
f
draugas
4545 W. «3RD ST., 
ClllCAG# 29. 1UL.

KELEIVIS
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams............................... $5.00
pusei met .......................... 2.50

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

-..t-:

Į !

THE TRAVELER— rfh f T T ToSK-m - fftnSi į— =iT sją. LITHUANIAN WEEKLY

KELEIVIS
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass.
Since February 9, 1905

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

NR. 21 SOUTH BOSTON, MASS., 1966 GEGUŽES - MAY 25 62-RIEJI METAI
-''Keleivio” Telefonas AN 8-8071 Second-class postage paid at Boston, Massachusetta Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Atsišaukimas i Lietuvių 

visuomenę!
1964 m. New Yorke mirė Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto Signataras, Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, ilga
metis demokratinių seimų narys, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto steigėjas ir pirmininkas, kelių knygų 
autorius profesorius STEPONAS KAIRYS-KAMINSKAS.

1965 m- taip pat New Yorke mirė ilgametis Lietuvos 
demokratinių seimų narys, kovotojas dėl Lietuvos laisvės, 
VLIKo narys, Lietuvos Laisvės Komiteto narys, kelių kny
gų autorius KIPRAS BIELINIS.

Abu veteranai, nenuilstami kovotojai dėl laisvos de
mokratinės Lietuvos mirė JAV su viltimi, kad jų darbai 
bus tęsiami likusių gyvų lietuvių.

Jų pelenai yra atvežami š. m- gegužės 30 d. į Chicagą 
ir tų pat diena 1 valandų popiet bus padėti Lietuvių Tauti
nėse kapinėse šalia buv. Lietuvos R. Prezidento dr. K. 
Griniaus ir kitų veikėjų.

Garbingų valstybininkų palaikams pagerbti ir laiki
nai padėti j skirtas jų urnoms vietas yra sudarytas komite
tas, kuris kviečia visas lietuvių patriotines organizacijas, 
jaunimo draugijas, studentų sambūrius, sporto klubus, 
politinius junginius ir partijas, abiejų velionių gimines, 
draugus ir visus lietuvius dalyvaut jų pagerbime ir palaikų 
palydėjime Lietuvių Tautinėse Kapinėse 1966 m. gegužės 
30 d. 1 vai popiet.

Organizacijų atstovai, norintieji tarti atsisveikinimo 
žodį, prašomi pranešti laidojimo komiteto pirmininkui J. 
Skorubskui — 1634 50 Avė. Chicago, III- 60650, telefonas 
TO 3-4236, arba sekretoriui J. Talalui — 7137 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III- 60636, telefonas ST 3-0926.

Nuoširdžiai kviečiami visi pagerbti mūsų valstybinin
kus ir nenuilstamus kovotojus dėl šviesios Lietuvos at- 
dLies

LAIDOJIMO KOMITETAS
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ro partija 5, komunistai 3 ir 
ir kairieji socialistai 1 Opo
zicijoje pasilieka konserva
torių, liberalų, švedų ir ma
žažemių partijos, kurios iš 
200 atstovų parlamente tetu
ri 48 atstovus.

Iki šiol vyriausybei vado
vavo centro partija. Komu
nistai valdžioj nebuvo nuo 
1948 metų.

Vliko pirmininkas 
grįžo iš Europos

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas 
grįžo iš Europos. Jis dalyva
vo Europos Taiybos posė
džiuose stebėtoju, kaip Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo delegacijos pirmininkas, 
matėsi su įžymiais Europos 
valstybininkais. Jo įdomų 
pasikalbėjimą su Eltos ko
respondentu išspausdinsime 
kitame numeryje.

Socialdemokratai vadovauja 
Suomijos vyriausybei

Vyriausybe sudarė keturių partijų koalicija, kuriai
vadovaus socialdemokratai.

Suomijoj socialdemokra
tai visą laiką buvo stiprūs ir 
daug atstovų rinkimuose lai
mėdavo, bet, Sovietų S-gai 
spaudžiant, jie buvo privers
ti neiti į vyriausybę.

Paskutiniuose rinkimuose 
socialdemokratai laimėjo 
daugiausia atstovų, bet vy
riausybę sudalyti nebuvo 
lengva. Socialdemokratų va
dai pasikeitė, todėl ir Mask

va nebuvo jiems taip prie
šinga, pagaliau ir bendra pa
saulinė padėtis yra pasikei
tusi. Be to, socialdemokratai 
reikalavo ir komunistus į- 
traukti į vyriausybę, kad jie 
būtų atsakingi už vyriausy
bės darbus. Dešinieji tam 
buvo priešingi. Pagaliau su
tarta, kad vyriausybei vado
vaus socialdemokratai, ku
rie turės 6 ministerijas, cent-

Gen. Įeit. William W. Momeyer 
paskirtas JAV oro pajėgų vadu 
P. Vietname nuo liepos 1 d.

Franklin D. Roosevelt, buvusio 
prezidento sūnus, kandidatuoja 
j New Yorko gubernatorius.

Lietuviu koncertai
Cape C ode

Cape Codo konservatori
jos koncertų agentūra liepos 
23 d-.rengia Lidijos Šukytės 
ir Stasio Baro koncertą, a- 
kompanuojant komp. Dariui 
Lapinskui, o rugpiūčio 6 d. 
pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą.

Šiuos mūsų menininkus 
pakviesti konservatoriją pa
ragino Jonas Vasiliauskas, 
kurio žmona balerina Tatja
na Babuškinaitė minėtoje 
konservatorijoje mokytojau
ja.

Pats Jonas Vasiliauskas 
nepriklausomoj Lietuvoj yra 
organizavęs žymiausių už
sieniečių solistų ir kt- meni
ninkų gastroles.

W. Reuther vėl 
perrinktas

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther vienuoliktą kartą 
parrinktas pirmininku. Jis 
jau 20 metų vadovauja šitai 
unijai ir yra vienas pažan
gesnių unijų vadų. Kalbama, 
kad, Meany išėjus į pensiją, 
Reuther pateks į jo vietą

Pirmą kartą į tos unijos 
vadovybę išrinkta moteris 
Olga Madar.

Viršuje:
Steponas Kairys, gimė 1879 m. sausio 1 d., mirė 1964 m. gruodžio 
16 d. New Yorke.

Apačioje:
Kipras Bielinis, gimė 1883 m. rugsėjo 26 d., mirė 1965 m. gruodžio 
7 d. New Yorke.

Danange budistai pasidavė 

Ky kariams
Danango sukilėliams pasidavus, dar nereiškia, kad 

budistai nusiramins ir nebemaištaus prieš Ky vyriausybę.

Kaip žinoma, Vietnamo 
antrajame pagal didumą 
Danango mieste šeimininka
vo vyriausybei priešinga ka
riuomenė, nors ir buvo paša
lintas jos vadas gen. Thi 
Ministeris pirm. Ky prieš 10 
dienų pasiuntė ten savo ka
riuomenę "tvarkai įvesti“. 
Prasidėjo savitarpinis karas- 
Pagaliau sukilėliai pasidavė, 
bet ar budistai nurims ir ne- 
bereikalaus tuoj Ky vyriau
sybę pasitraukti, šiuo mo
mentu dar neaišku.

JAV ambasadorius Hen
ry C. Lodge jau sugrįžo į 
Vietnamą, ir jis stengsis su
rasti būdų padėčiai apra
minti, kad būtų galima ruoš
tis numatytiems rinkimams, 
bet kiek tai seksis?

Prez. Johnsonas laikrašti
ninkams pasakė, kad JAV 
nesikiš į Vietnamo vidaus 
reikalus, kad neįsakys, ko
kią valdžią pasirinkti, bet 
apgailestauja jų tarpusavio 
grumtynes, kurios trukdo 
kovai su komunistais.

Čia prasideda liūties lai
kotarpis, kuris trukdys lėk
tuvų veiksmams- Bet praei
tą šeštadienį JAV aviacija 
39 kartus daužė įvairius tai
kinius Š. Vietname ir 390 
kartų Pietų Vietname.

Gemini 9 skris 
gegužes 31 d.

Erdvėlaivis Gemini 9 dėl 
techniškų kliūčių negalėjo 
pakilti į erdvę gegužės 17 
d. Ta kelionė atidėta gegu
žės 31 dienai, todėl, jei vėl 
kas nesutrukdys, gal šį kar
tą jau pavyks atlikti visus 
seniau užsibrėžtus bandy
mus erdėje.

Kiekvienas nepasisekimas 
vis nutolina kelionės laiką į 
mėnulį, kur ir sovietai lenk
tyniauja.

Dr. Jono Valaičio 
svarbus išradimas

JAV spaudoje ir per radi
ją plačiai paskelbta žinia, 
kad dr. Jonas Valaitis sura
do, kaip artimoj ateity bus 
galima nustatyti pirmuosius 
vėžio ligos reiškinius, o juos 
pastebėjus, bus galima ir li
gą nugalėti dar prieš jai iš- 
siplečiant.

Dr. J Valaitis dar tik bai
gė savo tyrimų pirmąją da
lį. Jis yra Park Ridge ligoni
nės Chicagoje patologijos 
skyriaus vedėjas ir jau se
niai, Amerikos vėžio drau
gijai pevedus, dirba vėžio li
gos tyrinėjimo srityje.

Dr. Jono Valaičio tėvai 
Jonas ir Antanina Valaičiai 
yra įžymūs nepriklausomos 
Lietuvos pedagogai, dabar 
gyvena Chicagoje-

Pietryčių Azijoje 
354,500 JAV karių

Pentagono pranešimu, 
Pietryčių Azijoje viso labo 
yra 345,500 JAV karių. Iš 
jų Vietname 254,500, Tai
lando 15,000, JAV 7-jame 
laivyne 60,000 ir Guamo a- 
viacijos stovykloje 5,000.

M cN amaru už visiem 
karo tarnybą

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara, kalbėdamas 
laikraščių leidėjų draugijos 
susirinkime, pareiškė, kad 
reikalinga įvesti 2 metų pri
valomą karo tarnybą visiem 
jaunuoliam. Kurie netiktų 
karinei prievolei, tie turėtų 
tą laiką atitarnauti civilinėse 
organizacijose—Taikos kor
puse, kovai su skurdu orga
nizacijose ir kt. Neabejoti
na, kad tuoj kils protestai-..

Kanados parlamente 
sprogo bomba

Kanados parlamente, iš
vietėje greta ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų 
ministerio kabineto, sprogo 
namų darbo bomba. Žuvo ir 
ją rankoj laikęs asmuo. Ne
aišku, ar jis buvo politinis 
fanatikas, ar pamišėlis.

Jų abiejų pelenai bus iškilmingai padėti Chicagos Lietuvių Tauti
nėse kapinėse šį sekmadienį, Kapų Puošimo Dieną. Pelenus į Chi
cagą veža velionių giminių ir Lietuvos Socialdemokrtų Sąjungos 
atstovai.

Chicagos policininkas Michaelį 
tapo milionierius. Mat, praeitų 
metų gruodžio mėnesį mirusi 85 
m. amž Alice Atwood jam paliko 
$10 milionų.

Dr. Timothy Leary, kuris tyri
nėjo haliucinacijas sukeliantį 
LSD vaistą, tvirtina, kad tą 
vaistą vartoja apie trečdalis 
studentų.

"KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA

KITAS "KELEIVIO“ NUMERIS DĖL KAPŲ 

PUOŠIMO DIENOS IŠEIS VIENĄ DIENĄ VĖLIAU.



Puslapis antras KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 21, 1966 m. gegužės 25

Svarbios Europos saugumo 

organizacijos likimas
Šiuo metu daug- kalbama ir rašoma apie Šiaurės At

lanto Sutarties Organizacijos (sutrumpintai vadinamos 
Nato) krizę, nes iš jos pasitraukia Prancūzija, bet ne visi 
gal gerai žinome, kas ta organizacija yra, dėl ko ir kaip ji 
atsirado ir kokia jos reikšmė šiandien.

Antrajame pasauliniame kare Sovietų S-ga kartu su 
JAV ir kitomis demokratinėmis valstybėmis kariavo prieš 
Hitlerio Vokietiją ir, jeigu ne jos sąjungininkai, tai Hitle
ris būtų Sovietų Sąjungą greitai paklupdęs- Taigi, atrody
tų, kad ir po karo Sovietų Sąjunga turėjo taikiai su buvu
siais karo meto sąjungininkais sugyventi, bet taip nebuvo 
ir negalėjo būti, nes ir kovota buvo priešingais tikslais. 
JAV ir kiti demokratiniai kraštai kariavo, kad sunaikintų 
vokiečių nacizmą, o Sovietų Sąjunga — kad po karo galė
tų paskelbti komunistinę revoliuciją visame pasaulyje ir 
jį valdyti.

Todėl tuoj po karo pasireiškė agresinga Sovietų S-gos 
užsienio politika, dėl to kilo nesutarimų tarp Sovietų S-gos 
ir Vakarų demokratinių valstybių.

1945 m Sovietų S-ga aktingai palaikė Graikijos ko
munistų sukilimą, ir jei ne JAV. tai Graikijai būtų primes
ta komunistinė tvarka. Sovietų Sąjunga labai spyrėsi dėl 
jos kariuomenės išvedimo iš šiaurės Irano, kur ji buvo 
Įėjusi karo metu.

1947 m. vietoj karo metu uždaryto Kominterno buvo 
Įkurtas Kominformas. komunistinių partijų sąjunga. So
vietų S-gos kariuomenė padėjo Įvesti komunistinę tvarką 
Lenkijoje, Vengrijoje. Rumunijoje ir Bulgarijoje-1948 m. 
Įvyko komunistų perversmas Čekoslovakijoje ir tų pačių 
metų birželio mėnesį komunistai paskelbė Berlyno blo
kadą.

Visa tai turėjo atidaryti akis ir akliems, kurie tikėjosi, 
kad Sovietų Sąjunga ir po karo pasilieka sąjungininku.

Padėtis buvo nekokia. JAV, be kurių Europa nebūtų 
buvusi nuo nacizmo pavojaus išgelbėta, po karo tuoj pra
dėjo nusiginkluoti. Tą darė ir kitos demokratinės valsty
bės, bet ne Sovietų Sąjunga — ji tebelaikė 200 paruoštų 
divizijų.

Taigi, Vakarų valstybėms buvo ko susirūpinti. Jung
tinės Amerikos Valstybė Trumano ir Marshallo planais 
padėjo Europai sutvarkyti ūkį. Sukruto ir pačios Europos 
valstybės organizuotis savo ūkiui ir saugumui sustiprinti.

1947 m. D. Britanija ir Prancūzija pasirašė abišalės 
paramos sutartį, o tų metų gale Belgija, Olandija ir Liuk- 
senburgas sudarė muitų uniją Iš šių sutarčių 1948 m. iš
augo Vakarų Europos Unija, apimanti jau 5 valstybes. 
Kitais metais buvo Įsteigta Europos Taryba, kurią sudarė 
10 valstybių: D. Britanija, Prancūzija. Italija, Danija, 
Norvegija, Belgija, Olandija, Portugalija, Liuksenburgas 
ir Islandija, o 1949 prie jos prisidėjo JAV ir Kanada, ir 
tų metų balandžio 4 d. Washingtone pasirašė sutartį. Taip 
gimė Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (Nato), prie 
kurios 1952 m- prisidėjo dar Graikija ir Turkija, o 1955 m. 
ir Vakarų Vokietija. Tuo būdu ta sąjunga apjungė 15 vals
tybių.

Šia sutartimi pasižadama tarptautinio pobūdžio ne. 
sutarimus spręsti taikingomis priemonėmis, ir, vieną ar 
kitą narį priešui užpuolus, visi kiti eina jam pagalbon.

Remiantis šita sutartimi buvo sudaryta politinė tary
ba iš Į organizaciją Įeinančių valstybių užsienio reikalų 
ministerių ir karinė taryba iš generalinių štabų viršininkų. 
Jos renkasi reikalui esant. Nuolat veikia reprezentantų ta
ryba, sekretariatas ir bendros karinės pajėgos, kurių pir
muoju -viršininku buvo JAV generolas Eisenhovveris-

Sutartis pasirašyta 20 metų. Po 10 metų leidžiama ją 
keisti. Tuo pasinaudodamas Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle nutarė iš Nato pasitraukti. Jis jau šią vasarą ištrau
kia savo karinius dalinius ir verčia iš Prancūzijos išsikelti 
Nato karinę būstinę ir jos karines pajėgas.

