabar svarstoma, ar daug 

kartą paaiškėjo pereitą sa- paslapčių galėjo komunis- 
vaitę JAV ambasados tai sužinoti. Tikrai į tai at- 
Maskvoje namų sienose ra- sakyti niekas negali- Visi 
dus apie 50 mikrofonų. Mik- JAV ambasadų tarnautojai, 
rofonai buvo Įtaisyti giliai ypač komunistiniuose kraš- 
(8-10 colių) sienose kaip tik tuose, gerai žino, kad jie yra 

visaip sekami ir todėl savo 
pasikalbėjimuose turi būti 
labai atsargūs.

JAV Maskvos ambasadoj 
yra Įrengta tokių kambarių, 
tankais vadinamų, kurie yra 
absoliučiai saugūs, nes spe
cialiai izoliuoti. Juose ir 
vyksta tokie pasikalbėjimai, 
kurie reikalingi nepaprasto 
slaptumo.

šitos aplinkybės sumaži
na rastųjų mikiofonų reikš
mę. bet nėra abejonės, kad 
per 11 metų komunistai iš 
tų mikrofonų išgirdo ir jiem 
naudingų dalykų.

Čia galima priminti, kad 
komunistai 1945 m. JAV 
ambasadoriui Harrimanui 
padovanojo JAV herbą 
(valstybės ženklą), kuris 
kabojo ambasadoje ir kuria
me 1952 metais buvo rastas

tuose aukštuose, kuliuos už
ėmė pats ambasadorius ir 
kariniai atstovai.

Jau seniau ambasados na
muose buvo susekta apie] 
130 mikrofonų, buvo Įtaria
ma. kad jų yra ir daugiau, i 
bet juos surasti tepavyko tik 
tada. kai buvo pasiryžta 
tam tikras sienas visai iš
griauti-

Į tuos namus ambasada 
atsikėlė 1953 metais. Namas 
buvo 7 aukštų, pagal amba
sados pareikalavimą rusai 
pristatė dar tris aukštus. Da
bar juose ir surasti tie mik- 
roronai. Vadinasi, jie buvo 
sienose Įtaisyti statybos me
tu.

JAV ambasadorius tuoj i- 
teikė griežtą protestą Sovie
tų Sąjungos užsienio reika
lų ministeriui. reikalauda
mas apsaugoti nuo panašių
dalykų ateityje. Ministeris] mikrofonas. Tą herbą JAV 
žadėjo reikalą ištirti. Jeigu ambasadorius Jungt. Tauto- 
jis ir pažadėtų panašių mik- se Lodge parodė visiems JT 
rofonų nebestatyti, tai vis- atstovams, pabrėždamas, 
tiek tas jo pažadas būtų be
jokios vertės.

kokie šnipinėjimo meistrai 
yra Maskvos komunistai-

Laisvoji Lietuva irgi tuo kas teisingumo supratimas 
reikalu rašo: ' protestuoja prieš kolektyvi

no-, ■ - nės atsakomybės dėsnį ir y-
Re.km pr.paz.nt., kad; kolektyvinio bai-

Čikagos apygardoje .nešta . > Jį , baus.
j r.nk.mus pohtm.ų grup.ų įodair’ su ^Uais ir 
bandymas Bendruomenę , mums atrodo di.
paversti politinių grupių mums

. . i- „ -z- * džiai neteisinga. Jei dieviš-varžybų arena gal. turėt, to-i kagis le,sln/umas kltoks.
Ii einančių ir labai neigia- . , _ . _ -i_i___
mų pasėkų Bendruomenės
gyvenime.“

Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimų rezultatai 
dar nepaskelbti. Sandara a- 
pie tuos rinkimus Chicagoje 
rašo:

„Taigi, rinkimai vyksta 
pagal politinės kampanijos 
taisvkles. Bent kuriai grupei

Lietuvių Krikščionių De- laimėjus, kitos grupės žmo- 
mokratų Sąjungos Centro j nės pasiliks už durų ir netu- 
Vaidvbos pirmininkas teisių rėš balso bendruomenės rei- 
daktaraas Kazys Šidlauskas kalų tvarkyme. Tuo būdu
Laisvosios Lietuvos bendra
darbiui dr. K. Sruogai Į mi-

vietoj apjungimo. Įvyks su
siskaldymas.“

Brazilijai nutraukus ryšius su Kuba, Piety Amerikoj 
beliko tik 4 valstybės — Bolivija, Čilė, Meksika ir 
Vrugvajus, kurios su ja palaiko diplomatinius ryšius.

tai jis irgi, turbūt, priklauso 
Į žmogaus protui neįmano
mų suprasti dalykų katego
riją. Vyskupo paaiškinimas 
ji padarė dar nesupranta
mesni.

B. K. Naujokas Dirvos nr. Ragindamas melstis, vys- 
58 rašo, kaip vyskupas kūpąs nurodė tikslą—„kad 
Blizgis aiškina Dievo teisin- permaldavus Dievo teisin
gumą: j gumą“ — ir užuominomis

„Vyskupas V. Blizgis laiš- kartojo jau ne kaitą girdė- 
ke maldos reikalu (Draugėj tą mintį, jog tautos, jų tarpe 
geg. 4.). pakartojęs tradici- ir mūsų tauta, esti Dievo 
nį Įsitikinimą, kad „mūsų baudžiamos, ir tokiais atve- 
Viešpats yra gailestingas ir jais turi nusipelnyti bei mal- 
kantrus, daugiau negu žmo- dauti atleidimo. „Senovėje,“

DIEVO TEISINGUMAS 
PAGAL VYSK. BRIZGI

gaus protas gali suprasti.“ 
Dievo teisingumą aiškino 
žmogiško proto išvadomis. 
Dievas, esą. nebūtų Dievas, 
jei nebūtų visagalis ir to
bulas. Kadangi Dievas yra 
Dievas, tai jis yra ir tobulas, 
o būdamas tobulas, negali 
būti neteisingas (nors ir vi
sagalis). O Dievo teisingu
mo reiškimąsi praktikoje 
vyskupas aiškino ne tik kaip 
suprantamą, bet ir kaip kon
krečiai žinomą dalyką. Bū
tent. Dievo teisingumas, esą. 
reiškiasi atlyginimu ne tik 
už gerus, bet ir už blogus 
pasielgimus. Atseit, reiškia
si ne tik malonėmis, bet ir 
bausmėmis. Eidamas toliau 
Į konkretybes, vyskupas tei
gė. kad paskiriems asme
nims Dievas atlyginimą (ar 
bausmę) skiria šiame gyve
nime, arba amžinybėje, bet 
tautoms ar bendmome- 
nėms tai tik šiame gyveni
me-

Vadinasi (jei vyskupas 
žino, ką sako). Dievas vado
vaujasi ne tik individualios, 
bet ir kolektyvinės atsako
mybės principu ir. vykdyda
mas savo teisingumą, prak
tikuoja ne tik individuali
nes. bet ir kolektyvines 
bausmes... Nežinau kaip 

I vyskupo, bet mano protas to 
kaip tik neišneša. Žmogiš-

sako.„pranašai pasakydavo, 
o dabar patiems reikia su
prasti. kad už daugelį daly
kų Dievas viešai baudžia, 
kad pamokius kaltuosius ir 
Įspėjus būsimas kartas “ 

Atleiskite už „piktžodžia
vimą“. bet tikrai nesupran
tu. kaip galiipa laikyti tobu
lu tokį reiškinį, kai „muša 
ir pavardės neklausia,“ kai 
esi baudžiamas ir turi mal
dauti atleidimo, nors gali tik 
spėlioti, už savo ar kie
no kito bei kokią kaltę turi 
atsiprašyti. Ką ir kaip gali 
tave pamokyti bausmė, už
klupusi tave be kaltinimo ir 
be teismo, paskirta už akių. 
Ir kodėl vyskupas sako, esą, 
„Gerai darome nuolat pri
mindami pasauliui mūsų 
tautos ir tėvynės kančias ir 
jai padarytą neteisybę,“ jei
gu visa tai, anot jo, Dievo 
paskirta bausmė? Toj „Die
vo bausmės“ teorijoj galai 
nesusieina...“

Automobilių pramones 
darbininkų unija turi apie 
1,151,000 narių, kurie per 
metus nario mokesčio sumo
ka $41-6 mil. Jos -streiko
fonde yra 61.1 mil. dolerių, 

» * •
Nailoninių kostiumų ne* 

buvo iki 1940 m. pasaulines 
parodos.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Jonui Budriui 78 metų
Gegužės 22 d. Lietuvos Jonas Budrys yra kai ką 

generalinis konsulas Jonas parašęs iš savo atsiminimų, 
bet jis turi dar daug nepa
skelbtos jdomios istorinės 
medžiagos.

Mes linkime jam dar ilgo 
ir malonaus amžiaus ir dar 
aprašyti visą savo judrią po
litinę veiklą bei anuos lai
kus. kupinus svarbių Įvykių.

Budrys susilaukė 75 metų 
amžiaus. Jis gimęs 1889 m. 
Kaune. 1907 m- baigė Kau
no gimnaziją. Dar gimnazis
tu būdamas, dalyvavo (1900 
-1905) Dainos draugijos 
chore.

Prasidėjus pirmam pasau
liniam karui, buvo mobili
zuotas rusų kariuomenėn. 
Likimo buvo nublokštas net 
Vladivostokan (Sibire) ir 
ten 1920-21 m. studijavo Ry
tų kalbų institute.

1921 m. rugpiūčio mėn. 
Jonas Budrys grižo Lietu
von- Nuo tada prasidėjo jo 
didžioji veikla. Kurį laiką 
jis buvo Lietuvos kariuome
nės generalinio štabo kontr
žvalgybos viršininkas, vė
liau Klaipėdos sukilimo or
ganizatorius ir vadas.

1923 m. vasario 24 d. jis 
buvo paskirtas Klaipėdos 
kiašto vyr. Įgaliotinio padė
jėju ir nuo 1923 m. balan
džio 1 d. vyr Įgaliotiniu 
Klaipėdos kraštui- Nuo 1924 
m. iki 1925 m. lapkričio 
mėn. buvo Klaipėdos kašto 
gubernatorium, nuo 1927 m. 
sausio 12 d. iki 1928 m. sau
sio 23 d.—Vidaus reikalų 
ministerijos patarėjas, sau
gumo viršininkas-.

Jo pastangomis buvo su
sektas pulk. Klesčinskis. ku
ris šnipinėjo Sovietų Sąjun
gai.

1933 m. Jonas Budrys per
ėjo Į Užsienių reikalų minis
teriją ir buvo paskirtas Lie
tuvos konsulu Karaliaučiu
je. o nuo 1936 m. lapkričio 
1 d. Lietuvos generaliniu 
konsulu Rytų Prūsijai ir tų 
pačių metų lapkričio 11 d. 
perkeliamas Lietuvos gene
raliniu konsulu i Nevv Yor- 
ką.

1940 m. Lietuvos genera
linis konsulas Jonas Budrys 
tapo išrinktas New Yorko 
miesto garbės piliečiu-

NEW YORK, N.Y.

Balfo seimas
Balfas šiemet mini savo 

veiklos 20 metų sukakti. .Jo 
dvyliktasis seimas bus Nevv 
Yorke spalio 17 d.

METHUEN, MASS-

Metinės pamaldos ir 
gegužinė

Lietuvių Tautinė Katali
kų paiapija kasmet iškil
mingai švenčia Kapų puoši
mo dieną (Memorial Day). 
Jos kapinės yra prie North 
Lovvell kelio. Methuen.

Šiemet pamaldos bus ge
gužės 30 d., šeštadieni. 11

Kairėje šen. Barry Goldwater, daug pastangų dedąs. 
I'.ad būtu nominuotas kandidatu Į prezidentus. Padrą
sintas laimėjimo Oregono pirminiuose rinkimuose, jis 
tikisi laimėti ir Kalifornjoje birželio 2 d. Jei taip bus. 
jis galės tikėtis būti nominuotas. Dešinėje kitas res
publikonas. New Yorko gubernatorius Nelson Rocke-
feller, kuris taipgi tikisi būti nominuotas.

tuose ir ružavuose žieduose. 
Šunobelė yra šios valstijos 
gėlė. Jos garbei rengiami 
festivaliai, renkama šunobe
lės karalienė-gi ąžuole.

Pernai ir šiemet 
mini civilinio karo

Belgijos lietuviai
Kiek Belgijoje dabar yra Į Minėjau, kad flamiškoje 

Atlanta ’ietuviM- sunku pasakyti.' Belgijos dalyje lietuviai yra 
100 me-i^uoJ P° karo JU buvo virs labiau išsisklaidę, bet me

tų sukakti". Tada ji buvo vi- 2’000< JU daugiausia dirbo džiagiškai jie ten geriau Įsi- 
sai sudeginta, ilgai truko i an8liU kasyklose, ten prara-' kūrė. Iš jų yra turinčių atsa- 

I kol atstatė. Dabar Atlanta do savo sveikatą. vėliau jų | kingas vietas uoste, naftos 
! didelės pramonės miestas, daugelis grįžo Į Vokietiją, aPdirbimo fabrikuose, vie

los gvventoiu skaičius nuo išvažiavo i Ameriką ir kt. nas yia n^t Crysler automo- -■ Skaičiuojama, kad dabar| bilių| dirbtuvės direktoriaus
Belgijoje yra apie 180 lietu- padėjėjas... Jie turi nuosa- 
vių-

1950 iki 1960 padidėjo 4f < 
ir, pasiekęs 487.000. pasku
tiniais metais dar smarkiai 
kyla.

V. A- Amsie

HAGAMAN. N.Y.

Kimontu šventė
CHICAGO. ILL- VVORCESTER, MASS.

Kol buvo daug didesnis 
būrys lietuvių, judresnė bu
vo ir ju visuomeninė veikla. 
Dabar, likus tokiam mažam 
skaičiui ir dar gyvenant iš
siblaškius po visą kraštą, 

sunyko ir kultūrinė

vus namus, 
mobiliais.

važinėja auto-

P. Anykštėnas

VOKIETIJA

Lietuvių Fondo 
suvažiavimas

Gegužės 16 d. buvo antra
sis Lietuvių Fondo narių su
važiavimas. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad fondas turi 
527 narius, kurie jau sudėjo 
140,418 dolerių ir yra pasi
žadėję dar nemažą sumą su
dėti.

