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S. Kairio ir K. Bielinio pelenai 
vežami į Chicagą

Jono Valaičio iš Chicagos specialus pranešimas

Šis perkėlimas bus įvyk
dytas Kapų Lankymo Dieną 
(gegužės 30 d.). Dėl to š. m- 
balandžio 20 dieną buvo su
sirinkusi Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos 4-j i kuo
pa Chicagoje ir sudarė ve
lionių Stepono Kairio ir Kip
ro Bielinio palaikų priėmi
mo Chicagoje komitetą to
kios sudėties: dr. P. Grigai
tis. F. Stanionis, K. Mankus, 
J. Skorubskas. J. Talalas, M- 
Baronienė, J. Valaitis, P. 
Venclova (velionio K. Bieli
nio giminių atstovas)) ir M. 
Gudelis (Tautinių kapinių 
administracijos atstovas). 
Šis komitetas išsirinko Vyk
domąją komisiją: pirm J. 
Skorubskas, sekr. J. Talalas, 
ižd. K. Mankus.

L. Tautinėse Kapinėse 
kasmet Kapų Lankymo Die
ną Įvyksta mirusiųjų pager
bimo iškilmės. ŠĮ kartą, iš
kilmėm baigiantis, susirin
kusiems bus pranešta, kad 
yra atvežu is New Yorku ve
lionių St- Kairio ir K. Bieli
nio palaikai ir čia pat (iškil
mių estradoje) įvyks laido
tuvių apeigos ir velionių pa
laikų padėjimas kapinėse.

Laidotuvių komisija pasi
rūpins pakviesti organizaci
jas, žymiuosius visuomenės 
atstovus ir lietuvių visuome
nę dalyvauti — tarti žodį. 
Bus vainikai, solisčių gies
mės, orkestras. Urnos su pe
lenais bus atvežtos su atitin
kama palyda, o vėliau nu
neštos į kapinių namelį. Čia 
urnos bus padėtos laikinai, 
nes L. Tautinių Kapinių ad
ministracija nemokamai yra 
paskyrusi ne tiktai vietas na
melyje,, bet ir atitinkamus 
žemės sklypus kapinėse, ku
riuose velionių palaikai ga
lės būti palaidoti, jei velio
nių giminės ir artimieji pa
geidautų ir nuspręstų. Vi
suomenė bus informuojama 
spaudoje ir per radiją-

Robert Weaver, gyvenamųjų na
mų statybos ir miestų vystymo 
sekretorius, prašo kongresą pa
skirti 2 bil. 400 mil. dol. naujiem 
namam statyti ir tuo būdu nai
kinti miestų landynes.

Kariai Jaunimo 
Kongrese

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komiteto var
du pasveikinti ir į kongresą 
pakviesti dvidešimt lietuvių 
karių, kurių adresai buvo at
siųsti i būstinę, 5620 So. 
Clarrnont Avė., Chicago- III. 
60636 Didelė dauguma šių 
vyru kovoja Vietname, o kiti 
yra Korėjoje arba Europoje. 
Jaunimo Metuose nepamirš
kime nei vieno lietuvio ka
rio. PLJK antrąją dieną, -lie
pos 1 d. 2:30 vai. popiet 
vyks ” Karių ir veteranų sek
cija“, kurią organizuoja R- 
Mišauskas. Šiuo reikalu ra
šykite į PLJK būstinę.

Komunistai domisi
ir antkapiais

Kanadoje svarstoma V an- 
ccuverio pašto tarnautojo V. 
Spencerio byla, kaltinamo 
dėl šnipinėjimo Sovietų S- 
gai. Jc pareigos buvusios 
fotografuoti mirusiųjų ant
kapius kapinėse ir sekti 
bendroves, kurios bankru
tuoja. Policijai jis prisipaži
no. buvęs užverbuotas lan
kantis Sovietijoje 1958 m. 
Balandžio 10 d. jis rastas sa
vo bute negyvas. Matyti, tuo 
pasirūpino tie. kurie bijojo, 
kad teisme jis daug ką nepa
pasakotų.

Sovietai iš mirusių pavar
džių pasirinkdavo pavardes 
savo agentams, ypač jei jos 
buvo neseniai mirusių- Su
darydami šnipams doku
mentus. komunistai nurody
davo bankrutavusių firmų 
agentų darbovietes, kad po
licijai būtų sunkiau išaiškin
ti šnipų darbo istoriją. Jiems 
Spenceris nurodęs ir 10 to
kių netoli JAV sienos, kurie 
būtų buvę naudojami per- 
versminiams reikalams.

Ragina susitarti
dėl mėnulio

Dar niekas mėnulio nepa
siekė, bet prez. Johnsonas 
jau pareiškė laikraštinin
kams, kad JAV siūlys per 
Jungtines Tautas sudaryti 
tarptautinę sutartį, kuri už
draustų bet kuriai valstybei 
pasisavinti mėnulį. Siūlys 
kad jis būtų laisvas nuo už
teršimo naikinančiais gink
lais. Prezidentas pavešiąs 
JAV ambasadoriui Jungti
nėse Tautose pasiūlyti tą 
klausimą svarstyti.

Esame rašę, kad jau atsi
rado spekuliantų, kurie par
davinėja žemės sklypus mė
nulyje. ,

Gegužės 1 d. parade Maskvoje buvo rodomos šios trijų aukštų raketos.

Kasdien nusirita 
po 119 galvų

Kaip skelbia Associated 
Press žinių agentūra, Sau
gumo Tarybos paskelbtais 
gegužės 4 d. statistiniais 
duomenimis Amerikos ke
liuose per pirmus šių metų 
tris mėnesius (90 dienų) žu
vo 10,710 žmonių.

Lyginant su praeitų metų 
to paties laikotarpio žuvu
siais, šiemetinis aukų skai
čius pakilo 7 procentais-

Vien kovo mėnesį žuvo 
3,730, arba 12 procentų dau
giau, negu pernai per tą pa
tį mėnesį.

Tais pačiais duomenimis, 
pravažiuoto kelio ilgis šiais 
metais dalbamu laikotarpiu 
pakilo tik 6 procentais.

Taigi aukų skaičius grei
čiau kyla, nei paravažiuoja- 
mų mylių.

Iš to matome, kad Ameri
kos vieškeliuose žūsta kele
riopai daugiau, negu Vietna
me. Bet dėl to niekas nei pi
ketuoja, nei protestuoja. 
Mat, vieškeliai ne politika.

8 J mil. automobilių 
su trukumais

Keturios didžiosios auto
mobilių bendrovės pranešė 
senatoriui Rribicoffui. kįftd 
nuo 1960 m. net 18.5% vi
sų pagamintų automobilių 
turėjo didesnius ar mažes
nius trūkumus. Bendras ne
saugių automobilių skaičius 
siekė 8,700,225.

Sovietų S-goj Fiat
stato fabriką

Italijos automobilių Fiat 
bendrovė apsiėmė pastatyti 
savo fabriką prie Jaroslavo 
miesto- Fabrikas gamins per 
metus 800,000 automobilių, 
tai yra kelis kartus daugiau, 
negu visi kiti Sovietijos fab
rikai

Sovietų S-goj automobilis 
vis dar yra labai brangus ir 
todėl prabangos dalykas.

Nerimsta Ispanijos 
studentai

Ispanijos diktatorius Fran
co turi rūpesčių dėl studentų 
nerimavimo. Jie reikalauja 
daugiau laisvės. Policija 
juos muša, suima, šalina iš 
universitetų, bet tas nieko 
negelbsti.

Buv. Valstybės departamento 
sekretoriaus Christian Herterio 
dukraitė policijos buvo sumušta 
Madrido universiteto studentų 
demonstracijos metų. Policija 
sako, kad tai padaryta per klai
dą.

Mokesčiu Įstaiga tiria, ar tik
rai Connecticutt šen. Thomas 
Dodd pagerbimo banketuose su
rinktas ir rinkimams skirtas 
lėšas pasiėmė sau.

Kinai Malinovskį 
vadina melagiu

Kinijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad 
Sovietų S-gos krašto apsau
gos ministras maršalas Mali
novskis, praeitą mėnesį lan
kydamasis Vengrijoje, mela
vo sakydamas, kad Kinija 
trukdo sovietų ginklų siun
toms į Šiaurės Vietnamą. 
Girdi, Kinija niekada ne
trukdė sovietų kariniam tie
kimui.

Indijoje badas, tėvai 
palieka vaikus

Socialistų partijos vadas, 
kalbėdamas apie maisto trū
kumą, pareiškė, kad kai ku
riose srityse maisto taip 
trūksta, kad daug tėvų vai
kus palieka gatvėje, kad ne
bereikėtų jų maitinti. Žmo
nės pi adėjo valgyti net šven
tomis laikomas karves.

Nauji mokesčiai 
britų darbdaviams

Darbiečių vyriausybė įve
dė naują mokestį: visi darb
daviai turi mokėti už kiek
vieną darbininką po 25 šilin
gus (83.50), bet tie jų, kurie 
gamina naujas vertybes, iš 
valdžios gaus po 32 šil. ir 6 
pensus, vadinasi, jiems bus 
primokama už kiekvieną 
darbininką po 7 šilingus 6 
pensus-Tuo būdu norima 
skatinti gamybinę pramonę, 
kad ji daugiau gamintų^ ta
da bus daugiau ko išvežti į 
užsienį.

Kaip kovoti su 
infliacija

Prez. Johnsonas pavedė 
ūkio ekspertams išnagrinėti 
infliacijos klausimą ir pasiū
lyti priemones su ja kovoti. 
Į tą komisiją įeina 21 asmuo.

Prezidentas ypač susirū
pinęs kainų pakilimu-

Alabamoj laimėjo L Wallace, 
segregacijos šalininkė

Negrų balsuotojų padvigubėjo, jie nemažai laimėjo, 
bet j gubernatorius praėjo jų priešininkė

Praeitą savaitę Alaba
moje buvo pirminiai rinki
mai Pernai kongresui priė
mus balsavimo įstatymą, A- 
labamoje balsuotojų sąra
šuose įregistruotųjų negrų 
skaičius padvigubėjo, pakil
damas iki 235,000. Iš jų pir
miniuose rinkimuose jau da
lyvavo 70%.

Kai kas buvo nusigandę, 
kad negrai ”nuneš“ rinki
mus, bet taip neįvyko. Jie 
buvo išstatę net 54 kandida
tus į šerifus, seimo atstovus 
ir kt., bet telaimėjo tik 4 še
rifus ir 4 seimelio vietas.

Į gubernatorius kandida
tavo dabartinio gubernato
riaus Wallace žmona Luri- 
ne. Gubernatorius pagal 
konstituciją savo kandidatū
ros negalėjo statyti, todėl jis 
iškišo savo žmoną, kuri vie
šai sakė, kad jei ji bus iš-
rcilA.UI, JI oarv vj-
rą už vieną dolerį, ir jis eis 
gubernatoriaus pareigas. 
Wallace yra aršus segrega
cijos šalininkas, taigi ta poli
tika būtų ir toliau vedama, 
jeigu būtų jo žmona išrink
ta. *

Be jos, buvo dar 9 kandi
datai, tarp kurių balsai pa
sidalino, ir todėl Lurine Wa- 
llace gavo daugiausia balsų 
Po jos eina respublikonas 
Fiowers, segregacijos prie
šininkas, kuris tikėjosi lai
mėti negrų balsais. Bet neg
rai pirmą kartą nepajėgė ei
ti bendru frontu, ir todėl 
Flowers pasiliko antroje vie
toje. Ar pavyks jam rudenį 
pirmon vieton patekti, šian
dien tegalima tik spėlioti.

Rinkimai palyginti buvo 
ramūs, bet ne be to, kad ne
būtų buvę tokių, kurie norė
jo juos suklastoti. Štai gar
sioje Šeimoje į šerifus kan
didatavo dabartinis šerifas 
James Clark, pagarsėjęs 
pernai demonstracijų metu. 
Vietos rinkimų vykdytojai, 
pamatę, kad jis pralaimi 
negrui, paskelbė, kad negrai 
vienoje apylinkėje suklasto
ję daug balsų ir todėl te
nykščių balsų negalima pri
pažinti. Tuo būdu būtų bu
vęs išrinktas Clark, bet į tą 
reikalą įsikišo federaliniai 
teisingumo atstovai-

Šie rinkimai svarbūs dėl 
to. kad Alabamoj negrai 
pirmą kartą įsijungė į demo
kratinės savivaldos vyksmą 
Nors jie nelaimėjo, ką tikė
josi, bet nėra abejonių, kad 
iš tų rinkimų gerai pasimokė 
ir ateity jie juose vaidins vis 
didesnį vaidmenį ir laimės' 
tiek, kiek jiems priklauso.

Vietnamas ruošiasi
rinkimams

Pradėjo posėdžiauti 32 
asmenų komitetas, kuris tu
ri paruošti rinkimų įstaty
mą ir duoti jį patvirtinti 100 
asmenų komisijai. Rinkimai 
turi įvykti rugsėjo mėnesį.

Katalikai jau baiminasi, 
kad rinkimus laimėję budis
tai juos smarkiai persekios. 
Budistai taip pat nėra tikri, 
kad vyriausybė savo pažadą 
įvykdyti rinkimus išpildys. 
Jų tarpe yra manančių, kad 
kariai, kurie yra prieš budis
tų laimėjimą, prieš rinkimus 
įvykdys perversmą.

Kaip ten bus, pamatysi
me, o šiuo metu JAV karių 
skaičius P. Vietname didi
namas, dabar jų yra jau apie 
250.000, o iki Naujųjų Metų, 
sako bus apie 400.000. JAV 
lėktuvai daužo Š- Vietnamą^ 
sudaužė geležinkelių tiltus, 
todėl į sostinę Hanoi vedan
tieji geležinkeliai nebegali 
būti naudojami.

JAV ambasadorius Henry 
Lodge šiuo metu yra atvykęs 
i Washingtoną.

Kinijoje vykdomi
dideli valymai

Kinijos komunistų parti
jos eilėse yra didelis subruz
dimas. Smarkiai užsipuola
mi intelektualai ir net keli 
partijos laikraščiai dėl nu
krypimo nuo partinės lini
jos. Plakamas net buvęs 
svarbiausiojo partijos orga
no redaktorius, sostinės par
tinės organizacijos sekreto
rius Teng To.

Partijos vadas Mao jau 
kelintas mėnuo viešai nebe
pasirodo. Spėliojama, kad jį 
buvo ištikęs širdies smūgis-

Vietname žuvęs negras karys 
Milton Olive prezidento apdova
notas aukščiausiu garbės meda
liu. Jis. matydamas, kad priešo 
granata gali užmušti 4 draugus, 
krito ant jos, draugus išgelbėjo, 
bet pats žuvo.
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Beveik „beždžionės“ byla
Iš tikrųjų. JAV yra ne tik didelis, turtingas, gražus 

kraštas, bet ir keistų dalykų jame nemažai. Jo mokslas, 
technika pirmauja, jo erdvėlaiviai raižo tolimą erdvę, 
bando mėnuli pasiekti, žodžiu, sakytum, labai pažangus 
kraštai. O k įtros pusės čia dar tebeviešpatauja tokios 
atžagarios mintys, kurių kiti jau seniai atsikratė. Štai kad 
ir toks pavyzdys.

Šiandien tik tamsios davatkos betiki, kad žmogus 
ėmė ir nukrito iš dangaus su kūnu ir dūšia šiandien net 
ir mūsų jėzuitų mokytas vienuolis J- Venckus marijonų 
leidžiamame Drauge yra rašęs, kad popiežius yra leidęs 
žmogaus kilmę laisvai nagrinėti, kad žmogaus kūnas ga
lėjo pareiti ir nuo Oreopithecus. kuris gyveno prieš 10 
milionų metų ir buvo atrastas Toskanoj 1958 m., arba 
Australopithecus, kuris buvo atrastas Pietų Afrikoj 1924 
m Biblija, rašo jis, be abejo, turėjo duoti kokį nors išaiš
kinimą apie pasaulio ir žmogaus atsiradimą, nes kitos 
religijos irgi davė. bet tai ne mokslo aiškinimas. O moks. 
las sako, kad visi gyviai, taigi ir žmogus, išsivystė iš že
mesnių. paprastesnių kūnų- To šiandien nebeneigia nė 
bažnyčia, dabar tik kalbama apie žmogaus iškilimą, tai 
yra, kada jam buvo Įkvėpta siela.

O tuo tarpu JAV dar yra trys valstybės, kurių mo
kyklose uždrausta aiškinti žmogaus evoliuciją. Tai Arkan- 
sas, Mississippi ir Tennessee valstybės.