Aišku, tai yra smūgis Nato organizacijai- Birželio 
6 d. Belgijos sostinėje susirinks Nato užsienio reikalų mi
nisterių taryba ir spręs, kas daryti toliau. Vyrauja nuomo
nė, kad likusios 14 valstybių nemano organizacijos panai
kinti. kad ji gali sėkmingai veikti ir be Prancūzijos. Ma
noma, kad jos vyriausia būstinė bus perkelta i Belgiją.

Nato reikšmę Europos saugumui rodo tas faktas, kad, 
ją įsteigus, nors Sovietų S-ga nesiliovė vedusi priešingą 
propagandą ir grasinusi, bet daugiau nė vienos pėdos 
žemės Europoje nuo to laiko nebeužėmė.

Sovietų Sąjungos ministeris pirm. Aleksėj Kosygin 
(kairėje) ir Jungt. Arabų Respublikos (Egipto) prezi
dentas Abdel Nasser sudaužia stiklus. Lankydamasis 
Egipte, Kosyginas smarkiai puolė JAV dėl karo Vietna. 
me.

laikraščių iškilmingai pami
nėjo prisiminimą Muravjo-! 
vo, kaip Rusijos reikalų 
šiaurės-vakarų krašte gynė
jo bei to krašto malšintojo ir 
tvarkytojo. Daugybė vaini
kų padėta buvo prie pamink-

SVEIKINO LSP
DELEGATŪRĄ

LKDS Centro Komiteto 
pirmininkas A J. Kasiulai- 

' tis Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos 70 metų sukak--

UŽ 30 BIL DOLERIŲ
70 MIL. GALVŲ

Washingtone eina ginčai, 
ar reikia išleisti 30 bilionų 
dolerių, kad būtų išgelbėta 
70 milionų JAV gyventojų.

,. . , . z v .i Mat, karo žinovai sako! ’gatura! atsiuntė sitokj svei- L, (,aba|. wlus karuj 
inimą‘ j JAV ir Sovietų Sąjungos,

I paskutinioji savo atominiais 
ginklais pajėgtų išžudyti 130 
milionų JAV gyventojų. Bet 
jei apsisaugojimo priemo- 

' nėms išlaidas padidinti dar 
30 bil. dolerių, tada Sovietų 
Sąjungai pradėjus karą be- 
žūtų tik 60 mil. žmonių.

Kinija išsprogdino trečią
ją atominę bombą. Po 2-3 
metų ji turės atomines bom- 

. bas, kurias galės numesti už 
į 500-700 mylių, o po 10 metų 
i jos atominės bombos jau ga
lės pasiekti ir JAV-

lo. Peterburge, Maskvoje ir 1 ,-P -8 ,J ..J.® nį° cle . I & J era n imi sr^innra cifnki cvoi.l
kitose vietose vakar buvo at< jįjnjma. *
laikytos gedulingos pantai- Gerbiami Ponai
nn« ii7. Mnravinva. I T . , . n • > , , ,Lietuvių Socialdemokratųdos už Muravjovą.

"Ryšium su šio paminklo, gražios sukakties proga pra. 
atidengimu į mus kreipėsi Į šau priimti Lietuvių Krikš- Į1 
užsienyje gyvenantieji lietu-Į čionių Demokratų Sąjungos v1 
viai socialdemokratai, pra-j vardu nuoširdžiausius svei- 
šydarai išspausdinti jų pa-Akinimus.

Tiek jus, lietuvius social
demokratus, tiek mus, krikš- 

jungia 
didžiųjų

Kas kitur rašoma
VATIKANO IR MASKVOS

ABIPUSĖS NUOLAIDOS

"Naujienos apie tai štai 
kaip rašo:

"Antrajame visuotiniame 
katalikų bažnyčios susirinki
me Vatikane dalyvavo ir 
Lietuvos vyskupai. Jie, žino

ma, galėjo tenai nuvykti tik 
su Maskvos leidimu

"Pasirodo, kad tas leidi
mas buvo duotas, Vatikanui 
prašant.

Chicagos dienraščio "Dai- 
ly News“ užsienio korespon
dentas Milt Freudenheim 
rašo, kad Maskva patenkino 
ir kitą Vatikano prašymą:

Karo kapelionas kalbasi su marinu Reuben F. Morales. 
Jo 14 vyrų būrį buvo užpuolę Vietnamo partizanai. Jis 
buvo sužeistas, bet apsimetė negyvu, kai partizanai jj 
kratė. Tuo būdu išliko gyvas.

kad būtų paleisti iš kalėjimo 
Ukrainos prelatai. i

"Iš savo pusės popiežius 
Paulius VI prižadėjo Sovietų 
Sąjungos valdžiai nekelti 
bažnyčios suvažiavime "be
dieviško komunizmo“ klau
simo, ir popiežius šito paža
do tvirtai laikėsi, — nors 
850 vyskupų reikalavo, kad 
katalikų bažnyčia viešai ir 
oficialiai komunizmą pa
smerktų- Iš visų ekumeninio 
konsiliumo pareiškimų net 
užsiminimas apie komuniz
mą buvo Pauliaus Įsakymu 
išbrauktas.

"Šito nuolaidumo kaina 
Vatikanas išsiderėjo Mask
vos sutikimą šventinti nau
jus vyskupus Lietuvai ir 
Kremliaus leidimą tiems

I

Respublikonas Robert Griffin 
rūsio Patrick McNamara, de- 
paskirtas senatorium vietoje mi- 
mokrato iš Michigano.

i
Lietuvos Socialdemokratų
Partijos 70 metų sukakčiai

vyskupams dalyvauti pašau- paminėti- Ten tarp kita ko 
lio vyskupų suvažiavime. rašoma:

"Lietuvos S.D. Partija in-

lio vyskupų suvažiavime. 
"Sklandžiam santykių iš

sivystymui tarp Vatikano iri ...
Maskvos pakenkė kardinolo ; ĮoimacįJai aPie sa.vo veiklą 
Wyszynskio susipykimas su jir apie įvykius Lietuvoje pa- 
Lenkijos diktatorium Go_ I naudodavo Vakarų sodalis- 
mulka, kuris atmetė kardi-i V.n^ sPau(^; 1^98 m. lapkri- 
nono prašvmą leisti popie-j C1° d. ^^niuJe buvo ati- 
žiui aplankyti Lenkija jos i bengtas paminklas Lietuvos

; šintoiui Muravjovui-Kori- 
I kui. Liet. S D. partija krei
pėsi į Vakarų socialistinę 

i spaudą, prašydama išspaus
dinti partijos atsišaukimus. 
Ir prancūzų, ir vokiečių 
spauda atsišaukimus paskel- 

i bė ir suteikė informacijų a- 
pie Liet. S.D. Partiją Vokie
tijos Socialdemokratų Parti
jos centro organe "Vor- 
waerts“. 1898 m- -lapkričio 
22 d. Nr- 273 buvo atspaus
dinta: tt

1,000 metų krikščionybės! P° 1^63 metų sukilimo mal- 
sukakties proga.

"Tačiau noras suartėti ne-Į 
išnyko nei Maskvoje, nei 
Vatikane, Kalbama, kad So
vietų Rusija gali net suteikti 
diplomatinį pripažinimą Va
tikanui- Tokiu atveju popie
žius būtų pakviestas padary
ti oficialų vizitą Maskvai.

"Sovietų pavergtos tautos 
tuo būtų labai nusivylusios“.

SOCIALDEMOKRATAI
VISADOS BUDĖJO

Lietuvių Profesinių Są
jungų grupės Londone lei
džiamo "Darbininkų Balso“ 
paskutinis numeris skirtas i

"Paminklo pašventinimas 
Lietuvoje, šiandien telegra
fas iš Peterburgo praneša: 
—Muravjovo paminklo Vil
niuje atidarymo proga daug

reiškimą, kurį mes mielai čia' 
spausdiname:

"Lietuvos gyventojai vis čionis demokratus, 
tebevelka nepakeliamą iš-j šiandien vienas 
imties stovio įstatymų naštą,! tikslų — savo brangios ir ne- 
isimties stovio net beteisėje, pamainomos Tėvynės laisvės 
Rusijoje, vykdomo plėšriau-' 
sios ir niekšingiausios caro 
valdininkų gaujos. Visas lie
tuvių dvasinis ir kultūrinis 
gyvenimas yra užgniaužia- 
mas prievartos ir brutalumo. 
"Tas pats caras, kuris nese
niai nustebino visą pasaulį 
savo "humanišku“ taikos 
manifestu, yra atsakingas už 
tą skurdą ir kančias, kurias! 
išgyvena lietuvių, lenkų ir 
kitos tautos Tas pats "taikos 
kunigaikštis“ dabar apvai
nikuoja dešimtmečius truku-1 
sius lietuvių tautos kankini-! 
mus ir niekinimus. Vilniuje 
šventinamas 1863 metų lie
tuvių tautos sąjūdžio malšin
tojo paminklas.

"Per kelias dienas prieš 
tas ciniškas caro valdžios iš
kilmes Liet. S.D.P. pasklei
dė tokį atsišaukimą tarp 
Lietuvos gyventojų, kuriuos 
sudaro daugiausia žemės ū- 
kio ir pramonės proletaria
tas:

"Draugai lietuviai ir lietu
vės!

"Dar tik kelios dienos, ir 
revodiucinio sąjūdžio malšin
tojo paminklas bus atideng
tas.

"Naikinančių gaisrų baisi 
atošvaistė, nesuskaitomos'..........  „ ___
kartuvės ir daugybė įkalintų1 straipsniai. Jaunieji 
aukų yra iškalbingiausi Mu- riai, pasirašę tikru vardu ir tokį sunkvežimi nuvežus į 
rivjovo atvykimo liudyto-' 
jai: 128 pakartųjų, 9361 
nuteistųjų Sibiro katorga ir 
4096 ištremtųjų Į tolimiau
sius Rusijos užkampius — 
tai tiek žmonių aukų pagal 
paties mirusiojo (Muravjo
vo) užrašus.

"Konfiskuota bažnyčios, | 

nojamasis turtas, žemės sa-irąšyti, publicistiniai straips-

I
I

kova. Tebūna ši kova Jūsų 
didžiuoju uždaviniu ir tiks
lu. Tebūna Lietuvos ir lietu
vio meilė jungtis tarp mūsų 
organizacijų ne tik šiuo 
skaudžiu laisvės kovos me
tu, bot visuomet ir visur.

Nuoširdžiai Jūsų
A. J. Kasiulaitis, 

LKDS CK pirmininkas

LIETUVIAI HOOVERIO 
BIBLIOTEKOJE

Lietuvos generalinis kon
sulas dr. Petras Daužvardis, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro valdybos pirm. 
Jonas Jasaitis ir dailininkė 
Bronė Jameikienė lankėsi 

i buv. JAV prezidento Hoo- 
verio vardo bibliotekoj West 
Brandi, Iowa, rengiamo lie
tuvių skyriaus išbaigimo rei
kalu. Lietuvių skyrius bus 
užbaigtas įrengti iki atei
nančio vasario pradžios.

UŽPUOLĖ SOCIALISTŲ 
BŪSTINĘ

Į JAV socialistų darbinin
kų partijos Detroite skyriaus 
būstinę Įėjęs pilietis šovė 9

! kartus iš revolverio Į ten ras- 
! tus 3 jaunus vyrus, pirma su- 
; šukęs: "Jūs visi komunis- 
■ tai!“ Vienas nušautas negy- 
i vai. du sunkiai sužeidė.

Policija nusikaltėlį suėmė.

JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ 
ALMANACHAS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba, no
rėdama skatinti jaunąją kar
tą literatūrinei kūrybai, Jau
nimo Metų proga leidžia 
Jaunųjų rašytojų Almana
chą. Almanache bus spaus
dinami 16-30 metų amžiaus 
autorių prozos ar poezijos 
kūriniai ir publicistiniai

DIDELIS RŪKALŲ 
ŠMUGELIS

Rūkalai (cigaretės ir kt.) 
Įvairiose valstybėse yra ap
dėtos akcyzo mokesčiu- Jis 
nėra visur lygus, todėl vie
noj valstybėj jie yra bran
gesni, o kitoj pigesni. Pavyz
džiui. cigarečių kartono kai
na Massachusetts valstybėje 
yra $3.24, o N. Carolinoj tik 
$1.85. Taigi, atsivežęs iš ten 
i Bostoną vieną sunkvežimį 
cigarečių (800 dėžių) gali 
uždirbti $64,000, o valstybė 

auto-Į neteks $48,000 mokesčio O

pavarde ir nurodę savo am
žių ar gimimo metus, savo 
kūrinius atsiunčia iki 1966 
m. rugsėjo 1 d. šiuo adresu: 
Jeronimas Ignatonis, 6642 
So- Francisco Avė., Chicago, 
III. 60629.

Prozos kūriniai turi būti 
neilgi, geros kompozicijos ir 

vienuolynai, dvarai ir nekikl sklandžia lietuvių kalba pa- 
nojamasis turtas, žemės sa-|rąšyti, publicistiniai straips- 
vininkai apdėti kontribuci-į nJaj lietuvių tautinio kultū- 
jomis, kad atlygintų vai-į 
džios nuostolius, susiduriu-! 
sius dėl sukilimo, uždrausta! 
naudotis lotynų raidynu lie
tuviu spaudoje: tas prilygsta 
bet kokios lietuvių spaudos 
draudimą, paniekintos lie
tuvių ir <lenkų kalbos, jos pa
šalintos iš mokyklų, už
drausta lietuviams ir lenkam 
užimti valdiškas tarnybas ir 
kitas vietas Lietuvoje. Lietu
vos gyventojai atiduoti caro 
valdininkų gaujos nežabotai 
sauvalei.

"Tad, draugai ir draugės, 
pasitikėdami savimi ir savo 
ateitimi, kovokime už mūsų 
tikslus. Kovokime už mūsų 
padėties pagerinimą, kovo
kime už visišką Lietuvos sa
vivaldą, už federaciją su to
mis kaimyninėmis tautomis, 
kurios mums laiduos auto
nomiją ir laisvę“

Taigi, caras tada Lietuvos 
miestus "puošė“ tokių savo 
uolių tarnų, kaip Muravjovo, 
koriku praminto, pamink
lais, c dabartiniai Lietuvos 
pavergėjai, Maskvos komu
nistai, Lietuvos miestų aikš-! 
tęs teršia savo ”i 
—Leninu ir kitais,'

I

rinio gyvenimo temomis, ne
ilgesni kaip 3 mašinėle rašy
tų puslapių.

Almanache bus spausdi
nama tik po vieną prozos 
veikalą ir po vieną publicis
tinį straipsnį to paties auto
riaus, poezijos gi galės būti 
ir daugiau, pagal jos vertę.

Almanachui redaguoti su
daroma komisija, kuriai ir 
pavedama padalyti atsiųstų 
veikalų bei straipsnių atran
ką. Silpnesnieji kūriniai bus 
gražinami autoriams jų nu
rodytu adresu. Geresnieji 
bus talpinami almanachan 
be honoraro autoriams

Kostas Jonuška

PRAŠO VADOVĖLIŲ
JAV Lietuvių Bendruo

menės Centro valdyba pra
šo mokyklų vadovybes ir vi
sus JAV lietuvius turimus 
nenaudojamus vadovėlius 
paaukoti Pietų Amerikos 
lietuviams. Vadovėlius siųs
ti Centro valdybos adresu: 
Jonas Jasaitis, 7252 So. 
Whipple St., Chicago, III. 

' 60629- Surinkti vadovėliai 
dievaičiais“] bus paskirstyti ir pasiųsti 

Pietų Amerikos lietuviams-

New Yorką — dar daugiau 
uždirbtum.

Dėl šmugelio kenčia ne 
tik Massachusetts, bet ir ki
tos valstybės, todėl jos vi
saip stiprina kovą su tuo 
šmugeliu.

KAS PENKTAS ŽMOGUS 
YRA KINIETIS

Kinijos žmonės veisiasi 
kaip blakės. Dabar ten skai
čiuojama 750 mil. gyvento
jų. Vadinasi, kas penktas 
žmogus mūsų žemėje yra ki
nietis.

Su tokiu greitu žmonių 
daugėjimu negali spėti kilti 
žmonių ūkis, o su juo ir kul
tūrinis gyvenimas. Tą su
pranta ir vyriausybė, todėl 
ji imasi Įvairių priemonių 
žmonių gimdymui sumažin
ti. Ji skatina abortus, ragina 
naudotis Įvairiomis apsau
gos priemonėmis, mergai
tėms neiti už vyro anksčiau 
kaip 25 metų, o vyrams vesti 
neanksčiau 30 metų amž., 
be to, bus nebeduodama pa- 
romos daugiavaikėms šei
moms, kai kur ta parama 
tebus duodama tik dviem 
vaikams.

