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Mass. senatas reikalauja 
Lietuvai laisvės

Mase. senatas priėmė šen. V. Pigagoe įneštą rezoliu
ciją Lietuvos laisvės reikalu.

Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo 48 metų sukaktį, 
Worcesterio lietuviai priė
mė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama grąžinti Pabalti
jo valstybėm laisvę ir nepri- 
klausomymę. Ta rezoliucija 
buvo įteikta ir Vytautui Pi- 
gagai, pirmajam ir vieninte
liam lietuviui senatoriui 
Massachusetts senate.

Šen- V. Pigaga tą rezoliu
ciją pasiūlė senatui priimti. 
Ji buvo įnešta į kovo 29 die
nos darbotvarkę ir priimta.

Jos turinys toks:
"Kadangi JAV vyriausy

bė palaiko diplomatinius ry
šius su Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos valstybių vyriausybė
mis ir visą laiką yra atsisa
kiusios pripažinti jų okupa
ciją ir prievartos įjungimą į 
Sovietų Rusiją, ir Atstovų 
rūmų komitetas, įkurtas 83- 
čiojo kongreso H. Res. 346 
Baltijos — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos — valstybių į- 
jungimui į Sovietų Sąjungą 
ištirti yra radęs, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pri
jungimas prieštaraująs tarp
tautinių įstatymų dėsniams, 
todėl nutarė:

"Massachusetts senatas 
maloniai prašo JAV-bių pre
zidentą Baltijos valstybių iš
laisvinimo klausimą pateikti 
Jungtinėms Tautoms ir rei
kalauti. kad Sovietų Sąjun
ga atitrauktų visą savo ka
riuomenę ir pašalintų bet 
kokią savo kontrolę iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ir 
grąžintų namo visus Baltijos 
kraštų tremtinius iš kalėjimų 
ir koncentracijos stovyklų 
Sovietų Sąjungoje“.

šiomis dienomis miręs Anglijos 
rašytojas Evelyn Waugh, 63 
m., pagarsėjęs ypač savo Ang. 
lijos aristokratiją pašiepiančiais 
kariniais.

A. J. Rudis—žymaus 
klubo pirmininkas

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas. Rockwell 
Engeneering bendrovės pre
zidentas inž. Antanas Rudis 
išrinktas žymaus Tarptauti
nės prekybos klubo pirmi
ninku Tame klube dalyvau
ja pačių didžiųjų prekybos, 
finansų ir kitokių ekonomi
nių organizacijų vadovai, jo 
susirinkimus lanko žymūs 
politikai, diplomatai, konsu
lai.

Pasukim pirmyn
laikrodžius

Prezidentas pasirašė įsta
tymą, pagal kurį visur, kur 
vasarą pavaromi 1 valanda 
laikrodžiai, tai būtų padary
ta šį sekmadienį, balandžio 
24 d. 2 vai. nakties. Iki šiol 
tai buvo daroma ne vienu 
metu, todėl įvykdavo daug 
painiavos. Dabar to nebus.

Prez. Johnsonas 
lankėsi Meksikoje

Prez. Johnsonas lankėsi 
Meksikoje Lincolno pa
minklo atidarymo iškilmė
se. Jis buvo labai iškilmin
gai sutiktas. Savo kalboje 
prezidentas pabrėžė, kad 
komunizmo nugalėti vien jė
ga negalima, kad reikia kel
ti plačiųjų masių gerovę, 
kad JAV ir toliau rems tas 
pastangas. Jis pritarė Ar
gentinos pasiūlymui susi
rinkti P. Amerikos vadams 
ir aptarti bendras proble
mas.

Buvęs Domininkoną respubli
kos prezidentas, bet 1963 m. nu. 
verstas, Juan Bosch vėl Revo-' 
liucinės partijos išstatytas kan. 
didatu birželio 1 d. įvykstančiuo
se rinkimuose. i

Anglijos karo laivas Bervick ir jo kapitonas Francis Edvin Diek, kuris sulaikė Graikijos tanltorį, 
vežusį naftą Rodezijai. Saugumo Taryba žymia dauguma balsy pritarė Anglijos pasiūlymui ne
duoti Rodezi jai naftos. Griežtomis ekonominėmis priemonėmis tikimasi nežymios baltųjų gyvento
jų mažumos vyriausybę priversti duoti lygias politines teises ir juodiesiems, kurie sudaro didelę 
gyventojų daugumą.

Juda, išdavike! - taip sveikino Paleckį

Justina* Paleckis vadovavo Sovietų S-gos delegaci
jai Tarpp&rlamentarinėje konferencijoje. Ji* buvo pike-

Žuvo Irako
nllrt >i ■ 1 ■1 ■ r ■■■ -■ --

Praeitą savaitę Australi
jos sostinėje Camberroj po
sėdžiavo Tarpparlamentari- 
nės S-gos konferencija. Joje 
buvo per 200 atstovų iš dau
giau nei 50 valstybių. Parla- 
metas, arba lietuviškai ta
riant seimas, yra demokrati
nės santvarkos įstaiga. So
vietų Sąjunga nėra demo
kratinė valstybė, todėl ji ne
turėtų ir minėtai organiza
cijai priklausyti, bet, deja, 
ji yra ten priimta, ir jos 
"parlamento“ — Aukščiau
sio Sovieto — atstovai ten 
dalyvauja.

Jau nekartą Sovietų S-gos 
delegacijai vadovauja Lie
tuvos "prezidentas“ Justinas 
Paleckis, kuris turi ir Sovie
tų S-gos Aukščiausio Sovie
to viceprezidento titulą. Tas 
pats Paleckis vadovavo ir 
šios konferencijos Sovietų 
S-gos delegacijai.

Prie Australijos parla
mento rūmų, kur vyko kon
ferencija. susirinko piketi- 
ninkai, nešini plakatus su 
šūkiais: "Paleckis — Lietu
vos išdavikas“, "Sovietų 
parlamentarai — Pabaltijo 
žudikai“. "Paleckio šypsniai 
— krokodilo, mintys—duob
kasio“ ir kt.

Kai Paleckis pasirodė, jis 
buvo "pasveikintas“ šūkiais 
"Išdavike. Juda“ ir tt. Pa
leckis. kaip praneša Reuter 
žinių agentūra, atrodė rūs
tus ir balsiai sušukęs lietu
viškai ”Jūs esate išdavikai“, 
sėdo į automobilį ir nuvažia
vo.

Reuter žinių agentūra tą 
įvykį paskleidė visame pa
saulyje.

Be lietuvių, toje demonst
racijoje dalyvavo ir kiti pa- 
baltiečiai.

Australijoje

Norėjo nuversti 
Nasserį

Susektas sąmokslas nu
versti Jungt- Arabų Respub
likos (Egipto) prezidentą 
Nasserį. Suimta 20 karinin
kų.

JAV Prancūzijai
nebeduos urano

1959 m. sutartimi JAV 
buvo pasižadėjusios duoti 
Prancūzijai 968 svarus ura
no, kuris reikalingas povan
deninių laivų kurui. Iki šiol 
jai jau buvo parduota 374 
svarai. Dabar, kada de 
Gaulle nutarė pasitraukti iš 
Atlanto Sąjungos, JAV at
sisakė likusią dalį urano par
duoti. O be urano Prancūzi
ja neturės kuro savo kuria
mam atomo jėga varomam 
povandeniniam laivynui.

Prancūzija reikalauju, 
kad JAV karo jėgos pasiša
lintų iš jos teritorijos per 1 
metus. JAV sako, kad tas 
terminas yra pertrumpas.

Indonezijoje užpuolė 
Kinijos ambasadą

Indonezijos kiniečiai iš
daužė Kinijos ambasados 
langus. įsiveržė į vidų, laužė 
kėdes, stalus, spintas, į kie
mą išmetė daug bylų ir sude
gino. įsiveržėliai ten taip 
šeimininkavo, kad net išgėrė 
komunistinį ambasados vy
ną-..

Taigi, net Indonezijos ki
niečiai neapkenčia raudono
sios Kinijos.

Vietname paskirti rinkimai
rugpiūčio 18 d.

Politinio kongreso nutarimai. Vyriausybė paskelbė 
rinkimų dieną. Skirtumai budistų tarpe. Katalikų demonst
racija. Sudaužė raketų bazes šiaurės Vietname.

Vyriausybės buvo sušauk
tas politinis kongresas- Ja
me iš 170 pakviestų atstovų 
dalyvavo 115. Budistai jį 
boikotavo. Kongresas nuta
rė, kad vyriausybė turi pasi
traukti, kai visuotiniuose 
rinkimuose bus išrinkta 
krašto vadovybė, kad rinki
mai turi būti ne vėliau, kaip 
per 4 mėnesius, kad būtų 
duota spaudos laisvė, kad 
visos demokratinės jėgos tu
ri apsijungti komunizmui 
nugalėti, kad nebūtų bau
džiami tie, kurie paskuti
niuoju metu buvo įvelti į 
prieš vyriausybę nukreiptą 
sąjūdį ir tt.

Vyriausybė jau paskelbė, 
kad rinkimai bus rugpiūčio 
15 d., kad balandžio 30 d. 
susirinks komisija 
sybės

Helikopteriui sudužus, 
žuvo Irako prezidentas Ab- 
del Salam Arif. Jis skrido į 
Basrą dalyvauti iškilmėse, 
pradedant statyti naują uni
versitetą ir popieriaus fabri
ką. Jis buvo didelis Nassero 
šalininkas. Dabar Nasseris, 
kuris nori vadovauti visoms 
arabų valstybėms, beturi sa
vo pusėje tik vieną Yemeną.

Žuvusiojo vieton išrinktas 
jo brolis gen. Abdel Rahman 
Arif, kuris nevisai sutiko su 
savo brolio politika-

Lenkijoje varžosi 
dvi jėgos

Lenkijoje yra dvi stiprios 
jėgos: komunistų partija ir 
katalikai. Katalikai šiemet 
mini krikščionybės įvedimo 
1,000 metų sukaktį. Iškilmės 
jau pradėtos. Jos jau buvo 
Gniezne ir Poznanėje, bet 
svarbiausia minėjimo dalis 
bus Čenstachavoj gegužės 3 
dieną.

Komunistai visur mėgina 
kišti koją. Gniezne ir Poz
nanėj jie surengė tuo pačiu 
metu kaip ir katalikai savo 
iškilmes. Vienur kalbėjo ko
munistų vadas Gomulka, ki
tur — kard. Višinskis. Abie
jų klausėsi minios žmonių.

***********************************

Pernai Vietname žuvo 
1,342 JAV kariai, o šiemet 
jau žuvo 1, 361.

Statoma* povandenini* 
laiva*. kuri* galės išgelbėti 
jūrininkus iš nuskendusio 
povandeninio laivo.

***********************************

rios gegužės 20 bus duotos 
svarstyti ir priimti sušauk
tam atstovų kongresui, kad 
nuo rugpiūčio 1 d. oficialiai 
prasidės rinkimų kampani
ja.

Budistai po politinio kon
greso ir vyriausybės rinkimų 
paskelbimo vieni aprimo, o 
karingesnieji tebereikalau- 
ja, kad vyriausybė tuoj atsi
statydintų. Karingiesiems 
vadovauja vienuolis Tri 
Quang. Jį remia jo suagituo
ti studentai. Jie tebedemons- 
truoja prieš vyriausybę.

Čia pažymėtina, kad P. 
Vietname iš 16 mil. gyvento
jų budistų yra apie 10 mil., 
bet gal tik pusė jų yra ištiki
mi savo bažnyčiai.

Katalikų tėra apie 10% 
irisų gyventojų, bet jie yra 
vieningi. Ir jie reikalauja ci
vilinės valdžios, bet ne štai 
gaus, o tvarkingo jos pasi
keitimo. Jie dabar smerkia 
budistus, kurie reikalauja, 
kad Ky vyriausybė tuoj atsi
statydintų.

Sekmadienį katalikai su
ruošė milžinišką demonstra
ciją Bienhoa mieste, netoli- 
Saigono, norėdami parodyti 
savo jėgas. Kalbtojai sakė, 
kad katalikai niekada nesu
tiks būti koalicinėje vyriau
sybėje su komunistais ar ko
munistuojančiais. Jie žada 
r kitur susengti panašias 
lemonstracijas.

Kaip matome, ten religija 
rišasi į politiką, todėl tas ap
sunkina ir protingus spren- 
iimus daryti.

O karo fronte einama sa
vo keliu. Sekmadienį JAV 
lėktuvai sudaužė dvi raketų 
bazes šiaurės Vietname tik 
15 mylių nuo jo sostinės Ha- 
noi. Bet politinė krizė karo 
fronto negali sustiprinti. Dėl

Vnrnio ir Philinhinai

neskuba atsiųsti papildomų 
dalinių, kurie buvo pažadė
ti. Vietnamiečių kariniai da
liniai taip pat sulėtino savo 
veiksmus.

šitame P. Vietnamo žemėlapyje 
juodesne spalva pažymėti Saigo
no, Hue ir DaNang miestai, kv 
kilo .didesnių demonstraciją 
prieš vyriausybę.

šitą amerikietį, elektros darbi
ninką Larry Dewitt, buvo pa
grobę budistų studentai, bet jin 
iš jų pabėgo.

Pardavė už $170,
pirko už $21

1963 m. Pentagonas vo
kiečių firmai pardavė 7,562 
bombas, kiekvieną po 750 
svarų, kurios buvo Europos 
sandėliuose ir buvo laiko
mos nebereikalingomis. Už 
vieną bombą buvo sumokėta 
po $1.70. Vokiečiai žadėję 
bombose esantį azotą pa
naudoti trąšoms gaminti.

Dabar, kai Vietname vis 
daugiau bombarduoja didie
ji lėktuvai, pritrūko jiems 
bombų, todėl Pentagonas ii 
tos firmos atpirko 5,750 
bombų, bet jau už kiekvie
ną jų sumokėjo po $21. (Tos 
bombos pagaminti atsiėjo 
kiekviena po $330, o dabar 
gaminti atsieitų po $440. 
Taigi, atrodo, kad tuo bizniu 
patenkintos abi šalys.).
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Kur milionai žmonių badu ! 
miršta ,

Mes. gyvendami viso ko pertekusioj Amerikoj, pa- Į 
mirštame, kad kitur milionai žmonių badauja. Viena to
kių valstybių yra Indija, kurios vyriausybės priešaky nese
niai atsistojo moteris Indira Gandi ir kuri prieš 3 savaites 
lankėsi JAV ir kai kuriose kitose valstybėse. Vienas iš 
svarbiausių jos kelionės tikslų, ypač i Washingtoną, buvo 
gauti didesnės paramos kovai su badu. Ir reikia pasakyti, 
kad ji laimėjo, nes JAV padidino savo medžiaginę para
mą, kuri ir iki šiol buvo didelė, kad ateity dar daugiau 
milionų tonų kviečių ir kitų maisto dalykų bus siunčiama 
i Indiją badaujantiems maitinti.

Čia verta paminėti, kad JAV per paskutiniuosius 20 f 
metų Indijai davė 6 bil. 200 mil. dolerių (Į tą sumą neįei
na lėšos, duotos kariniams reikalams), o šiemet ta parama 
prašoks vien maisto dalykais vieną bilioną dolerių.

Aišku, tai milžiniška parama, kuri padės gerokai ba
do žiaurumą sumažinti, bet tik sumažinti, o ne jį pašalin
ti. Ten ta nelaimė yra dar didesnė.

Indija yra milžiniška valstybė. Jos užimamas žemės 
plotas kiek didesnis už trečdalį JAV. bet gyventojų skai
čiumi ji yra antroji mūsų žemėje, nes jų turi 472 milionus. 
Ten, vidurkį imant, vienoj ketvirtainėj mylioj gyvena 374 
žmonės, tai yra penkis kartus daugiau, negu JAV. Ten 
kiekvieną mėnesį valgyti norinčių bumų padaugėja 1 mi- j 
lionu. o ištekliai visada buvo nepakankami ir nesuspėja 
susilyginti su gyventojų prieaugliu.

Žemės ūkis tebėra vedamas taip, kaip prieš 1,000 
metų. Traktoriai ir kuliamosios mašinos — retenybė, dirb
tinių trąšų beveik nevartojama, todėl suprantama, kad 
taip žemės ūkį vedant negalima pasigaminti maisto tiek, * 
kiek jo reikalinga, todėl ten visada siautė badas, visada 
bent pusė gyventojų badavo- 1943 metais ten vien Benga
lijos valstybėje (Indija yra šešiolikos valstybių federaci
ja) badu mirė pusantro miliono žmonių. Dabar bado pa
vojus dėl didelės sausros dar didesnis.

Pas jus 
ateina
šviečiantis

naujas

telefonas
Skambinkite savo telefono įstaigai 

ar klauskite savo telefonistą

Nevv England Telephone
Part of the Nationvvide Bei System

Sausros paliestas sritis savo akimi* matę pasakoja, 
kad lietaus nebuvo nuo rugsėjo mėnesio. Pasėliai žuvo, 
žemė nuoga, susproginėjusi, gyvuliai vos ant kojų laikosi, 
dvesia. Žmonės baigia paskutines maisto atsargas, kurios 
yra labai mažos. Vienas korespondentas rašo, kad 9 as
menų šeima dar turi 40 svarų komų. Tai ir visos atsargos 
iki naujo derliaus, kurio šiemet nebus.