Dr. J. Kazickas fondan 
jau buvo Įnešęs $10.000. o 

1 suvažiavimo metu inešė užvai. ryto Tautinėse kapinė-L - , - ,
se. Po pamaldų veiks ska- kiekvieną savo vaiką dar po
nių valgių bufetas, kuriam 
vadovaus prityrę šeiminin
kai Petras ir Marytė Kurgo- 
nai. Bus Įdomi meninė pro
grama. šokiai, kuriems va
dovaus Stasys ir Vladislovą 
Kand rūtai. Be to. bus Įvai
rių laimėjimų, kuriuos tvar
kys pirm. Leopoldas Pies- 
lak- Žmonių judėjimą tvar
kys pirmieji bažnyčios orga
nizatoriai Stasys Vilčiaus- 
kas ir Liudvikas Kinderis.

Visi yra prašomi tą dieną 
skirti mūsų rtiošiamoms iš
kilmėms.

Kun. J. Gaspariūnas 
ir Parapijos komitetas

Paragink savo pažistamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina

metams $5.

$1.000, iš viso dar $5.000.
F ondo taryboje yra 15 as

menų. iš jų kasmet 5 išeina. 
Šiame suvažiavime išrinkti 
dr. J- Kazickas. A. Mažei
kienė. dr. K. Ambrozaitis. 
inž. V. Naudžius ir A. Šan- 
taraš.

Fondo Tarybos pirminin
kas yra dr. A- Razma, val
dybos pirm. T. Blinstrubas.

VILNIEČIŲ
SUVAŽIAVIMAS

A- Gražulį nubaudė 
už padegimą

Gegužės 20 d. po 8 dienų 
nagrinėjimo teismas Albiną 
Gražuli nuteisė 2 metus ka
lėti už savo namų padegimą. 
Jis tuo būdu tikėjosi "už
dirbti“ iš draudimo bendro
vių. kuriose turtas buvo ap- 
drautas. bet apsiriko. JĮ gy
nė du geriausi advokatai.

A. Gražulis buvo didelis 
ateitininkas, labai išdidus 
vyras, ne bet su kuo norėjęs 
kalbėtis.

Atitaisoma klaida
SLA 2-sios apskrities ge

gužinė bus ne birželio 27 d., 
bet birželio 21 d. Prašome 
Įsidėmėti-

J. g i-»«ir»«tra g

ATLANTA, GA.

Seni Keleivio skaitytojai i ¥eikla 
Monika ir Liudvikas Ki-l
montai balandžio 26 d. mi-| Mūsų susirinkimai negau- 
nėjo savo vedybinio gyveni- sū*. neturiningi, 
mo 50 metų sukakti. Abu Ki-i Dauguma lietuvių gyvena 
montai yra žagariečiai. i ši i sunkiosios pramonės srity— 
kraštą atvykę prieš pirmąjį Liege. Charleroi apylinkėse- 
pasauiini karą, ilgai gyvenę Tai prancūziškai kalbančio- 
Amsterdame. kur Kimontasį ji Belgijos dalis. Flamų gy-

Mirė žurn. H. Jakuža'tis

(E) Gegužės 12 d. Vokie- 
! tijoje. Nuertingeno sanato

rijoje, ilgesni laiką sirgęs 
mirė laikraštininkas Herma
nas Jokūbas Jakužaitis. .Jis 
buvo gimęs 1902 m. liepos 
26 d. Stančiuose, Klaipėdos 
apskr. Spaudoje pradėjo
reikštis 1918 m---- tuo metu
bendradarbiavo Prūsų Lie-

dirbo Bigelovv-Sanford kili- venamoje dalyje lietuviai tuvių Balse. Vėliau Klaipe- 
mų fabrike- Hagamane jie dar labiau išsimėtę, jie nu
gyvena nuo 1933 metų. 

Linkim sukaktuvininkam
dar ilgų laimingų metų.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 

kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

žai tedalyvauja lietuvių po
būviuose arba visai nenori 
su savo tautiečiais susieiti.

Mišrios šeimos, kalbų 
skirtumai pačioj belgų tau
toj padeda ir lietuviams nu
tausti. savo kalbą pamiršti.

Tie mūsų tautiečiai, kurie 
nepasidavė belgų papročiui 
girtuokliauti, Įsikūrė neblo
gai. o tie. kurie mėgo alu
des. gyvena diena iš dienos. 
Tokiu daugiausia yra vien
gungių tarpe.

Petras Būtėnas

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

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE

Tęsinys

Vilniaus Krašto Lietuviu4.
Sąjungos JAV ir Kanados 

■ kraštų trečiasis suvažiavi
mas bus gegužės 30 d. Lietu
vių Namuose (3009 Tilman 
St.) Detroite.

Chicagoje lietuviai pasta
tė 8 operas. Paskutinioji bu
vo Tosca.

Šis tas iš šios padangės
Oras pavasari buvo labai 

vėsus, persikų žiedai nuša
lo, todėl šį rudeni persikai 
bus brangūs. Pradžioje ba
landžio turėjome labai 
daug lietaus, upėse vanduo 
pakilo 15-19 pėdų. užliejo 
žemesnes vietas- Tai padarė, 
didelių nuostolių.

Gražu čia. kai šunobelėj 
žydi. kai Atlantos sodai ir į 
šaligatviai paskęsta jos bal-

' .. &.

YORK WO RLD' S FA7ITW

Naujas JAV pašto ženklas Pasaulinei parodai 
Yorke paminėti.

N'ew

doje buvo Lietuvos Kelei
vio, Pajūrio Sargo ir kt. 
laikraščių artimas bendra
darbis ir redaktorius. Kaune 
atstovavo Klaipėdos ir už
sienio spaudą. Kaip Lietu
vos laikraštininkas karo me
tu dirba Berlyne. Po karo 
gyvendamas Vokietijoj, ve
lionis nuo 1952 m. buvo Ke
leivio redaktorium. Nuo 
1953 m. per dešimtmetį bu
vo biuletenio vokiečių kalba 
“ELTA - Pressedienst“ re
daktorium ir 1957-1960 m- 
laikotarpyje ELTOS Infor
macijų redaktorium. Buvo 
ir laikraščių JAV-se bendra
darbis. su žiniomis iš Lietu
vos ir lietuvių gyvenimo tal
kininkavo DPA spaudos a- 
gentūrai Vokietijoje.

Buv. bendradarbiams. EL
TOS pareigūnams ir lietuvių 
būreliui dalyvaujant, velio
nis gegužės 14 d. palaidotas 
Wendlingen (Neckar) ka
pinėse.

URUGVAJUS

“rojuje“

4. Mokslo (kalbotyros, archeologijos, istorijos, et
nografijos ir kt.) reikalui vien lietuvių tauta ir jos kalba 
remtis galima, nes ši kalba turi daugybę tam resursų ir 
daug Įvairios senovės, visokiausių senienų ir naujienų. 
Bet tikrai geriausia remtis visos baltų giminės tautomis 
ir kalbomis, nes visi pagrindiniai kalbiniai čia elementai 
tiek gražiai nuo seno susipynę, kad net jie vienas antrą 
ir paaiškina, ir papildo, ir leidžia daryti rimtų tikrų iš
vadų. Pvz. mūsų kaimynų slavų ir germanų pasaulyje 
šitokiems atvejams trūksta darnos.

Pagaliau, lietuviui jau tautiniu principu, man rodos, 
nėra patartina girtis vien lietuvių kalba ar šiuo pat atveju 
latviui — vien latvių kalba. Baltų kalbų šeimos žinome 8 
kalbas. Iš jų 6 jau mirusios, o iš šių mirusiųjų kalbų prūsų 
kalba yra palikusi savo raštų ir visų seniausiųjų baltiškųjų 
kalbinių lyčių. O vietovardžių ir asmenvardžių (pvz. vien 
prūsų asmenvardžių žinome per pusketvirto tūkstančio, 
o jų duplikatų taip pat daugybė), ypač vietovardžių, jos 
visos kartu su gyvosiomis lietuvių ir latvių kalbomis be
gales paliko, kad imk ir tyrinėdamas iš jų kurk rašyk se
nųjų laikų visos baltų plačiosios teritorijos nuostabiausią

isteriją. Kam prūsų kalbą ir visas kitas mirusias kalbas i 
užmiršti? Apač kad ir lietuviškai ar latviškai bei latgališ- 
kai kalbančiųjų jau daug. oi, daug pražuvo okupacijose ir 
vis dar tebežūva. Kiek baltiškųjų plotų baltų netekta! 
Tai. atrodo, tikrai geriausias būdas minint (paskaitose, 
rašte, dokumentuose, memorandumuose...) šalia lietuvių 
ar latvių tautų ir kalbų kartu atitinkamai būtinai minėti 
ir visas mirusias mūsų kalbas ir ypač senutėlę prūsų kal
bą- Kas, kad ir svetimieji, nebaltai, žinos ir baltų “Šven
tųjų Draugystę“! Ypač gerai. kad. matėme, visos baltų 
kalbos yra vieno darnaus baltiškojo vainiko. Taip lygiai 
ir pvz. politikai—lietuvis, minėdamas Lietuvos valstybę, 
ar latvis Latvijos valstybę, net ir baltiškojo kraujo savai
me yra Įgalioti kartu minėti visus baltus, jų žemes, saky
sime. Mažąją Lietuvą-Karaliaučiaus sritį, Suvalkų tri
kampi ar kitas okupantų atplėštąsias žemes nuo Latvijos 
ir Lietuvos. Žinoma, prieš tai pirma pravartu pažinti vi
sus baltus, visą jų žemę ir jų kada kur likimą.

C. “A. Žemaitaitis sakė, kad jo profesorius dr. AVar- 
nac. University of Connecticut. aiškinęs, kad indoeuro
piečių kalbos yra kilusios iš lietuvių kalbos. V. Kulbokas 
teigė, kad klausęs prof. Skardžiaus ii- Salio paskaitų, bet 
to teigimo negirdėjęs“ (Draugas- 54 nr. 1964. III. 4).

Yra šitaip:

Ir negalėjo girdėti, nes anaip negali būti. kaip ir iš

Blogai komunistų
Su ekskursija i Lietuvą 

nuvažiavo ir Antanėlis... ir 
ten pasiliko, tikėdamas ga
lėsiąs geriau gyventi, negu 
Urugvajuje. Bet apsiriko. 
Jis jau ne vieną graudų laiš
ką parašė savo buvusiems 
draugams. Teko porą jo 
laiškų skaityti ir šiuos žo
džius rašančiam- Vargšas 
skundžiasi, kad viskas be 
galo brangu, kad, pavyz
džiui. mėsos su kaulais sva
ras 2 rubliai, o jis per mėne
si gaunąs 50 rublių. Ir gy
venk. kaip išmanai- -Jis ap-

!ig šiol čia aiškinimų jau galėjome suprasti.
Kartoju: ide. prokalbė: ji skilo Į kentuminę ir sate- 

minę tai mes, virtusias kalbomis; tada atsirado tos kalbų 
šeimos, kurios yra sužymėtos straipsnio pradžioje A ”1“ 
skirsnelyje; baltų prokalbė skilo (kitos prokalbės savo
ruožtu taip pat skilo), ir atsirado baltų kalbų šeima: gailestauja vykęs Į tą “rojų“ 
prūsų, lietuvių, latgalių-latvių ir kitos baltiškosios kalbos, ir keikia tuos, kurie ji pri- 
žr. A “2“ skirsneli. O toliau reikale galėtumėm sakyti: kalbino tai padaryti. Savo 
lietuvių kalba suskilo, ir atsirado augštaičių bei žemaičių laišką baigia kastežaniskais

....................., tarmės; savo žarų tos abi tarmės turi atsiradusių savo po- žodžiais, kurie, lietuviškai
čia prijungčiau kartu ir Estijos valstybę, nors estui Snękčiu Tas ts ir su kitomis ka]. išvertus yra: ’ Blogai. Ne

kalba yra suomių-ugrų kalbų šeimos. Pabaltijį sudaro • Tsi natOralusis prokalbfei. kalbų, kalbos, ta,mių gą, ir blogai, blogiau negali
Estijos. Latvijos ir Lietuvos valstybės bei būtinai Mažoji
Lietuva—Karaliaučiaus sritis. Tai viena
nuo seniausių laikų, iš proistorės buvome .. r—Tai kanu Ko jr l0lynumas. . < pakliUvęs
vakarinių suomių-ugrų (estų ir suomių) kaimynai. Trecia, Į J9 1 A. . ~
baltų ir suomių-ugrų likimas buvo ir pasiliko vienodas, i Sakysime, trečiosios kartos vaikas (—lietuvių kalba) gentų su ' ai_ in s zmog . 
mus visus apsiautus slavams ir germanams- Ketvirta, negali pagimdyti antrosios kartos vaiko (—baltų prokal- Geguže* pirmoji

bės). ir antrosios kartos vaikas (baltų prokalbė) negali. Ji kasmet čia paminima.
lotinos (—indoeuropiečiu protautės) • Ir. leis- Centrinė Darbininkų Orga- 

kuriai priklauso

, ... • At - 1 nomib. lai nacui vnuiuv.-. uoliu,
Antra, baltai dar da“g k° yy^as. turįs savo priešas- Lip rašo iš kapitalistinės

» ir nasilikomei ^S- er^v^ ’r ir S1II afveJą nedeia niekaip uz- ”pej<ios“ j komunistini “ro-
'. p. ' .. miršti. Tai kartu ko ir tolvdumas. iu« nakliuves Maskvos a-

estų žmonių rasinis tipas yra baltiškasis, nors jų kalba 
jau seniai nebe baltų. Penkta, po skaudžių politinių ne

ir antn 
pagimdyti motinos

apdairių pamokų ateityje galgi susipras pabaltiečiai — kime. juo būtų keisčiau bei paradoksiškiau, jei treciosios * vietom darbininku
suomis, estas, latvis ir lietuvis, kad reikėtų savo valstybi- kartos vaikas (—lietuvių kalba) pagimdvtų net savo mo- tarnautojų sindikatų, su- 
nius kiemus artesnius padaryti, anot žmonių, suleisti, ne
pabaigiamosios slavų ir germanų agresijos atveju, no- kalbę) 
rint ir antpuolio nelaimės išvengti ir išlikti.