Senesnieji dar atsimena garsiąją „beždžionės bylą“, 
kurią 1925 m. nagrinėjo Tennessee teismas mažame Day- 
tono miestelyje. Joje mokytojas Scopes buvo nubaustas už 
evoliucijos teorijos dėstymą valdinėje mokykloje. Tos by
los atgarsiai nuskamėjo toli už JAV ribų.

Šių metų balandžio 1 d. panaši byla buvo nagrinėja
ma Little Rock. Ark., mieste, kurioje, kaip minėta, veikia 
Įstatymas, draudžiąs valdinėse mokyklose aiškinti, kad 
žmogus yra kilęs iš žemesnių gyvių.

Čia mokytoja Susan Epperson ir Hubert Blanchard, 
dviejų mokinių tėvas, kreipėsi i teismą, prašydami pripa
žinti minėtą Įstatymą priešingu konstitucijai, nes iš vienos 
pusės jis pažeidžia mokytojos laisvę mokyti, o iš antros— 
mokinių laisvę mokytis.

Ir ŠĮ kartą atžagarus valstybės gynėjas Bennett buvo 
pasiruošęs tą bylą panaudoti agitacijai prieš evoliucijos 
teoriją, buvo pasirūpinęs ir tinkamų liudininkų, bet šios 
bylos teisėjas buvo ne koks tamsuolis, kaip anuomet Day- 
tone- Jis neleido valstybės gynėjui filosofuoti, klausinėti 
liudininkus, ar evoliucijos teorija yra teisinga ar ne, nes 
šioje byloje terūpi išaiškinti, ar evoliuciją dėstyti drau
džiąs Įstatymas yra priešingas ar ne konstitucijai.

Teisėjas davė advokatams 30 dienų savo argumen- j 
tams pateikti ir 10 dienų atsakymui. Tuo būdu dar gegu- i 
žės mėnesi jis paskelbs savo nutarimą, kuris, aišku, bus 
apskųstas aukštesniam teismui

Sunkus kelias tiesai prasimušti iš tamsos net ir labai 
savo pažangumu besididžiuojančioje Amerikoje.

Pas jus ateina šviečiantis

Kas kitur rašoma
ROJUS MIZARA NETEKO O KAIP APIE TAI

GALVOS t PRANEŠĖ LIETUVOJE?
' ~ f

Dėl Jūratės Reizgytės 
„prezidentui“ Justui Palec
kiui iškrėsto pokšto Laisvės 
redaktorius Rojus Mizara 
visai neteko galvos. Jis ge-1 
gūžės 3 d. parašė ilgą veda
mąjį straipsnį, kuris praside
da mizariškai mizema poe
zija — Gengsteriai.

Jame išaukštinęs J. Pa
leckį, jis Jūratę Reizgytę a- 
piberia šitokiais savo „poe
zijos perlais“:

Ka« toji mergšė, kurią ku
nigai gal būt šventa pada
ręs?

J

„Gal ji beprotė — tokių 
Australijoje yra daug. O gal, 
kokio impulevičiaus (bai
saus niekšo) dukra. Ji gali 
būti, pagaliau, tik priedumė. 
nesubrendusi mergšė, pasi- į 
davusi politinių gengsterių 
klikai. Galima pridurti: kai 
toji mergšė kada nors išsi- 
blaivys (jei išsiblaivys) su- 
protės, ji gailėsis, kad pa- 
1 lauš* gengsterių. kad jiems 
pasidavė, jiems dirbo.“

Tikrai, tiktai komunistų 
„liaudies rašytojo“ titulu 
apdovanotas Rojus tegali 
taip rašvti. O kodėl Mizara 
taip jaudinasi, rasit straips- 
nvie „Nuplėšė Paleckio kau
kę“. 1

Aišku, nemalonųapie tokį 
dalyką žmones informuoti, 
todėl tik balandžio 26 d. 
Tiesa išspausdino iš Pravdos 
paėmusi savo koresponden
to Sydnejuje J Jasnevo ne
ilgą pranešimą, kuriame 
nuotykis su „prezidentu“ J. 
Paleckiu stengiamasi uždai- 
linti.

Straipsnelis pavadintas 
"Damos su popieriaus lape
liais“. Girdi, pasikalbėjimo 
metu su laikraštininkais, 
„staiga čia atsirado tarybi
nės delegacijos išleistuvių 
neprašytos dalyvės“.

’Iš kur atsirado šios triukš
mingos damos? Jas čia at
siuntė Įniršusi lietuviškųjų 
„perkeltųjų asmenų“ grupė, 
kurią rikiuoja nepribaigti 
hitlerininkų agentai, iš Lie
tuvos pabėgę vermachto 
gurguolėje ir galų gale pa
siekę Australiją, šie žmo
nės jau seniai neteko bet ko
kių ryšių su savo tėvyne, 
daugelis iš jų netgi užmiršo 
savo kalbą. Bijodami atsa
komybės už padarytus nusi
kaltimus. kariniai nusikaltė
liai pradėjo tarnauti nau
jiems šeimininkams ir Įsitei
kia jiems savo juoda antita
rybine veikla.

Bergždžiai žurnalistai

Taip Saigone demonstravo prie JAV ambasados gegu-

prašė nekviestas viešnias ; 
netrukdyti spaudos konfe
rencijai — niekas nepadėjo. 
Staiga jų tarpe pasirodė ele
gantiškai apsirengusi mergi
na baltomis pirštinėmis, bal
tu rankinuku. Ji prasibrovė 
pro australiečių žurnalistus 
tiesiog prie drg. Paleckio.

— Atleiskite, norėčiau 
gauti jūsų autografą, —ma
loniai šypsodamasi, ji ištie-j 
sė švarų bloknotą ir iš anks
to paruoštą pieštuką, šios 
merginos vardas ir pavardė 
Jūratė Reisgis.

Užimtas pokalbio su žur
nalistais, drg. Paleckis atsa
kė maloniais žodžiais savo 
gimtąja kalba. Grakščiai 
žengdama, mergina pasi
traukė. Tačiau nei drg Pa
leckis, nei greta jo sėdėję 
australiečių korespondentai 
tuo momentu nežinojo, ku
riuo tikslu buvo atėjusi ši 
mergina baltomis pirštinė
mis. Autografo prireikė an
titarybiniams agentams tam. 
kad paskui galėtų išgalvoti 
mitą. esą, tarybinės delega
cijos vadovas pasirašė... ne
švarią „peticiją“, adresuotą 
Suvienytųjų Nacijų Organi.

zacija’ -lietuvių tautos atska
lūnų ir išdavikų vardu.“

J. Jasnevas tuoj sugalvojo 
linksmesnę žinią: Paleckis 
gavęs laiškų ir telegramų iš 
Australijos lietuvių, kuriuo
se jis sveikinamas ir piktina
masi demonstrantais.

Jis baigia pasipiktinimu 
australais ir ypač konferen
cijos rengėjais, kurie „ne
palaikė reikalinga atvykti Į 
aerodromą svečių išlydėti, 
jau nekalbant apie tai, kad 
užtikrintų elementarią tvar
ką.“

JOKUBKOS PASAKOS
Vilnies redakcijoje yra 

toksai S. J. Jobubka, kuris 
viską „žino“, viską „išma
no“, ir nuolat pasakoja sa
vo straipsniuose tikrą komu
nistinio Jokūbo sapną, kaip 
dabar Lietuvos žmogus su- 
sapnuotom kopėčiom lipo į 
raudoną tarybinį dangų-.. 
Štai vieną tokių pasakų savo 
tikintiesiems jis pasakoja ir 
balandžio 27 d. Vilnies lai
doje :

„Per praėjusi septynmetį 
vien tik Šilalės rajono vals

tiečiai nusipirko 374 moto
ciklus, 30 automobilių, dau
giau kaip 2.000 radijo apa
ratų, 790 televizorių. 30 pia
ninų“.

Įdomu, ką jis laiko tais! 
valstiečiais? Jeigu partijos: 
pastatytus komunistinius va-! 
rovus, sovchozų viršininkus, 
propagandistus ir šnipus, tai 
gal jie ir nusipirko. O pa
prastas baudžiauninkas gal 
tik regėjo, kaip tie raudonie-1 
ji ponai parsivežė tuos pia-į 
ninus ir kitką

VIS DAR VIENAS KITO 
NEPAŽfSTAME

Nepriklausomos Lietuvos 1 
redaktorius yra paskelbęs į 
keistą sumanymą. Jis siūlo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei sukurti, greta valdy
bos. tarybą, kuri būtų auto
ritetinga planuoti visus lie
tuviškus reikalus visoje mū
sų žemėje.

Tokiam sumanymui ne
pritaria net pati Bendruo
menė. Ir gerai daro, nes juk 
valdyba ir yra išrinkta tiems 
reikalams, apie kuriuos kal
ba N.L. redaktorius.

PL B-nės centro valdybos 
nepajėgumą lietuviškus rei
kalus tvarkyti N-L. redak
torius mėgina Įrodyti šitokiu 
faktu.

PLB valdybos organas 
Kultūros Taryba suplanavo 
steigti Lietuvių Kultūros 
Centrą, bet tučtuojau šiam 
nutarimui užšoko už akių' 
pranciškonai su sumanymu 
irgi tokį centrą steigti ir jau 
prašo aukų.

„Taigi: Pranciškonai PL 
B Valdybos nutarimų nepri
pažįsta ; jiems PLB V-ba ne 
autoritetas,“ rašo N.L. ba
landžio 27 d. ir toliau Įtai
goja, kad jei būtų jo siūlo
ma taryba, tai tada jos pa
klausytų ir elgtųsi neskirda
mi „žydo nei elino. kaip lie
pia šventas raštas“.

Kaip mažai tepažįstami 
dabartiniai pranciškonų ir 
kitų jiems panašių organiza
cijų tikslai! Jeigu tos organi
zacijos elgtųsi pagal šventą 
raštą, tai nebūtų nė to N.L. 
nurodyto fakto. Bet dabar 
naivu tikėti, kad jos paklus
tų vienokio ar kitokio vardo 
Bendruomenės organizaci
jai. kurioje nebūtų jie patys j 
šeimininkai

Kam savi tikslai arčiau ir 
svarbiau, negu bendrieji, to 
nei jokios tarybos, valdybos 
ar dar didesnių pavadinimų 
autoritetai nepaveiks, ir Į 
juos tebus numojama atga
lia ranka.

VLIKO SVEIKINIMAS 
AUSTRAL. L. JAUNIMUI

Vertingi Bendros Kovos 
Dalyviai,

Savo veiksmingais žygiais 
prieš sovietinės Rusijos 
„parlamentarų“ delegaciją 
Australijoje Jūs parodėte 
tvirtą lietuvių supratimą, 
kaip visur ir visokiomis prie
monėmis reikia kovoti prieš 
Lietuvos okupantą.

Sveikiname visus to žygio 
dalyvius ir dėkojame už tai, 
kas taip reikšmingai buvo 
padaryta, kai Jūsų veiksmu 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės reikalavimas 
buvo pagarsintas visame 
laisvajame pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Nuplėšė Paleckio kaukę
Nestambios, bet taiklios 

Australijos lietuvių jaunimo 
demonstracijos ir ypač Jūra
tės Reizgytės pokštas J. Pa
leckiui — jo parašo gavimas 
Jaunimo Kongreso peticijos 
lape — Paleckį pavertė tik
ru australišku bumerangu, 
trenkusiu atgal pačiai Krem
liaus valdžiai.

Kremliaus sovietas, dėda
masis parlamentu, yra Įsi
spraudęs Į Tarpparlamenta- 
rinę Sąjungą, kurioje daly
vauja 72 valstybių parla- Į 
mentų ar parlamentinių gru
pių atstovai (jų tarpe ir į 
Jungtinių Valstybių Kongre
so, Kanados parlamento ir 
devynių Pietų Amerikos 
valstybių, 27 Europos vals
tybių).

Tarpparlamentarinė Są
junga (prancūziškai—Uni
on Interparlamentaire) yra 
Įkurta 1889 metais Paryžiu
je. Dabar jos vadovybės būs-! 
tinė yra Šveicarijoje (6, rue i 
Constantin, Geneve). Tai; 
pusiau oficiali organizacija- 
Nariai gali būti arba parla
mentai, arba parlamentų na
rių grupės. Sąjungos tikslas 
stiprinti asmeninius ryšius1 
tarp parlamentų narių iri 
jungti juos bendram darbui.

„parlamento kauke“, lyg 
niekur nieko dalyvauti gry
nai demokratinių parlamen
tų organizacijos darbuose.

Jūratė Reizgytė apmovė 
J- Paleckį, gaudama jo da
bar pasaulinį garsą įgijusi 
parašą, bet niekas jai nepri- 
kaišioja „nesąžiningo žaidi
mo“, kadangi ji tuo pokštu 
itin sėkmingai — tarptauti
nės spaudos akyse! — nu
plėšė nuo Paleckio „parla
mentaro“ šydą ir visiems pa
rodė jj esantį tik įrankį, ku
riuo apstatinėjama viso pa
saulio viešoji nuomonė, ypač 
apstatinėjami geros valios 
parlamentarai.

Parlamentarai, tiesa, pri
ėmė Paleckio pakvietimą 
(dar prieš Įvykį Mascot ae
rodrome) ateinantį kartą su
sirinkti Maskvoje. Bet jau 
dabar parlamentarų tarpe i- 
raamas kelti klausimas, ar 
tikrai viskas tvarkoje bend
radarbiavime su tokiu „par
lamentu“, kaip Kremliaus 
s°vietas. Juo labiau kyla a- 
bejonė. ar Paleckis net pa
čiam Kremliui betiks toliau 
vartoti tuo įrankiu, kaip jis 
ligi šiol kurį laiką buvo var
tojamas. kai šitaip tapo ati
dengtas jo tikrasis vaidmuo.

siekiančiam stiprinti ir to
bulinti demokratines institu
cijas. taip pat stiprinti veik
lą taikos bei tarptautinio 
bendradarbiavimo labui, 
prisidėti prie parlamentinių 
institucijų išvystymo ir pa
žangos.

Kremliaus sovietas yra į- 
sispraudęs į šią organizaciją, 
bandydamas pripratinti vie-

z-,(XXI niuvmnnn XX UViirvirY.
kad jis irgi "parlamentas, 
toks pat, kaip kiti“. Bet 
siųsdamas delegacijas į šios 
organizacijos suvažiavimus, 
Kremlius yra sumanęs siekti 
dar ir kito tikslo — pripra
tinti viešąją tarptautinę nuo- į 
monę prie minties, kad iri 
prieš 25 metus Sovietų Są
jungos pagrobtieji kraštai e- 
są laisvi federacijos nariai, 
kuriu atstovai dalyvauja 
Kremliaus „parlamente“ ir 
tų kraštų „atstovams“ yra i 
patikima bei pavedama net 
visam „parlamentui“ atsto
vauti. Šiuo sumetimu Krem
lius jau kuris laikas J. Pa
leckį ne tik įtraukia į savo 
„parlamento“ delegacijas 
Tarppariamentarinės Sąjun
gos konferencijose, bet pa
veda kaip tik jam toms dele- 
gaci joms net 'vadovauti4, tai 
yra, suteikia jam delegaci
jos pirmininko titulą. Šiuo
titulu J. Paleckis dalyvavo 
jau keliose parlamentarų 
konferencijose (prieš porą 
metų tokia konferencija bu
vo Meksikoje, į ten ir atgal. 
Paleckis skrido pro New 
Yorką)

Kol konferencijos buvo 
tokiose vietose, kur nėra lie
tuvių, Paleckis tokio Krem
liaus įrankio vaidmenį atli
kinėjo pusėtinai sėkmingai. 
Bet kitaip išėjo Australijoje. 
Australijos lietuvių jauni
mas, vadovaujamas Austra
lijos Lietuvių Studentų Są
jungos, jiems prieinamomis 
priemonėmis atkreipė ne tik 
Australijos bei kitų kraštų 
spaudos, bet ir konferenci
joje dalyvavusių parlamen
tarų (šį kartą dalyvavo at
stovai daugiau kaip iš 50' 
valstybių) dėmesį į šią dvi
gubą Kremliaus klastą: ban
dymą apgaule užglostyti 
1940 metais įvykdytus nusi
kaltėliškus agresijos veiks
mus ir bandymą prisidengus

(Eit.)

JAV YRA 3 MILIONAI 

NEPILIEČIŲ

JAV pernai gyveno 3.393, 
209 asmenys, kurie neturėjo 
JAV pilietybės. Tai dau
giausia meksikiečiai, kana
diečiai. anglai, vokiečiai ir 
italai.

Jų daugiausia gyveno Ka
lifornijoje — 810.000. New 
Yorko valstybėje — 620,119 
ir Texaso — 245,880.

Pernai pilietybę priėmė 
104,000 asmenys. Viena iš 
jų buvo 101 moteris. 895 as
menys buvo senesni nei 75 
metų.

