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Sovietų S-gos užsienio reikalų 
ministras pas popiežių

Pas popiežių atsilankė Sovietų S-gos užsienio reikalų 
ministras* Popiežius jį apdovanojo. Ko tokiu atsilankymu 
ir priėmimu siekia viena ir antra šalis?

Balandžio 27 d. popiežius1 
Paulius VI priėmė Sovietų 
S-gos užsienio reikalų mi
nistrą Andrejų Gromyką- į 
Tai pirmas Sovietų S-gos už
sienių reikalų ministro ap
silankymas pas popiežių. Iki 
šiol iš Sovietų S-gos viršūnių 
tik Chruščiovo žentas Adžu- 
bejus su žmona tebuvo ten 
atsilankę.

Audiencija tęsės 45 minu
tes, o paprastai jos tęsiasi 20 
-30 minučių. Po audiencijos 
Gromyko laikraštininkams 
pareiškė, kad jis su popie
žium susitarė taikos pasau
lyje reikalu. Vatikanas 
trumpai pranešė, kad popie
žius tęsė su Gromyko Jung
tinių Tautų būstinėje, kada 
jis ten lankėsi pernai spalio 
mėnesį, pradėtą pasikalbėji
mą*
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Gromykai auksinį medalį, 
primenantį buvusį Bažny
čios visuotinį suvažiavimą 
Romoje, ir 5 tomus senų že
mėlapių iš Vatikano archy
vų kopijų.

Ko tokiu atsilankymu sie
kiama? Abi šalys spekuliuo
ja. Popiežius tikisi gauti pa
lengvinimų dvasininkams ir 
katalikams, gyvenantiems 
Sovietų Sąjungoje ir jos glo
boje esančiose valstybėse.

Kremliaus komunistai ti
kisi laimėti įtakos žmonėse.

Sakysime, Italijoje, labai 
katalikiškame krašte, komu
nistų partija yra gana gausi. 
Ten daug kas ir gerų katali
kų labiau klauso išprususio 
komunistų agitatoriaus, ne
gu kunigo. Neabejojama,

Atstovų rūmų respublikonų va
das Gerald Ford kaltina Penta
goną dėl labai blogo šeimininka
vimo. Senato respublikonų vadas 
Everett D irk šen pareiškė, kad 
ne su visais Fordo kaltinimais 
sutinkąs.

kad Gromyko atsilankymas 
pas popiežių ateinančiuose 
rinkimuose duos jiems naujų 
balsų, nes rinkimų vajuje 
komunistai aiškins žmonėm: 
Žiūrėkite, pats popiežius 
kalbasi su komunistų at
stovu. Vadinasi, jie bažny
čių negriauna, nėra blogi. 
Sakoma, kad kai 1963 m. 
popiežius priėmė Chruščiovo 
žentą Adžubejų, tai netru
kus įvykusiuose savivaldy
bių rinkimuose komunistai 
gavo milioną balsų daugiau.

Tikisi komunistai laimėti 
ir Lenkijoje, kur su jais la
bai atkakliai kovoja kard- 
Višinskis- Pasiųsdamas pas 
popiežių Gromyką, Krem
lius galvojo parodyti Višins- 
kiui, kad jis randa susipra
timą su popiežium, todėl ga
lėtų susiprasti ir su Višins
kiu. jgįgu paLs Višinskis to 
netrukdytų.

Priminsime, kad Lenki
jos komunistų vyriausybė, 
aišku, Maskvos nurodyta, 
neleido popiežiui atvažiuoti 
į krikščionybės įvedimo 
Lenkijoje 1.000 metų sukak
ties iškilmes ir kad tas iškil
mes visaip trukdo, greta 
rengdama ir savo tokias ar 
kitokias iškilmes.

Katalikų bažnyčia ir pra
eity prisitaikydavo prie tų. 
kuriu rankose buvo civilinė 
valdžia. Ji mėgina ir su ko
munistais susitaikyti, nes 
juk pagal jos pačios moky
mą, visos valdžios yra ”iš 
Dievo malonės“.

Net kadilakai su 
trukumais

Seniau visi automobiliai 
atrodė be trūkumų, o šian
dien General Motors paskel
bė. kad net Cadillac rūšies 
automobilių 1964 m. gamy
bos 23,000 vienetų išleista 
su trūkumais.

Automobilių fabrikantai 
priešinosi, kad kongresas 
nustatytų automobilių sau
gumo reikalavimus, jie žadė
jo patys tuo pasirūpinti, bet 
kongresas į tai nekreipė dė
mesio. Dabar fabrikantai 
nusileido. Jiems teks taiky
tis prie kongreso išleisimo 
įstatymo.

JT sekretorius 
Europoje

Jungt. Tautų gen. sekre
torius U Thant išvyko į Eu
ropą. kur antradienį prasi
dėjo Europos Taiybos posė
džiai. Jis ragina Europos 
valstybes padėti užgesinti 
karo gaisrą ir kelti atsiliku
sių kraštų gerovę

Dr. Michael DeBakey Houstono, Tex„ metodistų ligoninėje 65 metų amžiaus ligoniui Marcei De 
Rudder įdėjo dirbtinę širdį, su kuria ligonis, išgyvenęs 5 dienas, mirė. Viršuje kairėje gydytojas 
galutinai pritaiko širdį, dešinėje jis ją įstato į ligonio kūną, apačioje dešinėje jis telefoną pra
neša apie pavykusią operaciją ligonio žmonai (kai rėje), bet, kaip minėta, po 5 dienų ligonis mirė.

Gegužės 17 d. Thomas Stafford (kairėje) ir Eugene 
Cerman pakils su Gemini 9 į erdvę, jei, žinoma, nesu
kliudys kokios nenumatomos aplinkybės. Erdvėje jie 
gainiosis kitą erdvėlaivį, išlipę vaikščios ir tt.

Vietname numušta 
225 lėktuvai

Nuo 1965 m. vasario 7 d., 
kai pradėta bombarduoti Š.

Tikrai Aukso šventė 
Japonijoje

Japonijoje praeitą penk
tadienį prasidėjo Aukso
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Tretysis šios (ąrybos suvažiavimas. Dalyvavo 24 na
riai. Taryba padidinta iki 37 asmenų.

Balandžio 30 ir gegužės 1 Minėjo Gegužės 
dienomis Detroite buvo da
bartinės JAV Lietuvių nimiuį(2 
Bendruomenės Tarybos tre- J “
čiasis suvažiavimas, kuriame Europoj ir kitur iškilmin- 
dalyvavo 24 tarybos nariai gai paminėta darbininkų 
(iš viso yra 31), 4 apygardų vienybės diena — Gegužės 
atstovai (iš viso yra 6 apy- pirmoji. Komunistiniuose 
gardos), 8 Centro valdybos kraštuose ji visuomet mini- 
nariai- ma ginklais žvanginant.

Suvažiavimą raštais svei- Taip buvo ir šiemet. Mask- 
kino Lietuvos atstovas Juo- voje parade rodyta Sovietų 
zas Rajeckas, Vilkas, Bai- S-gos karinė galybė, krašto 
fas ir Detroito miestas, žo- apsaugos min. Malinovskis 
džiu vyskupas V. Brizgys, puolė JAV, kaltindamas jas 
Pasaulio LB valdybos pirm. neapsakomais žiaurumais, 
J. Bačiūnas, Alto pirm. J. vykdomais Vietname. Neat- 
Rudis ir kt. 1 j sifiko nuo jo ir kitų kraštų

Atmestas chicagiškių siū- komunistų vadai, kalbėdami

John H. Williams, 57 m., mirė 
Minneapoly. Jis padėjo pagamin
ti pirmąją atominę bombą, 1959- 
61 buvo Atomo energijos komL 
sijos pirmininkas.

lymas pakeisti įstatus taip, 
kad būtų renkamas tik apy
gardos pirmininkas, o jis jau 
pasirinktų valdybos narius.

Palikta ir dabartinė tary
bos rinkimų tvarka — apy
gardomis, o ne viso krašto 
bendro ploto sąrašais. Tary
bos narių skaičius padidin
tas iki 37.

Atstovais į Pasaulio Lie
tuvių Seimą, be tarybos na
rių, bus siunčiami ir iš apy
gardų.

N ei v Yorke veltui
medicinos pagalba

Gubernatorius pasirašė į- 
gtatymą, kuris numato veltui

Vietnamas, iki šiol priešas šventė, kuri baigsis ateinantį medinos pagalbą šeimom 
numušė 225 amerikiečių penktadienį. Per tą savaitę * ne maziau 4 asmenų, tu- 
lėktuvus. vieną dieną dirbama, antrą "ncnį/aJamU ne fdau^au

Pastaruoju metu vis daž- švenčiama Tą savaitę yra kaip ♦, 6,000 per metus, 
niau pasirodo komunistų gy- imperatoriaus gimtadienis.
nvb3i vartojami sovietų ga-j o konstitucijos diena gegu-į 

žės 3 d. ir vaikų diena gegu
žės 5 d.

mybos MIG lėktuvai.

Adenaueris nuvyko 
i Izraeli

Buvęs Vokietijos kancle
ris Adenaueris nuvyko į Iz
raelį 8 dienų vizito. Jis ten

Viena moteris eina 
prieš 9 vyrus

Saigono uoste nesuspėja- 
ma visų atplaukusių laivų 
tuoj iškrauti, kartais tai pa
daroma tik po menesio, to
dėl už prastovėjimą tenka 
sumokėti net iki $90,000

Ispanijos diktatorius už
darė Barcelonos universite
tą dėl studentų riaušių* Stu
dentai nori turėti savo rink-

Antradienį Alabamoj gu
bernatoriaus rinkimai- Kan- 

nuvvko kaip paprastas pilie- didatuoja 9 vyrai ir dabarti- 
tis, bet priimtas su didelėm 1 nio gubernatoriaus George *4 atstovybę, o ne valdžios 
ceremonijom. Mat, Izraelis j Wallace, didelio negrų prie- j,em* primestą, 
jam dėkingas kad prieš 6 šininko. 39 m. amžiaus žmo- Plui,rlukia Tal,t ^kreto.
metus jis pažadėjo $o00 mil. na Pate Wa lace pagal vais. d. George Bali.
pagalbos per 10 metų ir tas tybės konstituciją nebegali į 

1 kandidatuoti.pažadas vykdomas.

tos dienos iškilmėse.

Kinijoje sostinėje per tas 
iškilmes nepasirodė komu
nistų galva Mao Tse-tung. 
Jis jau kelintas mėnuo nebe
matomas. Esama visokių 
spėliojimų. Vieni tvirtina, 
kad jis sunkiai serga, o kiti, 
kad jį jaunesnieji nustūmė 
į užpakalį.

Kubos diktatorius Castro 
savo kalboj pasigyrė, kad 

J. Bačiūnas pasiūlė sudėti net prostitutės iš paleistuvys- 
lėšų Jūratei Reizgytei, kuri tės namų išėjo naudingo 
apgavo J. Paleckį (žiūr- ant- darbo dirbti, todėl ir tie na
ram puslapy), atvykti iš mai uždaryti.
Australijos į Jaunimo Kong
resą. Jis pats tam reikalui Saigone kelių tūkstantiu 
davė $100, tiek pat pridėjo - minia demonstravo prie 
vysk. V. Brizgys, kiti aukojo JAV ambasados, šaukdama: 
mažesnes sumas- Tuo būdu ”Laukan amerikiečius!“ 
tai apsukriai mergaitei ke
lionė į kongresą užtikrinta. Švedijoje keli šimtai jau-

Suvažiavimo posėdžiams nuo] ju prje j ambasados 
vadovavo pasikeisdam. pre- JAV v6lizidiumo nariai V. Volertas.
J. Šlepetys, dr. B. Nemickas j ijoje San Sabastian 
ir dr. P. Vileišis. minįa buv0

Suvažiavimo dalyviai tu
rėjo progos, kas norėjo, da
lyvauti parapijos ir mokyk- j dešimtys suimta* 
los chorų koncerte, kuri3 bu
vo tu pat Lietuvių Namų sa- .
Įėję.
Sudužo lėktuvas, 
žuvo 49 žmonės

Į Andų kalnus (Peru vals
tybėje) atsimušė lėktuvas, 
skridęs iš sostinės Lima į 
Cruzco. Žuvo visi keleiviai 
ir įgula, viso 49 žmonės.

Angliakasiai jau 
pasirašė sutartį

Angliakasiai ir minkšto
sios anglies kasyklų savinin
kai pasirašė sutartį, kuri nu
mato nuo balandžio 1 d pa
kelti atlyginimą 1 dol- die
nai. Streikas buvo palietęs 
60,000 angliakasių (Viso la
bo jų skaičiuojama 100000).
Dalis jau buvo grįžusi į dar
bą, bet apie 23.000 dar strei-l daiktus Los Angeles krautuvėje,
kavo.

policijas išsklaidyta, kelios

Aktorė Hedy Lamarr kategoriš
kai paneigia vogusi $86 vertės

bet pas ją tuos daiktus rado.
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Socialdemokratija ir 
žmoniškumas
Jonas Valaitis

70 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

(Tęsinys)

Nėra reikalo minėti, kiek socialdemokratų partija bu
vo valstybiškai kūrybinga atgautas nepriklausomybės me
tais. Deja. pokario metais ypač itališkojo (Musolinio) fa
šizmo įtaka žalojo jaunos demokratinės Lietuvos politinį 
gyvenimą — socialdemokratų partija turėjo nutraukti vie
šąją veiklą. Bolševikų ir vokiečių okupacijų bei karo me
tais s-d partija veikė pogrindyje, ir tiktai pasibaigus II 
pasauliniam karui partijos Delegatūra galėjo viešai reikš
tis V. Europoje, dalyvaudama Vlike ir užsienio socialde
mokratų sąjūdyje (Pavergtų Tautų Socialdemokratų Uni
jos ir Socialistų Ir.ternacionalo Kongresuose).

Dabar, kai Lietuvos Socialdemokratų Partija mink 
savo veiklos 70 metų sukaktį iš viso, o josios Delegatūra 
užsienyje jau 22 metines, tenka konstatuoti, kad per 70 
josios gyvavimo metų nebuvo įvykdyta nieko, ką galima 
būsų kvalifikuoti, kaipo nežmonišką ar žiaurų veiksmą, 
nors partiją sudarė (be inteligentų mažutės mažumos) 
miesto ir kaimo darbininkijos masė. turėjusi progų ir galė
jusi išskirtinais atvejais pasireikšti nežmoniškumu bei 
žiaurybėmis. Taip nebuvo todėl, kad partijos vadovybė 
pajėgė paveikti ir skurdiausios darbininkijos žmones lai
kytis žmoniškumo. Be to, tenka konstatuoti, kad Lietuvos 
Sovialdemokratų Partijos tikslai ir kelias į ateitį buvo ir 
tebėra teisingi-

Nėra abejonės, kad Lietuvos ateitį nulems Vakarų 
Europos valstybių politinė raida- Kai itališkasis (Musoli
nio) ir vokiškasis (Hitlerio) fašizmai buvo karo pasmerk
ti ir palaidoti, pokario metų V. Europos valstybių vidaus 
politinėje konsteliacijoje pirmauja (su mažomis išimti
mis — Ispanijos, Portugalijos) socialdemokratai. įskai
tant čion ir Anglijos Darbo Partiją. Būdingi čia paskutinių 
metų Suomijos parlamento rinkimai ir net popiežiaus vi
zitas Italijos ministeriui pirmininkui socialdemokratui Sa- 
ragatui. Atrodo, kad ir Vokietijos valdžia netolimoje at
eityje turės atitekti socialdemokratams. Pagaliau sovie
tiškasis bolševizmas nėra amžinas. Jeigu Sovietijoje ir jos 
pavergtose valstybėse turės įvykti santvarkos pasikeiti
mas, tai iki šiol niekas nesiūlė geresnės už tą. kuri yra įra
šyta socialdemokratų partijų programose, kurią sėkmingai 
vykdo socialdemokratų vyriausybės Skandinavijoje, Da
nijoje ir kitur, sudarydamos aukštą gyvenimo standartą, 
įmanomą socialinį teisingumą bei pilietinę laisvę.

Socialdemokratų, arba Antrasis Internacionalas, ku
rio veikla dėl karo buvo pertraukta, po karo 1951 m. 
Frankfurto Kongrese deklaravo, kad socializmas pasie
kiamas per demokratiją, o demokratija įgyvendinama per 
socializmą- Savo 1953 m. Kongrese Stockholme šis Inter
nacionalas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Socialdemokra^ 
Partijos Delegatūros Užsienyje atstovai, yra nutaręs nepri
pažinti Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Jubiliejiniame (100 metų sukakties) Internacionalo Kon
grese, įvykusiame 1964 metų rugsėjo 5-6 dienomis Briuse
lyje, Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsienio Delega- 
tūrai atstovavo lietuviai J. Glemža. J. Vilčinskas. P. Juk
nevičius ir J. Petraitis- Parado metu jie buvo garbės tribū
noje, pro kurią žygiavo šimtatūkstantinė organizuotų so
cialdemokratų eisena, trukusi 5 valandas. Tatai įrodo ir 
dabar patvirtina, kad demokratinio socializmo sąjūdis, 
apimdamas naujus kraštus, laimėdamas naujas vietas 
valstybių valdžiose, lems ateiti tautų bei valstybių jų ko
voje dėl nepriklausomybės ir demokratinės santvarkos, 
šiais — 1966 metais Socialdemokratų Internacionalo ir 
Pavergtų Tautų Socialdemokratų Unijos Kongresai įvyks
ta Stockholme gegužės 3-8 dienomis.