BUS SUNKIAU PAVOGTI 
AUTOMOBILĮ

Britanijoje yra sugalvo
tas prietaisas, kurį Įtaisius 
automobily, sulaikomas au
tomobilio judėjimas. Polici
ja ir draudimo Įstaigos ji pa
tikrino ir pataria naudotis. 
Jo kaina tik $14.95.
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KAS NIEKO NEVEIKIA,

TO NIEKAS NEPEIKIA.
KAS SKAITO KAM.

TAS DUONOS NEPRAŠO.Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Lietuvių Jaunimo Kongresas

MIELI LIETUVIAI, | SKUBIAI TIESKIME

Dėkojame visiems, kurie 
parėmėte Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Jūs pa
rodėte didelę meilę jaunimui 
ir rūpestį jo lietuviška atei
timi.

Mes kreipiamės dar kartą 
Į visus lietuvius ir visas orga
nizacijas, prašydami sku
bios paramos jaunimo dar
bams. Ypatingai į tuos, ku
rie dar neturėjo progos su 
savo talka, patarimu ir auka 
prisidėti prie didžiojo lais
vųjų lietuvių ruošiamo įvy
kio — pirmojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso-

Jaunimo Kongresas bus 
visų laisvųjų lietuvių laisvės 
demonstracija. Jo metu pa
sauliui priminsime lietuvių 
tautos kančias ir parodysi
me. kad išeivijos stiprus, są
moningas ir gausus jauni
mas eina į ryžtingą kovą už 
Lietuvos laisvę iki visiškos 
nepriklausomybės atstaty
mo. Jaunimas deklaruos pa
siryžimą kovai, pareikš savo 
religinius, tautinius bei kul
tūrinius įsitikinimus ir užda
vinius lietuvių tautos amži
nai gyvybei ir kūrybingumui 
išlaikyti. Jis kreipsis į viso 
pasaulio jaunimą, kviesda
mas JĮ įgyvendinti pasaulyje 
laisvę ir teisingumą, grąži
nant mūsų pavergtai tautai 
iš jos atimtą laisvę.

Jaunimo Kongresas bus 
didingas ir prasmingas tada, 
kada į jį suvažiuos daug 
jaunimo. Jis bus toks, kokio 
mes visi norime ir kokį jį 
mes patys savo dalyvavimu 
ir finansine parama padary
sime. Jis bus patriotinio lie
tuvių jaunimo Kongresas. 
Jis parodys išeivijos lietuvių į 
pajėgumą ir tautinį susipra-i 
timą.

Laiko liko mažai, o darbų 
dar daug. Turime sukelti 45, 
000 dolerių, kad Jaunimo 
Kongresas pasisektų, sto
vyklos įvyktų, Jaunimo Pe
ticija būtų tinkamai surink
ta ir įteikta. Iki šiol sutelkė
me apie 18,000 dolerių.

Dideliais darbais ir dide
lėmis aukomis padarykime 
PLJK visų lietuvių pasidi
džiavimu- Lėšų telkimo va
jus su dar didesne energija 
turi būti visur vykdomas, 
kiekviena auka yra brangi ir 
skubiai reikalinga.

Mieli lietuviai, jaunimas 
ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas yra visų jūsų 
rankose. Jo pasisekimas pri
klauso tik nuo jūsų, nes 
Kongreso rengėjai padarė, 
daro ir darys viską, ko lietu
vių visuomenė pageidavo, 
norėjo, prašė ir liepė daryti

Jaunimo vardu prašome 
jūsų visų skubios paramos- 
Aukas ir talką duokite Jau
nimo Metų komitetams, o 
kur jų nėra, siųskite:

Lithuanian Youth Congress 
c/o Mrs. B. Juodikis 

1794 East 227 Street 
Cleveland, Ohio 44117

Visiems už viską iš anksto 
dėkojame.

PLJK Finansų Komisija

RANKĄ JAUNIMUI!

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas žada būti 
gausus dalyviais, iš kitų pa
saulio kraštų atvykusiais į 
JAV ir Kanadą.- Iki gegužės 
10 d. PLB JM Talkos Komi
sijoje jau buvo užsiregistra
vę 115 jaunimo atstovų iš 15 
valstybių (išskyrus JAV ir 
Kanadą)

Užsiregistravo šios valsty
bės:

Anglija 9, Argentina 16, 
Australija 21, Austrija 2, 
Belgija 3, Brazilija 5, Italija 
2. Kolumbija 7, Naujoji Ze
landija 1, Prancūzija 7, Šve- 
dija2, Šveicarija 1, Urugva
jus 3, Venecuela 14, Vokieti- 
la 22.

Iš JAV ir Kanados žada 
suvažiuoti tūkstančiai į Chi- 
cagą.

pamišėlis William D. Hollenbough, 44 metu amžiaus, kuris buvo pagrobęs 17 metu mer-Kairėje
gaitę Peggy Ann Bradnick. Policija jį užtiko neto Ii Shade Gap, Pa., ir nušovė. Prieš galą jis dar 
nušovė FBI agentą Terrv Andersoną (dešinėj) Vidury to pamišėlio namas Burnt Cabins, Pa. 
Pagrobtoji mergaitė sveika išgelbėta.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Paskutinis L.D. Draugijos 

susirinkimas i
Gegužės 15 d. White 

Ilorse salėje, 8616 Jamaicai 
Avė., buvo eilinis Lietuvių; 
Darbininkų Dr-jos susirin-: 
kimas. Jis buvo gausus, nes 
nariai domėjosi, kaip pavy
ko margučių vakaras, kurį 
valdyba (pirm. Bronė Spū-! 
dienė, vicepirm. Jonas Ri-( 
mavičius, sekr. Antoinette i 
Buivydienė, fin sekr. adv-1 
Steponas Briedis, ižd. Anta- į 
nas Svinglė) su savanoriais ' 
Petru Mačiu, Vincu Kalveliu I 
ii' Jonu Buivydu surengė per j 
14 dienų. Jie smarkiai ėmėsi' 
platinti bilietus ir tuo būdu 
i banketą sutraukė per 100 
asmenų. Daugiausia bilietų1 
išplatino: Buivydai 26, P.; 
Mačys 12, šateikos 11, Spū-j 
džiai 9, M- Akelis 6, V. Kai-' 
v ėdis 4, S. Briedis 4, F. Bru- Į 
čas 4 ir tt.

riose dirbo po 100 ir daugiau 
lietuvių, o dabar tėra viena 
kitoje miesto dalyje.. Tada 
siuvyklų savininkai turėjo 
savo sąjungą, vadinamą 
Kriaučių Kontraktorių Są
junga, kuri gausiai rėmė lie
tuvių visuomeninę veiklą).

5 lietuvių klubai, dabar 
tik vienas — Tautininkų 
Klubas ir kitur persikėlęs 
Atletų Klubas

5 spaustuvės ir laikraščių 
leidyklos, dabar jos visos iš
sikėlė kitur.

2 baldų krautuvės, dabar 
nė vienos.

4 vyrų kirpyklos-skutyk- 
los, dabar viena.

4 moterų kirpyklos, dabar 
nė vienos.

3 namų taisytojai ir dažy
tojai, dabar nė vieno.

2 fotografai, dabar nė vie
no.

3 gėlininkai, dabar nė vie-
)

DIDŽIAUSI RĖMĖJAI

Didžiausi Jaunimo Kon
greso mecenatai iki šiol bu
vo: Lietuvių Studentų Są
junga — 1,000 dol, Lapkri- 

„ čio 13 Žygininkai — 1,000 
pasiskolinti, nes užsakant J dol . Illinois Lietuvių Gydy- 
keliones ižde nebuvo pakan- tojų Dr-ja — 1,000 dol., Illi- 
kamai pinigų. Iki šiol atsira- nois Lietuvių Prekybos Ru
do keli didesni mecenatai, niai — 600 dol., JAV LB 
kurie apmokėjo keliones ki-1 
tų įvairių kraštų jaunimui. I 
Tai Studentų Sąjunga su. 
1,000 dol. Naujajai Zelandi
jai, Vincas Kizlaitis iš Cle-į 
velando, apmokėjęs kelionę 
Vasario 16 gimnazistui iš! 
Vokietijos; Bronė ir Vladas! 
Seleniai iš Detroito, apmo-‘ 
kėję kelionę Kolumbijos at- Į 
stovui; Margučio radijo- 
programa ir JAV LB Tary-' 
bos sesijos dalyviai, sudėję I reikia $45,000. Todėl sku 
pinigus Jūratei Reisgytei iš - biai visi aukokime! 
Australijos atvažiuoti. Taip j 
pat atsirado daug mažesnių’ 
rėmėjų atsiuntusių mažes
nes aukas-

PLJK Finansų Komisija 
kitų kraštų jaunimui padėti 
atvažiuoti paskyrė 15,000 
dolerių. Dali pinigų reikėjo

Centro valdyba — 500 dol., 
dr. P. Kisielius — 500 dol. 
etr- E. Lenkauskas — 500 
dol.

Daugiausia gaunamos au
kos iš pavienių rėmėjų yra 
po 5 ir 10 dol. Jos sudaro 
didžiausią dalį gautų pi’ni- 
gy.

Jaunimo Kongreso komi
tetas iki gegužes 17 d. tebu
vo gavęs apie $20,000, o jam

me aukšte prasidės Šv. Raš
to Tyrinėtojų dviejų dienų 
suvažiavimas, kuriame pa
skaitą laikys S- Beneckas iš 
Edwardsburgo, Mich. Įėji
mas laisvas.

Birželio 4 d. pradės veikti 
Šv. Rašto Tyrinėtojų radijo ■ 
programa lietuvių kalba- Ji 
bus girdima kiekvieną sek
madienį nuo 11:45 vai prieš 
pietus iš radijo stoties W.X. 
E.N. 106.5 mc.

Aktorė Hedy Lamarr su savo 
advokatu George Wank. Ji buvo 
apkaltinta pavogus krautuvėje 
keliu dešimčių dolerių .vertės 
prekių, nors su savim turėjo 
daug- vertingesnį čekį. Teismas 
ją išteisina. Dabar ji traukia 
atsakomybėn ją kaltinusią May 
krautuvę ir reikalauja atlyginti 
5 milionus dolerių.

LAWRENCE, MASS.

Mirė T. Šimkonienė

WASHINGTON, D.C.

Visi JAV ir Kanados lie
tuviai bei organizacijos pra
šomos skubiai padėti savo 
aukomis kitų kraštų jauni
mui atvažiuoti. Aukas per
duoti vietovėse veikiantiems 
Jaunimo Metų Komitetams, 
o kur jų nėra, persiųsti tie
siog PLJK Finansų Komisi
jai:

Lithuanian Youth Congress 
c/o Mrs. B. Juodikis 
1794 East 227 Street 

Cleveland, Ohio 44117

Labai prašoma, kad asme
nys ir organizacijos, kurios 
žada sutelkti lėšų kelionėms 
apmokėti savo pažįstamiem, 
giminėm ar organizacijų na
riam, apie tai praneštų PL 
JK Finansų Komisijai ir, jei 
galima, persiųstų jai atveži
mui surinktus pinigus. Tuo 
būdu bus išvengta nesusi
pratimų, kada vienam ar ki
tam atstovui pinigus siunčia 
ir PLJK Finansų Komisija, 
ir dar kas nors kitas. Finan
sų Komisija išpildys visų pa
geidavimus-

r

Didelę dalį savo kelionės 
apsimoka visų kraštų jauni
mo atstovai patys, bet jiems 
reikia dar didesnės mūsų 
paramos. Padėkime jiems,

Tūkstančiai aplankė
Lietuvos atstovybę

Gegužės 7 d. VVashingto- 
ne įvyko "The Goodwill 
Embassy Tour“ labdarybės 
tikslu. Visa tai rengė ”The 
Guild Davis Memorial 
Goodvvill Industries“. To 
"Tour“ garbės pirmininkė 
buvo Lyndon Johnsonienė, 
o pirmininkė Mary Liarga- 
ret Valenti, JAV prezidento 
specialaus asistento žmona-

Buvo lankomos šešios am
basados, jų tarpe ir Lietuvos 
pasiuntinybė. Ta proga 
"Tour“ organizatorės at
spausdino ir platino specia
lią brošiūrą. Joje yra Lietu
vos Pasiuntinybės nuotrau
ka, Lietuvos Atstovo ir O 
Kajeckienės žodis bei Lietu
vos Pasiuntinybės aprašy
mas. Ta proga mūsų pasiun
tinybę per ketvertą valandų 
aplankė keletas tūkstančių 
žmonių- Šeimininkams talki- c
ninkavo pakaitomis teikiant 
paaiškinimus 20 padėjėjų, 
kurias parūpino Goodvvill 
Guild, ir 6 tautiniais rūbais 
pasirėdę lietuvaitės.

Balandžio 7 d. mirė ilgai 
sirgusi Teofilė Kibildaitė - 
šimkonienė, čia išgyvenusi 
56 metus, ilgai dirbusi au
dyklose, priklausiusi Lietu
vių Moterų Klubui, Balfo 
skyriui, Šv. Onos Draugijai, 
kurios vadovybėje ėjo įvai
rias pareigas, vėliausiai — 
sekretorės, Keleivio skaity
toja nuo 1910 metų. Ji pa
laidota Bellevue kapinėse.

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą Baltrų, dukterį Mildą 
Milerienę, gyv. Sacramento, 
Cal., seserį Martą Dwoskie- 
nę, gyv- Miami, Fla., ir Ma
riją Patrickienę, gyv. Law- 
rence, Mass. Jiems reiškia
me gilią užuojautą

I

CALGARY, ALTA

Laimingi žmonės

Liono ir Shino klubai vyk
do Bingo lošimus kas mėne
sį. Paskutinį kartą V. Grigie
nė laimėjo Chevrolet auto
mobilį, o Belch - Balčiūnas 
valstybinį boną $100 vertės.

Balčiūnų duktė prieš ke- 
lioliką metų laimėjo auto
mobilį, o prieš kelerius me
tus automobilį laimėjo jų 
marti.

CLEVELAND, OHIO

Susirenka Šv. Rašto 
tyrinėtojai

i Birželio '11 d. 7 vai. vak. 
į Y.M.C.A. salėje (1710 Pro- 

‘ į spect Avė , kampas E 18 
PLJK Finansų Komisija ' St.), kambaryje 306, trečia-

Lankėsi svečiai

Iš Worcesterio, Mass., 
lankėsi Irena Nekrošiūtė-Ja- 
nulienė pas savo dėdę ir te
tą Ličinskus. Viešnia seniau 
gyveno Calgary, bet prieš 14 
metų išvažiavo į JAV ir ten 
ištekėjo.

Ji buvo nuvažiavusi į Lie
tuvą, ten padarė nemažai 
nuotraukų, kurias ir mums 
parodė.

A. Kučinskas

WORCESTER, MASS

Pagerbsime adv. A. Milerį

Birželio 12 d. 1 vai- Mairo
nio parke rengiamas banke
tas adv. Antanui Mileriui 
pagerbti. Worcesterio lietu
viams nėra reikalo aiškinti, 
kiek pagarbos adv. A. Mile
ris yra nusipelnęs. Jo Vasa
rio 16 ir kitomis progomis 
pasakytos kalbos yra daug 
paskatinusios mus būti dos
nesniems Lietuvos laisvini
mo reikalams- Jis ir nelie
tuvių tarpe yra plačiai ir ap
sčiai paskleidęs žinių apie 
Lietuvos padėtį ir lietuvių 
siekius.

Pagerbime yra pasižadėję 
dalyvauti miesto meras G. 
Wells, miesto reikalų vedė
jas (menadžeris) P. Mc. 
Grath, kongresmanas Do- 
nahue, prel. Vasys, kleb. 
Jutkevičius, adv R. Sarapas 
ir kiti.

Gardžių valgių pagamins 
šeimininkės Kauševienė, Ta
railienė, Tamašauskienė ir 
kitos-

Banketo komisiją sudaro 
J. Tamašauskas, K. Adoma
vičius, K. Zurlis, J. Stankus, 
A. Šeškevičius, E. Perch, Ed- 
Meilus, Ed. Paliuliūnas,, P. 
Grabauskas, P. Alavošius, S. 
Valinskas, P. Molis, V di
džiūnas, A. Tamkus.