tinos (-baltų prokalbės) motiną (-indoeuropiečių pro-į "„‘^"“clžMę manifestaci-

(Bus daugiau). ją.
M. Krasinskas
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Iš pavergtos Lietuvos
i kolchozo pirm. A. Petukaus- 
kas. komerciniai tarpininkai 

v __ r, j r. P. Alaldeikis ir J. Auškalnis
• f ' i r j-“ H' * (konfiskuotas jų turtas, pir- 

v.eujoje minėta Radijo die- « £
na ir vėl buvo proga skelbti, , _ . , .... .
kad radijas tai "rusu tautom butl kaleJ‘m«- llkuslus su- kad įadijas tai iu»ų tauto. į . ,.ežim0 d ko- 
sunaus Popoio .išradimas .
(reta. kūno e sov etų »pau. 12 J7Jmetų ir mažesnėmis
oje. o e J s bausmėmis- Buvęs Kazaehi-'

neminėtas Marcom). Radi- . , , , , !
io diena naversta sovietinio Jos kolchozo Mir-vyr. bu-i JO diena paversta sot lėtinio , is D Džunusovas nu-i 
mokslo, technikos ir kultu- baustas 6 |
ros švente. mjmo bausme Kajp jau mi.,

Ta proga buvo paskelbta nėta. grūdų supirkimo byla
"radijo imtuvų ir radijo tas- glaudžiai siejasi su javų trū
kų** statistika: jų esama 700. kurnu Sovietijoje, ir ją gali- 
000. tuo tarpu tikrųjų apara- ma laikyti vienu sovietinės 
tų skaičius yra žymiai ma- ūkio krizės padarinių, 
žesnis. Televizijos aparatų ----------------------------

Nuobodžios radijo 
programos

esama apie 150,000- Vilnius 
transliuoja tris įadijo pro
gramas. dar ir laidas užsie
nyje gyvenantiems lietu-

LIETUVOS ATSTOVO 
PASKAITA

Balandžio 27 d. Lietuvos
viam. Esą. Vilniaus radijo atstovas J. Rajeckas laikė 
programos praktiškai girdi- paskaitą "The Background 
mos visoje Lietuvoje, o Vii- of Captive Lithuania and 
niaus televizijos laidas mato Recent Developments** Nia- 
80(7 teritorijos. Ypatingai garos universiteto Sovietų 
"globojami“ Vilniaus ir ir Rvtų Europos Institute.
HuU™Sibn^beP Vib Paaka^» ka'
nSuf Siį "aidų jie j“*'
i ♦ •. at., .b,... . J.: rektorius dr. Jeffry Radell.
ai ma o n - * s t j paskaitą atsilankė institu-

zijospiogia as. to vadovybė, profesoriai dr.
Patys komunistai verčia- 1)J. Yenkevičius bei Myron 

mi prisipažinti, kad radijo H. Hoca. instituto studentai, 
bei televizijos programos— čia profesoriaują lietuviai 
nuobodžios. Štai vedamaja- dr. Musteikis, dr. Slavėnas 
me "Tiesa“ Įtaigoja minti. I bei prof. Raphael Sealy su 
kad tos radijo laidos kiau- savo žmona Sealy-Sadūnai- 
sytoja tiesiog atgrasina. te. poete. Taip pat paskaito- 

Gyventojai norėtų kitokių dalyvavo Niagara Falls 
radijo ir televizijos progra- keluv parapijos kunigai

Parulis ir Jančius, MIC. vie
tos lietuviai ir amerikiečiai 

nių laidų. nori. kad išsamiai pašaliečiai.
informuotume apie Įvykius

mų. Jie "reikalauja Įdomes-

šalyje ir užsienyje, Įdomiau 
ruoštume laidas ekonomi
kos. mokslo ir kitais klausi
mais“ Pykstama dėl pilkų, 
poveikio neturinčių progra
mų. o jos tokios tik diktatū
rinės kontrolės ir ligšiolinio 
sovietinio režimo dėka. Tai 
režimas, kuris negalės pri
pažinti laisvės ypač spaudos, 
radijo, televizijos ir kitų ry
šių srityje.

Kodėl pasitraukė iš 
Lietuvos?

Būdingas "Tiesoje“ (nr. 
100) paskelbtas lietuvių iš
eivių. tremtinių Vakaruose 
atsidūrimo aiškinimas. Esą. 
"tūkstančiai lietuvių, skur
do. karo ir kitokių negandų 
(mūsų pabraukta—E.) ge
nami. atsidūrė emigracijoje. 
Jų tarpe yra daug pažangių 
veikėjų, kovotojų už taiką 
ir demokratiją. Emigrantai 
domisi ekonomikos, kultū
ros. mokslo, meno pasieki
mais Lietuvoje, jie ruošia 
ekskursijas, daugelis ( !?— 
E) grįžta i Tėvynę, suranda 
čia tikrąją laimę (mūsų pa
braukta—E.) Jiems reika
linga pagalba...** Belieka tik 
klausti, ar naujasis komite
tas tikisi susilaukti tokios 
pačios "sėkmės“, kaip iki 
šiol įsteigtieji?

Nubaudė spekuliantus
(E) "Tiesa“ (nr. 105) 

pranešė, kad gegužės pra
džioje vad. Aukščiausias 
1 eismas baigė nagrinėti 
stambią 39 kaltinamųjų by
lą. Esą. kaltinamieji suk
čiaudami, piktnaudžiauda
mi tarnybine padėtimi iš 
Lietuvos ir Kazachijos Įvai
rių organizacijų buvo pri- 
glemžę daug pinigų ir grū
dų- Jie buvo griežtai nubaus-

Paskaita buvo užrekor 
duota panaudoti per radi
jo stoti. Po paskaitos buvo 
atsakinėta Į klausimus.

LENKIJOJE NĖRA 
ŽODŽIO LAISVĖS

(E) Londono Times dien
rašty paskelbtas Laisvųjų 
Lenkų Žurnalistų Sąjungo: 
pirm. A. Bregmano laiškas. 
Nurodyta, kad lenkų komu
nistai be reikalo giriasi per 
20 metų Įvykusia "kultūros 
revoliucija“ Esą. varšuvinė 
’Kultūra“ taip nusakiusi tą 
"kultūrą“: "Pas mus nėra 
vietos knygoms ar teatro 
pjesėms, kuriose ideologinė 
ir moralinė mintis nukl eipta 
prieš socializmą.** Bregman 
nurodė i leidinių smukimo 
reiškinį Lenkijoje: 1963 m. 
Lenkijoje išleista mažiau 
knygų, kaip 1913 m., be to. 
knygų skaičius mažesnis 
negu kituose satelitiniuose 
kraštuose.

Ryšium su žodžio varžy
mu Lenkijoje protestavo 
ir JAV Harvardo universite
to 13 profesorių. Jų tarpe 
minėtinas žinomas poetas ir 
dramaturgas Mac Leish ir 
slavistikos prof. W. Wein- 
traub. Jie su protesto laišku 
kreipėsi Į Lenkijos ambasa
dą Washingtone ir pareiškė 
pritarią 34 lenkų intelektu
alų mintims. Laukiama ii 
kitų JAV universitetų pro
fesorių protestų.

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA-

VEIKSLŲ. KAINA MINK 
ti. Stambiausia bausme nu-; STA1S V1RSAIS M (x) 
bausti: buvęs Kauno gam.Į
valdybos J. Biliūno vardo KIETAIS—-$5.00

Kipro prez. arkivyskupas Makarios su Jungt. Tautu 
kariuomenės vadu gen. Prem Singh Gyani.

Be posėdžių, kurių bus tik PAPIGINTOS KELIONES 
trys, kongreso dalyvių—at- LIETUVIŲ KONGRESAN
stovų ir svečių—bus atlie- ----------
kami šie žygiai: Lietuvių Kongresan Wa-

1. Lankymasis Baltuo- bi.r2elio
siuose Rūmuose; men’ d.d. is Chicagos

organizuojamos papigintos
2. Atskirų valstybių dele- kelionės:

1 gacijų vizitai savųjų valsty- 
1 bių senatoriams ir atstovų 
rūmų nariams;

a) autobusu (39 kei.) $24.03
b) traukiniu (40 kei-) $36. 
arba (25 kei.) $39.85.

3. Banketas, dalyvaujant; e) lėktuvu (25 kei.) $57.07. 
aukštiems garbės svečiams,! Šios išlaidos yra į abu ga
bus birželio 27 dieną Shore-i )ui (round trip) ir su visais 
ham viešbutyje;

Lietuvių kongresas
ATSIŠAUKIMAS J AMERIKOS LIETUVIŲ 

JAUNĄJĄ KARTĄ

Mieli Kolegos:

Visais laikais jaunoji kaita dalyvavo priešakinėse 
politinės kovos gretose. Politinis sąmoningumas yra mūsų 
misija ir tradicija. Ypač šiandien, kada mūsų tauta yra 
priespaudoje ir kada komunistiniame pasaulyje Įsigali 
suirutė, o dalis komunistinio pasaulio ieško koegzisten
cijos ir pasidalinimo Įtakos sferomis su vakarais, politinis 
išeivijos darbas Įgauna dar didesnę reikšmę. Jaunosios 
kartos tautinė esmė ir padėtis Įpareigoja ją:

1. prisidėti prie bendrų išeivijos pastangų Lietuvos 
nepriklausomybei atgauti;

2. dalyvauti pasaulio jaunimo sąjūdžiuose ir ten at
stovauti pavergtos tautos jaunimui ir jo interesam'.

3. dalyvauti su politine misija savo gyvenamojo kraš
to jaunimo ir studentijos veikloje:

4. Birželio 28 d. 12 vai. 
dieną iškilmingos pamaldos 
kenčiančios Lietuvos inten
cija Amerikos katalikų tau
tinėje šventovėje;

5- Bus aplankytas velio- 
nies prezidento John Ken
nedy kapas;

6. Kongreso išvakarėse, 
birželio 25 d., yra organi
zuojama platesnio masto 
spaudos konferencija pa
skleisti kongreso tikslams 
plačioje Amerikos visuome
nėje.

} kongresą suvažiuoja ir 
lietuvių jaunimas, kuriam y- 
ra pavedamas vienas kong
reso posėdis.

Jei Tamsta negalėsi as
meniškai dalyvauti kongre
se. prašome kitus paraginti

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.

INAuJAUbiOo KNYGOS

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

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

MES NEŠĖM LAISVĘ, Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
idomūs 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, gaišios 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., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry-
4. Lietuvių spauda dvasi- nos Grigaitytės eilėraščiai,

nių ir moralinių vertybių premijuota knyga, 80 ps’. 
sargyboje. į kaina $2.00.

5. Lietuvių gyvenimo pri
statymas išeivijos lietuvių 
spaudoje-

6. Lietuvių radijo valan-

taksais.
Norintieji dalyvauti kon

grese ir aplankyti šalies sos
tinę kviečiami pasinaudoti 
papigintomis kelionėmis iv 
registruotis ALT biure — 
6818 S. Western Avė-, Chi
cago. III.. 60636. telefonas 
776-6901 iki birželio 5 d 
nurodant savo vaidą, pavar
dę. adresą, telefoną, kuo no
ri važiuoti ir pridėti $5.00 
čekį Lithuanian Council of 
Chicago.
Chicagos Lietuvių Taryba

SPAUDOS IR RADIJO 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos pirminin
kas J. Bačiūnas birželio 6-7 
dienomis savo Taboro Far- 
moje kviečia lietuvių spau
dos ir radijo atstovu} suva- 

į ji vykti ir padėti oganizuo-, žiavimą. Visi dalyviai bus 
ti savo vietovių grupines • - •
ekskursijas. Laukiame iš 
Tamstos kongresui ir mora
linės ir medžiaginės para
mos.

Eisenhoweris Garbės 
Komitete

Buvęs prezidentas Eisen- 
hovveris sutiko Įeiti Į kong
reso Garbės Komitetą. Savo 
atsakyme jis rašo, kad jei 
kiti Įsipareigojimai leistų, 
jis dalyvautų kongrese.

Nauji Garbės Komiteto 
nariai

4. ugdyti politini sąmoningumą pačioje jauniausioje 
išeivijos kaitoje.

Šių uždavinių tolimesniam ir tikslingesniam apibrė- i Amerikos Lietuvių Kon-
žimui ir vykdymui aptarti nėra geresnės progos, kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybos šaukiamas Amerikos Lietuvių 
Kongresas birželio mėn. 26-28 d.d. Shoreham Hotel. Wa- 
shington, D.C. Šio kongreso tikslas yra: "Pademonstruoti 
Amerikos lietuvių vieningumą kovoje už Lietuvos išlais
vinimą. pareikšti padėką arba pasisakyti dėl JAV veda
mos politikos Lietuvos išlaisvinimo reikalu, aptarti pasi
ruošimą specialiai akcijai, reikalaujančiai plačiosios vi
suomenės Įsijungimo bei paramos.“

Mes. žemiau pasirašę jaunimo organizacijų atstovai, 
kviečiame visą lietuvių jaunimą skaitlingai dalyvauti Kon
grese ir pademonstruoti jaunosios kartos solidarumą ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Kongrese numatyta speciali se
sija. suorganizuota jaunosios kartos, organizacijų atstovų 
pasitarimas politinės veiklos klausimais bei bendra Ame
rikos Lietuvių Tarybos organizuojami: programa, kaip 
JAV Kongreso narių lankymas ir t.t.

Parodykime lietuvių visuomenei ir pasauliui, kad lie
tuvių išeivijos jaunoji karta ryžtingai stovi Lietuvos inte
resų sargyboje.

Iki pasimatymo Washingtone’.
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO JAUNIMO 

KOORDINATORIAI:

greso Garbės Komiteto na
riais, be jau paskelbtųjų, 
maloniai sutiko būti:

Connecticut valstybės gu
bernatorius John Dempsey.

Senatoriai: Daniel B- 
Brewster. CarI T. Curtis. Ne- 
bi-aska. ir pagarsėjęs rezo
liucijų pradininkas senato
rius Thomas H. Kuchel.