Šiais metais įvyksta ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Tatai reikšminga ir svarbu. Šia proga betgi 
svarbu būtų jaunimui priminti ir tai. kad ir jam reikėtų 
jungtis ypatingai į tas lietuvių organizacijas, kurios gali 
paveikti valstybių vyriausybes, dalyvaudamos ir interna
cionalinio masto sąjūdžiuose bei jų kongresuose, kaip ta
tai atlieka Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsienio 
Delegatūra Socialistų Internacionale. Suprantama, kad čia 
turima galvoje tiktai tokie internacionaliniai sąjūdžiai, 
kurie kovoja dėl tautų laisvės bei nepriklausomybės, siek
dami valstybių santvarkos, pagrįstos žmogaus laisve ir 
žmoniškumu. Istorijos būvyje griuvo ir turės ateityje su
griūti visa. kas yra priešinga žmogaus vertybei, kas yra 
priešinga žmoniškumo idėjai. Šios idėjos vedami ir dėl jos 
kovodami, laimėsime ir Lietuvai laisvę.

(Galas).
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Protestai erzina sovietų 
vizitorių

Tokia antrašte sydnejiš- 
kis Daily Telegraph paskel- 

i bė pasikalbėjimą su J. Pa- 
leckiu spaudos konferenci- 

• joje. Australijos vyriausybė 
turėtų tokias demonstracijas 

! uždrausti, pareiškė J. Palec- 
! kis. pridurdamas, kad tokios 
{demonstracijos Maskvoje 
nebūtų leistos-

I Paleckis spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog jis 
nustebintas, kad tokiomis 
priemonėmis Australija pa- 

! sitinka savo svečius. Prisi- 
! mindamas‘lietuvius demons
trantus, Paleckis priminė, 
kad jie visi yra jauni ir kai 
kurie iš jų net užmiršę savo 
gimtą kalbą- Jis norėtų juos 
parsigabenti į Lietuvą, kad 
jie pamatytų, kas krašte pa
siekta valdant sovietams.

Kitoje vietoje Paleckis 
Į paminėjo, kad pabėgėliai iš 
I Lietuvos, dabar gyveną Aus- 

organizuota keliolika asme-1 tralijoje, esą kolaborantai ir 
nų. kurie balandžio 11 d. i Jie apleidę kraštą baigiantis 

vokiečių okupacijai, prieš į- 
žygiuojant sovietiniams da
liniams. Dauguma iš jų yra

\ Nevv England Telephone
• i ¥. •«!• deU S»Me«r

Kaip mergaitė apgavo 
„prezidentą“ Paleckį

Praeitą kartą trumpai bū
va parašyta, kad tariamasis; 
Lietuvos prezidentas Justi-] 
nas Paleckis, kuris vadovavo 
Sovietų S-gos delegacijai 
tarptautinėje parlamentarų i 
konferencijoje Australijos 
sostinėje, buvo lietuvių pasi-1 
tiktas ir kaip jį mergaitė ap
gavo, pakišdama pasirašyti 
raštą, kuris smerkia pasira
šytoją. Šį kartą apie tai pla-: 
čiau.

ELTOS PRANEŠIMAS

Pasklido keista žinia iš 
Australijos: Justas Jaleckis 
pasirašęs Jaunimo Kongreso 
petieiją Jungtinėms Tau
toms! Kaip žinoma, peticijo
je reikalaujama pasmerkti į 
Rusijos kolonializmą Euro-| 
poje ir grąžinti Lietuvai ne
priklausomybę.

Vėliau gautos Australijos 
laikraščių iškarpos žinią pa
tvirtino ir paaiškino. "Peti
cijos pasirašymas“ iš tikrųjų • 
įvykęs Sydney (Maseot) a- 
rodronre balandžio 19 d., 
prieš pat rusų "parlamenta
rams“ išvykstant namo iš 
Tarpparlamentarinės S-gos 
konferencijos, kuri buvo 
Australijos sostinėje Cam- 
berroje balandžio 11-18 die
nomis. Paleckis tarėsi pasi
rašąs į albumą jaunai gra
žiai jo gerbėjai... Ta "ger
bėja“ buvo -Jūratė Reizgytė. 
16 metų. Tipiškas įvykio ap
rašymas laikraščiuose sako, 
kad "šešiolikmetė mergina 
apmovė Lietuvos Prezidentą 
(Mr- V. J. Paletskis), išga- 
vusi jo parašą peticijoj, rei
kalaujančio} laisvės Lietu
vai“- Sydney dienraščio Dai
ly Telegraph balandžio 20 
dienos pranešimo antraštė 
sudaryta iš fotografijos, ku
rioj matoma Jūratė Reizgytė 
besikreipianti į Paleckį, ir 
užrašo ant fotografijos:: 
"Jis nežinojo, kad knyga bu
vo užtaisyta“.

Žemiau rašo. kad Jūratė 
pertraukė spaudos konfe
renciją Mascot aerodrome, 
prašydama Paleckį autogra
fo į jos albumą. Kai Palec
kis pasirašęs, tada mergina 
pasakiusi, kad jis ką tik pa
sirašęs tokią ir tokią petici
ją, kuri buvusi aplenkta a- 
pie albumo lapą...

Spaudos konferencija vy
ko triukšmingoje aplinkoje, 
nes čia pat buvo susirinkę į 
"išleistuves“ apie 50 lietu
vių su gana nedraugiškais 
plakatais ir šūkiais. Demons
trantų triukšmingumas itin 
padidėjęs, kai buvo pasaky
ta, kas atsitiko su tuo para
šu. Paleckis piktai nusisu
kęs. Netrukus rusai prasky
nę Paleckiui kelią pro de
monstrantus į lėktuvą. Pa
leckis demonstrantams šū
kavęs lietuviškai. Vyresnioji 
Jūratės sesuo Gražina (22 
m.) laikraštininkams išvertė 
tą "dialogą“ angliškai, bū
tent; kad demonstrantai rei
kalavę Lietuvai laisvės, o 
Paleckis šaukęs "Lietuva 
laisva, o jūs kvailiai“..-

Jūratė Reizgytė spaudos 
atstovams paaiškino, kad tas 
pokštas esąs jos pačios su
galvotas- Laikraštininkai ta
čiau prideda, kad Sydney 
lietuviai esą pasiryžę padėti 
jai tą peticiją pristatyti 
Jungtinėms Tautoms.

Nore spauda skelbė ir Pa
leckio paaiškinimus, bet 
pranešimuose ryški simpati
ja protestuojantiems lietu
viams. Australijos parla
mento atstovas Wentworth 
pasakė aštrią kalbą Austra
lijos parlamente, smerkian
čią bendravimą su sovieti
niu "parlamentu“.

anksti rytą išvyko į Canber- 
rą, tikėdamies daugiau gauti 
paspirties iš konberiškių.

Nuvykę į Canberrą, ten kolaborantai, hitlerininkai ir 
pat vietoje Lietuvių Klube fašistai. Jie visi būtų teisia- 
paruošė plakatus su atitin
kamais šūkiais, kaip "Palec
kį, tavo vieta Sibire“, "Kas 
tave rinko. Palecki?“, "Pa
leckis — Lietuvos okupantų 
rusų iškamša“ ir kitokių. Vi
si plakatai buvo anglų kal
ba, tad juos susidomėję per
skaitė ir kitų kraštų parla
mentarai.

mi sovietuose, ir jiem spren
dimai būtų kieti.

"Daily Telegraph“ 
vedamasis

Sydnejaus lytinis dienraš
tis "D.T“ balandžio 13 d. 
laidoje paskelbė vedamąjį, 
ryšium su demonstracijomis

Lietuviai demonstrantai prieš sovietų parlamentarus, 
prie parlamento rūmų išbu- ėdamajame tarp kitko ra
dėjo keletą valandų, kol su
laukė parlamentarų išsiskirs" 'Lietuvos prezidentas J.
tant- Ant laiptų J. Paleckis Paleckis mums pateikė reik- 
buvo užkalbintas lietuviš- šmingą pavyzdį, koks skir- 
kai. ir jis su šypsena prisi- tumas tarp totalitarinio ir 
statė esąs lietuvis. Vėliau demokratinio galvojimo, 
prasidėjo priekaištai, ir jis Air Paleckis, sovietų de- 
pasipiktinęs skubėjo pasiša- legacijos vadovas, tarptauti- 
linti su kitais rusais- neJ parlamentarų konferen-

Demonstracija vyko labai c9°j Canberroje buvo lietu- 
kultūringai. ir vėliau tvar- V1U ateivių surengtų demon- 
kingai išsiskirstyta. Sydne- s^raciJli taikiniu pne parla- 
jiškiai tikėtosios pagalbos iš mento i ūmų balandžio 11 d. 
canberiškiu lietuvių nesusi- . J15 tvirtino, kad
laukė. Laikraščių fedakto- Australijos vynausybė turė- 
riams buvo paaiškinta, kad tokias demonstracijas su- 
jų esą todėl mažai, kad per- kliudyti..
vėlai patirta apie Lietuvos ^ls Pas^bejo su švelnia 
išdaviko atvykimą ir kad tai n^ąnjonmga ironija, kad to 
esąs švenčių metas, tad dau- Maskvoje •

KĄ APIE TAI RAŠO
"MŪSŲ PASTOGĖ“

Australijos lietuvių laik
raštis "Mūsų Pastogė“ ba
landžio 18 d. šitaip aprašo 
tą įvykį, straipsniui duoda
ma antraštę "Jaunimo žygis 
Canberron“:

"Velykų antrą dieną—ba
landžio 11. Australijos sos
tinėje Canberroje prasidėjo 
tarptautinė parlamentarų 
konferencija. Dieną prieš 
tai Sydnejaus dienraščiai 
paskelbė net su nuotraukom, 
kad sovietų delegacijai va
dovauja Justas Paleckis — 
okupantų pastatytas taria
mas tarybų Lietuvos prezi
dentas.

Iniciatyvos surengti de
monstracijas ėmėsi Sydne
jaus jaunimo atskiri asme
nys. Plačiai suorganizuoti 
demonstracijas nebuvo lai
ko, tad greitomis buvo su-

’Taip, čia ir yra skirtu
mas“.

Demonstruoja ir 
Canberriškiai

Balandžio 13 d- is sostinės 
lietuviai surengė platesnio 

t , .. . - . masto demonstracijas prieš
?_1?etT.x1e ,.s žodžiais apra- sovietinius parlamentarus ir 
se ir Paleckio vaidmenį oku-J ypač prjeg sovietų grupės 

Lietuvą. De- vadovą Lietuvos išdaviką J.
Paleckį. Canberiškiai šitai 
demonstracijai rengėsi iš 
anksto. Dalyvavo apie 150 

Neužteko to. Sovietų am- žmonių su plakatais. Kadan- 
basada įteikė Australijos vy-, gi pats Paleckis panašių su 
riausybei protestą, kad ne- gitikimų, kaip kad buvo Ve- 
buvo sudraustos tokios anti-
sovietinės demonstracijos, į- 
žeidžiančios sovietinius par
lamentarus. Proteste pabrėž
ta, kad panašiu atveju Mask
voje tokios demonstracijos 
būtų draudžiamos. Rašte 
buvo reikalaujama, kad to
kie mitingai daugiau nepasi
kartotų.

guma lietuvių išvažinėję. 
Rodos, nedidelis tai buvo

įvykis — demonstrantų ne
buvo nei dviejų dešimčių, 
bet jie savo atliko, sekančią 
dieną visa australų dienraš- 
tinė spauda šį įvykį paminė
jo pirmuose puslapiuose, ki-

pavus rusams 
monsiracijos buvo paminė 
tos ir radijo bei televizijos 
žiniose..

Reikia pasakyti kad ši lie
tuvių jaunuolių protesto de-

lykų antrą dieną, vengė ir 
šj kart^ nepasirodė, demons
trantai šiuo mitingu ir pla
katais atkreipė parlamen
tarų ir praeivių dėmesį, išda
lino eilė pamfletų, supažin
dinančių su Lietuvos paver
gimu ir vėliau išsiskirstė. 
Nors sovietai karštai protes
tavo prieš tokio pobūdžio 
demonstracijas, policija can- 
beriškiams demonstruojant

monstracija nuskambėjo ne; visai nesikišo. Vienas iš vy 
tik Australijoje, bet, reikia resnių Australijos vyriausy- 
manyti. bus paminėta ir ki-ibės preigūnų, atsiliepdamas 
toje pasaulio spaudoje, nes į Paleckio priekaištus, pa-
toji parlamentarų konferen 
cija yra pasaulinis įvykis, ir 
iš jos bei drauge su ja susi
jusių įvykių komentarai bus

reiškė, kad demontsracijų 
reikalas yra policijos žinio
je. Prieš Amerikos vicepre
zidentą jo vizito metu buvo

piktesnės demonstracijos, ir 
mes netrukdėme. "Mes ne- 
sustabdėm demonstracijų, 
nukreiptų prieš mums drau
gingos valstybės viceprezi
dentą, tad kodėl mes turime 
įsikišti, kai demonstruojama 
prieš sovietinės provincijos 
valdininką?“

* < z
JUSTO PALECKIO 

AKIPLĖŠIŠKUMAS

J. Paleckis, jau apleisda
mas Australiją, parašė ilgą 
laišką Vilnies redaktoriui. 
Laiškas buvo išspausdintas 
balandžio 27 d.. Apie tai. 
kaip jis ten buvo lietuvių 
"vaišingai“ sutiktas ir kaip 
jį mergaitė apmovė, laiške 
nė žodžio. Jame Paleckis ra
šo. kaip jis, Tuniso ir Jugo
slavijos atstovai priešinosi 
įsileisti į parlamentarų kon
ferenciją Portugalijos atsto
vus. Vykdomajame Komi
tete "mes“, rašo J- Paleckis, 
"priešinomės Portugalijos 
priėmimui, pasmerkdami jos 
kolonialinę ir rasistinę poli
tiką. Po ilgų diskusijų mū
sų nuomonė laimėjo ir 5 bal
sais prieš 4 buvo nutarta ati
dėti Portugalijos priėmimą 
iki to laiko, kol ji suregu
liuos savo santykius su Su
vienytų Nacijų Organizaci
ja, kurios nutarimų ji nepil
do“. Svarstant tą klausimą 
visumos posėdyje, "43 bal
sais prieš 26, susilaikius 9, 
buvo patvirtintas Vykdomo
jo Komiteto nutarimas dėl 
Portugalijos nepriėmimo į 
Sąjungą“.

Gerai padarė parlamenta- 
įų sąjunga nepriimdama ne
demokratiško parlamento 
atstovų, bet juk ne apie tai 
kalbėti Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos paskirto 
"parlamento“ delegacijos 
vadovui J. Paleckiui.

Juk jo atstovaujama So- 
į vietų Sąjunga šiandien yra 
pati didžiausia kolonijų val
dytoja, ir įsidėmėtina, dar 
kaip tik tuo metu, kai kitos 
valstybės kolonialinės poli
tikos atsisako, Sovietų S- 

Į ga paskutiniu laiku užgrobė 
didžiausius svetimų žemių 
plotus ir juos dar vis stengia
si didinti.

Jei Portugalija yra dikta
tūrine valstybė, tai Sovietų 
Sąjunga yra naujų diktatūrų 
motina gimdytoja ir jų pla
tintoja pasauly.

Jei portugalai varo savo 
kolonijose rasistinę politiką, 
tai sovietai nemažiau biau- 
rią rusinimo akciją, siste
mingai ir gudriai slopinda
mi savo pavergtųjų tautų są
mone ir aplaVnai bet kurią 
laisvesnę žmogaus mintį.

Be to. sovietai savo pa
vergtąsias tautas ekonomi
niai išnaudoja nė kiek ne
mažiau, kaip portugalai sa
vo užvaldytus juodukus.

Tai ar tokio krašto atsto
vui kalbėti apie kitų koloni
alinę politiką? Ypač, kad 
dar ir pats J. Paleckis yra 
tik raudonųjų rusų ponų už 
kaklo pasirištas vergas, kurį 
jie lyg parodai vedžiojasi 
po konferencijas. Tai jau 
perdidelis Paleckio akiplė
šiškumas, jeigu tai nepava
dinti tiesiai aklo komunis
tų baudžiauninko kalba.!

DAR APIE TAI

Redakcija gavo pluoštą 
iškarpų iš Australijos laik- 
rašičų. Vienoje matyti dvi 
lietuvaitės, nešančios plaka
tą su užrašu: "Atstovai, sau
gokitės tų, kurie nori jus pa
laidoti“. Tekste tarp ko kita 
rašoma, kad studentas Ri
mantas Reizgys paklausęs

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

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NEPKAM.