DANGAUS NENORIU,

PRAGARO NEBIJAU

Lenkijos karaliaus ir Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Stepono Batoro (1576-1586) 
karvedys Kasparas Bekešas 
(1520-1579), kilme vengras 
iš Transilvanijs. buvo apsi
krėtęs ano meto reformaci
jos dvasia ir buvo laikomas 
bedieviu, todėl mirus nė vie
nos kapinės nepriėmė jo pa
laikų palaidoti. Tada kara
lius Batoras įsakė jį palaido
ti ant vieno aukščiausiųjų 
Vilniaus kalnų, kuris ir tebė
ra Bekešo vardu vadinamas.

Karalius Bekešui pastaty
dino paminklą, ant kurio bu
vo iškalti šitokie žodžiai:

Visa turiu pats iš savęs, 
penoriu pripažinti Dievui.

Netrokštu jo dangaus, 
pragaro nebijau.

Pasigailėjimo neprašau ir 
į pomirtinį teismą nestoju.

Nuodėmės nepažįstu ir 
nežinau, kad kam būčiau 
kaltas.

Gyvenu savaime ir buvau 
ištikimas pats sau.

Esu ramus dėl kūno ir dar 
ramesnis dėl sielos, mirusios 
kartu su manimi ir tai drą
siai pasakau.

Aš neturėsiu to rūpesčio, 
kuris turės būti. ieškant savo 
sielos, kada kelsis iš karsto.
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TAS DUONOS NBTKASO.

JAV LB.Tarybos suvažiavimas
Kaip jau buvome trumpai čia įvyksta lyg ir mažas 

paminėję paskutiniame Ke- incidentas: A. Zaparackas, 
leivio numery, LB IV Tary- baigdamas savo trumpą pra
bos III-čiasis suvažiavimas nešimą, gana aštria replika 
buvo balandžio 30 ir gegu- atsikerta Hartfordo. Conn-, 
žės 1 dienomis Detroito Lie- Apygardos „Politiniam Ko- 
tuvių Namuose. Suvažiavi-j mitetui“ dėl įtarinėjimų, 
mas atidarytas, kaip ir buvo i , .....
skelbta, 10 vai tyro. I - Mano tarnybine, karje-

rai butų daug naudingiau,
Prie stalo susėdo Taiybos jei atsisakyčiau bet kokios 

prezidiumas: V. Volertas, visuomeninės lietuviškosios 
ar. B- Nemickas, J. Šlepetys veiklos. Bet esu lietuvis ir, 
ir dr. P. Vileišis su pakvies- nepaisydamas užkulisinių 
tais garbės svečiais — Pa- šmeižtų, kuriuos skleidžia 
šaulio LB CV pirm. J. Bačiū- net kai kurie Taiybos nariai, 
nu, Alto pirm. A. Rudžiu ir dirbsiu Lietuvos gerovei ir 
vysk. V. Brizgiu. Vėliau ge- toliau, — baigia A. Zapa- 
rokai pa vėla vusi dėl'lėktuvų rackas.
gedimo atvvko ir orezidiu- ,
mo sekretorė dr. Ė. Aima- .*> keliu Paklausimų ir pa-
nienė. Prie kito stalo-Cent- a**'”1™!dal oma P‘e‘U P«r- 

trauka.ro Valdyba su pirmininku J 
Jasaičiu priešakyje.

Spaudos atstovai turėjo 
atskirą stalą.

Po trumpo atidaromojo 
žodžio seka JAV himnas, 
katalikų ir evangelikų invo- 
kacijos, žuvusiųjų pagerbi
mas ii sveikinimai rastu ir

Antram posėdžiui pirmi
ninkavo J. Šlepetys.

Po pietų lygiai 3 vai. 45 
min. pradedamas posėdis, 
kuriam pirmininkauja dr. B. 
Nemickas

Seka dar eilė paklausimų 
ir paaiškinimų, ir toliau dr. 

žodžiu, apie kuriuos jau bu- A. Nasvyčio paskaita, kurio- 
vome rnintję praeitame Ke- je buvo paliesta ne tik pa

čios LB vystymosi raida ir 
ateities veiklos gairių ap
žvalga, bet ir L. Fondas-

Sekmadieni, gegužės 1 d., 
pirmas posėdis, kuriam pir
mininkavo dr. P. Vileišis,

leivio nr-
Ilgokai pasiginčijus dėl 

darbotvarkės, ją priėmus, po 
10 min. perti aukos padaro 
pranešimus C V įvairių komi
sijų pirmininkai.

Pirmas išeina dr. V. Klei- Prad«as lygiai 10 vai.. Cia 
za, C V narys jaunimo reika. bu.v.° apygardų atstovų pra- 
lams. Jo pranešimas su
glaustas, kOnstruKtyvuĄ ne
ilgas.

Jį seka J- Ignatonis, švie
timo komisijos pirmininkas.
Skaito iš kelių lapų rašto.
Baisas užkimęs, duslus ir

nešimai ir kitos smulkmenos
Po 10 minučių pertraukos, 

kiek po 12 vai., prasidėjo 
paskutinis ir pats karščiau
sias posėdis, kuriam pirmi
ninkavo dr. B. Nemickas.

Jau gerokai išvargę ir įsi
sunktai girdimas net labai į- siūbavę nariai kiekvienas 
s įtempus beklausant. Sumi- stengėsi pareikšti savo min- 
nėjęs švietimo komisijos nu- tis ir dažnu atveju kartojo- 
veiktus darbus skundžia- si. Karščiausius ginčus kė
ši daiies visuomenės abuoju- lė ne tiek pačių įstatų pakei-. 
mu ir lėšų stoka švietimo rei- timo reikalingumas, kaip ! 
kalams. Pranešėjas atrodo procedūriniai klausimai. J. J 
išvargęs. Šlepetys sako, kad ne įstatus,

Z. Dailidka — Kultūros reikip keisti- 0 Chieagos a-' 
Fondo vardu išvardinęs iš- pygardos tarpusavio santy- 
kistus. sumanytus, bet dėl į- ^ius- Kaip tie santykiai susi- 
vairių priežasčių neišleistus tvarkys, tai ir įstatai visiems 

pagaliau ateičiai užpla- Liks. Chicaga nenusileidžia.ir
nuotus leidinius. įsileidžia į Pakeitimas atmetamas di- 
bereikšmes smulkmenas ir dele balsų persvara, o dėl 
gerokai pailgina pranešimą, nevienodo apygardinių rin- 

Iždininko M. Šimkaus kM -i?tat^25 str- aiškinimų
pranešimas padarytas raštu 
ir prijungtas prie CV pirmi
ninku pranešimo- Prašo jį 
pasiskaityti.

CV pirmininkas J. Jasai
tis: Veiklos apyskaita pa-

pavesta Tarybai atsiklausti 
Garbės Teismo nuomonės.

Danijos ministeris pirm. Krags lankėsi VVashingtone. 
čia matome prezidentą Johnsoną su svečio žmona, kuri 
Danijoje yra laikoma scenos žvaigžde.

VOKIETIJA

Bendruomenės valdyba

Lietuvių Bendruomenės 
valdyboje yra šie asmenys: ! 
pirm. inž. Jonas Valiūnas, 
vicepirm Erdmonas Simo
naitis. sekr. itn. Jurgis Ba- 
rasas. ižd. mokyt- Fricas 
Skėrys, naiys kun- Antanas 
Banga.

Vargo mokyklos

Lietuviškų „vargo“ mo
lę klu yra 9 su 99 mokiniais. 
Gausiausia (19 mokinių) y- 
ia Stuttgarte, mažiausia — 
Muenstery (3 mokiniai).

Vasario 16 gimnazijoje 
yra 100 mokinių.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Puikiai pavyko margučių 

banketas
EKELEVIČIAUS AUKA 
JAUNIMO KONGRESUI

ir serz.Anglijos parašiutininkų pulko kap. Ridsr»ay 
(,’hay Iilyth pratinasi irti. Jie yra sumanę tao laiveliu 
persiirti Atlantą iš Anglijos Į Bostoną ar ( ape ( odą.

ANGLIJA

J. Vilčinskas atvyks j JAV

Didž. Biitanijos Lietuvių 
Bendiuomenės pirmininkas, 
Darbininkų Balso redakto
rius Juozas Vilčinskas su 
žmona šių metų atostogas 
žada praleisti pas savo sū
nų inžinierių, kuris gyvena 
JAV. Jie turės progos daly
vauti ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese bei Dai
nų šventėje Chicagoje-

Į Jaunimo Kongresą iš 
Ang1 i jos atvyks nemažas lie
tuvių jaunuolių būrys-

MODERNAUS MENO 
ŽINOVAI

CHICAGO. ILL Johan?. Stolonienė, 75 m., 
gimus Žūklių km., Onuškio 
vai.; vasario 20 d. Boleslo
vas Sinkevičius. 77 m.; va
sario 21 d. Andrius Petkevk

Varpininkų suvažiavimas

„Varpo“ žurnalo leidėjų,
bendradarbių ir ju rėmėjų ... .. , .. r- ą
suvažiavimas bus birželio 19. ?,us- f nį.. abu ts Kaugannį 
-20 dienomis Potakattamie. kn?’’ k<TS° 2^
Mich.. vasarvietėje. Jame i ^erb?as.’ Sol ir
bus nagrinėjami Lrsule Glimkiene, 83 m-

Balandžio 30 d. Bučo sa- P- EkeleviČius iš Nevvarko, 
Įėję buvo Lietuvių Darbinin- N J., per Keleivį paaukojo 
kų Dr-jos 7 kuopos metinis Jaunimo Kongresui net $5o. 
margučių banketas- Vėlai Laiške jis rašo, kad tą kon- 
juo tepradėta rūpintis, kai gresą turėtų remti visi. Rei- 
kas jau manė. kad nebesu- kia pažymėti, kad P- Ekele- 
spės paruošti, bet valdyba vičius dosniai aukoja įvai- 
pasispaudė, įtraukė į talką i iems geriems darbams vyk- 
narius, kūne iš anksto ne- dvti. Tai tikrai susipratusio 
mažai tikėtų išplatino, ir lietuvio pavyzdys, kuris tu- 
banketas puikiai pavyko. retų ir kitus pažadinti.

Jame kalbėjo J. Šaltis, J.
Vastūnas, J- Buivydas. A. TT—
Šateika, M. Diržienė. V. Za
veckas. V. Uberevičius, dan- 
tų techn. Aleksandravičius 
ir kiti.

J. Buivydas savo kalboje 
priminė LDD reikšmę. Drau
gija nėra gausi, bet veikli 
Jos nariai vienas kitam pa
deda nelaimėje. Jei kas narį 
užpuola spaudoje ar viešuo-

Ar tari šitas
knygas?

Neseniai Amerikos spau
doje buvo paskelbta iš Go
tenborgo (Švedijoje) įdomi 
žinia apie modernaus meno 
parodą Gotenborgo Meno 
muziejuje Buvo išstatyta 
eilė naujų paveikslų. Bet 
meno žinovų bei kritikų dė
mesį daugiausia traukė pa
veikslas su parašu: Pien e 
Brassau.

LIETI VOS 
ISTORI J.- 
lapių. 96

I.IETUV'JS
na ....

RESPUBLIKOS 
su spalvotu žetae- 

D<l.. kaina . . $0 75

ŽEMĖLAPIS Kai 
........................ S0.50

se susirinkimuose, tai kiti jį 
gina. Jie yra demokratai, 
priešinei diktavimui iš vir
šaus. Viršūnė turi klausyti a- 
pačios — didžiumos, o ne at
bulai-

Jis kvietė stoti į LDD.
Nevienas pažadėjo tai pada
ryti.

J. Buivydas atkreipė dė- NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-
mesi ir į tai, kad LDD yra ir kama ...................... 20
profesionalų, kurie kartu GYVULIU PROTAS. 212 oot. 
veikia- Štai adv. Steponas kaina <5 centai.
Briedis,, dailininkė Natalija dėl PINIGU, 3 veiksmu dra- 
Jasiukynaitė . Lilija Stilso- L. loistoius. 62 psi.. kai
naitė-Šateikienė. muzikos
mokytoja, kurios mokyklą 
lanko per 20 mokinių.

V. Zaveckas, linkėdamas 
mūsų organizacijai sėkmės, 
pasigedo Naujosios Gady-1 liktu vos 
nės, ir siūlė pagalvoti leisti i H Ra i 

nors biuletenius.
Už gražiausius margučius

buvo skiltos 3 premijos. JAUNASIS SOCIALDEMO- 
Varžybose dalyvavo 30 as-j 
menu

ne........................................ 50.36

LYTIŠKOS LIGOS 
to tai tis. 21 p.--f.

STASiYE! DISKĄ 
'2 usl.. kaina

ar. E.' Ma- 
kaina

liet! iv a.
....... $0.10

S(X iAl.DEMO- 
ARTIJOS I’ROG. 

RA MINĖS GAIRĖS. 32 psL 
ksir.a 23 centai

KRATAS 
35 centai

N r 4 ir 5. kaina

tapo (dažo) nepa- 
ryžtumu“, kalbėjo 

vienas ekspertas. į tą pa
veikslą žiūrėdamas.

„Tikra tiesa,“ pritarė ant
ras- „Tik žiūrėkite, kokie 
drąsūs jo teptuko vingiai.

„Jis
prastu

uždaviniai dabartinėje mūsų Tegul būna jiems lengva kokie įyškus bruožai! Idea-
tautos padėtyje, varpininkų 
požiūris į lietuviškąjį libe
ralizmą ir kt.

Suvažiavimo darbų pro
gramoje dalyvaus dr. Juozas 
Pajaujis, B. Paramskas, J. 
Audėnas, M Mackevičius, 
dr. K. Karvelis, Vyt- Biidu- 
šas ir A. Kučys-

šios šalies velėna-
M. Sinkevičius

Gerokai susirinkusius į- 
kaitino ir kai kurie rezoliu
cijos punktai. Kai kurie jų 
buvo net po kelis kartus per

siųsta kiekvienam prieš po- redaguojami ir perbalsuoja-
rą savaičių. Kas įdomaujasi, mi.
paskaitys ir ras. ką esame į Kvados. a) Daug ,ajko su.
padarę. gaištama dėl beverčių

Trumpa ir aišku, tik deja gmulkmenų, ir nelieka laiko 
dar nevisi šitokio papročio esminiams klausimams iš-
laikosi. diskutuoti-

Revizijos komisijos vardu b) Ir Tarybos prezidiu
mas, ir komisijos į tokius su-

,- -—s-; , važiavimus turėtų vvkti remos pavyzdingai, įrašai pa- nuveiktu darbu an-ton. 'u n u vei k tų nai oų ap

pranešimą padarė V. Vijei
kis. Pagal jį, knygos veda-

Vedė L. Šmulkštys

Liaudininkų veikėjas, bu
vęs jų centro komiteto pir
mininkas Liudas Šmulkštys 
balandžio 12 d. vedė akių 
gvdyVją Laimą 
Glemžienę.

Linkime ilgo laimingo gy
venimo!

teisinti dokumentais, ir ten 
ka tik padėkoti iždininkui 
(susirinkimas paploja).

Po trumpų paklausimų 
kiekvienam pranešėjui ir jų

žvalgom ir apyskaitom, bet 
ir su ateities veiklos planais.

O šį kaitą Taryba ne tik 
neturėio ateities veiklos

paaiškinimų sekė informaci- planų, bet net suvažiavimo 
niai pranešimai: Pasaulio darbotvarkės ant atstovų re- 
LB CV pirm. J. Bačiūno. gistracijos stalo nebuvo ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo suvažiavime negalėjai nie- 
Kongreso rengimo komiteto kur gauti, nebent iš kurio 
nirm. A. Zaparacko ir jo Tarybos nario pasiskolinti. 
Finansų Komisijos pirm. V
Kamanto. I St.

, (Vil,™' “aje1ika |L FREEDČM. p.rašTs/S'Vik-
Jakaitis. Brocleliene. Šalins- toras 32 psl 
kienė ir V Tysliavienė) pir-,
mąją dovaną $3 pripažino V(>^ piyp; a ( ‘ jonx. K Ka 
Natalijai Jasiukvnaitei, ku- rys. 225 vsi. $--• •*»
ri margutyje nupiešė Gedi- jslELOS Al< .. 6tr.eisu>
r.iino pilį, antrąją $2 dovaną ■ riaus eilėraščiai. 221 psi.. k*i-
—Šateiku sūnuitrečiąją 03 ...................... ’ iū-75
$1 Pranui Spūdžiui. anaR( lllZMAs » pf»l.. kaj-

Rengėjai dėkoja M. Dir- na ......................... fo.ift
žienei už plokšteles, o J. Nei-i,j. lūšneles, k
viui UŽ patefoną, kuris grojo Kraučiūnr eilčr^ščia! ’24 
polkas, valsus, klumpako-1
jus ir kt- iki vėlumos.

