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Komunistai pasiūlė sąlygas 
taikai Vietname įvykdyti
Jas pasiūlė Vietkongas. Stato 10 sąlygų. P. Vietna

mas kaikurias jų atmeta. JAV jas studijuoja. Užsienio 
reikalų ministras išvyko j Vietnamą.

Iki šiol Paryžiuje taikos Aišku, reikia turėti galvo- 
derybose komunistai tik pro-! je. kad po šiais komunistų! 
pagandą vedė, rimtai apie pasiūlymu žodžiais dažnu 
taiką nekalbėjo. Staiga pra- atveju slepiasi visai kita 
eitą savaitę Vietkongas mintis, negu iš kaito gali at- 
(partizanų politinė organi-. rodyti. Jų reikalaujama ko- 
zacija) pasiūlė sąlygas. Tų alicinė vyriausybė yra tik iš- 
sąlygų net 10. Iš jų svar- bantyta priemonė kitų parti- 
biausios: ištraukti JAV ka- jų atstovus išstumti ir pa- 
riuomenę iš P. Vietnamo, tiems užgrobti visą valdžią,
Liautis kėsintis Į Pietų ir jų demokratija ir laisvė —
Šiaurės Vietnamo nepriklau- tai komunistų diktatūra ir
somybę. Pripažinti Pietų j laisvė tiktai komunistams/ , „ ...... . . . „ ,, . .
Vietnamo liaudžiai teisę pa- kaip jau netolima paverstų- **•"• k'h»"«- »"«■»»"■<><■ pr,e rak'-
čiai. be užsienio įsikišimo.i ju Europos tautų istorija pa- s“"r" v- kuri # "•"«*« i - »"ežamas Apeito

12, kuris turės liepos 16 d. nuleisti pirmą žmogų į mėnulį. Tai bus pirmas įvykis žmonijos istorijoj.

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Taškente snėnė generoh
Grigorenka - totorių gynėjų

Jis ten buvo nuvykęs padėti ginti suimtų totorių

Kaip žinoma, Stalinas iš Vėl SOVietų-kilUĮ
Klimo į Vidurinę Aziją iš- ... 
trėmė visus totorius, apkal- 'BUSireminUll 
tinęs juos bendradarbiavus
su vokiečiais. Jie buvo tre- Iš Maskvos pranešama, 

kad vėl įvyko susidūrimų su
. miami taip, kad į paskyrimo Kinijos kariais Centrinėj A- 

zijoje, Kazachstano ir Kini
jos provincijos Sinkiango

išspręsti savo politinę ateiti. į rodė. Reiškia, visa tai, ko__ __________
Sudaryti koalicinę vyriausy-J iie negalėjo pasiekti karo' ' ‘ -------
bę. įtraukiant visų sluoksnių kelvje. dabar nori laimėti Į
atstovus. Įvykdyti visuoti- taikos derybose, vaitodami pęr g savaites mirė 
nius demokratinius laisvus-apgaulingus žodžius.
rinkimus P. \ ietnamo poli- į Rogers išvyko į Vietna- i 20 SOVietU įf€H€Tollį 

mą, kur tarsis su Saigono _
vyriausybe. Vėliau jis daly- . Pastaruoju laiku kazko- 
vaus dviejose konferencijo- kia epidemija uzpuo.ė So

Net papuasai kelia Triukšmas dėl dujų

tinei santvarkai nustatyti. 
Kol tai bus įvykdyta, sudaly
ti koalicinę vyriausybę lygy
bės principu. Šitos vyriausy
bės uždavinys būtų užtikrin
ti JAV ir kitų svetimų karo 
pajėgų ištraukimą, demo
kratines laisves, tautinę vie-

riaušes vežimo

vietas benuvažiavo tik pu
sė, o kiti žuvo kelyje.

Po Stalino jie buvo ”ištei- pasienyje. Žmonių aukų yra 
| sinti , bet į savo gimtinę abiejose pusėse, ir itempi- 
jiems nebuvo leista grįžti. į mas didėja.
Dar likusieji gyvi nepaliau->______________________
na reikalavę grąžinti jiems 
visas teises ir teisę grįžti 

Į ten. iš kur buvo ištremti. Jie 
nuolat kalba ir rašo apie tai, 
siunčia prašymus, delegaci
jas, žodžiu, —klabena visur, 
kur tik gali.

Dabartiniams Maskvos 
valdovams tas nepatinka.
Aktingesnius veikėjus tero
rizuoja. suima. Ir dabar vie
nuolikai tokių veikėju yra

Indonezijos, kariuomenė n Karo vadovybė rengiasi iškelta byla. Ju vienminčiai, 
v.-v. v,- - - - pasiųsta malšinti N. Gvinė- nev artojama>, bet gyvybei apie 2.000, pasirašė prašymą

sei- Tailando"sostinėje Viet-' ^enero^us’ nes per 3 jos salos pus&ukinių papu- pavojingas dujas iš sande- gen. Grigorenkai. kviesdami
ramo kare dalyvaujančiu savaites jų mirė net 10. Dėl asų, kūne ten kelia nauses. lių pne Denverio (Colo) ir jj atvažiuotį ir padčti gelbė- 
sąjungininku užsienio reika- ^o yra visokių spėliojimų. Jungtinės Tautos Naująją Edgevvood, Md., tiaukiniais įj teisiamuosius, 
lu ministru ir Irano sostinėj: Kaikas mano- kad Jie žuvo! Gvinėją pavedė valdyti In-į vežti į Earle, N.J. ten jas Jig atsinepė i iu prašymą
Cento sąjungos, kuriai pri-j arba lėktuvų nelaimėje arba donezijai ir įvykdyti gyven- pakrauti į 4 senus laivus ir, ir nuvažiavo į Taškentą, ku-

nybę. P. Vietnamo užsienio klauso Turkija, Iranas, Bri- nelaimingam atominės bom- tojų atsiklausimą, ar jie no- nuvežus toli į vandenyną, rio apylinkėse daugiausia to-
politika turi būti griežtai ne- tani ja ir Pakistanas. Be to. bos sprogimui įvykus. Be to. ri pasilikti prie Indonezijos, paskandinti didelėn gilu- torju apgyvendinta ir kur
utrali. Abiejų Vietnamu su- jig apiankys Indiją, Pakista- Sovietijoje kiekvienas gali ar sudaryti nepriklausomą mon. ■ HnS ui«ami minit?
vienijimas turi būti atliktas na jr Afganistana’ "natūralia“ mirtim ir net valstybę. Balsavimas turi
taikiu būdu, be užsienio įsi
kišimo. JAV atsakinga už 
visus padarytus Pietų ir
Šiaurės Vietnamui nuosto- - t M ramvbe il<rai
liūs Svetimų karių ištrauki- užtikliranėio«' taikos tame Milo vanos DjŪOS 
mo tarptautines priežiūros t0]imame Azijos R
S’X’Suras a’ o ko,kas karas vvkstą. fco—mą

Pietų Vietnamo vyriausy- Ir t ^ęs Jugosiavij^ dikta-
bėjau pasisakė, kad pasiū- 2ranatas Saųrone ir įvai- 101,3,18 T‘to K^ras diaugas, .
ymas svarstytinas, kad kai-,riuose kituose miestuosc viceprezidentas Milovanas 'al£™ 
kurios sąlygos priimtinos. jje tuo būdu nužudė apie! Djilas sako, kad Maskva ne- ** u 
Bet ji jau pasisakė prieš ko- 150 civiliu gyventoju. žval- pajėgs sustabdyti komuniz-
alicinę vyriausybę su parti- grybos rankose esantieji do- mo reformų Rvtų Europoje, “ p,
zanų atstovais dar prieš vi- i-nrnpn+ai rnrln kad Vipt- i/’ UiraaKe rUeOlO

Dr. Albert B. Sabin. piliulių 
i prieš polio ligą išradėjas, C i neįNevv Yorko koneresmanas

bus teisiami minėti suimtie
ji. Bet gen. Grigorenka ten

zanų atstovais dar prieš vi- kumentai rodo, kad Viet-i nes ir pačioj Sovietijoj re-
su^ lln Jmus; M 1 ŠjP’SŠ8- J^ak.f vvkdyti te™'; formų šalininkų vis dauge

ly užsienio relialu ristih^s vėiksmus ir apsau-. ja jr R ,a y. Rj herezij
ministras Rogers pareiškė, dyti provincijos miestus ir 
kad kaikurios pasiūlymo są-' karines stovyklas, 
lygos visiškai priimtinos, o'
kaikurios būtinos smulkes
nio nagrinėjimo. Vėl pinigų krizė 

Europoje

nei 10. Kati vis tnueja nepn- siuisu 11 suu<uyu uiuen pa-
klausomybės šalininkų skai- voju gyventojams. įen G^gorenka jau vi-
čius, atsiklausimas žadama Karo vadovybė sako, kad same pasauly žinomas, kaip 

jos numatytas dujų gabeni- didelis kovotojas dėl laisvės 
mo būdas yra pats saugiau- Sovietijoje. Jis jau nekarta1 
sias. tad joks pavojus negre- vra turėįęS "nesusipratimų“' 
šia gy\entojams. gu valdžia, dėl to jis ir iš ka

riuomenės pašalintas. Da
bar policija, norėdama Gri-j 

Komunistinė ideologija srorenkai pakenkti, išplatino 
nepasiteisino praktikoje, ne-' lapelius, kuriuose keliami į 

. . i pavyko įrodyti, kad komu- totorių nacionaliniai šūkiai
OyiU ! nizmas yra mokslinė teorija, ir grasinimai vyriausybei, ir

kurią galima įgyvendinti, skelbia, kad tai generolo 
Tai jau viešai diskutuojama i darbas.
ir pačiose komunistinėse ša- j Maskvoje jau skelbiama, 
lyse, — sako buvęs Tito pa- kad generolas nėra sveiko 1 

nroto. todėl malimas dalvkas.

vykdyti kitokia tvarka, ne 
gu įprasta: atsiklausti tiktai 
genčių vadus, ir jų balsus 

’laisvos

JAV karo laivyno vado-I *
Tvuio- „s I vybė nutarė netraukti Ko-Djilas uz savo rastus yra, :. , . A . ., J A .. rėjos komunistu paimtodaug kentejes, bet jis nepa- JAV žvalgvbos laivo 

liauna savo minčių skelbės., ]o va(1o kap Bucherio. ir tuo' “,e|M

Looia C. W«Umm

* * *

tas į prezidentus Jacąues Dūdos 
Rinkimai bus birželio 1 dieną.

Spekuliantai vė! sukruto Streikas JAV bazėse

! kad jį nuerūs i bepročių li- 
pradeda gonine, kaip dabar ten vra-a * . •• « —« • jvie-

ono politika. Prieš jį prabilo į šosios nuomonės nenorima 
šen. Scott, šen. Aiken ir iš žmogaus kišti į kalėjimą, tai. 
New Yorko kongr. Javit. Jie iis paskelbiamas pamišusiu1 
prikiša kliūvančias Vietna- ir igrūdamas beprotnamin. Į 
mo derybas ir vidaus politi- Taip jau buvo padarvta su 
kos sunkumus. ' keliais rašytojais ir eile kitų

kultūrininku.

būdu ta byla vra baigta. Tai; D .... 
padaryta dėl to. kad teisme .^.pub,lk™* . .pra™’
būtų paaiškėję daug daly- re,k*" nep«.tenk,mm« N«- nnimta. Mat. jeigu dėl
kų, dėl kurių reikėtų kaltin
ti laivyno vadovybę.

Bet kap. Bucheris nuken
už Prancūzijos frankus iriTurkijoje 
Britanijos svarus pirkti vo- *
kiečiu markes, tikėdami, Sustreikavo turkų tamau-
kad markės kaina bus pakel- tojai JAV karinėse bazėse. įeJ°- ne® Xar?u ns kada nors 
ta. ir todėl jie vėliau, jas I Jie reikalauja pakelti atly. begaus !a.vu. vadovauti. Jis 
pardavė, daug uždirbs. I ginimus ir duoti unijai teisę Pasiustu mokytis admimst- 

Praeita savaitę Vokietijos spręsti, kurie tarnautojai y- lacl"'M daivkų n vėliau, ais- 
vvriausvbė betgi nutarė mar- ra atleistini ir kurie nauji j'u,.bus nukeltas kur noi s į;^ ^,1,^1,jmo 
k'ės^rtės. nekelti. Mat, pa- i priimtini. i kąnnę ista.gą, bet ne Į karo
kėlios vfftę, sunkiau bū- į,alvo kaP,tono alkstelę'
tų savo prekes užsieny par-i Atlyginimai bazėse yra
duoti, o negalint parduoti,' daug didesni, negu turkų į 
reikėtų mažinti gamybą, ir i tarnyboje. Pav., šoferis ba-1
mažiau būtu uždarbiu. Tas zėje per mėnesį gauna $158, i Sovietai sustabdė Čeko-

♦ *
JAV nepriklausomy- 

pirmosios 
laidos kopiją varžytynėse

Už

cktdiffanif
pirko Com ii Tex«o. išdaigos• • •

Viršuje* 
dabar 
mą Šerais.

lEMftod, karia 
až *utfiavi-

Apačiu ie aukščiausio
Izraelyje susirūpinta dėl Šiaurės Dakotos miestely; teismo teisėjas AJ»e Fortas, ku- 

ir ten prasidedančio narko-- Zap studentai surengė išger- ris norėjo Wolfsonui pagelbėti ir 
tiku vartojimo studentų tar- tuves, kurios virio didelėmis »š jo šeimos fondo buvo gavęs 
pe. muštynėmis. 2,000 įdūkusių $20.000 "studijoms ir raštams“,

studentu visa miestelį apver- bet po 11 mėnesių, kai Wolfson

sukeltų krašte nepasitenki- i o turkų tarnyboje tik $94, Slovakijoj leidžiamą laikraš- 
nima vyiiausvbe, o to nori- bet sutinkama per 3 metus tį, kuris buvo nukreiptas 
ma išvengti. pakelti atlyginimus 437r/pneiDubčekęirjovieninin-

Ar tas vyriausybės spren-' Tačiau karo vadovybė nesu- čius, reformų šalininkus ir ■ Buvęs Prancūzijos prezi- tė aukštvn kojomis. Šituos buvonuteistas,tuospinigusgrą- 
Prancūzijos komunistų bandida- nekclti rrarkės vertės tinka duoti teisę unijai nu- griežtus okupacijos prieši- dentas de Gaulle išvyko a- mokytus chuliganus tegalėjo žino. Dabar daug kas reikalauja,

spręsti atleidimo ir priėmi- ninkus.