SLA Tautinė Fondacija
SLA TAUT. FONDACIJA

IMA PLAČIAU VEIKTI Pasaulio Lietuvių Jauni- 
Susivienijimas Lietuvių mo Kongreso Finansų Ko- 

AmuiKoje, sulaukęs jau 80 misijos didžiausias rūpestis 
metų sukakties, visais savo vra tas, kad jau dabar reikia 
ilgo veikimo laikais daugiau pranešti visų kraštų Jauni- 
ii dažniau rėmė lietuviškus mo Metų Komitetams, kiek 
reikalus. negu bet kuri kita jie gaus paramos kelionėms 
lietuvių organizacija. Ši pa- į Jaunimo Kongresą.. Todėl 
rama būdavo duodama iš labai svarbu, kad visi aukų 
tam tikrų londų ir tam tiks- rinkėjai ir visi lietuviai, ku- 
lui narių sumokėtų sumų. rie dar žada pagelbėti šiam 
Susivienijimo pagrindinis svarbiam Lietuvos vadavi- 
kapitalas laikomas nariams mo reikalui, siųstų auka< dar 
duoti apdiaudų užtikrini- šią savaitę adresu: Lithua-
mui. Todėl dažnai riboti ga- r*----------
limumai priversdavo SLA

JAUNIMO KONGRESAS

Mass. senatorius Vytautas Pigaga Įneš? rezoliuciją Lietuvos laisvės klausimu, ir senatas ją priėmė, 
YYorcesler’o lietuviai, kur senatorius gyvena, balandžio 19 d. atsilankė pas ji ir jam padėkojo. 
Iš kairės i dešinę—Pranas Pauliukonis. šen. Vytautas Pigaga. vietos lietuviu organizaciją tarybos 
pirm. Fr mas Manelis, Juozas Krasinskas ir senatoriaus tėvas Ignas Pigaga.

Ar jau visa taip yra ?
„Nepriklausomoj Lietu- autorius žinąs, yra jau žv- 

voj“ balandžio 13 d. Anta- miai perdidelis šnekėjimo į- 
nas Diržys parašė straipsni sibėgėjimas. priaitėjąs net
„Ar visa taip yra?“, kuria
me rašo. kad komunizmo i 
deja ginklu nenugalima, bet. 
deja. anot autoriaus, “neiš
keliama kontridėjos ir nesu
niekinama ji kaip absurdiš
ka nesąmonė“.

„Kažin kodėl vakarų

prie savo tautos niekinimo.
O jeigu lietuviai būtų ne

turėję tautinio atsparumo, 
kaip ten tvirtinama, tai jau 
šiandien gal ir A. Diržys bū
tų rašęs savo straipsni len
kiškai ar rusiškai, aukštin-

stengus paremti visus svar
biuosius reikalus, nors kar
tais ir nedidelėmis sumo
mis.

1948 metais SLA vado-

man Youth Congress. Mrs- 
B- Juodikis, 7794 East 227 
St., Cleveland, Ohio 44117.

Iki balandžio 22 d. paja
mų kongreso reikalams tė

vai akivaizdoje Lietuvą ir gauta $11,738. Toje sumoje 
lietuvių tautą ištikusios ne- Via gautieji iš Chicagos 
laimės susirūpino ir padarė 83,009. C-levelando $2,532. 
labai svaibų sprendimą — Dėti eito $997. Illinois vais. 
įsteigti atskirai veikiančią 8096. Nevv Y orko $590 ir kt. į 
Tautinę Fondaciją, iš kurios j * * *
būtų galima remti lietuvių: _ . . _ ..
kultūrini veikimą ir prisidė- Auorone Semetaite iš Cle- 
ti prie patriotinių pastangų . an, Ohio, atsiuntė 5 pe- 
siekti mūsų tautai laisvės. tlc,1??į -aPus. Ji rašo:

Tautinė Fondacija įsteig- , Norėdama nors mažyte 
ta tais laikais, kai niekas dar aahmi Padėti prie organi- 
negalvojo apie panašius fon- zu°jamų PL-J Kongreso dar-, 
dus. Tautinė Fondacija pra- slu«ęiu mano lankomoj 
šys aukų, skatins, kad iš vi- ?ha'v School mokinių 
suomeninių parengimų, iš taiPe Rinktus šimtą para- 
draugijų. klubų ir paskirų patiekti Jungtinėms Tau- 
asmenų būtų skirtos lėšos toms. Lietuvos Nepnklauso- 
šiai ypatingai svarbiai insti- atstatymo i eikalais.
tošiai žinome, kad nema- eia tikiai nemiela paminėti, 
žas skaičius lietuvių, sulaukę kad apie 90 J mano užkal- 
senvvo amžiaus, neturėdami bintų mokinių parašu reika. 
artimų giminių, nežino, kam nežinojo nieko ne tik apie 
palikti savo sutaupytus pini- bolševikų okupaciją, bet il
gus ir kitokį turtą. Paliki- bendrai apie Lietuvą.“ 
mai, užrašyti SLA Tautinei
Fondacijai, suteiks tos va
lios reiškėjams moralinį pa
sitenkinimą. jog jie parėmė 
lietuvių svarbiausius reika
lus. _ . .. -«j

Susivienijimas, turėdamas retici.iai. . 
šimtus savo kuopų, pasi- 
sklaidžiusių po visą Ameri
ką, o taip pat remiamas žv
alesniųjų lietuvių patriotu 
veikėjų, tvirtai tiki. jog su
lauks ir šiame savo- darbe 
plačiausio lietuvių visuome
nės pritarimo- Per 80 metu 
įgytas pasitikėjimas sudaro 
tvirčiausią garantiją.

Lietuviai visada esti dos
nūs, kai jaučia reikalo svar
bumą. tad ir Tautinė Fonda
cija neabejotinai bus pla
čiausiai paremta, kad ji ga
lėtų žymiai sustiprinti lietu- Ji bus Chicagoje liepos 3 
viską kultūrinę veikla ir pri- d. Jos programoje dalyvauti 
gidėti prie mūsų jaunuome- iki šiol jau užsiregistravo 24 
nės auklėjimo tautinėje dva- chorai su 1,086 dainininkais, 
sioie. šiuo tarnu visi geros Tas skaičius dar nėra galuti- 
valios lietuviai turėtų SLA nis.
Tautinės Fondacijos reikš
mę populiarinti visų lietuvių Dainų šventės programoj
farpe- ^U°-dalyvaus ir vaikų choras, 
sutelksime i Tautine Fondą- i • vadovauju tnip cija, tuo didesnius darbus ji kurum '^dovauja toje sn- 
galės atlikti. Pt. Tarv.

't 4 rrvS?'- Su iŠ, s

Tai meteoritas, kuris buvo matomas 15 valstybių. Jis 
pralėkė ir virš Quincy, Mass.

NEW YORK, N.Y.

DIRVOS 50 METŲ 

SUKAKTIS

. . . damas rusų ar lenkų tautinį
spaudoj, taip pat ir lietuvių atspai-umą ir tu tautų „istori- 

ė. spaudoj, iš tokių pozicijų ne
neapšaudomas komunizmas- 
Net bažnyčios tėvų Ekume
ninis Konsiliumas neaptarė, 
kas esmėje komunizmas yra. 
nežiūrint to, kad net katali
kų tarpe yra tokių nuomo
nių, neva mai ksizmas-komu

Šį šeštadienį, gegužės 7 d., 
Clevelando Fick - Caster 
viešbuty Dirva savo 50 metų 
sukakti minės dideliu poky
liu, kurio meninę programą 
atliks solistė Aldona Stem- 
pužienė su komp. Darium 
Lapinsku-

nę misiją-

KĄ ATSAKĖ LIETUVIAM 

ANGLŲ WILSONAS

Britanijos Lietuvių Tary- 
mzmas yra antras Kristaus ba leidžia anglų kalba biule- 
atėjimas. Jei katalikų fron- ^ni — Press Service of the 
tuose nutilo frontų ugnis, tai
ko benorėti iš socialistų, kad 

lietuviu. Lietuviui social-ir
demokratui komunizn.'is 
švelnesnis ir daugiau paken
čiamas, nors ir po rusų lete
na. (Mūsų pabr. Kel- red.). 

.. .... .. , „Lietuviams trūksta tau-
Ti roji sukaktis suėjo per-i tinės atSparos. Jiems tautv-

nai lapkričio 25 d. nes tada M paskutjnž* vietoje. Jie 
prieš oO metų pradėjo eiti 
Santaika, kuri 1916 m. rug
piūčio 26 d. virio Dirva. Vi-' 
sa laiką Dirva buvo savait
raštis, o dabar eina tris kar-

British Lithuanian Council. 
Jame yra išspausdinti mi
nisterio pirmininko VVilso- 
r-o, konservatorių ir libera
lų vadų atsakymai į Tarybos 
laiškus prieš rinkimus. 

Wilsonas rašo:
„Kaip jūs žinote, Jos di

denybės karalienės vyriau
sybe sovietinę Pabaltijo val
stybių inkorporaciją tepri-

apie Lietuvą 
Ar šis pavyzdys neįparei

goja ir kiekvieną iš mūsų 
aktyviau kelti Lietuvos rei
kalą savo aplinkoje, aiškinti 
bolševikų įvykdytą smurtą 
ir rinkti parašus Jaunimo

Jacqueiine Kennedy su sesers sūnumi Anthony Radzi- 
vill važiuoja iš Londono aerodromo. Grįždama iš Ispani 
jos. kur praleido atostogas, ji buvo užsukusi ir Į Londo. 
ną savo sesers aplankyti.

____ nesąmone.
tus pei savaitę. i ūsas komunistas palieka ru-

Be kitų i edaktorių. 30 me- gas tjk kitiems siūlo interna
tu ią redagavo K.S. Karpius, t ciona!izmą? Kodėl naciona- 
vehjV.Y- Rastenis, po jo B. ijzrpo klausime sovietai nei
Gaidziunas, o dabar leda- . p.iauką nenukrypo nuo
guoja Jonas čiuberkis. Vy- L_ :„x.. __' ~ . . , . ’ ' caru:rs iiai-iuiidimcj pviiu-
tauio Gedgaudo padedamas, kos?“

Dirvą dabar leidžia tauti-

nesuvekia, kas esmėj yra 
tautybė. Kada aš parašiau, 
kad tautos yra biologinės pažino tik de facto. Aš galiu 
kilmės, tai išgirdau, jog tai patvirtinti, kad šita politika
esanti nesąmonė. Bet kodėl Pakeka nepakeista.

O konservatorių vadas
Heath šitaip atsakė:

„Konservatoriai visada 
apgailestavo Sovietų Sąjun
gos įvykdytą Lietuvos ir ki-_  d—n.-;_tų Dit III JOS VčHStJUių
l

UzLgTV
ma. Konsenatorių vyriau-

i,-X4

Atrodo, kad A. Diržys bus sybė ir toliau nepripažins to 
lyg nuo Marso nukritęs, ne- užgrobimo. Britanijos vy- 
žinąs, kas žemėje aplinkui riausybės įtaka Sovietų Są- 
dedasi. jungor „vidaus“ politikai y-

Jis nežino, ar nenori žino- ra ribota, bet Heath sutin
ti. kad demokratinė idėja ir ka su jūsų mintimis, pareikš- 
>»ata komui izmui kontridė- tomis jūsų laiške.“ 
ja ir iš tos idėjos tvirtovių Liberalų paitijos vadas 
Komunizmas yra nuolat ir Beaumont rašo:
taikliai apšaudomas. Kokią „Liberalų pariija tiki. kad 
šviesesnę, kilnesnę ir didės- demokratijos principas rei- 
nę fanatiškam komunizmo kalauja kiekvienai tautai 
tikėjimui priešingybę galėtų pačiai savo ateiti kurti. To- 
straipsnio autorius pasiūly- dėl ji reikalauja, kad sovie-

, , .. . , .. . . . ti? Negi kitą kurį totalitari- tų vvriausvbę atkreiptų rei-d-rnosratini kebą ir pamirs- nj kui.£ n0’ . Utinio pra. dėmesį į Lietuvos,
ti s a.na..biriuos iti jau se- naįo.. neklaidingumu pa- Latvijos ir Estijos gyventojų 

' lemtą tikėjimą? norus. Mes remsime kiekvie-
Iš kokių šaltinių A. Dir- ną žingsnį ta kryptimi ir ti- 

žvs šerne žinių, kad Lietuvos kime. kad ateis diena, kada 
socialdemokratams komu-

Kitais metais Montrealy nizmas via „švelnesnis ir 
bus Pasaulinė paroda, kurios daugiau pakenčiamas“? Jis

ninku organizuota Vilties 
draugija. Tai tautinirkų 
•laikraštis. Jis gražiai leidžia
mas. bet su jo reiškiamomis 
mintimis dažnai negalima 
sutikti. Labiausia dėl to, kad 
ten nepamirštama sava dik
tatūra ir jos vadų garbini
mas.

Bet ir Dirva daug priside
da prie lietuvybės šiame 

aš‘e išlaiko mo, todėl, svei
kindami sukakties proga, 
linkime ateityy sukti į tikrą

mai pamiršo.

MONTREAL. QUE- 
Paroda ir Lietuvių Diena

metu bus Lietuvių Diena ir 
Kanados Lietuvių Diena.

Lietuvių Diena bus rugsė
jo 3 d. Jos programa bus 
maždaug tokia pat, kaip

Antrojo pasaulinio karo pa
daryta žala bus pašalinta “

tyje prityręs muzikas Faus
tas Strolia. Chorui pritars 
kanklininkai, kuriems vado
vauja tos srities žymi spe
cialiste Ona Mikulskienė.Mirė K. Obuolėna*

Balandžio 20 d. Peeks- 
kill. N.Y., mirė žurnalistas 
Kazys Obuolėnas, 68 m. am- Buvę Lietuvos Nepriklau- 
žiaus. Velionis Lietuvoje ku- somvbei Atstatyti Komiteto 
rį laiką buvo Trimito. Mūsų koordinatoriai, kurių globo- 
Krašto ir Savaitės redakto- je yra po lapkričio manifes- 
rius. po karo atsidūręs Ang- tacijos susidaręs pinigų li- 
lijoje, redagavo Britanijos kutis. savo paskutiniam po- 
Lietuvi. Atsikėlęs į JAV,1 sėdyje nusprendė dalį to li- 
taip pat protarpiais para- kučio paskirstyti taip: 1.000 
šydavo Dirvai, Darbininkui dol. Pasaulio Lietuvių Jauni- 
ir kitiems laikraščiams. i mo Kongresui Rengti Komi-

I

Žygininkai aukoja

tetui, 1.000 Rezoliucijoms 
Remti Komitetui ir 1.000 
dol. Lituanus žurnalui.

„Laisvėj žiburys“ šviečia
„Laisvės žiburio“ progra. 

mos angliškoje dalyje gegu
žės 1 d- buvo pasikalbėjimas 
su Christopher Emmett, ku
ris yra žinomas laisvės ko
votojas plačiuosiuose TAV 
sluogsniuose. Tarpe dauge
lio organizacijų, kurių va
dovybėms Emmett priklau
so, paminėtina Freedom 
House fundacija, Friends of 
Viet-Nam ir kt.

„Laisvės žiburys“ girdi
mas New Yorko, New Jer
sey. Pennsylvania ir Cor- 
neetieut valstijose kiekvieną 
sekmadieni nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto per WHBI ra
dijo stotį 105.9 FM banga.

PUTNAM, CONN.

Eglutės vaikų šventė

Vaikų žurnalo eglutės 
ketvirtoji vaikų šventė šie
met bus birželio 5 d. Žurna
las yra paskelbęs pasakos ii 
eilėraščio varžybas. Rašinius 
turi lydėti ir iliustracijos.
Rašiniai turi būti pasiųsti i- 
ki gegužės 16 d. Šventėje 
bus įteiktos laimėjusiems 
premijos.

Šioje vaikų sverte je da- . .
lyvans ir Bostono Lituanis- lą. kuriuo jo reikalingi gali i 
tinės mokyklos mažieji vai- pasinaudoti lengvesnėm są- 
dintojai, vadovaujami mok. lygomis, negu iš kitur gau-i 
Paulinos Kalvaitienės.

nežino ar nenori žinoti Lie
tuvos socialdemokratų isto
rijos. jos nuolatinės kovos 
su demokratijos priešais, o 
kadangi komunistai ir vra

Lietuvių Dienos New Yorko didžiausi jos priešai, tai, ko-
parodoje — dainos, tauti 
niai šokiai, paroda.

Kanados Lietuvių 
bus rugsėjo 2. 3 ir 4 
mis.

Lietuvių finansinės 

tvirtovės

Kanados lietuviai jau tu
ri 4 kredito kooperatyvus: i .iant

vedami dėl demokratijos, 
socialdemokratai visuomet 

Diena kovojo ir kovoja su komu- 
dieno- nistais.

Tegul jis pasiskaito kad ir 
! Stepono Kairio „Lietuva 
.fyųdo“ ir „Tau, Lietuva“ ar. 
ba Kipro Bielinio „Dieno- 

Perktieji metai“,

JAV ASTRONAUTŲ 
UŽDARBIAI

Jie gauna algas pagal sa
vo laipsnius, atsakomybę li
kt. Be to. jie gauna ir pagal 
privačias sutartis. Sakysim, 
Donald S'Iayton, vienas iš 
pirmųjų Mercury astronau
tų, skridimo operacijų di
rektoriaus padėjėjas, gauna 
didžiausią atlyginimą: iš 
valdžios $22.500 ir pagal 
privačias sutartis $16,250.