Rengėjai kviečia visus da
lyvauti ir iš anksto įsigyti 
bilietus.

Banketas kuopos kasai 
davė daugiau nei $150.

Visi nariai, , išklausę tokį; 
malonų sekr. A. Buivydienės 
pranešimą, reiškė valdybai 
padėką, o valdyba, atsidė
kodama nariams už sklandų 
bendradarbiavimą, visus su
sirinkusius pavaišino- Kiek 
dar trūko, patys nariai prisi
dėjo.-. ir tuo būdu po susirin
kimo dar turėta malonaus 
"neoficialaus“ pažmonio

Lilija Stilsonaitė-Šateikie- 
nė, pianistė, pradėjo skam
bint’ daineles. Jos vyras, tu
rįs neblogą balsą, ėmė jai - 
pritarti. Prie jų prisidėjo M. ■ 
Akelienė, B. Spūdienė, A. 
Buivydienė, V- Kalvelis, J. j 
Rimavičius ir kiti, ir turėjo-' 
m e neblogą koncertą.

Pavėluotai prisiminta pa
gerbti motinas. Šiemet pa
vyzdinga motina pripažinta 
Lilija Stilsonaitė-Šateikienė, i 
kuri vadovauja piano mo
kyklai, gražiai auklėja sūnų 
Randolfą Gediminą ir daly
vauja visuomeninėj veikloj.

Neseniai į kuopą įstojusiai į 
Onai Pėstininkienei už
traukta "Ilgiausių metų“ jos 
gimtadienio proga.

Susirinkime buvo ir Jonas 
Vilkaitis iš Connecticutt 
valstvbės. Su juo pasikalbėta į 
įvairiais reikalais, ypatingai! 
liečiančiais LDD. Jis primi.j 
nė, kad Britanijos lietuviai 
cocialistai rengiasi -leisti žur
nalą, be jau leidžiamo "Dar
bininkų Balso“. Neblogas 
ryžtas- Sėkmės!

Šis susirinkimas buvo pa
skutinis ši pavasarį, jei, ži
noma, nekils koks nors ne
paprastas reikalas. Tas pats
Baigia nykti lietuvių verslai

Williamsburg yra seniau
sia Brooklyno dalis, todėl ir 
lietuvių, atvykusių prieš 50 
metų ir vėliau, dauguma čia 
apsistojo ir įsikūrė gyventi. 
Prieš 30 metų šita Brooklyno 
dalis atrodė tikrai lietuviška 
ir nenuostabu buvo, kad 
Grand gatvę vadindavo lie
tuviu Laisvės alėja.

Tada, eidamas ta gatve, 
retai tesutikdavai praeivį 
nelietuvį, retai teišgirsdavai 
kalbant nelietuviškai.

Prieš 25 metus toje Brook- 
lyno dalyje buvo šios lietu
vių verslo įmonės:

5 agentūros, dabar nėra 
nė vienos.

6 rūbų siuvyklos, dabar— 
nė vienos- (Aplamai tada 
Brooklyne buvo 17 lietuvių 
vyriškų rūbų siuvyklų, kū

no.
3 duonos ir pyragų kepyk

los, dabar viena-
2 kabaretai, dabar nė vie

no.
3 saldainių krautuvės, da

bar viena.
8 vaistinės, dabar nė vie

nos.
3 kuro paduotuvės, dabar 

nė vienos.
5 maisto krautuvės, dpbar 

viena, ir tos savininkas mirė.
3 laikrodininkai, dabar 

vienas kitoje miesto dalyje.
2 avalynės krautuvės, da

bar nė vienos.
19 smuklių, dabar tik ke

turios.
Be to, dar buvo mažų 

krautuvėlių, kurios taip pat 
išnyko *?

Lietuvių vėrslamonių iš
nykimo pagrindinė priežas
tis — savininkų mirtis. Įpė
diniai nebuvo tomis versa- 
monėmis suinteresuoti, to
dėl jas perleido nelietuviam.

Trys lietuvių parapijos 
dar laikosi su savo bažny
čiomis, bet ir jos žymiai su
silpnėjo.

Senųjų lietuvių išauklėti 
advokatai — S. Briedis ir C. 
Vokietaitis tebedirba. Kai 
kurie senieji gydytojai mirė, 
bet juos pakeitė vėl nauja
kuriai.

Prieš 25 metus, eidamas 
pro Grand Paradise ir Lietu
vių Piliečių Klubo sales, vi
suomet girdėdavai ten vyks
tančių lietuvių pramogų mu
zikos garsus- Dabar tylu. Jei
gu naujakuriai rengia kokią 
pramogą, tai parapijos salė
je. Tu pramogų maža, nes ir 
buvusios lietuvių draugijos 
išnyko.

Kadangi ta miesto dalis 
buvo lietuvių apgyventa, tai 
miestas vieną trijų gatvių 
sankryžą pavadino Lituani- 
ca Sauare, būtent aikštelę 
priešais buvusį Lietuvių Pi
liečių Klubą. Joje pastaty
tas paminklas žuvusiems la
kūnams Dariui ir Girėnui- 
Dabai' tą visą apylinkę apgy
venus portorikiečiams ir klu
bo patalpas perleidus kita
taučiams, minėtas pamink
las liko be jam artimos sar
gybos, todėl portorikiečių iš
dykėliai vaikai paminklą su
braižo ir kitaip teršia.

Aplamai ta Brooklyno da
lis lietuvybės požiūriu arti
nasi Baranausko apdainuo
to Anykščių šilelio likimui: 
"Tik ant lauko pliko kelios 
pušelės apykreivės liko“.

K. Žemaitis
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į Iš pavergtos Lietuvos į

NESUVALDOMAS RUSAS deri uošvei ir pereina į puo- 
i limą. Jo skundai skrieja į 
i Vilnių, tekia į Maskvą, va
žiuoja į Kretingą, eina į Pa
langą. Rašo ne jis, o jo ran
ka uošvienė I. Mernaja, kuri 
jau kelinti metai guli ligos 
patale ir Palangoje negyve
na. Girdi, Palangoje perse
kiojama senutė pensininkė.

Net Vilniuje leidžiama 
Tiesa gegužės 11 d. nebeis-1 
kentė ir parašė ilgą feljeto-i 
ną, kuriame vaizdžiai pasa
kojama apie nesuvaldomą! 
Vasilijų Degtiarį. Šta'i tas 
feljetonas.
Palangos Baubas
Jis Palangoje negyvena. Kur humanizmas? Kas davė 

Mieste pasirodo kas antrą-'teisę atimti kambarį iš seno 
trecią dieną. Dar jis važiuo
ja, o jau kurorte slepiasi.' 
Namų valdyboje uždarinėja 
duris, nedegamose spintose 
rakina dokumentus. Pats 
miesto vykdomojo komiteto vas. Didele partinės-valsty- 
pirmininkas Petras Mičiūnas'binės kontrolės komisija 
stengiasi kur nors pradingti.' 1963 metais pasiūlė baubui 
Jei atvykėlis, remiamas savo 
antrosios pusės, apsiaučia 
miesto valdžią, pirmininkas 
susitraukia giliame fotelyje 
ir kapituliuoja.

Taip prispirtas Palangos 
miesto vykdomasis komite-! 
tas išdavė orderį trims kam
bariams — du šis pasiėmė ' 
sau, vieną — sergančiai pen- 
sininkei uošvei atidavė.

Mėgino tąjį baubą paža-Į 
boti Palangos milicija. Jo teismą pasiima uošvę iš li- 
bute surado vogto benzino, goninės ir demonstruoja ją 
įrodė, kad spekuliuoja pa- kaip Palangos gyventoją. Po 
dangomis, kad Ukrainoje iš- teismo senukė vėl guldoma 
šmugeliavo dvi automašinas.' į ligoninę, vėl bandoma par- 
Milicija liko su ilga nosim, o 
jis tik prarado partinį bilie
tą

žmogaus?
Ir važiuoja, skrenda, eina 

komisijos, tikrina, apklausi- 
nėja, kalbasi, rašo aktus, pa
siūlymus, protokolus, išda-

pasiimti uošvę j Klaipėdą. 
Tuoj kontrpuolimas- Kretin
gos liaudies teismas gauna 
I. Marnajos pareiškimą. Ji 
reikalauja atimti iš Baužio 
virtuvę. Kaip ir kiekvieną 
kartą bylą vesti įgalioja žen
tą ir dukterį.

Teismas atmeta vienais 
metais, baubas paduoda ki
tais. Atmeta antrais, bylinė
jasi — trečiais. Prieš pat

Budistės meldžiasi savo bažnyčioje (pagodoje) Pietų 
Vietname.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

Pirmieji sovietines 
santvarkos daigeliai

Veikęs Lietuvoje asmens 
verslo pajamų mokesčio į- 
statymas išlaikomiems šei-

duoti tą kambarį Palangoje.} mos nariams lengvatas (at-

gavęs, atsiuntė savo sekreto
rių aiškintis.

Asmens pajamų mokesčio 
skyriaus vedėjas marijam
polietis studentas E.G., ne
mokėjo gerai rusiškai ir ne
rado tinkamo žodžio nusa-

Paskutinę bylą baubas skaitymus) teike tik tiems, vietovei už Lietuvos ri- 
pralaimėjo šių metų kovo! kurie gyveno savame kraš- bį kaip pavartoti žodį 

Padams svylant, teko pa- dvidešimt antrąją.. Palango-'te. JJzsienyje gyvenantiems graniC8j“t gito menko

globsčio kitur. Baubas toli džiaugia. Ir miesto vydoma- nansiniai būtų dirbančiojo veįnįavaii Kadangi tuo metu 
neskrido- Nutūpė Klaipėdo- jame komitete ir namų vai- L išlaikomi, lengvatos nebu- įjuvau išvykęs į jau minėtą

likti Palangą ir ieškoti prie-

„za
„ . „ . ... o__________ j ________________________ žo-

je' padėties atstatymu nesi-' senuos, nariams, nors jie fi- cje]io užteko sukelti ištisai

je ir Dangės gatvėje vėl ga- dyboje laužo galvas laužo 
vo trijų kambarių butą savo galvas ir spėlioja, iš kur 
šeimai ir uošvei. Palangos laukti naujo puolimo, iš kur 
butą turėjo atiduoti miesto atvažiuos eilinė komisija ieš- 
vykdomajam komitetui, šis' koti tų palangiškių skriaudi

kų, tų senų žmonių persekio
tojų.

Steponas Baužys nuolat 
laiko užrakinęs duris ir dre
ba, iš tolo pamatęs baubą: 

Iki šiol buvo įprasta gal- į kokią dar iškrės kiaulystę 
voti, kad orderis — raštelis Jo bijo ir visi dvylika Vytau- 
visagalis, atrakina bet kurioj to gatvės 66 namo gyvento- 
buto duris. Steponas Baužys jų. O jis vaikšto iškėlęs gal- 
patyrė, kad orderis šiaip sau: 
popiergalis. Kol tam bau-' 
bui neįspraudė keturių šim-{ 
tinių, i butą negalėjo Įeiti.1 
Dėl trečio kambario baubas 
pasakė:

— Už poros savaičių uoš
vę išsivesiu. Galėsi valdyti 
visą butą.

Praėjo mėnuo, prabėgo 
kitas, o trečio kambario ir 
sandėliuko Steponas negau
na. Baubas atvažiuoja, apsi
žvalgo ir rūsčiai taria:

— Nepurkštauk, nes greit 
ir tavo kvapo čia neliks

Sekantį kartą jau atvyks
ta ne vienas. Atsiveža kup- 
čių, kuriam siūlo uošvės 
kambarį ir virtuvę:

— Aš tau kambarį ir vir
tuvę. Tu man — butą Klai
pėdoje.

Kalbos apie baubo machi
nacijas pasiekia Klaipėdos 
miesto vykdomąjį komitetą. 
Iš ten Palangos vykdomojo 
komiteto pirmininko vardu 
atplaukia pora raštų. Abu 
kartus perspėjama, kad tas

visus tris kambarius ir virtu
vę paskyrė vairuotojui Ste
ponui Baužiui. Bet orderį 
žmogus gavo tik... dviem 
kambariam ir virtuvei.

i

va ir visiems grasina susido
rosiąs-

— Kaip jo pavardė? — 
paklausit Palangos miesto 
vykdomajame komitete.

Pridės prie lūpų pirštą ir, 
apsižiūrėję į kairę ir į deši
nę, žvilgterėję į lubas, į grin
dis. i ausį šnabštels:

— Vasilijus Degtiaris.
Ir dar tyliau paprašys:
— Tik niekam nesakykit. 
Visu balsu sakau:
— Draugai iš Palangos. 

Klaipėdos, Kretingos, su- 
drauskit tą šantažuotoją, tą 
trukdytoją, tą spekuliuotoją 
kito žmogaus senatve!!

V. Miniotas 
„Tiesos“ koresp. 

Palanga

Lietuvoje 3 mil. gyventojų, 
bet vis daugiau ateivių 
iš "broliškų respublikų“

Sovietinės statistikos įstai
gos padalinys Vilniuje, va- 

_____ ___ } ___ __ dovaujamas Dubasovo, ge- 
P-alangos baubas uostamies-! gūžės 6 dieną paskelbė, kad 
ty gavo kambarį ir savo uoš-; „LTSR“ teritorijoje jau pa- 
vei, kad jai gyvenamasis plo-' siektas trijų milionų gyven
tas Palangoje nepriklauso ir tojų skaičius. Kiti tos pačios 
jį keisti neturi jokios teisės.

Palangoje pradrąsėja ir 
per Kretingos teismą mėgi
na kambarį paimti, atiduoti 
Baužiui. Teismas stoja ne
teisiojo pusėn. Smarkiai pa-: 
skatintas, baubas kažkokiu prieauglis (skirtumas tarp 
būdu (tai, matyti, žino tuo- gimimų ir mirimų) dabar e- 
metinė Palangos miesto vie- sąs 11-12 per metus kiekvie- 
tinio ūkio valdybos viršinin- nam tūkstančiui gyventojų, 
kė C. Špogytė) išgauna or- (Paskutiniaisiais

Įstaigos pareigūnai nežymiai 
priminė, kad toks gyventojų 
skaičius jau yra buvęs 1940 
metais. . (Kom. Tiesa, nr. 
90).

Natūralinis gyventojų

vo taikomos.
Remiantis šiuo nuostatu, 

buvo ta pačia tvarka apskai
čiuojami pajamų mokesčiai 
ir iš Rusijos atsiųstiems Įvai
riems „darbuotojams“.

Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotojų buvo atsiųstas 
kažin koks Galinas. Mažiu
kas, padžiūvęs, 1---- - . .
lenktom kojelėm. Taigi, ir} sienJ je. ( 
šiam „draugui“ kiek apšilus,' — Kas kalba ? Koks rei-
buvo apskaičiuotas pajamų kalas? Nieko nesuprantu,— 
mokestis, be to, pritaikyta aiškinuosi, 
viengungio lentelė, nes šei-i 
ma dar buvo Kijeve.

Gavęs pranešimą ir paty- atsakyti „za granicej 
ręs, kad šeimai lengvatų ne- „i ~ Į

inspektorių suvažiavimą, tai, 
norėdami plačiau užsika
binti, laukė grįžtant.

Grįžus iš pat ryto skamba 
telefonas ir iŠ karto stačio
kišku klausimu rusiškas bal
sas remia prie sienos:

— Tak čto, po vašemu, 
Kijev za granicai? (Tai ką, 

lankeliais' Pa£al. -į118' Kiievas Yra už“

nepriklausomybės metais; 
buvo 10-11).