• • ♦

sustabdys spekuliantus pirk- 
į ti markes, parodys ateitis. mo klausimo.

tostogų į Airiją. išsklaidyti tik iškviesta tau- kad Fortas pasitrauktų iš aukš. 
tinė gvardija. ‘ čiausioj© teismo.
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Ir šventuosius pajudino
Mes, paskendę savo kasdieniniuose darbuose ir rū

pesčiuose, retai beturime laiko pasidairyti, kas dedasi 
plačiajame pasauly. Bet. kai metame nors retai savo žvilg
snį toliau, turbūt visi pastebime, kokie milžiniški pasikei
timai vyksta visose srityse — moksle, mene. technikoj ir 
kt. Kaikas sako, kad net ir danguje jau nebėra pastovumo.

Katalikų bažnyčia laikoma pačia konservatyviausia 
organizacija, bet, žiūrėkite , kaip ir ji yra gyvenimo ver
čiama prie jo taikytis, vykdyti, kad ir labai atsargiai, Įvai
rias reformas. Daugelis dalykų, kurie neseniai jos buvo 
smerkiami ar draudžiami, dabar jau pripažinti gerais.

Štai net šventieji pajudinti. Katalikų bažnyčia turi 
apie 2.500 šventųjų, kurie esą danguje. Jau prieš kuri lai
ką dėl kaikurių jų šventumo suabejota, ir jie išbraukti iš 
oficialiai bažnyčios garbinamų šventųjų. Jų tarpe buvo ir 
šv. Jurgis. O va, praeitą savaitę popiežius Paulius VI pa
skelbė naują šventųjų sąrašą, kuriame nebėra apie 200 
buvusių senajame šventųjų sąraše. Jie nėra išmesti iš šven
tųjų tarpo, bet visiems kaukams neprivalomi garbinti. 
Tai paliekama spręsti vi<^įįiikupan»':*|< norima, ga
lima ir toliau juos garbinti, bet tisų šventųjų kalendoriuje 
ir litanijoje jų nebus.

Dabar visų šventųjų sąraše, be apaštalų, šv. Juozapo 
ir Mergelės Marijos švenčių, bus 153 šventės, skilios at
skiriems šventiesiems. Iš jų iš Europos kilusių yra 126. iš 
Azijos 14, iš Amerikos 4 iš kitur 6.

Štai labiau žinomi šventieji, kurie pažeminti ir iš
braukti iš šventųjų kalendoriaus: Domicėlė, Bonifacas. 
Modestas, Kristoforas. Zuzana. Ipolitas, Ciprijonas. Jus
tina, Placidą, Uršulė, Barbora, Anastazija. Filomena. Ni- 
kalojus (Amerikoje Santa Claus vadinamas), Valentinas.

Dėl to pakeitimo labai susirūpinę Įvairių šventųjų 
paveikslų ir medalių gamintojai bei pardavinėtojai. Jie 
bijo, kad dabar jų biznis sumažės. Sakysim, šv. Kristofo
ras buvo laikomas keleivių globėju. Kiek automobilistų 
iki šiol vežiojosi jo medalius! O kai dabar jis pažemintas, 
tai gali ir jo paveikslų bei medalių mažiau bereikalauti. 
Viena viltis, kad žmonės savo šventųjų dar taip greit neiš
sižadės, ypač jeigu jie yra dar kuo nors „pasitarnavę*4.

> —b KELEIVIS. SO. BČSTON

John llavis Lodge su žmona. Lodge paskirtas JAV am. 
basadorium Argentinoje. Jis yra 65 m. amžiaus, yra bu
vęs aktorius, kongresmanas. t'onnecticut gubernatorius. 
JAV taikos delegacijos Paryžiuje pirmininko Henry Ca- 
bot I.odge brolis.

Jie reikalavo ir Vilniaus.
Londono Times literatūros 

i Juodukų bruzdėjimai pa- priede recenzentas sako:
! skatino ir kitus „kitatau- ”The Poles were štili drea- 
čius“ Amerikoje sukrusti. of a vast Polish empi-
The WaII Street Journal re over White Russian, Uk-
skelbia savo bendradarbio rainian and Lithuanian pea- <jomu skaityti, todeUsiūlome 
tvrimus. Slovaku Susivieni- sant populations.*4 Gudai ir jgjnryti šia.s mūsų žinomųjimo, turinčio 30.000 narių, į ukrainiečiai savo keliu, bet .................. * * U
prezidentas Pankučas pa-! Čia kalba ėjo ne apie ’ Lithu-
reiškė, kad ateiviai ir jų vai- į anian peasant population4*, 
kai taip pat turi teisę iš vai- j bet apie seną ir teisėtą Lie- 
džios gauti paramos, kokio

SPAUDĄ BEVARTANT LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į- 

>den
įsų

Kas kitur rašoma
DAR APIE JAV LB 

TARY3. SUVAŽIAVIMĄ

Draugo gegužės 5 d. lai-

| SENIAU GARBINO,

O DABAR KEIKIA

Didžiosios sovietinės en-
doje dr. E. Ringus apie tai ciklopedijos 26-jame tome
iarp kitko šitaip rašo: į .(išleistame 19o4 m. balan-

I
„Prieš posėdžiui prasidė- džio 16 d.) rašoma: 

dant, metėsi Į akis atstovų
susigrupavimas i frakcijas, į ;’’Mao-Tse-tungas (gimė 
kas be abejonės darnumo 1893 m. gruodžio 25 d.) — 
nežadėjo. Tiesa, maldoje įžymusis kinų politikas ir 
dvasiškis prašė Aukščiausio- valstybininkas, gilus teorė
jo pagalbos vienybei išlai- tikas marksistas, prityręs

Karas Vietname galėjo boti 
seniai baigtas

Buvęs Pacifico laivyno komunistai vėl galėtu ji su- 
vadas, dabar atsargos admi- taisyti ir juo raudotis, 
rolas Grant Sharp sako. kad. Niekada nebuvo leista 
jei JA\ būtų tinkamai pa- bombarduoti dokų pagal 
naudojusios savo karines pa- Raudonąją upę-. Reikėjo su- 
jėgas. karas \ ietname būtų daužyti Hanojaus elektrinę, 
buvęs seniai laimėtas, \iet- ir ji buvo nekartą bombar- 
namo karas esąs geriausias duota, bet, kartą bombarda- 
pavyzdys, kaip nereikia ves- vus. būdavo vėl kuri laiką 
ti karo, sako adm. Sharp, i uždrausta ją paliesti. Reikė- 
Jeigu jau . pasiryžta karą jo sudaužyti ir Hanojaus 
pradėti, tai turi būti ir pa- vandentieki, bet tai buvo už- 
naudotos ^isos priemonės, I drausta.
kad jis būtų kuo greičiau Bet jr įajp suvaržyta JAV 
baigtas. O Vietnamo karas aviacija buvo priešui pada
bodamas taip. lyg nenorėtu-; rjusj milžiniškų nuostolių. 
meJj ni^.,afa baigti. I jau 1957 m. pradžioje Š.

Adm. uiarp sako. kad rei-Vietnamo karo pramonės 50 
kėjo pačioj pradžioj taijv, nųpšįmčių,jhųyę sunaikinta, 
smogti s. Vįetnamui, kad'jur puSg miliono žmonių dirbo 

prie suardytų susisiekimoūkis būtu suardytas ir ne-!
pajėgus karui tęsti, bet tai 
nebuvo padaryta ir nedaro
ma.

JAV galingos oro pajėgos 
būtų greitai tai padariusios, 
bet Washingtonas tam buvo 
priešingas. Pats admirolas ■ 
nekartą prašęs leidimo bom
barduoti tuos ar kitus svar
bius objektus, vvr. kariuo
menės štabas jam pritarda-i

nistras McNamara pasiprie
šindavęs.

kyti. bet. vos nuleidus ran
kas. politiniai kardai tuojau 
pat buvo ištraukti. Abejoju, 
ar jie buvo sukišti i makštis, 
nes suvažiavimo atmosfera

kelių atstatymo ir 125.000 
prie priešlėktuvinės apsau
gos. O jei tada būtų kariau
ta taip, kaip pridera, priešas 
būtu seniai paklupdytas.

Tariamieji partizanai be 
Š. Vietnamo seniai būtų pa
tys išsisklaidę. Du trečdaliu 
priešo karių sudaro Š. Viet
namo kariai.

Kariaudami, kaip niekas
dar niekada nebuvo taip ka-
riavęs, — nenorėdami baig-

Pasak adm. Sharp, de- ti.karo' ~ 
j .. -iii • veme progos priešui sustip- degantis reikalas buvo vi-i ... ė , • 1—i / tv - v i*eti.. Sakysim, 196o metaissiskai išjungti ttaiphongo nakhti tikuost<, per kuri š. Vietnamas ( ?25 SAM^tasP J1967 mk

gauna beveik visus reikalui- .. .. .... i iis iau galeio 1 musu lėktuvus karo reikmenis, reikeio J .j - -t- • vi-?- vus paleisti 3.500 raketų, irsudaužyti 10 didžiulius san-, mes netekome jau apiedėlius, geležinkelio mazgus,; 
užminuoti uosta, kad i įi ne-' 1.000 lėktuvų. Užtesus karą, 

jau žuvo per 30,00*) karių.galėtu įplaukti laivai. Bet vi
sa tai buvo uždrausta. ; Jei mes būtume taip ka- 

Buvo sudaužyta daug ma- riavę Antrąjį pasaulini karą. 
žu tiltu, bet labai svarbų kaip mes kariaujame Viet- 
Paul Doumer tilta prie s. name, tai mes ir šiandien te- 
Vietnamo sostinės buvo leis- bekariautume, jeigu nebū
ta bombarduoti tik ti-umpą tume to karo jau pralaimė- 
laiką, atrodo, lyg tyčia, kad ję, — sako adm. Sharp.

V ERGUOS KRY2KE-
>s. tuvos sostinę Vilnių. į LIUOSE, Sibiro _ kankinės

„__ . - ........ J * * * į Stefanijos Rūkienės tremtiessmurtu ir riaušėmis issirei-5 i . . . < . . . . ■
Šis lenkų išleistas diplo-' atsiminimų atsiminimų I to-

I matinių dokumentų rinki- mas» *Jlai.n? mJnįs’
sakoma. pys» paliečias ir to meto Lie-. *ais viršeliais $5, kietais $6.

tuvą, rodo, kad Įvykiai tarp' Viktoras Biržiška, DĖL 
lenkų Londone ir didinsiu MŪSŲ SOSTINES, atsimi- 
Maskvoje ėjo prie neišven- nimai (1920-1922 m.), 312 
giamo lūžio, nes abi pusės psl., kaina minkštais virše- 
nenumatė jokiu galimų nuo- liais $2.50, kietais—$3.75.
laidų. Prie tokio pat lūžio KONTRŽVALGYBA UE- 
kiek anksčiau pnejo ir be-; j
tuvos santykiai su didrusiais. . ... oo. , , .,T . • ..... simmimai, 224 psl., kainatik Lietuvą rusai tiesiai o- ęa
kupavo. o lenkus užvaldė jų . ;i jp^įk'UTINIS POSįBfeu 

Žiūrovas

kalauja juodukai.* #
AVashingtone, 

iau susidarė American Eth- 
nic Groups konfederacija, 
siekianti suburti 18 milionų 
nariu turinčius kitataučiu 
susi; ienijimus ir organizaci
jas. Nežinoma, ar priėjo ir 
prie mūsų trijų Susivieniji
mų. Organizatoriai siekia 
surinkti 5 mil. dol. aukų. Sa
ko, neturtingų baltųjų Ame
rikoje yra daugiau, negi1 
juodųjų.

gizeliai.

* * ♦

Harvardo universitete vei
kia studijų centras, kurio ve
dėjas skelbia šitoki vidutinio 
„ateivių44 kilmės darbininko 
veidą: „Amerikos dirbtuvė
se ir ofisuose dirba jų apie 
20 milionų. Vidutiniai už
dirba iki 6 tūkst. dol. per 
metus, turi nuosava namu
ką, skolų įvairiems išmokėji
mams, šeimą ir du vaikučiu. Kanados 
gyvena eeto ir priemiesčio

Kinijos komunistų partijos 
vadovas ir kinų tautos va
das, liaudiškos demokratiš-

; Juozd Audėno atsiminijųąi? . 
: 227 psl., kaina........... $4.00 .
! DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,

! Antano Šukio atsiminimai iš 
; Lietuvos Nepriklausomybės

. T . . Tv ' kovų, 376 psi. kaina . .$3.00 vyriausias Lietuvos Is- ’’ H 
laisvinimo Komitetas birže
lio 7-8 dienomis Ne v, Yorke 
rengia politini seminarą jau
nimui. Pakvietimai ir prog
ramos išsiuntinėtos JAV ir 

lietuvių jaunimo 
organizacijoms.

POLITINIS SEMINARAS 

JAUNIMUI

tarneklvie. Toks vidutinis- Seminare bus penkios pa 
darbininkas iau ima justi, j skaitos su diskusijomis, 
kad ji jau perdaug slegia. Kiekvienai tenai skiriama 
mokesčiai, o jam neduoda- - po 2 valandas laiko, 
ma pakankamai politinio; Temos ir prelegentai:

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais .................  $3.75,

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas
_____  | VI kietais viršeliais $3.75,

balso gintis. Kitais žodžiais. I I. Konkreti Vliko veik- minkštais $2.50. 
kos Kinijos valstybės steigė- iis Amerikoj- pradeda jus- ja _ dr. J. K. Valiūnas, Vii-! LIETUVA BUDO, Stepo- 
jas, Kinijos komunistų par- tis "svetimas44. j r0 pirmininkas; ' no Kairio atsiminimai. 416

sunkėjo kas minutę. LB ta-31 jos centro komiteto pirmi-’ * * * 2. Diplomatija, — dr. St. psl.. kaina........... ......$2.00
rybo? ir valdybos narių ei-1 ninkas, Kinijos liaudies res- Lenkų sakalų organizaci- i Bačkis, Lietuvos pasiuntiny- TAU LIETUVA, Stepo- 
gesys įrodė daugelio, o ypač. publikos vyriausybės pirmi- jos prezidentas Laska taip bės patarėjas Washingtone; no Kairio 480 jsI. kai- 
aktyyistų, politini ir visuo-j ninkas“. < pat mano. kad jo organiza-Į 3. Padėtis okupuotoje Lie- na ’ ’$2 00
menini nesubrendimą. Per-j cijos narių dauguma uždir-,; tuvoje, — dr. J. Purinas,1
žiūrėjus dalyvių sąrašą at-j 1953 m. gruodžio 26 d. ba per metus iki $6,000. ta- Lietuvos Laisvės Komiteto' .OIENOJANT, Kipro Bie- 
rodytu. kad bent kultūringo; Piavdos pirmajame puslapy čiau. sako. esama ir daug, narys: < limo, 464 psl., kaina....$2.00
elgesio galima buvo laukti., buvo išspausdintas Sovieti- negaunančių nė $3.000, ku-! 4. Lietuvos laisvės kovos’ PENKTIEJI METAI, Kip-
Alsiausi ir triukšmingiausi! jos komunistų partijos ir vy- rie, pagal valdžios apskai- organizacinė sandara,—JJ ro Bielinio, 592 puslapiai,