50 astronautų turi sutar
tis su World Book Encvklo-

Toronte „Paramą“ ir „Prisi-! Jei oro ir vergijos imperija 
kėlimo“. Montrealy „Litą“ ir i Sovietų Rusija“ arba Lietu- ____
Hamiltone „Talką“. Jie jau yos Socialdemokratų Parti- pedia Science Service ir
yra sutelkę nemažą kapita- jos Delegatūros L žsieny me- Tjme bendrove. Jos duoda

■■ " " morandumus įvairioms so- — - - - -
cialistų ir kitų organizaci
joms, arba tų pačių komu
nistu atsiliepimus apie Lie
tuvos socialdemokratus, ta-

4699
jūsų draugas!

520,000 dolerių, kuriuos visi 
astronautai pasidalina ly
giomis.

Kai kurie astronautai turi 
1965 tuvos sociamemoKratus. ta- privačių biznių. Vieni ių da- 
dol.. da jis žinos, kokie santykiai Jyvauja bankuose, kiti kitur.

___ _______  663 buvo ii yra Urp Lietuvos so- j av , Gordon yra laivelių
tūkst- dol.. indėlių 3 mil- 600 cialdemokratų ir komunistų- biznyje, 7 turi motelius ir tt. 
tūkst. dol., atsargos kapita- Kalbėti, kad lietuviai ne- Minėta VVorld Book bendro
jo 106 tūkst. dol, pelno 153, nuvokia, kas yra tautybė. vėt astronautui žuvus, sumo- 
S80 dol- kad tai tikrai tik straipsnio ketų $106,000-

dami.
Tų bankelių turtas 

m. siekė beveik 7 mil. 
Šeru jie turėjo 2 mi1

I
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Iš pavergtos Lietuvos ll

"Aprūpinu senatvė“ Rusų elgsenal
Atsivėrė akys Lietuvoje Rusų elgesys Lietuvoje į 

ir tiems, kurie prieš 25 me- vairus. Priklauso nuo as- 
tus buvo nuoširdžiai Įtikėję, būdo, išsilavinimo ir
kad bolševizmas visiems at- aplinkybių. Aukštieji parei.! 
neša ramią ir aprūpintą se- gūnai \ ilniuje, kuriems ten- 
natvę. ka daugiau susidurti su

* . . , ........ aukstesniais pareigūnais lie-
Pensmmkas iš bimkaicių, tuviais, santykiuose (ypač 

susitikęs Jurbarke sa\ o jau- su kultūrininkais) dažniau- 
nų dienų draugą, dabar irgi
pensininką, buvusi 1940 m. 
Šimkaičių valsčiaus "ispol- 
komo pirmininką, sako:

šia mandagūs, taktingi, kiti 
net visai palankūs.

Kaune ir ypač mažesniuo
se miestuose ir miesteliuose,

_ . Inocentai, kadaise ^ur rusų nuošimtis daug ma- 
kūrei Šimkaičiuose tarybų žesnis. beveik visi stengiasi 
valdžią. Sakei gy \ ensim. gu lietuviais geruoju sugy- 
turėsim ramią senatvę. Tu Venti. net mokosi 'lietuviškai 
pats nežinojai, ką žadėjai... i kalbėti. (Kaimuose to klau- 
(Tiesa. 1966, nr. 86)- i simo beveik nėra, nes kai-

Tas priekaištingas ’senis' muose iš Rusijos atsikraus- 
buvo taip patikėjęs anų lai- čiusių visai reta) .Kitas vaiz- 
kų pažadais, kad 1944 me- das Vilniuje ir Klaipėdoje, 
tais net rusų arinijon su sū- kur rusų daug (Klaipėdoje 
num buvo išėjęs tos "ramios daugiau kaip lietuvių) ir jie 
ir apiūpintos senatvės“ už- jaučia savo jėgą. Ypač ten 
sitarnauti. akiplėšiškos rusės moterys.

Dabar gauna ser-tvėSžem,esnėsPar?i8ūnža-.tar- 
pensija. bet iš jos vienos pra- naal0PS įstaigose bei įmo- 
gyventi nėra kaip. Tebeturi ^ Krautuvėse ruses par- 
t na vienkiemio trobelę, tu- <>vejos yra nemandagios
rėjo’ ir karvę. Bet už pašara lle?,u™ms 
kolchozas pareikalavo išau-! vlskai Pakalbintos, daz- 
ginti plotą cukrinių runke-
•lių. Pats. 69 metų, su 67 me
tų žmona bandė auginti, bet 
nepajėgė: runkeliai menkai 
teužderėjo ir liko nenuimti.
Tad ir pašaro karvei negavo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Lietuvos vyriausybė, kurią nuvertė 1926 m. gruodžio 17 dieną perversmininkai.

Baltijos valstybės Nuernbergo 
tribunole

B. KLOVAS

(Tęsinys)
i

III-sis Lietuvos Seimas
Prieš 40 metų gegužės 8- seimuose savo atstovų netu-

10 d. buvo išrinktas trečiasis 
Lietuvos seimas. Rinkimus

rejo, nors ir rinkimuose uo
liai dalyvavo. Į trečiąjį sei-

daugiausia laimėjo valstie- mą, susiblokavę su valstie
čiai liaudininkai (gavo 22 čiais liaudininkais, jie Įvedė
atst.) ir socialdemokratai 
(15 atst.). Tuo būdu kairie-

kurie jų turėjo lietuviškas 
pavardes ir vartojo lietuvių 
kalbą.

Iki trečiojo seimo valstie
čiai liaudininkai sueidavo Į 
koaliciją su krikščionių de
mokratų bloku. Bet antrojo 
seimo metu toji koalicija iš
iro. Ir toliau valstiečiai liau
dininkai atsisakė bendra
darbiauti su krikščionių de-1

Tribunolo pirmininkas pareiškia, jog pirmas dalykas 
yra išversti tą dokumentą Į keturias Tribunolo oficialias 
kalbas, ir kol nesą vertimo, Tribunolas nesąs pasiryžęs 
klausytis kalbų tuo reikalu, nes nežinąs, koks to dokumen
to turinys.

Iššaukiama liudyti buvusi užsienio reikalų ministerio 
von Ribbentropo sekretorė panelė Margarete Blank. Ad
vokatų nuomone, ji galinti paliudyti, koks buvo von Rib
bentropo nusistatymas dėl tų 1939 m. sutarčių; taip pat 
ji patvirtins, kad prie tų sutarčių buvo sudalytas slaptas 
priedas.

Tuojau sovietų prokuroras gen. Rudenko kreipiasi 1 
Į Tribunolą: Gerbiamieji! Man anodo, kad liudininkė, 
kuri yra pakviesta dalyvauti šiame Tribunolo posėdy, pa
gal savo užimamą vietą, tegalėtų paliudyti tik apie mi
nisterio asmenybę, jo gyvenimo būdą. charakteri, uždaru
mą ar atvirumą, ir taip toliau. Bet liudininkė yra visai 
nekompetentinga pareikšti nuomonę tokiais reikalais, ku- 
rie liečia sutartis, užsienio politiką ir t.t- Ta prasme gen. 
Rudenko žiūrįs Į advokatų klausimus, kaip visai neleisti
nus, ir reikalaująs, kad jie būtų išbraukti iš protokolo.

Tribunolo pirmininkas kreipiasi Į advokatą dr. Hor- 
ną, klausdamas, ar tas slaptas susitarimas yra sudarytas 
raštu- Dr. Hornas paaiškina, kad tas susitarimas buvo su- 
įašytas, bet jis neturįs to susitarimo nuorašo. Tada pirmi
ninkas kreipiasi j dr. Seidl, ar jis neturįs to susitarimo nuo- ' 
rašo. Dr. Seidl paaiškina, kad to susitarimo tesą tik du 
egzemplioriai: vienas egzempliorius buvo paliktas 1939 
m. Maskvoje, o antrasis egzempliorius buvo von Ribben
tropo parsivežtas Į Berlyną. Spaudos žiniomis visi Užsie
nių Reikalų Ministerijos archyvai esą konfiskuoti sovietų •: 
kariuomenės. Todėl advokatas prašąs Tribunolą, ar teis- . 
mas negalėtų pareikalauti, kad sovietų vyriausybė ar so
vietų atstovybė prie Tribunolo pateiktų to slapto susitari- r 
mo originalą. Ambasadoriaus Gausso parodymas tik nu
rodo to slapto susitarimo turini, nes jis pats tą susitarimą

tris atstovus; buvę santarie- 
čiai, vėliau sudarę ūkininkų

ji iš 85 seimo atstovų gavo partiją, laimėjo du atstovus- ^kratų^rupė*
37, krikščionys demokratai - - I 4 s
14, Ūkininkų S-ga 11 ir Dar
bo Federacija 5,—dešinieji
kartu 30. Klaipėdos krašto gyvenk-• jo seimo vyriausybę, bet pa-

Tautininkai iki šiol St. jai išrinko 5 atstovus, ir visi galiau sutiko su valstiečiais 
nnčioms suprasti, rusėms Seime ir kituose dviejuose buvo vokietininkai, nors kai liaudininkais sudaryti koali- 
grįžti Į savo "plačiąją tėvy
nę“. Neretai tokiais atvejais

mansiai visai neatsiliepia. 
Suerzintos lietuvės dažnai 
pasiūlo tokioms, lietuviškai 
nesuprantančioms ar neno-

lenkai 4 ir Socialdemokratai nebuvo 
vokiečiai 1 atsovą- linkę Įeiti i sudaromą trečio-

Turėjo ją parduoti, ir atėjo 
"sauso pasninko“ laikas.

Vaikščiojo tas pensinin
kas i rajono valdines ir par
tines įstaigas, bet ten nusi
plovė rankas garsiuoju bol
ševikiniu samprotavimu — 
kas nedirba, tas ir nevalgo.*_ :_i—.APSiSKUiiue i lesus įcuanvi-
jai Vilniuje. Iš Vilniaus nu- Penimais
siustas korespondentas atra- 8™*^ P”em0IU,J P™.s 
do, kad iš tikrųjų "aprūpin- »aeionalisUnes nuotaikas . 
toji senatvė“ nekaip atrodo.
Net išgirdo, kad:

"Dažnas senis prisimena

rusės atvirai atkerta savo
pažiūrą Į padėti. Esą.— [produktų vartojimą kontro-. 

Mes šį kraštą užkariavome ]1Uoti griežčiau ir pereikvo- 
tojams graso traukimu 
"griežton atsakomybėn“.

ir mes čia pasiliksime!“
Toks akiplėšiškumas dar 

labiau didina Įtampą lietu- 
vių-rusų santykiuose ir ver
čia kompartijos pareigūnus

APIE KAI KURIAS 

SOV. S-GOS MAŽUMAS

cinę vyriausybę.
Trečiojo seimo atstovų 

žymia balsų dauguma prezi- 
! dentu buvo išrinktas dr. Ka
zys Grinius: jis buvo išrink- 

: tas veik visais kitų balsais

(Elta)
Oficialiojoje rusų statisti- be krikščionių demokratų! paruošė, bet tai nesąs to dokumento originalas.

Pagaliau ir generolas Rudenko prileidžia, kad advo
katas dr- Seidl sako teisybę, kad sovietų kariuomenė užė-

kolūkiui atidavęs akėčias, 
plūgą, arklį, vežimą“

Tačiau tai, girdi, menk
niekis. nes dabar gi trakto
riais laukus dilba!

"Bet“, korespondentas 
užstoja buvusius ūkininkus:
"tie seniai atidavė saviems

r* T/il_1_iv s ų soKejai vimiuje
Vilniaus statybos mašinų 

gamykloje dirbantieji rusai 
apdovonojo Vilnių ne tiktai 
mašinomis, bet ir rusišku šo
kių ansambliu — "Berioz- 
ka. ‘ Ansamblis visiškai pa

koje šešios rusų valdžioje e- grupės. Tai buvo pirmas to- 
sančios tautybės yra maž- kia balsų dauguma išrinktas 
daug \ ienodo didumo. 1959 prezidentas.
metų auiaš\mo duomenimis.: Naujai sudaryta vyriau- 
tr\s Kaukazo tautos kiek di- sybė tuoj panaikino spaudos

np.pmo cavn -zininn ITžsioniu RnikaluJZMV-Iirv ▼ \Jr uvav/iia - 2 jk s Ministerijos II-
 c /

Tačiau, kai ima tramdyti tik 
lietuvių, o ne rusų "naciona
listines nuotaikas“, tai tie 
tramdytojai pastiprina pasi
piktinimą ne tik prieš rusus, mėgžd žioja to paties vardo
bet ir prieš juos užstojančius profesinį ansamblį, kuris y- 
lietuvius komunistus. Kai ra lankęsis ir Amerikoje, 
rusų pozicijų užstojimas iš Ansamblio vadovas — pen- 
viršaus atslūgsta, sumažėja sininkas S. Gončarovas, bu- 
ir rusų akiplėšiškumas- Dau- vęs Moisiejevo ansamblio 
gelis rusų tebejaučia, kad jie šokėjas.
Lietuvoje, galbūt, tik laiki- Tuo būdu rusiška kolonis-

kolūkiams žymiai brangesnį nai. Kiti jaučiasi tiesiog kaip tiška pramonės įmonė, suda- 
turtą — nepamainomą mei- ekonominiai emigrantai, ku- riuši progą atsikraustyti Lie- 
lę žemei“... rems. kiek laiko geriau pa- tuvon stambiam būriui rusų

desnės už lietuvių, būtent: 
azarbaidžaniečių buvo 2-9 
mil., armėnų 2.8, gruzinų 
2.7. milionai. Lietuvių tada 
buvo suskaičiuota 2.3 mil. 
Beveik tiek pat ir žydų (vi
same plote) — irgi beveik 
2.3 miJ. Moldavų — 2.2 mil.

cenzūrą, karo padėtį Lietu
voje. seimas paskelbė politi
niams kaliniams amnestijos 
įstatymą ir toliau susirūpino 
šalies ūkio kėlimu bei vals
tybės ’ėšų taupymu. Per pir
mą pusmetį spėta sutaupyti 
20 milionų litų valstybės iš-

Bet studentų, specialinių iaj(ju 
mokyklų moksleivių ir mok. Kadangi ka,.o metais ko_
slininkų skaičium tik molda- vose dėl Lietuvos nepriklau-

Čia tie užstojamieji seniai gyvenus, teks arba ir norėsis 
turi pataisą korespondento giįžti namo. (Elta)
išvedžiojimams: jų meilės
niekas nepaėmė, o paėmė Kaip "nukombinuoja“ 
pačią žemę. Tos tiesos Tie- , .
sa nedrįso tiesiai pažymėti. ega us
Apie neva atiduotą meilę de- Vadinamoji "liaudies kon- 
klamuoja- trolė“ Lietuvoje atrado, kad

Betgi Tiesa atrado tikra į kolchozai ir sovchozai 1964 
šių oi -nų tiesą — kad .enat- meta.la pereikvojo pusdevm- 
včs sulaukę, žemdirbys, net- tūkstančio tonų trakto- 
gi buvęs uolus bolševikinės rlam sklrhi dizelinių degalų
valdžios gynėjas, šiandien 
karčiai priekaištauja esąs 
apgautas. Tik ir vėl Tiesa 
vengia kalbėti apie uKrąją 
tokio "senatvės aprūpinimo“ 
priežastį. Vietoj to, kores-

1965 metais tik 264 patik
rinti ūkiai (apie 13-14% ū- 
kių) pereikvoję 1,300 tonų. 
Jei ir kiti panašiai "kombi
navo“, tai 1965 m. pereikvo
jimas galėtų siekti per 10

pondentas ieškojo, ant kieno tūkstančių tonų. 
galvos būtų galima suversti Esą. ūkių vadovai taip su- 
bolševikinės santvarkos kai- daro planus, kad gautų de- 
tę- Ir rado: kaltas brigadi- galų apie trečdalį daugiau, 
ninkas! Išuostė. kad brigą- negu iš tikrųjų reikia ūkių 
dininkas karo metu nesku- darbam atlikti. Perteklių, e-
bėjo rusų kariuomenėn, tai 
iš karto padarė išvadą, kad

są, sunaudoja ne pagal pa
skirtį“. Kiti panašiai nu- 

jis ir dabar tyčia "gyvenimą; kombinuoja“ ir benzino, 
gadina“! Caro laikais rusų i gaunamo tik ūkio reikalams, 
biurckratija gynėsi nuo prie- apie 40-50%. Vyresniosios 
kaistų garsiuoju pasiteisini-1 įstaigos į tai žiūri pro pirš- 
mu— "iešmininkas kaltas“, j tus. Kitaip sakant, bendra- 
Dabar partijos laikraščio re- darbiauja degalų nupilsty- 
dakcija gina savo biurokra- me į šalį. Todėl kontrolieriai
tiją panašiu pasiteisinimu— 
"brigadininkas kaltas“.

(Eito)

dėl ligšiolinių pereikvojimų 
apsiriboja tik pasipiktinimu. 
Reikalauja tik ateity naftos

specialistų ir nespecialistų, 
net pensininkų pagalba ir 
visai nebe pramonės srityje 
darbuojasi, stengdamiesi į- 
brėžti giliau rusiškų bruožų 
Lietuvos sostinės veide.