Natūralinė gyventojų apy- j 
varta 1965 metais buvusi — ■ 
gimė 52,560 (vidutiniškai 
144 kasdien, arba kas 10 
minučių), mirė 21 tūkstantis 
(vidutiniškai 57-58 kasdien, 
vienas kas 25 minutės). Tai
gi iš tikrųjų pereitų metų 
natūralinis prieauglis’ buvo 
mažesnis, negu 11 iš tūks
tančio. Didesnis jis kurį lai
ką buvęs ankstesniais me
tais- j

Bet prie natūralinio gy-j 
ventojų prieauglio prisideda 
dar ir mechaninis — skirtu
mas tarp „imigracijos“ ir 
„emigracijos“. Dubasovas

Į

— Kas kalba? Koks rei-

Bet anam gale balsas ky
la ir neatlaidžiai reikalauja H

prisijungimą prie „broliškų“, aparatus naudoja. Raštų kiant važiuoti į tą nelaimin- 
tarybinių respublikų, ar ne? dauginimo aparatai turi bū-} gą šv. Jono gatvę prisistaty

ti aprišti raiščiais taip, kad ti su rotatorium (rašomosios 
jų nepanaikinus negalima mašinėlės tik anketa su raš- 
būtų aparatu naudotis. Raiš- menų pavydžiu reikėjo pri- 
čiai antspauduojami Įstaigos' ctatvt.ii i
lako antspaudu. Nuimant 
antspaudą, surašomas atitin
kamas aktas, kuriame turi}

, būti nurodyta vieta ir laikas, Į 
! kada nuimta, spausdinio tu- 
1 rinys (prijungiamas vienas 
: lapas), ir užbaigus darbą vėl 
tokia pat tvarka užantspau
duojamas.

I Pirmąjį užantspaudavimo j 
pavyzdį jie atliks.

— Nuo pasaulio sutvėri- 
įei_' mo dar negirdėta, kad mo- 

i kestinės Įstaigos būtų kada 
---- > kur nors užsiėmusios 
konspiracija. Mūsų mašinin-

Kyla balsas ir mano, ir po 
kelių trumpų sakinių atšau
nu: Kijevas yra už Lietuvos 
SSR ribų, ir to man užtenka- 
O tarnautojams iki šiol rusų 
kalba nebuvo privaloma, ir 
jeigu kuris jos nemoka, tai 
ne mano reikalas.

Netrukus aname gale bal
sas prislūgsta, ir baigiame 
jau ramiai aiškintis.

Nespėjus šito reikalo su-, 
tvarkyti, skambina iš šv- Jo-j 
no gatvės ar ne 6-to nr. Kri-I 
minalinė policija (Tikrumo-, 
je NKVD).

-— Koks reikalas? — 1 
raujuosi.

— Paaiškinsim, kai atvyk-' nors 
site. i

Pasirodo, tokie šaukimai 'kės džiaugiasi atlikusios, ką 
buvo ir kitiems. Tad trum--privalo, o apie pašalinius 
pai telefonais pasitarus, kaip darbus ir girdėti nenori, o
įr paprastai, „pasiuntinio“ svarbiausia — nėra Įstaty- 
misiją visi kiti sutartinai Į- mo> įpareigojančio tokią re- 
perša man Ak, jų gi ten— gistraciją atlikti, — bandau 
Basanavičiaus g-vėje 10 nr. 
visas šešetas vienoje vietoje,1
ir per koridorių perbėgę per kreipdamasis daugiau į savo 
5 minutes sutvarko reikalą.! bendrą, ironizuoja:
O mes čia tik du. Be to, ma-į — čudaki, (juokdariai) 
no kaimynas labai sunkus jie dar Ekaterinos Įstaty- 
pakilti. Dar nepradėjus kai- mais vaduojasi-..
bėti, jau ima strėnas brau- Mano mašininkė buvo 
kyti ir skųstis net protėvių apie 30> 0 gal ir su redideliu 
negaliom.. Taigi, nueinu, priedeliu, padžiūvusi, išblyš- 
Bet ir nueiti ne taip papras- kus mergina. Didelė rūkorė, 
ta.

Bromoj kairėje langelis.
Kyšt galva:

mo, įpareigojančio tokią re-

aiškinti.
Bet aukštasis vyriškis,

statyti).
Prisinervino vargšė iki a- 

šarų, kol nuvyko, o grįžusi 
virpėjo kaip drebulėlė O 
paskui, kol apsiprato, gal 
daugiau kaip savaitę nakti
mis sapnavo visokias nelai
mes su tuo rotatoriumi ir 
kankinosi, kad tik kas nepa
žeistų anspaudų.

I

kas anuo metu moterims bu
vo reta, ir, žinoma, dar di
desnė anemikė, nuolatos I

— Kasėsi? Kur eini? Ko kentusi galvos skausmus— 
nori? |

Reikia trumpai ir aiškiai 
atsakyti:

— Kviestas, ne savo va
lia-..

Priekyje kieme aukštai 
geležinių pynučių tvora- Jo
je tokie pat pynučių varte
liai. Imi už rankenos: kliba 
šiek tiek, bet velkės iš lizdo 
neištraukia, ir varteliai nesi- 
daro. Atsisuku pažiūrėti, tuo 
tarpu spynoje suklega be jo
kios priežasties. Vėl čiupt 
už rankenos, ir varteliai atsi
veria. Aha, vadinasi, tas 
„draugas“ už langelio pa
spaudęs elektrinį mygtuką1 
atvėrė vartelius. O jeigu tau 
grįžtant ims ir nepaspaus 
mygtuko ?! '

Išilgai kiemo dešinėje 3-jų 
aukštų mūras- Didžiuliai

migreną.
Ir va, reikia merginai ver-

■---, — ar Jangai uždengti didelėmis,
niet“. Pripažįstam Lietuvos kjek atsi'lošusiomis medinė-

mis dėžėmis. Per tas dėžes 
nei iš kiemo vidun, nei iš vi
daus kieman nieko negalima1 . 
Įžiūrėti. Tik siauras padan- t 
ges ruoželis. Girdisi balsai.1)

Be to, Dubasovas nutyli' 
tos „imigracijos“ ir „emig
racijos“ visą apyvartą, tai y- 
ra, nutyli, kiek iš viso at
vyksta ir kiek išvyksta, ypač 
nutyli, kiek ton sąskaiton 
lietuvių „išjuda“ iš Lietuvos, i gos valdytojai įsikūrę bu- 
O tik išvykusiųjų skaičių1 veinę. Visi uniformuoti ru
pi idėjus prie tos 16 su kaupu Į siškomis NKVD uniformo- 
tūkstančių būtų matyti, kiek mis ir, kiek jų mačiau, kari-

Tai suimtieji...
Va, per tokį kiemą nueinu 

į užpakalinį namą, pakylu 
į antrą aukštą. Čia šios įstai-

iš viso rusų įsikraustė Lietu
von 1965 metais.. Kas tie 
atvykstantiejų Dubasovas 
(pats atvykėlis) pasakė vi
sai atvirai:

”Į Lietuvą daugiausia at
važiuoja iš Rusijos Federa
cijos, Baltarusijos, Ukrai
nos. Tai —■ įvairiausių pro
fesijų žmonės, kurie mums1 dLl • UUUčlbUv db i

nurodo, kad 1965 metais ;taiP. reikalingi Įsisavinant 
tas prieauglis buvęs 16,400J nau.ias pramonės šakas“...
tai yra po 45 kasdien, arba 
po vieną kas 32 minutės... 
Tarp ko kita, kai natūralinis

Tie „mums“ reikalingi i- 
migrantai traukia daugiau
sia Į miestus, kur steigiama 

reikalinga pra
monė... Tiesa, Dubasovas

ninku laipsniais-
Pirmas sutiktas liepia pa- 

laukti-
Netrukus išeina augalotas 

kapitono laipsnyje vyras ir 
įsiveda kambarin. Ten sėdi 
dar kitas. Reikalas labai 
trumpas:

Turi būti suregistruotos 
visos rašomosios mašinėlės 
su jų rašmenų pavydžiais ir 
visos raštų dauginimo prie
monės : rotatoriai, šapiro- 
grafai ir kitokie aparatai, 
jeigu jų turime. Čia pat pa
duoda kelis egzempliorius 
anketų su visa eile klausimų, 
į kuriuos reikės atsakyti.

prieauglis 1965 metais kiek ■ a‘8'i ”mur^s. 
pamažėjo, šis mechaninis monė... T 
prieauglis buvo trim tūks- K7g teisinasi, kad Vilniaus . .
tančiais didesnis, negu 1964 miesto pereitų metų mecha-i Kiek atsimenu, buvo įstai-

nepilni 32 v?s daugiausia ne iš Rusijos, ■ viršininko pavardė, vardas ir( 
ichaninio_  0 kitų Lietuvos miestų! adresas, aparato rūšis, mar.

Lietuvos'

metais. Pernai natūralinio ninis prieauglis (8,400). bu-} gos.pavadinimas ir adresas, 
prieauglio buvo 
tūkstančiai, o m e, 
daup'iau kaip 16 tūkstančių, 
taigi kiekvienai porai natū
ralaus prieauglio tenka dau
giau kaip po vieną naują
imigrantą“.

(6,900)- Tačiau nutylėjo,; kė ir 11, ir vardas, pavardė 
kas ir. iš kuriu miestų persi-! ir adresas asmens, kuris tie- 
kėlė Vilniun, bei kas jų vie-, stoginiai tą aparatą naudoja, 
ton atvyko i kitus miestus.

(Elta)

GĖDOS SIENA NE TIK
BERLYNE

Komunistai visur savo 
„rojų“ apsitveria spygliuotų 
vieni tvora. Jie taip pat pa
darė i)' Vokietijoje, o vėliau 
Berlyne savo valdomąją da
lį atskyrė nuo kitos dalies 
aukšta mūro siena.

Dabar tokia pat siena mu
rinama ir kituose miestuose, 
per kuriuos eina linija, ski
nanti Rytų Vokietiją nuo 
Vakarų.

”,

ANTROJI PRADALGĖ

Tai literatūros metraštis, 
redagavo K. Balėnas, 39 ra
šytojų, pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
rinių pavyzdžiai, 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradal
gė turėjo dideli pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

ap-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

....   r mrnif I .......v -

SUSIVIENIJIMAS
C f A LIETUVIŲ

AMERĮK()JE

į

i

■<

į 
•j

Užpildytos anketos pristato-,! 
mos jiems tų asmenų, kurie jį

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

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

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

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

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

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

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j 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

SLA-

ESSffiS
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MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJiMUS VEDA
STASYS MICHELSONAS

— AIou, Maik! Pasakysiu 
tau gerą naujieną. Lietuva 
bus laisva!

— Kas sakė, kad ji bus 
laisva?
, — Zacirka-

•— O kas jam sakė?
— Jis išskaitė gazietose. 

Sako, pats Paleckis pasirašė, 
kad ruskiai bus išpašolvony- 
ti iš Lietuvos. Nu, ar tai ne 
gera naujiena?

— Nesidžiauk/ tėve, nes 
tas Paleckio parašas yra tik 
komedija. Pasirašęs, jis savo 
paraša dabar spiaudo

— Kodėl?
— Todėl, kad jis nežino

jo, kur rašėsi-
— Sakai, buvo girtas?
— Galėjo ir taip būti.
— Nu, jeigu tu žinai, tai 

paaiškink man tą bizni ge
riau, ba Zacirka negalėjo 
viską davadlyvai išvirozyt.

— Tai buvo Australijoj, 
tėve. Tenai buvo nuvykusi 
Sovietų parlamentarų dele
gacija, prie kurios buvo pri- 
sidėjęs ir Lietuvos Paleckis. 
Kai jis tenai kalbėjosi su 
laikraštininkais, tai viena 
graži lietuvaitė pakišo jam 
Australijos lietuvių jaunimo 
peticiją, kurioje reikalauja
ma, kad rusai pasitrauktų iš 
Lietuvos, ir paprašė, kad jis 
duotų savo parašą. Nepažiū
rėjęs, ko ta peticija reika
lauja, Paleckis ėmė ir pasi
rašė. O kai tas paaiškėjo ir 
visi pradėjo iš Paleckio 
juoktis, tai dabar blaškosi ir 
plūsta Australijos lietuvius, 
kad ji apgavo, žinoma, jam 
didėlė gėda. Jis nuvyko Aus
tralijon, kaip komunistinės 
Lietuvos premjeras, o čia 
jauna lietuvaitė padarė iš 
jo žioplį.

— Nu, tai kaip tu rokuoji, 
ar Lietuvai dabar bus gė
liau, ar blogiau?

— Bus geriau, tėve. Pir
ma Australija nedaug apie 
Lietuvą žinojo, o dabar jos 
spauda plačiai rašo, kad Lie
tuva yra Sovietų Rusijos pa
vergta. Prabilo apie tai net 
Australijos parlamentas Jo 
atstovas Wentworth net iš 
dviejų knygų citavo faktus 
apie Lietuvos pavergimą- Ji
sai parodė, kad Paleckiui 
Lietuvoje valdininkaujant, 
rusai ištrėmė .Sibiran 65,000

jos piliečių. Jis nurodė, kad 
tokiais pat žiaurumais Rusi
jos komunistai pasižymėjo 
ir kitus Baltijos kraštus oku
pavę. Ir tų žiaurumų kalti
ninkai, atvykę čia Australi
jon,, pasakoja mums apie 
tautų laisvę ir pasaulio tai
ką, — kalbėjo Australijos 
parlamento atstovas. Tai yra 
reikšmingas antausis Lietu
vos okupantams, tėve

— Ir tu sakai, kad tai pa
darė viena mergaitė?

— Taip, tėve, tai jos dė
ka- Ji vadinasi Jūratė Reis- 
gytė. Gavusi Paleckio para
šą jo jaunimo peticija, kuri 
reikalauja rusų iš Lietuvos 
pašalinimo, ji tuojau parodė 
tą peticiją su jo parašu žur
nalistams. Taip visa Austra
lija sužinojo, kad Lietuvai y. 
ra atimta laisvė.

— Tai ji turi būti labai 
kytra mergaitė, kad taip 
apmovė komunistų tūzą. Ot, 
kad tu galėtum iškirsti tokį 
triksą. tai ir man būtų garbė. 
Kibą reikėtų nusiųsti jai ko
kį prezentą, ar ką. Ar tu ne
matei gazietose jos pikče- 
rio?

— Ne, tėve. Bet gal pama
tysime ją gyvą, nes ji ketina 
šią vasarą atvykti Amerikon 
į jaunimo kongresą.

— Tai tu, Maiki, patrajyk 
prie jos prisitaikyt. Gal ga
lėtumėte apsiženyt. Tik tau 
reikėtų naujo siuto, ba tos 
trumpos kelnės jau nekaip 
atrodo.

— Dar yra laiko apie tai 
pagalvoti, tėve-

— Ale nesnausk, kad 
koks dipukas neužlįstų už 
akių.

SKAITYK STASIO M1 
CHELSONO PARAŠYT/ 
KNYGĄ: '"Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STA13 V IKSAIS $4.00 
KIETAIS— SS PO

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam 

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

Baltijos valstybės Nuernbergo 

tribunole
B. KLOVAS

(Tęsinys)

Advokatas aiškina, kad jis tą dokumentą gavęs tik 
prieš kelias savaites iš žmogaus, kuris esąs sąjungininkų 
pusėje. Advokatui tas žmogus atrodąs visai patikimas, 
ir tas žmogus davęs tą dokumentą tik su sąlyga, kad ne
būtų jo tapatybė atskleista: sąlyga atrodanti visai pro
tinga.

Amerikietis prokuroras irgi prisidėjo prie gcn. Ru- 
denko protesto, kas liečia to dokumento panaudojimą 
kaip įrodymą, nes tas dokumentas gautas iš nežinomo šal
tinio. i

Po visų tų ginčų dėl tos slaptos sutarties, Tribunolas 
nutarė: Buvusio ambasadoriaus dr. Gausso raštišką paro
dymą atmesti, pasiremiant tuo, kad jis neatitinka 1946 m. 
gegužės mėn. 14 d. teismo leidimo: jis siekia įjungti ne 
vien tų slaptų susitarimų esmę, bet ir formą. Aprašytoji 
parodyme forma nėra nustatyta esant tikra nei asmens, 
kuris darė nuorašus, nei to, kas lygino nuorašus su origi
nalais. Todėl tokie nuorašai, esą. negalį būti priimti kaip 
įrodymai- Ir Tribunolas, esą, taip net du kartus nutaręs. 
Bylos esmei svarbu nesanti sutarčių forma, bet turinys. 
Ir turinio įrodymas yra teisme nustatytas trijų liudininkų 
parodymais. Leidus jo raštišką parodymą, nieko naujo 
nebūtų įnešta į įrodymus Tas pats ir dėl prašymo šaukti 
dr- Gaussą kaip liudininką: jis tik paliudytų sutarčių tu
rinį, kas ir taip nėra sugriauta kitų parodymais.