> išsila-j riausvbės sveikinimas Mao- čiavimą, šiuo metu yra būti-, Audėnas. Vliko vicepirmi-’ kaina . $2.00
žardžių j Tse-tungo 60 m. sukakties ni šeimai išlaikyti. Amerikos ninkas; « ATSIMINIMAI IR MIN-

pridėti moksliniai ar profe-i proga. Jame tarp kitko sa- gyventoju surašymas rodo.: 5. Informacija, — A.Bud- TYS Kazio Griniaus I to-- 
Simai titulai.^ Jų laikysena! koma: 1 kad miestuose gyvena anie 5 j reckis. Vliko valdybos narys mas 300 osl. kaina.’ $2.
tačiau, ypač drausmės at-} Į milionai baltų beturčiu, nors . jaunimo reikalams. , ’

išmintingai sujun- viso krašto mastu iš 100 bai- Birželio 7 d., šeštadienį,! ATSIMINIMAI IR MIN- 
marksistinę - leninisti- tuju yra tik 10 beturčiu, o 

. ne teorija su kiniečių anti- iš tokio ™t skaičiaus juodu-
kalbos nebuvo. Pra- ^penabstme revoliucijosuzna.Mfl gyvena iu. 

praktika, su naujos liaudis-i
kos - demokratiškos Kinijos Kroatų susivienijimo pir-
statvba. kūrybingai vvstote , ,, burghe pareiškė: Musu tau-marteistim-lemnistini moks- tiečiaj turf savigarbos jaus. 
lą. esate kinų ireovietų liau-; ma tOfĮėĮ nebejoja i vai- 
dies amžinos draugystės vė-J džios įstaigas. Mes jiems tu-

kalbėtojai yra aukšto išsila-i 
vinimo, prie jų pavi

žvilgiu, toli gražu neatitiko 
ju titulams. Apie norą rasti 
visuomenei naudingas išva-

monei 11 
šymas atleisti kitiems už ju 
padarytas klaidas žuvo be
prasmiškame dalies atstovų 
rėkavime. Liūdniausias reiš
kinys tačiau buvo kai kurių 
atstovu brutalus negerbimas 
pagrindiniu parlamentarinių 
dėsnių ir procedūrų. Kultū
ringos drausmės stoka suva- 
žiavima privedė prie tragi
komedijos. Kai kuriu atsto
vu šūkavimas, epitetu bars
tymas oponentui, priminė 
televizijoj matytas „hipių“ 
demonstraci ias“.

O štai ištrauka iš Diįvos 
balandžio 30 d. laidos veda
mojo :

„Mums atrodo, kad tokio
je maišatyje, kaip ji reiškė
si paskutiniame LB Tarybos 
suvažiavime, niekas nelai
mėjo, išskyrus gal tai,, kad 
įsitikinome, jog visuomeni
niame darbe ambicijos ne
pakanka, nors ir įsigijus lai
kini pasitikėjimą. Daug 
svarbiau taktas ir išmintis, 
o šiomis ypatybėmis dabar
tinis JAV LB pirmininkas ir 
valdyba, jeigu ji jam solida-

Jūs
giate

liavnešvs4 c.

Stalinas 1951 m. 
5 d. Pravdoje rašė:

"Nėra abejonių, kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos nesu
griaunama draugystė tar
nauja ir tarnaus taikai Toli
muose Rytuose išsaugoti, ne
paisant visų ir visokių agre
sorių ir karo kurstytojų“.

I rime aiškinti, kad čia ne iš- 
Į maldos dalykas, bet tai. ką 

rugsėjo! pagal Įstatymus valdžia pi- 
į liečiams turi duoti. Jei mes 
tiesiamos rankos nepriimsi
me. ją paims kiti.“* * *

Taip 
garbino 
šiandien — jis jau keikia
mas, kaip beišmanoma. So
vietiniame keiksmų žodyne 
nėra tokio žodžio, kuriuo 
Mao-Tse-tungas nebūtų bu-j 
vęs pavadintas. Jis dabar

Maskva anuomet 
Mao-Tse-tungą. o

Londone veikia gen. Si
korskio vardo lenkų istori
jos institutas. Jis išleido ant
rą (ir paskutini) tomą Do- 
euments on Polish-Soviet 
Relations, 1939-1945. kuris 
apima 1943-45 metų laiko
tarpį. Lenkų vyriausybės 
užsieny santykiai su didru- 
s^ais tada jau ėjo griežto ne
suderinamumo keliu, ypač 
po gen. Sikorskio nelaimin
gos mirties.• • •

narys mas> 355 pgj kaina ...... $2.
. ... nūdienį J ATSIMINIMAI IR MIN- 

numatomas seminaro daly-į*^^ <*r’ Kazio Griniaus, 
iu pobūvis su New Yorko H tomas. 336 psl. kaina $5.

! VYSKUPO P. BŪCIO 
ATSIMINIMAI, 1 tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimink ■ 

1 mal. paraiė Juozas Kapa1- ' 
Iš Toronto: dr.;J; Sungai-?273P”*1, kanta $3č 

la, A. Smigelskis (po $50),4 GYVENIMO VINGIAIS, 
J. Gustainis, H. Lapas (po!<Ir. P. Kakaitytės-Karvelie-

lietuvių jaunuomene.

TAUTOS FONDO 

RĖMĖJAI

Tautos Fondo valdyba vėl 
praneša, kad pasipildė Ypa
tingųjų TF rėmėju sąrašas:

$25).
Iš Kalifornijos: dr. M. ir 

A. Deveniai. prel. J. Kučin
gis, dr. S. J. Žmuidžinąs (po

nėz, 360 psl., kaina .. $3.50.
KĄ LAUMES LEME 

(apie Salomėją Nėrį), Pet> 
-Onelės Orintaitės, 234 psl.

$50), A. Lukšienė ($35), V. Vaina saVidugiris ($30), dr. -J. Gu- M .............................
dauskas, A. Markevičius (po 
$25), A. Skirius ($26), L. 
Nat. Fund c o J. Andrius ir 
Patersono (N.J.) LB apylin
kė per A. Rugį — $200.

(E)

IŠVYKO J EUROPĄ
Pavergtųjų Europos Tau-

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboroj Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina .............................. $2.

ATSIMINIMAI ^ ĄPJRj 
JUOZĄ J
l« Liūdihirienė»,,^N,jstHi.

tų Seimo generalinio komi-kaina '
teto nariai bei kaikurie kiti j NEPRIKLAUSOMĄ ...............
pareigūnai gegužes pradaro- ATSTATA£? Rl.
ję išvyko i. Europą dalyvau-l ,,, 44# , .
ti ten rengiamuose PET Sei- LT- r
mo posėdžiuose. Gen. komi-1 .............................
teto nariai taip pat lankysis! NEPRIKLAUSOMA LIE-

Lenkai tada teisėtai rei
kalavo Lenkijoje nepriklau- 

pasiutęs šuo“, „kraujo iš- • somos nuo Maskvos val-
troškęs drakonas“, „liaudies džios. bet iau ne su tokiu __  ____  _r r_____ n v -r
minčių nuodytojas“, „tary- teisėtumu siekė ir gudų bei! Įvairiose Europos sostinėse! TUVA, R. Skipičio atsimi- 

! nzuoja. nedaug kam impo- binių žemių grobikas“, „so- ukrainiečių apgyventų sri-' susipažinti su tenykščiais nimų II tomas, 476 psl., kai
nuoja. ypatingai tiems, ku-j vietinių žmonių žudytojas44 čiu, seniau buvusių įjungtų,’politiniais nusiteikimais, lie-, na $7.00. 
riems darnumas visuomeni-į ir taip be galo. O tas Mao— Į Lenkijos valstybę. Jų did- čiančiais Rytų Europos pa-1 DANGUS DEPESYSE,— 

koks buvo seniau, toks ir da- rūsiai, pagal Stalino „patrio-į dėtį. Išvykusiųjų tame yra ir 1918-1919 m. išgyvenimai, 
bar: komunistinis fanatikas, tizmą, jau nebenorėjo iš ran- LLK pirmininkas V. Sidzi- parašė Juozą* švaistas, 325 . 
kaip ir jį keikiantieji Sovie- kų paleisti. • kauskas. psl., kaina minkštais viršė-
tijos vadai ir jų pataikūnai. • * * i (g) įjai8 $2.50, kietais $3.75.

i

niame darbe reiškia dau
giau, negu nereikalingi gin
čai ir užkulisiniai išdarinėji- 
mai“.
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KAS NOKO NEVBK1A. 

VO NIEKAS NBPOK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NKTKASO.

DETROITO NAUJIENOS LIET. ENCIKLOPEDIJA I YVORCESTER, MASS.

ANGLŲ KALB A

Ruošiasi ALTos kongresui 

Detroite
pai čia prisiminęs, žadėjau Lietuvių Enciklopedijos 

i paskelbti visą minėjimo pro- papildomas tomas bus išleis- 
gramą. Deja, nusivėlinau, tas dar prieš vasaros atos-i

Amerikos Lietuvių Tary- ir dabar jau po laiko. Dabar togas. Jau surinkta ir :{4 Li-i 
ba prieš keletą savaičių ofi-j begalėsiu sekantį kaitą pa-' tuanistinės Enciklopedijos, 
cialiai paskelbė, kad sekan-' rašyti, kaip tas ‘minėjimas! anglų kalba. Rudeni numa- 
tis jos kongresas bus 1969 praėjo. į tomą ją jau atiduoti skaity
m. rugpjūčio 31, rugsėjo 1 ir į Gegužės 11 d. jūrų šaulių! tojams.
2 dienomis. Irtai ne kur ki-1 iruo>w^ vuaJ t i^tn•Į "Švyturio“ kuopos Vladoj Lietuvių Enciklopedijos 
tur, o Detroite. Pirmąjį kar-i Futvinskio-Pūtvio mirti**? 50 j lesykla. orri t? 7
tą-n’Pjsfa ALTnjs isto-’rr,^ų 1 aminė įima?. Su oa-išiuo jiihu rangia arba tu»i» 
nJ°Ja- . 1 maldomis šv. Autam bažnv-i dari** ; k. ne šiu- ^ leidinius: t

Brosi^Al/l<»s pareigūnai čiojr pa<unu i«-s bažnyčių.-
važinėja į Detroito, mini-j automobiliams statyti aiks- 
mam kongresui dirvą ruoš-Į tėję. Vytauto Alanto paskai- 
dami. Balandžio 2 d. lankė- i ta ir po jos sekančiomis vai
si ALTos pirmininkas Euge-j šėmis Lietuviu namuose.
nijus Bartkus. Jis galutinai; Gegužės 17 d. Stasio But- 
sutvarkė reikalus su Statlerj kaus šauliu kuopa į Lietuvių 
Hilton viešbučiu, kuriame ir, namus pakvietė Hamiltono 
diduma programos bus atlie-; teatrą "Aukurą" su Vinco 
karna, ir suvažiavusiems at- Krėvės drama "Mindaugo
stovams nakvynės parūpina
mos. Jis taipgi tarėsi su Det
roito Lietuvių Organizacijų

mirtim“. Va, į šitą pobūvį 
tai skaitytojas dar suspės, 
tad verta ir keletą žodžių

Centro viršūnėmis, nes Dlo-į daugiau pasakyti. "Auku- 
cas Detroite eina ALTos! rui“ daugelį metų vadovau-
skyriaus pareigas. ALTos 
vadovybė bus kongreso ren
gėja, o mūsų DLOCas — 
šeimininkas.

ja gabi režisierė, buvusi 
Kauno Valstybės teatro ak
torė Elena Dauguvietvtė- 
Kudabienė. "Aukuras“ Dėt

Balandžio 26 d. tuo pačiu poite prieš porą metų davė 
reikalu iš Chicagos buvo at-i nepaprastai puikų Jono Gri-. 
vykę Jonas Jasaitis ir Algir- i niaus istorinės dramos "Gul
dąs Pužauskas. J. Jasaitis.y-; giesmės“ (apie Barborą 
ra įgaliotas technikinius. Radvjlaitę) spektaklį. ”Au- 
kongreso mosimo darbus- p 4 o“ atsivežtos dekoraci- 
atlikti, o A. Pužauskas, vie- j jos< butaforija, o ypač ru
nas iš Naujienų redaktorių,: ^aj tuomet tiesiog stebinte 
yra pirmojo sekretorius. Jie: stebino. Be pačios E. Dau- 
čia tarėsi su DLOCo valdy-; gUVietytės. keletas kitu ak- 
bar dalyvaujant ir abiejų! torių vaidino kaip tikri pro- 
dienraščių korespondentam., fesjOnalai. "Mindaugo mir- 
Labai sklandžioje poros va-s tis« kaip teko girdėti, irgi 
landų konferencijoje buvo, apSjūta įdomiausiais istori- 
apmesti metmenys meninei: r jajs rūbais., aprūpinta pui- 
programai, banketui ir kele-i kiomis dekoracijomis ir tu- 
tui smulkesnių dalykų. Taip-j keletą labai geru aktorių, 
gp buvo aptartas kelių komi-; Kadangi iš viso aktorių bus
sijų steigimo reikalas.

Kai komisijos bus sudary arti 30-ties, tai vra įtraukta 
ir labai daug žalio jaunimo.

tos, ALTos vadai žada vėl, Vaidinimo pradžia 7 vai. 
j Detroitą atsilankyti. ; Rengėjai kviečia publika

į kuo gausiausiai atsilankyti. 
DLOCo valdyba pasiskirstė* Gegužės 24 d. St. Clement 

pareitomis (graikų) salėje bus grandi-
Prieš mėnesį išrinkta nau

joji DLICo valdyba pareigo
mis pasiskirstė šitaip: pir
mininkas Kazys Vaikutis, 
vicepirmininkas Rimas Su
kauskas, sekretorius Jonas

ozinis tautiniu šokiu grupė? 
"Šilainės“ balius, kartu, ži
noma. ir su "Šilainės“ atlie
kama programa. Tai "šilai
nės“ 20-ties metų gvvavimo 
sukaktis. Malonu, kad čia

Švoba, finansų sekretorius j™ neberu raginamas kitus7 * *■«-»zOT-nt-v Vieno viotne ic.
Petras Pagojus, iždininkas,
Vacys Lelis, valdybos nariai 
Petras Januška ir Antanas 
Sukauskas.

Šios valdybos, kaip mi
nėjau pirmoje žinutėje, lau
kia dideli darbai — ALTos 
kongreso šeimininkų parei
gos. Ši valdyba bus reikalin
ga visokios Detroito lietuvių 
paramos.

Pobūviais gausiausia (Sfuii respondentai berašydami ir 
plunksnas užlaužė, radijo

Dr. K. Jurgėios — L*etu-’ 
vos sukilimas 1862-64 me
tais. Broniaus Railos — Di
alogas su lietuviais, dr. A. 
šešplaukio — Nemarioji že
mė, ir kt.

raginti. Visos vietos yra iš
parduotos bent pora mėne
siu iš arksto.