Tas pats

psi.. Kaina

kaina 50 cenrų 

l TETŲ-

Sl.OV

BAŽNYČIOSE ŠOKA 
V/ATUSI!

li kūryba!“
Trečias apibūdino daili

ninką kaip „drobės balet
meisteri“.

Tiktai ketvirtas nebuvo 
toks entuziastas. Anot jo, 
„Kas čia nepaprasto? Mo-

Kadangi vis mažiau žmo- dėmiųjų paveikslų parodo
mų telanko bažnyčias, tai se mes matom daug pana- 
tuo susirūpinę suka galvas, šių!“
kaip, ypač jauresnius. į baž- Muziejaus kuratorius dr. 
nycias patraukti Alfred Westholm paleido

Štai Bostone sumanyta paveikslą varžytynėms. Bu
kai kurių sektų bažnyčių vo įsiūlyta $90. ir už tiek jis 
lankytojų skaičių padidinti, parduotas-

Gririūtę- leidžiant ten groti džazą ir pj^fog tada piadėjo tei- 
šokti naujoviškus šokius - |autis ie paveikslo tapy- 
t ock n roll ii watusi. toją. kas jjs kur ;r Ko-

Per tas pamaldas Old dėl iki šiol nieko apie jį ne- 
South bažnyčioj buvo 1,100 girdėjo?

: jaunimo o Emmanuel epys- Gok.nborgo zoologijos so- 
■ kopaių bažnyčioj apie 700. do p,.ižiū,.žtojas paaiškino,

Yra bažnyčių, kur leidžia- kad paveikslą nutapė trijų 
ma riikvti- Tad kiek toli, kad metu simpandzė (beždžio- 
bus leista pamokslo besi- nė), kuri labai mėgsta var- 
klausant išmesti ir „bume- toti aliejinius dažus, ypač 
1?“?.. mėlynąjį kobaltą.

Visur mainos rūbai margo Amerikos lietuvių spau-
m.. gimęs Prazariškių km-, svieto. Katalikų bažnyčios doje tos žinios dar nesima- 
Žaslių vai., ir Petras Liez- nuo tokių "erezijų“ dar te- tė.
bertas, 89 m.; vasario 6 d. bėra laisvos, bet ar ilgam? S. M.

LYNN, MASS. 

Nvkstame
Nedaug čia lietuviu, o ir 

tų eilės mažėja. Štai šiemet 
per 3 mėnesius mus amžinai 
apleido 7 tautiečiai: sausio 
17 d- Jonas šerneckas. 83

MANHATTAN UŽ $24

Ar žinote, kad 1626 m 
gegužės 6 d., tai yra prieš 
340 metų, olandų Vakaių 
Indijos bendrovės atstovas 
Minuit už $24 nupirko iš in
dėnų Manhattan salą, kurioj 
dabar yra New Yorko cent
ras.

Tą salą atrado prancūzų 
tarnyboje buvęs italas jūri
ninkas Verrazano, kurio var
nu pavadintas vėliausiai pa
statytas ilgiausias New Yor
ko tiltas, ir portugalas Is
panijos tarnyboje Diego Go
ru es.

1609 m- ją aplankė ang
las. tarnavęs Olandijai, 
Henry Hudson. kurio vardu 
pavadinta upė- Jis paskatino 
tą salą apgyventi. Pirmasis 
baltasis čia įsikūrė kapito
nas Christaensen su savo 6 
draugais, kuriems 1614 m. 
buvo pavesta prekiauti su 
indėnais.

DELKO „MOGUl REIKIA
GERI IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psl., kai.ia $0.15

K A n SENOVĖJ f ŽMONES
. : Rsis I AvYD?.V0 SAU 
zE.ME ’S psl-- kair.3 .. 50-iO

ElLF. O 5'i RAlĘSNl-rti
(K,», ...sirado popiežiai, re- 
un.atizmas. Kiaž’.u Akcnlynea 
ir Kt.>. 9» psl.. Kaina . . 50 26

0,T1.R1A; ISTISKA> IS'l ORL 
SUPRATĘ'* SO

sutra ..........
i. LBINF IŠKILME. I 

no x<H»H''ii'a psi.
liaina

\ E»\< •KOiJ'- 
KHirui

vAS
i\.

t K.4 >' H
IV,. ■ /

vpiks-
&a>>

su 29
lAl .lZ.-M U A, 
>1 p»i. kmh 
........... »O-30

Al’ARČIO Zll.l‘A:s ;; 
pistos. A. AcUti.ii*.

Alt Las A- 
i; w!_

IMlIli.
»!( V >-r • u»

‘ J

So. Boston. Mass.. 0212'
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Iš pavergtos Lietuvos)
Jų satyra — besmegenė

Satyros ir humoro menas, 
iš viso lietuvių literatūroj re-

Vėl ta pati rinkimų 

komedija
Prieš norą mėnosin naši ViSO uewu'* 1C’i,!?. ±‘U ££ “kai ryškiau iškilęs j aukš-

girdę gandai, anot kurių 
Kremliaus valdžia mananti 
šiek tiek reformuoti savo 
„parlamento“ rinkimus, gali 
būti dar ilgam pamiišti. Bir
želio 12 d. tą ’ parlamentą“ 
rinks ateinantiems ketve- 
riems metams, ir “rinkimai“ 
organizuojami visiškai sena 
tvarka: ne tik nėra kalbos 
apie pranašautą galimybę 
rinkti deputatus bent iš dvie
jų kandidatų, bet ir kandi
datų “iškėlime4 tiksliai lai

tesnį meninį lygį, dabartinė
se Lietuvos sąlygose yra vi
siškai sunykęs. Visiškai at
virai tą įvertino rašytojas ir 
rašytojų sąjungos pareigū
nas — patarėjas J. Chlivic- 
kas Literatūros ir Meno an
ketoje balandžio 16 d. Jis 
pareiškė: “Mūsų »atyra — 
bedanti, besmegenė, jau ge
rokai susikompromitavusi 
skaitytojo akyse, be autori
teto. Humoro jausmo mes Po žemės drebėjimo Taškente, kuiiame gyvena 

nas žmonių.uoliai lai- t turime labai maža,
koma»i ligšiolines tvarkos, nes dažnai galvojame, kad... 
netgi su visaispataikūnių-: d ju«ktis _ nusikal. 
mo priedais, išugdytais dar f- __ -__ ____timas... Didžiausia mūsų sa- 

v • . , , . . , tyros liga — smulkios temos,
Kaip visada, taip ir da- banal 54 bailumas- Be biu-l 

bar, kiekvienoj rinkiminėj rokrX ( valdytojas), 
apygardoj bus galima bal- sukčiaus (prekybininkas), 
suoti tik uz vieną kandida- imperialistinio agento (di- 
tą, įregistruotą rinkiminėj pukasj mes daugiau beveik 
komisijoj ir is anksto jrasy- nleko nematome Koksspal- 
tą J balsavimo lapelius. Kaip vienodumas. koks satyri- 
visada, taip dabar bus ne tik -x,il<TC„irt KllVnTnaflf T, 
galima, bet ir reikės nueiti
į rinkimų vietas ir įmesti vo
ką su ta rinkimine kortele.
Kaip visada, taip dabar par-

Stalino laikais.

Gegužės I-ji Lietuvoje
Pegužės Pirmosios —dar ni mzmas* kurie seniai ten

bininkų vienybės dienos palaidoti, bet skelbiami 
proga Sovietų Sąjungoje į- kvailesniems mulkinti 
prasta spaudoje ir kitur Tuose šūkiuose darbinin- 

nio žvilgsnio bukumas! Ir Į skelbti šūkius. Jie pakarto- kai raginami daug daugiau
i mnHlC ič 7111 _ 2_____ Z • T * X_______ 2- •_________*2______J2._l.x2 17 •taip iš metų į metus, iš nu- jami ir Lietuvoje. ir našiau dirbti, vykdyti par-

merio į numeri, nuo knyge-1 šūkiai savo turiniu įkyriai tijos 23-jo suvažiavimo nu
les iki knygelės tie patys. Laikraščiuose jie tarimus. O to suvažiavimo

tiios komitetu kontroliuoja-i ?a proga rašytojas-pata- užima visą puslapį- Šiemet nutarimuose pridengta for
ma ir in L-nmiJio rėJas patvirtina, kad naujo, jų buvo net 111. ma slypi šalies dar didesnisma ir jų paskirta komisija 
paskelbs, kiek balsavo už 
“iškeltus“ kandidatus, ir bus 
pažymėtas labai mažas kie
kis “balsavusių prieš“, nors 
liks neišaiškinta, kokiu būdu 
įmanoma balsuoti prieš...

Kaip visada, taip ir dabar 
kandidatai “iškeliami“ ne
matomos rankos sušauktuo
se susirinkimuose (papras
tai Įmonėse darbo pertrau
kos metu). Kaip visada, taip 
dabar, jeigu kurioje rinki-

- žmogaus auklėjimas vyksta jje prasideda žodžiu “Te- valdžios aparato centraliza- 
ne pagal planą-Sako: “Man gyvuoja“. Žinoma, darbinin- vimas, tariamųjų sąjungi- 
atrodė. kad komunizmo sta- jęų vienybė, kaip komunistai nių respublikų teisių susiau- 
tybai ne tiek baisios praei- ją supranta. Toliau seka
ties “bendražmogiškos“ at
gyvenos, jeigu galima taip 
švelniai išsireikšti, kiek 
nauji įvairiaspalviai mies
čioniškumo daigai, bandan
tieji tapti tradicija.“

(Elta)

Tegyvuoja marksizmas, le-
rimmas

Toliau tuose šūkiuose siun-

mmAin imiirjv CLiieaii^ x
-

kiami du ar trys tokie susi
rinkimai, susirinkusieji nie-

A. Sniečkus kalba ir rašo 
netiesą

Jei Lietuvoj kas nors ga-

MŪSŲ ŽINIOS, MŪSŲ
JĖGOS TAU, TĖVYNE!
Jaunimo Kongresas jau už 

duių. Nė poros mėnesių ne- 
beliKo. Dienos bėga, laikas 
tirpsta, o mes vis Kažko lū
kuriuojame: gal be manęs

GARBINA ŠNIPĄ 
K KLEŠČINSKĄ

Konstantinas Kleščinskis, 
buvęs caro gvardijos kari
ninkas, karo viesulų atblokš
tas į IJetuvą, kurį laiką tar
navo jos kariuomenėje, bu-

čiami sveikinimai broliškom 
komunistų ir darbininkų 
partijom, nors komunistų 
fronte jau įvyko lūžis ir jis 
vis didėja, nepaisydamas į 
kasmet Gegužės Pirmosios 
proga kartojamus karštus 
propagandos žodžius. Ma
tyt. jie tapo tokie karšti, kad 
“kiti broliai“ pradėjo nuo 
mask vinių tolti, bijodami 
nudegti skvernus, ir ėmė gy-j 
venti daugiau savo šalies rū
pesčiais, o ne remti Krem
liaus imperializmą.

Jau be jokių karštų svei
kinimų visos kitos tautos ra
ginamos nukaukinti (de
maskuoti) karo kurstytojus, 
stiprinti Kovą ginklavimosi 
varžyboms sulaikyti, bran
duoliniams ginklams už
drausti, visiems nusiginkluo
ti. Ir tie šūkiai seni- Jais pri
sidengusi Sovietų Sąjunga 
padėjo Vokietijai karui pa
siruošti, puolė Suomiją, pa- 
grpbė Pabaltijo valstybes, 
kolonijomis pavertė Lenki
ją, Čekoslovakiją, dalį Vo
kietijos, Rumuniją, Bulga
riją, Vengriją ir, jei ne JAV, 
gal visa Europa būtų atsi
dūrusi Maskvos globoje.

Broliški sveikinimai siun
čiami atskirai kiekvienai So
vietų S-gos globoje esančiai 
valstybei, karštai pasveiki
namos net arabų valstybės, 
gal tik dėl to, kad vienos jų 
dairosi dar neapsisprendu- 
sios su kuo žygiuoti, o kitos 
jau kratosi Kremliaus glo
bos.

Gal
sveikinama Indonezija, kur 
komunistai teisiami, sodina
mi į kalėjimus ir šaudomi. 
Šis sveikinimas gal yra skir
tas Įgilti Kinijai, nes Indo
nezijos komunistų dauguma , 
yra Kinijos šalininkai 

Draugiškai sveikinama

apsieis, gal kaip nors išsi- vo pakeltas į generolus ir 
suksiu, lyg senolis nuo pa-1 pasiekė net generalinio šta-
stotės.

Baram, u jam jaunimą 
griebiasi angliškai, vengia 
lietuviškai, nesidomi tauti

Do viršininko vietą- 1923 m. 
iš kariuomenės buvo atleis
tas, o 1927 in. buvo gatvėj 
sulaikytas perduodant raštą

niais klausimais; nesisieloja) su kalinėmis paslaptimis ru-
lietuviškais reikalais; tolsta 
nuo savojo kamieno.

O kai po visą pasaulį išsi
barstęs jaunimas 
sparnus į savąjį kongresą, 
aalis senimo lyg ir nusigan
do : ėmė ii- nuščiuvo.

Ak, ne tik griaustinis, Lot 
net vėjelio pūstelėjimas gąs
dina kiškius ir kurapkas. 
Užgirdę ne tik griausmingą 
dundesį, bet net mažą šla
mesį, jie dumia į krūmus, 
slepiasi už kiekvieno kups
telio, kad tik savąjį kailelį 
sveiką išnešus, vienos kitos 
plunksnelės nepametus.

Jaunimo Kongresas—tai 
žaibas, kuris nutvieks apsi
niaukusius mūsų išeivijos 
horizontus, paskleis gaivaus 
ozono-

Jaunimui pakilti į žygį iš 
Argentinos ar Australijos, 
Europos ar net tolimos Ze
landijos visai natūralu ir pa
prasta Jis negaili nei jėgų, 
nei savų lėšų, kiek jis jų turi, 
kad tik pasiektų tikslą. Jau

sų atstovybės tarnautojui- 
Lž tai jį karo teismas nutei
sė sušaudyti. Sprendimas 

pakėlė I buvo Įvykdytas.
Dabar tas šnipas jau pra

dedamas garbinti. Tą vajų 
pradėjo rusas A. Dunajevs- 
kis, kuris Komjaunimo Tie
soj rašo apie raudonosios 
armijos raitelių, 1920 m. už
ėmusių Vilnių, vadą Gajų. 
Jis primena, kad Gajus Vil
niaus raktus atidavęs Lietu
vos kariuomenės atstovams 
Ladygai ir Kleščinskiui ir 
kad tada Kleščinskis. atsi
sveikindamas su Gajum, su
šukęs: “Tegyvuoja Raudo
noji Armija! Duok, Dieve, 
jai pergalės!“

Minėto laikraščio balan
džio 29 d. laidoje Dunajevs- 
kis plačiau rašo apie Kleš- 
činski, cituoja jo žmonos 
laišką, straipsnis papuoštas 
Kleščinskio nuotrauka civi
liniuose drabužiuose. Jis, 
numanydamas, kad jo žo
džiai nebus įtikinami, savo 
siūlymą Įdeda i tariamo lie
tuvio “aštraus proto ir ge
ros širdies žmogaus“ lūpas. 
Girdi, reikia surasti Kleš
činskio kapą ir pastatyti jam

, . , . nimas moka ryžtis, pasišvęs-
pavėluotai karštai ti ir aukotis.

l ad senimo pareiga jų už
sidegimą dar labiau paska
tinti, padrąsinti ir paremti. 
Nenuskursim. jei vienus ki-1 £££££ 
tus pietus Lesesnius suvalgy- r 

j sim, o atlikusį dolerį jauni- 
Į mui paremti paskirsim-

Kaip šildo jausmus ir drą

panašiu į senovės baudžiau- tarė čia tinkamo paaiškini
mo — “kaip buvo Stalinui 
gyyvenant“).

Bet iškalbingiausią patai- 
kūniškumo viršūnę bus pa
siekęs partijuS palaiiiiiiitS- 
sis ir Lietuvos rašytojams 
paskirtasis vadas Eduardas 
Mieželaitis. Nusiųstas Mask
vos suvažiaviman, neturėjo 
ten piogos pašlovinti rusų

ninką.
“Pokario metais Lietuvos 

kaimuose buvo pastatyta 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
gyvenamųjų narsų“... O A. 
Sniečkaus prižiūrimoj Tie
soj neseniai buvo rašyta, 

pasi-kad neapsirinka ir vis pa- lėtų drąsiai kalbėti su komu- Į ^a(j ^emdii-biai patys 
taiko “iškelti“ tuos pačius nistų vadu A. Sniečkum, tai; .
kandidatus... Be to, tebepa- pastaruoju laiku
laikomas senas pataikūniš- savaitę turėtų progos jį ispė- - j.

knnP ka^l ° ne JlemSkone ka&, ir ne o tik 3? tūk4tan.