Neimant dėmesin politinių sumetimų, tas tribunolo 
nutarimas keistai skamba ne vien tik teisininkui, bet ir 
eiliniam žmogui, kas šiek tiek yra turėjęs reikalo su teis
mais. Niekur pasaulio teismuose esančių rašytų dokumen
tų niekas neleidžia įrodinėti liudininkais, bet būtinai yra 
reikalaujama pristatyti pačus rašytus dokumentus. Ra
šytus dokumentus ledžiama liudininkais įrodinėti tik tada, 
kada yra visai neįmanoma gauti pačių originalų, arba 
jie yra sunaikinti.

Iš Nuernbergo bylos visai nematyti, kad Tribunolas 
būtų rūpinęsis gauti iš sovietų slaptos sutarties originalą, 
kai net tūkstančiai rašytų dokumentų buvo reikalaujama 
iš šalių.

Vakariečiai 1945-1946 metais gyveno su sovietais 
medaus mėnesį, nes sovietai buvo vakąrieęių sąjunginin
kai kovoje prieš nacizmą. Ką vakariečiams reiškė tokios 
"nesvarbios“ (unimportant) Baltijos valstybės, kaip išsi
reiškė tame Tribunole anglų prokuroras Sir David Max- 
well-Fyfe. Ginčytis su sovietais dėl to neturėjo, pasirodo, 
jokio noro ne tik politikai, bet ir teisininkai, kurie teisin
gumo vardu Baltijos valstybių klausimą bijojo ir paliesti, 
nes sovietams buvo nepageidaujama.

Vokiečiai buvo tos sutarties šalis. Jie gerai žinojo, 
ką jie tose sutartyse pasirašė. Kaip iš jų parodymų matyti 
sovietai patys pirmieji sulaužė tą nepuolimo sutartį ir prie
dą, užimdami Baltijos valstybes.

Niekas nebando čia teisinti nacių, kurie tikrai pri
darė visokių žiaurumų. Jie ir buvo pasmerkti- Bet tik yra 
keista, kad tik tyruose šaukiantieji balsai tėra, kurie nu
rodo į sovietų įvykdytus ir vykdomus žiaurumus.

Sovietų teisininkus pagal jų visokias dialektikas dar 
gal ir galima būtų pateisinti, — kitaip jie patys būtų nu
kentėję, — kad jie visokiais būdais stengėsi neprileisti, 
kad tame Tribunole iškiltų Baltijos valstybių klausimas. 
Betgi kokia vakarietiška teisine dialektika galima patei
sinti vakariečius teisininkus, kurie Baltijos valstybių klau
sime pasitarnavo sovietams, visai pamiršdami, kad teisė 
ir teisingumas yra vakarietiškos pasaulėžiūros pagrindas- 
Keistai atrodo tokiame teisme tokie teisininkai, kurie 
skelbė, kad Baltijos valstybės yra nesvarbios, ir. vadinas, 
dėl jų nereikią ir galvos sukti išminčiams. Kiekviena tau
ta ir valstybė, kaip ir paprastas individas, yra svarbi, ne
žiūrint jos dydžio ar galios ar turtingumo. Kiekviena tau
ta ir valstybė turi teisę pati apsispręsti, kaip ji nori gy
venti demokratiniais principais. Jokia tauta nėra reika
linga tokių teisininkų patarmų, kad tik didieji ir galingieji 
jai gali nurodinėti, kaip ji turi gyventi ir tvarkytis

Keista šiandien, po dvidešimt metų po to teismo, 
skaityti, kai net naciai skaitė, kad Baltijos valstybės buvo 
sovietų okupuotos, tuo tarpu dar daug ramių sąžinių Va
karuose rašo ir skiria mus sovietams. Pasirodo, kad propa
ganda galima išplauti smegenis ne vien tik paprastiems 
žmonėms, bet ir mokslo įstaigose apsitrynusiems ir knygų 
pasiskaičiusiems ar bent sugebantiems skaityti.

(Bus daugiau).

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

Kalifornijos pramonininko Kreuger žmona verkia pa
skelbus teismo sprendimą, kuriuo ju 19 metu sūnus 
(kairėje) nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 3 žveju 
nužudymą. Jis iš tą žveją norėjo atimti laivelį.

KONSULATO IEŠKOMI

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

Brakertaitės, Emma, Her- 
ta, Lidija (Kentienė) ir Na
talija-

Brazaitis. Juozas ir Stasys, 
gimę Bublelių km., Kudir
kos Naumiesčio vi., Šakių 
aps., buvo išvežti darbam 
Vokietijon.

Dabrega, Juozas, atvykęs 
Amerikon 1950 metais.

Dičpinigaitis, Adolfas, 
gydytojas, gyvena Kanadoj

Dubauskas, Antanas, bu
vo paimtas vokiečių kariuo
menėn. tarnavo, Luftvvaffe 
Hamburg-Wandsbeck dali
nyje Nr. 2898.

Gudavičius (Goodowicz), 
Jonas, Mykolo sūnus, dirbo 
Edison Co., gyveno New 
Yorko valstybėje, Dannemo- 
ra, Comstock ir Camden 
miestuose.

Gylys. Juozas, buvo paim
tas vokiečių kariuomenėn, 
tarnavo Luftvvaffe Ham- 
burg-Wandsbeck dalinyje 
Nr. 2898.

Klimavičienė - Berkiūtė, 
Nato duktė, ir jos šeima.

Matukonis-Mačys, Jonas, 
Jurgis ir Petras, ir Sigelienė- 
Macytė, Liudvika, kilę iš Pa- 
sarnykų km-, Seirijų vi.. A- 
lytaus aps., gyveno Lucerne, 
Pa-

Matusevičius, Jonas.
Montvvill, Juozas ir jo bro

lis Kęstutis, sūnūs Juozo ii 
Onos Radišauskaitės Mont
vilų, gyvenę 104-20, 103 St., 
Ozone Park, N.Y.

Paškevičius, Kazimieras, 
ir jo sūnūs Liudvikas ir Sta
nislovas, gyveno Brooklyn, 
N.Y , ar Brookline, Mass.

Petkauskas, Balys, studi
javęs Vokietijoje, vėliau at
vykęs Amerikon.

Pranys, Jonas, iš Lietuvos 
išvykęs 1944 metais.

Vaitkevičius, Vytautas, 
kilęs iš Aukšt. Panemunės. 
Kauno aps., buvęs Vokieti
joje.

Vanagas. Lietuvos kariuo
menės leitenantas, buvo pa
imtas vokiečių kariuomenėn, 
tarnavo Luftvvaffe Hamburg 
-Wandsbeck dalinyje Nr. 
2898.
Marijampojėje, Kazio ir Ur
šulės Rutkauskaitės Vaške
lių sūnus-

Ziekis, Albertas, Morta 
ir Zelma, Frydo ir Marės 
Pieterikės Ziekių vaikai, gy
veno Pittsburghe.

Žioba, Juozas, Motiejus ir 
Petras, iš Jiestrakio km-, 
Prienų vaisė., gyveno Ma- 
hanoy City, Pa.

Ieškomi arba apie juos ką 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of Li
thuania
41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024.

Geri 
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
K«ina .....................  $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapobcrskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl. 
kaina ......................  $12.00

Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

”Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

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

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

”The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

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

Vytautas the Great Grand 
Dūke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS 

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

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, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Knygosr 
j aunimui 

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. 
GJNTARĖLĖ, 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 dovani, 
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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KONSTANTINAS PAUSTOVSKIS

Telegrama
(yvrtč Vabalas)

Tęsinys

Duris jai atidarė Timofejevas — mažiukas, ryžtingas 
ir piktas. Jis buvo su paltu. Kaklą buvo apsikutojęs milži
nišku kakliniu, o ant kojų Nastė pastebėjo fetrinius mote
riškus botus-

— Nenusivilkite palto, — bumbtelėjo Timofeje
vas. — Kailiniuose ir tai sušalsite.

Jis pravedė Nastę tamsiu koridorium, pasikėlė laip
teliais ir atidarė siauras duris Į dirbtuvę.

Iš dirbtuvės trenkė žibalo kvapas. Ant grindų, prie 
statinės su drėgnu moliu, degė žibalinis pečiukas. Ant pa
statų stovėjo skulptūros, apdengtos šlapiomis skaromis- 
Už didelio lango įstrižu kampu krito sniegas, uždengda
mas Nevos upę ir tirpdamas jos tamsiame vandenyje. Pro 
langą kiaurai pūtė vėjas ir šiaušė ant grindų senus laik
raščius.

— Viešpatie, koks šaltis, pasakė Nastė, ir jai pasiro
dė, kad dirbtuvėje dar šalčiau nuo marmorinių bareljefų, 
kurie be tvarkos buvo iškabinėti ant sienų.

—Va, pasidžiaukite, pasakė Timofejevas, pastum
damas Nastei moliu išteptą kėdę. — Nesuprantu, kaip aš 
dar nepadvėsiau šitame urve. O pas Peršiną dirbtuvėje 
iš radijatorių eina karštis kaip iš Saharos.

— Jūs nemėgstate Peršino? — atsargiai paklausė 
Nastė. i

— Iškilėlis, — įširdęs atsakė Timofejevas. — Mecha
nikas. Jo figūrų ne pečiai, o pakabokliai paltam- Jo "Kol- 
chozininkė“ — akmeninė boba su pakaišyta prijuoste. 
Jo "Darbininkas“ panašus į Neandertalio žmogų. Lipdo 
su medine lopeta. O gudrus, brangioji mano, gudrus, 
kaip kardinolas!

— Parodykite man savo "Gogolį“, paprašė Nastė, 
pakeisdama temą. ,

— Pereikim, — surūgęs paliepė skulptorius. — Ne, 
ne ten. štai tame kampe. Taip.

Jis nuėmė nuo vienos figūros drėgnas skaras, kritišku 
žvilgsniu apmetė ją iš visų pusių, pritūpė prie pečiuko, 
pradėjo šildyti rankas ir pasakė:

— Nu, štai jis, Nikalojus Vasiljevičius Gogolis- Pra- 
®au- 1

Nastė virptelėjo.
Pajuokiančiai, permatydamas ją kiaurai, žiūrėjo į ją 

smailianosis, sulinkusiais pečiais vyras- Nastė matė, kaip 
jo smilkiniuose plakėsi plonutė sklerozinė gyslelė-

— O laišką, taip ir neperskaitytą, į rankinuką, —tar
tum kalbėjo jo veriančios akys. — Ech, tu, šarka?

— Na kaip, — paklausė Timofejevas. — Rimtas dė
dė, ar ne?

— Nuostabus, — sunkiai pratarė Nastė. — Tai iš tie
sų nepaprastas darbas.

Timofejevas karčiai nusijuokė.
— Nepaprastas, — pakartojo jis. — Visi sako: ne

paprastas. Ir Peršinas, ir Matjašas, ir visokie žinovai iš vi
sokių komitetų. Ir kas iš to? čia — nepaprastas, o ten, 
kur rišasi mano, kaip skulptoriaus, likimas, ten tas pats 
Peršinas neaiškiai numykia ir — baigta. Peršinas numy
kė. — Timofejevas šūktelėjo ir pradėjo bėgioti po dirb
tuvę, stuksendamas batais- — Reumatizmas rankose nuo 
drėgno molio! Tris metus skaitau apie Gogolį kiekvieną 
žodi. Kiaulės snukiai pradeda sapnuotis!

Timofejevas pakėlė nuo stalo krūvą knygų, pagrasė 
jomis ore ir su jėga trenkė jas atgal. Nuo stalo pakilo gip
so dulkės.

— Tai vis apie Gogolį, — pasakė jis, staiga nuri
męs. — Ką, atrodo, aš jus išgąsdinau? Atleiskit, brangioji, 
bet aš, dievaži, pasirengęs muštis.

— Na, kągi, mušimės kartu, — pasakė Nastė ir atsi
stojo.

Timofejevas tvirtai paspaudė jai ranką, ir ji išėjo, 
pasiryžusi ištraukti tą talentingą skulptorių iš nežinios, 
nors ir kaip ten bebūtų.

Nastė grįžo į Sąjungą, nuėjo pas pirmininką ir ilgai 
su juo kalbėjo, karščiuodamasi, įrodinėdama, kad būtinai 
reikia tuojau surengti Timofejevo darbų parodą. Pirmi
ninkas, pieštuku stuksodamas stalą, kažką ilgai svarstė 
ii' galų gale sutiko.

Nastė grįžo į namus prie Maiko kanalo, į savo seno
višką kambarį, su paauksintais ornamentais išpuoštomis 
lubomis, ir tik tada perskaitė laišką.

— Kurgi dabar ten važiuosi, — pasakė ji ir atsisto
jo. — Negi iš čia ištruksi.

Ji pagalvojo apie perpildytus traukinius, apie persė
dimą į siaurąjį geležinkelį, kratanti vežimą, išdžiūvusį so
dą, neišvengiamas motinos ašaras, apie įkyrų niekuo ne-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Klausimas

Prezidentas Johnsonąs su dukra Lilei ir būsimu žentu 
Patricku Nugent eina iš bažnyčios.
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Krylovas
Iš rusų kalbos vertė

Jonas Valaitis

VILKAS IR ĖRIUKAS

(Lietuvos okupacijai paminėti) 
Galingam visados silpnasis kaltas. 

Šiai tiesai pavyzdžių istorijoj daug rasis. 
Bet mes istorijos nerašom. 

O štai, kaip apie tai pasakėčios kalba-

Ėriukas karstą dieną prie upelio gere. 
Likimas betgi taip jau svėrė, 
Be to, nelaimei dar nutikt reikėjo, 
Kad netoli išalkęs vilkas slampinėjo. 
Ėriuką jis pamato, veržiasi prie lobio. 
Tačiau, kad pasiteisintų dėl šito grobio, 
Kad grobio bylą teisiškai pagrįstų, 
Jis rėkia: "Kaip, akiplėša, gali tu drįsti 
Čia drumsti snukio purvino gaurais 
Gėrimą mano skaidrųjį,
Maišydamas jį
Su smėliu ir maurais?
Aš galvą tau nurausiu.“
. . "Šviesybė vilkas jeigu leistų, 
Pranešti drįsiu ir paaiškinti turiu, 
Kad pasroviui už šimto žingsnių aš geriu, 
Be pagrindo čia Jo Šviesybė įsižeistų: 
Gėrimo jojo drumsti niekaip negalėjau“ 
—"Todėl aš melą čia kalbėjau!
Tai niekšas ! Matėt kas dar tokį padarą? 
Atsimenu, priešpareitą dar vasarą 
Kažkaip tu man įsipykai-
Nepamiršiu, bičiuli!—kaltas palikai".
-—"Susimylėk! Kai aš gimiau, nėra dar metų“, 
Ėriukas sako. — "Tai tavo brolis bus tu metu“. <- 4-

—"Aš brolių neturiu“.
—"Tai svotas arba svainis! Tau pabrėžt turiu. 
Ir kas gi pagaliau visus jus suminės.
Žodžiu, tai vienas jūsų giminės.
Jūs patys, jūsų šunys, kerštas piemenų, 
Visi jūs geidžiate skriaudos
Ir, jeigu galit, tai man kenkiat visados: 
Dėl to aš atsiteist su tavim ketinu“.
—"Ach, kuo aš kaltas?“— "Užsičiaupk, 
gana jau dėstei!
Gana tavas kaltes skaičiuoti,“ sako vilkas, 
"Tu kaltas jau ir tuo, kad ašen noriu ėsti“. 
Taip tarė ir miškan ėriuką jis nuvilko.

paįvairinamą kaimiško gyvenimo nuobodulį ir padėjo 
laišką į rašomojo stalo stalčių.

Dvi savaites Nastė bėgiojo dėl Timofejevo parodos 
surengimo.

Per tą laiką ji keletą kartų susipyko ir vėl susitaikė 
su nesugyvenamo būdo menininku. Timofejevas siuntė 
į parodą savo kūrinius su tokiu veidu, tarytum jis juos 
būtų pasmerkęs sunaikinimui.

— Nė velnio iš to nebus, mano brangioji, — su piktu 
pasitenkinimu kalbėjo jis Nastei, tarytum ji būtų rengusi 
ne jo, o savo kūrinių parodą. — Be reikalo aš tik laiką 
gaišinu, garbės žodis.

Nastė iš pradžių įsižeisdavo ir puldavo desperacijon, 
kol suprato, kad visi tie kapryzai neverti nė grašio, ir 
kad širdies gilumoje Timofejevas labai džiaugiasi savo 
būsima paroda, (Bus daugiau) ,
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Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienč sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

šiuo

Prašau man duoti atsaky
mą per "Keleivį“ į šį klausi
mą : a

Prieš 14 metų mudu su 
žmona padarėme 2 testa
mentus Vienam iš mūsų mi
rus, pagal tuos testamentus 
viskas lieka kitam. Abiem 
mirus, lieka vaikams- Mano 
žmona jau yra mirusi. Da
bar, jei aš vėl apsivesčiau, 
tai kokias teises turėtų ant
roji žmona į mano turtą? 
Testamento aš nekeičiau, ar 
bent nenoriu keisti.