(Elta)

Mirė T- Šuravinas
Teodoras šuva vi nas, pe

dagogas. literatūros ir gro
žinės iiteratūros bei lietuvių 
tautosakos vertėjas, mirė 
Kaune balandžio 10 d., baig
damas 77-tus metus savo 
amžiaus.

Gimęs Rusijoje (motina 
lietuvė), augo Jurbarke ir 
ten jau 1907 metais, būda
mas 18 metų amžiaus, tapo 
pradinės mokyklos mokyto
ju. Tose pareigose ilgą laiką 
Jurbarke, vėliau kitose mo
kyklose, pasiliko ir visą Lie
tuvos nepriklausomybės me
tą. 1930 m. buvo išleistas jo 
į rusu kalbą išverstas lietu
vių pasakų rinkinys, paskui 
eilė vertimų bei skaitinių 
vaikams ir moksleiviams lie
tuvių kalba. Vėliau yra iš- 
vertę<5 į rusų kalbą Žemai
tės, Lazdynų Pelėdos, Balio 
Sruogos ir kitų raštų.

(Eito)

vai žymiai atsilieka nuo he- somvbgs buv0 padidėjes 
tuvių, o žydai, kurių beveik auk-t kaiininkų 5kaičius 
tiek pat, kiek lietuvių, toli tai buyo pr0]ekt^jama jų 
pralenkia visus. dali atleisti j y ,

Pnes dvejus metus auks- tokius, kurje nebuvo išėję 
tųjų moki kių studentų skai- Dareįgoms atitinkamo
<™m lietuviai tarp tų sesių; aukštoio karo mokslo. 
tautybių buvo tik penktoje
vietoje: žydų buvo 83 tūks- Lėšas taupyti besiekiant, 
tančiai, gruzinų 62, armėnų taip Pat užkliūta ir už is 
49. azarbaidžaniečių 43, lie- valstybės iždo išmokamų al- 
tuvių 36 ir moldavų tik 18 ! kunigams. Be to, seime 
tūkstančių. kairiųjų atstovų grupė įnešė

Specialvbių besimokan- paklausimą apie buvusios
čiųjų skaičium lietuviai bu- vyriausybės padarytas netei- 
vo antroje vietoje: žydų 51 setas išlaidas ir reikalauta tą 
tūkstantis, lietuvių 43. armė- perduoti prokuratūrai, 
nų ir azarbaidžaniečių po Tie jr seimo ir vyriau- 
33, gruzinų 28 ir moldavų 14 sybės sumanymai dešiniųjų 
tūkstančių. tarpe sukėlė aštrią opozici-

Mokslininkų (įskaitant ją. Dėl visokių niekniekių
aukštųjų mokyklų dėstyto- dešinieji atstovai pradėjo 
jus) skaičium lietuviai tarp seiman įnešti visokius pa
sėsiu tautybių irgi turėjo klausimų, interpeliacijas, 
penktą vietą, o žydai jų tar- tekiu būdu seimas buvo ati- 
pe ne tik pirmieji, bet ir tų trauktas nuo kūrybinio dar- 
pozicijų turėjo daugiau, ne- fco. Galop dešinieji susimokė 
gu vjsos kitos tokio paties ?u nepatenkintais kai ku- 
dydžio tautybės drauge su- i rjajp karininkais, kurie jau- 
dėjus. Būtent, žydų moksli- tė, kad teks išeiti pensijon, 
ninku tais metais visame ru- jr įvykdė perversmą- 
sų valstybės plote buvo 48 * " ... ,
tūkstančiai (plg. su 37 mili. Perversm.nmkų medaus 
onais ukrainiečių, turėjusių nelI8ai
59 tūkstančius mokslinin-! knhscionys
kų), o armėnų mokslininkų koalicijos .sėjo, ir valdžioje 
suskaičiuota 12 tūkstančių, pasiliko v,em tautininkai.
gruzinų 11.7 . azarbaidža-1 Kl$k ''e!,au lr 514 tal.'pe atsl‘ 
niečių 7.2, lietuvių 4.7 ir rado dv, srovės kurios savo 
moldavų tik 1 tūkstantis. kovoJ° deI valdžios.

tetruko — 
demokratai iš

(Elta) J. Vlk*

archyvus.
Generolas Rudenko nebekalba apie slaptą susitarimą, * 

bet suka į šalį ir pareiškia, kad toji sutartis buvo paskelbta 
spaudoje. Spaudoje tebuvo paskelbta tik viešoji sutartis, 
bet generolui tai nesvarbu, kad tik galėtų Tribunolą nu
kreipti visai į kitas vėžes ir nebūtų nieko kalbama apie 
slaptą susitarimą. Jo nuomone, dr. Seidl prašymas pri
jungti prie byylos dr. Gausso parodymą reikėtų atmesti 
dar ir dėl šių priežasčių: Gausso parodymai bylai yra vi
sai pašaliniai, nes jie liečia istoriją tuojau prieš sovietų- 
vokiečių sutarties pasirašymą. Mėginimas pristatyyti to
kius pareiškimus, kurie neįneša tikros šviesos į įvykius, 
tegalįs būti vertinamas tiktai kaip provokacini* aktas, jo 
nuomone- Tai aiškiai rodo, kad pats von Ribbentropas 
atsisakęs to liudininko, nors to liudininko parodymas lie
čiąs kaip tik von Ribbentropo veiklą. Gi dabar Hesso gy
nėjas paėmęs to liudininko parodymą ir prašąs prijungti 
prie bylos, kai tuo tarpu tame parodyme visai nesąs mini
mas Hessas.

Dr. Seidl negalįs suprasti, ar generolas Rudenko no
rėjęs visiškai paneigti, kad toks susitarimas buvo sudaly
tas, ar tik norėjęs pasakyti, kad tas slaptas susitarimas 
neliečiąs bylos. Pirmu atveju advokatas prašąs, kad So
vietų Užsienių Reikalų Komisaras būtų pakviestas ir Tri
bunolo apklausinėtas, gi antru atveju prašąs, kad Tribu
nolas leistų jam pateikti savo sumetimus, kodėl tas slaptas 
susitarimas liečiąs tą bylą.

Tribunolo pirmininkas pareiškia, kad šiuo metu tėra 
tik nagrinėjamas protestas, ką liudininkė Margarete Blank 
gali ir ko negali įrodinėti ar liudyti, ir visai nenorima var
gintis kitais kluasimas. Trbunolas rutara visgi pertraukti 
posėdį keletai minučių.

Sugrįžus po pertraukos, Tribunolo pirmininkas pa
reiškia, kad Tribunolas nori nurodyti advokatams, kad 
jie visai neminėjo tokios sutarties, prašant pakviesti liu
dininkus. Bet dabar, kada tas dalykas yra iškeltas viešai, 
Tribunolas nutaria, kad liudininkė gali būti klausinėjama 
apie tą slaptą sutartį.

Liudininkė panelė Blank paliudijo, kaip ji sužinojusi 
apie tą slaptą sutartį: dėl ligos ji negalėjusi vykti su von 
Ribbentropu ir vokiečių delegacija Maskvon abejais at
vejais; ji taip pat nedalyvavusi, kada buvo vykdomi pa
ruošiamieji darbai dėl tos sutarties sudarymo. Ji apie tą 
sutartį sužinojusi tik tada. kada į jos rankas buvo paduo
tas ypatingai užantspauduotas vokas, kuris turėjo užrašą 
panašiai į "Vokiečių-Rusų slaptas ar papildomas susitari
mas“, ir ji buvusi atsakinga, kad tas vokas būtų padėtas 
atskirai tarp slaptų dokumentų.

(Bus daugiau).
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Domininkoną respublikoj mini revoliucijos metines.

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

^Tęsinys)

KOMISARU SAUVALĖ

nėrė pro duris. O ir pats ko
misaras, nors, reikia pasaky-Į 
ti, išore žymiai vyriškesnis 
ir solidnesnis už P. Koltuną, 
tuojau nuščiuvo ir laoai su
mišo :

— Vy šutite, gospodin 
inspektor... (Jūs juokaujate, 
pone inspektoriau), — nors 
tuo laiku „ponai“ (gospoda) 
jau nebuvo madoje.

— Koki čia gali būti juo
kai, kada kalbame apie rim
tus reikalus, — atsakau ir 
perskaitau surašytą protoko
lą.

Nelaukęs nė galo ir komi
saras išneria pro duris, o už 
keliolikos minučių jau skam
bina telefonu, atsiprašinėja 
dėl „pasikarščiavimo“ ir 
siūlo vakare susitikti ir gė
luoju likviduoti „nesusipra
timą“.

GEGUŽĖS PIRMOSIOS 

SVEIKINIMAS

Laisvųjų Profesinių Są
jungų Tarptautinės Konfe
rencijos gen. sekretorius 
Omer Becu Darbo žmonių 
šventės proga paskelbė svei
kinimą darbininkams dikta
tūrinių režimų kraštuose.

60 milionų darbininkų 
vardu O. Becu užtikrina dar
bininkus, gyvenančius pa
vergtuose kraštuose, kad 
LPSTK solidarizuoja jų ko
voje dėl bendrų siekimų: 
teisės laisvai organizuotis į 
profesines sąjungas, sociali
nio teisingumo, tikrai demo
kratinės santvarkos ir laisvų 
rinkimų.

Sveikinime prisimenama,

— Zdravstui. Maik!
— O kodėl tėvas šiandien 

pradedi rusiškai?
— Nu, juk mudviejų yra 

nutarta kalbėti apie dabar
tinę Rusiją, ar ne? Taigi 
reikia ruskai ir pradėti. Tai 
vot, raidavei ir pradėk apie 
komunizmą. Tik nemeluok. 
Davadlyvai išvirozyk, kaip 
ta raudona pavietrė atsira
do-

— Komunizmas, tėve, ne- 
išdy^o kaip grybas per nak
tį. Jeigu ieškoti jo pradžios, 
reikėtų grįžti labai toli į pra
eiti- Dar Kristus nebuvo gi
męs, kai graikų filosofas 
Platonas parašė „Respubli
ką“. nustatydamas valstybės 
formą, panašią socializmo 
teorijai. Bet tai nebuvo dai
nei socializmas, nei komu
nizmas; tai buvo tik pirmu
tinė mintis i tą pusę. Kaip 
tą minti plėtojo kiti, aš ne
pasakosiu. nes tai būtų labai 
ilga istorija. Paimsim laiko
tarpi tik nuo Pirmojo pasau
linio karo.

— Olrait. Maiki. olrait. 
aš k’ausau.

— Tas karas sukrėtė visą 
Europą. Nudardėjo Rusijos 
caras, Austro-Vengrijos ka
ralius ir Vokietijos kaizeris. 
Vokietijoj. Austrijoj ir Če
koslovakijoj susidarė demo
kratinės respublikos, tačiau 
greitai žlugo. Rusijoj laiki
nai atsistojo revoliucinė val
džia, kuri nutarė sušaukti 
steigiamąjį seimą, kad nu
statytų naują valstybei tvar
ką ir parašytų konstituciją.

— Ar tai buvo jau bolše
vikų valdžia?

— Ne, tėve, ji susidarė iš 
buvusių Dūmos atstovų.

— Tai kokiu spasabu iš
kilo komunistai?

— Jie buvo dar neorgani
zuoti. tėve. Leninas su Troc- 
kiu buvo ką tik atvežti iš 
tremties.

— O kas juos atvežė?
— Kaizerio agentai išmu- 

'geliavo. Kaizeris davė Leni- 
■ nui ir 2,000,000 markių agi
tacijai prieš kara, kurį revo
liucinė Kerenskio valdžia 
stengėsi dar tęsti. Turėdami 
pinigu. Leninas su Trockiu 
pradėjo agituoti Rusijos ka
reivius, kad mestų ginklus ir 
eitų namo, o iš Kerenskio 

[vyriausybės reikalavo, kad

greičiau šauktų steigiamąjį 
seimą-

— Bet steigiamasis sei
mas tai lietuviškai, o kaip 
būtų rusiškai?

— Rusiškai: Učreždidel- 
noje Sobranije-

— Tai kam to reikėjo Le
ninui?

— Matai, jis tikėjosi, kad 
rinkimuose Į tą seimą bus iš
rinkta daug komunistų, be 
abejo patektų ; .nai ir jis 
pats su savo padėjėju Troc
kiu. ir tuo būdu galėtų pra
vesti savo programą. Bet kai 
susirinko seimas ir Leninas 
su Trockiu pamatė, kad ko
munistų yra mažuma, tai jie
du suagitavo jūrininkus, kad 
ta seimą išvaikytų. Ir išvai
kė.

— Džiūsta minut, Maik. 
Jeigu komunistai dar netu
rėjo sylos, tai kas nuvertė 
carą?

— Caras, tėve, pats išsi
žadėjo sosto.

— Kodėl?
— Buvo daug priežasčių, 

tėve. Kai 1861 metais buvo 
panaikinta baudžiava, tai iš
laisvintiems baudžiaunin
kams reikėjo jau patiems už
sidirbti pragyvenimą; jiems 
buvo duota žemės, bet taip 
mažai, kad sunku buvo pra
gyventi. Todėl ūkininkų 
bruzdėjimas Rusijoj buvo 
nuolatinis reiškinys. O karo 
metu ir kareiviai pradėjo 
bruzdėti. Karas nesisekė, ir 
visas kraštas pradėjo kaltin
ti caro valdžią. Nežinoda
mas ką daryti, caras ir nuli
po nuo sosto. Tik tada pra
dėjo veikti Leninas, atsive
žęs maišą auksintų kaizerio 
markių.

— O ką jis veikė?
— Organizavo darbinin

kų. ūkininkų ir kareivių mi
tingus ir agitavo baigti ka
rą. O Trockis tuo tarpu orga
nizavo raudonąją armiją. 
Karas su vokiečiais pasibai
gė. kuriems komunistai už- 
leido daug buvusių Rusijos 
žemių ( tarp kitko ir Lietu
vą). Bet Rusijos viduj prasi
dėjo reakcija. Prieš komu
nistus pakilo generolai Kor- 
nilovas. Judeničas, Kolčakas 
ir kiti- Be to. per Murmans
ką, Archangelską ir kitus 
šiaurės uostus Rusijon pra- 

į dėjo veržtis buvę jos karo

Koridorinė sistema- Mano Priešais kitoje stalo pusėje 
kambarys antras nuo galo. dvi kėdės su rankų atra- 
ilgas ir apysiauris. Dešiniu mom. Kairėje, nepriėjus sta- 
pasieniu visas tuzinas vieni- lo. durys į kampinį kambarį, 

kuriame dirba sekretorius su 
mašininke. Iš jų taipogi yra 
durys į bendrą koridorių. 

Palydovas atsisėdo netoli

kiau, o surašytus protokolus 
su sąskaitom pasiunčiau mo
kesčių departamentam 

Netrukus abu paminėti 
komisarai buvo atleisti iš pa
reigų, o P. Koltunui dar iš
kelta byla teisme, bet iki ka
ro nespėta jos išspręsti.

Turėjo nesusipratimų ir 
kiti mokestinės priežiūros 

šų kėdžių. Kairiajame kam-, valdininkai, tik jie vystėsi 
pe netoli lango mano stalas.' pagal kiekvieno būdą: at-

'draugai“ — Amerika, Ang-, įeinamųjų dui-ų, o komisaras 
lija ir Prancūzija. Kova bu- rėkdamas atėjo priešais ma- 
vo sunki, vis dėlto komunis- ne. Prašau sėstis, nesėda, 
tai atsilaikė. Ypač jų padėtis Bandau nutraukti ir paaiš- 
pagerėjo, kai aliantai sumu-i kinti, nesiduoda: 
sė vokiečius ir privertė juos, __ Prošu ne
pasitraukti iš tų žemių, ku
rias Leninas su Trockiu bu
vo užleidę kaizeriui. Tada 
Rusijai sugrįžo ir Ukraina,
vadinama „duonos aruodu“, 
kuri buvo jau atiduota vo
kiečiams.

— Nu, tai čia juokingas 
biznis. Maiki. Aliantai ver
žėsi iš šiaurės, norėdami ko
munizmą sutrinti, o paskui 
išvadavo jų žemes iš vokie
čių, kad turėtų duonos ir ga
lėtų gyventi. O kai komunis
tai sustiprėjo ir pradėjo vi
są svietą sputnikais gąsdin
ti. tai iš tos baimės net ir 
Kuba jiems atiduota. Kaip 
tu rokuoji. Maiki. ar tik ne
apsivertė aukštyn kojomis 
mūsiškių razumas?

— Kuba nėra viskas, tėve. 
Komunistų Rusijai buvo už
leistas visas Europos vidu
rys. nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų. su 100 milionų gy
ventojų. Gi Azijos komunis
tams atiduota visa Kinija. 
Kai Čiankaišekas tenai ko
vojo prieš komunistus, tai 
Amerika atėmė iš jo savo 
paramą, ir jis turėjo bėgti į 
Formozos salą. Ir kai jis pa
bėgo. tai Amerika pradėjo 
jį toje saloje remti. O po 
Antrojo pasaulinio karo ru
sams buvo atiduotas ir treč
dalis Vokietijos. Stalinas 
mūsu Trumanui taip patiko, 
kad Potsdamo konferencijoj 
dovanojo jam Berlyną ir su
grįžęs namo pasakė kores
pondentam: „Joe is a fine 
fellovv- I likę him.“

— Nu, tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, ar komunizmo šian
dien nebūtų ant svieto, jeigu 
kytros Vašinktono galvos 
nebūtu jam padėjusios?