P. Vietnamo prezidentas Nguyen Van Thi Thieu ir mi
nisteris pirm. Nguyen Cao Ky eina į valstybės rūmus, 
kur turėjo atidaryti visuomenės veikėjų kongresą pa

Nėra ko valgyti, nėra ko ir dirbti- Žmonės, susėdę 
ant žemės, kalbasi apie vaikus. Pasirodo, kad indui labai 
svarbu turėti sūnų, nes tik sūnus tegali uždegti laužą, ku
riame sudeginamas mirusio kūnas. O tai labai svarbu, nes 
tada mirusis negalėtų po mirties įsikūnyti naujam gyve
nimui. Šitaip tikint, ir kova dėl gimdymo kontrolės neturi 
sėkmės.

Jei badas siaučia sodžiuje, tai tas pats yra ir mies
tuose. Štai mažas vaizdelis, kokiose sąlygose gyvena mies
tuose milionai žmonių. •»

Kalkuta — kelių milionų gyventojų miestas, svar
biausias uostas. Ten beveik milionas žmonių gyvena be 
pastogės. Jie ir miega gatvėje ant šaligatvių. Jie ir visus 
savo gamtos reikalus atlieka gatvėje, suleisdami nešvaru
mus į griovius ir upę- Ten viename rajone gyvena 50,000, 
kurie laikomi pasiturį, nes dirba geležinkelio stotyse ir • 
audyklose, o ir jų "rūmai“ — sukaltos iš lentgalių ir ben- ! 
žino statinių lūšnos- Ir jie maitinasi per dieną žiupsniu 
ryžių ir pupelių lėkštele. Bet ir jie iki naujos algos neuž
tenka lėšų ir vieną antrą dieną prieš tai nieko nebevalgo.

Kalkutos gatvėse kiekvieną dieną šimtai žmonių gu- ' 
Ii nebejudėdami. Vieni mirę, kiti dėl jėgų išsieikvojimo 
nebegalį judėti. Dar gyvuosius veža į Šv. Teresės prie
glaudą, kur jų pusė tuoj miršta.

Mums tai baisūs dalykai, bet Indijoje prie to yra 
pripratę. Ten ir mirties taip nebijoma, nes dauguma aklai 
tiki. kad po mirties žemėje vėl į ką nors įsikūnijus būsią 
geriau, kad dabartinis badmirys būsiąs laimingesnis...

Valdžia deda daug pastangų, skatindama kelti ūkį, 
švietimą, rūpintis gimdymų kontrole, bet prie ko per am
žius priprasta, nėra lengva nuo to greitai atpratinti ir blo
gumus pašalinti. Didelis pažangos stabdis yra žmonių 
tamsumas, keistas tikėjimas. Indui, pav., karvė yra šven
tas sutvėrimas, jos negalima žudyti, jos mėsos negalima 
valgyti, nors ir badu mirtum. O tų karvių, net palaidai 
vaikščiojančių po miestų gatves, yra daugybė!

šių metų Indijos bado didžiausia priežastis — saus
ra, bet ir be jos ten ta pati rykštė dar ntgreit bus išnai
kinta.

dėčiai aptarti ir rasti būdui krizei išgyventi.

Monako kunigaikštis Rainier su savo šeima. Kaip ma
tome, jis jau užsiauginęs barzdelę. Jo žmona pareiškė, 
kad vyras neatsiklausęs jos barzdos reikalu. Aš, sako, 
žinojau, kad jis ją augina, ir ji man patinka.

Kas kitur rašoma
GAL BIMBA SU JONIKU 

IŠAIŠKINS?

Vilniuje leidžiamoj Tie
soj balandžio 7 d. Raseinių
kolūkietis rašo:

"Pasižvalgykime vieną

megztukus ir kitas prekes, 
kurių parduotuvėse nėra, ir 
lupa nuo pirkėjo dvigubai. 
Bet juk visos tos prekės išė
jusios iš parduotuvių, pa
gamintos mūsų įmonėse ir 
per nesąžiningų prekybinin
kų rankas patenka speku
liantams. Nejaugi Kauno 
miesto milicijos valdyba ir 
visuomeninės organizacijos 
nepajėgia iki šio laiko susi
doroti su šiais parazitais?“

Gal "istorikas“ Bimba ir 
"ekonomistas“ Jonikas iš
aiškintų. kodėl Lietuvoj ir 
visuose komunistų kraštuose 
žydi juodoji rinka, kodėl jo
je kainos daug aukštesnės, 
negu valdinėse krautuvėse, 
kodėl žmonės ten tas prekes 
perka, kodėl pvz- JAV nusi
nešęs už kampo negalėtum 
parduoti jokio daikto bran
giau. negu jį gali pirkti čia 
pat krautuvėje?

Išgirdę jų "moksliškus“ 
paaiškinimus, sugrįžtume ir 
mes prie tų klausimų.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,
Dėkoju už balandžio 6 

dienos Keleivio vedamąjį 
"Durtuvais nešama idėja“ ir 
mažą, tačiau labai reikšmin
gą Vietname žuvusio repor
terio pastabą: "Ko vertas 
gyvenimas be laisvės“.

Ši tiesa laiku pasakyta, 
nes pagieža ir neapykanta 
prieš laisvės kovą piktai įžū
li ir pasiekusi jau aukščiau
sią laipsnį. Visais laikais 

i bailių ir niekšų netrūko — 
j juo labiau netrūksta jų mūsų 
amžiuje. Linkiu ir ateity bu- 

! dėti.
! Nuoširdus ačiū,

c  _1_ - - • jenas »iwnyivjo»

' Brooklyn. N.Y.

KUNIGAI REMIA
UNIJĄ

i
New Yorko protestantai 

kunigai suorganizavo komi
tetą, kuris rūpinasi, kad lab
darinių ir religinių organi
zacijų samdiniams būtų leis
ta su darbdaviais derėtis jų 
atstovybėms. Dabar veikian
tis įstatymas tai draudžia.

lo komiteto vadai sako, 
kad nėra jokio skirtumo tarp 
bažnyčios ar kurios nors 
siuvyklos glindų šlavėjų. Jei 
siuvyklų samdiniai gali ko
lektyviai derėtis dėl darbo 
sąlygų, tai tas turėtų būti 
leista ir religinių organizaci
jų samdiniams.

dieną po Kauno miestą,ypač 
turgaus dienomis. Prie tur
gaus būriuojasi jaunos mo
terys ir vyrai. Kiekvieną 
praeivį susistabdę, siūlo mo
tociklams ir automašinoms 
dalis, įvairias medžiagas,

Baltijos valstybes Nuernbergo 
tribunole

B. KLOVAS

Politikai yra gana dažnai plakami dėl visokių tikrų 
ir netikrų negerovių ar trūkumų, kartais net visai rimtai 
nesvarstant, ar teisinga ar ne- Ypatingai Lietuvos okupa
cijos atveju kone visus politikus mes sumetam į vieną 
katilą už savo krašto vargus ir nelaisvę. Žinoma, būtų 
keista abejoti, kad jau visi politikai ir yra nieko dėti mūsų 
byloje: tūli politikai nemaža ir yra kalti dėl mūsų vergi
jos. Tą pat galima pasakyti ir apie tarptautines politines 
institucijas, kurios ne ką tepajėgia paverkšlenti mūsų 
byloje.

Atrodytų, kad teisininkai, ypatingai tie, kurie turi 
reikalo su tarptautine teise, galėtų būti kitoki ir savo sva- 
įų žodį mesti teisingon pusėn. Bet gyvenimo eiga rodo 
irgi ne taip jau šviesias prošvaistes ir teisininkų tarpe.

Šiais metais kaip tik sueina dvidešimt metų, kaip 
Nuernbergo Tarptautinis Tribunolas nubaudė didžiuosius 
vokiečių karo nusikaltėlius. Tas Tarptautinis Tribunolas 
buvo sudarytas keturių didžiųjų laimėtojų valstybių Jung
tinių Tautų vardu. Jame teisėjais ir prokurorais buvo A- 
merikos. Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos teisi
ninkai, kurie skambiai ir gražiai skelbė pasauliui teisinius 
dėsnius, kaip pasaulis tikrai turi gyventi taikingai ir broliš
kai, pašalinus nacių nusikaltėlius.

Karo nusikaltėliai buvo nubausti, pakarti, sudeginti 
ir jų pelenai paleisti pavėjui- Ir nutilo tie teisininkai ir jų 
dėsniai, lyg ir jie būtų pavėjui nuėję kartu su nusikaltėlių 
pelenais. Vienintelis iš tų teisininkų paliko ištikimas tam. 
ką jis skelbė Nuernbergo Tribunole, tik senatorius Tho
mas J. Dodd. Jis ir šiandien kovoja, kad tie skelbtieji tei
sės ir teisingumo dėsniai būtų visiems vienodai ir lygiai 
taikomi.

Gali kilti klausimas, kodėl po dvidešimt metų mes 
grįžtam, kas jau nuėjo į istoriją? Teisė ir teisingumas nėra 
jokia istorija, bet kasdieninis gyvenimiškas reikalas. Tei
sė tik toji yra teisingumu paremta, kuri visiems vienodai 
yra taikoma.

Ar tas Tarptautinis Tribunolas tikrai visiems taikė 
tuos pačius dėsnius? čia mes ir susiduriam su Lietuvos 
klausimu, kuris buvo iškilęs bylos metu.

Ir kaip keista, kad ne laimėtojai Lietuvos ir kitų ma
žųjų valstybių klausimą kėlė tame teisme, bet pralaimėto
jai. Laimėtojai buvo perdaug apsvaigę savo pergale, kad 
rūpintųsi mažaisiais: jiems atrodė, kad dabar jie tikrai

VEDĖ 5,000 KUNIGŲ

Romos katalikų bažnyčia 
draudžia savo kunigam ves
ti. Tas klausimas buvo kelia
mas ir Visuotiniame bažny
čios suvažiavime Romoje. 
Kai kurie bažnyčios vadai 
labai reikalavo kunigų celi
batą panaikinti ir leisti jiem 
vesti, bet tas klausimas pali
ko nesprendžiamas, nes po
piežius jį išėmė iš darbo
tvarkės.

Bet gyvenime jis darosi 
vis opesnis. JAV yra 5,000 
kunigų, kurie metė kunigys
tę ir vedė. Bažnyčia jiems 
nebeleidžia eiti pareigų. To
dėl neseniai kunigystę metęs 
kun- Girandola, kuris pasku
tiniuoju metu buvo Provi- 
dence Journal Bulletin 
(Providence, R.I,) reporte
riu, žada tokius kunigus lai
kinai priglausti savo namuo
se St. Petersburg, F!a., kol 
jie prisitaikys prie savo pa
sikeitusios padėties.

amžinai savo tarpe gyvens broliškai ir draugiškai- Gi pra
laimėtojai buvo susirūpinę įrodyti pasauliui, kad ne vien 
tik jie tebuvo kalti dėl pasaulinio karo ir ne vien tik jie 
darė visas šunybes karo metu, bet buvo ir laimėtojų, ypa
tingai Sovietų Sąjunga, kurie lenktyniavo su vokiečiais 
savo šunybėmis: jie įrodinėjo, kad Sovietų Sąjunga už
grobė Baltijos valstybes jėga ir apgaule, sulaužydama net 
su vokiečiais sudarytas sutartis.

Nuernbergo Tribunole mūsų klausimas buvo visai 
rimtai iškilęs, kada vokiečių advokatai pradėjo kelti slap
tos sutarties, pasirašytos tarp Stalino ir Hitlerio, turinį. 
Bet tai ne taip lengva vyko iškelti į viešumą ir tame teis
me. Nuenbergo Tribunolas nelabai norėjo, kad tas Baltijos 
valstybes liečiantis dokumentas būtų viešai žinomas, ir 
visokiais teisiniais gudravimais buvo stengiamasi tą do
kumentą padaryti visai nesvarbiu toje byloje.

Keturios didžiosios valstybės kaltino Vokietiją ir tuo. 
kad pastaroji 1941 m. birželio mėn. 22 dieną užpuolė so
vietų teritoriją, pažeidžiant 1939 m. rugpiūčio mėn. 23 d- 
nepuolimo sutartį. Tuo punktu kaltinamasis aktas skam
bėjo taip: 1941 m. birželio 22 d. naciniai suokalbininkai 
apgaulingai sulaužė nepuolimo sutartį tarp Sovietų Rusi
jos ir Vokietijos ir be jokio karo paskelbimo užpuolė so
vietų teritoriją, tuo būdu pradėdami užpuolimo karą prieš 
Sovietų Rusiją.

Kaltintojai įrodinėjo, kad Vokietija ne tiktai buvo 
įsipareigojusi garbingu pažadu nepulti Rusijos, bet per 
visą laiką nuo 1939 m. rugpiūčio mėn. iki 1941 m. užpuo
limo Sovietų Rusija buvo ištikima savo susitarimams su 
Vokietija ir nerodė jokių agresingų intencijų Vokiečių 
Reicho teritorijos atžvilgiu.

Žinoma, mums keistai skamba to Tribunolo žodžiai, 
kad Sovietų Rusija buvo ištikima savo įsipareigojimams 
ir nerodė jokių agresingų intencijų, lyg Baltijos valstybės 
būtų buvusios okupuotos žmonių iš Marso ir tų valstybių 
okupacija visai nebūtų Vokietijos lietusi, kaip kaimyninės 
valstybės-

Didžiųjų valstybių atstovams Sovietų Rusija atrodė, 
lyg taikos angelas. Ir tai yra visai suprantama politiniai, 
nes Sovietų Rusija buvo vakariečių sąjungininkė. Bet ką 
tai turi bendro su teise ir teisingumu? Ne vien vokiečiams, 
bet ir sąjungininkams buvo prievolė laikytis teisės normų. 
Gi ne taip jau visai taikingai atrodė vokiečių advokatams, 
ką Rusija darė. Taip pat beveik visi kaltinamieji vokiečiai 
pripažino, kad rusų pasistūmėjimas į Suomiją ir Baltijos 
valstybes 1939-1940 metais neatrodė Hitleriui ir jo bend-

(Nukelta į 7-t, psl.)
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO

TAS DUONOS NBP&AftO.

WORCESTERIO NAUJIENOS LATRAI LAUKIA EILĖS 
KRYŽIUI PANEŠTI

Sandaros banketas jau 

netoli
A. Lendraitienė nusilaužė 

koją Saitenoš kaime, Korsikos! 
saloje, nuo Viduramžių yra 

Sandaros 16-sios kuopos SLA 57 kuopos fin. sekr. praktikuojamas paprotys: 
metinis banketas bus gegu- Elena Kriaueelytė-Lendrai- nusidėjėliai čia atvyksta Ve
žės 8 d. Jo komisija— Jonas tienė. nuvykusi j New Bri- lykų bidjj Penktadieni iš to 
Stankevičius. Julius Svikla, tain Pas savo draugę Pinke- kaimo katalikų bažnyčios 
Vincas Mitrikas turi sutelkę vičienę, paslydo kambary ir nunešti kryžių j tolokai kal- 
šeimininkes, kurių vyriausia krisdama ant žemes nušilau- vose Įrengtą Golgotą, 
bus jaunosios kartos Alena žė koją. Dabar guli New Vienas piligrimas apiašo 
Kauševičienė. valgių gami- Britain General ligoninėje- tokį vaizdelį is praeitų \ ely-
nimo žinovė. Kiti vyrai — Linkiu jai greičiau pa- kų meto. 
P. Krūmelis, I. Pigaga, M. sveikti.
Žemaitaitis, J. Krasinskas 
uoliai platina bilietus, kurių 
jau įsigijo Mudėnai, Kalvy
nai, Sviklos, J. Žitinavičius, 
F. Krasnauskas, E. Sinkevi
čius, S. Kleinas. Mažeikos, 
Pačkauskai. K. Jurkus. J. 
Tamkutė. Dirveliai-

DidijĮ Penktadieni, lygiai 
9:30 vai. ryto, iš bažnyčios 
pajudėjo didžiulis gremėz
dą vyras, basas, raudona 
kauke veidą apsimovęs, ant 
dešinės kojos staibio 31 sva- 

. ., _ I ro sunkumo grandinę užsi-
SLA prezidentas Povilas dėjęs, labai dideliu ir sunkiu 

Dargis pakviestas į Jaunimo ąžuolo medžio kryžium vel
kinas ir sunkiai dejuoda-

Juozas Krasinskas

POVILAS DARGIS APIE 

JAUNIMO KONGRESĄ
r ridėtas statyti paminklas ant žuvusio prezidento John 
Kennedy kapo Ariingtono kapinėse. Jau padėtas pirma
sis iš Deer Island. Me.. atvežto granito gabalas. Jis 
sveria 11 tonų ir yra 12 pėdu ilgio. Tokiu gabalu bus 
2.000. Priešaky matyti dabartinis kapas, tvorele aptver-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Kongreso garbės komitetą.
Muzika ir dainomis rūpi- Jis apie tą kongresą šitaip 

naši J. Dirvelis. bus kalbų, sako:
gros Šimkaus orkestras. "Laikau Jaunimo Kongre- oiėve atleisk)