Tai va, kokia ta gegužė. 
O balandyje irgi nebuvo tuš
čia: ir "Antras Kaimas“ iš 
Chicagos. ir Antano Rūko 
"Bumbulis ir Dundulis“ iš 
Chicagos, ir viena kita pa
skaita. ir Vytauto Ogilvio 

į meno paroda.
Džiaugtis tuo? Deja! Ko-

JAV LB TARYBOS 

NUTARIMAI

JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba posėdžiavo 
Chicagoje. balandžio 19-2C 
dienomis. Ji savo nutari
muose daug ką sveikina ir 
daug kam dėkoja.

Be to, prašo apygardas ii 
apylinkes sustiprinti pa
stangas sėkmingai mokinių 
telkimo vajui pravesti, steig
ti lituanistines mokyklas, 
padėti išlaikyti esamas ir rū
pintis,, kad jos visos augtų 
ir klestėtų. Švietimo Tarybo
je nutarta sudai-yti religinę 
komisiją; krikščioniškąją iš
eiviją prašo aktyviau burtis 
i lietuviškas parapijas, kad 
jos liktų lietuvybės išlaiky
mo židiniais; pritaria cent
ro valdybos minčiai įsteigti 
Lietuvių informacijos cent
rą ir skatina ta įstaigą kurti 
bendradarbiaujant su kito
mis institucijomis; džiaugia 
si Lietuvių Fondo augimu ir 
prašo visus lietuvius iungtis 
į jo nariu eiles ir padėti su
telkti miliona doleriu, kad 
būtų užtikrinta dar didesnė 
parama lietuvybės išlaikymo 
darbams.

NEW YORK, N.Y.

Mirė J. Bojelis

Kovo 25 d. mirė senas Ke
leivio skaitytojas 79 m. am
žiaus Juozas Bojelis, gyve
nęs Maspethe. Velionis gi
męs Skirelių kaime, Linku
vos par., į Ameriką atvyko 
prieš 60 metų, dirbo telefo
nų bendrovėj. Jis paliko liū
dinčią žmoną Antaniną ir 
posūnį su šeima. Jiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Pasižymėję studentai

Šv. Kryžiaus kolegijos di
plomais apdovanoti šie lie
tuviai: Eugenijus R. Paru
lis, James B. Med’inskas, Jo- 
seph C. Stankus, Joseph 
Jurgelionis ir Joseph Biiins- 
kas. 1

Lietuvis pienininkų 
suvažiavime į

Pieno ūkio 3‘sto-—; guv?. 
žin vim»- Chieagoj* k«»vo 
d. dalyvavo ir lilisertsvillės.
Alass.. apyiiii' rs ..tiuvu u-- 
kininkas Jonas A. Meilus. ;
Turėjau svečią iš Vilniaus j

Mano svečias iš Vilniaus 
—agr. Pranas Tamulevičius,' 
kurį atlydėjo jo dėdė Jonas 
Tamulevičius iš Nashua iri
vietiniai Lora ir Julius Gai- . ..... . . . ...... . . ...džiai Buvo labai malonu Naujaus,as’ čaižiausias ir moderniškiausias Anglijos laivas Elizabeth II pirmą kartą atplaukė į
pasikalbėti apie Alytų ir Pu- Ncw uos<4-_____________________________________________________
nią, mano gimtąją sritį. Tos 
vietos ir jam gerai pažįsta
mos. Pažadėjo aplankyti tą 
sodžių, kur mano broliai, se
sutė ir jų vaikai gyvena.

Porą valandų pasisvečia
vę, išvyko kitų giminių ir pa

NEGRŲ VADAS APIE

NEGRŲ STUDENTUS į
i

Įžymus negrų vadas. 1963 j 
m. organizavęs žygį į YVa-i

Maloni naujiena
žjstamų aplankyti. Tris mė- ^įn^Vnariv’iliniųfeisiu'reT! fa 2

« - • noia»juiaui^ pai’Omti.keliones! 1 .yard Rustin pataria univer- 
Mirė sitetų vadovybėms: "Susto-

Balandžio mėnesį mirė kitę darę nuolaidas negru 
šie lietuviai: Marijona Ka- studentų kvailiems reikalai 
tiliūtė-Nasienė, Jurgis Jan- vimams“. 
kus, Juozas Ramonas, Bogu- Rustin sutinka, kad stu- 

.Pliauskas. Izabelė <3entaj turi pagrindo protes- 
Valatkienė, Vincas Arlaus- tuoti, bet jis vra prieš smur- 
kas, Emilija Arlauskienė, to yartoįima'
Barbora Mangaudienė ir j- nrie5in{raę atskiriems 
Povilas šiušąs : dls Pnesln?as arsKinemsPovilas Siusas. "juodųjų fakultetams“. Dar
Jau čia pat Sandaros ir SLA tik prieš trejus ketverius me- 

kuopų banketas * tus daugely universitetu ne- 
Tas banketas bus gegužės buvo nė vieno negro, o šian- 

25 d. 1 vai. po pietų Lietu- dien ten jiems duodamos sti- 
vių Piliečių Klubo salėje. ! pendijos’ Todėl, Rūstino 

Meninėje programoje da- nuomone, yra tragiška, kad 
lyvaus pasižymėjęs penke- nesinaudojama ta proga mo- 
tukas. kuriam vadovauja kytis, o norima pasitenkinti 
muz. Vincas Burdulis. šo- dalykais, kurie iš tikrųjų ne- 
kiams gros geras orkestras. paixioš jų tokiam gyvenimui, 

Į banketą žada atvykti kokiame jie turės gvventi 
svečių ir iš tolimesnių vieto- kai jie apleis universiteto 
vių, inž. A. Čaplikas žadėjo suolus.
atvežti nemažą būrį iš Bos-! Taip kalba išmintingas 
tono. Todėl visi kuopu na-'negras, kuris yra rimtai sū
riai kviečiami ateiti į šį era- sirūpinęs savo tautiečiu at- 
žų pavasario banketą. Jam eitimi.
vadovaus Julius Svikla iri 
Vincas Dabrila. Šeimininkė!
Julija Lendraitienė paga-Į 
mins skaniu valgiu.

Mūsų padėka Miamio
lietuviams Į

PIRMAS GARLAIVIS 

PER ATLANTĄ

Gegužės 22 d. sueis 150

Nebeatmenu, kuriais ki
tais metais Detroito lietu
viuose buvo tiek pobūvių 
vieną mėnesį, kiek šįmet ge
gužėje. Štai, eilės tvarka:

Gegužės 3 d. Lietuvių na
muose čikagiškių "Aidučių“ 
koncertas. Apie jį jau rašiau 
prieš mėnesį.

Gegužės 4 d. Lietuvių na
muose Motinos dienos minė
jimas. Čia tradicinis daly
kas ir šįmet, kaip visada, 
rengiamas LB Detroito apy
linkės valdybos.

Gegužės 1C d. Lietuvių

valandėlių pranešėju balsai 
užkimo, o publika nebeprisi- 
šaukiama, ir tiek. Jei jau 
bent kas antrą savaitgalį bū
tu leidžiama atsipūsti, tai 
gal dar. O dabar — labai, 
labai liūdnas vaizdas, kai vi
si tie pobūviai ir aukšto ly
gio. ir reikalauja didelių iš
laidų, o atliekami dalyvau
jant saujelei žmonių.

Du lietuviai religinio meno 

parodoje

visos Amerikos mastu. Į ją 
pateko dviejų įžymiųjų mū
sų vitražistų po darbą: Bro
nės Jameikienės ir Adolfo 
Valeškos, abiejų chScagiš- 
kių.

šių eilučių autoriui paro
da teko aplankyti pačią pa
skutinę dieną. Tai visokio 
žanro (pradedant liturgi
niais indais bei rūbais, bai
giant moderniausiom skulp
tūrom ir paveikslais), viso
kių religijų apraiškas vaiz
duoją darbai. Reikėtų dide
lio reportažo arba didelės 
recenzijos. Keletu žodžių 
tegalima pasakyti, kad pa
roda buvo labai įdomi. Ji ir 
daug aprašymų Detroito 
spaudoje susilaukė. Mūsų

Aš savo, inž. A. Čapliko ir! me^ų. kai is Savannah uosto 
J. Lėkio vardu noriu pa-: (Georgijoj) į Angliją iš
reikšti nuoširdžią padėkai plaukė ne būrinis,, bet garu 
Miamio. Fla., lietuviams už varomas laivas Savannah. 
mums suruoštą balandžio 17j Per 26 Pa, as pasiekęs Liver- 

1 poolį (Anglijoje), o iš ten 
pailsėjęs išplaukė į Peter
burgą, Rusijos sostinę. Tas 
laivas teturėjo tik 90 arklių 
jėgų motorus ir buvo kūre-

d. banketą: SLA 44-sios ir 
Sandaros 52-sios kuopos na
riams, pirmininkui Florenti- 
iui Radžiui, šeimininkėms 
Marijonai Mišeikienei ir A
lenai Verbelienei už skaniusl namas smalingų pušų mal- 
valgius, F. Radžiui, A. ir I.
Kaulakiams, Juozui ir Jen- 
nei Neviams, Jadvygai ir 
Vincui Jankams, Leonui 
Stasiuliui, agr. Jonui Stepan- 
kevičiui, inž. Antanui Gab
rėnui, Emili jai ir Antanui A- 
leknoms, Ievai ir Jonui Sa-

e-j vulioniams, Julijai Styles,*eies • T? i v V-vi A ninnu, !

Crambrook’o Meno aka- _____ ~ _ _______
namuose platus rašytojo demijos (už 25 mylių nuo minėti menininkai irgi at- 
dramaturgo Antano Škėmos Detroito) galerijoje nuo ko-! kreipė spaudos dėmesį, 
paminėjimas su paskaita a- vo pabaigos iki balandžio 27 Br Jameikienės "Veronikos ple jo kūiybą ir su jo kari- d buvo religinio meno pa- skara“o parod^a Dėt- 
n,M įtraukų spektakliu. rodą. Iš apie tūkstančio dar- roit News skaitytojams. 

Prieš porą menesių trum-l bų buvę atrinkti apie 150 — Alfonsą* Nakas

t
Amerikot Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

H tomas, 480 psl.
Kaina buvo $6.00, dabar .............. ........ $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt, pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
. VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 

psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS J DOMIAS KNYGAS!

BUVO $4, DABAR TIK $2

komis. Kai laivas artinosi 
prie Liverpoolio ir žmonės! 
uoste pamatė iš laivo besi-| 
veržiančius garų kamuo-Iius.j 
tai pamanė kad laivas dega.! 
ir todėl buvo pasiųstas lai-,
velis su jūrininkais jo gesin- galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4. 
ti. į Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,

Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar

Povilui Rubinskui, Antanui 
i Klimui. Antanui Navickui ir 
į jo žmonai, inž. Tadui Viz-j Gegužės 24 d. sueina 125 
j girdai, dainininkei Anitai! metai, kaitelegiafoišradė- 
! Navickaitei. Ievai ir Adomui jas Samue! Morse iš aukš-
Noreikom, Jonui Verbelai.! čiausiojo teismo rūmų Wa-!

PIRMOJI TELEGRAMA rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
i J. Gužauskui, Pranui Kuli-; shingtone pasiuntė pirmąją: skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti 
! kauskui. Aldonai ir Justinui telegramą savo padėjėjui Pinigus siųskite:
Valiam— už gražias kalbas. Baltimoi«ėje Alfredui Vai-

Ačiū visiems už tokį dide- liui. Tai buvo pirmas žings- 
lį mūsų pagerbimą. j nis į didelį pažangos kelią

Juozas Krasinskas šioje susisiekimo srityje.

KELEIVIS 
636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

buvusiosVaikų darželio vargai ir, jeigu jos būtų
visįMud netrauktos, tai 
girir*; kaip aikštės

Apie Perlojos vaikų dar-; n^nkas, butu automatisk 
želio vargus šitaip pasakoja P^kelbtas pralaimėjusi 
Švietimo ministerijos in

seimi

spektorė D. Digrienė Vilniu
je leidžiamame žurnale "Ta

rybine Moteris“: 
„Perlojoje prie darželio 

v

Treneris atsiprašė teisėju 
ramino žiūrovus, ir rungt 
nės buvo baigtos, bet 
giris“ vistiek jų nei 
Paskui Tiesoj buvo graude

sutikome verkiančią mote- narna, kad sis pralaimejim; 
riškę. Teiraujamės vedėjos, j atsitiko kaip tik dėl

— Tai aš ir esu vedėja,— 
prisistato verkiančioji, nosi
naite šluostydama akis.

Kur čia bepradėsi kalbą 
apie darželi. Raminame, 
klausiame, ko verkia.

— Kiek prašiau direkto
rių atostogų — neduoda, ir 
tiek, — kūkčioja. .iioni

Pažadame padėti tą atosū 
togų klausimą išspręsti. Bet 
moteris nenusiramina.

— Kad vien tai būtų... — 
rauda moteriškė. Produk
tams parsivežti mašinos ne 
duoda
busais
Varėnoje. Mėsos, pieno, dar
žovių, vaisių kiek maldavo
me — nė negalvok iš ūkio

j persistengimo palaikyti s 
vuosius.

Toks triukšmas 
už savuosius, bet išeina 
prieš svečius nukreipi 
Spauda ji peikia, kaip 
sportišką elgesį. Gąsdin 
kad Kaunas gali netel 
rungtynių, nes niekas nen 
rėš Kaune žaisti, šalia 
juntamas ir kitas susirūpii 
mas, nes. kai tokie Įvyki 
pasikartoja, tai ima atrody-į 
ti, kad čia kažkas ne tiktai, 
antisportiška. bet ir su "tau- ;

keliamas

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos valdy
ba.. Sėdi iš kairės i deši
nę vicepirm. Longinas 
švelnia, direktorė Ona 
Ivaškienė, pirm. Stasys 
Drevinskas, fin. sekr. A- 
domas Druzdis, reikalų 
vedėjas Stasys Grigana- 
viėius. sekr. Antanas 
Matjoška; stovi ta pačia 
eile direktoriai Jonas ši- 
lalis ir Gintaras Karosas, 
marš. Juozas Markelio- 
nis, garbės direkt. d r. 
Antanas . Kapočius, ižd. 
Edmundas Ketvirtis, di
rektoriai Juozas Lubi 
nas, Robertas Leščins. 
kas ir Antanas Andriu
lionis. Nuotraukoj trūks
ta dir. Jono Grigaliaus.

u

tų draugyste“ nebesklan- 
Tampau juos auto-! džiai dera... Į sporto aikštes' 
\ isą dieną sugaišau! ne kviečiama daug mili

cijos, bet žada net ir „drau-1 
govininkus“ mobilizuot, kad 
padėtų išlaikyti drausmingą 

savikaina gauti. Instrukci- ir s v e č i a m s palankesne 
jos, girdi, nėra. Nieko nepri- laikysena. Laikraščiai ragi- 
siprašysi. Piršto nepajudins. Į na publiką auklėti, tačiau 
O ir darželiui vietą parinko tai nesiseka, nes kiekvieną 
lyg pasityčiojimui. Papūs bandymą aikštėn susirin ku- 
vejas nuo fermų — mėšlu sjus pamokyti gero elgesio
kambariai perdvoksta, atsi-j publika nustelbia 
suks iš kitos pusės — benzi
no kvapas vaikus dusina.
Kam dar tą darželį įsteigė, 
kad rūpintis juo nenori.