— Kaip idėja, tėve, komu-

kad šiais metais bus dvi su-
Nuo pasimatymo atsisa- kurios y,a visų at-

r J minty: dešimtmetis nuo
Lenkijos darbininkų sukili
mo Poznanėje — birželio 
mėn. ir taip pat Vengrijos 
revoliucijos — spalio-Japkri- 
čio mėn. Abiejuose kraštuo
se darbininkai kartu su jau
nimu stojo kovos avangarde 
dėl laisvės.

kaklesni kovojo, nuolaides- 
ni — numodavo ranka.

Va, mano bendradarbis 
J-M.. pasiųstas patikrint vie
nos manufaktūros parduo
tuvės sąskaitybos, už pusva
landžio grįžęs skundėsi:

— Neduoda, psiamac!.- 
(turėjo tokį priežodį „psia
mac“).

— Kaip tai neduoda? ! — 
subjurau. — Koks tamsta 
mokesčių priežiūros valdi- 

perebivatj ninkas, kad negali prie kny-

Laisvasis Profesinių Są
jungų Sąjūdis aukštai verti
na pavergtųjų kraštų darbi
ninkų laikyseną persekioto
jo atžvilgiu. Jų balsas bus vi
suomet keliamas, kol laisvė 
bus iškovota.

menia! (Prašau nepertrauk
ti manęs), — šaukia komi
saras.

Palydovas, pašokdamas 
nuo kėdės, ploja delnais per j iines duris 
atlanką ir vis kartoja švep-, žmonių viduje, bet vienas 
luodamas: „Sabotaž... šabo- • pardavėjas stovi prie durų 
taž... sabotaž.-.“ ; ir, vieną išleidęs, vėl užraki-

Komisaras juo daugiau i na jas............................................. __
rėkia, juo labiau pyksta, juo Skambina iš kaimyninės Į pavaduotoju Pierre Sevigny, 
labiau pyksta — juo garsiau parduotuvės ir klausia ką; prekybos ministerių Hees ir 
rėkia. į daryti. Į dar vienu ministerio padėjė-

Praeina minutė, penkios, j Pasiimti nemažiau dviejų 
žiūriu. — galo nematyti.' liudininkų ir ten pat gatvėje 
Siūlau cigarerę. Paima, bet Pr^e c’un| surašyti protoko- 
vos pagauna, nes rankos ’Ią,kad pilna parduotuvė pir- 
stačiai šokinėja. Nuo deg-i ^pjų, 0 tamstos neįleidžia
tuku atsisako. Šauksmo ne- v’dun.......................
mažina. Gerai, kad lenkai, Kai vėliau uz si pasielgi- 
buvo ne tik poniški, bet ii firma buvo nubausta 
praktiški: buvo išvedžioję 5,000 litų piniginės baudos, 
po visus kambarius skambu- aimanuoti atėjo ne pats ko

misaras, bet... viena paskui

gų prieiti?.. Grįžk ir tuojau 
patikrink.

Bet grįžusio jau ir parduo
tuvėn neįsileidžia. Pro stik

čių tinklą ir čia pat prie sta
lo pritaisę lentelę, nelygi
nant automatiško telefono, 
su vilkiuku, kurį nusukus 
ant reikiamo numerio ir pa
spaudus, tuojau galima išsi
šaukti norimą bendradarbį. 
Taip ir padarau: pasišau
kiu du bendradarbiu, o pats 
išsitraukiu iš stalčių lapą po
pieriaus ir žyminio mokesčio 
įstatymo knygą, nes komi
saras griežtai reikalavo grą
žinti jam sulaikytus sąskai
tų sąsiuvinius, ir imu rašyti 
protokolą apie tai, kas da
bar vyksta Komisaro bal
sas tuoj ima silpnėti ir pa
galiau neiškentęs paklausia:

— Da čto vy dielajete? 
(Ką jūs darote?).

— Rašau protokolą, kad 
komisaras, kuriam pavesta 
tvarkyti Ščibuko ir Rachmi- 
levičiaus stiklo ir porcelano 
gaminių parduotuvę, ne tik 

mokestinius

maiu » 1 >1 t»pilna

kitą net 4 nėščios moterys, 
esą, kaip firmos pardavė
jos. Viena kitą peršaukda- 
mos ėmė ne tik verkšlenti, 
bet ir gerokai ašaroti, kad 
dėl tos baudos parduotuvė 
būsianti uždaryta ir jos, ne
tekę darbo, atsidurs varge 
gatvėje-

Šie keli pavyzdžiai ryškiai 
parodo, kaip sovietinėje 
santvarkoje naudojamos į- 
vairios priemonės ir visokie 
būdai saviem asmeniniam 
reikalam ir patogumam pa
tenkinti. (Bus daugiau).

KAIP KOMUNISTĄ 

VYKDO PAŽADUS

Sovietų S-gos komunistų

Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis 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 Naumiestis- 
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. Siuogie- 
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, 
kaina $2.).

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.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernarda* 
Brazdžionis ir Benys Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina

MINISTERIAI IR 
PROSTITUTĖ

Jau esame rašę, kad Ka
nadoje kilo didelis triukš
mas. kai sužinota, kad buvę 
ministeriai turėję artimų 
santykių su buvusia komu
nistų šnipe vokiete Gerda 
Muusinger-

Dabar teismo apklausinė
jimo metu paaiškėjo polici
jos slaptas pranešimas, jis Knygoje yra 61 rasyto-
sako, kad Gerda buvo pros
titutė ir turėjo perdaug arti
mų santykių su buvusiu 
krašto apsaugos ministerio

ju.
Kadangi Gerda buvo ir 

šnipė, tai baiminamasi, kad 
ji galėjo iš savo meilužių iš
gauti ir svarbių paslapčių-

ERDVĖS SATELITAI 
GERI ŠNIPAI

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.

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara senato ko
misijai pranešė, kad erdvėj 
100 mylių aukšty aplink že
mę skraidantieji satelitai ga
li duoti daugiau ir geresnių 
duomenų apie kitų kraštų 
karines paslaptis, negu ge
riausi žvalgybos agentai-

Amerikos raketos suseka 
ir fotografuoja sovietų sate
litus, skraidančius aplink 
žemę. Jų elektroniniai apa
ratai klausosi Maskvos pasi
kalbėjimų su povandeni
niais laivais, plaukiojan
čiais vandenynuose ir nepa
kylančiais į viršų. Jie atžy
mi sovietų erdvėlaivių ir ra
ketų paleidimą. Jų pagalba 
tiksliai nustatyta, kame Ka-

partijos suvažiavime daug i zachstane yra sovietų
kalbėta ir pažadėta suma 
žinti prekių kainas. Aišku, 
pažadėti lengviau, negu pa
žadą ištesėti.

Kainos sumažintos, bet 
kam? Ne mėsai, sviestui ar 
kitoms būtinoms prekėms, [ 
bet vaisių konservams, ir tai 
tik slyvų ir obuolių. Mat, tų 
kor.seivų esą pilni sandėliai,

laužo mokestinius įstaty- 
nizmas galėtų būti, bet jis mus, bet net akivaizdoje 
nebūtų tiek įsigalėjęs, jeigu liudininkų grubiai grūmo- 
ne trumparegiška Amerikos i ja, norėdamas grasinimais 
politika- priversti mane būti jo nusi-

— Maiki. aš rokuoju, kad žengimų bendiu... 
būt daug geriau, jeigu mū- Jaunuolis, išgirdęs šitokį Į 
siškiai diplomatai su vaikais paaiškinimą, kaip kurtas pa- ir žmonės jų neperka, nes jie 
futbolą gaudytų. Ai bečiu! I šoko ir nė žodžio netaręs iš-( blogos rūšies

ra-
ketdromas“. iš kurio tie sa
telitai paleidžiami.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos „Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

Knygos.
[jaunimui

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na . . ••••••••• 1 .

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 dovam. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai- 
n£t . *. ..... $l.o0.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
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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 administracijeje galima 
gauti ’Tnicialai po tiltu4' už $1.90 ir "Tūzų klubas“ 
už $3.00.

Tęsinys

— Jonai, tu rūpinies mažais dalykais, kurių gal ir 
nėra, bet užmiršti didelius. Tu užmiršai moterį, kuri už
augino aną tavo sūnų- čia padėti aš tau negaliu, — kuni
gas išpūtė rūsčias akis.

— Ką aš žinau, ar jis tikrai yra mano paliktas, — at
siliepė ūkininkas.

— Ar ką kitą pne jos einant pagavai?
— Pagaut nepagavau, bet kuri prisileidžia vieną, tai

ir kitam atidaro duris. ****************+++++**+#+*+***+**+***##**###*##**#+#*#**####*#««««##+«
— Ji išsipasakojo man, kaip buvo.-.
— Ir aš dar atsimenu, kaip ten buvo...
Brazys paliko kleboną, nieko nepažadėjęs.
Jis paėmė vadeles neramus ir piktas. Gale miesto

Sveikiname
visas motinas jų tūnos pioga!

A* Matutis

MAMYTĖS RANKOS

Nerasiu aš plačiam pasauly 
Tokių kaip tavo rankos — 
Mamytės rankos neša saulę 
Per mano žydrą dangų.
Nerasiu tūkstančiuos pakalnių 
Tokios švelnios žibutės —
Kaip tavo rankos, rankos švelnios 
Ant kūdikio galvutės.
Žieduos pilka bitelė lankos. 
Atskridus ilgą kelia... 
roninjricS rčnisCOS
Darbštesnės už bitele.
Paglosto jos rožes raudonas,
Ir žiedas atsivožia...
Mamytės rankos — milionas 
Pačių skaisčiausių rožių.
Nerasiu aš plačiam pasauly 
Tokių kaip tavo rankų!
O nešk, mamyte, laimės saulę 
Per žydrą, taikų dangų!

iiCTiusvivy raznw«,

nepažįstamas bernas suriko Braziui:
— Ei, Brazeli. tavo arklys su uodega!
Brazys sustabdė arklį ir sušuko:
— Juozai, tu jį man pagauk!
Jau labai seniai šitaip Brazį kas erzino. Jis buvo už

miršęs šį nesmagumą. Iš kur tas pasiutėlis atsirado ir pa
sigavo šitą seniai užmirštą Brazeli?

Juozas lengvai pasivijo ir lengvai valdė savo glėby 
tą menką berną.

Brazys, spėjęs pribėgti, kilio vaikinui į žandą šauk
damas:

— Še tau Brazelis! Še tau arklio uodega!
Atsirado stambus policininkas ir pačiupo Brazį už

sprando.
— Už ką tu jį muši? — klausė policininkas.
Braziui buvo nepatogu pasakyti, kur yra tikras reika

las- Jis pamelavo policininkui:
— Pagavau tą vagį lendant į mano vežimą.
— Jis meluoja, ponas policininke. Aš nelindau į jo

vežimą, tik pavadinau jį Brazeliu. i
— Tu pasakyk, kaip ten buvo. — policininkas kreipė

si į Juozą Braziuką.
— Buvo taip, kaip jis sako, — atsakė Juozas, rody

damas pirštu į nepažįstamą vyrą- TVT A+1 Tl AC1 ATT OirVoraC
— Kur lendi? Artai tavo reikalas? Einame išgerti. MjLm UJLXXww \Xivll A Ai. ACUL

užfundysiu, — Brazys tarė policininkui. ;
— Pirma i nuovadą! — tvirtai sušuko policininkas. Kiekviena motina savo priverstas kitą žmogų žudyti
Polieininkas susodino juos tris i Brazio vežimą iri- širdy yra pacifiste, Ar ji bus dėl sklypo žemės ar dėl skir-

žambiai rinkos nuvežė i policijos nuovadą, kur atsirado demokratijos šalmiuke, ar tingu ideologijų? Kodėl,
", . . A , • y x , - - T__ komuniste, vistiek ii savo užuot kariavę, salių vadaikazkunais metais paduotas Onos skundas pnes Joną vajkus mylj B g].au(]žiai Eega!i su?ėdę7 prie de.ybų 

Brazi. Brazys pnsipazino, kad neteisingai kaltino vai mą, v€rkįa kaj jos j-Įunag 3ūnus, stalo nesusipratimą išspręs- 
kad vyras nelindo į jo vežimą. Paaiškėjo, kad ta? jaunas rfjpestingai išauklėtas, ti? Kodėl negalima surasti
vyras yra Onos ir jo sūnus. \ iršininkas paleido Brazį va- ejna kariauti prieš kitų mo- būdo tas beprotiškas jaunų
žiuoti namo. bet įsakė atvykti į nuovadą trečiadienį. tinų taip pat numylėtus sū- vyrų skerdynes uždrausti?

— Būk gerai pasiruošęs, nes manau, kad skundą teks nūs. Kai motinai grąžina vi- Mums sakoma, kad kiek-
atiduoti į atitinkamą instanciją, — viršininkas įspėjo sa sužalotą, jau nebegyvą vienas karas yra vedamas 
Brazį. • sūnų, jai nėra skirtumo, už dėl žmonių laisvės, dėl de-

Brazys klausinėjamas išprakaitavo nuovadoje. Pa- ką jis žuvo. Ji tik žino,, kad mokratijos. Bet per kiekvie-
leistas, jis purtėsi, kaip žvirblis, iš rankų ištrūkęs- P j?“ nebėra, ji jo gyvo ną praėjusi karą. nore oficia-

— Sava, sava policija, sakai, jos nebijai. Velnio tau daugiau nebematys ir nepa- ha. laimėjo demokratijos,
nebijosi - ir kanda. ka. pagauna. - kalbėjo lyg ta. pats neapsako. klausomybė3 ir žmonių, ’ku.
sau, lvg tai sūnui. . _ _ . mas! Ji liūdnai galvoja, ko- rie prarado laisvę, negu tų,

Prie užeigos Brazys sustabdė arki} ir tai e sunuidėl taip yra. Kodėl žmogus kurie laimėjo. Pirmasis pa-,
Užeiname pas Iršelį, su valgysime keptos silkes, iš

gersime- Taip ar taip. jau sutemo. Parvažiuosime.
Brazys užsakė dvi silkes, pusę grafino skaidriosios ir 

alaus ir sušuko:
— Tegul viskas eina po velniais!
Padavėja išvertė nustebusias akis.
— Ne tau kalbu. Eik, — tarė padavėjai-
Užeigą palikdamas, Brazys dainavo „Rozalime pas

Maušiuką aš išgėriau buteliuką“, o įlipęs į vežimą mokė 
savo sūnų:

— Tu. Juozai, savo gyvenime laikyk galvą aukštai iš-

Teisės patarimai
ir!

saulinis karas žadėjo amži
nai panaikinti karus. Jį lai
mėjo demokratiškos šalys, 
bet ai tas sulaikė karus? A- 
naiptol! Karas po karo 
vis žiauresnis.

Ai- nebūtų laikas, kad pa- j 

šaulio motinos bei visos mo- i 
terys susiorganizuotų ir sto
tų prieš bet kieno pradėtąjį 
karą ? Kad jos pasakytų, kad 
daugiau karo aukoms sūnų 
nebegimdys? Yra Jungtinės 
lame-, Kurių pareiga suras
ti taikos būdus ir priemones 
karams išvengti. Ar suran
da? Ne!

Teisingai vienas Ameri
kos generolas pasakė, kad 
karas tai pragaras (war is

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir 1t- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažj mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Rosiindale.
Bosion. Mass. 02131.

, vo. Kai kur dar vyrauja neti-
— ... „ Prašau man duoti atsaky-, ^^7* "„"ta
heli). Dreba iš baimės kiek- mą per ’Kelei v r i s, klausi. dk5£ 5 visuomet' 
vienas motinos sūnūs, varo- ma:
mas į karo lauką. Daugelis 
gauna nervų suirimą ir kito
kių ligų. Raitais net ir proto 
netenka. Ir kam tie mūsų 
sveikiausi ir gabiausi jau mis. Dabar vyras jau miręs, 
nuoliai turi žūti tolimose Į o aš norėčiau savo testamen-

Prieš 10 metų su vyru su- sasi<!a™ ^“umų, nes. vie 
darėm testamentą taip, kad, ^m mirus as testamentas. . j5 A 7 7 tuvi lAAvmtt“ t’odinomo_
abiem mirus, likęs 
tektų vaikams lygiomis dali

džiunedėse? Jiems gyvybė 
yra taip pat brangi, kaip ir 
tiems, kurie namie sėdėdami 
šaukia, kad reikalinga aukų 
komunizmui sunaikinti. 

Taip, reikia, kuomet tos

tą pakeisti taip. kad tam tik
ra dalis tektų mano anūkam, 
kuriu turiu tris.

Ar galima testamentą pa
naikinti? Du liudininkai yra 
ji pasirašę, ir ar reikia nau-

aukos ne mes patys arba ne j ją sudalyti arba seną pakeis- 
mūsų vaikai- ti- Esu „Keleivio“ skaityto

ja daugiau nei 30 metų- Pra
šau mano vardo neskelbti.