Tai atsiminkite, kad gegu- sa svetur gyvenančių lietu- Tiek populiams yra šis rę
žės 8 d. 1 vai- popiet Lietuvių istoriniu žygiu. 1 okios ijginįs sportas, kad kandida. 
Piliečių Klube prasideda Jauriimo pastangos džiugina savanorių eilė kryžiui per 
Sandaros 16 kuopos banke- mus visus, ypač Susivieniji- Didįjį Penktadieni nešti yra 
tas. Visi esate laukiami. Lietuvių Amerikoje, ^u" užpildyta mažiausiai 40 me-

ns šiais metais, minėdamas tu ateitin. Aplikantų kryžiui 
savo gyvenimo 80 metų su- negĮj vra užsirašė iš visų pa
kakti. ypatingą dėmesį ski- saulio‘ kiaštų n^t iš Mada. 
11a jaunimui. Jaunimo Kon- gaskpro> Aplikantai yra vi- 

Vandens pakrančių sargy- ŠTes?s stiprina visos vyrės- gokie gemb!eriai, svetimote- 
binis Petras Jurkėnas balan- ni(J?los kartos sulaukti rjautc jai. arkliavagiai ir kt- 
džio 8 d. ištraukė iš Quirzi- H°įlų \elke^. !rv talkininkų j Pjaažioje minėtasis gre- 
gamond ežero 4 jaunuolius, Jietuvy°«i išlaikyti ir musų mėzda. beeidamas Sartenos
- .............. Uicvai derant, kaimo gatvės aštriu grindi-:

niu. kelis kartus susikruvino 
kojas ir parvirto, bet kiek
vieną kartą prie jo iš žiūro
vų minios prieidamas "Si
monas Cirenietis“, užuot pa- 
dėies krvžiu panėšėti, gre--- »t — X > -
mėzdai šaukė Į ausi: "Kel
kis! Juk pats to norėjai!“ 
Pagaliau, kai nešikas visiš
kai pavargo ir nebekėlė, jis 
buvo kaimo bažnyčios kle
bono automobiliu pavežtas 
šalin, c ta proga susirinkusi 

: apie 15,000 žmonių žiūrovų

P. Jurkėnas išgelbėjo 
4 jaunuolius

kūne iš užsidegusio laivelio i3?5™ atSautj:
Linkiu Jaunimo Kongre

sui geriausios sėkmės visuo.turėjo šokti Į vandeni. Iš jų
tik vienas temokėjo plaukti.•*«■- , . „f n - se jo užsimojimuoseMiesto majoras Wells ru. J
pinasi, kad Jurkėnas būtų 
apdovanotas už tokį drąsų 
žygf.

AUKOS TAUTOS 
FONDUI

mas: "Pardonno, mio Dio, 
pardonno...“ (Atleisk, mano

Jacųoeline Kennedienė \ ei? kų atostogas praleido savo 
seno bičiulio užsienio reikalų ministerio Miguel A. Car- 
cano šeimoje, čia ją matome kalbantis su Argentinos
iir£yi/|«riįiį IrlnrA lilia įf JO Ž!5V?RH.

Mirė K. Šimkonis
Balandžio 2 d. mirė, o ba

landžio 4 d. palaidotas Not-

Vliko laisvinimo darbams 
remti Tautos Fondas gauna 
daugiau aukų. Pastaruoju

re Dame kapuose Kastanti- laiku aukas prisiuntė šie Įga
nąs P. Šimkonis, 83 m. amž., liotiniai: 
ilgametis Keleivio skaityto- < B Vitkus. Chicago, III,
jas, rėmėjas ir platintojas 
Laidotuvės buvo privačios.

, , i • ?-in minia smarkiai plojo .200 dol-, kuriuos po $10 au-, „ * J.. ,1 Naujienosko jo kun. Pr. Baltrumas ir 
P. Patlaba, S. Balčiūnas, J.

Mirė Juozaitis, A. Kareiva, St.
_ . . . _ , . Rauckinas, M. Sirutytė, P.
Per kovo menesi mirė 14 gtakė St. yilūnienė, J. Dė- 

lietuvrų, jų didžiuma dar pa- dinas A Lietuvninkas. V. j
lyginti jauno amžiaus. Kaveckas. A. Tumosa; dak- Brockton, Mass., B. Simana-

Daugiausia mirė širdies Urai_j starkus. P. Kisie- vičius, Providence. R. I., K-
Hga- jius, j Baktys. Z- Danilevi-i B- Kriaučiūnas, Hialeah, Fl..

čius, L. Kriaučeliūnas; kun. A. Sukauskas, Detroit. Mich.
ir G.S., Dorchester. Mass.

J. Lukaševičius iš Angli
jos $4.75.

J. Grigas, Lichtfield,

MAIKIO KRAITIS

Maiklui su tėvu aukojo: 
Po $5: P- Vaičiūnas,

K. Juršėnas ir A. Stasys.
Keturių dienų atostogų P. Kaladė, Boston, Mass.. 

buvo atvykęs savo tėvų Bro- —84 dol.; aukojo po $10: 
nės ir Juliaus Sviklų aplan- P. Kaladė. M. Šimkevičius, 
kyti jų sūnus Algis Sviklas, J- Strazdas, VI. Kulbokas. * 
karinę prievolę atliekąs ma- A. Mažiulis ir dr J. Kuodis ; { N y A* Gavėnas, At- 
rinų stovykloje No. Caroli- po : A. Keturakis, St-Lei- ]antic Citv N j p Venciū- 
nėj. Velykų rytą jis jau tu- moniene Br. Kruopis ir A. nas, Calgary, Alberta, J. Sa- 
rėjo išvykti. Puskepalaitis; 3 dol. J. Kuo- vulionis Miami Fla

Adv. Elena Armanienė iš dys. ! A. Kučinskas, Calgary.
Baltimorės, Md., Velykas _ A. S. Trečiokas, O range. Ajberta $1.55.

Lankėsi Worcestery

Mich., $4-
Po -82: Stepaitis. Roches-

praleido pas savo^draugę O 
na

N.J.—69 dol.; surinko iš S.

IŠ BALFO VEIKLOS

Balfas sutaupė $18,003

1966 m- sausio-kovo 
mėnesiais Balfo centre tu- 
tėta 42,403 dol. pajamų, o 
išleista tik 24,264 doleriai.

Taigi "sausesnėms“ die
noms atliko dar 18,139 dole
riai. Reikia čia pažymėti, 
kad beveik visų vietovių 
ifcikliavos jau prisiųstos, va
saros mėnesiai būna ne tik 
gamtoj, bet ir Balfui sausi, 
o šalpos darbai nesustabdo
mi ir vasarą, tad tos liekanos 
ištirps kaip cukrus.

Po $1: R. Jatulis, Weland. ;
„ą Kilmonienę. Telefonu ji Kontrimo $oO, A. Trecio o Qnt, B. Walter, Unionsville 
pasveikino ir jūsų bendra- 510. V- Boreikos $o n kių., ęonn j Kazlauskas, North 
darbi ir papasakojo Balti- b. Žukauskas. Chicago, Bay, Ont-. P. Sabaliauskas, 
morės naujienas. III. — 60 dol.. kuriuos sūdė- Naugatuck, Conn-, O.A.. So.

Iš New Britain, Conn., bu- jo po $10: J- Dėdinas, J. Ja- Boston. Mass., J. Višniaus- 
vo atvykęs muzikas Jonas nušairis, P. Gruodis, prel. M. kas, Gardner, Mass.. A. Ur-’ 
Beinortus ir Kostas Valiu- Krupavičius ir prekyba Pa- bon, Rockfbrd. III., S. Wea- 
nas. rama. ver, Bridgeport. Conn., Eke-

Irž. W.J. Dilis—35 dol.. levich. Newark, N.J., P. 
_ , ęaves iš kun. P. Totoraičio Jurk^tas, Rochester. N.Y. V.
Dau« kas negirdi L. Varpo - 5^* JKungio$2O. Dunaitis, Detroit, Mich-, J.

Čia mažai kas dabar girdi Prof. I Končius. Bristol. Karpa. Coronation, Alberta, • 
Laisvės Varpą, nes neturi fonn., —$31. K. Miiler, Greenburg. Pa., i
FM bangų aparatų- J. Makauskis, Brooklyn, M- Gineitienė, Dorchester,

N Y..—32 dol. Mass., J. Mačionis. Mainas-’
Gavo stipendiją St. Bučnys, Dayton, Ohio, ir G.S.. Dorchester, Mass.

... . ... • p • atsiuntė 20 dol. (po $10 kun. ville, W. A a.
Našlaičiai Vmcasir Povu Narbvtasir St Bučnys). B. Sinkevicz, Woodhaven.

las Gvazdauskai, Vinco ir N.Y., $0.75.
Marijonos Gvazdauskų sū-1 Įgaliotiniams ii visiems Maikis ir tėvas dėkoja au-
nūs, gavo nemažas stipendi- širdingai dėkoja koto jam.
jas mokslui tęsti. 1 Tauto* Fondo Valdyba "Keleivio“ administracija

Trijų mėnesių pajamos
Balfas sausio-kovo mėne

siais gavo bendrai šalpai 
32.350 dol., Vasario 16 gim
nazijai 7.073. Saleziečių 
gimnazijai 1.380. Nario mo
kesti sumokėjo 608 asmenys. 
984 dol. gauti iš smulkių šal
tinių (butų nuomos, nuošim
čiai. parduotos atlaikęs ir 
pan.).

Sausio-kovo mėnesiais su
mokėta 9.102 dol. už 122 
siuntinius Į Sibirą, Lietuvą, 
nusiusta mokykloms suauko
ti 8.453 doleriai. Virš tūks
tančio dolerių išsiųsta pini
gais Vokietijos lietuvių šal
pai. 1,482 doleriai sumokėta 
paštui už 342 Įvairias indivi
dualios šalpos siuntas. Taip 
pat nėr 500 dolerių išsiųsta 
pinigais Į Įvairius kraštus.

Penkios Balfo šalpos 
siuntos kasdien

Sausio-kovo mėnesiais 
Balfas išsiuntė 342 Įvairius 
siuntinius Į Įvairius pasaulio 
kraštus. Lenkijon nusiųsta 
161 siuntinys su vartotais rū

bais ir 18 vaistų siuntinių- 26 
siuntiniai buvo išsiųsti su 
knygomis, iš jų net 19 Į Aust- 
raliją (aukotojų pageidavi
mas). Visų Balfo siuntinių 
vertė siekė 20,000 dolerių, 
tačiau vartoti rūbai ir kny
gos buvo Balfui • dovanoti, 
kai kas atsiųsta i centrą net 
iš Kanados ar tolimų lietu
vių kolonijų-

Įį.
Testamentą reikia gerai 

parašyti
Paskutiniu laiku Balfo 

reikalų vedėjui teko daly
vauti teismuose, kurie tvirti
no testamentus. Balfas netu
ri jokių sunkumų gauti Bal
fui užiašvtas sumas, tačiaui 
didelės, beveik neįveikiamos i 
kliūtys, kai palikimą reikia 
išgauti, kai jis užrašytas gi
minėms i Lietuvą, kurios o-į 
kupaci jos JAV nepripažįsta.: 
ir JAV teismai bijo. kad pa
likimas nepatektų i okupan-j 
to rankas. Jei testamento ra
šytojas paliktų pinigus Bal
fui ir atskiru raštu (ne testa
mentu) P>alfui nurodytų. ‘ 
kaip jis turėtų pasielgti Lie
tuvoje likusių giminių atžvil
giu atrodo, sunkumų būtų 
išvengta, ir mirusiojo gimi- 
į ės savo dali gautų. Balfas 
čia neturėtų jokio pelno, o 
tik darbo, bet Balfas jokio 
pelno ir nesiekia, o nori tik 
padėti.

Prašymų srovė Į Balfo 
centrą nuolat teka. gurgu
liuoja. Kol bus išteklių, — 
tie prašymai bus patenkinti. 
Balfo centras netiki, kad 
dosnūs JAV lietuviai kada 
nors atsisakys nušluostyti 
vargano brolio ašaras.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

Turizmo karštligė

Raudonosios "Laisvės“ 
aplinkoj leidžiami gandai. • 
kad šiemet esą užsirašiusių 

J turistais vykti pavei-gtojon 
Lietuvos per 600 asmenų ir 
dauguma jų naujakuriai su 
savo šeimomis. Todėl gene
rolo, o dabar turizmo duri
ninko Karvelio Įgaliota mo
terėlė darbuojasi išsijuosu
si. kad tik visi skubėtų užsi
rašyti, nes vėliau nebūsią 
vietų...

Žinoma, tai propagandos 
sumetimais skleidžiami gan. 
oai, kuriais norima paska
tinti tokiai kelionei regist
ruotis ir jai pasiruošti.

Pereitais metais taip pat 
gyrėsi, kad tūkstantis JAV 
lietuvių aplankysiąs dainų 
šventę Vilniuje, o iš tikrųjų 
tokių atsirado tik nepilnas 
šimtas.

Matyti, duotas Kremliaus 
toks isakvmas, kad šiais me- 
tais nustatytu planu atsiras
tų bent keli šimtai turistų Į 
Lietuvą. Ir atrodo, kad iki 
šiol "Laisvės“ parinktais tu
ristais tenykščiai propagan
distai nelabai patenkinti- Jie 
nuvykę ten nieko negalėjo 
papasakoti net apie bendri
nes JAV lietuvių organiza- 
zijas. kai kurie nežinojo net 
jų vardų, nemokėjo čionykš
tės laisvinimo veiklos tinka
mai nuniekinti, o grįžę taip 
pat nesugebėjo atlikti čia tų 
komunistinės propagandos 
uždavinių, kurių iš jų tikėta
si.

Todėl dabar labiau pa
geidaujami iki šiol visaip 
plūstieji naujakuriai, nes 
manoma, kad jais bus gali
ma daugiau pasinaudoti, nei 
"Laisvės“ auklėtiniais.

Štai kodėl ir leidžiami 
gandai, kad jau daug nauja
kurių yra pasiruošusių šią 
vasarą vykti pavergtojon 
Lietuvon.

Salomėja Lietuvon buvo 
nuvykusi jau kelis kartus, 
bet paskutini kartą grįžusi 
net nepasigyrė. ką ten ma- 
ęiuą ir girdėjusi.. Šiais me
tais Į komunistinius atlaidus 
ten. regis, pasišovusi vykti 
pati "Vienybės“ leidėja.

Nugirdęs

St. Kairio ir K. Bielinio 
urnos su pelenais perkelia
mos Į Tautines kapines Chi
cagoje.

Mirusiųjų St. Kairio ir K. 
Bielinio norus vykdant jų 
urnas su pelenais giminės 
perkelia Į Lietuvių tautines 
kapines Chicagoje ten sau
goti-

St. Kairio ir K. Bielinio 
urnu su pelenais perdavimo 
ceremonijos Įvyks Chicagoj 
kapinių puošimo dieną — 
gegužės 30 d.

Urnas iš Nevv Yorko pa
lydės, be giminių, Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
Centro Komiteto atstovai ir 
dar kiti.

Tautinių kapinių vadovy
bė, turėdama galvoje miru
siųjų didelius nuopelnus 
Lietuvai ir lietuvių tautai bei 
darbo žmonėms, už urnų 
saugojimą neims jokio mo- 
Kescio.

Ten pat jau saugojama ir 
buvusio Lietuvos preziden
to K. Griniaus palaikų urna.

Nauja lietuvių radijo 
programa

"Laisvės žiburio“ naujoji 
ladijo programa Nevv Yor
ke. pradedant balandžio 24 
d., bus girdima kiekvieną 
sekmadieinį nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Programa gir
dima iš WHBI stoties 105.9 
FM banga.

"Laisvės žiburio“ adre
sas: Romas Kezys. 62-15 
69 Place, Middle Willage. 
N.Y- 11379. Tel. TW 4-1288.

Šiuo adresu taip pat gali
ma kreiptis, norint už savi
kainą įsigyti gerus AM FM 
radijo aparatus.

DETROIT, MICH.

Bendruomenės suvažiavinm*

Balandžio 30 d. ir gegužės 
1 d. čia posėdžiaus JAV 
Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba. Tai bus dabartinės ta- 
rvbos trečiasis suvažiavimas

BROOKLYN. N.Y.

Mirė K. Šimanskas

Kovo 27 d. po operacijos 
mirė lietuviams gerai žino
mas maisto dalykų krautu
vės savininkas Kazys Ši
manskas. apie 60 m. am
žiaus. palikęs liūdinčius 
Zmūną Ir sūnų.