Tikra tiesa, nemėgsta rū-

čiu „kaukimu“...

Svajone virto tikrove
South Bostono Lietuvių vings banko prezidentas A.; 

Pliečių Draugija 1950 m. nu-i v Archibald s200> Juozas|
pirkto iš South Bostono Sa
vings banko 4 aukštų (su rū
siu —penkių) mūrinio na
mo antrame ir trečiame; 
aukštuose turi gražiai įreng
tas sales, kurių kiekvienoje

Markelionis. Mockai ir Vin
cas Laurinaitis po S150.

neprisipažįsta. kad čia būtų; taros, 
kokios planingos prieš ką 
nors nukreiptos politikos.

kuitinan-' gadi tilpti po 400 žmonių. 
Ir niekas J°s tinka vestuvėms, banke-

. , Tai esąs tik „spontaniškas
pintis darželiais varėniškiai. Į savųjų palaikymas“. j seniai pradėta svajoti
Rajono žemės ūkio darbuo
tojų profsąjungos pirminin-į 
kas Celenkevičius pateikei 
ministerijai pažymą, kad į 
darželio patalpos jau atre
montuotos. O radome bere- 
montuojant.

— Nesitikėjome, kad at-i 
važiuosite, — sumišta. — A-; 
vansu parašėme.

Susipažįstame su direkto- j 
maus pavaduotoju Alfredu 
Paukieniu.

— Tai kodėl nepadedate 
darželiui?

(Elta)

Mirė rašytojas T. Tilvyti* i brangenygių krautuvėje su-
, ! sirinkęs namo komitetas —vai

Po $100 aukojo: adv. A. i 
J. Young su žmona, Adomas; 
Druzdis su žmona, Longinas 

, Švelnis, adv. Jonas Griga- 
šokiams ir kultūri- jus, Ona Ivaškienė, Antanas 
parengimams. . Di- į ir Ona Andriulioniai, Yjfcm;

džiausiąs namo trūkumas.^-»tas Stelmokas, kun. Antanas 
nebuvo keltuvo, apie kurį } Baltrušūnas, Juozas Vemb

rė, inž. Eugenijus Manomai- 
i tis, inž. Aleksandras Čap'i- 

1967 m. karštą birželio, kas, adv. Petras Šimonis. Jo- 
vakarą Edmundo Ketvirčio nas Tuinila. Adolfas Na- 

maksis, Bronius Kontrimas.
Gegužės 5 d. 7 

savo namuose Vilniuje štai 
ga mirė rašytojas Teofilį 
Tilvytis.

T. Tilvytis buvo gimęs Griganavicius 
1904 m. sausio 1-5 d. Gaidžių 
kaime. Tauragnų vals., Ute
nos apskrity. Lankė Utenos 
„Saulės“ progimnaziją ir 
Panevėžio gimnaziją. Persi-

Po $25 aukojo: Marijona 
ir Povilas Žiroliai, Ona ir A- 
leksandras Misaičiai, Anta
nas Gvazdikas. Juozas P. 
Bernatonis ir Jurgis Jašins- 
kas.

Sekmadienį, gegužės 18 
d., įvyks keltuvo atidarymo 
ir fondo narių pagerbimo 
iškilmingas banketas trečio 
aukšto auditorijoje. Pradžia 
5 vai. vakaro.

Bankete bus gera proga į- 
sijungti Į keltuvo statybos 
fondo nariu eiles tiems, ku- 

dar šio fondo nėra parė
mę.

Draugijos mėnesinis susi

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

jau baigiamas parduoti

rinkimas įvyks gegužės 15 
Margareta ir Stasys Michel- d- Po susirinkimo — kavutėi cirinkę

lvt°| pirm. Stasys Drevinskas, fi- šonai. Aleksandra ir Alfon-i ir užkandžiai.
nansų sekr. Adomas Druz- 

, dis, ižd. Edmundas Ketvir-
sas Baikos, Viktoras Tomas, ‘ 
Plevokai. Stasys Klinga,1 

j tis ir reikalų vedėjas Stasys Morta Šaparnienė su sūnumi

Žmogus nuoširdžiai! kėlęs j Kauną, lanke dramos
nustemba,

— Jūs dėl tų produktų? 
O juk instrukcijos, kad gali
ma darželiui parduoti savi
kaina. mes tikrai neturime. 
Ir dėl transporto taipogi. 
Taigi mes niekuo dėti. Yra 
įstaiga — ji perka, mes par
duodame. b <o;.;

Žiūri jis į mus, mes į ,jį» 
Ir vieni, ir kiti pečiais trau
kome.

Šnekiesi su tokiu vadovu.; 
ir, garbės žodis, darosi bau-: 
gu. Pvodos, ne žmogus, o už
programuota mašina prie
šais tave stovi. O kiek gyve 
nime yra atvejų, nenumaty 
tų net smulkiausiose instruk
cijose.

Su perlojiškiais kalba ne-Į 
siriša. Taip ir išsiskyrėme. 
Jie pasiryžę laukti instruk 
cijų...“

Ir tokiu būdu reiškia savo 

neapykantą okupantui

studija, dirbo mokesčių in
spekcijoj. Kaune įsijungė į 
„Ketiniu vėjų“ sąjūdi, rašė 
futuristinius eilėraščius, vė
liau eiliuotus feljetonus, ku
riuos spausdino Naujame 
Žodv, Dienoje ir kt. 1933- 
1940 m. drauge su Henrikui 
Blazu leido ii- redagavo sa
vaitini satyros ir humoro 
laikrašti Kuntapli..

Kuntaply Jul. Boks slapy
vardžiu via prirašęs dienos 
temomis satyrinių ir humo
ristinių eilėraščių. Jis yra 
parašęs ir romanų (Ministe
rijos Rožė. Kelionė aplink 
stalą), bet jie menkesnės li
teratūrinės vertės. T. Tilvy
tis labiau iškilo savo poema 
Artojėliai. Sovietiniais lai
kais via išleidęs 4 eilėraščiu 
rinkinius: Baltijos vėjas, 
Rinktinė, Sonetai apie lai
mę. Tėvynės laukuos ir po
ema Usnyne.

Velionis buvo ištikimas 
stalinistinio režimo garbin

nutarė dar 
kartą kreiptis į valdybą (jau 
kelis kartus buvo nesėkmin
gai kreiptasi) ir pasiūlyti 
pastatyti keltuvą. Šį kartą 
draugijos valdyba vienu bal-

Pranu, Vincas Jankus, Onai 
Palbienė, Jurgis Stukas, An-; 
tanina Kruopienė vyro at-! 
minimui, Ona. Martynas ir j 
sūnus Robertas Dabkai, M & 
O Oil Co., Andrius Brook

au pasiūlymui pritarė. Tokį petro Bruko atminimui, Ma- 
pat nutarimą padarė ir mė- rija Mickevičienė, J. Puzi- 
nesinis narių susirinkimas. nas Su žmona, Consolidated 

i Elevator Co.. Longinas Ged-Į 
Namo komitetas pateikė raitis. Veronika ir AdolfasI 

valdybai sumanymą nors Ivanauskai, Pranas Lingis.

St. Griganavicius

GELEŽINKELIS PER VISĄ 
ŽEMYNĄ

Gegužės 10 d. sukako 100 
metų, kai geležinkelis per- Į 
skrodė JAV teritoriją nuo Į 
Atlanto iki Ramiojo vande-' 
nyno. Geležinkelis buvo tie
siamas iš Omahos į vakarus 
ir iš Sacramento. Cal.. į ry
tus. Promotory, Utah valsti
joj, abi grupės susitiko, ir vi
sas kraštas buvo sujungtas

dalį lėšų surinkti loterijos Stephen Roklan, Nellie Ten- yiena geležinkelio linija
pagalba. 1967 m. ji davė 
pelno apie $5,000, kiek ma
žiau 1968 m. Be loterijos,

ton. Miškiniai, Vincas J. i 
Pupolaigis, Kazimieras Za-j 
ganevičius. Stasio Vierbic-

Keltuvo statybos fondan kio atminimui, Juzė Valun- 
pradėjo aukoti atskiri asme- gevičienė, Stanley M. Len- 
nys. Pirmieji rėmėjai buvo Cewicz, Marija ir Jurgis Ju- 
draugijos direktorius Juozas rėnai, Stepono Dariaus pos- 
Lubinas, pirm. Stasys Dre-jtas nr. 317, Antanas Rim-
vinskas, ižd. Edmundas Ket
virtis ir Stepono Dariaus 
posto moterų pirm. Elena 
Piragienė, įnešę jo $100.

Jų padrąsinta draugijos 
valdyba kreipėsi į visus na
rius, kviesdama būti Keltu
vo statybos fondo rėmėjais, 
ir paskelbė, kad visų auko
jusių nemažiau kaip $100 
pavardės bus įrašytos atmi
nimo lentoj, pakabintoj sie
noje prie keltuvo.

tojas. tad komunistinės val- 
Krepšinio mėgėjai Kaune: džios aukštai keliamas ir ap

gavo „Žalgirį“ palaiko be a- dovanotas valstybine premi- 
todairos. Rungtynėse su Le- ja. Nuo 1951 m. komunistų 
ningrado „Spartaku“ į teisė- partijos nai vs. 1941 m. kilus 
ją buvo paleista ledų porci- karui nespėjęs pabėgti į Ru
ja, kai to teisėjo sprendimas! siją. vokiečių okupacijos lai- 
buvo pagrįstai ar nepagrįs- kotarpi išgyveno kaime, ap-U ..... m .
tai nepalankus „Žalgiriui“, saugotas draugų rašytojų 18310131 ir Teodora Vilkiene

nuo nacių gestapo rankos.
tai nepalankus „Žalgii 
Teisėjas sustabdė rangtynes

Iki šiol minėtam fondui 
aukojo:

Marija ir Jonas Averkos 
$600. Stasė ir Kazys Tamo-

kus. F. Gerulskis, Jonas 
Andriūnas, D. L. Galanie, 
Motiejus Vilkonis. Lietuvių 
Darbininkų D-jos 21 kuopa, 
Stasys Kiškis. Verox Ven
dinę Co.. Kazys Adamkevi- 
čius, Steponas Kontautas ir 
Barbora Gedvilienė vyro at
minimui.

Po $50 aukojo: draugijos 
sekr. Antanas Matjoška, dr- 
jos dir. Cilija ir Jonas Šila- 
liai, Petras Bliumas, kontrol. 
komisijos narys, South Bos
ton Gazette leidėjas W. J. 
Casey su šeima. W. Gasto- 
nai, Juozas Bakšys, Marijo
na ir Martynas Gainai, Juo
zas N. Trušas, Julija ir Juo
zas Vinciūnai, Antanas Gin- 
čiauskas, Petronėlė ir Karo
lis Vasiliauskai,

po $500, South Boston Sa- Kazimieras Švagdys $30.

Toje vietoje tada buvo di
delės iškilmės. Geležinkelio 
kompanijos prezidentas, bu
vęs Kalifornijos gubernato
rius. sidabriniu plaktuku į- 
kalė auksinę vinį į ranka nu
tašytą pabėgį, ir tuo buvo 
baigta to geležinkelio staty
ba. Prezidentui Grantui bu
vo pasiųsta tokia telegrama:

„Pone, turime garbę pra-Į 
nešti — bėgiai nutiesti. Pas-' 
kutinę vinis įkalta. Pacifico 
geležinkelis pravestas. Su
jungimo vieta 1.086 mylios 
į vakarus nuo Missouri upės! 
ir 690 mylių į rytus nuo Sac- i 
ramento miesto, Kaliforni-! 
joje“.

Ir praeita šeštadienį buvo i 
didelės iškilmės Ogdeno, 
mieste, Utah valstijoj, kur 
Union Pacific ir Southern 
Pacific geležinkelių linijos 
susijungia.

Promotoiy mieste, Utah 
valstijoj, kur buvo baigtas 
tas geležinkelis statyti, yra 
įrengtas atitinkamas muzie
jus. Ten buvo atvežti ir dar 
du surasti anų dienų gaire- 
ziai.

Tai tikra enciklopedija, Įvairių žinių aruodas, čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipiu Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę More ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
pritrūkdavo. ųąf.

Svazbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.v abi dalis kaina tik ...................................  $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 pst, Kama.................................................................. $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cct. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistu pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina • ••• • ••••• • ••• • $1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................  $1.00
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
Dan Kui ūčio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ....... ........ $3.00
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

Taip prasidėjo Civilinis karas. Svarbiausias jo tikslas
■Šiaurei buvo: išgelbėti vieningą Jungtinių Valstijų res- 
i publiką. Kova buvo -labai žiauri ir kruvina. Ir keliuose 
! mūšiuose šiauriečiai buvo smarkiai sumušti. Jiems vado- 
i vavo gen. Grant, o pietiečių vadas buvo gen. Lee. Šiaurės 
j laivynas užblokavo visus pietinius uostus, kad Konfede- 
; racija negalėtų gauti paramos iš kitur, pavyzdžiui — iš 
| Anglijos.

Nors laukta parama konfederantams neatėjo, vis
• dėlto ir be jos jie kovojo kaip liūtai, ir "septynių dienų ko- 
! voj" šiauliečiai buvo skaudžiai aplamdyti.

Karas dar nebuvo pasibaigęs, kai prezidentas Linkol-
; nas paskelbė "Emancipacijos proklamaciją*4, panaikinda
mas vergiją pietinėse valstijose, kurios buvo atsimetusios 

įnuo Unijos. Ši proklamacija tačiau nelietė vergijos kitose 
; valstijose.

Karas tuo tarpu ėjo visu Įniršimu. Pirmutinį iemia-
; mąji smūgi Konfederacija gavo, kai jos jėgų vadas Lee 

b patraukė Į šiaurę ir susitiko su Granto armija ties Gettys-
• burgu, Pennsylvanijoj. Skerdynės čia tęsėsi tris dienas 
ir naktis, ir pietinių valstijų genijus Lee j)uvo priverstas 
trauktis iš kovos lauko, palikdamas 30,000 užmuštų bei 
sužeistų savo vyrų. Tiek pat krito ir šiauriečių.