Kongreso nariai: Adam 
C. Pouell. George H. Fal- 
lon (4 distr. Maryland). 
Seymour Halperin (6 distr. 
New York), Henry C- Scha- 
deberg (1 distr., Wiscon- 
sin). Kari Albert (30 distr. 
Oklahama), William T.

jo svečiai
Pranešime sakoma, kad. 

"be pasisvečiavimo, geres
nio susipažinimo bei suartė
jimo tikslų, suvažiavimui 
taip pat skiriama programa 
kurioje numatomi šie prane
šimai su diskusijomis:

1- Laisvės kovos perspek
tyvos pasaulio politikos rai
doje.

2. Bendruomenė kaip išei
vijos lietuvių susiorganiza- 
vimo forma.

3. Jaunimo keliai Į organi
zuotą išeivijos lietuvių gy
venimą.

dėlių paskirtis ir programų 
organizavimas.**

NAUJAS PRANCŪZIJOS 
KOMUNISTŲ VADAS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėle Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00Prancūzijos komunistų

vadu per 34 metus buvo' . ____
Thorez. bet jis dabar jau ^ŠTAI. STRAIPSNIAI, 
dalinai paralyžuotas ir todėl ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
nebėra pilnai darbingas. za*> Liūdžius, 246 pusla-

Murphy (30 ditr.. Illinois).j šiomis dienomis įvykęs par- piai, kaina............$3.00.
Bob Wilson (38 distr Cali-jtijos suvažiavimas partijos PLAUK, MANO LAIVELI, 
forma). Domimck V. Da- vadu — generaliniu sekre- petro Segato eilėraščiai,

tonum išrinko W. Rochet,: m psl.. kaina.......... $2.00
šiek tiek jaunesnį už buvusį. NEPRIKLAUSOMĄ LIE

TUVĄ STATANT, Rapolo

niels (14 distr.. New Jer
sey). John Kluczynski, (5 
distr. III ). John J. Rooney 
(14 distr.. N. York), Frank TIK PRIEŠ 15 METŲ
J. Becker (5 distr., N.evv 

Algimantas Gureckas—Liet. Jaunimo Federacijos pirm. York). Silvio O’Conte (1 
Tomas Remeikis— ALTO Valdybos vicepirmininkas distr. Mass.). Harold D- Do-
Algis Zapareckas—Lietuvių Studentų S-gos JAV pirm. • nohue (4 distr.. Mass.),

John H. Dent (21 distr.JAUNIMO ORGANIZACIJOS:
Audronė Kubiliūtė—Akademikių Skaučių Dr-vės pirm 
Stepas Matas—Filisterių Skautų Sąjūdžio pirmininkas 
Liudas Slėnys—Korp! Gintaras pirmininkas 
Arūnas Udrys—Lietuvių Studentų S-gos JAV vicepirm 
Vaclovas Mažeika—Korp! Neo-Lituania pirmininkas 
Jonas Valaitis—Santaros-Šviesos Tederacijos pirm. 
Studentų Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba 
Vytautas Demereckis—Korp! Vytis pirmininkas

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

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

Būkite kongreso nariais 
ar svečiais

Amerikos Lietuvių Kongre
so atstovu arba jo svečiu. 
Kongresas yra šaukiamas

Amerikos Lietuvių Tary- 1964 m. birželio 26. 27 ir 28
ba plačiai išsiuntinėjo šito- dienomis Shoreham viešbu-
kio turinio atsišaukimą: . t^e.. Washington. D.C- Jo

m ,. ,. I pagrindinis tikslas: pade-
Brangus Tautie i. monstruoti lietuvių vienin-

Kviečiame Tamstą būti gumą ir ryžtą, siekiant Lie-
svarbaus įvykio dalyviu — tuvos išlaisvinimo.

Pen nsyl vania).
Paskaitininkai

Adv. Julius Smetona iš 
Cleveiando. Ohio. ir prof- 
D. Krivickas iš Washingto- 
no, D.C.. vieni iš pirmųjų 
maloniai sutiko būti paskai-į 
tininkais-pranešėjais Ame
rikos Lietuvių Kongrese 
Washingtone. Prof. D. Kri
vickas padarys pranešimą 
tema "Lietuva tarptautinės 
politikos raidoje.“ Adv. Ju
lius Smetona padarys prane
šimą apie Lietuvos nepri
klausomybės bylos kėlimą 
rinkiminiais metais.

Kitų pakviestųjų prele
gentu atsakymų tebelaukia
ma.

"Garbė tėvui, išmintin 
gam mokytojui ir didžiam 
komunistų partijos. Sovietų 
Sąjungos liaudies ir viso pa- ,TTr.XTI..
šaulio nuskriaustųjų vadui“ • PENISI MEDŽIAI, romą-
Taip kalbėjo Nikita Chruš- nas> P^ašė Aloyzas Baro- 

čiovas Stalino 70 metų am-! Ps*-. kaina $1.50
žiaus sukakties iškilmėse...; KLUBAS, Anta-io

___________________ Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

is praeities tavo sūnūs te sėliai, kaina.............. $3.50
stiprybę semia,“ -giedame VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
Lietuvos himne, o ar taip 1
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija.
Tai 1,000 puslapių knyga,

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

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

AUKOS TAURĖ. Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50. 
Tas knygas galima gauti 

lengvai skaitoma, kaina — Keleivio administracijoje: 
$12. Ją galite gauti Keleivio So. Boston 27, Mass. 
administracijoje. j 636 E. Broadiray,
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įsikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Alou. Maik! 
— Sveikas, tėve!

bar eini?
— Buvau nuėjęs šipų pa

žiūrėti. o dabar atėjau su ta
vim pasikalbėti.

— O ką pasakysi?
— Taigi noriu apie tuos 

šipus kai ką pasakyti. Žinai, 
tikri ėiūdai!

■ kovas su vėjo malūnais.
Kur da- — Ar tai tu rokuoji. kad 

Amerikoje niekas nebadau- 
ja?

— Ne, tėve. aš to nesakau. 
Yra sričių, ypač apie ang
lies kasyklas, kur žmonės 
gyvena prastai. Dabar res-

— Nežinau, ką tai reiškia, 
tėve. Kalbėk aiškiau.

— Žinai, mano gaspadinė 
išgirdo per savo radiją, kad 
Italijos šipas atvežė į Bosto
ną rnakarOnu. kui'iuOS ualinS 
badaujantiem amerikonam 
už dyką. Taigi ji davė man 
maišiuką ir sako. nueik, gal 
ir tu gausi. Nu, tai ir nuėjau 
pažiūrėti, ar tas gali būti 
teisybė. Irpasirodė. kad tei
sybė- Klausiau vačmano. ar

Darbštaus kultūrininko 
ir poeto kukli sukaktis

Bostoniečiams jis gerai 
pažįstamas, nes čia gyvena 
ir dirba. Ir keturis sūnus, 
kaip bijūnus, lietuviais au
gina. jaunai, gražiai ir sim
patingai žmonelei talkinant. 
Nesunku ji pažinti ir atsi
minti : aukštas, stambus, 
plačių pečių, apskrito veido, 
mėlynomis akimis: visada 
vienplaukis, ilgais garbano
tais. tamsiais, kai kur sidab
ru pradedančiais šarmuoti 
plaukais. Švariai, tvarkingai 
apsirengęs- Tikras Dainavos 
šalies, rašytojo Vinco Krė
vės taip gražiai apdainuo
tos. rinktinis sūnus. Ne vel
tui jis šio pasaulio šviesą iš
vydo toje pasakiškoje Lie
tuvos dalyje — Dzūkijoje, 
arti garsiosios padavimais 
Merkinės. Pirmuosius kūdi
kio žingsnelius pradėjęs dė
lioti gausioje, peiteklium 

į negalinčioje džiaugtis ūki
ninko šeimoje (dvi seserys 
ir keturi broliai). įgimto 
troškimo mokslui ir geidulio 
savarankiškai prasilaužti Į 
gyvenimą traukiamas, anks
ti išėjo, išklydo į pasaulį, 
lūšnelę samanotą palikda
mas tolumoj.

Čia. Bostone. Juozo Ka
počiaus leidžiamoje L. En-

53ciklopedijoje (VII t. 
psl.) paduotos tik kuklios 
sausos datos:

„Gavelis Zigmas (g. 1914 
V. 26 Kaupų dv-. Merkinės 
vis., Alytaus aps.) inžinie
rius. 1942 baigė Kauno su
augusiųjų gimn.. 1940-42 
mokėsi Kauno Augštesnio- 
joje Technikos mokykloje, 
1942-44 VDU statybos fa
kultete. 1951-54 Lincoln 
Technical Institute Bostone, 
kurį baigė 1954. Spaudoje 
pradėjo bendradarbiauti 
nuo 1933 Jaunajame Ūki
ninke. o 1949 atvykęs į JAV 
spausdino eilėraščius (bele
tristinius dalykėlius ir publi
cistinius straipsnius — S-s> 
Drauge, Laive. Eglutėje. Tė
viškėlėje ir kt. (reikėtų pa
pildyti: Keleivy, Dirvoje). 
1955 Draugo poezijos kon
kurse laimėjo pirmąją pre-

Puslapis penktas

Popiežius Povilas VI lanko Celio karo ligoninę Kūmoje.

Kitų lietuviškų kolonijų 
gyventojams jis pažįstamas 
iš jo raštų. Ypatingai iš jo 
poezijos. Ir šioje srityje žy- 

miją už eilėraštį Pamirštoji mu įprastinis kuklumas: jis
sula. kuriam komp- J. Gai-! nesireklamuodamas yra pa- 
delis parašė muziką solo su ruošęs jaunimui savo poezi- 
fortepionu- ” į jos rinkinį „Voro tinklas“.

Tačiau šio vyro darbai ruošiasi surankioti periodi-
neapsiriboja vien spauda ir 
poezijos kūrimu. Jis yra iš
kirtęs, o ir šiandien tebeker- 
ta ne vieną barą kultūrinėje 
lietuvių veikloje: yra pirmi
ninkavęs Bostono lietuviš
kosios mokyklos komitetui, 

i inžinierių ir architektų Bos- 
demokia- tono skyriui, rūpinęsis ir šie

nėję spaudoje paskelbtus sa 
vo kūrinius ir. jei atsiras lei
dėjas. juos išleisti atskiru 
leidiniu.

O eiliuoti jam sekasi ne
blogai: ar jaunimui skiltas 
kūrinys, ar subrendėliams, 
ar vaikams — vis tai turinin
gi. vaizdūs, skambūs, jam

pubhkonai įskėlė faktą, kad1 , , ...1 .... _ * dento rinkimaisprasčiausia žmones gyvena * . . . -, - -------- j-------- r—«•---------- &*• •“*——------
paties prezidento dvare. Kai keliolika6mdio^ lo-*ęsis skautJl veiklajr skau- charakteringo stiliaus.

Čia tik prabėgomis ir, to-i w ■ ■ ■ r— i ■ ■ ra r\ i-1 , w ■■■«», i\n a i ir? i - -
ir kad dėl to buvusi kalta

lietus lyja, pro jų stogus Į tėvų reikalais; dirbęs į-kiaurai eina vanduo. Todėl nų 1zrn1on,1_ų1 einagru11 ra 1 vairiems sukaktuvininkams
respublikonai ir sako: jeigu 
prezidentui Johnsonui iš tik
rųjų rūpėtų žmonių skurdas, 
o ne politika, tai visų pirma

pagerbti komitetuose arba 
apie juos rašęs spaudoje 
(prof. Ignui Končiui, rašyto
jui Mykolui Vaitkui ir kt.),

respublikonų partija ir jos 
pastatytas prezidentas Ei- 
senhovveris. Žmonės patikę-

iisai iientu amu suinK j?Jr.išrin-?- d_emoklal? Prc' redagavęs'inž.'TArchiL £ 
jisai neptų suuti&yti SU11U zl(Jentą. Bet išbuvus demo

kratams valdžioje kelerius ^os 01£anasius stogus, po kuriais gyve
na jo darbininkai. Bet jis to metus šiandien ponas John- 
nedaro ir apie tai nekalba- 
Reiškia, ne žmonių skurdas
jam lupo. bet politika.

— O kokia čia galėtų būti
atsakė, kad 15 t0 P°htlka?daug atvežė.

170 baksų. Paprašiau, kad! — Aš jau 
ir man duotų, ale jis atsakė. į tėvui aiškinau, kad ateinantį 

rudenį bus prezidento rin-j 
kimai. ir ponas Johnsonas 
nori būti išrinktas. Žinoma, 
dėl to niekas jo nekaltina.

kad makaronai bus išdalinti 
katalikų susaidėms. Nu, tai 
pasakyk, kaip tu rokuoji: ar 
čia ne sarmata mūsų Ameri
kai? Ar mūsų prezidentas 
neužprotestuos prieš Italiją, 
kam tuos makaronus čia at
siuntė? Juk Amerika negali
savo makaronų suvalgyti, i menkoje 

—Protestuoti nereikėtų, 
tėve, bet reikėtų mandagiai 
Italijai už tuos makaronus

Technikos žo
dis.“ skaitęs paskaitų (Va
sario 16 proga), o kiek mon-

li gražu, nepilnai yra palies
ti to kilnaus kultūrininko 
darbai ir kūryba. Ir šia reta 
proga: jis. Zigmas Gavelis 
šių metų gegužės mėn. 26 
dieną švenčia kuklią —ti 
50 metų gyvenimo sukaktį. 

Ką norėtume jam palin-
sonas skelbia, kad jau ne iVKI''5o/-” "*V ,.,,v“ keti? Kad, aptvarkęs savo
keliolika, bet keliasdešimt azųparasęs u unneiJ namu ūki (pats remontuoja 
milionų Amerikos žmonių dijo Laisves Varpas valan- sav0‘gy;en,amas pataiI)as, 
negauna gana pavalgyti, dėlei, tur būt. nė pats tos dar piačįau pasireikštų lie- 
Kas dėl to kaltas, jis nesako. Pfo^'arnos le v I tuviškoje veikloje ir kultūri-

nA,.a:fa Varta'tik sako. kad tą skurdą rei- nis tiksliai nebegalėtų paša- njame darbe, dar daugiau 
1 . t*®. Uo ičnoivintv Tr ri a nnroii c: kyti. nes sukaktu\ minkąs sukurtu ir viešumai paskelb-

Iš Zigmo Gavelio poezijos

MODERNISTAS

Galime sakyti drąsiai:
Bus Šarūnas modernistas,—
Vos atėjęs rytą klasėn,
Ant lentos nupiešia vištą:

Vieną akį, vieną koją 
Jis patupdo ant tvoros,
Vienas sparnas snapui moja 
Ant statinės praviros.