Prieš daugiau nei 30 me
tų velionis kartu su draugu 
Kaziu Mikšiu atidarė mais
to dalykų krautuvę ir. sąži
ningai prekiaudami, Įsigijo 
dideli savo tautiečių pasiti
kėjimą, todėl atidarė ir ant
rą krautuvę. Jie gamindavo 
lietuvių skoniui pritaikytas 
dešras ir skilandžius, turėjo 
Mass. lietuvių bitininko me
daus ir Mich. lietuvio lietu
viško sūrio.

Prieš 3 metus K. Mikšys, 
nuvažiavęs i sandėlį atsivež
ti prekių, krito ir mirė. Ši
manskas, vienas likęs, turėjo 
antrąją krautuvę uždaryti, 
o dabar gal toje Brooklyno 
dalyje bus uždaryta ir pa
skutinioji lietuvio maisto 
krautuvė.

Ilsėkis, Kazy, ramiai sve
tingoje žemėje! Tavo našlei, 
sūnui ir giminėms reiškiu gi
lią užuojautą-

K. Žemaitis

IR CHRYSLER SU 
TRŪKUMAIS

Kol kongresas nesidomė
jo automooilių saugumu ir 
nepradėjo svarstyti atitinka
mo Įstatymo, tol atrodė, kad 
visi automobiliais buvo iš
leidžiami be trūkumų, bent 
patys fabrikantai apie tuos 
trūkumus neužsimindavo.

Ber kai kongresas sujudo, 
tai ir fabrikantai negali bū
ti ramūs. Jau rašėme, kad 
General Motors paskelbė iš
leidęs pusantro miliono 
Chevrollet su trūkumais, štai 
vėliau ir Chiysler prisipaži
no, kad jo naujųjų Dodge 
17,000 esą su reguliatoriaus 
trūkumais. Abi firmos žada 
tuos trūkumus savo lėšomis 
pašalinti.
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Iš pavergtos Lietuvos h
Nauja* mašinas pirma 

reikia sutaisyti

Komunistai biurokratai, į- 
tikinėdami kolchozinės sis
temos pranašumu, visada 
pabrėžia, kad bus išnaikinti 
visi varginantieji rankų dar
bai, nes žmogaus ir arklio 
jėgą pavaduosiančios maši
nos.

penkto dešimtmečio nuo už
ėmimo, o 1940 metais jau po 
puspenkto mėnesio įsakas iš 
Kremliaus primetė Lietuvai 
RSFSR kodeksus-..

(Eito)

A. Žmuidzinavičiau* 

muziejus

Dailininkas Antanas Žmui.
Kitaip kalba praktikai, dzinavičius, ši rudenį bai- 

Šiaulių rajono Gilvyčių sov- giąs 90 gyvenimo metų, o 
chozo direktorius A. Žukas dar tvirtas ir veiklus, savo 
Tiesoj (1966, nr. 66) tiesiai 75 metų kūrybinio darbo 
pareiškia, kad su traktoriais vaisius — apie 2000 pa- 
pusė bėdos, bet visos kitos veikslų — atidavė globoti 
mašinos (kuriomis biurokra- valdžiai'(padovanojo* liau
tai didžiuojasi) visiškai ne- džiai, kaip sako valdiniai 
tikusios ir nieko jos nepa va- laikraštininkai), 
duoja: ”Be išankstinio ’ka- Jiems valdžia įrengė tam 
pitalinio* remonto su šiomis tikrą Čiurlionio vardo gale- 
mašinomis į lauką negali va- rijos skyrių (filialą), kurio 
žiuoti“. atidarymo iškilmės buvo ko-

Ūkio direktorius kaltina vo 22 d. Savo kalboje Žmui- 
mašinų gamyklas- Paminė- dzinavičius dėkojo valdžiai 
jęs visos eilės (Rusijos ga- ir partijai, kad pritarė jo pa
myktose pagamintų) maši- siūlymui ir kad įrengė tą 
nų vardus, sako, kad jas ga- muziejų.
vus. "beveik visada tenka iš 
naujo pervirinti kai kurias 
siūles, glaudžiau suleisti 
plokštumas, pakeisti krump
liaračius bei žvaigžd. ačių I 
padėtį, permontuot neteisto- j 
gai pritvirtintus guolių kor
pusus. kai kada net pakeisti 
metalo rūši. Šitokiems dar-

Maitina medaliai*

Negalėdami gyventojus 
aprūpinti būtinais reikmeni
mis, dabartiniai Lietuvos 
valdytojai nešykšti jiems vi
sokių ordinų Štai tokiems 
skardelėmis atžymėtiems

bams reikia turėti specialią vien "gyvulininkystės pir- 
mechanizatorių brigadą ir, mūnams“ surašyti neužteko
geras dirbtuves-“

Ne veltui kiti siūto, kad
Lietuvoj ar kur nors kitur 
Pabalty būtų steigiamas spe
cialus žemės ūkio mašinų 
fabrikas gaminti Baltijos 
kraštams tinkamas mašinas. 
Bet be Maskvos leidimo to-

net trijų didelių Tiesos pus
lapių.
Jurgiui Petrauskui 80 metų

Dramos aktorius Jurgis 
Petrauskas balandžio 6 d. 
sulaukė 80 metų amžiaus- Jis 
tebegyvena Kaune ir esąs 
pradėjęs rašyti atsiminimus.

Demonstracijos Įvairiais tikslais: viršuje Saigono stu
dentai reikalauja baigti karą. Vidury Hong Kongo po
licija ašarinėmis bombomis sklaido jaunuolių demonst
raciją prieš vienu centu keltuvo kainos pakėlimą. Apa
čioje išdykaujančių studentų riaušės Ft. Lauderdale, 
Fla.

"UNITED NATIONS! į vos stovyklavietėje Michi- 
—Condemn Russton eolo- 8ane košiama kitų kraštų 
vualiam in Europe
—Restore Freedom and In- 
dependence to LITHUA
NIA“

9. Jaunimo Peticija bus 
įteikta Jungtinėse Tautose 
vadinamam "24 Komitetui“ 
(Committee of 24 to Investi- 
gate Colonialism). Jaunimo 
Peticijos įteikimas bus per 
patį Jaunimo Kongresą (bir
želio 30—liepos 3) arba tuoj 
po Kongreso.

10. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas priims Jau
nimo Deklaraciją, kuri pa
aiškins, kodėl visi lietuviai 
per jaunimą įteikia Jungti-

atvykusiems atstovams drau
ge su kviestais JAV ir Ka
nados jaunimo atstovais spe
ciali studijų savaitė. Dalyvių 
skaičius 100-150 žmonių.

2. Birželio 25-30 d. toje 
pačioje Dainavos stovykla
vietėje vyks didelė bendra 
Prieškongresinė Jaunimo
Stovykla. Dalyvių apie 500.

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESAS

1. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą šaukia Pa
saulio Lietuvių Bendruome

nėms J automs savo Peticiją, nės Valdyba, susitarusi su 
Deklaracija pabrėš dabarti-' lietuvių jaunimo organizaci
nį rusų komunistų genocidą jomis. 1966 Jaunimo Metų 
Lietuvoje, ypatingai jauni- birželio 30—liepos 3 Chica- 
mo atžvilgiu. Jaunimo De- goję, JAV.
klaracija bus kaipo priedas 2. PLJKongreso ruošimu 
prie Jaunimo Peticijos. Kar- ir pravedimu rūpinasi PLJK 
tu bus įteikiama ir kita įvairi Komitetas, sudarytas iš JAV 
dokumentacija. ir Kanados lietuvių jaunimo

11. Jaunimo Peticiją to organizacijų deleguotų at- 
Deklaraciją įteiks Jaunimo stovų ir PLB Valdybos 
Kongreso atstovų delegaci- kviestų asmenų.
ja, kuri vėliau lankys savo 
kraštų ambasadas prie

3. PLJK Komitetui vado
vauja visų Komiteto narių

Jungtinių Tautų. Visų vals-' išrinktas PLJK Komiteto 
tybių ambasadoriams bus pirmininkas Algi* Zaparac - 
pranešta apie įteiktą Petici- kas, vicepirmininkai Vaclo- 
ją, duotas deklaracijos nuo- vas Kleiza, Gabrielius Ged- 
rašas. kiti dokumentai, ir jie vila, Eugenijus Vilkas, sek- 
prašomi paremti Jaunimo retorė Zita Acelinaitė ir vyk- 
Peticiją- domasi* sekretorius Romas

12. Jaunimo Peticijai gau- Sakadolskis. ..............................
tas visų lietuvių veiksnių 4- PLJKongresą globoja 
vieningas pritarimas. Dėl PLB Valdyba ir PLJK Gar- 
Deklaracijos turinio, pobū- bės Komitetas, į kurį pa- 
džio ir kitų smulkmenų ta- kviesti laisvojo pasaulio ne
riamasi su lietuvių laisvini- tuvių iškilieji bei vadovau

kio fabriko steigti negalima, Į Neseniai jam buvo padaryta 
• ■ • ' sudėtinga akiu oneraciia. ir.

vėl esąs žvalus ir linksmas.
o Maskvoje toks 
planus neįrašytas.

uaijaoo

(Elta)

Priminė Lietuvos Statutą

"Lietuvos Statutui 400 
metų — tokia antrašte ko-

Jaunimo peticija ir kongresas
JAUNIMO PETICIJA

1. Parašų rinkimas Jauni
mo Peticijai vyksta labai

susirinkimuose, parengi
muose.

b) pi ie kiekvienos baž
nyčios.

c) visose krautuvėse. įstai
gose. darbovietėse,

d) mokyklose ir universi
tetuose,

e) aplankant kiekvieną 
lietuvį namuose,

f) Įvairiomis kitomis pro
gomis.

5. Jaunimo Peticijai para
šus tui i rinkti kiekviena* su
sipratęs lietuvi*. Į parašų

Būdinga, kas dabarti
niams menininkų veteranų 
vertintojams atrodo vertin
giausia. Iš atsiliepimo apie 
J. Petrauską atrodo, tary
tum jo kūrybingumas pasi-

vo 26 d. Vilniaus Tiesoj pa- reiškęs dviem dalykais: kad
skelbtas straipsnis apie di- jis buvęs "augintas ilgaam- sėkmingai visame laisvaja- 
dįjį Lietuvos teisės doku- žės rusų realistinio teatro me pasaulyje- Darbo pia- 
mentą (autorius V. Raude- tradicijos“ ir, prieš ateida- džia yra labai gera ir džiu- 
liūnas). ' mas į lietuvišką sceną, vaidi- ginanti.

Iš tikrųjų 400 metų suėjo nęs Ukrainoj, Kaukaze, "po 2. Australijos lietuvių §a- 
(kovo 11 d.) nuo Antrojo vidurinę Aziją ir po visą yai^čio "Mūsų Pastogės“.
Lietuvos Statuto patvirtini- plačiąją Rusiją“, ir kad — žodžiais: kiekvienas para- 
mo. Pirmoji Lietuvos Statuto "J. Petrausko daliai teko ne yra yarsi laisvė* šūvis, 
redakcija buvo priimta 1529 vienas kunigo, popo ir net kuns gali atnešti paverg- 
metais, antroji 1566, o tre- vyskupo vaidmuo, ir nė kar- tiems broliams ir tėvų žemei 
čioji — 1588 metais. Antro- tą tuo nesidžiaugė religinin- laisvę. Kaip totaliai šiandien
sios redakcijos priėmimo su- kai“... Lietuvoje pavergta tauta, - k- , , įtraukti •
kaktis panaudota kaip pro- Ir šiuo atveju žurnalistas taip totaliai mes laisvieji . ._____
ga apskritai priminti Lietu- recidyvistiškai patenka į se- junkimės laisvės kovon, ku-
vos Statuto reikšmę.

Straipsnio autorius kalba
apie Lietuvos statutą be šio 
meto politinės propagandos 
nuspalvinimo, tad ir prade

ną nenuoseklumą. Reiškia1 n yra ir teisėta, ir šventa, 
užuojauta J. Petrauskui, kad Tad kviečiam visus su dar 
"Buvo laikai, kai teatras, didesniu pasišventimu rinkti
pataikaudamas miesčioniš
kai laikinosios sostinės

da tokiu pareiškimu: "Įsta-; "aukštuomenei“, vaidino 
tymų kodifikacija feodali- menkaverčius, kaltais net a- 
nėje Lietuvoje yra vienas iš bejotinos moralės veikalus.

a) kiekvieną jaunuolį bei 

studentą.

b) Lietuvių Bendruome
nės apylinkes,

c) visas lietuvių organiza
cijas. klubus, sambūrius,

d) lietuvių krautuves, į- 

staigę.s, profesionalus,

reikšmingiausių mūsų pra
eities kultūros reiškinių ir 
juridinės minties brandos 
faktai“ Nurodo, kad Lietuvos 
Statutas turėjo įtakos visų 
kaimyninių kraštų teisės iš
sivystyme: vokiškoj Prūsi-

ir kai aktoriams neretai te
ko eiti prieš savo prigimtį, 
eikvoti savo talentą nie
kams“ Nenuoseklumas tas, 
kad. ieigu. ir būta ko bent 
šiek tiek panašaus Kauno te
atre. tai buvo vadovaujant 
B. Dauguviečiui, kuriam da-

parašus — laisvės šūvius —
Jaunimo Peticijai!

3. Jaunimo Peticija siekia
šių tikslų: : _ . ....

a) prašyti Jungtines Tau- e) lietuvių parapijas ir Vi
tas pasmerkti rusų kolonia-, sus dvasiškius,
lizmą Europoje ir grąžinti; f) laikraščių redakcijas ir
Lietuvai laisvę ir nepriklau- radi jo klubus,
somybę, ~ ; g) Lietuvos Vyčius, Susi-

b) parodyti pasauliui, kad i vienijimus, senuosuis ir nau- 
laisvėje lietuvių yra daug ir juosius ateivius,

joj. Lenkijoj, Maskvc' Lat
vijoj, Estijoj ir ypač Ukrai- bar Vilniuje stovi pamink 
noj. "Netgi prijungus Lietu- las. (Elta)
vą prie Rusijos. Statutas bu
vo palikęs galioti, ir tik 1840 
metų birželio 25 d. caro įsa
ku jis buvo pakeistas bend
rais Rusijos imperijos įstaty
mais“

Tas priminimas išryškina 
skirtumą tarp carų (Kotri- 
nos, Aleksandro I. Mikalo
jaus I) ir bolševikų (Stali-

h) pensininkus, 
į) visu* lietuvius.
$- Jaunimo Peticijai vesti 

gvva akciją lietuvių ir kita
taučių spaudoje ir per radi-

l i I i i i ♦ uu tĮDOMIOS KNiGOS

Romanai
Jurgi* Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 p9l., 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ j ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS { 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 42U psl., kai
na $6.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
Didžioji meilė, 11 ū., roma

nas, 3o9 psl., kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, SlKSNO- 
SPAKNiŲ o<JoiA5, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 26d 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGMS, premijuotas 
romanas, .205 pusk, kaina 

$2.50.

Aloyzas Baronas; VIEN1- 
įŠl MEDŽIAI, 11? psl. kai- 
Į na $ 1,50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
lš knygnešio kum Al. Sida
ravičiaus gyvenimo, 333 psi., 
kaina $z.ou.

Juozas Sva’stas: JO SU- 
ŽAUE1INE, piemiju u t a s 
romanas ls v mco Kudirkos 
gyvenimo, 3i>4 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IK BEtK'UNES, pre
mijuotas romanas, 37 b psk, 
Kama $3,00.

Vytautas Alantos: TARP 
DVIEJŲ G Y VĖMIMŲ. 40Z 
pusi., karna $4.oo.

Ale Rūta, MOTINOa 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį įsaukieu savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 307 psk, 
kaina $4.00.
mo.

jantieji asmenys to Jauni
mo Kongresą rengiančių 
jaunimo organizacijų pirmi
ninkai.

5. PLJKongresui populia
rinti yra pagamintas PLJK 
plakatas. Plakatą paruošė 
dailininkas Telesforas Va
lius Kanadoje, jį visiems 
siunčia ir platina Kanados 
JM Komiteto pirmininkė 
Giedrė Rinkūnaitė (146 
Close Avė., Toronto 3, On
tario, Canada)-

PLB Jaunimo Metu 
Talkos Komisija

mo institucijomis ir kitais 
suinteresuotais asmenimis. 
Šį darbą tvarko PLB JM 
Talkos Komisijos narys Sta
sys Lazdinis.

13« Dėl Jaunimo Peticijos 
įteikimo Jungtinėse Tautose 
procedūros to vėliau lanky
mosi pas įvairių valstybių 
ambasadorius yra dirbama 
kartu su Nevv Yorke gyve
nančiais asmenimis to lais
vinimo institucijomis.

14. Jaunimo Peticijos la
pų siuntimą, surinkimą, in
formaciją ir kitus panašius 
reikalus tvarko PLB JM 
Talkos Komisijos pirminin
kas Vytautas Kamantas 
(477 Cole Plaza, Willowick, 
Ohio 44094).

15. Iš laikraščių iškirptos 
ir pasirašytos J. Peticijos 
Blankos bus perfotografuo
tos, kad būtų vienodo dy
džio ir formos su kitomis 
blankomis įteikiant Jungti
nėms Tautoms.