1 Ir po Gettysburgo kautynių Lee dar keliais atvejais 
smarkiai Grantui atsikirto, tačiau laimėti karą prieš Šiau
rę jam nebuvo vilties, nes čia buvo jau gerokai pakilusi 
pramonė, fabrikai gamino savo armijai ginklus ir amu
niciją, o geležinkeliai tarnavo greitam susisiekimui, kai 
tuo tarpu Pietuose beveik nebuvo nei fabrikų, nei gero 
transporto. Todėl karas pradėjo krypti Į gerąją pusę Šiau
rei. 1865 metų balandžio 9 d. Lee buvo apsuptas ir pasi-

— Maik. ar tu girdėjai matysi paveiksluose vien- pilietiniam karui pasibaigus, šiaurės armija okupavo 
naujieną, kad popiežius pa- plaukės, todėl, esą ir kitos Į . pietines valstijas, kurios buvo atsimetusios. Ju Kon-

“"“TU1,“ baŽny‘ ”°te?’S’- ^a”?s ba?y'i federacija tapo likviduota. Buvusiems vergams paskelbta 
Čion be skrvnelni? i rinn tnn nzsinsti ant ornlvns J 1 . . . . - _

‘ Pasikalbėjimas 
Maiklo sa Tęva

.-s
a

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Poslapis penktu

Vidur., popiežius Paulius VI, dešinėj naujas Vali kanu užsienio reikalų ministras kard. Jean Viliot 
(prancūzas), kairėje buvęs jo pirmtakas kardino las Cicognani.

MAIK1UI SU TĖVU Mich., T. Jankauskienė, Grand Rapids, Mich., J. Ja-
AIjKOJO- Dorchester, Mass.. J. Stašai- sinskas. Chicago, III.. E. Ei

tis, Mahanoy City. Pa.. J. mėlis, Caldwall, N.J.. P. Lei- 
or a 9 . .. Simmons, Dayton, Ohio, W. monas, Laundale, Calif.. J.
PoV A itlnidioni^ Shlavas, Brooklyn, N.Y.. J. i Karazija, Worcestes, Mass., 

Dorchester, Mass., VV. Žlio^ vChi^ ,I1> S. Woods, Chicago 111 J.
ba, Jamaica, N.Y., P. Dau- Shirka Rockport, Ta, C. v-.u
baras, Chicago. Ilk, J. Mic- £a?I*1,8’1 
kelavege. Flushing. N.Y. ~ *L.?ąu 1-Centeieach, N.Y..

Po $4: T. Vilkienė, So. B*ln.altk .Ch‘ca«°\ L’
Boston, Mass.,P. Navazels- L Smil«ls- Detroit- Mleh- 
kis. Westwood, Mass., P.
Dapkūnas, Baltimore, Md.

Po $2: V. Ragulis, Rose-
mont, Que., N.N., Detroit,

čion be skrybėlių? ; čion, turi užsirišti ant galvos
— Girdėjau, tėve, bet tai skarelę, ar kuo kitu plaukus

nesvarbu. I pridengti. Bet šiaip ar taip.
— O aš rokuoju, kad tai galvos uždengimas reiškia

laisvė, pilietvbė ir balsavimo teisė, o buvusiems baltie- 
siems jų ponams šita teisė atimta. Jie nužeminti ilgi e ei-. įvykdė j. Wilkes Booth, 1865 metų balandžio 14

patriotai nutarė prezidentą Linkolną nužudyti. Šitą spren-

gera naujiena.
— Bet ne visiems, tėve.

moteriškės pažeminimą 
— Maiki, aš noriu dau-

sių vergų padėties.
Už tokį pažeminimą ir įžeidimą pietinių valstijų!

I

dieną nušaudamas Linkolną Washingtono teatre.

— Nu, o kam ji galėtų bū-’ giau žinoti. Pasakyk, kodėl 
ti negera? senovėj moteris buvo paže-

REKONSTRUKCIJOS LAIKOTARPIS

— Visų pirma ji negera 
tiems biznieriams, kurie ver
čiasi darydami ir pardavi
nėdami moteriškas skrybė
les. Jiems bus mažiau biz
nio.

— Aš. Maiki, nemislinu. 
kad bus mažiau biznio, ži
nai, moterys mėgsta puoštis, 
tai be skrybėlių jos vistiek 
neapsieis.

— Tiesa, tėve. puoštis jos 
mėgsta. Bet moteriškei di
džiausia puošmena yra jos 
plaukai. Ji nesigaili kelioli
kos dolerių už gerą šukuose
ną, o skrybėlė jos plaukus 
sutaršo. Iki šiol reikėjo skry
bėles pirkti, nes bažnyčia 
to reikalaudavo. Dabar to
kios diktatūros jau nebus.

— Nu, tai pasakyk, ko
dėl bažnyčia to reikalavo? 
Juk Dievas nedraudžia vien
plaukei moteriškei melstis. 
Aš. Maiki, žinau poterius. 
Dievas draudžia tik meluoti, 
vogti ir užmušti.. Ir kodėl 
tik moterims reikėjo skry
bėlių? Kodėl vyrai neina 
bažnyčion su kepurėmis? 
Kas nueitų su kepure, būtų 
išmestas.

— Tėvas turėtum nueiti 
pas savo kleboną pasiklaus
ti, kodėl taip yra.

— O tu negali man tą 
bizni išvirozyt?

— Galėčiau, bet nenoriu 
grįžti į praeitį.

— Nu. patrajyk.
— Dalykas yra toks, tėve. 

kad praeity bažnyčios tėvai 
žiūrėdavo į moterį labai 
prastai. Per 300 metų po 
Kristaus jie dar nepripaži
no, kad ji turi sielą, todėl į 
Dievo namus ji galėjo įeiti 
tik užsidengusi.

— Aš to negirdėjau, Mai
ki.

minta, o dabar jau nori ant 
vyro bosauti?

— Seniau, tėve, vyrai že
mino moteris dėl to. kad jos 
silpnesnės. Moteris neidavo 
su vyru medžioti, nėjo ka
riauti. užpulta negalėjo ap
siginti, visada buvo reikalin
ga vyro apsauga ir globa, 
todėl vyras jausdavosi jos 
valdovas, o ji — jo vergė. 
Bet šiandien yra kitaip, tė
ve. Mūsų laikais raumenų 
jėga jau nėra garbinama. 
Šiandien protas yra pasaulio 
valdovas. O šituo atžvilgiu 
ir moteris gali būti lygi su 
vyru: kartais ji gali būti net 
ir protingesnė už savo vyrą 
Todėl ir bažnyčia jau ki
taip į moteri žiūri. Jeigu vy
rai eina Dievo garbinti bę 
kepurių, tai gali ir moterų 
nusiimti savo skrybėlę. Ši 
tą lygybę turėjo pripažint 
jau ir popiežius. Laikai kin 
ta, tėve.

— Maik. ju rong. Man čia 
niekas nekinta. Kaip buvc 
nuo pradžios, taip turės bū
ti visados. Vyras visada tu 
rėš būti vyras, o boba visada 
bus boba. Ji negali būti lyg 
su vyru, ba neturi tiek razu- 
mo. Seni žmonės Lietuvoje 
teisingai sakydavo: ilgas 
plaukas — trumpas Gražu
mas.

— Tai klaidingas posakis 
tėve. Juk seniau ir vyrai ne
šiodavo ilgus plaukus ir il
gas barzdas. Tik 15-tame ii 
16-tame šimtmečiais pradė
ta plaukus kirpti, o 17-tame 
šimtmety prasidėjo jau barz
dų ir ūsų skutimas. Bet jei
gu vyrai ir šiandien nesi
skųstų ir nekirptų plaukų, 
jie vėl apželtų, kaip seniau 
būdavo — būtų barzdoti il
gaplaukiai, kaip tie vadina-

. . ... A , ..... „ Po karo kilo klausimas, ką daryti su okupuotomis
p au ’us c e o, a ne un ą J®1 ”u 3 valstijomis? Šis klausimas buvo svarstomas kongrese, ku-
Malki, tai varijotų klumpa- galvą nuo toliausios sienos i) valde respublikonai, vergijos oponentai todėl buvusiems 
nija. ! įmeluodavo iki slenksčio; vergams dabar jau švietė, laisvės saulė. Bet ką daryti su

— O ar tėvas manai, kad jeigu ant slenksčio išpulda- pačiomis valstijomis, kurių ūkis buvo paremtas vergija?
•• l. ___ i* ___• ••______ ____ 3 _  a • __J___  __ A nortjie būtų protingesni, jeigu? vo uodega, tai uodegą nu- 
nusikirptų plaukus? kirsdavo, o jei galva, tada

— Neerzink svieto. Maiki. galvai kaput. Jessa!
— Bet tėvas pamiršti, kad — Tai senoviški prietarai,

ir Kristus buvo su barzda ir tėve. Jie neturi nieko bend- 
ilgais plaukais, kaip dabar- ra su ilgais ar kumpais žmo- 
tiniai ypiai. nių plaukais. Vyras gali būti

— Nu, apie tai nekalbė- plikas ir žioplas, bet gali būt
kim, Maiki. ir labai išmintingas. Taip

— Palauk, tėve, palauk, pat ir ilgaplaukė moteris:
Turime šį klausimą plačiau viena gali būti tamsi davat- 
apkalbėti. ypač kiek tai lie- ka, o kita gali būti šviesi mi- 
čia moteris. i lionu vadovė. Tokia buvo

— Maik, aš jau pasakiau, karalienė Viktorija, kuri 
ką aš apie pas mislinu. valdė Didžiosios Britanijos

— Bet aš noriu parodyt, imperiją nuo 1837 iki 1901 
jog tėvas klysti sakvdamas, metų. Jai viešpataujant, ši 
kad ju "razumas trumpas", imperija buvo pasiekusi di-

— Jes. Maiki, trumpas, džiausios savo galybės ii
Moteris negali būt valdžios plačiausios apimties, 
galva. — Apie karalienę Vikto-

— Klysti, tėve, klysti. Ne- į riją, Maiki, aš nieko neži- 
žinai. kad Indijos valdžios nau, ale aš galiu tau pasa-
galva yra moteris. Ji vadina
si Indira Gandhi. O Indija 
yra antra didžiausia pasau
lio valstybė, turi 500 milio
nų gyventojų.

— Ar nemeluoji?
— Ne, tėve, aš niekad ne

meluoju. Bet tai dar ne vis
kas. tėve. Motelis valdo ir 
Olandiją. Jos soste sėdi ka
ralienė Juliana.

— Žinai, Maiki, aš tau 
pasakysiu, kad ir višta kar
tais užgieda kaip gaidys, a- 
le tai jau ne prieš gera.

— Kodėl ne prieš gera? 
— Lietuvoj, Maiki, kai 

višta pradėdavo giedot, tai 
žmonės sakydavo, kad turės

kyt gražią istorija apie kara
lienę Mikaldą. Vot, ji tai 
buvo karalienė! Ji tik pasvi
lindavo juodo katino vuode- 
gą, pauostydavo dūmų, už
simerkdavo ir pradėdavo sa
kyt. kas bus už 1000 metų 
Ir šiandien. Maiki, jos pra- 
ractvos pildosi kaip iš pyp
kės.

— Niekus kalbi, tėve.
— Ne, Maiki, čia ne 

glunstvos. Va. syki ji pasa
kė. kad bus duonos, ale ne
bus kam valgyti. Nu. ar tas 
ne teisybė?

— Ne, tėve. šiandien daug 
kas nori vaisyti, bet neturi 
duonos. Indi joj hadas. Nige-

kas nors atsitikti: arba ožka rijoj žmonės neturi duonos.

— Dabar tas dalykas jau į mieji ypiai 
kitaip aiškinamas, tėve. Sa-i — Vot, vot. tu čia patai-1 būdavo?

užtruks ir pieno neduos, ar
ba šuva pastips.

— Bet ar iš tikrųjų taip; gulti alkani.

net ir turtingoj mūsų Ameri
koj milionai kasdien eina

Serafinas, Elizabeth, N.J. 
K. Šimkūnas, Gardner, 
Mass. Ch. Yankovich. Det
roit, Mich.. E. Tamašauskas, 
Detroit, Mich., W. Dunaitis.

Po $1: J. Evashkevieh.i^1'0!*’^*’’ Stas“?>
Camden, NJ., J. Pocius, i 2?‘r01t- M>ęh -S. Markams, 
Chicago, Ilk, A. Stulpin, La-j ^Įeago, Ilk, J. Nanikjmas.
conia N.H., . M. Banis, Ch,caS°- ’į1-’F ^avlst- Chi- 

cago, III.. S. C. Knasas. Chi
cago, Ilk, A. Stankus, 
Stoughton, Mass., T. Lu- 
kauskas, Methuen, Mass., E. 
Johnson, So. Boston, Mass., 
J. Švedas. Elizabeth, N.J., 
A. Ceberauskas, Phila., Pa.,
M. Straukas. Paterson. N.J., 
J. Balčiūnas. Maple Shady,
N. J.. A. Tamošiūnas, St. 
Charles, III., E. Diringis, Le- 
wiston, Ms., J. Gatautis, 
Sudbury, Ont., P. Dauparas, 
Gulfport, Fla.

Po 50 centų — E. Rebne- 
ris, Victoria, Br. Columbia.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja

Keleivio administracija

Aišku, dabar jas reikėjo rekonstruoti — pertvarkyti nau
jais pagrindais, bet kaip toji rekonstrukcija turėtų atrody
ti ir kaip ji turėtų veikti?

Šituo klausimu respublikonuose buvo įvairių pažiūrų. 
Kongresmanas Tadas Stever.s, iškalbingas abolicininkas, 
reikalavo, kad okupuotos valstijos būtų valdomos kaip 
užkariauta teritorija, ir už tai, kad atsimetė nuo Unijos ir 
pakėlė prieš ją ginklą turėtų būt smarkiai nubaustos. Pre
zidentas Linkolnas, kol buvo gyvas, kerštui nepritarė: jo 
požiūriu, maištą prieš Uniją buvo sukėlę Pietų piliečiai, 
bet ne Pietų valstijos, todėl dabar, kai karas jau pasibai
gė, jas reikia priimti atgal į Uniją, ir tegul jos pačios su
tvarko nėgių klausimą, kaip joms atrodys geriau. Nors 
abolicininkai tam priešinosi, bet kongreso dauguma Lin- 
kolnui pritarė.

Viceprezidentas Andrew Johnsonas. kuris po Lin- 
kolno nužudymo automatiškai tapo prezidentu, buvo dar 
palankesnis pietinėms valstijoms. Ir 1866 metais jos jau 
pi adėjo pačios tvarkytis. Baltieji pradėjo iš naujo negrus 
spausti. Dėl menkiausio mažmožio jie buvo areštuojami ir 
persekiojami; balsavimo teisė jiems buvo užginta, ir at
rodė, kad vėl grįžta vergija. Taip elgėsi demokratai.