Skaitytoja

Komunizmas yra ideolo
gija. Karas idealizmo neiš
naikins. Komunizmas žus 
tik tada, jei istorija jo ne-j Illinois, 
priims, kaip žuvo kitos vi
suomenės sistemos.

Man neapsakomai gaila 
tų jaunuolių, kurie atiduoda 
savo gyvybę be reikalo. Jei 
jie žūtų gindami užpultą tė
vynę ar laisvu noru eitų į 
mirtį, tai kas kita. Tada 
kaip mes, taip ir jų tėveliai 
žinotų, kad jie aukojo gyvy
bę gindami savo kraštą. Pet 
kai šiandien juos gabena į 
žiaurų Viet=Namo karą. ku=| 
no snnKiausią naštą pasiėmė; 
mūsų šalies vadai, tai tūks-!c
tančiam motinų ši „Motinos 
Diena“ bus ne džiaugsmo, 
bet ašarų ir širdies skausmo! 
šventė.

Kad ir verkia širdis, aš 
linkiu ir trokštu, kad k m 
mažiausiai mūsų motinų šis 
karas paliestų. Kad jos tą 
jų pagarbai skirtą dieną pra
leistų ramiai susikaupusios 
ir kad jų vaikai prisimintų 
jas vienokiu ar kitokiu bū
du. Kad šią „Motinų Dieną“ 
jos jaustųsi dar reikalingos 
savo vaikams.

M. Michelsonienė

Ką tik susituokė aktorė Eleonor 
Parker ir Raymond Hirsh. Kad 
juos tokie jausmai lydėtu visą 
gyvenimą!

Atsakymas
Galėčiau tiksliau atsaky-

. turl Pereiti“ per vadinamą- 
s ji "Probate“, o gyvojo testa

mento dalis dar negalioja 
(amhulatory).

Jei Tamstos sudarėte du 
testamentu, tai sunkumų ne
bus. Tamsta gali, kol gyva,, 
bet kuriuo laiku savo testa
mentą pakeisti ir savo turtą 
palikti kam tik nori. Tai ga
li būti atliekama „Codicil“ 
būdu. reiškia, tam tikru prie
rašu prie senojo testamento 
arba nauju testamentu. Ir 
vienu, ir antra atveju Tams
ta turėsi pasirašyti, ir liudi- 

; ninkai turės paliudyti 
Tamstos parašą. Patarčiau 
naują testamentą surašyti.

Žinoma, Tamsta gali pa
ti į Tamstos klausimą, jei ži- keisti tik savo turto paliki- 
nočiau. ar Tamsta su vyra mo būdą. Vyro testamentas 
buvote sudarę vieną testą- palieka turtą taip. kaip buvo 
mentą ar du, kiekvienas sa- į Tamstos vyras jį surašęs.

Janis Rainis

BROLIAMS LIETUVIAMS

Kokios kalnų sienos,
Kokios jūrų gelmės 
Stojo skersai mūsų kelio, 
Draudė eit bendrai?
Kraštas mūsų lygus.
Upės mūsų ramios, 
Paklaidos — nesutarimai 
Draudė eit bendrai.
Viena širdys jautė.
Viena protas tarė.
Mūsų gyslų vienas kraujas 
Liepė eit bendra L 
Broliai mūs tikrieji,
Saulėj šioj arčiausi,
Eisim, pertvaras pei žengę, 
Jungt abu kiemu!

apvertė vežimą į griovį. Vežimas nusviedė Brazį į kitą pu
sę griovio, o Juozą užgulė griovy.

— Motin, čia! Tu vadelėm padrožk arklį, o aš kelsiu. 
Vaikas po vežimu! — šaukė Brazys.

Brazys atrėmė petį į ratus. Blažienė pliaukštelėjo 
vadelėmis. Arklys šoko piestu, nutraukė pakinkalą. nu- į 
bloškė moterį į griovį kitoj pusėj kelio- Ir Brazys įvirto •

------- . —.............................. . . , į griovį, bet tuoj iššoko (girto velnias negriebia), ištrau-;
keltą, nieko nebijok, kaip aš. Nebaisu ir pnes pobcinin ą įmoną, pasodino ant kelio ir bėgo ieškoti sūnaus. Tėvas 
atsistojus, kai nebijai. . greitai ištraukė sūnų iš vandenio, bet vaikas atrodė ne-

Brazienė dar nesutemus pradėjo nerimti, rūpintis, gy^g. Tėvas užsimetė sūnų ant peties ir nuėjo i vidų. Mo- 
kodėl neparvažiuoja vynu. o sutemus jau labai susirapino. J terig raudodama
Nesitverdama viduje, ji užsimetė skarą it išėjo prie op v-į Viduje jie bandė vaikiną ateaivinti. bet už pusva- 
tėlės pasimelsti. Ūkininkė, susikaupus maldoje, neisgn o jandjj0 Brazi enė uždegė grabnyčią, 
parvažiuojančių. Priartėjęs vežimas išgąsdino ją. Ji krūp
telėjo ir pašoko. Tai pabaidė arklį. Arklys metėsi į šoną ir (Galas)

Silkių saloto* su obuoliais I 
ir svogūnai*

Nuvalyti ir ritinėliais su
piaustyti svogūnus, patroš-j 
kinti su alvva uždengtoje1 
keptuvėje. Svogūnams kiek 
suminkštėjus, dėti skiltelė
mis supiaustytus obuolius ir 
trumpai patroškinti, kol jie 
suminkštės. Paskaninti dras
ka ir cukrumi. Karštą masę 
užpilti nedideliais gabalė
liais supiaustytos silkės.

NULAUŽTOS PUŠYS

Vėtra nulaužė aukštąsias pušis,
Pajūry suleidusia* savo šaknis, — 
Drąsiai jos žvelgė į tolį aplinkui,
Nei slėpės, nei vėtroje linko.
"Nulaužei mus, vėtra pikta, —
Bet mūsų kova su tavim nebaigta. 
Paskutiniam atodūsy — tolių šaukimas 
Šakoj kiekvienoj — keršto troškimas!-.-“ 
Ir pušys ant jūros bangų 
Iškilo stiebais virs laivų,
Vėl stato prieš vėtrą krūtinę,
Vėl stoja kovon žūtbūtinėm 
"Šėlk ir putoki, piktoji jėga, —
Vis vien neužstosi mums kelio banga! 
Gali mus daužyti, skelti ir laužti — 
Pasieksime tolį, kur saulė austa!'

Vertė K. Korsakas

Janis Rainis (1865-1929) latvių rašytojas, socialde
mokratų veikėjas, nuoširdus lietuvių draugas, didžiausias 
latvių poetas ir dramaturgas- Šiek tiek jo veikalų yra iš
versta ir į lietuvių kalbą. Jo „Pūsk. vėjeli“ buvo vaidinta 
Klaipėdos teatre. Jo gimimo šimtmečio sukaktį iškilmin
gai minėjo ne tik latviai už Latvijos sienų, bet ir Latvijoje.

• > * /v . * t’ >
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Vietinės žinios
•; sakyti, kad sūnus yra Gedi
minas ir toks pasiliks, o jei 
ji dar kartą apie tai prisi- 

Bostono Lietuvių Kultūros ^ns> tai atėjusi ją pačią

Daugiau pagarbos savajai 
kalbai

Klubo balandžio menesio 
susirinkime iš Wallum Lake
R.I-. atvykęs dr. Balys Matu- sa'° vardą.

šluota pakrikštys- Taip Ge. 
diminas ir šiandien tebeturi

lionis kalbėjo ne apie kaž
kokius mokslo dalykus, bet

Davė kalbėtojas ir orga
nizuotos visuomenės gimto-

Pavykusi Dramos Sambūrio' Džiaugsminga popietė
išvyka Hartforde vaikams

Bostono Lietuvių Dramos Balandžio 17 d. Tautinės 
Sambūris praeitą sekmadie- Sąjungos namuose Lietuvių 
ni "Brandos atestatą“ vaidi- Moterų Federacijos skyrius 
no Hartforde, tenykštės Li- suruošė velykinę popietę 
tuanistinės Mokyklos Tėvų vaikams. Reikia džiaugtis, 
Komiteto pasikviestas. Gau- kad moterys, kurių daugu- 
sios hartfordiečių publikos mos vaikai jau yra išaugę 
vaidinimas buvo sutiktas šil- iš vaikų darželio amžiaus, 
tais aplodismentais palydė- vis dar sielojasi, kaip suteik
tas rengėjų padėkos žodžiu ti džiaugsmo tiems mažutė
li- dovanėlėmis, ir vaidinto- liams. kaip juos užburti lie- 
jams buvo suruoštos vaišės, tuviškomis dainomis, kaip!

Svaibios knygos

palietė mūsų kasdieninio gy’- S1’°s kalbos negerbimo pa- 
venimo kai kam jau atro-; vyzdžių, štai Worcestery,
dantį dėmesio nebevertą 
klausimą — pagarbą sava
jai kalbai.

Dr. B. Matulionis, iškel
damas savosios kalbos reikš
mę lietuvybei palaikyti, da
vė daug pavyzdžių iš mūsų

Maironio Parke, yra steigė-! 
jų sąrašas, bet jis tik angliš
kai. Pernai marijonų su- 
rengtoj dienoj Marianapoly 
visi kalbėjo angliškai, nors

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl.. mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abieju dalių vardynu kaina $5.00.

Tenka pasigėrėti ir kvie- pririšti juos prisiminimais! Marcei De Rudder, 65 m., mirė; I*erkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių ral«tybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama..................................$2.00
Dar. Kui ’.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba; Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 osl. kieti virš. kaina seniau 
puvo $6.00, o dabar tik..............................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
•96 uostomai. kaina ..............................    $2.00

tėjų nuoširdžia pagalba j- prie lietuviškų velykinių pa- Houstono ligoninėje, išgyvenęs} 
VibiAoa r>rn/»in ir žaidimu Cii /iirRtino čir*/i i m dionueprOClll ir Žaidimų. Nekal-į su dirbtine širdim 5 dienas, 

bant jau apie jaunesnes mo- _ 
tinas, vaikučių ir jaunimo 
klausimas turėtų būti pa
grindinis rūpestis visų mū- 

Praeitą sekmadienį buvo- sų organizacijų.
Daug triūso Įdėjo LMKF PARENGIMŲ KALENDORIUS 

valdyba ir kelios pasišven-

rengiant sceną ir kituose 
techniškuose reikaluose-

Aplankė rež. I. Tvirbutą

darni Hartforde, Bostono L 
Dramos Sambūrio nariaiir prastai. Net Pasaulinėje

parodoje New Yorke lietu-Į Rita Ausiejūtė, Aleksandra 
gyvenimo, kurie rodo, kaio viskame kryžiuje nebuvo nė i Gustaitienė. Zita Zarankai- 

“ tė, Stasys Santvaras, Jurgisdažnai ir kaip sunkiai mes j žodžio lietuviškai, draugijų 
ir šiuo požiūriu nusikalsta- susirinkimuose skaičiuojami 
me, kaip daugelis mūsų sa-Į lietuvių sudėti pinigai, bet 
vosios kalbos jau nebeger- i Jau nebenorima lietuviškai 
bia ir rodo blogą pavyzdi! kalbėti, pav. Bostono L. Pil.
jaunosioms kartoms.

Jis ypatingai pabrėžė šei
Draugijoje ir tt. žodžiu, ne
rodoma savajai kalbai tin-

Bostono

. . , . . Gegužės 8 d. 4 vai. popiet
tūnos nares, kol ta,p puikia, So. Bostono Lietuvių Pil. Dr- 
įsdekoravo salę. Stalai buvo jos sa|gje Janinos Liustikai- 
papuosU lietuviškų rastų. tėsBenedikto Povilavi. 

.. staltiesėmis ir pavasarinėm:£.iaus koneertas. Rengia 
nas ir Antanas Gustaitis ap- gėlėm. Pirmame aukšte vei- Putnam0 jaUnimo stovyklos 
lanke sergant} režisierių Ipo. kė Įspūdingas laimės šulinys,
litą Tvirbutą ir jo žmoną ak- o antrojo aukšto salėje buvo 
tore Liuciją Tvirbutienę. • padengti stalai su kvapiais 

Šia proga buvo pasikalbę- velykiniais kepsniais, ku

Jašinskas. Edvardas Mickū-

tą Įvairiais teatro 
klausimais ir prisiminta 
bendradarbiavimo dienos 
Bostono ir kitose scenose. 

Tenka pažvmėti. kad

mos ir mokyklos reikšmę sa- karnos pagarbos, 
vajai kalbai gerai išmokti ir Pajuokė kalbėtojas ir tuos 
ją pamilti. j visuomenininkus, kurie, ei-

Prelegentas papasakojo, darni aukštas pareigas ir 
ir kaip jam teko savo du sū. tik i lietuvius tesikreipdami,-............................ T
nūs lietuvių kalbos mokyti ragO savo suamerikonintas! rezlsienus Ipolitas vaitienę vadovauti vaikučių

menoi riuos suaukojo dosnios LM 
KF narės.

Statybai remti Komitetas-

Gegužės 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III

vii- • x .'aukšto salėje Mišraus choro
t Jg J ? ?0P‘t ® f v6! koncertas-banketas.
LMKF pirmininke A. Va- 
kauzienė ir pakvietė P- Kal-

ir išmokyti taip, kad jie ir pavardes, pav. Bachunas. oJ 
gerai lietuviškai rašo ir kai-i ne Račiūnas ir pan. 
ba be jokio svetimo akcento,

Tvirbutas, nors gyvos dva
sios, bet fiziniai yra ligos

žaidimams ir dainoms. Mū- Birželio 5 d. Sandaros 7 
sų mažųjų buvo susirinkęs kuopos gegužinė Bernice

ir taip pat gerai angliškai, Dr. B. Matulionis
labai nuvargintas, atrodo, in gražus būrys, nors galėjo CIair Farm sodyboje No.

kad niekas negalėtų atskirti n®’ kacĮ išleidžiami literatu 
nuo “grynakraujų“ ameri- rOs kūriniai turėtų būti ver- 
kiečiu. Bet tai padaryti ne- ūk turinio atžvilgiu,
buvo lengva. Reikėjo ir tele- bet \r _^alba pavyz-
viziją palikti už namo durų, dmg!, kad reikėtų skirti pre-

pnmi- buv. kolegų kiek primirštas būti ir daugiau. Niekada ne- Easton, Mass.
:___i -__ r- i___________-___________ .. . . . ...nelaimėje. Taip jau mūsuose pailstanti dirbti su vaikais
yra Įprasta, kad praplumpa- 
me visom triūbom, cimbo-

visų mėgiama mokytoja P 
Kalvaitienė tuoj vaikus su-

ir jam pačiam ištisas valan-i ^ua ir už gryniausia lietu 
das su sūnumis lituanistikos 'll\K.a _.a Parašytą veikalą 
dalykus studijuoti. Kitas tė-i
vas tą laiką būtų suvartojęs 
vien savo malonumams, o jo 
vaikai lietuvių kalbos būtų Susirinkusieji kalbėtojui; 
neišmokę taip. kaip jaunieji karštai plojo, tuo pabrėžda- 
Matulioniai išmoko.

Paskaitininkas pasmerkė 
tuos. kurie iškraipo, suame- 
rikonir.a savo vardus ir pa

Lrod i.- Sic IrlnKocnax« XI niUK/CTC HZVIIV-------
paskaitą per metus skirtų ir 
savosios kalbos reikalams.

lais ir raudom garbinti kuri būrė i ratelį, ir prasidėjo dai- 
meno ar mokslo veteraną tik 
tada, kai jau io netenkame, 
kada jo jau nei šildo, nei šal-

nos ir žaidimai. Ir su kokiu

Liepos 31 d. Bernice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų

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,

• t

vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. laikrašti angimnt-a nrenųmeruotį.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

pasitenkinimu ir susidomė- Dr-jos 21 kuopos gegužinė, 
j imu vaikučiai sekė žaidimų » » *
judesius ir patys traukė uai-;
M3S ’
/ . , . t - Rugpiūčio 14 d. Romuvos!Staiga sudundėjo stellą.,. į k Mjnk ra_

, , i ir saleje pasirodė Velykų1*,..
... ,, a a Bobutė krnios vaidmenį at- d,J0

daio 23 d. suruoštas zauiimų, ,iko m,Jnl5 gerai žįnomaga^ 
vaidybos

aj/gcn kzc?lvruai...