JAUNIMO METŲ ŠŪKIS

1. Jaunimo Metų šūkis. 
PLJK Komiteto nustatytas 
ir PLB Valdybos paskelbtas, 
yra:

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

2. Šūkis yra surimuotas, 
kaa būtų skambesnis ir leng
viau atsimenamas..

3. Šūkis yra aiškinamas 
taip: viso lietuvių jaunimo 
jėgos, darbas, mokslas, ži
nios ir energija skiriama 
Lietuvos laisvės kovai. Visi 
jaunimo pasireiškimai yra 
dedikuojami Lietuvai Tėvy
nei ir nemirštančiai lietuvių 
tautai- Jaunimas tiki laisvos 
Lietuvos Tėvynės prisikėli
mu ir nepriklausomybe.

4. Visi lietuviai prašomi šį 
šūkį naudoti visomis tinka
momis progomis.

PRIEŠKONGRESINES 

JAUNIMO STOVYKLOS

1. Prieš Jaunimo Kongre-

IŠ KOMUNISTŲ LAIVO

PABĖGO 9 JŪRININKAI

Iš į Nova Scotia (Kanado
je) pakraštį atvykusio žve
joti Rytų Vokietijos žvejų 
laivo per tris dienas pabėgo 
9 jūrininkai- Kapitonas, bi
jodamas palikti be įgulos, 
pasiskubino grįžti, iš kur at
vykęs.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Europos Pavergtųjų Tau
tų Sambūris atsiuntė pami
nėti esto Aleksander Kutt 
parašytą 26 psl. knygelę 
"Prices and the Balance 
Sheet in 10 Years of Soviet- 
Captive Countries Trade, 
1955-1964.“

Joje autorius aiškiai pa
rodė, kad per 10 metų So
vietų S-ga iš 7 nuo jos pri
klausančių valstybių (Alba-

visur,
c) dar daugiau pralaužti 

tylos uždangą visame pasau
lyje. reikalaujant pavergtai 
tautai jos teisių,

d) į aktyvų Lietuvos lais- ją. Pagaminti specialius rėk- 
vės kovos darbą įtraukti lamintos parašus, nurodant, 
kiekvieną lietuvį, ypatingai kur Peticiją galima pasira-

rinės sąjungos susirinkimą priaugančią jaunąją kartą, i syti.
Australijos sostinėje išvyko laisvajame pasaulyje, 7. Užpildytus JP lapus ne-

el sustiprinti brolių ir se- delsiant grąžinti PLB JM 
šių viltis pavergtoje tautoje, Talkos Komisijai. Iš josgau- 
nes už juos nuolat kovoja ti naujus tuščius lapus- Kur 
laisvieji lietuviai. yra patogu, galima patiems

4. Jaunimo Peticija turi JP blankus persispausdinti, 
būti renkama visur ir visa
da:

a) visuose

J- Paleckis Australijoje

Į tarptautinės parlamenta-

ir Sovietų Sąjungos "parla
mentarai“. Tai delegacijai 
vadovauti, nieko geresnio 
nesant, pavesta Justui Pa-

no) skubėjimo naikinti Lie- leckiui, kuris turi ir Sovietų 
tuvos savaimingumo pėdsa- S-gos Aukščiausios Tarybos 
kus. Carai savus įstatymus pirmininko pavaduotojo ti- 
Lietuvai primetė t»k po pus- tūlą. minėjimuose,

8. Jaunimo Peticijos teks
tas yra labai trumpas ir aiš
kus:

Pranas
PELIAI

Naujokaitis: U- 
NtUKįZ i A į

nijos. Bulgarijos, Čekoslova-I KALNUS, 500 pusi., kaina 
kijos, Rytų Vokietijos.! $5.00.
Vengrijos. Lenkijos ir Ru
munijos) pasipelnė 12 bil. 
773 mil. dolerių (7 bil- 274 
mil. dol. mažiau mokėdama 
už išvežamas prekes ir 5 bil. 
499 mil. dol. daugiau imda
ma už į jas įvežamas savo 
prekes).

Nereikia aiškinti, kad pre
kiaujant su Lietuva ir kito
mis Pabaltijo valstybėmis 
Kremliaus ponų nagai dar

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl., kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administraeiioi.

są, birželio 19-25 d- Daina- labiau yra į save palinkę-

y

i
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asikalbčjimas ' 
Maiklo su Tėvu

J

MAIK1O SU TĖVU PASIKALBEJiMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

metikus prezidentas Hoove- 
ris suorganizavo pagalbos 
tiekimą ir pristatė rusams 
tūkstančius tonų maisto ir 
vaistų. Davė mašinų žemei 
dirbti ir sėklų laukams įsėti. 
Ir dabar rusai tas mašinas 
vadina "kombainais“, kaip 
jos vadinamos Amerikoje. 
Kai Amerika maitino ba
daujančius Rusijos žmones, 
tai suvežti iš Vokietijos inži
nieriai ir mechanikai organi
zavo pramonę. Junkers lėk
tuvų specialistai padėjo ru
sams suorganizuoti oro su
sisiekimą. Kiti įrengė Dize- 
lio motorų gamybą. Krupo į- 
monė aprūpino rusus įvairio" 
mis mašinomis. Rusai dabar 
giriasi, kad tai vis jų išradi
mai. Pavyzdžiui, jie didžiuo- į 
jasi savo kovos lėktuvu, ku
lį vadina ”MIG-15.“ O iš 
tikrųjų tai yra vokiečių 
"DIS-346“ -lėktuvo kopija. 
Jis buvo vokiečio Guenterio 
sukurtas. Ir tos baisios rake
tos, rodomos Maskvos aikš
tėje per revoliucijos šventę 
kaip rusų išradimas, yra ne 
kas kita, kaip ’’V-2“ raketos,

nešk ii- prašyk tuojau pagal-1 
bos.

Gavęs mano raštą, Vil- 
JAUNIMO KONGRESUI REIKALINGA $45,000, niaus komisaras teleionu iš- 

O TUO TARPU DAR TETURI TIK $7,000. SKUBIAI 1>art1’

VISI AUKOKIME, KIEK KAS IŠGALIME. 1 ie P^ada parduoti. Ge
ležinkelietis vėl eina, bet ir

PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU : LITHUANIAN vėl gi jžta pas mane be liet- 
_ i palcio.

YOUTH CONGRESS, 1794 EAST 227 ST-, c/o Mrs. B. i Dabar jau aš susirišu tele
JUODIKIS, CLEVELAND, OHIO 44117.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai

S. GRIEŽĖ

^Tęsinys)

GELEŽINKELIETIS 

PERKA LIETPALTI

fonu su V ilniaus komisaru, o 
šis jau savo ruožtu ne juo
kais užkuria pirtį parduotu
vės komisarui. Tas atbėga 
aiškintis ir teisintis vis būsi
mu kainų pakėlimu.

Pagaliau net po dviejų 
mano raštų, keiių telefoni
nių pasikalbėjimų ir neatlai
daus »eikalavimo tik ar ne 
trečioje dienoje iš ketvirto 
kario geležinkelietis paga
liau nusipirko lietpaltį, bet... 
net ar ne 16 litų sumokėjęs 
virš popierėlyje pažymėtos 
kainos, nors viešo kainų pa 
kėlimo iki tol nebuvo.

- z............. . • x -i Vėliau paaiškėjo, kadparduotuvės komiiras Pei- 
sachas Koltūnas (aš pamir. 
šau anksčiau jį vardu pami
nėti) per tas dienas bėgiojo 
į kompartijos būstinę, norė
damas išgauti pritarimą kai-

dą. parodau tą lietpaltį, nuo 
kurio buvo nutrauktas po-

— Koman, Maiki. koman, 
pasikalbėsime apie šio svie- 

( to mandrybes.
— O ką tėvas vadini 

! vadini ’ ’mandrybėmis“ ?

si. Dar neseniai Chruščiovas 
l-amino sovietų gyventojus, 
kad už 10 metų būsianti pa
sivyta Amerika. Bet pasiro
dė, kad jis dumia žmonėms

Pašaukęs milicija (Sovie- vėl prikabintas) ir prašau 
.-X .xx^,tų Sąjungoje viešnios ap- apzĮurett. ar nesupintas.

kuriomis per karą vokiečiai saugos organizacija vadina- .° “i"1’1® ? °;?°"
bombardavo Londoną. ma milicija, ne policija, kaip • R^ „ £ J .

— Ar tu sakysi, kad ir visur kitur ją vadina, nes tai P , P
Snutniką vokiečiai išrado? esąs ne tiks gąsdinantis var- a. ^tus ape įus su amo noms pakelti. Bet čia turiu-- A, tėve, vokiečiai, das^ nors iš tikrųjų žodis mi- Xl™ad°S paZg “ ^ežtai P*“ 
Kai 1957 metų rudenį rusai licija daugiau tinka greito- ; 7 g kad kompartijos skyriai la
paleido oran pirmąjį sput- mis iš atsarginių sudalytai s "tabd^ti pardari?
mka. tai iš tikrųjų Vakarai organizacijai daugiau kari- ... j i.„
nustebo! Kaip jie galėjo tai nio pobūdžio uždaviniams m«lki 5101 nebuv0 lr kad k°- 
padalyti, būdami taip atsi- vykdyti, o ne kasdieninei
likę technikoj? Bet paslap- žmonių ir jų turto apsaugai 
tis greitai paaiškėjo. Tai ne- • (žiūr. Websterį), einu vėl 
buvo rusų išradimas. Sput- prie Rachmilevičiaus par

misaras piktnaudoja savo 
užimamąją vietą.

Komisaras, atsitokėjęs 
nuo pirmųjų staigių netikė

— Nu, vot, paimkim kad akis, ir dėl to buvo pašalin-
I ir tokį dzivaliongą, kaip Ru- 
Isija. Juk žinai, kad dabar 
| Maskvoj yra susirinkę viso 
T svieto komunistų skodas, kur 
)jie visus ir viską kritikuoja, 
į Nu. tai aš rokuoju, kad mu- 

J du turėtume ir juos pakriti- 
■ Kuoti. ar ne?I — Pakritikuoti galima, 
B bet kodėl tėvas Rusiją vadi. 
|m "dzivaiiongu“?

— Nu, tai kaip kitaip ją 
pavadinti? Juk žinai, kad 

i neseniai dar ji buvo istizus, 
kaip vakarykštis kisielius. 
Lietuvoje mes važiuodavom 

Ii kermošių gražiai apsiren- 
Igę. švaksuotais kamašais ap
siavę, o ruskeliai atvykda
vo is Maskolijos basi ir va- 
Į saros metu kailiniais apsi
vilkę, ba kitokių drabužių 
neturėjo. Po kailiniais ir 
marškinių neturėdavo. Bu
vo plaukais apžėlę ir niekad 
nesipi ausdavo. Vienu žo-

tas.
— Maiki, man rodos, kad 

tu turi misteiką. Juk ruskiai 
padarė pirmutinį sputniką, 
ar ne? Ir dabar beveik kas 
menesi išleidžia į padanges 
naują aitvarą. II ^a į rake
tą ir lekia dau.^nus, tartum 
norėdami įiodyti, kad nėra 
nei dangaus, nei Dievo.

— Bet žmonėm, tėve, 
visų pirma reikia duonos, 
drabužių ir geros pastogės, 
o ne raketų. Neprivalgęs 
žmogus raketos neatsikąs. O 
maisto įusams vis trūksta. Ir 
dabar N'ikolai Baibakov, 
pianavimo komiteto pirmi
ninkas, pasakė Maskvoje su. 
sirinkusiam kongresui, kad 
per pastaruosius penkerius 
metus sovietų maisto gamy
ba ne tiktai nepakilo, bet nu
krito beveik dviem nuošim
čiais. Tai kokia rusams nau
da iš sputnikų ir raketų, kai

niką jiems sukūrė Vokietijos 
mokslininkai, kuriuos Roo
seveltas su Churchilliu Jal
tos konferencijoje dovano
jo Stalinui.

— Maiki, aš negaliu to 
suprasti- Juk tie mokslinin
kai nebuvo Roosevelto ar 
Čirčilio locna prapertė, tai 
kaipgi jie galėjo būt Stalinui 
dovanoti?

— Gerai, tėve. aš tuoj pa
aiškinsiu. Karas buvo jau 
pasibaigęs, kai vienas Ame-

įdžiu. buvo tamsus narodas. 1 neužtenka duonos?
O pažiūrėk, kas dabar da
rosi ’ Jų sputnikai jau aplink 

Į mėnuli skraido. Atsiunčia iš 
tenai pikčerių. Gali sakyt, 
kad pralenkė ir Amerikos 
mokslinčius. Ir visa tai atsi- 

| tiko taip greitai, kad nesino- 
Įri net savo akims vieryti. Nu, 
ar tai ne dzivuliongai?

— Kad nišai buvo atsili- 
! kę nuo Vakarų Europos, tai 
tiesa- Bet tėvas klysti many

— Nu, tai pasakyk, kodėl 
Maskvos komisarai tiek 
daug svarbos deda ant sput
nikų, o nepamislina. kad 
žmonės nori valgyti ?

—Sputnikais jie nori paro
dyti pasauliui, kad jų moks
las gali stebuklus daryti- Bet 
iš tikrųjų, tėve. ir tuo moks
lu rusai negali labai didžiuo
tis. nes tai ne jų genijaus iš
radimas. Prie to daug prisi-

damas, kad jie pakilo labai dėjo Amerika ir vokiečių
Į greitai. Iš tikrųjų jie vijosi 
paskui Vakarus daugiau 
kaip tūkstantį metų, kol pa. 

Įsiekė dabartinio laipsnio.
— Sakai, jie vijosi? Ar 

Iriai Vakarai bėgo nuo jų, jei- 
Įgu reikėjo vytis?

— Ne bėgo, bet turėjo 
[aukštą technologiją, prie 
darbo buvo pritaikę mokslą, 
ir rusai stengėsi iš jų moky
tis. Ypač jų caras Petras Di- 

[dysis įvedė Rusijon nemaža 
I europietiškų dalykų. Jis bu- 
Įvo išvykęs užsienin ir laivų 
' statybos mokytis, kvietė Ru- 
' sijon visokius meistrus ir ad- 
jministratorius kraštui tvar
dyti- Stengėsi ir kiti carai su- 
Įsilyginti su Europa. Ir vis
tiek Rusija dar yra atsiliku-

mokslininkai
— O kaip tu tą išfigeria-

vai? t*

— Kai Vokietija pralai
mėjo Antrąjį pasaulinį karą, 
tai daugumas vokiečių mok
slininkų, kurie planavo viso
kias raketas ir bombonešius, 
buvo išgabenti Rusijon. Sta
linas to išreikalavo Jaltos 
konferencijoje, o Amerikos 
prezidentas Rooseveltas ir 
Anglijos galva Churchillis 

1 sutiko jo reikalavimus pa
tenkinti. Patys rusai išrado 
tik kolchozus, kuriuos įvedus 
1921 metais prasidėjo ba-

bai atidžiai sekė visa, kas 
vyko aplinkui, bet niekada
nepareiškė tiesioginiai savo ka^na $2.).

A <

Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgi* Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina...................$2-50

EILĖRAŠČIAI. Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais, kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina.................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus,

pageidavimų ar net užuomi
nų viešos administracijos 
pareigūnams- Taigi ir Peisa- 

i cho Koltuno bėgiojimas į

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .......................... $6.

UETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

duotuvės jų laukti. Tuo tar- tumll- ,‘.ma P”1^.. .. , ...
pu grįžta geležinkelietis ir . ~ Jl? d?vl. tok-‘ >letPalt-i’ 
skundžiasi, kad jo sutiktas kokio as visoje parduotuve-
gatvėje milicininkas kvie- Je netuiiu, ais inas jis, patys Vilniaus partiečiai bu- 
čiamas atsisakė eiti (matyt. taikydamaszo ziusman. Bej yQ iųaskvos marionetės, 
turėjo kitą uždavinį atlikti).' neP^slsa £s> es3s» įr Kas turčj0 progos užmesti 
Aš ji suraminu, kad jau pats J1S ^a ne P{° langą iš- ( j tok,u parduotuvių są-
pašaukiau. Čia pat matau ?;est! Pirk.eJį:_ Kainos skaitybos “knygas, lengvai
atskuba du jauni vyrukai ei- , sl0vmi" dienomis busiančios t/bėj kad prekyba vy- 
viliai apsirengę, tik ant kai- Pakelto,s’ " todel sulav ko be sustojimo bet... fak- 
i;ės rankovės virš alkūnės £spat avimą. tjnaj žymi dalis prekių pa-
delno pločio raudom rais-'- . , 7 ° " “f į tamsyje isKeiiauuaVO pro............................ zve pafduotuvę, surasol už įJalines duris. v

protokolą apie rastą stovi, Į- RĄS gauna
. . , glėbį prekių (gali būti ir pil-

lių. apie 150 švarų, bet žva- “ garsiai proto- nag vežimas)), sumoka nu-
lus ir, kaip vėliau pasirodė, °.3 Pers °\.° omisarui,. statyt?j kainą, o vėliau užpa- 
nepėsčias. Milicininkas apie kal.P nemokančiam lietuvis- kali<*osc ki€muose>
5 pėdų 8-9 colių. Su sena k.a*’ dar žodžiu išverčia ru-. vartfee įr is po
Lietuvos policija šitų vjmj ®'.skal; 11 '1S1 pasuasome. skverno pardavinėja jau
nebuvo ko nė lyginti- , Užbaigęs ai ą ir 1S1 eJ$s ekuliacinėmis kainomis- I protokolą portfelin. le.te-,Nęgalėdami įsjgytj reiRia_

mo daikto parduotuvėse, 
žmonės priversti pirkti "juo
doje“ rinkoje spekuliacinė
mis kainomis. Gautu pelnu 
dalijasi parduotuvių komi
sarai su tarpininkais. Taigi 
spekuliaciją ir juodąją rinką 
Sovietų Sąjungoje iššaukia 
ne tik prekių tiūkumas, bet 
ir čia mano aprašytas jų pa
skirstymo būdas, arba sovie
tiniu terminu tariant: aprū
pinimo technika.