Respublikonai, kurie kontroliavo kongresą, kirto 
demokratams skaudų smūgį. Jie priėmė du įstatymus neg
rų teisėms ginti. Prezidentas Johnsonas, pietiečių šalinin
kas. abu įstatymus vetavo, bet kongresas pravedė juos 
viršum jo galvos ir užvedė "impičmento" akciją jam pa
šalinti iš prezidento vietos. Ir tik dėl vieno balso jis ne
buvo "impičytas".

Johnsonui pritariant, pietinės valstijos atmetė 14-tąjį 
konstitucijos priedą (amendmentą), kuriuo buvo panai
kinta vergija, ir pradėjo vykdyti vadinamąjį "Juodąjį 
kodeksą", t. y. tokį įstatymų rinkinį, kuriais juodveidžiai 
buvo paverčiami "laisvais vergais“. Esi laisvas, bet vergas.

Dėl to šį kartą kongresas smogė pietinėms valstijoms 
tikrai triuškinantį smūgį. Jos buvo suskaldytos į penkis 
militarinius distriktus, ir kiekviename distrikte įvestas 
karo stovis. Negrams vėl buvo sugrąžinta balsavimo teisė, 
o iš baltųjų maištininkų tokia teisė iš naujo atimta. Be to, 
buvo išleistas patvarkymas, kad kiekviena jų valstija su
šauktų steigiamąjį seimą, išrinktą visuotiniu balsavimu, ir 
kad parašytų sau konstituciją, kuri butų priimtina kon-

Bovd N. Everett. 35 m. amž.. ir 
kiti 6 kalną laipiotojai žuvo Hi
malajų kalnuose, mėgindami į- 
kopti į 26,975 pėdu viršūnę.

Geri žodynai
Anglų • lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

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

Lietuviikąi angliškas žo
dynas, Viliaus Petera'iČio, II 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl.. kaina S7 On.

Introduction to modem 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 

iims Keturioliktojo amendmento. šitas patvarkymas I jr moderniausias angliškai 
'ijoje yra žinomas kaip "Radikali rekonstrukcija’*. • kalbantiems lietuvių kalbos 

(Bus daugiau) vadovėlis, kaina $7.

__ jįjffu tu rokUoii,i g’esui. Ir kad nei viena jų nebus įsileista atgal į Uniją, kol

t
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MOTERŲ SKYRIUS
{ĮPF T SB.M V-J ’=R't? y^ŠįRgggį'

Z
5jL3E5E3g.5g.5KaK,ff Teises patarimai Šeimininkėms

MYKOLAS VAITKUS

Kai mylėjosi Stasys...
(Tęsinys)

Bet štai ir jis įžengia pro duris, aukštas, tvirtas, bet 
lieknas, o visas harmoningas — tikras graiku dievaitis 
Ar®s. n<» ta? fik’-gi Bofir iškas aukštaičio veidas, sa
votiškai gražus, u** Ti—k gražus. ki.*k tnakuius. g-ru Žvilgs-j
fliu. kuklia šypsena. Nuostabus <ial\kas: ias vyras, rodę-Į 
sis vienoj iš garsiausiu pasauliu stauį »»«ikui«ci u»Už.io»i 
valstybės publikai, čionai, priešais mus, atrodo kiek susi
varžęs, taip jog kun. Byla elgiasi su juo, kaip globėjas su, 
globojamuoju, o ir Vanagaitis jaučias už ji narsesnis (gal ! 
vien tik dedas). Aš. žinoma, vien tirpste tirpstu, veizdėda- j 
masį tą saulę, ir, pasisveikinęs, nors ir nedrąsiai, pradedu ’ 
jį šnekinti apie Marijos operą, apie jo roles, apie didžiuo- j 
sius kolegas ir t.t. Jis mielai pasakoja, o vis taip paprastai, Į 
taip kukliai.

Bet štai žvitri mergiotė Įbogino baltą dideli dubeni su ‘ 
gardžiai garuojančia sriuba. Byla plačiai kaimiškai persi
žegnojo ir sėdos, mes irgi kur kas. j

Tik pradėjom samstyti sriubą — štai beįeinąs jauna- Į 
sis bosas Petras Oleka, aukštas, laibas, truputį belinkstąs 
į priekį, vyriškai dailiu veidu, truputi susivaržęs (gal nuo
širdžiai, o gal iš dalies ir apsimesdamas), kerimu žvilgsniu, 
ironiškai kukliu šypsniu.

i
— Na, valkata, eikš šia. sėsk ir ėsk, kol dar mes nesu

dorojome! — motajam Byla geraširdiškai stačiokiškai. 
Nė nemirktelėjęs, jauniklis atsikerta sėsdamasis: ,

— Manau, bent ši kartą, šventasis Dėde, nebūsite toks 
nesantūrus.

— Nors ir pats ne į užpakalį spiriamas. Byla truputi 
apstulbo, nelyginant jautis, klumpe į kaktą gavęs. Vana
gaitis sultingai nusikvatoin- Kimac rlailiai m,<a«u.va -

Jonas Aistis

JAUNYSTĖ

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai! 
i ateities žavingus plotus 
h irmyn veržiesi amžinai.

Kas tau išdrįs pastoti kelią? 
Tave sparnai padangėn kelia 
Pi ieš sukurius ir prieš audras.

Tavęs negąsdina pavojai 
Ir nesulaiko nė mirtis —
Viską p-ataymoiiti po kojų 
2.ywu»o»* — t*w paskirti*.

Eini, lyg užtvankas išvertę 
Įtūžę srovės vandenų, 
ir šluoji visa. kas neverta, 
ir rauni viską iš šaknų.

Veržiesi laimėn, grožin, gėrin 
Visa jaunyste ir drąsa —
Tau vis skaisčiai akyse žėri 
Vilties viliojanti šviesa.

Advokatė dr. M. šveikauskieuė sutiko atsa
lo ti į Keleivio skaitytoją klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, Kkiusimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pa mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas. •
Klausimus prašome siųsti tiesiog š***o 
adreso:

Kl

Dr. M. Šveikauskas. Attornev at I.aw, 
t o-operative Bank Plaza 
ISG1 Centre Street 
lb.ston, Ma«s. 021 22

•* » O»<» S
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Attmkvmai

Varškės bandelės

Svaras varškės, 2 kiauši
niai, 4-5 šaukštai miltų.

Varškę, kiaušinius, mil
tus. truputį druskos ir ant 
peilio galo tepimo miltelių 
gerai išminkyti, daryti kiau
šinio didumo apvalias ban
deles. Bandeliu viršų aptep
ti išplaktu kiaušiniu arba ar
batžolių nuoviromis ir kepti 
orkaitėje, kol gražiai pagels. 
Bandeles galima išsikepti ir 
iš vakaro. Ruošiant pietum, 
jas pavilgyti saldžiame pie
ne ir. sudėjus į indą. 10 mi
nučių patroškinti ant silpno?

trf..
i
r

Kokia spalva jums 
tinkamiausia?

j kada tie įūpesčiai dėl vaikų našiais į Tamstos klausimą 
(baigiasi? Kai jie maži. jais užklausimais. Amerikoje vy- 
; reikia rūpintis, o jiems au- ras privalo išlaikyti savo 
i gant. ypač šiais laikais, vė žmoną. Ta prievolė nesibai- 
! tų rūpesčių užtenka. Many- gia su skyrybomis (divor- 
' tum žmogus, kad. jiems aje ce). Tai reiškia, kad ir išsi- 
sivedus ir susitvarkius, tė- skyrus vyras privalo išlaiky- 
vams būtų laikas nustoti jais ti savo buvusią žmoną, jeigu 

; rūpintis, ir dar žmogus gale- ji yra reikalinga jo finansi- 
1 tum pagyventi keletą metų i uės pagalbos ir jeigu jis yra 
i ramybėje, sau pačiam. Bet finansiniai pajėgus ją išlal

ės į kur tau čia! Atrodo, kad tų kyti
rūppesčių dėl vaikų užtenka;
iki grabo lentos. ‘ Į Taip yra net ir tuo atveju,

Prieš 12 metų mūsų dūk- iei skyrybos įvyko dėl įmo
tė ištekėjo už svetimtaučio. nos: ° nc vYro kaltės

ugnies. Valgyti su lydytu 
Gaunu daug laiškų su pa- iVįeSlu grietinę, užtarka

vus kieto sūrio.

Kukuliai su varške

Svaras varškės, 1 stiklinė 
miltų, 2 kiaušiniai, 1 šaukš
tas sviesto, truputis druskos.

Varškę su sviestu ištrinti 
iki purios masės, pilti mil
tus, kiaušinių tiynius, viską 
gerai išmaišyti. Baltymus iš
plakti ir sudėti į masę, kartu 
į bei ti šaukštą miltų ar pyra
go džiuvėsėlių, kad baltymai 
geriau išsimaišytų varškėje. 
Iš paruoštos masės daryti

; Iš pradžių sugyveno gerai,!“’ J* yra teisiniai pripažinta J apvaijUSj truputį suplotus 
abu dirbo ir taupė. Deja, kaltąja“ puse. j kukulius ir kepti įkaitintuo-

gaitis sultingai nusikvatojo; Kipras dailiai nusijuokė; aš 
mandagiai atsargiai šyptelėjau, žvilgterėjęs i Bylą, kuris 
lūgseiai vypsėjo, matyt, nelabai tepatenkintas. Pasiskubi- drabužiai 
nau įžiebti nepavojingą šneką, paprašęs Petrauską ką nors 
papasakoti apie didžiuosius dainininkus, kuriuos jam teko 
pažinti Peterburge. Gerai pataikiau: Kipras gaute atsiga-

Duktė . ! se riebaluose, kol gražiai
’piadėjo mums skųstis, kad J Žinoma, svarstydamas va- pagels, arba virti pasūdyta- 
vyras su ja prastai apsieina, dinamosios alimonijos (ali- me vandenyje.

pat atspalvio (rausvo ar ru- ją muša ir pinigų jai neduo-' m<^ny) klausimą, teismas Valgyli su grietine ar !y- 
žavo). kaip ir drabužis. i da. i atarėme kaip no? s su-j Pr^ma dėmesin žmonos ei- dytU sviestu.

i sitvarkvti ir mums gėdos ne- £esP‘- Tačiau tai yra tik vie-
BaJta šnaira ’ da: "ti. ‘ na iš aplinkybių, kurias teis- ■■ .‘ =

‘ | Pradėjo kalbėti apie sky-imas svarsto. j
Ji tinka beveik visoms, j-ybag (divorce), ir duktė!

tain nasikeitė. kad ia sunku' Tei kaltąja“ puse pripa-

; vaikų jie neturėjo.

Žalsva spalva

Labai tinka rausvaplau- 
kėms moterims. Jos gali dė
vėti visų šios spal vos atspal
vių drabužius. Tamsiaplau
kės mėlynakės moterys ge- bet geriausiai su baltais dva
rai atrodo su jūros spalvos bužiai 
suknele
ry:

į toninės spalvt s plaukais, ir vaikit/is no ”taverns“ (kar-; ar^a tur* turto, 
i žiloms moterims su są- Siamas) ir net su kitais vy-į 

ais su ■ įtikinėti.'i lyga, jeigu jų veido oda at- Jei išsiskvrusi žmona vėlPilka spalva
>odo sviesi. ir išteka, pirmojo vyro parei-ji Jos vyras atėjo pas mus,... . „ .. .

prašė mūsų pagalbos. Sakoj «a atz.v,1ffu .. tolP P*
Juoda spalva skh *js ?u ja jįs nenorėtu, bū- i ncP®^^aįg*a- Tačiau vokiu

t-i • * *• i i i- - i,, „ .nu rvėovr,! i atveju teismas priima deme-i■Ti taip pat tinka daugeliui tų gc,a, jei mes ją išbartu-Į J kad antrasis vv-! 
: mot'ru. Sviesiaodės blondi- mc ir prie t,arkos privestu-, . !
i nės gali dėvėti ir matine juo- i'^e. Tėvas ir aš ją pasišau- toJ-i '•' Lnf3 °18 kerne ir visaip barėme ir! ^.oną. ir todėl pirmojo vy-,

• . .....-i..ro pareiga buvusios žmonosui as-me su.-itV'ai svti n savo! • ,,1 atžvilgiu modifikuojama .

noma, garsiųjų dainininkių, o čia, savaime aišku, pirmiau- rusvos_ rausva spalva.
šia pikantiškus (kaip paprasta vyrų tarpe), bet gana sai-i
kingai ir visai estetiškai. Juokėmės, sraigtus atpalaidavę, į Ruda spalva ; ,?a (viinonjus audiniu*) ir
Ypač juokingai atrodė svetimtaučių dainininkių nesusipra-j Rausvo atspalvio spalva i blizgančią juodą (šilką, taf-
timai rusų kalbos dirvoj: mat, prisimeilindamos publikai, tinka blondinėms. Gelsvai tą. krepsatiną). Brunetės ir gyvenimo neardyti- bet ji, 
jos bandydavo padainuot ką nors ir rusiškai, tam kartui rusva spalva tinka moterim moterys labai tamsiais plau- mus išplūdo passutiniais žo- 
pramokusios kokį posmą, ir išeidavo kartais tokie juokingi su kaštoniniais plaukais ir kais turi pagyvinti matinę džiais ir išbėgo iš namų. 
pokštai, jog. rods. pats kipšas prikišdavo savo nagą ar uo-! brunetėms, išskyrus tas, ku- juoda spalvą kokiu nors pa-! Po kelių mėnesiu įvyko 
degosgalą. Nebe reikalo romėnai sakydavo: littera docet. rios tur
littera nocet, ką lietuviškai galėtume pasakyt: raidė čia f akis. 
moko, čia kelia juoką. Įsivaizduokit dabar, kad kuris nors!
tuometinė pasaulinė garsenybė, sakysim, Patti, ar Melba. 
ar Tetracini, Curci dainuoja puošnioj Marijos teatro sce
noj. Tūkstančiai rinktinės publikos akių spirgina daini
ninkę. Caro ložėj sėdi pats Mikalojus, carienė Aleksandra, 
visos caraitės. Ir štai dainininkė uždainuoja posmą rusiš
kai, o jo gale stovi nelemtas žodis, kuriam pakeisk vieną 
raidę, ir pasigirs kažkas labai nepadoru. Taip ir atsitiko: 
nieko nenujausdama, gražuolė nekalčiausia mina traukia 
biauriausią žodį, pati skonėdamasi savo balso auksu. 
Vieną mirksnį visas teatras paskendo nuostaboj. Bet tuoj 
sugriaudė homeriškas juokas, vvrų beprotiški bravo. Mo
terys pasipiktinusios nuleido žemyn žvilgsnį. Pats caras 
neištūrėjo nešyptelėjęs. Dainininkė nustebo: kas čia? toks 
pasisekimas? Taip. Bet kodėl jie taip juokias? Juk čia. 
rodos, turėjo kilti kita emocija, ne linksmumas! Kai jai 
užkulisy paaiškinta, ką visa tai reiškia, ji kuo neprasmego 
kiaurai į rūsį (o gal ir ne: juk ir tai puiki reklama).