Buvo tikrai idomūs vakaras
SLA 328 gegužine.

mi, kad jo mintims pritaria- , , x.. . ., ,vakaras buvo tikrai įdomu®. 
Po paskaitos, kaip šiemet' Vieni mokėsi žaisti, bet buvo 

f visada, buvo ir meninė dalis-i ir smarkiu žaidėju. Pavvz-
vardes^TnrHai'**"išvilgdami ^ksandra Daukantienė la- džiui. Justinas Vaičaitis, ku- \arnes. Jurgiai įsvirsdami , - • j....bai gražiai padeklamavo 

latviu poeto Janio Rainio 4 
eilėraščius, o pats klubo val- 

, - - - T - - dvbos pirmininkas Izidorius•Junjais, nei Ivanais ir ištiki- Vasv!iūnas, latvei Marai Ef- 
mai pasilieka Jurgiais ar Jo- fert3 fortepionu pritariant
najis rniminė ne vienų pa-’ k-On”
vyzdį,' kaip ir tariamosios! X S

Džiordžais. Jonai Džianais 
ir tt. O štai net Sibire, jis sa
ko. mūsiškiai nevirsta nei

lietuviškos parapinės mo-, 
kyklos varo nutautinimo 
darbą. Jo vienas sūnus yra 
Gediminas. Kai jis nuėjo i, 
lietuvių vienuoliu mokykla, 
tai vienuolės tuoj užsigeidė • 
ji dar kartą krikštyti, nes jo 
vardas esąs pagoniškas- Se-, 
selei motinos buvo liepta pa

Salėje buvo iškabinti me
no mokyklos studentės Da
ros Barūnaitės keli paveiks
lai.

ieškau savo pusbrolio Juliaus 
Kanto ir jo žmonos Lydos. Kas 
apie juos ką žino, prašau praneš
ti šiuo adresu:

Olga Jakovečaitė, 4323 So. 
Talman Ave.. Chicago. III. 60629 
tel. VI 7-3772. __________

Ieškau Juozo Padolskio vaikų. 
Juozas Padolskis 1924-1926 m. 
grįžo j Lietuvą su savo jauniau
siu sūnum Stasiu. Prašau pra
nešti raštu ar telefonu šiuo ad
resu:

K. Nastonas. 4523 So. Talman 
Ave„ Chicago, III. 606, telefonas 
VI 7 3772.__________________ _

PARDUODAMA 
SILPNU GĖRIMU (soft drinks) 

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

Kreiptis:
L. Paulauskas. 579 I^awrence St. 
Ix»well, Mass., tel. 458-0206.

(18)

Siųskite Pinigus į 
Sovietų Rusiją

TIESIOGIAI PER

GRAMERCY
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai jrarantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Oepart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę <20.000.00. O- 
fieialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
sravėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
744 Broad St.. Newark, N. J.

Norėčiau gauti 3 kambarių 
hutą St. Petersburghe, FLA.

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

(18)

Rašvkite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalojrų.

GRAMERCY
(Įsteigta 1915)

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

ris laimėjo geriausia dova
ną. tokia, kuria teko net 
sunkvežimiu vežti.

Auka Jaunimo Kongresui
Julija ir Juozas Vinciū- 

dai iš Belmonto Jaunimo 
Kongresui aukojo $10.

Kaip apgavo..
(Atkelta iš 2-tro pusi.)

J. Paleckį, kada jis išlais- 
i vins Lietuvą? Kai Paleckis 

i tai nieko neatsakęs, Reiz- 
gys sušukęs :”Jūs esate tė
vynės išdavikas!“ Į tai Pa
leckis atsiliepęs: “Jūs esate 
tėvynės išdavikas!“

J. Paleckis pasisakęs esąs 
lietuvis. Viena iš demonst- 
rančių, rodydama į 50 vals
tybių plevėsuojančias vėlia
vas, paklausė ji: “Jeigu jūs 
lietuvis, tai kame jūsų vėlia
va?“

Kitoje ištraukoje plačiai 
rašoma apie Wentworth 
kalbą parlamente- Jis tarp 
ko kita pasakęs:

“Aš noriu žinoti, ar par
lamentas nori prisiminti, 
kad Rusija okupavo tas tris* 
valstybes, trėmė jų gyvento
jus ir vykdė kitas žiaurybes.

“Gal parlamentas netiki, 
kad šitos pavergtos tautos 
neturi jokios laisvės-

“Žmogus, kuriam esant 
valdžioje buvo vykdomos 
nežmoniškos žiaurybės, te
bėra pareigose ir praeitą sa
vaitę buvo čia Canberroj, 
vadovaudamas sovietų de
legacijai.“

bioji vaidybos ir poezijos 
mėgėja Aleksandra Daukan
tienė. Nors “bobutės“ rūbuo
se, bet dar pilna energijos,1 
ji savo Įspūdingu pasakoji
mu patraukė vaikų dėmesį 
Į lietuviškos velykinės pasa
kos pasaulį. Išplėtę akutes 
vaikai sekė jos pasakojimą. 
Po to Velykų Bubutė kvietė 
vaikučius padeklamuoti ar 
padainuoti. Buvo įdomu ste-

Gera
dovana SLA

1

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban- i 

bėtiTkaip^vikaFsū malonu- tiems, nepamirškite, kad ge-j 
mu pasirodė tuo, ką mokė- riausia dovana yra knyga, 
jo, o už pasirodymą kiekvie- štai čia kelios lietuvių rašy- į 
nas gavo dovanėlę. ■ tojų parašytos ir Į anglų 1

Vėliau visi vyko Į viršuti- kalbą išverstos knygos, ku- 
nę salę pasivaišinti. Po t°^j^os j^’oaj tinka dovanoms: 
dar ilgai vaikučiai ridinėjo
margučius ir žaidė žaidi- “Selected Lithunian Short 
mus, kuriems vadovavo Ve-! 
lykų Bobutė.

V.V.

“Mūsų miestelis“ sutraukė 
pilną salę

Beatričės Kerbelienės su
organizuotas “Bostono Mo
dernaus Teatro“ pirmasis 
pasirodymas buvo balandžio 
30 d -Jo statyto “Mūsų mies
telio“ pažiūrėti susirinko 
pilna didžioji So. Bostono 
Pil. Draugijos salė- Kadangi 
čia vaidino beveik vienas 
jaunimas, tai žiūrovų tarpe 
buvo taip pat nemaai jo at-Į 
stovų.

GREITA PAGALBA

Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

“House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 pal-, 
kaina $2.00.

“The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great GrandNenusimink, gausi pagalbą.
. .Vaistai, kurie buvo ilgai lau- Duke of Lithuania by ar. No
kiami, nuo reumatizmo, rankų, ^ph B. Končius, 211 psl., 
ko^nuli'pi™. ir minUHai, .irielUi.

Tuojau sięsk šį skelbimą ir 44.
savo vardą su antraAu, ir mes i ............... .
atsiųsime vaistų išbandrmui. Visos sios knygos yra gra-

ROYAL PRODUCTS žiai įrištos.
North Sta., P.O. Boa 9112
Nenark 4, New

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių 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 įvairių 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 jaunuoliam? 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 j metus.

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

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

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

t
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•eeeeeeeeeeeeseeveeeeeeeeeeeeeeeeeee*********#**********************'* Pavasario dainų koncertas T* Babuškinaitės baleto

Jo programą atliks šį sek* spektaklis
Bostono UeL Kl.^r-jos sa-! v^uaS B»b?U“naiUs ' 
loję Benediktas Povilavičius * “‘ll*usk«>'* baleto “O- 
ir Janina Liustikaitė. kuri v- *££ bUS

e ra koncertavusi įvairiose E'u-J!* 22 V:30J?*t£lP
Pajerbė motinu bą, vaikučiai, kaip jau mine- valstybėse. Vien per- i She.ro •' Mass., High School

Lietuvių Moterų Klubų u- Panavo ir patiekiama- nai j; ,en turėjo lg R P ^±™ai 2!“'?"£X
Federacijos skyrius geguži ?<* -epeituaiu. “

Vietines žinios
ee»»e*eee#ee*e»e*ee#eeee»eeeeeee*e**»*ee****e***********************^

Sasirgo A. Daukantienė
Staiga susirgo Aleksandra 

Daukantienė iš Cambridge, 
Mass., kuri paguldyta ligo
ninėje.

Linkime greičiau pasveik
ti.

N ė du lietuviu*

1 d. surengė Motinos Dienos beg0 nuo %e.no? savoj-namy- 
minėjimą Jame ypatingai tes Paikinti nešinas jai 
pagerbtos seniausio^ gfu- rengėjų paruosta maaa ge-, šokiai. 
s,ausies šeimos motinos lni ?,uok?^-. P™™“'?’ į

Scenai ątsidanus, jos vie- j;mą. Tada prasidėjo vaišės.' Nai,Ja »tudcnhi valdyba

bostoniečiams negirdėtas.
Po koncerto — vaišės ir

noje pusėje pamatėme vargo 
mokyklą — tautiniais dra
bužiai? apsivilkusi O. Giru- 
lier.ė sėdi prie ratelio, o ap-

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto ilri 6 vaL vak- 

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė 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 vaL die- 

į ną. Perduodama: Vėliausių
Draudžiame nuo polio, viso-< pasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai-

Peter Maksvytis
Carpenter ft Builder 
925 E. Fourth SL,

Atlieka visas pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namų ir 
biznio pastatų, pagal Josi) reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

48 valandų tarpe buvo nu
šauti Dovydas šidlauskis, 22 
m-, ir Antanas Veranis, 28 
m. amž. Pirmojo lavonas 
rastas Moon Island kelyje į 
Long island ligoninę, o ant
rasis miške prie kelių 128 ir 
28 Quincy.

Kadangi šidlauskis, o y- 
pač Veranis, jau yra turėję 
su policija "reikalų“ ir abu 
bendravo su padugnių žmo-j 
nėmis, tai policija spėja, kad 
jie yra tų padugnių nužudy
ti, kaip prieš tai nuo jų ran
kos jau žuvo 28 asmenys.

Tai gengsterių karo au
kos.

Moteris užpuolė šoferį

Praeitą savaitę Suffolk 
aukšč. teismas nuteisė sėdė
ti Concordo moterų pataisos 
kalėjime 28 m. amžiaus Ja- 
net R. Gendrolienę iš Dor
chesterio, kuri vasario 3 d. 
pasisamdžiusi taksį ir pava
žiavusi atrėmė į šoferio kak
lą revilverį ir pareikalavo pi
nigų. Tas atidavęs $11, nes 
tik tiek teturėjęs- Gendro- 
lienė liepusi jam išlipti ir 
bėgti šalin. Netrukus Gend- 
rolienė buvo suimta, ir jos 
rankinukyje buvo rastas re
volveris.

Tikrai, toks užpuolimas 
labai retas atsitikimas.

Padėka
Dėkoju daktarui Stanley 

Mikai už rūpestingą gydy-
aAu/v rtmnnoi nlztovi m ji III<£, 9C3VK7 \xunwi zssskt.

žentams ir vaikaičiams, se
seriai Onai ir jos dukrai Sta
sei Sakutei Brocktone, Ja
mes Klingai ir jo žmonai ir 
visiems, kurie mane lankė 
Carney ligoninėje, atsiuntė 
gėlių ir linkėjimų. Dabar aš 
gydausi namuose.

Senas Keleivio skaitytojas 
Jonas Petronis

veikalas "Florindos sapnas
Birželio 11 d. Cape Cod 

konservatorija, Hyannis, 
rengia baleto spektaklį, ku
riam taip pat vadovauja 
Tatjana Babuakinaitė, to6 
konservatorijos baleto mo
kytoja. čia statomas 2 veiks
mų veikalas "Žaislų parduo
tuvė“.

Neseniai išrinktoji JAV
Lietuvių Studentų S-gos

T. . . r\ v • i ta centro valdyba šitaip pasi------------- r-------------- , _ _r . Liepiu Darbininkų Dr- skifstė pareigomis. PpPirm
link ją visas tuzinas vaiku- J?s. -J. kuoP°s paskutinis su- Kęstutis Žygas (gyvena 
čių, Kurie vėliau P. Kalvai- sinnkimas buvo skirtas savo: Boston), vicepirmininkai
tienės vadovaujami padai- gegužinei, kuri bus No. Eas- gostORe— Antanas Saulai- Gal bu* vaikų baleto teatre* 
navo ir padeklamavo, o ant- Bernice Claire sodybo- 
roje — sėdėjo Ona Jackų- n®Pos 31 d. Nors gegu-
nienė iš Miltono su 6 vai- zlnė dar toli, bet aptartos vi- Rimas uK>inas ir Chicago- 
kais, kurių vyriausiai 14 me- S9S smulkmenos. pasiskirs-| -p — Alods Rnnščnas-
tų- (Tai rengėjų 
gausiausia šeima), 
sia motina buvo Marcelė Si- 
manavičienė, jau įžengusi į 
devintąją dešimtį. Kitos 6 
seniausios motinos buvo sa
lėje prie atskiro stalo- 

Pirrc. Angelė Vakauzienė

Tetefc

aeo

AN 8-3330

eeooeeoooeeeeoaoaoooM

Ruošiasi gegužinei

surasta *3^ pareigomis ir tt.
Seniau- _ .

Dalyvavo Bendruomenė*

suvažiavime

JAV Lietuvių Bendruo
menės suvažiavime Detroite

tis S. J., Nevv \ orke — Pet- Cape Cod konservatorija 
ras Vainius, Clevelande —1

je — Algis Rupšėnas; sekr. 
Stasys Rastonis ir ižd. Ka
zys Snieška.

Mirė J. Brasiškis

Balandžio 20 d. mirė se
nas Dorchesterio gyventojas

rūpinasi Bostone įsteigti 
nuolatinį vaikų baleto teat
rą. Jo meno vadove numato
ma Tatjana Babuakinaitė — 
Vasiliauskienė.

Ši Nepriklausomos Lietu
vos Baleto teatro buv. bale
rina jau keliolika metų Bos
tone ir aplinkiniuos centruos 
su dideliu pasisekimu dirbabalandžio 30 d- ir gegužės 1 į įr Keleivio skaitytojas Jonas 

- ... . d. iš Bostono dalyvavo tary- Brasiškis, 83 m. amž., kilęs Vpminėjimą atidarė trumpu zo- bos narė Ona Ivaškienė ir iš Nekančiu kaimo. Meškui- o me?° snt7je» mo.į? .. 
džiu. Julius Špakevičius pa- apygardos valdybos pirmi-: čiu valse- Šiaulių anskr- i studljose ir amerikiečių 
sakė tai dienai pritaikytą ninkas Stasys Griežė-Jurge- ja V atvykęs 1904 metais * v?suomeRes yra auksUl ver* 
labai trumpą, bet gražią kai. levičius. Į Velionis flgus metus tinama.

cukraus fabrike, priklausė, _ Gero pasisekimo ir atei- 
SLA ir Oid Colony meške-! č?ai! 
riotojų klubui, nes buvo di
delis to sporto mėgėjas. Dėkoja

Jis palaidotas balandžio: OT . OOQ , . .
23 d. N. Kalvarijos kapuose. kuopos balan-

Velionis paliko liūdinčius i ^zl° 23 d; Pjūviui vertingų 
žmoną Petronėlę Pilvinytę-! k°yanU da^e aie ^2® bl£lu.' 
Brašiškienę, dukteris Olgą, ila2;.Ą lr. J- Januskevictai, 
Oną ir Edną Jakovičienę irt į Mickūniene Audickai, V. 
«ūnu Praną ŽukeViciene, E. Norkuniene,

Velionio 'duktė Olga yra g- Simoniene. AmbrorienA 
SLA 359 kuopos pirmininkė. £ Verbickiene V- Tomas, 
Kuopos nariai jai reiškia gi- ■ V- Ausiejus ir M. Vadeliene. 
lią užuojautą, netekus tėve- į Jiems nuoširdus ačiū- Dė-

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

į Lietuvą.
Kartu j r a

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

390 We*t BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
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 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vaL d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

lio. Velionio draugai gilią 
užuojautą reiškia visai šei
mai. netekusiai vyro, tėvo ir 
senelio. M. A.

ko jam e visiems atsilankiu
siems ir Keleiviui už pobū
vio garsinimą.

Valdyba

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą.
389 Broadvray, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

M*********************************************************************

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

iMocooeeoocososcoocceao.

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

ĮPtDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 v&l. vak 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
Seuth Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

: S Dr. Amelia E. Rodd: Ė
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Apsidrausk
=-______ __ vei iimnilLU UUŲ IK

kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 

{kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jartire of t> ePeace—Conatable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
j Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J

i

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.

Ketvirtis & C«.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuofalai 

Ekktroe Prietaisai 
; Ttllp—(linui taisome laikrodžiu* ■ > * 

žiedus, papuošalus

S 379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN M849

1 Dažau ir Taisau t 
t *a Namus iš lauko ir viduje. * 
X Lipdau popierius ir taisau 4 
X viską, ką pataisyti reikia. J 

Naudoju tik geriausią * 
medžiagą. į

JONAS STARINSKAS 
220 Sa>in Hiū Avė. 
Dorchester, Ma 
TeL CO 5-5854

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—® 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mi

Taupyti $ $ $ padeda

FORTUNA FUEL CO.
* 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
* VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
* Automatinis alyvog jliejimas
* Nuolaida, mokant grynais už burnerj
* 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 WASHENGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių
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 j 

LONGINĄ IZBICKĄ

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broathray,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ckis:
287 Coecord Rd., Billerica, Maaa.Rd, 

TEL. MO 3-2948

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

eeptus ir-turime vistu gatavos vaistus.

J«i reik vaistu — eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav. Einami*! L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

382 a W. Breadsrar, tarp £ ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tdefonaa AN 8-6020
Nno 9 vaL ryto fili 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Seal Estate ft Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mase.

Office TeL AN 8-0948 
ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Flood Sąuare w 
Hardware Co.
Saviatekaa K. J. ALEKNA
*28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langama 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai

t