Snapas gaudo kviečio grūdą 
Ant laiptuko... Kas tikės:
Antra koja bėga, griūva 
Pasislėpti nuo katės.-.

Dar brūkšnelis vienas, kitas —
Galva miega po sparnu...
Ar jūs galit pasakyti.
Kad taip piešt nemodernu?

SAULĖLEIDIS

Vakarinis varpas prašo maldų 
Už mirusius ir kurie paklydo;
Turtuolis iškeltom akim nemato aklo 
Ir užmina kepurę su pieštukais.

Varpų maldas ir saulės poilsį 
Balandžiai paliečia sparnais.
Dega namų stogai ir kalnų viršūnės,
Širdy aidi nutolusi giesmė;
Neregys amžinoj nakty ieško pieštukų, 
Kurių permaža nuodėmėms surašyti..-

VAKARAS PARUGĖJE

Dainų garsai laukuos nuaidi,
Plovėjai grįžta iš laukų.
Ir aukso spindulius žvaigždutės svaido 
Ii atvirų dangaus langų...

į pievas krenta rūko gijos.
Žiedų taurelės skęsta lyg pūkuos,
Tyliai užmiega plačios girios 
Ir paulrščiai medžiuose tankiuos.

Ir taip ramu, gaivu ir gera
Prie šaltinėlio parugėj:
Jauti, kaip sunkios varpos šnara —
Ir gyvą duoną čia regi..-

Ir tau krūtinę) tartum kelia.
Ir lengva, lengva darosi alsuot. — 
Nepajunti, kaip priklaupi ant kelių 
Gimtosios žemės pabučiuot.

RUDENĖJA

Vysta gėlės. Rudenėja.
Krinta lapai. Na ir kas?

Lai paūkaus šiaurys vėjas 
Po apnuogintas šakas.

Lai šokdins lapus per griovį 
Ir vaikysis po lankas.
Medžiai pumpurus sukrovė.
Gėlės sėklas- Na ir kas?

Te pagainios debesėlį.
Te pravirkdys. Na ir kas?
Iš padangių sniego gėlės 
Pridengs žemę ir šakas.

kia išnaikinti- Ir daugelis kYV’...................x
balsuos už jį, kad išnaikintų dažniausiai įpirštas ai įpra- 
Amerikoje skurdą. Štai. tė- šyta» pai eigas 11 laibus aV 
ve. kodėl politikieriai gąs- 3eka tiks liai. rūpestingai, 
dina žmones visokiais blo- Serai; ^et kakkai- tyliai, rie
bumais. žadėdami tuos blo- sireklamuodamas. Sis tv lu- 
gumus pašalinti. Ar dabar mas «' kuklumas dar labiau 

pabrėžia jo veiklos ir darbų 
vertę- Šiandien, kai lietuviš-

tų savo poezijos perlų ir kad 
niekad nepavargtų. Ilgiau
sių. gražiausių ir darbin
giausių metų. Zigmeli!.-

S—s

KAS BUVO GOŠTAUTAS
Tik gaila, kad jis pasirinko 
nerimtą temą savo propa
gandai — skelbia „karą 
skurdui“, kada iš tikrųjų A- 

žmonės gyvena 
kur nors kitur

aišku? 
— Jes.. 'Jes'¥aik’-bet ar tokiu kai veiklai yra sunku ką Straipsny 

politika nėra apgavyste? nors risiprašyti. jis. Zigmas paXptis“ ‘< 
geriau, negu Kur nors Kitur - Bet tokios gudrybesyra reta išimtis nes kad Barbora
pasaulyje. , teve. yra vartojamos ne tik | toje veįkioje vadovaujasi Radvilaitė, būdama tik 16

— Bet kokia čia politika. Pp111.1 )eL ir ie. dėsniu:„Reikia! Jeigu mes met„ ”buvo ištekėjusi už se-
padėkoti ir grąžinti juos at- Maiki? Jeigu mister Džian-į Kunigas gąsc ma zmonesi patVs nedirbsime, kasgi tai no Lietuvos magnato Goš- 
gal. pridedant dar ir sviesto., SOn nori būt išrinktas, tai jis; pragaru, bet zacla m flangų, padarys?- Kaip to dėsnio (kryžiuočių viršinin-
kuno Amerika neturi kur! turėtų sakyti teisybę, kad j j®,'SUčIn brukosi PavTzdi galime paminėti ko Albrechto sūnaus), bet

- niekur ant svieto nėra žmo-į miKrascų i ‘ a *' kad jjg ^ra sutikęs 1964-65 po dviejų metų jis mirė.“
nėms taip gerai, kaip Ame- į ciai* metais vadovauti Bostono
rikoje. Tada tai jau šiur vi-i — Dae inaf. Maik! Jau Lietuvių Bendruomenės kui
si už jį balsuotų. O jeigu jis; čia išėjai iš kelio. į tūros klubui. Ir už tai jį rei-

dėti. Bet mūsų prezidentas 
to nedarys, nes jis pats da
bar skelbia Amerikos „ba
dui“ karą ir reikalauja, kad 
kongresas paskirtų tam ka
rui vesti pinigų. Sprendžiant 
iš jo kalbų, apie 37 milionai 
Amerikos gyventojų neturi 
pakankamai pavalgyti.

kalba apie skurdą, tai atro
do. kad demokratai yra 
prasti gaspadoriai. ar ne? 
O jis irgi demokratas. Ar 
jis nenubaidys nuo savęs 
balsuotojų? Aš. Maiki. ne-

i kia pasveikinti!

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

„Aušros Vartų 
(Keleivio nr.18)

Čia yra įsibrovusi klaida:
Barboros vyras Stanislovas 
Goštautas buvo Lietuvos di
džiūno Albrechto (Alber
to). sūnus, bet ne kryžiuočių 
viršininko.

— Nu, tu geriau žinai, tai 
pasakyk ai is tiki-ųjų čia y- gajju to suprasti, 
ra tiek daug alkanų?

— Ne, tėve, tai yra iš- — Tėvas turėtum supras- 
pūstas politinis burbulas, ti. nes gana ilgai Amerikoje 
Pagal 1960 metų gyventojų gyveni- Ar nežinai, kad 
surašymą. Jungtinėse Vals-

M urklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis— apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb 
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii

prieš linkimus čia kandida-1 kaį kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors mauzoliejaus Maskvoje, la 
tijose buvo 179.323.000 tai daro daug pažadų, žada jr jam tenka piiešų dantų ir aštriu snapų paragauti, 
žmonių-Šiandien gal yra a- visokių pageiinimų. O kad , • • — ■
pie 180 milionų lygiai. Jeigu tokie pagerinimai atrodytų Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems knygelę _
37 milionai iš jų neturėtų labai reikalingi, politikieriai skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
pakankamai pavalgyti, kaip nurodinėja, kad dabar yra sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
sako mūsų prezidentas, tai daug negerovės. Ir tą nege- saka dailininko A iktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
reikštų. kad iš kiekvienų 5 rovę jie išpučia. Bet jie ne- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
žmonių vienas badauja, sako, kad jie patys dėl tos ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------j------- So. Boston 27, M&m.

Juk tai didžiausia nesąmo- negerovės kalti. Respubliko
nė, tėve! Prezidento skel- nai kaltina demokratus, o
biamas karas Amerikos ba
dui primena Don Kichoto

demokratai
Pavyzdžiui,

respublikonus, 
pereitais prezi-

bai Įdomu paskaityti Kelei 
prieš 15 metų išleistą

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

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.
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ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmukštaras
IŠ ATSIMINIMŲ

(Tęsinys)
Palaidi galvijai, nebesurasdami savo kiemų, maurojo, 

bliovė ir blaškėsi po kaimą; nutilo čiulbėjusios paukšty
tės, pradėjo staugti šunys, o mūsų kiemas prigužėjo žmo
nių. Motina visus kvietė klėtin prie degančių žvakių ir 
šventojo paveikslo. Visi buvo persigandę, paklusnūs ir. kai 
suklaupė, vienu balsu užgiedojo: "Dievas mūsų gelbėto
jas ir tvirtybė!“

šmukštarienė atitempė mūsų kieman ir savo vyrą 
nuodininką; jis spyrėsi, vadino ją tamsuole. neišmanėle 
ir vis stengėsi per aprūkytą stiklą žvelgti i saulę. Žmona 
ištraukė jam iš rankų šukę ir. čia pat ją sukūlusi. Įstūmė 
vyrą i klėtį.

šmukštaras buvo kaip drignių apsi valgęs: žmona 
tempė ji arčiau prie stalo, prie degančių žvakių ir šventojo 
paveikslo, o jis nenorėjo nuo slenksčio trauktis ir pro at
viras duris vis žvelgė i temstanti kiemą ir sodą. Atskubėjo 
klėtin ir mano mokytojas Strazdas su persigandusiu Pa
pieviu. Abudu atsiklaupė arčiau stalo ir užrėkė: "Nebijos
ima. kai sudrebės žemė ir pasijudins kalnai!“ Tik staiga 
šmukštaras persirito per slenksti, nušoko nuo prieklėčio 
ir. kad tik ji paliktų ramybėje, atsiklaupė vidury kiemo. 
Ištraukęs iš kišenės atsargini aprūkyto stiklo gabalą, pa
kėlė ji i dangų, i aptemusią saulę- Išsivijęs iš klėties.Vir- 
valas pašlakstė jj švęstu vandeniu ir norėjo atimti stiklą, 
bet šmukštaras tik užsimojo ant jo šuke ir, surikęs, "ne
lįsk !“. vėl Įsižiūrėjo Į dangų. O danguje kaip naktį pasi
rodė žvaigždės, žemėje išnyko šešėliai, dar klaikiau pra
dėjo staugti šunys, maurojo galvijai, sode suūkė pelėda, 
ir visi pamanė, kad iš tikrųjų atėjo sūdna diena, ir sugulė 
klėtyje ant grindų kryžiumi. Dar labiau visi persigando, 
kai atbėgusi iš lauko mano krikšto močia sukliko, kad 
vieškeliu nuo Jakūbavos atvažiuojąs su gariniu pečium 
Antikristas! Mat. kaip tik tuo pačiu laiku vieškeliu iš A- 
nykščių Į Penionkų dvarą vežė ketvertu arklių kuliamąją 
mašiną, kuri taip parpė ir dundėjo, kad siaubo pagauti 
žmonės pamanė, jog tai pats Antikristas su gariniu pečium 
atsitrenkia. Aš. atmenu, kad tik nepamatyčiau Antikristo. 
Įsirausiau galva Į vilnas ir užsimerkiau.

Kai pradėjo švisti, visi išėjo iš klėties kieman, kiti 
pradėjo rankioti nuo žemės sukultas stiklo šukes ir, kaip 
šmukštaras. mėgino žiūrėti i išlendar.čią iš po juodo dang
čio saulę.

Ilgai nesiskirstė žmonės iš mūsų kiemo, o šmukšta
ras su atsipeikėjusiu nuo išgąsčio mano mokytoju Straz
du aiškino kaimiečiams, kas atsitiko, ir Įrodinėjo, kad tai 
ne Dievo stebuklai ir ne velnio padarai, o mėnulio apie 
žemę sukimosi apraiška. Kaimiečiai ir tikėjo, ir netikėjo, 
ir visi skirstėsi Į namus nors susimąstę, bet Dievo bausmės 
jau nebelaukdami.

* * *
Kaimo moterėlės, nors ir pravardžiavo šmukštarą 

bedieviu ir nuodininku, bet be jo išminties neapsieidovo 
ir jos. Jei šeimininkės susipainiodavo ir pamiršdavo pas
ninkus. vigilijas, brostvines. adventus. Užgavėnių ar kokių 
švenčių dienas, tai kreipdavosi Į šmukštarą. ir jis. pasi
žiūrėjęs i savo keturkantę lazdą, išbraižytą Įvairiais ženk
lais, saulės ir mėnulio rutuliais bei pusrutuliais, joms taip 
tikrai pasakydavo, kaip pats kunigas iš sakyklos- Pasaky
davo net. kurią vigiliją valgyti sausai, o kurią galima ir 
su pienu. Bet ir tuo nepapirkdavo jis kaimo moterėlių pa
lankumo. ir vieną kartą jos apskundė ji kunigui, kad esąs 
burtininkas ir bedievis. Apskundė ji ir jo paties žmona 
Kunigas, išklausęs ligoni išpažinties, liepė atvesti nuodi
ninką šmukštarą pas save. Žmona ir atvedė, šmukštaras 
dar iš tolo nusiėmė kepurę, pagarbr.o Kristų ir prisiartinęs 
pagarbiai pabučiavo kunigui ranką.

—Kas tu esi? — iš pradžių gan griežtai paklausė 
kunigas.

— Žmogus. Krikštytas- Einu išpažinties... Tikiu Į Die
vą Tėvą ir jo Sūnų vienatini. — ir pagalvojęs dar pridū
rė: —Tikiu i Panelę švenčiausią...

Kunigas i jį pažiūrėjo, pagalvojo ir vėl paklausė:
— O pasakyk. Navikai, jei tu geras katalikas, kas 

tave sutvėrė?
— Ponas Dievas, — nė nepagalvojęs atsakė "astro

nomas.“
— O kas atpirko?
— Sūnus Dievo!
— O kas pavadino Į vierą šventą?
— Dvasia šventa!
__ Hm..------susimąstė kunigas ir pagalvojęs dar pa

klausė : — Kiek kartų per metus eini spaviednės?
__Tris keturis kartus. — netvirtai paaiškino šmukš

taras.
(Bus daugiau).

KELEIVIS, 50. BOSTON

.....