Prancūzijos liaudis, o taip sina pasiryžimą tokie laiš- 
nat ir JAV. ir raginama už-. Lai Lain čtai P J ™ 1----f'"*'”' . -r 7 ncsifj crvc»x X • ---

kirsti kelią pasauliniam ka
rui-

Nepamirštos ir Sovietų S- 
gos pavergtos tautos. Jos 
ne sveikinamos, bet joms

Rlf aIpvi.--- .'V/ •’V 1“ ■—
čiaus iš Netvarko, N J.: 

“Siunčiu per Keleivį Jau
nimo Kongresui 50 dolerių... 
Manau, kad kiekvieno mūsų

Tikrai, gal netrukus tas 
Lietuvos išdavikas bus pa
skelbtas didvyriu. Juk bol
ševikai net savo tėvus išda- 

i vusiam vaikėzui pastatė pa
minklą.

pareiga jį paremti.“
čius ir ne gyvenamųjų namų, bolševikijos elitą tiesiai į a- linkima amžina broliška Taigi, neprašytas, nera-

kas paprotys pasiūlyti ir ti, kaip itališkos pasakos ha- o tik butų... (Taip rašė šakių kis. Užtat atsiskubino su pa- draugystė. Taigi, lyg jau gintas pats ieškojo ir surado 
Sustok nesakyk žemės ūkio valdybos virsi- šlovinimais į Tiesą (1966, < palaidotam linkima amžina kelius, kaip tą auką įduoti“garbės kandidatus“ iš 

Maskvos didžiūnų tarpo. Pa
nokį: — 
taip, nes išaugs dabai ilga

vyzd. Naujojoj Vilnioj pa- nosis (nuo netiesos), 
siūlo Briežnevą ir šaltkalvį V ii niaus suvažiavime A. 
Puzelavičių, Kauno Pane- Sniečkus kalbėjo, kad “Ga- 
munėj — Kosyginą ir audė
ją Kizelienę. Iš anksto žino
ma, Briežnevas ir Kosyygi- 
nas atsisakys, o šaltkalvis ir

nr. 77). čia įtikinėjo, kad 
suvažiavime viskas buvę

miniai su Lietuvos įmonių 
ženklu eksportuojami dau
giau kaip į 70 šalių“.

Tiesa, kad eksportuojami, 
bet netiesa, kad su Lietuvos Į ^^'“lietOTa

ninkas Dobrovolskis).
Dabar Maskvoj Sniečkus

i tokią pačią avantiūrą įsi- svarstoma be pozos ir be 
leido jau nebe savo, o Kali- i tuščiažodžiavimo-.. O kaip

komunistinio dangaus kara- Kaip gražu, kaip kilnu!
lystė. 

Vadinasi.
Išklausę LB Tarybos su- 

ir šiemet netrū- važiavime Jaunimo Kongre-

nino prieš 20 su viršum me- tyčia tos pačios Tiesos ir ki- riais ir Lietuvos žmonės bu
tų pasakyta “išvirkščia ran- tų ten gaunamų laikraščių vo maitinami Gegužės I-sios 

proga. Jie skambėjo visose 
gatvėse, kuriomis žygiavo

ko veidmainingų šūkių, ku- so Finansų Komisijos pirm.

kove“: “Įeidama (ne ieida- puslapiai kelias dienas buvo
, . , , , - , , , • . , ma. 0 pagrobta) į Tarybų sklidinai pripildyti suvažia-

audėja jau dabar yra iš
rinkti*. (Elta) ženklais. Klaipėdos į pakeitė ir savo šalies ekono- ką kita ir rasti, kaip tik po-

V Kamanto pranešimą, pa
tyrėme, kad lėšų reikės daug 
ir dar labai ir labai jų trūks- j 
ta. Todėl visų mūsų pareiga ’

suvaryti tos nelaimingos ša- kuo skubiau ir kuo svariau
įmonėje pagaminti sektukai 
aiškiai pažymėti, net ir ru
siškomis raidėmis: “Sdiela- 
no v SSSR“. Ir Šiaulių dvira-

Stato prabangų viešbutį, o 
nėra medžiagų stogams 

pataisyti
Vilniuje šįmet žada pra- račiai, tenykščiuose laikraš-

dėti statyti naują viešbutį - ------------ :------— “v
užsienio svečiams- Jis ir va-

minę padėti (ne pati pakei- za ir tuščiažodžiavimas- Tik 
tė. o jai pakeitė). Buvusi tuščiažodžiavimas šį kartą 
Vokietijos priedėliu, Lietu- nuobodesnis, negu būdavo 
va gavo neribotas galimy- į Chruščiovo.

čių fabriko jaunuoliški dvi-, bes. kaip pilnateisis didžio- Pats Mieželaitis irgi

lies gyventojai.
Jonas

dinsis —“Inturist“ Archi
tektų V. ir A. Nasvyčių su
projektuotas, viešbutis turės 
būti labai panašus į New 
¥ orko naujuosius viešbu
čius: 24 aukštų (Vilniuje tai 
turės būti tikras pirmasis 

dangoraižis“), 814 vietų,

čiuose nore ir vadinami “E 
reliukais“ ar “Kregždutė
mis“, užsieniuose pasirodo 
tik su rusiškais užrašais: 
“Orlionok“ arba “Lastoč- 
ka“. Ir taip toliau.

Neseniai Maskvos Prav- 
doj Sniečkus rašė, kad Lie
tuvos kaimas pakeitė savo 
veidą- Netiesa, ne pats savo

ap-
sios sąjungos narys“, (gavo sčiai paskleidė tuščių žo- 
neriboras galimybes tapti iki džių. Įrodinėdamas, kad tik-

su 520 vietų restoranu, plau- pakeitė, o Stalinas Snieč- 
kiojimo baseinu, keletą ka- kaus ir kitų rankomis pakei- 
viniu. banketų salėmis, su tė jo veidą Toliau rašė, kad 
požeminiu garažu anf^mo- kolchozai ir sovchozai pada
binantis (tik 30-čiai automo- rė žemdirbio ir gyvulių au- 
bilių). Numato išpuošti pra- gintojo darbą lengvesnį ir 
bangingai — “nacionalinio produktyvesnį. Gal valdan-

smulkmenų rusų valdoma 
pro virei ja).

Skaito ir klauso Lietuvoj 
žmonės tokių kalbų, kiti ir 
patys jas kartoja, kadangi 
tokių “tiesų“ užnugary stovi 
čekistų armija. (Elta)

Kvislingų pataikūniškumas
Stalino ir Chruščiovo lai

kais Sniečkaus kalbos visa-

ras humanizmas tai tik ko
munizmas. kad “buržuazi
ja“ (t. y. visi. kas ne komu
nistai) “nekelia ir negali 
kelti sau tokio tikslo: išlais
vinti žmogų“, kad tai tik 
“Komunistai kalba apie 
žmogaus išvadavimą ir žmo
gaus atsinaujinimą“...

Tuo pačiu metu dar du 
Ukrainos rašytojai buvo pa
smerkti kalėti. Už banrymą 

da būdavo iškaišytos tų as- išsilaisvinti. Lietuvių rašvto- 
menybių kulto“ puošmeną jų vadas ir viršininkas apie

kolorito“ puošmenimis ir 
medžio ir gintaro, kerami
kos. kaltos geležies-

Šio prabangaus, užsienie
čiams pasirodyti skirto užsi
mojimo šviesų paveikslą 
temdo ta aplinkybė, kad tuo

ciai klasei, bet ne patiems 
žemdirbiams lengvesnį ar 

i produktyvesnį.
“Lietuvos kaimo darbo 

žmogus dabar tampa nauju 
žmogumi, stambaus kdlek- 
yvinio socialistinio ūkio šei-

pačiu metu vis dar maža tė-; mininku“.-. — Nauju žmo- 
ra vilčių Lietuvos kaimo gum. tik ne šeimininku, o 
žmonėms gauti statybinių; Maskvoje gyvenančio mono- 
medžiagų bent stogams ar polisto dvarininko skurdžiai 
langams pasitaisyti. (Elta) atlyginamu kumečiu, didžiai

mis. Neiškentė Sniečkus ir 
dabar, bent nežymiai, neį
terpęs savo pasigerinimo 
naujam viršininkui. Priminė, 
kad pastebėtų, jog: “Mes 
remiame draugo Leonido 
Brežnevo pranešime iškeltą 
pasiūlymą pavadinti TSKP 
CK Prezidiumą CK Politiniu 
Biuru, kaip buvo Leninui 
gyvenant... Taip pat remia
me pasiūlymą įvesti TSKP 
Generalinio sekretoriaus 
postą“... (Susilaikė ii’ neiš- sitaiso.

tokį “žmogaus išlaisvini 
mą“ (per kalėjimus!) savo 
gausių žodžių atsargoj ne
turėjo nei pilno, nei netgi 
tuščio žodžio.

(Elu)

Sunkiai serga A* Kaminskas

Kaune sunkiai serga ad
vokatas Adomas Kamins
kas. Jam padaryta operaci
ja, bet ir po jos sveikata ne-

Tai dirbtinė širdis, kurią paga
mino dr. W. J. Kolf Clevelando 
klinikose ir kuri rodoma €ood_ 
ver gumos fabriko parodoje Ak
rone, Ohio. Manoma, kad ateity 
ji bus tiek ištobulinta, kad galės 
pakeisti tikrąją širdį.

juos paremti. Prie Jaunimo 
Kongieso šūkio “Mūsų ži
nios. rnūsų jėgos Lietuvai 

| Tėvynei“ pridėkime savąjį 
1 senimo šūkį: „Mūsų pinigi- 
1 nė ir moralinė parama!“

Tad sukruskime!
St G.

I
BALTŲJŲ RŪMŲ 

PIKETAVIMAS

JAV konstitucijos pirma
sis papildymas garantuoja 
“piliečiams ramiai susirinkti 
ir prašyti valdžią atitaisyti 
padarytą klaidą“, todėl čia 
ir yra taip paplitę piketai, 
neaplenkiant nė Baltųjų rū
mų.

Prezidentas John Kenne
dy kartą liepė piketininkus 
pavaišinti kava, nes diena 
buvo labai šalta.

Yra buvęs ir toks atsitiki- 
; mas. Vyras, pakviestas pie
tų Baltuosiuose rūmuose, iš
eiginiais drabužiais apsivil
kęs pirma piketavo, o tas pa
reigas atlikęs, nuėjo į Bol- 
tuosius rūmus, kur jam bu
vo rodomas toks pat. kaip ir
kitiems, vaišingumas.

Taip yra Amerikoje. O te
gul kas pabando papiketuoti 
Kremliaus vartus..

Naują virš kelią vedybinę suk
nelę dėvi aktorė Brigid Bazlen, 
kuri ištekėjo už prancūzą daini
ninko Jean Paul Vignon.

Mary Matz. bijodama, kad jos 
m>liira pelytė nesusirgtą skren
dant lėktuvu, iš Toledo, Ohio, į 
Richmond. Cal.. važiavo taksiu, 
kuriam sumokėjo $1,250.
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iltalbčjimas ' 
Maikio sa Tava

1

Barborai McVay iš Baltimorės taip gerai buvo anglu 
povandeniniame laive, kad ji teatsipeikėjo. kai laivas 
jau plaukė 4 valandas, žinoma, ji buvo grąžinta į kran
tą. Policininkas ją lydi iš *Wilmingtone, Del., policijos 
nuovados.

Baltijos valstybės Nuernbergo

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Maiki, aš tik dabar ap-: 
sižiūrėjau. kad mudu pra-' 
žiopsojome šventą Jurgį.

— Nepražiopsojom, tėve. 
Aš žinojau, kad balandžio 
23 yra skiriama šv. Jurgiui. 
Bet tai nieko ypatingo.

— Taip nesakyk, Maiki- 
Mūsų tautai šventas Jurgis 
daug reiškia. Lietuvoje žmo
nės, kurie savo žemės neturi, 
tą dieną mufuojasi iš vieno 
pleiso į kitą. Daro talką, vie
ni kitiems pamačija kraus
tytis. Ir gyvuliai linksmesni, 
ba šventas Jurgis yra jų a- 
piekūnas. Ir beveik pusė mū
sų vyrų vadinasi Jurgiais 
Juk neturėtum užmiršti, kad 
ir aš Jurgis- Tą dieną būna 
mano imenynos. O tu ir ne
pasveikinai manęs. Ar tai 
gražu?

— Nesibaik, tėve. Ver
čiau padaryk man meškerę.

'I —O kam?
— Galėsime išeiti pažu

vauti.
— Nu, žuvauti aš mėgstu, 

ale kad žuvys nekimba.
— Vistiek naudinga išei

ti i gamtą. Prasidėjo gegu
žės mėnuo, laukuose -labai 
gražu.

— Jes. Maiki, gražu, ale 
visgi netaip gražu, kaip Lie
tuvoje būdavo mojaus mene* 
siui atėjus. Būdavo, gegutė 
kukuoja ir juokiasi, lakštin- 

[gala bušiuose čiulba, garniai 
lizduose kalena, — kad ir 
alkanas žmogus būdavai, 
vistiek norėdavosi su tais 

[giesmininkais kaitų links
mintis. O kaip čia žmogus 

1 gali būti linksmas Ameriko
ne? Nors medžiai pradeda 
(žaliuoti, ale gegutė nekukuo
ja ir vieversiai netriliuoja. 
tik raplenai ūžia ir automo- 

i biliai orą gazolinu teršia. O 
' jei nepasivaktuosi. tai ir su
plos tave kaip blyną- Tik 
graboriai turi gerą gyveni
mą, ba jų biznis eina gerai. 
Anądien einu per Brodvę, 
o graborius prisiglaudęs už 
kampo ir vaktuoja, ar tik ne- 
palysiu po ar mobilu. Laukia 
mano smerties. Ai bečiu!

— Mieste reikalingas at
sargumas. tėve. Užtat aš 
kviečiu žuvauti, kur automo
bilių nėra

— Nebūk toks šiur, Maiki-
Jeigu ne armobilius, tai į i

bomba gali ant tavęs nukris
ti.

— Tėvas įsivaizduoji ne
galimus dalykus.

— Nesakyk, Maiki, kad 
tai negalimi dalykai. Juk ži
nai. kad Amerikos replanai 
dabar nešioja bombas su a- 
tomais. Net tarptautiška tre- 
voga pasidarė, kai anądien 
iš vieno replano iškrito 3 
tokio? bombos Ispanijos pa
krašty. Matyt, ji. skrido su 
tom bombom į Vietnamą. 
Bet gali ir pro Bostoną to
kias bombas nešti. Juk ga- 
zietose nepraneša, kad vak- 
tuokiees, neikit žuvauti. Ir 
lukaut tau nepasakys. Nau- 
sa!

— Ar žinai, tėve, kad ii 
lovoj gulint nelaimė gali 
atsitikti? Gali lubos nukris
ti, arba trokas gali namą su
griauti. Pagaliau, ir lėktuvas 
gali miestan nukristi. Juk 
ne vienas jau yra nukritęs 
Tai kur tada pasidėti?

— Maiki. reikėtų į Lietu
vą važiuoti. Tenai nereikės 
nieko bijoti.

— Bet tėvas žinai, kad 
Lietuva dabar ne tokia, ko
kią palikai. Paleckio valdžia 
gal ir neįsileistų.

— Nu, tai ką daryti?
— Aš jau sakiau tėvui: 

padaryk man meškerę, tai 
eisime žuvauti Aš esu tik
ras, kad jokia bomba tenai 
nenukris- Kol Lietuva dar 
nėra išlaisvinta, tai Ameri
koje mums geriausia.

— Jes, Maiki, Amerika 
būtu nešlektas kontras. jei
gu čia nebūtų tiek daug rep- 
lenų. tiek daug armobilų ir 
tiek daug gengsterių.

— Tėvas esi pesimistas.
— Maik, tas žodis man 

nepatinka. Už tokį pavadi
nimą aš galėčiau duoti tau 
per ausį. Bet muštis nenoriu 
ir nenoriu daugiau su tavim 
kalbėti. Gudbai.