Užtatai gamybos ir preky
bos įmonių vadovai ir admi
nistratoriai (o paskui juos 
ir visa eilė žemesnio rango 
pareigūnų: sandėlininkų,
knygvedžių. pardavėjų irt.t. 
irt.tj ir sovietinėje santvar
koje gyvena ir sočiai, ir šil
tai. (Bus daugiau).

ciai su milicijos ženklais. 
Leitenantas — tikras gaidų-

ioje užtiko Harzo (ištark: 
Harco) kalnuose milžiniš
kus požemio įrengimus, kur 
buvo tų pagarsėjusių "V-2“ 
raketų centras. Kai jis atsi
klausė savo vyriausybės, ką 
jis turėtų su tuo daryti, iš 
pačių aukščiausių sferų atė

Sutikęs prisistatau ir ke- nan[as dar apsidairo, ati- 
. liais žodžiais paaiškinu rei- cjžia.i nažiūri komisami į a-
jo Įsakymas, nieko nedaryti. | kąl^ Jau 6 vai. vakaro, už- kis ir gana draugiškai prata- 
meko nejudint, bet viską darinėjamos parduotuvės. ^a.
čielybėj perduoti rusams,i Manoji jau užrakinta iš gat- Atrodo kad tamsta ne- nes tai yra jiems pažadėtoje! vės. Bet nemažas būtys žmo-, turi teisinj„ pagrin‘do su^tab. 
tentonjoje. o Jaltos konfe- nių pagauti smalsumo dar dvti prekybos. Parduotuvę 
rencijoje nutarta, kad visa, stoviniuoja ir seka is tolo, prekybos metu laikai atdarą, 

kas čia vyksta. Einame į kie- pjrkčjai lankosi, jokių įspė- 
mą, bet ir ten apatinio auks- jjmo ženklų, kad pardavi-

kas bus jiems pavestoje te
ritorijoje, turi būti jiems ari
duota. Todėl rusai surankio- to durys užsklęstos net. nžra...
jo visus vokiečių mokslinin
kus. kurie buvo surišti su ta 
fantastiška požemio labora-

dviem plačiom sunkiom ge
ležinėm štangom ir užrakin
tos didelėm kabančiom spy- 4

torija ir kitur parsigabeno nom. Kylame užpakaliniais • į*iui ateiti iytoj, nes dabar 
juos Rusijon, davė geras gy- laiptais į antrą aukštą. Jau jau Vėlu, kasa uždaryta ir tt.

Norėdamas greičiau už
baigti nemalonų reikalą, ko
misaras liepia geležinkelie-

partijos būstinę, kad jį ten 
palaimintų su pakeltom kai
nom, baigėsi nieku, nes ir

venimo sąlygas ir paprašė 
dirbti jiems. Ir taip atsirado 
piimasis "sputnikas“.

— Bai gory, Maik. čia 
graži pasaka.

— Tai ne pasaka, tėve. 
bet tikriausia tikrovė.

— Nu, tai papasakok man 
ir daugiau. Aš norėčiau ži
noti, kada tie ruskiai atsira
do ir kodėl jie taip buvo at
silikę nuo kitų tautų?

— Gerai, tėve, papasako
siu anie tai kitą kartą, o da
bar lik sveikas.

> — Nu, tai gudbai!
_______________________

das, ir išmirė milionai žmo- VEIKSLU 
nių- Jeigu ne Amerikos pa
galba. gai nedaug gyvų ru
sų būtų likę. Bet buvęs A-

SKAITYK STASIO Ml 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "Lietuvių Iieivija 
Amerikoje." DAUG PA* 

KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00

ir čia užrakinta, bet dai pa- jau gaĮVėn išėjęs, geležin- 
sigauname laiptuose parda- keliečiui sakau: 
vėją. aną nedidelį juodbru- — Jeigu ir rytoj nepar-
vi- . . duos, ateik pas mane.

— Atrakink, —trumpai į- jr duodu gavo įstaigos ad-
sako leitenantas. r5g^ ir telefoną. Rytojaus ry-

— Neturiu raktų, — atsa- tą tuojau po 10 vai. geležin-
ko šis. — Komisaras užraki- kelietis jau pas mane ir, ži
no ir išsinešė... noma. be lietpalčio.

— Tuojau pašauk jį. _ Išplūdo ir išvarė, —
— Kur dabar aš jį sura- skudžiasi vargšas.

siu?! Kaip žinome, tokiem par-
— Aš neklausiu, kur tams- duotuvių komisarams pri-

ta jį surasi... Tučtuojau jis žiūrėti 1940 m- rugpiūčio 10 
čia turi būti su raktais, o ne, d Prekybos komisariato bu
tai šauk šaltkalvį, — neat- v0 paskirti apskričių komi- 
leidžia leitenantas. Į sarai-prižiūrėtojai, parinkti

Bet čia pat prisistato ir ko- iš patyrusių ir veiklių koo- 
misaras su raktais ir eina du
rų rakinti. Bet leitenantas 
pareikalauja vesti iš gatvės.

Padaliau sueiname visi vi
dun, pakylame į antrą aukš.

peratiriinkų, visi lietuviai. 
Vilniuje tokiu komisaru pri
žiūrėtoju buvo plačiai žino
mas kooperatininkas agro
nomas J.B., dabar įsikūręs

tą, vėl į tą patį kambarį, ku- Chicagoje-
riame prasidėjo mūsų "tur- Tuojau parašau jam raštą
gus“ Aš. atskleidęs užuolai- ir įduodu geležinkeliečiui:

Klaidų atitaisymas
Balandžio 13 d. Keleivio 

5-to pusi- mano atsiminimų 
trečios skilties 10-je eilutėje 
iš viršaus pa žodžių: "pa
traukiu į šalį užuolaidą“, yra 
iškritę šie žodžiai: "ir paro
dau keliasdešimt kabančių 
•lietpalčių. Berniokas prišo
kęs užtraukia atgal.“

Ten pat ketvirtos skilties 
po 12 eilutės iš viršaus po 
mano žodžių: "Aš švilpuką 
burnon ir turrrr!“ išleistas 
visas sakinys, kuris buvo 
toks: "Komisaras tokios 
staigmenos nusigando ir ap
sisukęs nukūrė atgal.“

Knygos
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ..................  $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ........................... $1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai-

• • • .....••••• a • • . • ^^1.^)^).
TRYS SAKALAI. Alf. Vam

buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
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MOTERĮI SKYRIUS
ANTANAS TULYS

Prakeikimas
ši novelė paimta iš ką tik išėjusios Antano Tūlio 

knygos "Inicialai po tiltu“, kurią išleido Nidos knygų 
klubas. Rašytojas A. Tulys gyvena Floridoje. Jau yra 
išleista trys jo dramos ir du novelių rinkiniai, jų tar
pe “Tūzų klubas“. Keleivio administracijoje galima 
gauti “Inicialai po tiltu“ už $1.90 ir “Tūzų klubas“ 
už $3.00.

-
Tęsinys

Kitą dieną, išgirdus, kas atsitiko Veronikai, Uršulė 
čiupo savo vyrą.

— Ką vyras darys, jei merga gundo? Ji atsisėdo ant 
arklio prieš mane, ir nė nemačiau, kaip atėjo velnias i 
mano galvą. Na, ir pasipiliau i jos lovą. Ne kad būčiau 
ten lindęs, bet norėjau išgirsti, ką ji pasakys.

— Ir išgirdai — jau juokiasi iš tavęs visas sodžius,— 
tarė Uršulė.

Atėjo balandžio penkiolikta- Brazys nuvežė klebonui 
pirmą veršį, kuri priėmė klebono ūkvedys ir paleido Bra
zį keliauti namo. Alksnyne, kui- stovėjo senas kryžius, 
pastatytas kažkam toje vietoje žuvusiam, išėjo į kelią prieš 
Brazį ponaitis su lazdele.

— Aš esu čigonės velnias, duok man vadeles, 
sakė ponaitis.

Pamatęs ponaičio kojas. Brazys neabejojo, kad tas 
ponaitis yra tikras velnias. Jo kojos buvo karvės nagomis. 
Brazys tylėdamas atidavė velniui vadeles. Velnias pasuko 
arklį iš kelio. įvažiavo į balą iki dugninės ir kumštelėjo 
Braziui išlipti. Išlipusiam liepė tūptis.

— Tūpk į balą iki smakro, — velnias švelniu balsu 
pasakė Braziui.

Brazys be žodžio įlindo į balą iki smakro ir žiūrėjo 
į velnią.

Vincas Mykolaitis-Putinas

NERAMU

Ši ramų, saulėtą rytą 
Vėl plunksną į ranką imu.
Sušvito galvoj giedrios mintys,
Tačiau širdyje neramu- 
Kalnelis. Toli čia girdėti.
Sukranksėjo varna pušy,
Lazdynų ūksmingame krūme 
Čirena paukšteliai maži.
Tačiau pakrašty horizonto 
Dangus jau pilkėja šėmai.
Pakalnėj į balzganą rūką 
Jau skęsta gimtinės namai.
Norėjau šį saulėtą rytą 
Pragysti su šypsniu linksmu.
Bet niaukias galvoj giedrios mintys, — 
Širdy neramu.

pa-

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž.» mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,

Mass. 02131.

iA nė ženklo nėra. kad namai 
• buvo dažyti.

Sulygome už du tūkstan
čiu ir tris šimtus doleriu-

Sibulskienė su savo dukra Kotryna Steele.

Turiu trijų šeimų namus 
Bostono priemiestyje. Esu 
našlė, vaikai suaugę ir vedę.' Kompanijos darbininkai 
Seniai galvojau tuos namus į tuoj atvežė savo kopėčias ir 
parduoti, bet vis nepasitaiko visokių lentų pastatė ir pa 
pirkėjo. Prieš maždaug še
šias savaites atėjo pas mane

panija vis skambina ir grasi
na. Skambinom tam advoka
tui, sako. padariau, kas gali
ma, nekvaršinkit man gal
vos.

Jau mėnesis. kai nemiegu 
naktimis. Sakau, ar nepatar- 

I šit mums, ar viskas gerai bu.
' vo padalyta ir ar reikia kas 
daugiau daryti?

Susirūpinę Keleivio 
skaitytojai

Mass.

Atsakymas

Jei žmonės pasitartų su 
savo advokatais ir bankais 
prieš pasirašydami sutartis, 
o ne po to, jie turėtų mažiau 
rūpesčių ir mažiau išlaidų.

Kompanija Tamstą gali 
patraukti teisman už sutar
ties sulaužymą (breach of 
contract)- Jei jie laimės, o 
man atrodo, kad jie tikrai 
laimėtų, jiems bus priteista 
iš Tamstos ne tik už turėtus 
nuostolius (damages), bet ir 
atlyginimas už "nustotą pel
ną“.

Tamsta sakai, kad namai 
dabar yra Tamstos sūraus 
vardu- Todėl kompanija ne
galės už.’ėui "arešto“ (at- 
tachr.ient) ant namų. Ta
čiau jie gali kreiptis į "Court 
of Etiuitv“. tai yra specialus
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Kad daugiau būti) tukių 
motinų ir dukrų!

dėjo kieme. Praėjo keturios 
dienos, viskas guli kieme, o 

pardavėjai ir pasiūlė namus j darbininkų kaip nėra. taip 
apkalti; sako, jei norėsi na- nėra- Tuo metu aš buvau nu- 
mus parduoti, gausi gėrės- ėjusi i savo banką "mortga- 
nę kainą; namai daug gra-! ge“ užsimokėti. Kaip pa- 
žiau atrodys. Pirmą vakarą • prastai, mes pasikalbame su 
nesutikau. Kitą vakarą atėjo "manager’iu“; jau daug me- 
jų ”manager’is“ ir išsėdėjo; tų pasipažįstame. Kai tik 
pas mane visą vakarą. Kai ■ aš jam pasakiau, ką suma- 
jau man visai įgriso, nuta- '■ niau padaryti su namais, jis 
riau. kad gal ir reikėtų tuos Į labai supyko; sako, kam tu 
namus apkalti; o tai daž' k; nepasitari su mumis tokiais 
kasmet ar kas antri metai, ’ reikalais: sako, namai bus 
o dažai tuoj išdžiūsta n Vei ne brangesni, o pigesni su teismas, kuriam jiems nebus 

sunku įrodyti, kad Tamsta 
pervedei namus sūnui be at
lyginimo (vvithout conside- 
ration) su tikslu, kad jie ne
galėtų uždėti tiems namams 
"arešto“ (attachment). To
kiu atveju teismas leidžia 
kreditoriui arba ieškovui 
"pasiekti“ (to reach and 
apply) tuos namus, nors jie 
ir yra kito žmogaus vardu. 

Taipogi, jei kompanija 
savo nau-

tais plastikiniais "singe 
liais“. Nubėgau namo, tuoj 
paskambinau tai kompani
jai, sakau nebenoriu to ap-

— Pakilk ir sėsk į vežimą. — pasakė velnias-
Velnias atidavė vadeles įsirangiusiam į vežimą Bra

ziui.

— Važiuok atgal j kelią. — liepė velnias. Arklys 
mėtėsi į vieną pusę, į kitą, bet vežimas nepajudėjo.

Velnias paėmė vadeles, ir arklys, lyg būtų pats vel
nias, išnešė iš dumblo į kelią, čia velnias iššoko iš veži
mo ir nuėjo pro kryžių į tankų alksnyną.

Brazys parvažiavo namolei. Arklys purvinas, vežimas 
purvinas ir Brazys purvinas iki smakro-

— Kur įlindai? — jį pasitikus klausė Uršulė.
— Velnias, čigonės velnias, tas didžiausias rakalis 

pragare, įmurdė mane į balą, — sumikčiojo Jonas Brazys.;
— Tu man nepaistyk’ — suriko Uršulė. — Šeduvoje 

įkaušai, girtas įvažiavai į balą. velnias žino, kaip tu iš 
ten išlindai.

Sodžiuje ir piemenys netikėjo, kad Brazelis matė į 
velnią, bet Jonas Brazys žinojo, kad jis matė velnią, kad 
čigonės velnias įkišo jį į balą.

Po kelių dienų Brazys atsigavo, pradėjo rūpintis 
ūkio reikalais, bet jau nebuvo tas pats. Jis žinojo, kad 
velnias tikrai yra. ir tas rakalis velnias tikrai yra. Pradėjo 
bijoti kelio į Šeduvą. Sutemus, kai pasitaikė būti tvarte 
ar pne šulinio, Brazys pamatydavo juodą katiną su balta 
apikakle prie klojimo sąsparos..- O jis žinojo, kad tokio 
katino sodžiuje nėra. Buvo jam aišku, kad čigonės velnias, 
tas didžiausias rakalis pragare, pasivertęs į katiną, suki- 
nasi jo sodyboje.

Metai bėgo, Jonas Brazys vežė veršius klebonui, ir 
vis balandžio penkioliktą, ir žiūrėjo, kad pristatytų veršį 
klebonui balandžio penkioliktą. Sūnus augo, augo gražus, 
skaistus, ilgas, tarytum nebūtų jo vaikas.

Sūnus Juozas. Jį visur pamatei iškėlusį galvą, žiūrint 
į aukštį, į vidurį dangaus.

Didesnių nelaimių Brazių sodyboje nepasitaikė- Ona 
ir jos brolis kažkur dingo, nutilo. Brazio nebevargino. 
Brazienė kiekvienais metais darėsi maldingesnė ir pradė
jo tikėti, kad velnias, pasivertęs į juodą katiną, tikrai su
kasi jų sodyboje. Tarpais dieną ji paimdavo rąžančių arba 
atsiklaupdavo prie lovos pasimelsti. Kai sodžius išėjo į 
viensėdžius ir jie pasistatė trobas prie Miško. Uršulė pra
dėjo jausti nereikalingą baimę, sutemus prie tvarto kertės 
šmėkščiojo žmogus, kurio ten nebūdavo. Ji prašė savo 

Joną įkelti koplytėlę į paliktą beržą arti vieškelio, šalia 
jų kelio. Brazys iš kažkur parsivežė koplytėlę ir įtaisė po 
žemiausiąja medžio šaka. Uršulė pradėjo eiti prie koplytė
lės melstis, k ii ją užguldavo neramumas.