C. T.
Massachusetts

Atsakymas
Jei mirusi Tamstos žmona 

paliko savo turtą Tamstai 
absoliučiai, o ne vien tik "iki
»•

Peggy Ann Bradnick, kurią bu
vo pagrobęs pakvaišėlis netoli 
Shade Gap. Pa., kai ji grįžo iš 
mokyklos kartu su savo 2 bro
liais ir 3 seserimis. Po savaitės 
ji surasta nenukentėjusi, o pa- 
grobikas nušautas policijos.

I

IDOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO

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

•>

gyvos galvos“, tada visas tas 
paliktas turtas priklauso 
Tamstai, ir Tamsta gali su 
juo taip elgtis, kaip tik no
ri- Jei Tamsta nekelsi savo 
testamento ir vėl apsivesi, 
tada bus sekančios pasek
mės: 1. Tamstai mirus, jei 
antroji žmona pasiliks gyva, 
jai priklausys viena trečioji 
dalis Tamstos turto (kadan
gi Tamsta turi vaikų). To 
negalima išvengti ir testa
mento būdu. 2. Jei Tamstos 
testamente nepaminėtas mi
rusios žmonos vardas, o pa
rašyta tik "žmona“ (wife), 
tada, Tamstai mirus, vaikai 
galėtų ir negauti savo paliki
mo, nes testamentas sako, 
kad, vyrui mirus, jo tur
tas priklauso žmonai, o gi ir 
Tamstos antroji žmona būtų 
"žmona.“ Jei testamentai 
buvo sudaryti pas advokatą, 
toks keblumas vargu ar pasi
taikytų ; bet "naminiu būdu“ 
sudarytuose testamentuose 
tokie neaiškumai ir nesusi
pratimai dažnai pasitaiko. 
Patarčiau Tamstai pasitarti 
su vietiniu advokatu, kad iš
vengtum staigmenų ir ne
lauktų rezultatų ateityje.

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

1

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

Ale Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

Jonas Aistis, POEZIJA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 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 
•si., kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kraiikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 

205 pusi., kaina

• I

<

J. T New Jersey
Neturiu smulkių žinių bei 

informacijų Tamstai rūpi
mu klausimu, nieko negali
ma padaryti. Būtina sužinoti i ^™anas» 
paliktų namų adresą, advo
kato pavardę, kada Tamstos 

i svainis išvažiavo Lietuvon ir 
■ kur jis gyveno Detroite. Jei 
Tamsta turi reikalingų žinių, 
aš galėčiau pasiteirauti šiuo 
reikalu-

$2.50.

ir moterys

i

!

i

I

Tokį straipsnelį radau a- 
merikiečių laikrašty. Ten ra
šoma, kad mokslininkai su
sirūpinę naujomis moterų 
drabužių madomis ir jų po
veikiu vyriškai lyčiai. Trum
pi sijonai, nuoga krūtinė va
karinės suknelės, permatomi 
maudymosi kostiumai netru
kus bus paprastas reiškinys, 
ir kas dabar žino, kiek dar 
toli bus galima vyrą stumti, 
kad jis nenustotų save val
dyti.

Autorius rašo, kad aplan
kęs prof. Heinrichą Apple- 
baumą Washingtone, kuris 
tą klausimą studijuoja.

"Mes artinamės prie 
bužių slenksčio, kuris 
moderniame gyvenime
keisti kiekvieno vyro ir mo
ters elgesį“, kalbėjo profe
sorius ir parodė jo daromus 
bandymus su pelėmis-

"Aš negaliu vykdyti ban
dymų su žmonėmis, nes tai 
būtų pavojinga, tad darau 
su pelėmis“, kalbėjo profe
sorius ir parodė jo daromus 
bandymus.

Štai narvelis. Jame pate
lė ir patinas. Patelė apvilk
ta normalaus ilgio sijonu. 
Patinas ramus, atrodo, lyg 
jis nematytų patelės-

Paskui patelei užvelka-
• v: ■

dra- 
gali 
pa-

mas sijonas, kuris nesiekia 
kelių. Patinas susijaudina. 
Jo pulsas padažnėja, alsavi
mas nebe normalus. Jis bė
gioja ratu.

Kai patelei užmovė sijo
ną tik iki blazdų, tai patinė
lis išvertė akis. Jis apsiputo
jo, o kai patelė buvo papuoš
ta visai apnuoginta krūtine 
suknelė, tai baseinėly plau
kiojęs patinas pradėjo skęs
ti — susijaudinęs jis pamir
šo kaip plaukti.

Narvely yra ir muzikos a- 
paratas. Patelė apvilkta va
karine suknele su didelėmis 
skylėmis, jos krūtinė nuoga, 
tik siauromis juostelėmis 
pridengta. Paleidus muziką, 
patelė pradėjo šokti. O ką 
darė patinėlis? Jis nustojo 
kontrolės ir pradėjo narvely 
vaikytis pelę.-.

"Patinas peržengė, kaip 
aš vadinu, lyties slenkstį, 
kuri galima palyginti su gar
so slenksčiu Dabar nebėra 
priemonių patinui nuramin
ti,“ sakė profesorius.

"Mes artinamės prie to 
slenksčio“, pabrėžė profeso
rius.

Narvely buvo ir kitas pa
tinas, bet jis nekreipė dėme
sio į patelės drabužiu pasi
keitimus- Jis buvo aklas.

O. L

i

Aloyzas Birena?; 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.

Juozas S va ritas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pust kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

t

r

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

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

Keleivio administraciioj.
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PIRMOJI PAVASARINĖ GEGUŽINĖPIKNIKAS
Rengia SANDAROS 7-ji kuopa

Sekmadienį, 1966 m. birželio 5 d., 1:00 vai. popiet 
Bernice Claire Farm, North Easton, Mass.

Pil. Dr-jos namų.
Autobusas į pikniką išeis 1:00 vai. popiet nuo So. Bostono 
Autobusu kelionė i pikniko vietą ir atgal į Bostoną tik 2.00 doleriai 
Bus skanių užkandžių ir šalto alučio.
Bus vertingų dovanų, kurių galėsite visi laimėti. 
Okad kojom būtų sveikiau, —gros šokių muzika.
Tad visi Bostono ir apylinkių sandariečiai su savo šeimomis ir
draugais kviečiami piknike dalyvauti, kur žaliame pušynėlyje1 
atgaivinsime savo jaunystės dvasią.
Kas atsilankys, tas bus visada dėkingas už maloniai praleistas . 
valandas.
Vaikams yra visokių žaidimo priemonių, tad ir motinoms nebus ■ 
jokio vargo savo vaikus saugojant.

Kviečia
SANDAROS 7-TOS KUOPOS RENGĖJAI

Kelrodis: Važiuojant 138 keliu už trijų mylių nuo Stoughton, 
privažiavus Fernąnd Market, suk į dešinę keliu Main Street, ir 
už vienos mylios bus miestukas Narth Easton. čia važiuok viduri
niu keliu prieš kalniuką, ir tas kelias nuves iki Bay Road, o tada 
suk j kairę ir tiesiai Į Bernice Claire sodybą.

Šalnų sukaktis
Gegužės 24 d. sukako Lie

tuvos garbės konsulo advo
kato Antano Šalnos ir advo
katės Zuzanos Šalnienės ve
dybinio gyvenimo 45 metai. 
Tai pavyzdingai gražiam su
tarime gyvenanti senesnio
sios kartos lietuvių intelek
tualų šeima, kurios abu na
riai yra daug nusipelnę ir 
lietuviškoje visuomeninėje 
bei politinėje veikloje.

Linkime jiems dar ilgų 
laimingų metų-

Šokių vakaras pavasario 
žieduose

Jį rengia Bostono Jauni
mo metų Komitetas gegužės 
28 d. 8 vai. vak. Tautinės S- 
gos namuose- Bus gera mu
zika, gausus bufetas ir links
ma jaunų menininkų progra
ma. Visi, ypač jaunimas, yra 
kviečiami atsilankyti. Čia 
linksmai praleisite laiką ir 
paremsite Jaunimo Kongre
są Chicagoje. Rengėjai

SLA 328 kp. susirinkimas 
į Šį penktadienį, gegužės 
27 d. 7 vai. vak So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se šaukiamas SLA 328 kuo
pos narių visuotinis susirin
kimas. Prašome visus na
rius būtinai dalyvauti ir ta 
proga sumokėti nario mo
kestį. Atsiveskite naujų na
rių prirašyti. Valdyba

Giedrė Galinytė išrinkta 

gražiausia Bostono atstove
Jaunimo Kongreso Komi

tetas sumanė kongreso metu 
išrinkti ”Miss Lithuania“.

Tam reikalui kiekviena 
lietuvių kolonija išrenka 
gražiausią savo atstovę, kuri 
dalyvaus Chicagoje kongre
so metu organizuojamam 
konkurse. Bostono kandida
tė buvo renkama gegužės 21 
d., ir ja išrinkta Bostono u- 
niversiteto studentė Giedrė 
Galinytė, viena iš tų jaunuo
lių, kurie lapkričio 13 d. nu
ėję į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos posėdį reikala
vo laisvės Pabaltijo valsty
bėms. Renkant buvo atsi
žvelgta ne tik į grožį, bet ir 
i lietuvių kalbos mokėjimą 
bei kitas intelektualines ver
tybes.

Jos asistente išrinkta stud. 
Grytė Kuncaitytė-

Kandidačių tebuvo 4.
Rinkimai vyko Kultūrinio 

Subatvakario metu, kurio 
programą vedė poetas Sta
sys Sntvaras ir, kaip visuo
met, sugebąs sukurti gerą 
nuotaiką savo kultūringu 
humoristiniu žodžiu — inž- 
Edmundas Cibas.

Subatvakary dainavo sol. 
B Povilavičius, akomp. J. 
Gaidelis.

I. Kubiliūnas išvyksta
j Denverį

Ignas Kubiliūnas išva
žiuoja į Denverį, Colo., ir 
vargu begTįš į Bostoną.

Pavykęs baleto spektaklis
Praeitą sekmadienį Sha- 

ron auštesiosios mokyklos 
puikiai teatro reikalams į- 
rengtoje salėje įvyko Tatja
nos Babuškinaitės-Vasiliaus- 
kienės studijos baleto spek
taklis ‘’Florindos sapnas“.

Šiame pastatyme dalyva
vo didelis skaičius T. Babuš- 
kinaitės jauniausiųjų ir vy
resnių mokinių, kurių dauge
lis parodė didelę pažangą ir 
turimą šio meno talentą. 
Be to, skoningai pagaminti 
kostiumai, geras scenos ap
švietimas ir aplamai profe
sionalės ranka sukurtas ba
leto vaidinimas padarė gerą 
įspūdį gausiai susirinkusiai 
publikai. _........   „

Mirė 8 nariai
Per paskutinį mėnesį mi

rė šie So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos nariai: Dovydas 
Šidlauskas, Pranciškus Ali- 
jošaitis, Julius Wallen, No- 
bertas Adomkaitis, Florijo
nas Janulis, Teklė Ašmens- 
kienė, Valentinas Galdikas 
ir Juozas Vajega. Taip pra
nešė sekretorius A- Neviera 
paskutiniame draugijos na
rių susirinkime gegužės 19

Naujų narių tame susirin-1 
kime nepriimta nė vieno.

Per balandžio mėnesį 
draugija turėjo pajamų $10, 
264, pelno $1,067.

Mirė V. Galdikas
Gegužės 19 d staiga mirė 

64 m. amžiaus Valentinas 
Galdikas, Neprikl. Lietuvoje 
buvęs teisėjas, daugelio bos- 
toniškių simpatingas bičiu
lis. Palaidotas gegužės 21 d. 
Forest HiIls kapinėse. Jo šei
mai ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

Plačiau — kitą kartą-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už ma- 

i nęs lankymą ligoninėje, at- 
i siųstas gėles ir dovanas se- 
■ šeriai Elenai Balchunienei, 
I svainiui Andriui Balchunui, 
į Klarai ir Juozui Balchunam, 
Elizabetai ir Viktorui Bal- 
chunams, kun. Antanui Ben- 
dzevičiui, Mortai Bendzevi- 
čienci, Anelei čaplikienei, 
Liudvisei Medonienei, Pet
ronei Juozaitienei, Mr- ir 

i Mrs Korkus, Vaclovui Ger- 
1 mantui, Pranui Martinkui, 
Ievai ir Teof- Janukėnams, 

; Bernice Nolman, Mary Mil-i 
ler, dr. Bogdanof, Henry 
Rys, Tom Mofiat, Mr. ir 
Mrs. Patten, o už lankymą 
namuose — Marcelei Aluko- 
nienei. Juzei Volungevičię- 
nei, Mikalinai ir Vladui Tre
čiokams, taip pat už atsiųs- 

| tas atvirutes — Petronei 
’ Babravičienei ir jos dukrai 
j Kanei, Mortai Krukonienei 
ir jos dukrai Birutei, Phylis 
ir Bill Carson, Fred Carrol, 
Mary Vysnevski, Čile ir Ho- 
vard Finneran ir jos dukrai 
bei žentui.

Į Dar kartą tariu visiems 
; lietuvišką ačiū-

Izidorius Milius

GK1 r*<
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f Specialus Baltic No. 1 — $20.00
1. Šprotai svieste 175 gr.

aukščiausios rūšies — 1 dėž
2. Sūris — latviškas 45%

rieb. aukšč. rūšies — 1 k#.
4. 3. Dešreles latvių mėgia-

mos —T kg’.
4. Saldainiai "SIGULDA“

250 gr. — 1 (1ŪŽ.
5. Karamelės (saldainiai)

”SOLODOVAJA“ po 200
gr. maišelyje _ 2 maišeliai

6, šokoladas — pieninis su
riešutėliais 100 gr. — 3 plyteles

7. Rygos Juodas balzamas
0.5 litro — 1 bonka

8. Degtinė ”DZIDRATS“ 0.5
litro — 1 bonka

9. Vynas — RYGOS — rau-
donas 0.5 litro — 1 bonka

10. Papirosai ”KEMER1“
po 25 dėžutėje — 4 dėžutės

CHICAGO, ILL

Gera nau j iena dovanų siuntėjems į Latvij ą, Lietuvą ir Estij ą
Dabar mes priimame užsakymus šiems "SPĖČIAU BALTIC“ standartinams siuntiniams

/

I PODAROGIFTSJnc. 220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street, New York N. Y. 10003. Phone 212-228-9547

Specialus Baltic No. 2 — $20.00 Specialus Baltic No. 3 — $17
1. Sūris lydytas ”AIJA“ 8 gąb. 1. Šprotai — svieste aukš-
'no 30 gr. dėžutėje _ 2 dėžutės čiausios rūš. 175 gr. dėž. — 2 dėž.

2. Marcipanų figūrėlės — 1 Kg. 2. Dešros paskirų išdirbinių
3. Sausainiai —(pyragaičiai) — 250 gr. vienoj dėžėj - 2 dėž.

"KRIMULDĄ“ po 400 gr. 3. Saldainiai "PROZ1T“ 180
dėžutėje — 2 dėžutės gr. dėžutėje — 2 dėž.

4. šokoladin. įvairių "RYGOS 4. Saldainiai "VESMA“ — 1 kg.
MIŠINYS“ — 1 dėž 250 gr. 5. Sausainiai (pyragąičiai)

5 Kava "KURŽEME“ 250 gr. “PIPARKUKAS“ — 1 kg.
dėžutėje — 2 dėžutes 6. Likeris "GAUIJA“ po 0.5

6. Degtine "KRISTAU“ 40 laip. litro — 2 bonkos
0'5 litro vienoje bonkoje — 2 bonkos 7. Kartus likeris ’LASITE’

7. BALZAMAS (Juodas futle- 0.3 litro — 1 bonka
ras) po 0.5 litro bonkoje — 2 bonkos 8. Rygos Juodas balzamas

8. Vynas ”J UBILĖJINIS“ likie- 0.3 litro — 1 bonka
riškas po 0.5 litro — 1 bonka 9. Cigaretės 'LATVIJA' po

9. Cigaretes "RIGONDA“ po 2'1 20 dėžutėje — 10 dėžių
(iėžuje — 10 dėžių 10. Vynas 'LATVIJA' 0.5

litro — 1 bonka

Viršuje minimos kainos apima visas išlaidas, ir gavėjas neturi nieko mokėti. Jūs galite tai užsakyti per bet kurį iš mūsų 
agentų ar atstovų, arba tiesiogiai.