Tai Didž. Britanijos kariai parašiutininkai. Britų ka
riuomenė saugo savo svarbią koloniją Viduriniuose 
Rytuose — Aden, kurią vis smarkiau pradeda pulti 
partizanai iš kaimyninio Yenieno. Adene yra gausios 
žibalo versmės.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Šių metų sausio mėnesį 
atėjo Į mūsų namus vienos 
firmos atstovas, ir mes susi
tarėme. kad jis mums pa
statys netoli namų maudy
mosi baseiną (svvimming 
pool). Buvo susitarta, kad 
baseinas bus pastatytas ge

džiaga. iš kurios jų basei
nas buvo pastatytas.

Dabar, kai vasara jau čia, 
tas žmogus mums paskambi
no ir pasakė, kad jis apsi
skaičiavo. nes toki baseiną 
pastatyti, kaip mes norime, 
kaštuotų mažiausiai tiys ir 
pusė tūkstančių, ir kad jis 
atsisako ji mums pastatyti.

rokai prieš vasarai ateinant. | Kitą dieną paštu jis grąžinoLr C M 1 - . O /A/A 1 • • 1__ •     

Kaip naudotis saule?
Kaina buvo sulygta —2,500 
dolerių- Mano vyras davė 
tam atstovui labai smulkius 
nurodymus, kaip ir iš kokios 
medžiagos tą baseiną pasta
tyti- Mes jam davėme netSaulė— gyvybės, sveika- nuoginti. Nuogam po valan- 

tos šaltinis, bet ir ja naudo-! dą saulėje pabūti yra pa- medžiagos pavyzdi, nes mū- 
tis reikia mokėti, nes nepro-j kankama norma. Bet diena J : 1
tingai ja naudojantis galima iš dienos, daug dienų ir
tik didelės žalos sau padary
ti. Kadangi ji tuoj pradės 
karštai kaitinti ir šaltes-'žalinga, 
niuose kraštuose, tai pravarė R tiR vali ir dal.
tu susipažinti su siais patari- ,ab; ’u „ef aaulįs nej
mais. kuriuos duoda Jonas
Normanas "Mūsų Pastogė
je“.

Civilizuoti žmonės, varto
dami muilą ir šiltą vandenį, 
esamus ant kūno paviršiaus 
natūralinius riebalus nu
plauna. ir todėl norint, kad 
saules spinduliai nekenktų 
svilindami, o gamintų pa
kankamai D vitamino, rei
kia odą kuo nors pariebinti. 
Priešingu atveju, civilizuoti 
žmonės, lyginant su lauki
niais. kurie nevartoja muilo 
ir šilto vandens, saulės vita
minų. t y. D vitaminų, gavi
mo atveju būtų žymiai blo
gesnėje padėtyje-

sų draugai neseniai buvo pa
statę toki svvimming pool ir

daug valandų nuogam būti mums labai patiko ta me- 
saulėje nebėra naudinga, o

vandens vonių priiminėti t. 
y. nei kaitintis, nei maudy-

JONINIŲ LAUŽAS

Kai kurie lietuviški pa
pročiai pasiliko iš žilos seno- 

i vės iki dabar. šv. Jono nak
tis, nepatartina. Po valgio • ų degti didžiuij‘iaužą_tai 
tun piaeiti oent valanda tradicija. užsilikusi ne tikpr; 
laiko-

Naudingiausia yra rytinė 
saulė. Nuo 12-tos iki 15-16 
vai. vasaromis ir ypač karš
to klimato kraštuose saulėje 
būti nepatartina. Būsite pa
stebėję. kad tomis valando
mis vasarotojų paplūdymiai 
aptuštėja. Lietuvoje, kad ir 
nelabai karštas klimatas, 
bet vasaromis po pietų lau
kų darbininkai porą valan
dų miegodavo. Kaitinantis

prisiminimuose, bet dar ir 
šiandien lietuviai dideliu 
džiaugsmu tą dieną mini ir 
švenčia.

Lietuvoje Įvairios orga
nizacijos (šaulių, skautų, 
jaunalietuvių) Jonines iš
kilmingai minėjo prie laužo. 
Tačiau iškilmingiausiai jos 
buvo švenčiamos gražioje 
gamtoje, ant Rambyno kal
no. mūsų senojo patriarcho 
Martyno Jankaus ūkyje—

saulėje, galva turi būti kuo; gj^nuose. Mažojoje Lietu-
X-,J . -v 7 J -v . ! nors pridengta. Australijoje • •
Del sveikatos, o sveikata, kitais laikais skrvbėlė kain'

ir yra grožis ir džiaugsmas, 
patartina ir moterims apsi- 
prausus ar išsimaudžius ne 
pudruotis, bet geru aliejum, 
pav. Liquid Nivea. parieba- 
linti veidą, o ypač vasaros 
saulėtomis dienomis. Vasa
rą, kada trumpom ranko
vėm dėvime marškinius ar

kitais laikais skrybėlė kaip! 
ir nereikalinga, bet vasaros Tą dieną Į Jankaus ūkį su- 
saulėtais vidurdieniais būti- važiuodavo daugybė svečių, 
na. bent ilgesni laiką esant
po erdviu dangum. Nenau
dinga saulėje perilgai gulėti, 
o tuo labiau miegoti, o ge
riau bet kaip judėti — plau
kioti. vaikščioti, žaisti. Tu
rintieji sodus ar daržus.

ir tiuinpas kelnaites ar si-.saulėtomis dienomis dirbda- 
jonukus. tai patartina plo-: mj gali ir ten saulės spindu- 
nai išsitepti ir kitas nuogas
kūno dalis. Lietuvoje moks
leiviai. prieš kaitindamiesi 
saulėje, pasiriebalindavo ir 
resūdintu sviestu.

liuose maudytis- 
Nejausime D

o juo visus vaisinga seimi
ninkė vyresnioji M. Jankaus 
duktė Elzė aprūpindavo 
nakvyne, pavalgydindavo ir 
pagirdydavo.

Temstant visi susirinkda
vo Rambyno kalne ir uždeg
davo laužą- Su gražiausia 
programa. nuoširdžiausio
mis prakalbomis, žaidi
mais., šokinėjimais per ug
nį. rateliais aplink laužą ir 
kt. laikas neprailgdavo. II-

vitaminų
stokos, jei kasdien po valan
dą ir ne paplūdimy nuogi.,
bet atitinkamai apsirengę j gesingos lietuvių liaudies

skirtinom rvto ir vi būsime saulėtomis dieno-! dainos nuaidėdavo nuo kai- 
a sk.rt.ngas la ryto ,r vi- mjs ()angumi Ra. - m-------- -------- -

dangi yra daug ir dažnai iš
andens1 k eilės Netingų ar tirštai debe

suotų dienų, tai. kad nepri-

yra skirtingas iš ryto 
dudieni. skirtingas kalnuo
se ir žemumose; taip pat 
skirtingas ant v 
sniego. Stipriausias saulės 
spindulių veikimas yra aukš
tuose kalnuose, nes ten oro 
sluoksnis plonesnis. Todėl 
kalnuose priiminėjant sau
lės vonias, reikia būti atsar
giems. o sergantiems jas pri
iminėti tik gydytojo nuro
dymu. Greičiau nudegame 
kalnuose, kada yra sniego, 
ar ant vandens, nes saulės 
spinduliai, atsimušdami i 
sniegą ar vandeni, stipriau 

į mus veikia. Taigi taip pat 
žemumose ant vandens ar 
prie vandens irgi greičiau 
nudegame, negu žemumose 
toliau nuo vandens-

Pradėti saulėje kaitintis 
patartina ne visai nuogam, 
bet tik apsinuoginus kūno 
galūnes. Pirmomis dienomis 
kaitintis labai trumpą laiką: 
pav. pradėti nuo penkių mi
nučių ir kasdien ilginti laiką 
ir vis didesnį kūno plotą ap-

trūktume D vitaminų, rei
kia, nors ir ne dažnai, vis 
dėlto nuogam pabūti saulė
tame paplūdimy.

Geriantiem ir rūkantiem 
ypač reikia daug saulės 
spindulių. Jei žmonos savo 
geriančius ir rūkančius vy
rus ir mergaitės tokius savo 
sužadėtinius dažniau viliotų 
į paplūdimius ir ten steng
tųsi juos ilgiau saulėje ir 
vandenyje prilaikyti, tai gir
tavimas ir rūkymas sumažė
tų.

no Nemuno krantais į tolį. 
po plačią Mažosios Lietuvos 
apylinkę.

Šiandien čia pat išeivijo
je. J A Valstybėse, tebegyve
na Bitėnų šeimininkė Elzė 
Jankutė, kuri galėtų išsa
miai ir smulkiai surašyti sa
vo atsiminimus apie Joninių 
laužus Rambyno kalne.

A. Gerutienė

•rankpinigius, kuriuos mes 
jam davėme. Dabar pastaty
ti baseiną mums žymiai 
brangiau kainuotų, nes vasa
rą tokie žmonės labai užim
ti ir daug lupa.

Ar mes galime priversti 
firmos atstovą pastatyti tą 
baseiną už sutartą sumą ir 
taip. kad dar būtų laiko 
šiais metais baseinu pasi
naudoti?

A. S., L.I., N.Y.

Atsakymas

Iš Tamstos man prisiųsto 
sutarties nuorašo matyli.

į kad sutarty nieko nėra pa- 
' sakyta dėl datos, iki kurios 
basenas turi būti pastatytas 
ir įrengtas. Taip pat Tams
tos minimi susitarimai dėl 
medžiagos kokybės ir dėl ki
tų detalių, matyti, buvo pa
daryti žodžiu, ir jie nėra i- 
rašyti sutarty. Medžiagos 
pavyzdys net nėra paminė
tas sutarty. Virš Tamstos vy
ro paiašo yra pasakyta (tai 
kaip paprastai tokiose su
tartyse parašoma), kad ra
šyta sutartis yra vienintelis 
susitarimo dokumentas ir 
kad jokie kiti susitarimai 
negalioja-

Jei Tamstos paduosite 
firmą Į teismą, teismas galė
tų nustatyti terminą, iki ku
rio darbas turėtų būti atlik
tas. tačiau teismas jokiu bū
du negalės jiems nurodyti, 
kokią medžiagą jie turi pa
vartoti statybai. Jeigu jie y- 
ra nesąžiningi žmonės, jie 
galėtų pavartoti pigiausią 
medžiagą, o Tamsta turėsi 
jiems už tai sumokėti visą 
sutartą sumą.

Apgailėtina, kad tokie 
žmonės gali taip negerai pa
sielgti su pirkėju, o pirkė- 
jui tenka nukentėti. Patarti
na. kad tariantis tokiais rei
kalais. kur Įvelta nemaža 
suma pinigų, žmonės pasi
tartų su savo advokatu dar 
prieš pasirašant sutarti. Lai
ku pasitarus su advokatu, 
būtų išvengta daug nuosto
liu ir didelių nemalonumų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam SkaitytrirKitam^Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IS (NnjrNO
į/ruĮ/vio? Rarhnros ArmOTlie- j jos ūkininku sukilimo prieš Sne- 

tono? aiktstorą. .^raa aanc —
nes "Kryžiau? kelių“ Sibire įkaini ...7................ «•».
aprašymas, surašė A. L. Nas- IETUVTU BHV1JA AMERIKOJE.

1.95. vaizdi šio krašto lietuviu istorija,vytis, 222 pusi., kaina ....33.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
▼on «ocia1 demokratę raitA* dėl bo> 
ševiku okupacijom ir teroro I-ieri 
▼oje. Kaina............................25 Cn'

OASAT7LTO LTETT^TT' ŽTNVV4C 
paruošė Aniceta* Simutis. 
bė žinių P-tnvjų h anetu kalbomis 
apie lietuviu* rišame pau*n’v 

464 p?l. Kama •••••••••••. 86.5c

DIENOJANT. “knrtmeėlo karnlian.’ 
■6nsn« Kinto Bielinio Memfi' •*-’ 
minimai. 464 nal.. kaina—.t# nf

,905 METAI. Kinto Bieboio atrimi 
nimo antroji dalia, 592 nušlama’ 
Kaina ......................................

Utnnrm DAIVOS AMERIKOJE 
surinko ir tmvdagavo Joną® P» 
lva. 472 dainos su pnidcmis. Ang- 

Hšlai duotas kiekvienos dažno* 
turinys, todėl tinka dovanoti ” 
lietuviSkai nekalbantiems, jri»»s 
828 pasi. kaina ..................... 85.(Ki

SOČIAITZVAS TR RELIGIJA. P* 
rašė E. Vandervelde. vertė Ve.r»b* 
nas. Kaina ••••••••■••••• 26 Cn

MARLBOPOUGTDS TTTHITANIA^ 
8ELF-TAUGTTT M lnkienė. v* 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mn 
kvtis angliškai kalbančiam. 1 4 ’ 
neL, kaina ............................ «L2S

iraosiai iliustruota, parašė St. Mi- 
cheltonas. virš 5W puslapiu. Kai
na kietais viršais 55.00. minkytais 
viršais ......................................... 84.00

IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžia; ir įdomiai narstyti 
atsiminimai ’ ain Lietuva kė'ėrf 
ii miego. geriančia dovana kiek
viena proga. gražiais kietais vir

beliais. iliustruota. 416 py«’apių. 
Aidebo formato. Kaina . . 55 50 

<OC1 Al DEMOKRATIJA TR BDl, 
AEVTZMAS Pacai Kautski, nao- 
iausiomis žiriom.is papildyta tpo 
k'aušimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

tVTI.GSNIS T PRAEITI X. Žuko J- 
domū« atsiminimai. 477 psl.. kai- 

...................................... J 3.00.

lietttvor socialdemokratų 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
R£S, S2 psl.. kaina........  26 Cnt.