(Bus daugiau).

užsimanytų suokti kaip laki- v
tinzala o lakštingala — kalimo. As, sakau, užmokė- 
krankti kaip v.m«,oiy. — siu *»»» lentų įvežimą 
staugti kaip liūtas, o liūtas— P01* doleriu, jei reikia Ma- 
bliauti kaip ožys? Dėl tokio no kiemas be reikalo buvo 
savo būdo pakeitimo pra- užkrautas jūsų reikmenimis, 
nyktu savitumas, beveik pra- ‘ o darbas vistiek dar nebuvo 
nvktu ir tokių įvairių gyvu-' pradėtas.
liu esmė ir prigimtis. I Jie labai supyko; sako,

"Ne žemės derlumu, ne* pasirašei sutartį, tai turi jos gaus sprendimą
drabužių skirtingumu, ne! laikytis, kitaip uždėsime "a-i dai. ji galės išieškoti jai pri- 
ialies gražumu, ne miestu irT ręstą am tavu narnų, iai; teisius pinigus iš kitų šaiti- 
piliu tvirtumu gyvuoja tau-, risai negalėsi parduoti. Pa- nių, kaip pav*. iš Tamstos 
tos, bet daugiausia iilaiky-' skambinau savo sūnui, nu- taupomosios sąskaitos (sa- 
damos ir vartodamos savo 1 bėgome abudu pas advokatą vings account) ir pan.

kuri didina ir išlaiko! (ne lietuvis, o airišis). Jis Jei galima, būtų patartina

Neseniai gavome stcokj musų 
lietuviškai rašytą laišką. matu. Knygos "! auta ir tau- 
Lietuviškus rašybos ženklus tinė ištikimybė“ neskaičiusi, 
pridėję, jį čia spausdiname: nes ta knyga tik prieš penke-

"Gerbiamieji, Aš siunčiu rius metus teišleista, net ži-
penkis dolerius metinės pre- no jo tai, ką dr. GirrjlJ® 01 ‘ į bro-! raums patarė namus pervesti pasistengti susitarti su kom
numeratos. Jau seniai be- kny goję, paraše, kad įkalba, sūnaus vardu, kad negalėtų panija geruoju, nors Tams

Tai Mikalojaus Daukšos,

inU3U vax. Tiizvarz^ Ci

skaičiau Keleivį. Kai iš tė- liudija tautinę gyvybę tiek 
vėlių namų išėjau, nuo to lai- apsKi itai tautos, ueR atskiro 
ko ir Keleivio nebegaunu asmens“, Kad ' blėstant tau- 
skaitvti. O Maiki su tėvu at- tos kalbai, blėsta ir pati tau- 
simenu. Ar jie dar gyvi? ta“, Kad svetur kalba yra 
Man būtų labai malonu vėl tiesiog neatskiriama nuo 
su jais susitikti. j tautybės“, kad neišmokus

"Aš taip nenoriu užmiršti svetur tėvų kalbos, savaime 
lietuvių kalbos- Tik kai per mirštama ir tėvų tautai“, 
metus tris keturis kartus su-' kad "pirmasis tautinio auk- 
einu su savo motinėle, turiu ‘įėjimo būtinasis įsakymas y-! 
progos su ja lietuviškai pa- fa išmokyti vaikus tėvų kai- to^ndenslaukan.
sikalbėti. Mano vyras nelie-; bos kaip gimtosios kalbos , palaistykite gėles. Toks 
tuvis, o čia Hobarte nėra lie- kad reikia vaikus ne tik lie- naudingų me_
tuvių, bent aš nesu apie juos tuviu kalbos išmokyti, bet, dži kurios katina auga. 
girdėjusi. ! atverti kelią } tautos dvasi-1 Ju a -’m

"Nežinau, ar galėsite ma- mus lobynus, užrakintus lie-i * 
no lietuvišką raštą suprasti, tuviskoje knygoje“.
jau pamirštu, bet labai ne-j Taigi, ta paprasta moterė-j . , . kremo
noriu savo tėveliu kalbos už-1 lė visa tai žinojo ir širdimi i , ’ 5 B , . .

Tams-
"arešto“ ant namų uždėti, tai dėl to ir susidarytų kiek 

biėstant~ta^ vieno pirmųjų lietuvių InJb. Taip ir padarėm. Bet kom- išlaidų, 
raštijos kūrėjų, gimusio
1527 m.ir mirusio 1613 me-' 
tais. neužmirštami žodžiai-

NAUDINGI PATARIMAI

Jeigu, virdami pietus, 
plaunate mėsą ar kaulus, ne

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

noriu savo tėvelių 
miršti, todėl noriu, kad Ke
leivis mane lankytų.

"Sudiev. Mrs. Roy Steele, 
Hobart, Ind.“

Mus sudomino to laiško 
autorė, todėl paprašėm dau-

zinojo
nujautė, ko neretai ir šian 
dien net austus mokslus išė
ję tėvai nežino, ar nenori ži
noti, pajusti ir įvykdyti. To
dėl garbė jai už tai.

Tebūnie ji visoms moti-

dantų pastos ar batų tepalo 
labai sunkiai atsisuka, pa
merkite į šiltą vandenį.

• •

Jeigu citrina ilgai gulėjo 
giau ką apie save parašyti, noms sektinas pavyzdys. Ir ir atrodo suvytusi, ją gali at- 
Gavome trumpą atsakymą. kad kuo daugiau tokių moti- gaivinti, pamerkus kelioms 

Paaiškėjo, kad ta. kuri sa- nu būtų ! į valandoms į šaltą vandenį-
vo dukrai įskiepijo tokią Pagarbos verta ir jos duk-
meilę lietuvių kalbai, esanti 
Barbora Sibulskienė. jau 25 
metus našlaujanti, bet dar 
geros sveikatos ir. kaip duk

tė, kuri motinos žodžius dė 
josi giliai į širdį ir jų visą gy
venimą nepamiršta. Garbė

t jai ir už tuos šiltus jausmus,, ~_____  ______
ra Kotryna Sibulskaitė-Stee-, su kuriais ji savo motinėlę vietą reikia išskalauti šiltu 
le rašo. kitiems dar daug prisimena ir ją stengiasi vandeniu, 
kuo padedanti-

Antrame laiške Kotryna 
Sibulskaitė-Steele džiaugia
si, kad Maikis su tėvu dar

šokoladą dėmes geriausia 
valyti šiltu glicerinu. Kai 
glicerinas išdžius, dėmės

pnsimena ir ja stengiasi vandeniu. 
' bent kelis kartus per metus
aplankyti, su ja lietuviškai 
pasikalbėti, kada šiandien 
ne

• » •

gyvi. Ji jiem pridėjo auką ir bu išmokytų ir praturtintų 
linki, kad abu gyvuotų dar vaikų iš gero gyvenimo savo 
bent 50 metų. tėvus pamiršta ar juos net ir

Tos čia minėtos moterys niekina...
tikrai vertos dėmesio. Bar-I » » •
borą Sibulskienė — papras
ta moteriškė, jokių didelių "Kas per keistenybe būtų 
mokslų neišėjusi, aišku, nė' gyvulių tarpe, jeigu varnas

vienas tėvų vargais ir dar- w S“ltin^ Ž

išmoto.,, A«.tnrtintn k'» tuoj pat išplauti vande- 
niu arba išvalyti citrinos 
rūgštimi.

SLA—j'au 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia ’ietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno. o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Litbuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

: t

Lūpų dažais suteptas no
sines išvirinkime vandenyje 
su muilu.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

i
t



Nr. 16. 1966 m. balandžio 20 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

r****************###*#**#*******####*#*#**##*####***#**#**##*****#***

Vietinės žinios
Daugiau pagarbos 

savajai kalbai
Direktoriai posėdžiauja, 

o vandalai plėšia

Apie tai dr. Balys Matu- Taip buvo balandžio 12 d 
lionis kalbės Bostono Lietu- ( So. Bostono Lietuvių Pilie- 
vių Kultūros Klubo susirin- čių Draugijoje. Direktoriai 
kime balandžio 23 d. 7:30 apačioje posėdžiavo nuo 8 
vai. \ak. Tarptautinio Insti- iki 11 vai., o tuo metu van- 
tuto patalpose (287 Com- dalai Įsilaužė j antrąjį aukš- 
monwealth Avė., Bostone), tą ir. ten nieko vertingo ne-

Meninėj programoj —lat-i radę, išėjo nusileisdami 
vių kompozitoriaus Janio gaiso atvejui pastatytomis

Jaunimui reikėtų labiau 

sukrusti

Jaunimo Kongreso Komi
tetas ragina parašus Jauni
mo Peticijai Jungtinėms 
Tautoms rinkti visur, kur tik 
galima. Gera proga yra Įvai
rūs susirinkimai, bet Bosto
no jaunimas, atrodo, daug 
progų praleidžia, todėl var
gu jis ir paticijai sulinktų 
parašų skaičiumi bus pir
maujančioje vietoje.

Mačiau ir praeitą sekma
dieni šv. Petro
choro koncerte būiį jauni
mo, bet nemačiau, kad kas 
rinktų parašus peticijai.

Sul’.ruskime. Laiko 
daug.

S. V

Buvo geras koncertas į keisdama savo vardą Įvai-
šv. Petro lietuvių pam-'-'usidėjus’ 

pijos choras balandžio 17 d. ^‘.la‘kem’k‘ Pat s!'». dlenM- 
surengė konce,tų, kurio pei- ™

Baltijos ir Žalgirio tuntų 
sueiga Įvyks balandžio 30 d., 
šeštadienį. 5:30 vai. popiet 
būklo patalpose. Dalyvauti

skiriamas choro kelio- naziJa su dėstomąja lietuvių Į uniformuotiems ir punktua-naS BnnianiM uiuiv acuv- , „ !JaJ
nės išlaidoms Į III-ją Lietu- Ka °a  ............................. uaL
vi Dainų Šventę Chicagoje. T Vilniaus grįžimo pne 

Pats choras sudainavo g Lietuvos ją baigė 408 jau-
nuoiamak k* Dainų šventėje' darbavoS Vi'lniaT krat j biejų tuntų skautai yra pa-
ojXet a! i?New Yotko - £ “a™"S.5T! 
vyru oktetas, kuliam vado- ?« ? kovodami pnes
vauja Aleksas Mrozinskas,! administracijos tuo- 
7 programoje numatytas metlnes nutautinimo pastan- 
dainas ir beveik tiek pat ^as‘ «
’magaryčių“. nes publika' F-Viščinis iškėlė tos gim-

• * *

Balandžio 23-24 d.d. a- 
ejų tuntų skautai yra pa
riesti šv. Jurgio sueigai pas 

Kennebunkporto skautus Į 
Maine

Skaučių Baltijos tuntas iš

I

Medinšo sonata, kurią atliks 
Mara Efferts ir Izidorius 
Vasyliūnas, ir latvių rašyto
jo Janio Rainio poezija, ku
rią skaitys Aleksandra Dau
kantienė.

kopėčiomis. Nuostolių pada
ryta per $50.

Kelionė per Lietuvą 

su Kilmonytė

ir

Gegužės 8 d. 4 vai. popiet 
So- Bostono Lietuvių Pil. Dr- 
jos salėje Janinos Lriustikai- 
tės ir Benedikto Povilavi- 
čiaus koncertas. Rengia 
Putnamo Jaunimo stovyklos 
Statybai remti Komitetas-

Gegužės 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Mišraus choro 
koncertas-banketas.

Plėšikai dirba, bet
policija nesnaudžia

Plėšikai So. Bostone ne
siliauja siautėję, bet ir poli
cija, atrodo, vis labiau jiems 
ant kulnų lipa. Štai balan-

Televizijos stotis CBS pa- džio I d. naktį du vaikėga- 
skelbė, kad rodys ”Kelionę liai išmušė R. Gorino krau- 
per Lietuvą“ ir kad aiškinto- tuvės langą ir, pasigrobę 
ja bus filmų aktorė Rūta prekių, mėgino pabėgti, bet 
Lee (Kilmonytė)- Kada tai patruliuojantis policininkas 
bus, dar nepranešė. Robert Federico abudu su

gavo ir perdavė teismui. Tai
Dariaus Posto banketas j buvo Richard Savage, 19 m.

amž., gyv. 156 6th St.. ir
Amerikos Legiono Stepo

no Dariaus Postas šiemet 
mini savo 29 m. sukaktį. Jo 
metinis banketas bus ŠĮ sek
madienį 5 vai. vak. So. Bos- 4^ §t. jjs su draugu Įsilaužė 
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos j viešosios labdaros Įstaigą 
salėje. Banketo vedėjas bus 193 p St. pagrobę rašo- 
Edmundas Ketvirtis. Į ban- mąją mašinėlę, mėgino pa
ketą pakviesta legiono aukš- sprukti. Bet priešais gyvenęs
tų pareigūnų. Į policininkas Eugene Zup-

Posto vadu šiuo metu yra 
Jonas šilalis, adj. William 
Casey.

John Nee 18

’Centinis išpardavimas“ 

Chelsea
SLA 53-ji kuopa rengia

savo iždo aukojo Sibire e- 
santiems skautams remti 
$40 ($20 tuntas ir $20 židi
nys). $20 gerajam darbeliui 
(Vokietijoje ir kitur pašai 
pos reikalingiems) ir $25 — 
Jaunimo Metų Kongresui.

Bostono

Janet Adams, 18 m. amž., rasta 
pasmaugta savo bute Paramus, 
N. J. Naktį prieš tai jaunave
džiai kėlė vestuvinę puotą. Poli
cija įvykį tiria.

nazijos mokinių ir mokytojų
parapijos giau ir daugiau. I s°lida.rum« kovoje su lenki-

Dainų šventėje dalyvauja n'n?u n nepalaužiamų ištiki, 
abu Bostono chorai- Vienas mybę lietuvybės reikalams, 
jų jau pasirodė, kokį indėlį doie. t>uda\? \ki oOO moki- 
jis ten nuveš, o dabar lau- Joje vykusi vieša ir slap
iame Mišraus choro, ku- ta lietuviškoj, veikla, bet ne- 
riam vadovauja Julius Gai
delis. pasirodymo. Jis bus 
gegužės 22 d.

reikalavo dainuoti vis dau-

ne- atsiradę nei vieno išdaviko, 
ir net komunistams buvę 
sunku Įsibrauti Į mokinių 
tarpą.

Rinksime gražuolę

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso metu Chicago
je bus renkama ir Lietuvos 
gražuolė (Miss Lithuania).

Kiekviena didesnė lietu
vių kolonija Į šias giažuolės 
varžybas siunčia savo miesto 
gražiausią mergaitę, varžy
bų keliu išrinktą, kuri turės 

m., gyv. 40 būti išrinkta ir Lietuvos

Dr. Marija Gimbutienė 

lankėsi Bostone

Linskey-Barry Way. Į Sia^uo^e Chicagoje.
Toks pat likimas ištiko ir' Pasaulio Lietuvių Kongre-

Charles Bibbey, gyv. 495 sui Remti Bostono Komite
tas sudarė komisiją gražuo
lei išrinkti. Į ją Įeina šie as
menys:

„Gentini išpardavimą“ (Pe- Į Hogan. 
nnv sale) balandžio 30 d. ’
7:30 vai. vak- Keslerienės 
namuose (155 Fenno St..
Revere, Mass.). Visi kviečia
mi dalyvauti.

kofska. išgirdęs stiklo spro
gimo balsą ir pamatęs du 
vyrus minėtoj Įstaigoj, išėjo 
laukan ir šūviais privertė 
Bibbey pasiduoti. Netrukus 
patruliavusieji policininkai 
Mafigan ir Green pagavo ir 
antrąjį paukštį — Charles

PARDUODAMA 
SILPNŲ GĖRIMŲ (soft d r inkš)

DIRBTUVĖ
su dviejų butų namais ir garažu, 
geros mašinos. IV2 tonos sunk
vežimis. žema kaina. Pardavimo 
priežastis — savininkas po 44 
metų darbo nori eiti į pensiją.

Kreiptis:
L Paulauskas. 579 Lawrence St. 
I»well. Mass.. tel. 458-0206. 
__________________________ (18)

Norėčiau gauti 3 kambarių 
butą St. Petersburghe. FLA.

Prašau pranešti:
Martin Straukas
33 No. Bridge St.
Paterson, NJ.

_________________________(18)
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai bu- į 
kiami, nuo reumatizmo, ranką, j 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo1 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir 
atsiųsime vaistų išbandr

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 
Newj<rk 4. New

Energingas So. Bostono 1 
verslininkų dr-jos pirminin
kas Edmundas Ketvirtis su
kėlė ant kojų ne tik draugi
ją. bet ir policiją, besirūpin
damas didesniu gyventojų 
saugumu. Sėkmės jam ir at
eityje ! <

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Tu gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau iš
spausdinta. Joje rasite, kad 
kiekvienas suaugęs asmuo 
dabar gali susekti iš anksto 
bet kurį polinkį į koronarinę 
širdies ligą ir imtis paprastų 
žygių jai išvengti. Tokio po
linkio susekimas gali būti 
jūsų gyvenimo didžiausiu 
sprendimu.