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYT?, 
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 
Amerikoje” DAUG PA
VEIKSLU. KAINA MINK 
SIAIS V IKSAIS >4-00. 
kietais—SS nn

Tuo pat metu. kai buvo susitarta dėl Lenkijos okupa
cijos, vyko derybos toliau dėl įtakų sričių, kas liečia Suo
miją, Baltijos valstyybes ir Besarabiją. Buvo aiškiai nusi
statyta, kad Suomijos, Baltijos ir Besarabijos klausimus 
spręsti tik tuo atveju, jei, nežiūrint nepuolimo sutarties 
su Rusija, lenkų-vokiečių ginčas negalėtų būti išspręstas 
diplomatiniu keliu. Ta slapta sutartis tik tuo atveju tetu
rėjo pradėti galioti.

Maskvoje Rusija prižadėjo vokiečiams diplomatinę 
pagalbą arba draugišką neutralumą, jei vokiečiai turėtų 
pradėti karą §u Lenkija-

1939 m. rugpiūčio 24 d von Ribbentropas grįžo į Vo
kietiją. Jis manęs skristi pas Hitlerį į Berchstesgadeną. 
Bavarijon, bet jam tuoj buvo liepta vykti tiesiai į Berly
ną, kur jau viskas buvo paruošta pradėti karui su Lenkija.

Užbaigus lenkų žygį, von Ribbentropas vyksta antrą 
kartą į Maskvą. Šį kartą jis buvo ypatingai šiltai priim
tas. Rusai ir vokiečiai turėję nustatyti pastovias sienas 
lenkų žemėje. Vokiečiai taip pat buvo susirūpinę palaikyti 
su rusais širdingus ir draugiškus santykius. Gerieji drau
gai greitai nustatė Lenkijos sieną tarp \ okietijos ir Rusi- 

i jos ir šiek tiek vėliau priedu dar buvo sudaryta ekonominė 
sutartis visai naujais pagrindais, tvarkant žaliavų pasikei
timą. Tuo pačiu laiku tas nepuolimo susitarimas buvo pa
keistas į draugiškumo sutartį.

Per abu tuos vokiečių-rusų pasimatymus Maskvoje 
buvo liečiamas ir Lietuvos klausimas, bet tai buvo kietas 
riešutas. Hitleris iš pradžių visai nebuvo nusistatęs pri
pažinti rusams Lietuvos, ir jis norėjo Lietuvą turėti savo 
įtakos srityje.. Hitleris visai negalvojo, kad rusai taip jau 
nelaimingai prarado Lietuvą po pirmojo karo. Ir rusai su 
tuo jo argumentu sutiko, palikdami Lietuvą vokiečių įta
kos srityje pirmoje sutartyje. Hitleris, pasilikdamas Lie
tuvą savo įtakos srityje, turėjo ir tam tikrų savo išskaičia
vimų. Tas jam buvo reikalinga, kaip tam tikras moralinis 
ir teisinis pasiteisinimas, kodėl jis pradėjo karą su Lenki
ja: jis norėjo, kad lietuviai, karui prasidėjus, patys pasi
imtų Vilnių ir tokiu būdu ne jis vienas būtų pradėjęs karą 
su Lenkija. Mūsų įstojimas į karą su Lenkija jam būtų 
labai pasitarnavęs propagandiniu atžvilgiu, kaip Lenkijos 
prisidėjimas buvo jam naudingas, dalinant Čekoslovakiją 

(Bus daugiau).

tribunole
B. KLOVAS

(Tęsinys)

Buvęs vokiečių užsienių reikalų ministeris von Rib- 
bentropas, pakviestas liudyti, pateikia tokią to slapto su
sitarimo istoriją.

Von Ribbentropo liudijimu, derybos tarp vokiečių ir 
įusų prasidėjusios žymiai anksčiau, negu galutinai tos su
tartys buvo pasirašytos. 1939 m. kovo mėnesį komunistų 
partijos suvažiavime maršalas Stalinas savo kalboje pa-
darė tam tikras užuominas kad jis norįs geresnių santy-,--------------------------------- ------------------------- ---------------------
kių su Vokietija. Von Ribbentropas pasiskubino pateikti 
tos kalbos vertimą Hitleriui. Von Ribbentropas klausė 
Hitlerį, ar nevertėtų pabandyti išsiaiškinti, ką toji užuo
mina apie geresnius santykius iš tikrųjų reiškia- Hitleris 
iš kaito nenorėjo apie tai ir girdėti, bet vėliau labiau pa
linko į tą pusę, gal ir iš tikrųjų galima ką nors geresnio 
išpešti iš rusų. Tuo laiku Berlyne vyko sovietų-vokiečių

::

prekybos deiybos, kurias iš vokiečių pusės vedė ministeris 
Schnurre. Su Hitlerio leidimu von Ribbentropas tyrinėjo 
per tas derybas Maskvos nuotaikas, ar nebūtų galima pa
statyti tarp nacionalsocializmo ir bolševizmo tiltą ir tokiu 
būdu suderinti abiejų šalių reikalus. Taip pat ir Maskvoje 
buvo tyrinėjamos nuotaikos per vokiečių ambasadą. Per i[: 
visai trumpą laiką von Ribbentropas susidarė vaizdą, kad 
Stalinas kalbėjo rimtai. Buvo pasikeista tarp Maskvos ir 
Berlyno telegramomis. 1939 m. rugpiūčio mėn. vidury Hit
leris pasiuntė Stalinui telegramą. Atsakydamas į tą tele
gramą. Stalinas pakvietė atsiųsti į Maskvą vokiečių įgalio
tinį.

Von Ribbentropas, kaip tas Stalino kviestasis įgalio
tinis, 1939 m. rugpiūčio 22 d. vakare atvyksta į Maskvą. 
Stalinas ir Molotovas priima jį labai draugiškai- Ir tuoj 
pat vokiečiai ir rusai turėjo dviejų valandų pasikalbėjimą. 
Per tą pasikalbėjimą buvo paliesti visi vokiečiams ir ru
sams rūpimi klausimai To pasikalbėjimo pasekmės buvo 
dvejopos: pirma, abi šalys norėjo pagrįsti tarpusavio san
tykius visai naujais pagrindais — ir tas turėjo būti iš
reikšta nepuolimo sutartyje; antra, abi šalys norėjo api
brėžti įtakų sritis — ir tai turėjo būti padaryta slaptame 
papildomame protokole.

Ribbentropas kalbėjęsis su Stalinu ir Molotovu visai 
atvirai, ir rusai taip pat vartoję visai aiškią kalbą su juo. 
Rusams buvo pasakyta, jog Hitleris nori pasiekti su rusais 
aiškų susitarimą, ypatingai, kada tuo metu vokiečiai laikė, 
kad Europoje yra kritiška padėtis, ir vokiečiai viską darą 
išspręsti Lenkijos klausimą draugiškai- Tačiau Ribbentro
pas nepalikęs rusams jokių abejonių, kad padėtis yra rim
ta ir ginkluotas susidūrimas galįs prasidėti. Ribbentropo 
nuomone, tai buvę aišku ir Stalinui ir Hitleriui ir be jo tų 
pastabų. Stalinas ir Hitleris į visą klausimą žiūrėjo kaip į 
teritorinį klausimą, kaip atgauti tai. ką abi šalys prara
dusios po pirmojo "nelaimingo“ karo. Kaip Hitleris buvęs 
nusistatęs vienoi ar kitoj formoj tą problemą išspręsti taip 
ir rusai matė aiškiai, kad tai ir esanti geriausia proga.

Maskvoje vokiečiai ir rusai svarstė, kas turėtų būti 
daroma, jei būtų prieita prie ginkluoto susidūrimo su Len
kija. Buvo nustatyta demarkacijos linija, kad vokiečių ir 
rusų interesai Lenkijoj negalėtų susidurti, jei tektų pradė
ti karą. Karui vykstant, taip fr buvo Lenkija okupuota pa
gal tą liniją: Į rytus nuo tos linijos lenkų žemės paliko’ 
rusams, o į vakarus esančios žemės atiteko vokiečiams.

Ribbentropas buvo susidaręs įspūdį, kad ir Stalinas 
ir Hitleris vienodai galvoję, jog tos žemė? rusų ir vokiečių 
buvusios prarastos po "nelaimingo“ pirmojo pasaulinio 
karo.

GERIAUSIAS METŲ PREKES
DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR
Jas galite pirkti firmoje PODAROGIFTS. INC. Jūsų pa- 
larnatimui PODAROGIFTS. INC. parodų salėje tik k* 
gauti "LAIMĖTOJAI“ tarptautinėse

pa rodos?:
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio "MOSK- 
VIč“__jis neapvils jūsų bet kokiame kelyje.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ TŽ PLA
NE! A*. TELEVIZIJOS aparatai naujausios konstrukcijos. 
FOTO APARATAI — su patobulintais objektyvais,^Paga
mintais iš ypatingo stiklo.—Ekonomiški ŠALDYTU VAI 
Elegantiški KAILIŲ PALTAI ir KEPURĖS iš pagarsėju
siu rusišku kailiu. — AUDIMAI įvairiausiu spaly? «r 
raštu. — Pagarsėję rusiški »ELIKAT^AI: Krudine ikrą. 
konservuoti krabai "ČATKA“ ir AKO“, o taip pat kiti 
maisto produktai.

VISA TAI JŪS GALITE PIRKTI PAS MUS’.
Pirktos prekės pristatomos Jūsų giminėms SPECIA

LIOMIS ATPIGINTOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS 
KIEKIS — BE MUITO — BE KITŲ MOKESČIŲ. —PO
DAROGIFTS, INC- garantuoja skubu, tikslu dovanu pri.
statvma ir pranešima apie ju gavimą.

Reikalaukite nauju mūsų katalogu, kuriuose rasite 
pasirinkimui daugybę pramonės gaminiu ir maisto pro.
dukt?. . . .-j

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas užsa
kyti dovanas savo giminėms USSR!
• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymu formalumus.
• IŠPILDYS bet kokius Jūsų giminiu pageidavimus.
• PATENKINS juos pasirenkant užsakytu prekių pagal

savo skoni ir ju kokybe. .
• PADĖS suderinti Visasąjunginės importo - eksporto

’VNEšPOSYLTORGUI“ priimti užsakymus kitu Įmo
nių prekėms nenurodytoms kataloge.__

• nustebins jus savo pirkėjiška specialybe.
Pimtinai palankiomis kainomis — Y,:*1’1.'1 J/’į”
artimiesiems, gyvenantiems l SSR. į PUIKIAUSIUS Kl R- 
ORT’ S SOVIETŲ SĄJUNGOJE. Jn vaizdai išstatyti 
Parodinėje Salėje —

PODAROGIFTS. INC.
Rašykit, skambinkit, reikalaukit informacijų iš PODARO
GIFTS INC-vienintelės firmos JAV-se. turinčios specia
lią sutarti su V/O "VNEŠPOSYLTORG“ išpildyti dovanu 
užsakymus Jūsų giminėms USSR.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York. N.Y. 10003. Phone: 212—228-0547
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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 Naumiestiš- 
kis. Kaina...................$3.50

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

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

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
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, H 
tomas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūi ybos pavyzdžiai.

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

Už šj 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.

#*#f#*o*/#####w***************************************?***’

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis 1

Knygos.
jaunimai

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

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

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

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

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

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................ $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
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MOTERŲ SKYRIUS
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KONSTANTINAS PAUSTOVSKIS

Telegrama

Teisės patarimai

(Vertė Vabalas)

K. Paustovskis yra vienas senesniosios kartos (gimęs 
1892 m.) rusu rašytojų, pasižymėjęs savo liberaliomis 
mintimis, kurio net sovietinis režimas nepajėgė pri
versti atsisakyti "buržuazinio“ morališkumo. Jis išdrįso 
ginti ir Dudincevą, kai šis buvo puolamas dėl jo komu
nistams nepatinkamo veikalo, iis ir sovietinį gyvenimą 
bando vaizduoti tiek realiai, kiek tai leidžia partija ir 
jos "socialistinis realizmas“

Vertėjas

Spalis buvo šaltas ir lietingas, kaip reta- Gontų stogai 
pajuodavo.

Sumaigyta žolė sode nulinko, ir viskas nužydėjo, tik 
viena mažytė saulėgrąža prie tvoros niekaip negalėjo 
baigti žydėti ir numesti lapelius.

Virš pievų, iš už upės. sunkiai kilo ir kabinosi už išsi
skleidusių gluosnių purūs debesys. Iš jų Įkyriai krapnojo
lietus.

Keliais nebegalima buvo nei pravažiuoti, nei praeiti, 
ir piemenys nustojo ginti galvijus Į laukus.

Piemens ragelis nutilo iki pavasario. Katiynai Petrov- 
nai pasidarė dar sunkiau rytais keltis ir matyti vis tą pat: 
kambarius, kuriuose užsigulėjo kartus nekūrentos krosnies - 
kvapas, dulkiną "Europos kurjeri“, pageltusius puodelius 
ant stalo, jau seniai nevalytą samovarą ir paveikslus ar.t 
sienos. Gal todėl, kad kambariai buvo gerokai tamsūs, 
o Katrynos akyse jau atsirado juosvo vandens, o gal todėl, 
kad paveikslai nuo to laiko apsitraukė ir juose nieko ne- ( 
galima buvo Įžiūrėti. Katryna tik iš atminties žinojo, kad 
štai tas — portretas tėvo, o anas. mažutis, auksiniuose 
rėmuose — dovana Kramsko (Kramskij — garsus rusų 
dailininkas. Vert.) — eskvzas jo "Nepažįstamajai akso
miniame apsiauste“-

Katryna baigė savo amžių sename name, pastatytame 
dar jos tėvo. žinomo dailininko.

Senatvėje dailininkas grižo iš Peterburgo i savo gim
tąjį kaimą, gyveno įamiai ir vertėsi sodininkyste. Paišyti 
jis jau nebegalėjo — drebėjo ranka, o ir regėjimas nusil
po, dažnai skaudėjo akis.

Namas, kaip sakydavo Katryna, buvo "memoriali
nis“. Jis buvo apskrities muziejaus priežiūroje Kas bus 
iš to namo. kai numirs ji, paskutinė jo gyventoja, Katryna 
nežinojo-

Kaime (jis vadinosi Zaborje) nebuvo nė vieno, su 
kuo būtų galima pasikalbėti apie pa veikslus, apie gyv eni
mą Peterburge, apie tą vasarą, kurią Katryna praleido su 
tėvu Paiyžiuje ir matė Viktoro Hugo laidotuves.

Juk nepapasakosi apie tokius dalykus Maniuškai. 
kaimyno, kolchozo batsiuvio, dukrai, kuri kiekvieną dieną 
atbėgdavo atnešti iš šulinio vandens, pašluoti aslos ir už
kaisti samovaro.

Pinigų nebuvo, ir Katryna už paslaugas dovanodavo 
Maniuškai suglamžytas piištines. stručio plunksnas, juo
dą, stikliukais apsiuvinėtą skrybėlę.

— Na, kam man tai? — traukydama nosį. užkimusiu 
balsu paklausdavo Maniuška. — Ar aš škurlininkė, ar ką? į

— Tu parduok, brangioji. — šnibždėdavo Katryna.; 
Jau metai, kaip ji nusilpo ir nebegalėjo balsiai kalbė-, 
ti. — Tu parduok.

— Atiduosiu skudurninkui, — nuspręsdavo Maniuš
ka, surinkdavo viską ir išeidavo.

Retkarčiais užeidavo ugniagesių mašinų sargas Ti- 
chonas. išdžiūvęs, rudas žmogelis. Jis dar prisiminė, kaip 
Katrynos tėvas atvažiavo iš Peterburgo, pastatė namus, 
užveisė sodą.

Tichonas tada buvo mažas berniukas, bet pagarbą 
senam dailininkui išsaugojo visą gyvenimą. Pažvelgdamas 
i jo paveikslus, jis garsiai atsidusdavo:

— Kaip gyvi!
Tichonas dažnai dejuodavo be reikalo, tik iš gailesčio 

ir vis padėdavo šeimininkauti — nukiisdavo sode nudžiū
vusius medžius, supiaustydavo juos. sukapodavo Į malkas- 
Ir kiekvieną kaitą išeidamas stabtelėdavo prie durų ir pa
klausdavo:

— Negirdėjai, Katryna. Nastė rašo ką nors, ar ne?
Mažiukė susikuprinusi Katiyna tylėdavo, sėdėdama 

ant kušetės, ir vis pačiupinėdavo popierinius banknotus 
mažoje rudoje piniginėje. Tichonas ilgai šniūkšdavo nosi
mi, trepinėdamas prie slenksčio nuo vienos kojos ant kitos.

— Na, ką gi, — sakydavo jis, nesulaukdamas atsaky
mo. — Aš jau. turbūt, eisiu.

— Eik, Tichonai, eik, — šnibždėdavo Katryna. —Eik 
so Ponu Dievu-

Jis išeidavo, atsargiai pridarydamas duris, o Katryrra 
pradėdavo tyliai verkti. Vėjas už langų švilpdavo nuogose

Ben. Rutkūnas

KALĖJIMO SARGAS 

Baladė

Ją įmetė į rūsį,
grandinėm surakino;
graži, skaisti ji buvo,
lyg lelija gėlyno.