A. Milukas skaitė paskaitų
Gegužės 14 d. Jaunimo 

namuose Alfonsas Milukas 
skaitė paskaitą apie tai, ką 
jis išgyveno būdamas Lietu
voje ir priverčiamųjų darbų 
stovykloje Vorkutoje.

A Milukas, gimęs Phila- 
delphijoje 1911 m., su tė
vai grįžo 1920 m. į Lietuvą, 

; čia išėjo mokslus, baigė uni
versiteto ekonomijos fakul- 

j tetą ir dirbo savo srities dar
bą Lietuvos Cukraus bend

rovėje, politikoj nedalyvavo, 
todėl ir iš Lietuvos nepasi
šalino, komunistams ją už- 
plūstant. Vienok 1948 m. jis 

i Buvo suimtas, kalintas ir iš
tremtas į Vorkutą, kur iš
buvo 9 metus, po Stalino 
mirties iš ten paleistas su
grįžo į Lietuvą ir .pradėjo rū
pintis išvykti į JAV, bet tik 
pernai tą tikslą tepasiekė

Jo paskaitos pasiklausyti 
susirinko apie 400 asmenų- 
Po paskaitos buvo daug pa
klausimų, į kuriuos A. Milu
kas išsamiai atsakė.

Verta pagrėžti ir jo teigi
mą, kad visa Lietuvos pra
monė tarnauja ne Lietuvai, 
bet Maskvai, kad lietuviai 
nemėgsta atėjūnų iš ”broliš- 
kų“ respublikų, kad okupan
tai stengiasi jaunimą išsiųsti 
iš Lietuvos, kad atėjūnai ap
rūpinami gerais butais ir 
kad jie turi ir kitokių pirme
nybių.

I

Lankėsi Juozas Bubelis
Praeitą savaitgalį į Bosto

ną iš Philadelphijos buvo at
vykęs lietuviškosios spaudos 
bendradarbis Juozas Bube
lis.

Jis svečiavosi pas savo se
nus bičiulius A. ir A. Gustai
čius ir A. ir S Santvarus.

J. Bubelis yra buvęs Vo- 
| kietijoje Ravensbusgo Dra- 
i mos Sambūrio narys, vėliau 
I Čiurlionio ansamblio admi
nistracijoj, gyvenęs Kolum
bijoj. Kanadoj ir pastaruoju 
metu įsikūręs Philaclelphijo- 

: je.

Koresp-

NORWOOD, MASS.

n

geriausias,
nes visuomet skanus, sultin
gas ir liesasgeriausias,
nes geriausias šeimininkių 
draugas, todė-1 ir šiuo ženklu

(Goocl Housekseping •)te. SUMANUS .JjZ
Mlįn or ĮĮtlURtųg^-^

kokybės simboliu pažymėtas

Parduodamas dėžutėse nuo 
2 iki 12 svarų Ali AKIS, 
AT ADANTA ir TALY var
dais; taip pat supjaustytas 
4 ir 5 unciją maišeliuose. 
Reikalaukite tikro importuo
to LENKŲ KUMPIO, palies geriausio

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

vienerius metus.JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų,
J. Gryszewskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimų, sulaiko 
plaukų slinkimų, atgauna natūralią plaukų spalvų MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash., D.C. Įrašyti vaistu katal. 
RED-BLUE-BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimų.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui 85.50, jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1137 So. 49th Avė., Cicero, III. 60650geriausias,

nes visuomet. tinka valgyti 
šiltas ar šaltas

.'i
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ir? Zis

I Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 
South Boston, Mass- 02127
Telefonas: 268-8764

Kelione į Lietuvą Į
DAR YRA LAIKO PRISIJUNGTI PRIE LIEPOS 
18-TOS GRUPĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
REGISTRUOKITĖS NE VĖLIAU, KAIP IKI 
BIRŽELIO 1-MOS DIENOS.••

Svatbios knygos

PARDUODU ŪKĮ
120 akrų su 35 akru ežeru, priei
na prie kito didelio ežero 12 
sklypu, daug žuvies, labai graži 
vieta, žema kaina.

Wm. Phillips, RED I, Box 595, 
Scottvile, Mich. 49454

___________________ (20)
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, ranką, 
koją 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. Box 9112 
Newark 4. New Jersev

Ragina remti Jaunimo
Kongresų

Gegužės 16 d. buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos (Al
to) skyriaus susirinkimas, 
kuris svarstė paramos klau
simą Lietuvių Jaunimo Kon
gresui. ir vieningai nutarė 
prašyti visus Norwoodo ir 
apylinkės lietuvius skirti pi
niginę auką ir ją pasiųsti 
šiuo adresu.;
Lithuanian Youth Congress 

c/o Mrs B. Juodikis 
1794 East 227th Street
Cleveland, Ohio 44117

Gavome šias knygas:
Sekmadienio pokyliai

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos abi salės buvo užim
tos- Antrame aukšte buvo 
pokylis Monikai Plevokienei 
pagerbti. Susirinko pilna sa
lė. Meninę programą atliko 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo sambūrio mažieji daly
viai, ypač gerą įspūdį pada
rė trys Ruseckaitės (3-7 m. 
amž-), gražiai lietuviškai 
sveikinusios savo senelę.

Viršutinėje salėje buvo. 
Juliaus Gaidelio vadovauja
mo choro metinis pokylis, į 
kurį atsilankė taip pat ne
mažas būrys choro bičiulių. 
Tai buvo kartu ir koncertas, 
nes dainavo pats choras ir’ 
dar dvigubai daugiau vyrų, Choras vyks autobusu, ku- 

| riame bus dar kiek vietų ir 
vardines pašaliniams, todėl kas norė

tų kartu su choru vykti į Chi- 
caga, iš anksto tesikreipia i, _ . - v
Juo^į Liūdžiu (101 Mllard:8W Damų šventę. 
St., te!. 223-2380). Su choru 
kelionė būtų įdomesnė ir pi
gesnė. L--------------------

NEW BRITAIN, CONN-
Ruošiamės Dainų šventei

Cicilijos choras, kuriam 
vadovauja muz- Jonas Bei
nortus, atsidėjęs ruošiasi 
Dainų šventei Chicago j e ir 
neabejojame, kad jis savo į- 
našu neatsiliks nuo kitų cho
ru, kurių ten dalyvaus per 
20.

Choristas Juozas Liūdžius 
rūpinasi kelionės reikalais.

i

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-0 ji 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

šešetukas.
Savo namuose 

minėjo Elena Santvarienė, o, 
Irena ir Bronius Galiniai su-1 
rengė jas seniai jų lauktai: 
viešniai iš Lenkijos Elenai 
Trumpienei, Galinienės ma
mytei. ____ ,

Tie, kuriems susidarytų 
sunkumų atskirai siųsti, pra
šomi savo aukas įteikti sky
riaus iždininkui B. Kovui 
arba kitam valdybos nariui.

Ta pačia proga Alto sky
riaus valdyba ragina kuo 
daugiau vykti į minėtų kon
gresą ir tuo pačiu metu ren-

Kongresas, bus Chicagoje 
birželio 30—liepos 3 d., o 

Pranas Naunčikas Dainų šventė liepos 3 d.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Dūke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

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

j

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos 
žai, 176 psl., Kama ..........................................................

bruo-
$2.00

Dan Kuj 'ličio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš, kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik............................................... $2.00

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

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

Lietuvos okupacijos su
kakties minėjimą N. Angli
jos Baltų Dr-ja kartu su Al-i 
to skyriumi ir latvių bei estų 
atitinkamais komitetais ren
gia birželio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos III a. 
salėje- Pagrindinis kalbėto
jas bus gubernatorius John 
A. Volpe, kuris yra keliavęs 
po Sovietų S-gą ir gerai su
sipažinęs su komunizmo 
grėsme

Valdyba 
Bendruomenės susirinkimas į

L. Bendruomenės Bostono 
Apylinkės narių ir draugijų 
atstovų visuotinis susirinki
mas bus trečiadienį, birželio 
1 d. 8 vai. vak- So. Bostono 
Lietuvių Pil Dr-jos patalpo
se. Prašome visus dalyvauti.

PATYRĘS VIRĖJAS i 
29 metu praktika, mokąs viską; 
virti ir kepti, sugebąs vadovauti' 
visiems virtuvės darbams, nerei
kalaująs nepelnyto atlyginimo,' 
ieško darbo.

Skambinti: KI 7-9433 arba 
L1 2-2776. '

JAUNIMO KONGRESUI 
AUKOJO

Be jau skelbtųjų, aukojo:
Po $25: Žalgirio ir Balti

jos skautų tuntai, So- Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-ja ir Į 
Tatjana ir Jonas Vasiliaus
kai.

Bostono Senųjų Lapinų 
vyčių būrelis $20.

M. Manomaitis $15.
Po $10: L. ir Č. Kiliuliai, 

R. ir R Bričkai. A. Andriu
lionis, Sandaros 7 kuopa, 
Baltic Realty, V- Janakaus- 
kas. S. Kazlauskas, J. Če-, 
reška, St. Kiliulis, J. ir P. 
Renteliai, J- ir J. Vinciūnail 
ir St. Rackevičius.

Po $5: A. ir L. Rudžiūnai, 
J. Jurėnas, M. Dapkus, A. 
Matjoška, K ir B. Bačans- 
kai, I- ir K. Nenortai.

K. Dūda $3.
Po $2: M. Iljinienė ir M. 

Paleckienė-

Išvažiavo į Austriją
Praeitą penktadienį Feli

cija Izbickienė išskrido į 
Austriją, kur žada pabūti i- 
ki rudens.

Auka Jaunimo Kongresui

Jaunimo Kongresui Jonas 
Adomaitis iš W. Hollywood, 
Fla., atsiuntė per Keleivį $5 
ir išbarė, kad viename 
straipsnyje Jaunimo Kon
gresu šūkyje "Mūsų jėgos, 
mūsų žinios laisvai Lietuvai 
tėvynei“ išleistas (per klai
dą) žodis "laisvai“ ir pa
brėžia, kad Lietuva, nusi
kračiusi komunizmo jungo, 
tegali būti laisva, demokra
tinė, o ne kitokia.

I. Vasyliūno mokinių 

koncertas

Izidoriaus Vasyliūno pa
žangesnių mokinių koncer
tas buvo gegužės 22 d. South 
End Music Center patalpo
se, o birželio 12 d. 3:00 vai. 
toje pat salėje bus jo klasės 
mokinių koncertas.

Visi kviečiami į tą koncer
tą atsilankyti- Ypatingai tu
rintieji vaikų nuo keturių 
metų amžiaus. Tai bus puiki 
proga pažadinti vaiko kul
tūrinį interesą.

Klubo

Bencl-
Klubo

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

I GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER ATOSTOGAS
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS į 

CAPE COD VILOJE Į

AUDRONE
87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod, Mass. f 

Tel. 428-8425 į
Vila atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki ]' 

rugsėjo 15 d., ir jau dabar priimami užsakymai- ]'
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas, 15 Rosedale St , Boston, J1 

Mass. 02124- Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai / 
į vilą AUDRONĖ — Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ]' 
žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą. Ji

V A S A R O S A T O S TO G A S "
kviečiame praleisti CAPE COD’ E

MEŠKOJE

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

į Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJGLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. PODAROGIFTS SKYRIUS

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.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius j kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

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

Vedėja ALDONA ADOMONIS

I
 Taupyti $ $ $ padeda I

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas |
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• 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 Į 

FORTŪNA FUEL CO.
487 WASHINGTON ST. 

DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golf’o sro
vės; SILVER BE ACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, Teniso aikštė, ping- 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
S E Z O N Ą pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. (212) 849-1193
L VEITAS . 72 Congress St. ,Braintree, Mass.

Tel. (617) 843-2146

Paskutinis Kultūros 
susirinkimas

Bostono Lietuvių 
ruomenės Kultūros
paskutinis šio sezono susirin
kimas bus šeštadienį, gegu
žės 28 d., 7:30 vai. vak 
Tarptautinio Instituto patal
pose, 287 Commonwealth 
Avė., Bostone. Programoje: 
dr. Vytautas Kavolis kalbės 
literatūrine tema: "Dievas 
egzilėje ir nužemintųjų pat
riotizmas.“

Meninėje dalyje Daiva 
Mongirdaitė Richardson pa
dainuos keturias Vlado Ja- 
kubėno dainas: Ežerėlis, 
Daug turėta mylimųjų, Mė
lyni varpeliai ir Spindulėlis 
iš vakarų. Prie fortepiono 
Vytenis M- Vasyliūnas. 
Giedrė Karosaitė paskam
bins Juozo Karoso Trys pre
liudai. Bus išstatyti Vytauto 
Dilbos paveikslai.

Po to bus iždininko Juozo 
Vembrės metinė klubo apy
skaita, vicepirmininkių Ri
mos Bričkienės ir Helen Ža
lienės pagerbimas, naujo 
pirmininko rinkimas ir se
nojo pirmininko Izidoriaus 
Vasyliūno paskutinis žodis.

Sezonas uždaromas Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiu 
Benamių daina, kurį pade
klamuos Birutė Adomavičiū
tė.

Pabaigai kavutė su pyra
gaičiais ir laisvi pašnekesiai.

Šiam susirinkimui nebus 
sunčiami pakvietimo atvir
laiškiai

Šiuo pranešimu visi suin
teresuoti nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti su draugais 
ir pažįstamais.

Klubo valdyba

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ 

• kitus Rusijos okupuotus 
kraštus 

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak- 

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

ir

327 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS.

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

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

Vedėja B. Sviklienė

MEŠKA

IŠNUOMOJAMI
So. Bostone, 7 I St., du saulėti 
hutai po 5 kambarius,— porčiai, 
visi patogumai, ne daugiau kaip 
3 suaugusiems, nuoma $17 sa
vaitei. Skambinti po ketvirtos 
valandos vakaro tel. 269-2269.

Peter Maksvytis 
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St.,

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

Telefonas AN 8-3630

Televiziją
I \ ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
g JONAS ŽILINSKAS 

629 E. Sixht Street 
South Boston

Tel. AN 8-6645

8

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

;! TEL. AN 8-2124 ;>

įDr. Amelia E. Roddį
'• (RUDOKIUTĖ) |
“ OPTOM E TRISTĖ ?
::
G

::
G
G

. :: vietines ;;
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(RUDOKIUTĖ) 
OPTOMETRISTĖ 

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADAVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

' >G GG< 1 GG

42 BEACH STREET 
MONUMENT BEACH 

CAPE COD, MASS.
Tel. (617) 759-3251

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY 

Vytautas Stelmokas 
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių. 

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS. 

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

telefonas: 268-6030

VEDYBOS
Rimtas vyras vedybų tikslu 

ieško lietuvės gyvenimo draugės 
45-52 m. amžiaus. Rašyti:

A. O., c/o Keleivis, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Juetice of tbePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

FORDASMES PARDUODAME PIGIAUIR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE 

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

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

LONGINĄ
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST.
WEST ROXBURY

IZ B ICKĄ
vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

Ketvirtis & Co. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

::
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< I Rūpestingai taisome laikrodžius i—-------*
::• > *.< i
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žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

* ►
::
:: 
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£ Dažau ir Taisau 3 
£ Namus iš lauko ir viduje. į 
£ Lipdau popierius ir taisauį 
į viską, ką pataisyti reikia.
| Naudoju tik geriausią 
| medžiagą.
t JONAS STARINSKAS 
f 220 Savin Hill Avė.
r Dorchester, Mass.
t Tel. CO 5-5854

j
-t 
■i
4

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 megacikbj 
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS.
« Tel. JUniper 6-7209

y

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę. 

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm. e

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 
Sekmadieniais

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

2—4 ir 6—8 
ir šventadieniai*

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY 

taipgi pritaiko akinius
534 Broadway,

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

8-2712TEL. AN
Namai ir Ūkis:
287 Coocord Rd.,

TEL. MO
Billerica, Mass.
3-2948

I A.J.NAMAKSY |
;! Real Estate & Insurance ■> 
;> 321 County Club Rd-
;>Newton Centre, Mass. 02159:;

Tel. 332-2645 h: *
Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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