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga Bostone gaunama

Keleivio administracijoje.

SIŲSKITE
PINIGUS
Į RUSIJĄ

TIESIOGINIAI PER
GRAMERCY

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA. 

TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TRPININKŲ. 
JOKIŲ PASLĖPTŲ 

RINKLIAVŲ. 
MŪSŲ 20 metų VEIKLA 
BIZNY GARANTUOJA 

JUMS PATENKINTĄ 
PATARNAVIMĄ. 

Visos perlaidos pilnai garan
tuotos ir apdraustos. Tiesiogi
nis agentas Bank For Foreign
Trade, Maskvoje.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 
apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00 
Oficialios USSR kvitos pasi
rašytos gavėjo.
Pristatoma per dvi savaites. 
Jokių atskaitymų.
Kursas: 9 rubliai už $10.00

Iki $30.00—$ 2.75 
Virš $30.00—10",

GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
744 Broad SU Nevark. NJ.

Rašykite angliškai arba lie
tuviškai. prašydami pilnų 
maisto, audinių ir dovanų 
katalogų.

GRAMERCY
(Įst. 1945)

118 E. 28 Street 
New York, N. Y.

PARENGIMU KALENDORIUS

Šiuo metu toje Vilniaus Balandžio 30 d. 7:30 vai j 
Lietuvių gimnazijoje moko- vak- So. Bostono Lietuvių 
si apie 1700 mokinių, bet iš
jų tėra tik 250 komjaunuo
lių. O tai yra taip pat labai 
reikšminga tautinio atspa-

Kalifornijos universiteto 
profesorė archeologė dr.
Man ja Gimbutienė praeitą 
savaitgalį ir šios pradžioje !lim0 žyme. 
mokslo reikalu laikėsi Bos- Vytautas Bruzgys, atsi- 
tone. Ji dalyvauja šią savai- mindamas savo gimnazijos 
tę jos srities mokslininkų su- dienas, nušvietė joje vyravu- 
važiavime Philadelphijoje ir s*2* patriotines nuotaikas, o 
ta proga rytiniam JAV pa- , drauge ir lenkų darytas Ūda 
krašty turi ciklą paskaitų Į- kliūtis norintiems Į ją Įstoti 
vairiose kolegijose ir kitose jaunuoliams. Į gimnaziją 
mokslo Įstaigose. Praeitą stojantis turėdavęs gauti iš 
sekmadienj jos paskaita bu- lenku administracijos pažy- 
vo Andover, Mass-, pirma- mėjimą, kad jis tikrai yra 
dieni Worcester, Mass., iš lietuvis... O tai nebūdavę 
kur ji vyksta Į Nfw Yorką, lengva. Bet ir šias kliūtis 

Rašytojas Stasys Santva- Philadelphiją ir grįžta Į Los vilniečiai nugalėdavę 
Angeles.

Praeitą šeštadienĮ dr. M
ras. dailininkas Viktoras 
Vizgirda, aktorė Aleksand
ra Gustaitienė, Regina Le- Gimbutienė atsilankė Kultū-
veckytė. advokatas Jonas 
Grigalius ir Jonas Vizbaras-

Dėkoju

Dėkoju savo brolio Kas- 
tantino Šimkonio, mirusio 
Worcestery, sūnums ir duk
rai, kurie labai nuoširdžiai 
globojo savo tėvą. ypač Ed
vardui ir Margaretai. palai
dojo ir visus laidotuvių da
lyvius pavaišino.

Velionio sesuo
Marija Agurkienė

Nepamirškite kortų vakaro

Šį šeštadienį, balandžio 
23 d. 7:30 vai. vak- Sanda
ros salėje prasidės SLA 328 
kuopos kortų vakaras su 
vertingomis dovanomis ir 
gardžiomis vaišėmis bei ki
tomis staigmenomis, todėl 
visi yra kviečiami dalyvauti.

Baigia ne tik Mockutė

Buvo rašyta, kad Mass. 
mokytojų kolegiją šį pava
sari baigia Živilė Mockutė. 
Be jos, dar baigia Marija 
Grinkevičiūtė ir Elena Urb- 
šaitė.

Grįžo Algis Mockus

Algis Mockus. Marijos ir 
Kazio Mockų sūnus, grįžo iš 
Vokietijos, ten atlikęs kari
nę prievolę.

savo
pasiryžimu nepasiduoti len
kų spaudimui. Štai. pav., kai 
V. Bruzgio tėveliui lenkų po- 

kad išve-riniame Subatvakaryje su- }įcUa grasinusi 
rengtam Vilniaus nni-R

Lietuvių - šianti jį ir kaimynus kur 
gims azi jos minėjime, o sek-’ Varšuvos, Ui Šis
madienį susitiko su savo atsakęs: „Išvešite prie Var- 
bostoniškiais bičiuliais. Ji šuvos — sukursime lietuvių
mokslo reikalais pastaruoju 
laiku universiteto deleguo
jama yra daug keliavusi po

koloniją prie Varšuvos!“ 
Taigi, kad tokių patriotų

ir dabar Lietuvoje ir užsie-

Pil. Dr-jos III aukšto salėje 
Bostono modernaus teatro 
trupė. Beatričės Kerbelienės 
vadovaujama, vaidina T. 
Wilderio 3 v. dramą „Ma
žas miestelis“.

įvairias Europos šalis, buvu- ny daugiau būtų! 
si net Izraelyje ir kt.. Tai Stasys Santvaras papasa- 
viena pačių iškiliųjų mūsų J kojo įdomių savo atsimini- j 
moterų mokslininkių, ir bu-| mų iš toje gimnazijoje mo-, 
vo didelis malonumas su ja kymosi laikų pirmojo di-! 
„si „šimtąjame“, džiojo karo metu ir kiek vė-lvėl susitikti 
Bostone 

Mes linkime jai geriausios 
sėkmės ir ateičiai.

Vilniaus Lietuvių gimnazija

Kultūriniam Subatvakary

Praeitame Kultūriniame 
Subarvakaryje buvo pami
nėta Vilniaus Lietuvių gim

liau. apibūdindamas ir žy
mesnius gimnazijos mokyto
jus.

Tokie pasikalbėjimai tu
rėjo būti Įdomūs ir mūsų; 
jaunimui, bet jo nedaug te 
buvo.

SKAUČIŲ ŽINIOS
nazijos 50 metų sukaktis. Balandžio 2 d. Tarptau- 
Pagnndinis kalbėtojas buvo, tiniame Institute, Bostone, 
v.lnietis ii tos gimnazijos 1 Baltijos tunto vyresnės skau. 
auklėtinis Petras Viščinis, o l tgs ir žiainietės atliko tos 
jo zodj dar papildė taip pat i jnstitucijos kas mėnesį mo
toje gimnazijoje mokęsi Vy
tautas Bruzgys ir Stasys
Santvaras.................. lietuviškų liaudies meno dir-

Petras Visomis vaizdžiai, biniu paiwiė|ė, dainavo so- 
nušvietė tos gimnazijos 50 ,jsU, B Povilavičius. jam
metų kelią, išryškindamas akomDOnavo komp. J. Gai

šiamo 'riipen house“ progra
mą. To vakaro metu buvo

šio mūsų kultūros židinio delis. Vaišių stalas taip pat
vaidmenį kovoje dėl Vii- i susi4čjo iš naminių kepsnių, 
maus krašto lietuvių laisvės • Skautės. to vakaro šeiminin-
ir tautinės gyvybės.

Vilniaus Lietuvių gimna
zija buvo Įsteigta 1915 m. 
spalio 18 d., ir ji, nors ir

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

NUERNBERGO TRIBUNOLE

kės pasipuošusios tautiniais 
rūbais, atliko savo uždavinį 
su pasisekimu ir susilaukė iš 
publikos didelio susidomėji
mo gintaro dirbiniais, mar
gučiais bei liaudies meno 
puošmenomis. Spaudos sta
las su Lietuvos žemėlapiu 
sukėlė gyvų diskusijų su kai 
kuriais Lietuvos kaimynais-..

« »rininkams taip jau labai taikingas veiksmas ir kad tas 
veiksmas būtų suderinamas su 1939 m. nepuolimo sutarti
mi.

Todėl yra visai Įdomu pasekti, kaip tame Tribunole 
Baltijos valstybių likimas buvo neigiamas ir jokių teisinių unįformines kepuraites, 
išvadų mūsų naudai nebuvo padaryta- Ir tai buvo daroma išdalintos vienetų su-

Pranešama, kad Baltijos 
tuntas nupirko visoms savo 
registruotoms narėms nau-

ne politikų, bet teisininkų.
(Bus daugiau).

Jes bus išdalintos vienetų 
eigose.

• • •

EKSKURSIJA ĮL1ETUVĄ
Y ra susidariusios dvi grupės, kurios keliaus į Lietuvą 

birželio 8 d. ir liepos 18 d.
Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, turėtų re

gistruotis iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsaky
ta ribotas vietų skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat 
gali su šia grupe keliauti- Ekskursijos reikalu kreiptis į —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127. Tel. AN 8-8764.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

DOVANOS

už naujus skaitytojus
KIEKVIENAM MŪSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS 5IŲ KNYGŲ. KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$4.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ h- “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

I
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Vietines žinios
Boston, Mass., arba Baltic 
Realty, 388 W. Broadway, 
So. Boston, Mass., telefonas 
268-6030, arba Justinui Vai
čaičiui, Cosmos Parcels Exp,

REMKIME LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESĄ

Šių metų birželio 30—lie
pos 3 dienomis visų laisvojo 
pasaulio kraštų lietuvių jau-i 327 w. Broadw.y,
nimo atstovai suvažiuoja į Ke.
Chicagą, i Pasaulio Lietuvių ... ..... v
Jaunimo Kongresų, pareikš- l',v,o1 636 E.

, Broad way.ti pasauliui tvirtą ir nepa
laužiamą jaunimo pasiryži
mą kovoti dėl savo paverg
tos tėvų žemės — Lietuvos 
išlaisvinimo iš rusiškos ko-| 
munistinės priespaudos-

Visų lietuvių šventa pa
reiga visais būdais remti Bričkus, E- Cibas, J.D., O. 
Jaunimo Kongreso darbus. Eitienė, E. Griauzdienė, L. j 
Šiam tikslui Bostono lietu- H.. J. Kizevičius. O. Margai- 
viškų organizacijų atstovų tienė, J. Mikalauskas. San- 
sudarytas Vykdomasi Komi- daros Moterų Kuopa. J. Son- 
tetas nuoširdžiai prašo lietu- da, Br. Strikaitis, J. ir E. Va- ■ 
vius ir lietuvių organizacijas liukoniai.
savo piniginėmis aukomis. Po j 5: p. Ausiejus. j.

P. četkauskas, A. 
Griauzdė, A. Gustaitis, Br.

Kongresui jau aukojo:
B. Bajerčius $20.
Trans- Atlantic Trading

Co- $15.
Po $10: St. Augonis, A.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bostono Modernaus Teatro dalis aktorių dramos ’’Mūsu Miestelis“ 
repeticijoje. Iš kairės i dešinę: Gytis Gavelis ir Nijolė Vaičaitytė; 
stovi: Nijolė Garlaitė-žygienė ir Norbertas Lingertas; sėdi: Va
lė Yakauzaitė ir Inga Daukantaitė. Veikalo premjera įvyks balan
džio 30 d. So. Bostono Lietuviu Piliečių Dr-jos salėje. Režisierė 
Beatričė Kleizaitė-Kerbelienė.

irgi’eso darbų pasisekimo 
nutarimų įgyvendinimo.

Aukas siųsti (įteikti) ko
miteto iždininkui Henrikui 
Čepui, 56 Thomas Park. So.

Paliulis, St- Santvaras, 
Vizbaras.

Po $2: 
Valeška.

J. Jasinskas ir D.

Jaunimas tiesia paramos 

ranką jaunam menininkui

Naujai susikūrusi Bosto
no Modernaus Teatro trupė, 
kuriai vadovauja jauna, A- 
merikoje mokslus baigusi re
žisierė Beatričė Kieizaitė-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

U BOSTONO | LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

garantuotas
Atidaryta darbo 
nuo 9 vai. ryto ilsi 6 vaL vak*

o šaštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Peter Maksvytis
ABaiUer 

C. Fearth SU

Atlieku visus pataisymo, rai 
to ir projektavimo darbus ii 
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. špukite visados ii > m- 

vakaro.
AN 8-S6S0

eoaooM
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus j visus pasaulio kraštus ir 

j Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, kc.
IRnnn a d at iet c cfvdiitc* vi/nnvvu iu uhiiaiuiJ

Algis Šulinskas, Jurgis iš ju eilių iškylantieji jau- 
Lendraitis, Algis Matjoška nieji menininkai, 
ir kiti. Jauniems aktoriams Džiugia širdimi sveikina- 
ulkina ir senieji scenos vii- me šaunųjį Bostono jaunimą 
kai: Jurgis Jasinskas ir Ka- ir režisierę Beatričę Kerbe- 
zys Barūnas- Jų vaidybiniu lienę. Tikimės, kad lietuvių 
menu ne kartą gėrėjosi ne visuomenė bei organizacijos 
tik Bostono, bet ir New Yor- ne vien Bostono jaunimui

Kerbelienė, balandžio 30 d. ko, Chicagos bei daugelis ki- paplos, bet ir jų sumanytą 
I .ietuvių Piliečių Dr-jos sa- tų lietuviškų kolonijų. filmo fondą parems savais
lėje stato Thomton Wilder , . . , įnašais
dramą ”Mūsų Miestelis“.

Jaunieji jauno teatro ak
toriai. kuiių daugelis žengs
pirmuosius žingsnius sceno- Tačiau pačia maloniausia 
je. yra šie: Inga Daukantai- žinia lieka tai, kad jaunimo Dorchesterio Lietuvių Pil. 
tė, Valė Vakauzaitė, Nijolė modernaus teatro trupė visą Klubo susirinkimas bus ant- 

} Vaičaitytė, Nijolė Garlaitė- iš spektaklio gautą pelną padienį, balandžio 26 d.
• žygienė. Danguolė Narkevi- skilia jaunam menininkui 7 ;30 vai. vak. So- Bostono 
čiūtė, Teresė Durickaitė, Ri- Romui Šležui jo planuoja- Lietuvių Pil. Draugijos pa-

* ta Babravičiūtė, Birutė Vaič- mam lietuviškam filmui sta- talpose. Visi nariai kviečia- 
' jurgytė, Dovilė ir Ramunė tyti. šis žygis ne tik kelia mi dalyvauti.

Šviesų ir garsų efektus 
scenoje tvarkys Romas Šle
žas.

Zg.

Dorchesterio L. Klubo 
susirinkimas

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce»tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikli

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPCD1NIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

•eeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeea

Kerbelytės. Algis ir Kęstu- pasigėrėjimą, bet ir parodo, 
tis Macaičiai, Robertas ir kiek arti prie širdies jauni- 
Helmutas Lingertai, Algis mui yra lietuviški kultūriniai 
Antanavičius. Gytis Gavelis, Į reikalai ir kaip mieli jiems

A. Young,
sekretorius

žiaus
fffffrfrfrfrrrrrrrrrr---‘“--*-**—*——**»-•-•“—-—•*****«>——**«•

390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
ĘT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, : 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairi<>Tng į;; 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

i

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Ipdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Dėl savininko 
parduodat 

SILVERCAFE
332 Broadway. So. Bostone. 

Gera. pelninga vieta. Kreiptis į 
savininką. '
♦»♦»♦**•♦********•**•**•*****•**<
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Ketvirtis & Co.
—JE W ELjbRS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
*<dpesting*i taisome laikrodžio* ;! 

tiedu*, papuošalus
H 379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

^eeeseeeeeeseeeeeeeeeeeeeeee#****?

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲna
• Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jaetiee af t> e Peace—ConatabU 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.

Tet AN 8-1761 ir AN 8-2488

Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko ir viduje.

£ Lipdau popierius ir taisau 
► viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią * 
medžiagą. *

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avo. 
Dorchester,

TeL CO 5-5854

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Taupyti $ $ $ padeda -

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
* VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
* Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerj
* Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON » FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą 
495 Cotambia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester,

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietuvi* ChirurguGydytojas ir 

X RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p-p. 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkia:
287 Concord Rd„ Billerica,

TEL. MO 3-2948

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į Uetuviiką vaistint 

Sav. Emanuei L. Boeengard, B. Beg. Pharm.

882 a W. Breadway, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6029

Nuo 9 rai. ryta iki 8 vaL v, ttekyna šventadienius ir

uaauaaaaaaaa*********************

A. J. NAMAKSY
Besi Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
EAST BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai

Visokis reikmenys
Reikmenys plamberiams

'-A- *