Kalėjime niauriajam 
kapų šešėliai žaidė; 
skaisčia šviesa spindėjo 
jos stebuklingas veidas.

Negyvos šliaužė dienos,
apkurtę, aklos naktys —
gūdžioj tyloj žvangėjo
sunkieji sargo raktai.

Ir ji balsu švelniuoju 
kalbėjo sargui kartą:
—Čia nekalta aš pūnu. 
nešu likimą kartu-

—Išleisk iš juodo kapo,
atverk duris į šviesą —
nualintam pasauliui
atnešiu taiką, tiesą.

—Ak, be tiesos, be laisvės 
keroja skurdas, kančios, 
patamsių plėšrios šmėklos 
kraujuotą puotą švenčia.

—Žmogių už blizgu auksą
vergu tarnauja žmogui,
našlaičiai alksta, šąla
be duonos be pastogės.

—Ir tavo dukros, sūnūs 
gal išgamoms vergauja 
ir už tironų sostą 
gal lieja savo kraują.-.

—Išleisk, išleisk iš rūsio

= = -*■ -

šią juodą, audrią naktį!
Turi ir tu juk širdį.
turi ir durų raktą!

Nuo senio pikto juoko 
sutrinko rūsčios sienos, 
ir suveržė jos kojas 
stipriau dar pančiai plieno.

✓
—Budrusis urvo sarge,
sukaustei tu man kojas —
laisvūnė mano siela
pasaulyje lakioja.

—Ji su žvaigždynais budi,
ji su ereliais skraido---------
O tu — šešėlių mūruos — 
tik kurčias plytų aidas...

—Beprasmis tavo rūstis, 
bevaisis tavo vargas — 
esi, grandinių kalvi, 
tu pats belaisvis, vergas! —

Nusvėrė galvą senis, 
kaip dargana paniuro:
—”Tu vergas! Cha, cha, vergas!' 
jam žvanga raktai, durys.

Vis girdi jis— ir dreba 
bemiegę naktį baugią 
ir jaučia, kaip ant rankų 
lediniai pančiai auga---------

Ir regi: storos sienos
susverdi — trupa — skirias----------
O ji— laisva išeina----------
Ant slenksčio — sargas miręs.

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir iš
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

Fileeurity Administration.
No. ir jos vyro vardas- 

Man besilankant Europo- V
ft ir būnant Lenkijoje, ma- Ontario, Canada. 
no tolimas giminaitis prašė
mane pasiteirauti šiuo reika- Atsakymas 
lu:

Tamstos giminaičio moti- 
Jo motina gavo iš Ameri- na gavo "survivor’s bene- 

kos valdžios pinigus, tik ne- fits“ savo mirusio vyro soci- 
žinau už ką.—ar tai buvo alinio draudimo sąskaiton- 
jos vy;o palikimas ar kokia Žinoma, jai mirus, tie mokė- 
kita pensija. Berods, jos vy. jimai sustojo.
ras buvo žuvęs kažkur ka- Pačiam apraustajam dar- 
syklose. Ta pensija buvo jai bininkui mirus, jo našlė arba 
pripažinta tol. kol ji bus gy- kiti giminės gauna tam tikrą 
va. Dabar ji numirė, ir pini- sumą (lump sum) laidojimo 

; gai nustojo ėję. Sūnus, kuris išlaidoms padengti. Ta su- 
ją globojo iki mirties ir ją ma yra maždaug suma. ku

šakose, nukrėsdamas paskutinius lapus, žibalinė lemputė 
ant stalo virpėdavo. Ji, taiytum. buvo vienintelis gyvas 
daiktas šitame apleistame name- Be tos silpnos ugnelės 
Katryna nežinotų, kaip sulaukti ryto.

Naktys jau pasidarė ilgos ir sunkios, kaip nemiga. 
Aušra vis ilgiau užtrukdavo, vis daugiau pasivėluodavo 
ir lyg nenoromis skverbdavosi pro nemazgotus langus, 
tarp kurių rėmų dar iš praeitų metų gulėjo ant vatos ka
daise geltoni rudeniniai lapai, dabar jau pajuodę ir su
puvę.

(Bus daugiau).

P.

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

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

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

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

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

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

palaidojo, dabar norėtų, kad 
jam būtų sumokėta nors lai
dotuvių išlaidos. Ar jis gale-

rią jis būtų gavęs mėnesi
niai. išėjęs Į pensiją, padau
ginta iš 3-jų kartų. Tačiau

tų iš ko nors ieškoti ir ar tai šis mokėjimas (lump sum) 
jam pavyktų? nėra numatytas apdraustojo

šeimos nariams mirus. Taigi, 
Esu Keleivio skaitytojas, jei Tamstos giminaičio mo- 

Jei galėtumėte, prašau man tina būtų mirusi Amerikoje, 
atsakyti. Siunčiu šiek tiek jai nepriklausytų jokia suma 
duomenų: Motinos vardas ir laidojimo išlaidoms padeng- 
pavarde. Pinigus gavo iš De- ti. Todėl jos sūnus neturi tei- 
partment of Health. Educa- sės reikalauti pinigų laidotu- 
tion and Welfare, Sočiai Se- vių išlaidoms padengti.

Alabamos gubernatoriaus žmona Lurline VVallace kai. 
basi su moterimis, laimėjusi pirminius rinkimus į gu
bernatoriaus vietą.

.MOTERIŠKUMO RAKTAS nesinių priežasčių pasenu 
► sios teorijos.

Klimaktorinis laikotarpis

Jonas Aistis, POEZ1J/V.
Joje via -io žymaus poeto 
visi eikrasčiui, 420 psl., kai
na $6.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psi., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 

numanąs, 205 pusk, kaina 
,$2.50.

Aloyzas Baicnar. VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. Kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

I Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vhico Kudirkos 

• gyvenimo, 394 pust kaina 
♦400

Aloyzas Baronas: LIEP
IA/ IR BEDUGNES, pre-____ ___ ~ ______ Iki šiol buvo laikoma ne

! (change of life) yra susi- sugriaunamu faktu, kad kli- ““j^otas ™manas> P8*-, 
jęs su dideliais anatomi- maktorinis laikotarpis, kuris Kdina
niais, fiziologiniais ir dvasi-Į prasideda apie 45 metus am- Vytautas Alantas: TARP 
niais moters pasikeitimais- žiaus, yra natūl'alus reiški- qv!EJŲ GYVENIMŲ. 462 
Jis reiškia, kad vaisingas nys, kad kiekviena moteris j ją 5^
laikotarpis pasibaigė. Tą turi pergyventi visą eilę ne- r
klausimą kelias dešimtis me- malonių, dažnai kankinan-; Alė Rūta, MOTINOS 
tu studijavęs Brookiyno me- čių metų. Bet naujieji che-RANKOS, romanas apie 
todistų ligoninės moterų Ii- mijos-biologijos laimėjimai motinos meilę, jos tikslą ir 
gų skyriaus vedėjas dr. Wil- vis aiškiau atskleidžia, kad rūpesti išauklėti savo vai- 
sonas paskelbė spaudoje sa- mėnesinės iš tikrųjų yra Ii- kus pilnais žmonėmis ir ti- 
vo patyrimo išvadas. į guista padėtis, kurios prie- krais lietuviais, 397 psl.,

Jis sako, kad JAV iš žastis moteriškų hormonų kaina $4-00.
100 milionų moterų yra 6— trūkumas, ir kad tą natūra-1 
12 tūkstančiu tokiu, kurios h? hormonų trūkumą pasa- 
išvengia klimaktorinio lai- Hnus dirbtinais honnonais. 
kotarpio nemalonumu ir! bus galima palengvinti ar
kančių, susijusių su mėnesi- ne^ visai išvengti mėnesinių

1 nėmis. Taigi. hormonai esą —
Žymieji endokrinologijos teriškumo“, "amžinos jau
žymieji pyst^s“ raktas. Apie juos ki

(mokslo apie vidaus sekreci- y t J
jos liaukų veikimą) žinovai; ta kaitą- 
tvirtina, kad tai paskutinių-
jų chemijos ir biologijos iš
radimų nuopelnas. Jie ir pa-

; dėjo daugeliui moterų iš- ang]^’Kaį padovanoti knvgą. 
vengti arba sutrumpinti mė
nesines ir tuo būdu ilgus me.
tus išlaikyti moteriškumą ir 
jaunumą. Tie mokslininkai

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRįŽ I A j 
KALNUS, 509 pusi., kaina 

mo-1 $6-00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166 pusi., 
kaina $2.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos irtai pasirinkite dr. A. Šapo

kos "Vilnius in the Life of f<pleivin »<»».
Lithuania“, 174 psl., daug!

mano, kad bus atmestos m ė- paveikslų, kaina tik $1.50.
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Išl„Mūsų miestelio“ sugrįžus
"VisaTkas gyva žemėje,, nepasigedo pieštų^meSžių, 

gimsta, neša palaimą, i plokščių namų, nei gyvo ark-

Ugameeiui Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 116 
kuopus nariui

ANTANUI STRAZDUI
mirus, liūdinčiai žmonai Onai. broliams Jonui, Juozui, 
Alfonsui ir seseriai Onai reiškiame gilią užuojautą.

Kartu Budėdami

LSS 116 kuopos nariai

Bostono
PARENG1MV KALENDORIUS

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

' koncertas-banketas. Svarbios knygos
džiaugsmą ir buitį. Ir niekad 
dar nenusileido vakaras, ne
pradėtas ryto aušros, nekve
pėjo joks žiedas, neišmiego-

lio. vežančio pieną; nei ga. 
mojančios kvapios kavos, 
nei kepsnių, naudotų mais
tui, nei kokių kitų priemo-

jęs pumpuro vystykluose, nių — vadinamų dekoraci 
negimė genijus, nemaitintas jom. Veikalas, kaip kad au-; 
motinos širdies. Visos šios
sąlygos būtinos gimti, gy
venti, žydėti- Tačiau kiek
vienas gimimas lydimas ne
rimo. skausmo ir aukos. Ne
gimė ir Bostono Modemus

torius siekė, praėjo be deko
racijų su gilesniu įspūdžiu, 
negu dekoracijos būtų nau
dotos. Vėl girdėjosi publi-

Onai Alijnšaitienei ir jos sūnui Algirdui 
liūdintiems netekus mylimo vyro ir tėvo 

PRANO ALIJO6AIČIO, 
gilią užuojautą reiškia

Zuzana. James ir June Thompsonai 
Fort Lauderdale, Fla.

su seimu.

Birželio 5 d. Sandaros 7 
kuopos gegužinė Bernice 
Clair Farm sodyboje No. 

: Easton, Mass.

— i

Liepos 31 d. Bernice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų 
l)r-jos 21 kuopos gegužinė.

toks pats kaip kasdieniniam sklandaus lietuvių kalbos
koj žodžiai, kad pasisekė • gyvenime: geras, jautrus, skambesio pajautimo, žody- Fugpiūčio 14 d. Romuvos 
geriau nei tikėtasi. Į negabus matematikoj sporti-; no gausumo ir minties tekė- P?rke Minkų ra-

Teatras neišnešiotas po šir-Į Aktoriai savus vaidmenis! ninkas, kukliai pamilsta ir! jimo. ypač žinant, kad ver-i dlJ° gegužinė.
dim nporimė be meilės nei atliko įvaimoi- Emm veda kaimynų mergaitę ;tė ja aukštuosius mokslus ė- * * *

lengvai ašaroja tėvo pabar-1 jo jau ne savame krašte li
tas, kad nepriskaldė motinai ne gimtąja kalba-

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
i Atsiminimai ir mintys 1-o j i dalis 302 psl.. mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kaina.......................................................... $2.00

Dan Kui '.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba; Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00dim. negimė be meilės, ne 

pamestinuko teisėm ir ne be 
į-ūpescio- Gi rūpestį kėlė: 
Ar šis naujo laiko ir dvasios 
kūdikis bus mylimas šeimoj, 
ar bus suprastas jo būtinu
mas ateiti dabar ir pasida
linti kultūriniu kąsniu bei 
išteklium, ar visa tai nesu
kels kartėlio dulkiųi r ar nau
jas žodis nepraskambės he- 
rezija dogmistams, pamilu- 
siems geltonu smėliu pabars
tytus takus?

Tokios ir panašios min
tys slėgė jauną ir talentingą 
režisierę Beatričę Kleizaitę- 
Kerbelienę, žengiančią pir
mąjį drąsų scenos žingsnį 
Bostone, kame, be "Baltara. 
gio Malūno“ ir 
Kaimo“ gastrolių 
siautėjo jokio modernizmo 
vėjai lietuviškoje scenoje. 
Neužteko rvžto. drąsos, nei 
žinių — reikėjo meilės, reiš
kėjo širdies, reikėjo aukos: 
atsisakvti poilsio, atitrūkti 
nuo šeimos, apsišarvuoti 
kantrybe ir malonia šypsena 
kiekvienam. Reikėjo talen-

atliko įvairiai: vieni buvo 
gyvi. nuoširdūs, tikri. Jie gy
veno, žaidė, mylėjo, mirė ir 
kėlėsi be apgaulės. Juos pa
sek5 žiūrovai ir išgyveno 
tuos pačius jausmus; nuo 
džiaugsmo iki liūdesio ir net 
ašarų. Kitų nei žodžiai, nei 
veiksmai nesmigo širdin — 
jie vaidino.

Jurgis Jašinskas, svar
biausias veikalo asmuo, ku-

malkų. Jis paliko mielą ir 
malonų įspūdį.

Algis Antanavičius — po
nas Webb, vietinio laikraš- 
C'o redaktorius ir leidėjas— 
irgi sukūrė simpatingą, inte
ligentišką ir šiltą charakterį, 
kuriuo gėrėtasi

Algis Makaitis — prof.

Nelengva būtų aptarti re
žisierę Beatričę Kleizaitę- 
Kerbelienę ir jos meninį įna
šą įvykusion premjieron. B. 
K.K. yra nauja gėlė Bostono 
kultūriniame šiltadaržy. Ji 
čia naujai pasodinta, todėl 
natūraliai atsargiai ir abe
jingai sutinkama. Bet kaiprio uždavinys jungti dramos! Wiliard__tikrai h»vn • r. ; • ” ‘.veiksmus nokini vaidus ir kiekviena gele. pajutusiveiksmus, paskirus vaizdus, ) įr įtikinantis, neblogesnis už 

suteikti pagrindinę spalvą ir pįeno išvežiotojo Hovie

” Antrojo 
dar ne

tarnauti laidininku iš scenos 
į žiūrovus, buvo geras. Pasi
gėrėtinai geras sukurtam pa
storiaus charaktery, kurio 
metalinį skambesį nesunku 
išgirsti iš dažno pamoksli
ninko. Nemažiau geras ir 
vyresnio amžiaus, su jaučia
mu svoriu miestelio gyven
tojo, susidūrime gatvėje su 
jaunuoliu Lingertaičiu, besi
vejančiu sviedinį. Galima 
būtų ir daugiau jam žiedų 
priskinti. Tačiau, jei Jašins
kas kiek sumažintų savimi 
ir savo scenine patirtimi pa

į Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
Rugsėjo 11 d. 3 vai. po į 1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau

pietų So. Bostono Lietuvių į buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Pil- Dr-jos salėje Tautos

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .......................................................... $1.00

M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis
196 puslapiai, kaina .............................................................. $2.00

šventės minėjimas.

Gera
dovana

pavasarį ir ant sausos uolos 
pražysta, taip ir B.K.K. iš
skleidė pirmąjį žiedą, kurį 
šlakstome drungnu vande- 

.. , niu. Manome, kad jauna re-Į
pačiame valksme su nepa-' žisierė ir dar jaunesnis mo- dovaną angliškai kalban- 
keUtu gi imu, prakišo mintį, i bernus teatras prigis, žydės tiems, nepamirškite, kad ge- 

ir neš vaisių, todėl netrūks riausia dovana yra knyga, 
progų prie jų sugrįžti, o ir štai čia kelios lietuvių rašy- 
padvelkti yėjaisnuo šiaurės tojy parašytos ir į angl„ 
ir paieškoti tobulai išnešioto. Ra|ba . R ku“
išdabinto ir įssirpmto vai-, , , , ......... ,
riaus. Beatričės K.K pasi
rinkta kryptis — dirbti su

N'evvsone vaidmeny. Tačiau, 
tam pačiam asmeniui esant 
dviejuose vaidmenyse, tame

kad valstybinio universiteto 
profesorius verčiasi dar ir 
pieno pristatymu- Gi veika
le to nėra. Režisierė čia turė
jo rasti geresnę išeitį.