KODĖL AS NETIKTU J DIEV4T 
Atvira nuomonė, įdumūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba kain 
Kaukaro išnonis buvo pasidaree 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

1 TETŲ VIŲ KALBOS GP.AMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam*. 144 pusto- 
piu. Kaina ............................... U.O*2EMATTRS RASTAI. Garsiosios m* 

su rašvtoios nivmoio ksro met
Amerikoje oaraėyti vaizdeliai <■» VLJKO GRtTPIŲ KOMISIJOS PRA-
vašvtojos paveikslu. 128 puslapi*’ 
kibia........................................ 6« C*

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aižkininmas. Kaina 26 r

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaino
to romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina.......................... 64.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. M’chelsonienė. 250 įvairių !ieto_

NEŠIMAS, ari-a kodėl mTHuose oA- 
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. ti .84

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Ab-lki© 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 2S.5O

VISUOTINAS TVANAS. Ar jsaiėjo 
toks tvanas būti ir ky apie tai sa
ko mokslas? Kaina .......... 25 Cnt.

meniniu formų plėtojimosi pajrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. 28.50

DVI KLAUSIMO PUSĖS tikra teisybe apie sovietų 
________ RUSIJA, ®rba komunistų diktatū

ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 

kas Tvenas pateko Į drau- cnt
Garsusis rašytojas Mar- 

’venas pateko Į drau
giją. kurioje buvo karštai senovės lietuvių pinigai 
ginčijamasi skyrybų klausi-• ^Xyb£ X

Pai

nuo

mu
Saulėtų kraštų žmonės.; Jeigu vyrai būtų protin- 

jei saule protingai naudoja- £e?r)b nebūtų tiek daug sky
st yra sveikesni, linksmes
ni ir draugiškesni. Australi
ja yra saulėtas kraštas, tik 
mes nebūkime šikšnospar-, Tvenas 

nesislapstykime nuo|niai

’arešė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psU K*raa popierius 

.................................... 810.06

rybų.—šaukė įpykusi ponia.
—Bet nebūtų ir tiek daug 

vedybų.—atkirto Markas

ALTORIŲ 8ESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos į viens 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knvgų, kieti viriai, 831 puslapis 
Kaina .................................. 88.00

viską ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................81.28

CEZARIS, Mirko Jeau’tt romanaa 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
82. ara visos J; rialys...........$6.08

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kirys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... 85.08I

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Rriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve. 
nimo. 178 psl-, kaina ........... $2.08

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

DEMOKRATINIO SOČIA LI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga Siu dienų klausimams su
prasti. Kaina .........................60e.

saulės. Visais atvejais labai Knyga yra ginklas kovoje 
smerktinas paprotys savait- dėl naujo šviesaus gyveni- 

(Nukgita į 7-tą pall j mo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

S3i E. Broadvray ------ :------ So. Boston 27, P.ū
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimu tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygą platintojus bei Fondo įgaliotinius.

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

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.(K)

KELEIVIS, SO. BOSTON

CUBA Domingo
Al'antic Oceon

CcrnbUon Sm

-uCx^lGU ANT ANAMO': 
"(U. S. N AVY BASE)

čia matome Kubos žemėlapį. Viena strėlė rodo Kiaulių įlanką, kur anuomet
sukilėlių buvo mėginta išlipus užimti Kubą. Neseniai sukilėliai vėl buvo už

knarkiau Kubą puldinėti, kol bus nu- puolę Pilon uostą ir ateityje žada dar 
verslas jos barzdočius diktatorius.

vo nuvykę jaunieji Šležai,
Lembertai. Vizgirdai, dr. J. 
vo Gimbutas, p. Gaidelienė.
Gustaičiai ir, aišku visa \ a- Keleivio administracijoje 
siliauskų šeima- Bostoniskiai galima gauti dailininko A- 
buvo buvo Vasiliau&kų ir domo Varno pieštą Lietuvos 
Šlepavičių svečiai. Daugu- nepriklausomybės paskelbi
mą jų apsigyveno Šlepavi- TO0 akto pasirašytojo Stepo- 
čių puikioje viloje, kur juos no Kairio spalvotą portretą 
simpatingi šeimininkai visą 8 x6 colių dydžio už 80 cnt.

, laiką globojo. Gi Lembertus________

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

K. Bielinio Dienojant 
K. Bielinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietu Rusija

$6.00
$6.00

$4.00
$4.00

$2.50 ” $1.80

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

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

Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., ( kero 50, III.

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

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

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

VYKIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad
vvay, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SU lOth fl., New York, N. Y., 
10019.

Kultūros Klubas baigė 
metus

Kaitra pakenkė šokėjų 
vakarui

Vertingas baleto spektaklis 
Cape Code

VIETINES ŽINIOS
Rimantas Budreika— 
Pops orkestro solistas

distrikto orkestrų koncert- 
j meisteriu, grojo AILEastern.

Mass., AlI-State. Northeas- 
tern ir Greater Boston 
Youth Symphony orkest
ruos. Paskutinysis yra kon
certavęs Camegie Hall ir 
Baltuosiuose Rūmuose. Ri
mantas taip pat dalyvauda
vo tvariose atskilose muzi-

Rimantas Budreika yra 
baigęs Boston Latin mokyk
lą ir dabar yra trečiojo kur
so studentas Tufts universi
tete ir taip pat Tufts u-to or
kestro koncertmeisteris- Jis 
pasirodys solistu su Boston
Pops orkestru, kuriam diri- į kos grupėse ir grojo solistu 
guoja Arthur Fiedler, atlik- Jordan Hall,

Rimantui 
sėkmės ir

damas Lalo Symphony Es- 
pagnole birželio 4 d., ketvir-

Mes linkime 
Budreikai daug

Praeitą šeštadienį Bos
tono Lietuvių Kultūros Klu
bas baigė dar vienerius veik
los metus. Tame susirinkime 
adv. Marija šveikauskienė 
kalbėjo apie Europos žemy
no ir Angį i jos-Amerikos tei
sines sistemas, vaizdžiai pa
pasakodama tų sistemų skir
tumus. jų gerąsias ir blogą
sias puses.

Adv. M. Šveikauskienė 
Bostone bene pirmą kartą 
skaitė viešą paskaitą, ir to
dėl. tikiu, ne mane vieną nu
stebino savo iškalbingumu ir 
mokėjimu sunkius klausi
mus paprastais žodžiais taip 
gerai išaiškinti.

Klubui tuos metus vado
vavęs dr- J. Navickis, atsi
sveikindamas priminė, kad 
klube paskaitas skaitė dr. 
šerkšnas. Kudžma, A. Ran- 
nit, V. Jonynas. S. Malėnas 
ir M. Šveikauskienė, o vie
name susirinkime buvo nag
rinėjami ir aptariami dr, J. 
Griniaus Įspūdžiai iš kelio
nės po JAV.

Dr- J, Navickis padėkojo 
valdybos nariams už glaudų 
bendradarbiavimą ir na
riams už uolų lankymąsi ir 
supažindino su kitų metų 
pirmininku, kuriuo sutiko 
būti inž. poetas Zigmas Ga
velis.

Ž-is

SekmadienĮ buvo taip 
karsta, kad daugelį tas karš
tis sutrukdė nueiti Į Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių 
Sambūrio šokių ir dainų 
vakarą, kuris buvo So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje. Tačiau prisirinko pa
kankamas būrys, kuris ne
pabijojo kaitros ir atėjo pa
žiūrėti, kaip mūsų jaunieji 
sugeba pašokti ir padainuoti 
ir kartu juos medžiagiškai 
paremti.

šoko savieji — didieji ir 
mažieji, šoko amerikiečiai, 
dainavo neseniai susikūręs 
Klajūnų trejetukas, visiems 
publika plojo, bet visus, 
kaip sako. nunešė Providen- 
ce lietuvių šv- Kazimiero 
parapijos mokinių choras, 
kuriam vadovauja muzikas 
J. Beinortus. Chore yra apie 
30 berniukų ir mergaičių, iš 
jų lietuvių kilmės tik apie 
pusė, o kad būtumėte girdė
ję, kaip iie gražiai dainavo 
ir tarė ”Oi. vija. pinavija...“ 
ir kitas lietuviškas dainas 
(angliškai tedainavo vos po
rą)!

Reikia stebėtis, kaip cho
ro vadovui pavyko tuos vai
kus taip išlavinti.

Baletininkė Tatjana Ba-J 
buškinaitė - Vasiliauskienė

is
,ir p. Gaidelienę maloniai 
priglaudė p. Norvaišienė sa
vo viloje.. *

Aplamai, buvęs baleto 
spektaklis vertas pamatyti ir 
lietuviškam jaunimui, o tuo 
labiau būtų verta ir jam šio 
meno pasimokyti.

V. K

AL ir St. Santvarai 
lankėsi Pasaulinėj parodoj

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergu stovyklos, kuriose

Alė ir Stasys Santvarai kentėjo ir žuvo mūsų 
jau eilė metų turi baleto stu- pereita savaitgali buvo išvy- broliai, sesei ys, giminės ii 
diją ne tik Bostone, bet ke- kę i New Yorką ir tenai diaugai. Lietuvių kalba to- 
l^tą jų ir Įvairiose Cape Co- kelias dienas lankė Pasauli- kios knygos dar nebuvo, 
do vietovėse, kuriose ji mo- ne parodą, gėrėdamiesi jos kaina $2.50. Gaunama Ke- 
ko jaunimą nuolat važinė- nuostabiu pasauliu. Ta pro- administracijoje.
dama nemažus atstumus, ga aplankė ir eilę savo bi-______________________
Šiose studijose baleto moko- čiulių.
si apie 300 Įvairaus amžiaus Sekmadienio naktį jie Į Į 
amerikiečių jaunimo. T. Ba- Bostoną grižo kupini gra-: 
buškinaitės darbą amerikie- žiausių Įspūdžių, 
čiai didžiai vertina ir viso-! ---------------------------
keriopai remia, o jaunimas; 
baleto pamokas noriai lan
ko. nes tai tikrai naudinga 
auklėjamoji priemonė.

Praeitą šeštadienį Hyan
nis Junior Hlgh School sa
lėje buvo surengtas T. Ba-

AUSTRALIJA

M irė Vincas Dulaitis

(E) Balandžio 25 d. Syd- 
nėjuje. Australijoje, po sun
kios vėžio ligos mirė Vincas 

ira'temoki,^ mokslo Į bulaitis, sulaukęs 76 metų 
metų baigimo baleto vaka
ras. kurio programą atliko. į*’?1 "VJ^Dalv

50 otrinL-tn ionnnin- baK1M apSKl. UaiJ

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina ................... $1.50

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

PROTAS. 212 psl.. 
centai.

GYVULIŲ 
kaina 75

apie 50 atrinktų jaunųjų 
šokėjų, kurių mažiausieji

amžiaus. Jis buvo gimęs 
1887 m- Gelgaudiškio dv., 

vavo Pet-

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kau 
........................ $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmu trage-
rapilio lietuvių veikloje. Jis ‘ kaina ............... . $o.2O

buvo gal dar tik šešerių me- ™°, 1919 ,m‘ gyvendamas L1ETUV0S SOCIALDEMO- 
tnumkiR Lietuvoje buvo aktingai įsi- KRAT( PARTIJOS PROG-
tų amžiaus. Lietuvos muitinin- RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl.,

visa programa buvo tik- f 1 . . ... kaina 25 c^nu*"rai skoningi sndarvta na. kU organizavimą, vėliau dir-! kc,na 
‘ ~ ! ? no įvairi u i MONOLOGAIskiri numeriai kruopščiai ‘ ** GIJOS, 96 psl., kaina
parengti pagal šokėjų pajė- j muitinėse.
puošni, spalvinga ir stilinga

DEK LA M A- 
$0.25

.... Ieškau darbo farmoje. Esu
gumą. 0 šokėjų apianga .dailidė (carpenter). moku dirb- 

Publikai ypač Į aki krito • ti ir kitus darbus. Gyvenu iš 
lėlės šokis, gėlių šokis, lez- pensijos,
ginka. mažųjų baletininkų 
šokis su vėduoklėmis ir dau-

__  , gelis kitų numeriu. AtskiraiProgramos pranešėja bu- pabrėžti dar masinė

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

tadieni. 8:30 vai. Symphony atliekant atsakingą solisto 
Hali. smuikininko partiją Boston

x Pops orkestre birželio 4 d-Rimantas Budreika studi- 1__________________
javo smuiką Boston Music
mokykloje ir pas Joseph Si 1- 
verstein. dabartinį Bostono 
Simfonijos koncertmeisterį.
Jis dalyvavo Įvairiuose or
kestruose. buvo Boston La
tin. visų Bostono viešųjų 
mokyklų ir

PALENGVINKITE
DARBĄ

MŪSŲ

yo jaunutė Birutė Adomavi- ktak'|io {inaIo scena, ku-
ciute, savo pareigas gerai 1 
atlikusi.

Kaip

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psL, kai- 

........... . $0.35Yadovas Joniką.
1001 Black Horse Pike,
Pleasantville, N. J.

Ieškau Vinco šiurpos iš Liau- 
diškių kaimo, Šeduvos par., ir 
Gaudento Juotpalio. Norėčiau 
su jais susirašinėti.

Juozas Luberkis
1726 Spence St.,
Baltimore 30. Md.

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta., P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

Tie. * • • • • • «•••••«
LYTIŠKOS LIGOS, 

tulaitis, 24 psl..

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina ...

dr. F. Ma- 
kaina *0.25

LIETUVA. 
......... $0.10

: rios puikus sugrupavimas 
rodo T. Babuškinaitės gražų

Jei ne kaitra, be abejonės. i’«žirūrin> talentą, 
svečių būtų buvę kur kas Pilnutėlė salė publikos sa- 
daugiau, nes sambūrio pa- vo jaunuosius baletinin- 
stangos vertos ne tik jame kus“‘ ir jų mokytoją sutiko

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

LSDP FOR LITHUANIA *S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 temų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5.00

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

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 
via mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street, 
YVorcester. Mass.
Tel. SW 8-2868

praneša dovanu siuntėjams, kad 
gautas naujas transportas Įvai
riausiu medžiagų labai žemomis 

Southeastem kainomis. Pav-. importuota vil
none skarelė 1 doleris, nailono 
medžiagos vienas jardas 50 cen
tu. nailono medžiagos su bliz
gučiais vienas jardas 85 centai, 
pliušo jardas $2.25, Įvairiu kar
tūno medžiagų bei vilnoniu me
džiagų kostiumams labai žemo
mis kainomis.

Didžiausias pasirinkimas!
Vedėja B. Svikliene

dalyvaujančių šokėjų tėvų 
dėmesio, bet ir visų lietuvių 
paramos.