Nijolė Vaičaitytė skaisčiai 
suspindėjo Rebekoj Gibbs.

Kai rengiatės duoti kokią

rios Ubai tinka dovanoms:
Selected Lithunian Short 

jaunimu daugiau negu svei- Stories“ (21 autoriaus), 280 
kintina- Šitai turėtų tapti P»L, kaina $5.00. 

gesnę rolę. , kryptimi kiekvienam kultu- ”The Herdsman and the
f n ir fvrnc vidinės šilimos sitikėiima ir dar o-antu na Gytis Gavelis, jauniausias ' Hninkui. Kiekviena jauna Linden Tree“ (Vinco Krė- i
te ir tvros vidines šilimos, sitikejimą ir dar gautų pa-, aktorf išėjo j kiekvienas iau- vės) 128 nsl kaina $3 95 !
pne kurios priglustų studi- skolint’jam taip labai truks- re’io isnūdžin aheinse rC Kiel™enas jau ves), 128 psl., kaina

iau £rweniman tarno laiko — iis būtu buvę* f- įspūdžio abejose ro- nUohs vyras -laimėti lietu- "Lithuanian Quartet“ (A.,au gv.en.man Ūmo .a.Ro ps butų buvę. !ese. Jo roIes tramputes Ru|tQri„iam ju<iėji. M AJ J

bet vistiek mui jau patys savimi yra Landsbergis ir I Šeinius),);
i }

Pagal jos sugebėjimą, ji ga
lėjo atlikti žymiai sudėtin-

i »

inoiantis ir
išėjės jaunimas, išgyvenęs puikus nuo A iki Z.
navasari širdvje ir vamtoi., Kazys Barūnas- mieste-1 jaiŲ rcikėtų daugiau padir- verti genimo 
Tr visa tai buvo išpildyta, ir lio gydytojas dr- Gibbs — bėti j,, palengvėti. • e gyvenimu,
gimė Bostone nauias teatras praėjo be užkliuvimų ir y- įš mažujų rolių jaučiamu
pasivadinės moderniu, ir patingų pastangų. Tai ra-j 

Thomton Wilder maus. malonaus, prisirišusio

nereikšmingos.

prisikėlė
"Mūsų Miestelis“ lietuviš- prie gimtojo miesto ir šeimos 
kam andare. kurio premjera žmogaus gyvenimas. Jis ne
įvyko balandžio 30 d. Lietu- šė vienodai šiltą žodį laik- 
vių Piliečių Draugijos salė- raščius išnešiojančiam ber- 
je- niukui, pieną pristatančiam

Žiūrovu prisirinko pilna senukui ir kumelaitei, myli- 
salė. ir miestelis pradėjo mai žmonai, sūnui ir kiek- 
rvventi. Jei pradžioje pub- vienam, kuri savam kely 
Rkoi jautėsi skautiškų nuo- sutiko. Jo vaidmuo atatiko 
taiku, "reikšmingų“ žvilers- vidinę būsena, ir Barimui

yra Landsbergis ir I 
209 psi., kaina $4.95.

Bostono Dramos Sambū-į "House Upon the Sand“ 
talentu"sušvito' Ter^Tlta-i ris nau« režisierę ir Moder- (Jurgio Gliaudo.), 168 p.1., 
rickaitė, nors kiek ir prigeso; Teatrą sutiko palankia., kam. $3.95.
trečiame veiksme i siltab draugiškai ir su gėlė- "The Ordeal of Assad Pa-

Romas Gudinsiąs turėjo mis. Šių dviejų lietuviškų te- sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-,
drąsos tapti aktorium, bet ir vadovų tame pa- kaina $2.00. 
jam reikėjo daugiau repeti- čiame mieste santykiai ir te- "The Maker of Gods“,

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I.aSalle—Montreal. Canada.

cijų ir daugiau meilės lietu
vių kalbai.

Šviesų ir garsų efektus 
tvarkė Romas Šležas. Jų ga
lėjo būti daugiau, tobules
nių ir geriau išieškotų; vištų

niu ir žodžiu, tai neipusėius tik reikėjo atidengti patį sa-; šūksmas sudarė išgąsdintos
Irorvi n 4 UO _____ •   _ _ • —pirmajam veiksmui žvilgs

nius pririšo scena. "Miestelio 
gyventojai su publika su
mezgė rvši. kuris ne tik ne
nutrūko, bet stiprėjo ir stip
rėjo iki paskutinio veiksmo 
ir garso scenoje. Tr tik tada 
išsiliejo karštu ir dėkingu 
plojimu už puiku vakarą, už 
prasmino-a žodi naujam an
dare. Tikėsit ar ne. niekas

PARDUODU ŪKĮ
120 akrų so 35 akrų ežero, priei
na prie kito didelio ežero 12 
sklypų, daug žuvies, labai graži 
vieta, žema kaina.

Wm. Phillips, RFD I, Box 595,
Scottvile. Mieh. 49454 

_________________________ (20)
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kone bovo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta.. P.O. Boz 9112
Neįtark 4, New Jeraey

ve
Inga Daukantaitė — po

nia Gifcbs — simpatinga šei
mos rūpintoja nebuvo visai 
tikra ir natūrali nei pirmam, 
nei antram veiksmuose, bet 
trūkumus su kaupu išlygino 
trečiajame, kame vargu būtų 
surasti geresnį pakaitalą. 
Šiek tiek jai rūpesčiu suda
rė ir pastangos pridengti 
anglu kalbos pamušalą.

Niiolė Garlaitė-Žygienė— 
Emilija Webb — buvo šilta. ( 
jautri ir įtikinanti. Tokia ii 
praėjo per visa veikalą ir 
pelnė publikos jausmus. Iš 
ios tegalima būtu pageidauti 
daugiau lengvumo, grakštu
mo ir plastinių moteriškų 
judesių.

Valė Vakauzaitė — ponia 
Webb — irgi neatsiliko nuo 
Garlaitės-Žvgienės, tik ios 
trumpokas vaidmuo neleido 
pilnai išsiskleisti- Ji kiek 
perdaug suko nugara i pub
lika, bet dėl šito reikėtų at
sigręžti į režisierę.

Norbertas Lingertaitis — 
Jurgis Gibbs — be grimo,

ir smaugiamos vištidės įspū
dį, bet ne ramių, lėtų. kieme 
šeriamų naminių paukščių 
kudakavimą.

gali būti pagrįsti brolio ir se-! yen Lithuanian Stories, pa
šers meile, pagarba ir bend-) raiė Stepas Zoborskas, 131 
radarbiavimu, nes jų pri-j p,]. kaina $3.00.

gimtjs skirtingos, todėl iii Vytautas the Great Grand 
interesų sankryža sunkiai of Lithuania by dr. Jo. j 
galima. seph B. Končius, 211 psl., į

Beatričė spaudžia degan- kaina minkštais viršeliais j 
čias rožes prie sujaudintos'$3. kietais $4.
krūtinės su dėkingumu vi 
siems. kurie taip šiltai, atlai 
džiai ir entuziastingai sutiko 

Sudėjus visų aktorių gerus pirmąją modernaus teatro 
norus, talentus, pastangas ir i premjierą Bostone. Jos dide- 
širdžių virpėjimus, taipogi lės ir tamsios akys buvo 
režisierės diriguojančią vai- drėgnos.
dančią ir formuojančią ran
ką, ištvermę ir sceninės tie
sos pajautimą, gavosi ma
loniai žiūrimas meninis vei
kalas, kurį šiltai sutiko sce
nos meno savoje kalboje 
praalkusi publika. Stipri au
toriaus dvasia, gebėjimas 
išgauti įtampą ir grožį iš
kasdieninio gyvenimo reiš- buv7SStos^komp7j^n7-1 redagavo Karsavi

žmogaus tragiką mirtimi, ir
gi daug prisidėjo prie spek
taklio sėkmės. Liko neišdai
lintu judėsiu, neišbaigtų de
taliu, tikrovės nepaliestų 
jausminių niuansų, kuriems 
išgražinti pritrūko laiko ir 
dresūros.

Veikalą lietuvių kalbon 
sėkmingai išvertė pati rėži-, 
sierė B K.K. Jai priklauso! Browno universiteto steigėjų 45,000 žodžių, 990 psl., 
pelnytas pagyrimas dėl ■įpėdiniai- (kaina ........ ............... $12.00

Zg.

Jeronimo Kačinsko mišios 

epyskopalų bažnyčioje

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,900 žodžių, 583 puslapiai, 

k-ina .....................................». $6.00Sekmadienį Providence.
R.I., šv- Stepono epyskopa- e „
lų bažnyčioje pirmą kartą Lietuvių-anglų kalbų zo-

mo Kačinsko parašytos mi-' naitė ir šlapoberskis apie 

šios. Jas atliko bažnyčios 27.000 žodžių, 511 psl., kai- 

choras, kuriam vadovauja na — $5.00.

Browno universiteto prof Lietuviškai angliškas žo- 
Hollins Grand. Mišias atlie- <Jvna*. Viliaus Peteraičio. II 
kant iš Bostono dalyvavo laida, daugiau Kaip 30,000 
pats kompozitorius su žmo- žodžių, 586 psl., kaina $7.00. 
na ir kmp. Julius Gaidelis Dab&rtinės lietuvių kalbos 
su žmona. Į 2O<jyna», .edaga^o prof. J.

Mišias parašyti užsakė Balč’konis ir kt., yra apie

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
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 įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

STA—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
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Balfas kviečia

Šį sekmadienį, gegužės 15 
d., 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
šaukiamas Balfo skyriaus 
susirinkimas. Visi nariai il
tie, kurie dar neįsijungė į 
Balfo artimo pagalbos dar
bą. kviečiami dalyvauti.

Nesakykime, kad ten be 
mūsų apsieis, bet būtinai at
eikime. Taip prašo Balfo 
skyriaus valdyba.

Sandaros gegužinė bus
i

birželio 5 dieną

Sandaros 7-ji kuopa bir
želio 5 dieną No. Eastone, 
Bernice Claire sodyboje, 
rengia išvyką į gamtą—ge
gužinę. Puiki vieta gamtos 
atžvilgiu, šokiams graži ir 
erdvi salė. gera muzika, ska
nūs užkandžiai ir išgėrimai 
—užtikrina gerą nuotaiką.

Vaikučiams palinksminti 
bus specialus klounas-juok- 
aarys, kuris su jais linksmai 
leis laiką.

LSS kuopo. .utirinkima. pradila i va,

Paskutiniajame Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų S- 
gos kuopos susirinkime iš
rinkta nauja kuopos valdy
ba (M Strazdienė, P. Bra
zaitis ir J. Sonda). išklausy
ti pranešimai atstovų bendri
nėse organizacijose ir aptar
ti kiti svarbūs organizaciniai 
reikalai.

Ne vienas yra kuopą ap
leidęs — mirė, kitur išsikėlė, 
bet ir šiame susirinkime į 
kuopą įsijungė naujų jėgų.

Kas neturi automobilio, 
tie galės vykti busu. kuris 
išeis nuo So. Bostono Liet. 
Pil. Dr-jos namų 1 vai- p.p.

Jeigu tą dieną ir lytų. ge
gužinė vistiek įvyks ten pat 
didelėje ir gražioje salėje.

Bostone lankėsi 
arch. inž. Jurgis Okunis

Praeitą savaitgalį Bostone 
lankėsi architektas inž. Jur
gis Okunis iš New Yorko.

Sandaras 7-tos kp. nariams į C 0 S M O S PARCELS
Sandaros 7-tos kuopos na-; EXPRESS CORP- 

rių mėnesinis susirinkimas, 
kuris įvyksta šį sekmadienį, 
gegužės 15 d. ryšium su bū
sima birželio 5 d. gegužine-
pikniku yra labai svarbus vi
siems kuopos nariams, todėl 
visi prašomi jame būtinai 
dalyvauti.

Valdyba

Peter Maksvytis

Trans-Atlantic

Buvusi Stepono Dariaus posto motery prezidentė Mo
nika Plevokienė, kariai pagerbti banketas rengiamas 
sekmadienį, gegužės 22 d. 5 vaL popiet So. Bostono Liet. 
Pil. Dr-jos salėje. M. Plevokienė prezidentės pareigas 
ėjo 1959-60 metais; ji yra ėjusi ir įvairias kitas parei
gas posto moterų organizacijos vadovybėje, o dabar yrti 
maršalka. Ji priklauso Suffolk apskr. legiono motery, 
buvusių prezidenčių, komitetui, o taip pat ir Suffolk 
organizacijos ”Eight and For t y“ 136 skyriui; ji veikia 
ir įvairiose lietuviy organizacijose. Banketu rūpinasi or
ganizacijos pirm. C. šilalienė, komiteto pina. M. Roas, 
H. Piragienė, B. Bordmanienė, A. Kontrimienė ir kt. 
Jos kviečia bankete dalyvauti.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETUVĄ

926 E. Fourth SL, 
Sa.

Mira J. Paplauskas

Gegužės 5 d. Juozas Pa
plauskas (Poplas), 61 m. 
amžiaus, Atholio Šv. Pran- 
cišaus parapijos vargoninin
kas, palaidotas Bostono N.
Kalvarijos kapinėse.

Velionis, gyvendamas Vo
kietijoje, vedė Garmisch •
Partenkirchen liet. charą, Vedėjas J. 
o atvykęs į JAV, kurį laiką 
Worcesterio Lietuvių Meno 
Mėgėjų Ratelio chorą-

Jis paliko liūdinčią žmo
ną Marijoną, dukteris Daną 
Eikinienę, Teresę Leveckie- 
nę ir Oną Dowaliby. Joms ir 
visiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2680068

Vaičaitis

Atlieka visas pataisymo, 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados ild 9 va- 
landų vakaro.

im AN 8-3688

M0000000060P;

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 Ė Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

įHjooootAiuuL i'imrnr nffnnmr v

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

į Lietuvą.
Karka yra

OtDžlALSlA SIUNllNIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
IR

BAninArirTC ovvnniorvvAiiuuir i □ an i niuo
390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127. 

TeL AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I NA MCSŲ IŠTAIGOJE. 
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

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

Vedėja ALDONA ADOMONIS

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. 428-8425

Vila atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki 
rugsėjo 15 d., ir jau dabar priimami užsakymai-

-1 »_______1C P____ Ca “kreiptis: ur. E-a. Jansono*, įėj nuscuaiv
Mass. 02124- Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai 
į vilą AUDRONĖ — Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią 
žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar .par
duodant namus.

Kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimių.

Parūpina visą lūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

J elefonas: 268-6030 U ! Į
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Mirė N. Adomkaitis

Gegužės 4 d. mirė Dor- 
ch estery gyvenęs Norbertas 
Adomkaitis, buvęs nepri
klausomos Lietuvos karinin
kas. Paliko liūdinčius žmoną 
Leokadiją Šteinaitę-Adom- 
kaitienę, sūnus Vytautą ir 
Algį, dukterį Daną Rogers, 
brolį Joną Adomkavičių ir 
seserį Veroniką Nebelevičie- 
nę. kuriems reiškiame gilią 
užuojautą.

Velionis palaidotas Forest 
Hills kapinėse-

Dėkoju daktarui Stanley 
Mikai už rūpestingą gydy
mą. savo žmonai, dukterims. 
žentams įr vaįkaičiams, 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

Ketvirtis * Co.
>1 • OK

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

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

JP8DINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos;
nuo 9 vat ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeee**************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: •
(RUDOKIUTĖ) :į

OPTOMETRISTt « 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

::
i:
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Apsidrauskis
• NUO UGŲ IR NELAIMIŲ
•_ ...♦ Draudžiame nuo pono, visu- 
| kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..

Viepia insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire OePeaee—Constable

598 E. Broadway 
So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

š Dažau ir Taisau *
» , • e► Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau 4

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasauumų žinių Muizauaa 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos bumerio aptarnavimas
* VELTUI krosnies ir bumerio išvalymas
* Automatinis alyvo8 {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
* 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 WASHHMGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti —

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS
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

Elektros Prietaisai 
fUpeetin«ai taisome laikrodžiu* <1 

žiedas. papaožaluft

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

: I J viską, ką pataisyti reikia. 
? Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

aamaoeoaaoaoeeoeoooGoaaoaosMr

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir ėventadieniaia 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mam.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ck»:
287 Coacord Rd„ Billeriea,

TEL. MO 3-2948

dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit i lietuvišką raistiaą,

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

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, 80. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
Nno 8 vat ryto iki 8 vaL ▼„ išskyros šventadienius lr

A. I. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Nevrton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare, 
Hardicare Co.
Sariainkae K. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Datai 
Ponieroa Sienom*

Stiklas Lai 
Visokie reikmenys

Reikmenys plamberiams 
- ~ daikte!