Pirmoji gegužinė

naudotis 
saule

Atsiminkime, kad birže 
lio 7 dieną Romuvos Parke 
Brocktone. bus pirmoji šią 
vasarą gegužinė, kurią ren
gia Laisvės Varpo radijas.

su gausiais aplodismentais 
ir gėlėmis.

Šio meninio parengimo 
scenai Įforminti savo svarią 
dailininko ranką pridėjo 
Viktoras Vizgirda, o apšvie
timą tvarkė bostoniškis fil- 
mininkas Romas Šležas.

Šia proga Į Hyannis bu-

(Atkelta iš 6-to pusi.)
galio naktimis ulioti ir po to
kių balių iki priešpiečių mie
goti. Vasaros metu dalį su
sirinkimų ir pasilinksmini
mų bei kitų pramogų reikėtų 
perkelti i kiemus, parkus ir 
iškylas.

Didelė skriauda žmonėm,; 
neturintiem saulėtų kamba
rių- Turint saulėtus kamba
rius. o dar geriau miega
muosius. galima, negaištant 
daug laiko, nusirengus ir 
langus atidarius saulės spin
duliuose pasimaudyti ir ne 
vasaros metu. Saulės spin
duliai. perėję pro stiklą, jau 
nebe tokie naudingi.

Kaip Lietuvos liaudis lai
ko saulės spindulius reika
lingais sveikatai, aiškiai nu
sako ir šis jos sukurtas po
sakis: ”Kur saulė Įeina, ten 
gydytojas išeina.“

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.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir .a.ao lidžiausį 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 pagalba ir fra- 
temalir-ę globą, 3) SLA apdrauda yra saugd’ nes Daremta 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 akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos :ki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Kama .................... $1.00

IdELKO ŽMOGUI KEIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

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

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 pst. 
zaina ............................ $0.20

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

IR KŪDIKIAI, 
$0.25

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

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................  56.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina...................................................... $2.00 ALKOHOLIS

KITTiiDan Kuraičio Magiškuoju kilimu Į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina...............$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuviu Laikraščiai nuo VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-

. .... ... . . kos šimtmetis. Nepriklauso-1879 iki 1955 m* 130 kieti virs. KdinH Seniau ma ir pavergta Lietuvh ir kt.
buvo $6.00, O dabar tik...............................................$2.00 59 psl., kaina................ $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. SOČIAI JZ ACIJ A,

Cieagietės 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

K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0 30

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way
8a Beataa 27,

i
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Vietines žinios
Inž. E. Manomaitis vyksta 

į Kaliforniją
Bendruomenės susirinkimas, Minės Tragiškąjį birželį VASAROTOJŲ DĖMESIUI

čoooeceeeaoeooooooooocM

Buvo pelningas mėnuo

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos fin. sekretorius V. 
Stelmokas narių susirinkime 
gegužės 21 d. pranešė, kad 
per balandžio mėnesĮ paja
mų buvo $11.231,77. o iš
laidų $10.739.84. taigi paja
mų daugiau $491.93- Ka
dangi mėnesio gale prekių 
buvo $1.325.33 daugiau, ne
gu pradžioje mėnesio, tuo 
būdu balandžio mėnuo bu
vo baigtas su $1.817.26 pel
nu.

Tame susirinkime pa
gerbti mirę nariai: Antani
na Kacevičienė. Povilas Ka
linauskas, Stasė Matulevi
čienė ir Ignas Vilėniškis. 
Priimti du nauji nariai.

Iš perskaityto valdybos 
protokolo sužinota, kad Lie
tuvių Kongresui paskirta au
ka $50. kurią draugijos at
stovai nuveš Į Washingtoną.

Draugija atstovams išlai
dų negrąžina, todėl jų nebus 
tiek. kiek draugija turi teisę 
pasiųsti. Kol kas sutiko 
draugijai kongrese atstovau
ti Kotryna Namaksienė, 
adv- John Grigalus, adv. 
Anthony Young. John Ro
man Sr.. Jonas Overka. Jo
seph Kasper J. ir Juozas 
Petronis. Tikimasi, kad tas

skaičius padidės, ir Bostono 
didžiausia draugija kongre
se turės gausią atstovybę.

Pagaliau Kontrolės komi- 
< sija prisirengė savo aktą pa
skaityti. Tai atliko narys A. 
Baika.

Komisija tepastebėjo ke
lis mažmožius, jos nuomone 
taisytinus, pasiūlė iškabinti 
didelėmis raidėmis parašy
tą kainorašti, lauke paka
binti gerai matomą vakare 
apšviestą iškabą, kad sve
čiams iš kitur būtų legviau 
surasti.

1 ~77-------------------
Susižiedavo 3 poros

Susižiedavo Rimas Viz
girda su Danguole Masiony- 
te iš New Jersev; inž. Don 
Martel iš VVisconsino su Lo
reta Kontrimaite; inž. Mi
kas Rakštys, dabar dirbantis 
Conn- valstijoje, su Audro
ne Dragunevičiūte iš Hart
fordo, šiais metais baigusia 
meno studijas Philadelphi
jos universitete.

Lietuvių Fondui vėl $100

Kazys Zaganevičius iš 
Cambridge per Bronių Ute- 

i ni Lietuviu Fondui Įmokėjo 
į $ioo.

Inž. Eugerijus Manomai
tis visą birželio mėnesĮ ap-j 
leidžia Bostoną. Jo tikslas 
pasiekti net \Vashingtono 
valstiją ir susipažinti su 
nauja betono rūšimi — į- 
temptu betonu. Ta proga jis 
aplankys ir Rocky Rich už
tvanką \Vashingtono valsti
joje. Jis yra paruošęs tos už
tvankos projekto tam tikrą 
dali. ir todėl jam bus Įdomu 
pažiūrėti, kaip tas jo pro
jektas Įvykdytas.

Kartu vyksta ir Irena Ma- 
nomaitienė ir vienas iš sū
nų. Keliaudami žada užsuk
ti ir i Meksiką- Kelionėje, 
kaip minėta, išbus visą bir
želio mėnesĮ.

Linkime daug gražių Į- 
spūdžių ir laimingai sugrįž
ti i Bostoną.

Baigė aukštesniąją mokyklą

Vieną senųjų ir gerųjų 
aukštesniųjų mokyklų — 
Bostono mergaičių lotynų 
mokyklą — baigė Giedrė 
Galinytė, kuri studijuos 
Bostono universitete.

Giedrė turi meninių gabu
mų — jos piešiniu papuoš
tas šių metų mokyklos bai
gusiųjų albumas, ji rašė mo
kyklos leidžiamame laikraš
tėlyje. dalyvauja lietuvių 
jaunimo veikloje.

Mokėsim daugiau mokesčių

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

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

ISTMGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KA O MŪSŲ IŠTAIGA SAŽ’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GU.EICIAUŠIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINiAi APDRAUSTI.
Siunčiame so INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai pr'-mami kasdien rmo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

vEOftJA9: KINAS MUKIOMS

Bostono nekilnojamojo 
turto savininkai, atrodo, ga
li būti pasiruošę už savo tur
tą šiemet mokėti didesnį 
mokestį — $2-3. o gal ir $5 
nuo $1,000 vertės. Netrukus 
tas paaiškės.

ŠĮ trečiadieni, gegužės:
27 d. 8 vai. vak- Šo. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se šaukiamas L. Bendruo
menės apylinkės valdybos 
posėdis. Į kurį kviečiami vi-1 PI. Dr-jos salėje, 
sų organizacijų atstovai.
Tos organizacijos, kurios sa-! 
vo atstovų dar nepaskyrė,! 
prašomos juos paskirti.

Bostono L. Bendruomenė. Geriausia praleisti atostogas
Altas ir Balfas 1941 m- bir- ^siume Cape Cod Mass.. ku-
- u _..................... . o. rorte. puikiame Atlanto vande-ze.io masinių išvežimų Į Si- nyno paplūdimy, gražioje ir pa
birą sukaktį minės birželio togioje lietuviškoje Jansonų 
21 d. So. Bostono Lietuvių vil°je

A U D K O N Ė

Pirmieji kongreso atstovai

Bostone Lietuvių Kongre
so. kurį Amerikos Lietuvių 
Taryba šaukia Washingto- 
ne. Shoreham viešbuty, bir
želio 26-28 dienomis, atsto
vais jau išrinkti: Sandaros 
7-tos kuopos — inž. A. Čap
likas. J- Lekys ir A. Andriu
lionis; SLA 43-čios kuopos, 
—J. Lekys.

Pirmoji organizacija pa
skyrė auką kongresui $25, 
antroji — $10.

Ir kitos organizacijos tu
rėtų pasirūpinti kuo dau
giau atstovų išrinkti.

Mirė S. Matulevičienė

Gegužės 14 d. So. Bosto
ne mirė Stasė Matulevičie
nė. sena Keleivio skaitytoja, 
palikusi liūdinčius sūnus 
Juozą ir Alfonsą (Baltimo- 
rėje) ir dukteris Albiną >lo- 
nanan ir Stellą Audickienę 
(Virginijoje), kuriems reiš
kiame gilią užuojautą.

Vyčių sukaktis

Lietuvos Vyčių kuopa sa
vo 50 metų sukakčiai atžy
mėti gegužės 31 d- So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje rengia vakarienę su šo
kiais.

Zinskiai sugrįžo 87 Easl Bay Kd., Osterville, 
i Mass. 0655.

Svečių patogumui šiemet spe-
Dorchesteriečiai Žiliškiai į vinilai padidinta valgykla, sa- 

sugrįžo iš Floridos, ten sau- lionas ir kiti tobulinimai.
Įėję pasikaitinę 3 mėnesius. Atidaroma nuo birželio 15 d.
-------------------------------------------- ir veiks iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis:
. . Parduodamas Avone gražus 
Lietuvių parapijos ribose Ranch 
tipo namas, mūro frontinė sie
na, 8 metų, labai gera vieta, 
tarp namo ir dviejų garažų už
dengtas perėjimas, malonus po
ilsio plotas, visas sklypas yra 
15,000 kv. pėdų, 3 miegamieji, 
valgomasis, tiaras virtuvėje, a- 
pačioje 8 x 12 ofisas.

KETVIRTIS REALTY,
379 Broadwav. S. Boston, Mass. 

Tel. 268-4649

Išnuomojamas didelis kamba
rys su atskira virtuve ir vonia.

41 Gatės St., So. Bostone, 
tel. AN 9-2000.

E. Jansonas. 15 Kosedale SL 
Boston, Mass. 02124.

(23)

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)

i
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South Bostone labai geroj 
vietoj moderniai šildomos patai- ’ 
pos ofisui, apie 5.000 pėdų. Gali f 
būti pagal reikalą padalintos i ■ 
mažesnius vienetus. Tinka pro- • 
fesionalų ofisams, unijoms. į 
draudimo bendrovėms ir tt.

Skambinti: BE 2-9488.

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Televiziją
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

I I I I I
} ROOFING and SIDING CO.
♦ 409 W. Broadway, So. Boston
• AN 8-2150

♦ DAŽOME IR TAISOME
J Al Stecke F. Pukanasis
{ Res.: 8 Faxon St. Natick 
} Brockton 586-9272 655-0807
• -..................................... .....

SAV-ON

. Telefonas: AN 8-2805 ;
\Dr. Jos. J. Donovan •» e ♦
Dr. J. Pašakarnio\

ĮPĖDINIS '
OPTOMETR1STAS

Valančios:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus J

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptU3 ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sekos.

C&P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais. 
plytomis. Licenzuoti dažytojai.

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tel. 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOJ KONTRAkTORILS

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

SHELHEAD
MODEL

Kodėl nepadaryti taip. 
kaip padarė daugelis N.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD bumeri. 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 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD burneris —

....... sumažins jūsų kuro sąskaitas.

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

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS

A4lt;
STREET ...............................................
CITY.............................TEL..................
We wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner in.stallation

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
* Rūpestingai taisome laikrodžiu*.
< žiedus, papuošalus

« 379 W. BROADWAY
! SOUTH BOSTON
• Tel AN 8-4649

DOVANOS Į LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
Įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai.

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt.

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas. Paštu gauti sintiniai greitai

Su mumis niekas nepaiegia pertvarkomi į, pasiunčiami, 
varžytu. r

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776

Siuntiniai nueina tvarkingai. 
COSMOS PARCELS

400 Norfolk Street. 
Cambridge. Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

Apsidrauskir krautuvė įvairių prekių,
priderintų siuntiniam į įvai- j NUO I IGų ir NELAIMIŲ i 
rius U.S.S.R. valdomus J į
kraštus- praneša, kad pagal Į Draudžiame nuo polio, vuo-. 
y S r 5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- ♦

5 mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
VNESHPOLSYETORG [{Visais insurance reikalais { 

patvarkymą siuntiniai prii- * kreiptis.
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje.

> ti
{ Justice of the Peace—.Constable 
; 598 E. Broadway
I

BRONIS KONTRIM •

... . i_ — - L • S®- Bos10" 27» Mass- iVis, mokesčiai sumokam, Te, AN
vietoje uaiunciant siunti- , {t_______ _____■ , T s a-r *nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokės- * 
tį, ir užsakyti daiktai prista
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to, 
priimami maisto siuntiniai- 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang
lu-

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTB
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
na. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

f Dažau ir Taisau*► Namus iš lauko ir viduje. 4 
X Lipdau popierius ir taisau ąi___ 4J viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju ‘.ik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Sarin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

. . . . i-... • t Tel. CO 5-5854ukrainiečių ir lietuvių

4 ■■
$

3
ll

-4

TeL A V 2-4026 j

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6 -8 
Sekmadieniais ir įventadieniala 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirorgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

VALANDOS no© 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. BiTlerica. Maas. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

kalbomis.
Suinteresuoti gali rašyti

lietuviškai.
Įstaiga atidaryta kasdien 

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Cosmos Parcels Ex-press 

Corp.
327 W. Broadway 

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

* i ***«*■ * , * • *
*
i
*

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

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

i 12 MT. VERNON STREET) 
? DORCHESTER 25, MASS. 
Emraeasassaaaaaaaaaaaaaeai

Flood Square 
H ar dinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA 
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narname

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

»