Tačiau visa. kas miela, greit baigias: baigės ir mūsų 
pietūs. Tingiai atsistojom. Vanagaitis atsisėdo prie forte
pijono, atsiskleidė kažkokią knygutę ar sąsiuvinį ir ėmė 
klavišuose ieškoti pirštais tonų, rodos, kokiai melodijai, 
o mes kiti dar šnekučiuojam apie šį. apie tą. Tik girdim — 
jau Vanagaitis sučiupo savo ieškomą melodiją, tokią pa
prastą. rodos, kažkur girdėtą, bet gal ir naują, o linksmą 
ir ausiai malonią.

— Ką tu ten cinksini? — eidamas prie jo klausia’ 
is.
— O gi ieškau melodijos šitai komi 

Mr— atsako Vanagaitis, skubiai žymėdamas gaidų po 
savo sukurtą melodiją.

—• Na gi padainuok ją mums!

Jei antrasis vyras, leiski
me, dėl kurios nors rimtos 
priežasties (pav.. dėl rimtos šita pora lankia stebuklo. Tai

Dalias. Tex. Cynthijai prieš 
tas nupiovė vėžiu sergančią ko
ją, o dabar gydytojai pastebėjo, 
kad jos plaučiuose yra auglys, ir 
spėja, kad ji begalės gyventi tik 
kelis nenešios. Bet ji tiki ste
buklą, koris jos ryveuūuą 
ilginsiąs.

i žalsvas ir melsvas puošaiu arba šviesia medžią- kv, bos (divorce). Mes nu- *,U1 r™ TT”' .Z
! v a (baJta apvkak’aite arba stecome, Kad teismas pntei- .X-/.- s -- L „ Z JT-- čši , ... x i - - - . - - - - - išlaikyti, —ji, esu tikra, ga- Dalias. Tex. Cvnthnai ones nie

Geltona spalva
kuo kitu).

Varinio atspalvio spalva: 
labiausiai tinka tamsiao’au-!

Tamsiai mėlyna spalva

.... PllLC1"! išlaikyti, —ji, esu tikra, ga- 
-C jos vyrui mokėt. ja. me-, K kreiptis teisman ir gau-
LOe.ribĮ moK.jimu a lIaa"! ti teismo sprendimą, kad jos 
ny). Ji pat. nustojo dirbu, irtTlapis

• labiau valkiotis; 1 ____ , -af-fejo oar
’kėms. Šatenėms patariama'žavuma. Revdik kiekviena 
gelsvai žalsva spalva (žy-i moteris, nepriklausomai nuo 
dmčių liepų). Tarnsiaplau-į plaukų spalvos ir odos at
kėlus su tamsiomis akimis ?paivio, su vakariniu tam- 
tinka visi geltonos spalvos ’?iai mėlVnu drabužiu atro- 
tonai. netgi patys ryškiausi. į dvs pavargusį įr bespalvė.

■ Ta soalva geriausiai tinka 
Raudona ir rusva spalvos ; rusvoms ir žiloms moterims. 
Jos patariamos šviesioms Moteiys su tamsiais plau- 

ir tamsioms moterims, ypač kais tamsiai mėlynos spalvos 
vakariniams drabužiams, drabužius turi dėvėti su švie- 
Nereikia pamiršti, kad lūpų =:a apdaila, geriausia su bal- 
dažų spalva turi būti tokio ta.

•Ji vakare praranda sa\o pt0 Į.a. £jamas j,- po kelių mė

— Kodėl gi ne! Tik nepamirškit, jog aš ne operos 
dainininkas.

Ir Vanagaitis ėmė dainuot: ”Kai mylėjosi Stasys, 
jam giedojo vieversys“ ir t.t. Neblogai, bet dainuziukė 
kaip dainuziukė. Klausos Kipras, klausos ir sako:

— Duok šia! Aš dainuosiu, o tu pritark!

nėšių atsivedė ’sailor’į“ ir! 
mums sako, kad ii vėl ren- 
giasi ištekėti, kai tik gaus 
reikalingus popierius iš teis
mo.

Tas jūrininkas mum? atro
dė per jaunas i»* nerimtas, be 
to, iš kažkokios tolimos vals-

’i savo mokėjimus jai.

Tamstų atveju, nors
Tamstų duktė ir buvo "kal
toji“ pusė. kaip iš visko ma
tyti. teismas, nepaisant to, 
įsakė jos vyrui jai mokė
ti mėnesinius mokėjimus 
(monthlv alimony). Jai ište-

Hio« Bandėme atkalbėti bet kėjus to Jūrininko’ tie 
‘ ’ mokėjimai matomai nutrūko penki”, meresiu jie susi-; , m _ i •po per 

fuok ko. Tačiau Tamsta sakai
v t viPasakj s’,U’! kad antrosios vedvbos buvo 
kas atediko po to .pasalę (ar»uled). Nb-
sao tas Ras ouvo ve--
dės, turi pačią ir ou vaiku, ___ ___
Turėjome samdyti advoka
tą ir gauti anuliaciją.

Tamstos aprašomomis aplm 
kybėmis, jei galima būtų įro-

- dyti, kad Tamstų duktė neži-
-o.aPie ,gu sanaioi.joj — ligoninėj. kaj „ u_ jo „iMekčj0.. _ 

Mes norime ramstės na- teismas -pritcist„.. jos bu- 
tar.mo: a. jos p.nnas vyras vus,*am šelpti buvusia
privaio mums padėt! mokė- ypatingai, kai ji yra
t. uz jos pr.ez.ura, ar ne? H rPikalinga jo
Ar galima būtų teismo ke-i n;„aThną

J liu jį priversti išlaikyti bu- P g
r, prie jo klausia' Ir ji, ėm?s, knygutę priėjo savo .ūdabriniu baisu „5"

dainuot. Kas gi na? \ įsa. kita dama! Tokia nauja, sv.e-; tu, į kažkokia moterį, su ku-! tu. '
iškai Giros daine- z,a- ivaln — cla naivl graudžiai juokinga, kaip jaunno- , ia draugauja. ' Pa»-ri..

lio meilė, čia liūdesingai svajinga, kaip senelio atsimini
mai, su lašeliu komizmo, bet visa — miela ir gružu.

i

(Bus daugiau)

draugauja.

Nelaimingi tėvai

Massachustetts valstija.

Jei jis ir botu antrą kartą 
reikalo nepakeis-

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas j- 

domias knygas:
Draugas don Csunfllo, 

įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

AoksnUi rageliai, Prano 
Naujokaičio eilėraščiai, 64 
psl., kaina $2.

Ošiančios pušys, Halines 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rote, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Patariu būtinai pasitarti 
su vietiniu advokatu, nedel

egzilio pasaulėjautos 
zai, parašė Vyturtas Kava*

siant. Jis žinos, kas ir kaip lis, 77 psl„ kaina $2. 
yra darytina Tamstų dukters Varpu nr. S, 206 psL, kai-
reikalui sutvarkyti. na $2.50.
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-usi?
Mylimai motulei

a. a. Antaninai Navazelskienei

Lietuvoje mirus, jos sūuui Petrui su šeima ir visiems

artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Danutė ir Lionginas Izbickai

Felicija ir Vytautas Izbickai

KELEIVIS, SO. BOSTON

• ' - ' ' 'S g

: < r^v-- ... . < ■ r. •;. *?. . ■• • .. .
'■ • •& ,- --<į• J V'

Plaukiojimo mėgėjas apvirto Charles upėje (L--<or.e) 
ir laukia pagalbos.

-

•ir
PETRUI NAVAZELSKIUI,

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Stanlev Drevinskas

PADĖKA Bostono

1.5
1
j

ROMANAI
Jurgis Gliaudą, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI premijuotas romanas, 
301 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA- 
! SAULIAI, romanas, 265 psl. 
| kaina $3.o0.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIU, romanas, 

j 365 psl., kaina $5.
Vytautas Volertas, SĄ- 

į .VOKSLAS. premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
KARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais

f Šiu metu

Ekskursija į Lietuvą
vyksta

LIEPOS 15 DIENĄ

Norint prie šią grupių prisijungi i, patai tin t registruotis dabar. 

\ ietų skaičius ribotas — n e s i v e tuokite! 

Ekskursijas ir registracijos reikalu kreiptis i

TRANS-ATLANTIC TE A VĖL SERVICE

,2.59, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS- 

MAS, 305 psl., kaina
V aatouliab. ml\> £

.OJAS RYTAS. I66uust.
------Kaina $2.50. Gaunama Ke

leivio administracijoje. !«l • . . - h i
Jeronimas Ignatonis, LŪ-Vedybos i I -J. • 1 •. 1 •. I JerX,,.„ n. tekilę ir skabykite

ri susipaž'nti su 77;•••- ■ 
j "u nuo 51 iki 60 metu snz" u~. { LIE

Gimusi 1914 m. Peųos rrine ‘ RA SVr.iutt, otti į)
si. V idutinio ? 7. R r”?- . r, i 12Š0 A. Vaičiulaitis apie po-
co, darbšti. švari ir prot”g:. ' , : v v 1.1 „ -
Neseniai atvvkuri iš ri. •< a- j ezkį K. Keblys apie roma-

,. . . , ... „ į na, R.Subajoris apie novelę,
Su pimuc-i! J us iu-irssp:'oi- o c «. . • • •nūn ir e •«•-,. • ’b.oanivarasaoiecramatur--

’ riją, V. Kulbokas ; :,ie kriti- ’3a’na §4-00.

301 psl., kaina $3.00 i$| 
Andrius Valuckas, NE-i “y 

lTUVIŲ LITERATU- MUNO SŪNŪS, romanas iš,'y 
VF.TUR, 697 psl. Joje suvalkiečių ūkininkų sukilkįg 

mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE-iy£ 
Mur o SUNŪS. II tomas, i«

Mano vyrui buv. Lietuvos'
Valst. Teatro baleto artistui; f*ARENR,MV kalendorius
Jonui Vasiliauskui mirus, Gegužės 18 d. So. Bosto. 
esu susilaukusi iš mūsų bičių-į no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
lių ir artimųjų daug morali-j keltuvo atidarymo banketas 
nės paramos ir užuojautos.. savo namu salėje.

* * *
nės paramos ir užuojautos. • savo namų salėje

Nuoširdžiai dėkoju kuni
gams A. Janiūnui ir J. Kli
mui už velioniui skirtą reli
gini patarnavimą, o visiems! 
velionį amžinybėn išlydėju- certas. 
siems draugams ir kolonijos 
nariams už gėles, aukas Lie
tuvių Fondui ir kitą paskuti
nės pagarbos pareiškimą.

Nuoširdžiai dėko ju ir lai
dotuvių įstaigos vedėjui Juo
zui Lubinui už patarnavimą 
ir visus su laidotuvėms su
sijusius rūpesčius.

Tatjana Baboškinaitė- 
Vasiliauskienė

2 vai. poGegužės 25 d 
pietų Tautinės S-gos namuo
se J. Gaidelio mokiniu kon-

P. O. Ros -7 3. 
ord Main Po 

Hartford, Conn. 0£i«il.

NENUSIMINKllE!

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rankų ar ko;ų skaus
mais, nutirpimo, jaučiant nuo
vargi.
REE-LEEF P.UB mosfis dau
gumai pagelbsti. I žt’krinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistas 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bo\ 9112 

Newark. N_I. 07105

Hartford Alibi P c t Oi’re. i L ą, J- Girnius meta žvilęs- Sally Salminen, KATRY-
nf i visą tą literatūrą apla- N.A’ -Omanas, laimėjęs šye 
mai ir šio kūrybos laikotar- dijos btovafi.mc nn>mr.9 
pio problemas, Č. Gricevi- -’1! R
čius duoda išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

’ PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikiai ir A.

kaina $5.00.
Petr. Tarulis, VILNIAUS 

kaina

390 West Bruaduay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

FARRAGUT1
Co-operative Bank

706 E. Broachvay 
So. Boston, Mass. 02127

x Indėlius atsiimti 
galima be pranešimo iš anksto

Malonus ir greitas patarnavimas

i7

M

8

KAUljO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Kadi j 

Programa Kairioj 
šv. Petro parapijos bažny-iš stoties WLYN. - 3-° k 
čioje kun. Ant. Saulaičio,: lociklu ir iš stoties 
S J., primicija. Po mišių vai- mi 7 rr?r» . 
sės Lietuvių Piliečių Dr-jos
III-jo aukšto salėje.* * *

* * *
Birželio 1 d. 2 vai. popiet

F if J
101.7 mc.» veikia sekma R. 
niais nuo 1 iki 1 : vai. oi

eliausi

Birželio 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Sandaros 7 
kuopos banketas Jadvygai 
Tumavičienei pagerbti.

» * *
Sandaros moterų padėka j Rugpjūčio 10 d. Romuvos

. 1 parke Brocktone-Montellojrengtame MinRų radij-Q gegužinė.Gegužės 4 d. 
našlių karalienei įiagerbti 
bankete svečių turėjome pil
ną salę. Iš New Yorko į jį; 
buvo atvykęs J. Gaidys, o iš į Paprastai giriame vieni 
Floridos Bronė Stravinskie-' kitus todėl, kad ir jie mus 
nė - ^oardmanienė. i pagirtu

Dėkoj™* banketo pn?jM VS'įrie^i^knriį’^*
ramos vedėjui Antanui And-f • .A. . 7 ,• «..... 7 .. . , tsauRstina, ir pagyrimu, ku-nuliomui, karalienei, kara-; . 
liui, šeimininkėms ir visiem j08 #
svečiam. _ I Imdami gori sakalo akis.

ną. Perduodama 
□asaulinių žinių saritraiA 
r komentarai, muzika da 
tos ir ’vfagdutės pasaka.

Biznio Trei •*'ic
Baltie Florists gėl'u ir dov? 
nų krautuve. 502 •' Tp-nr 
way, So. Bostone. Telefo

nas AN 8 8489. Ten gan w
-r,»,o tr TToloivio

10 knygiį už $2

Ona
Sandaros M K., pirmininkė

o atiduodamas —

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Tai boro
v

Balandžio 19 d. Bractono

*»

=kpso K radijo programos 
’Tėvjtnės Prisiminimai“ iš
garsintą iš Chicagos atkvies
tą "operą“ — "Ponia tarnai
tė“, arba itališkai vadinamą 
,rLa Servo Padrona“. Giova- 
ni Battista Pergolesi sukur-

A-v
Daug žmonės yra matę o- 

perų, bet tokios dar. turbūt, 
nebuvo tekę regėti. Pora 
žmonių po sceną “dainuoda
mi“ sukinė josi, o trecias ne- 

scenos

pakraščiais. Penkių žmonių 
orkestras akomponavo.

Niekad ir niekur neteko 
matyti tiek nusivvhisių. Kai- 
kas stebėjosi, kaip dar galė
jo šitokią išdaigą vadinti o- 
pera.

Publika rinkosi pavėluo
tai, ir tik pusė salės teprisi- 
rinko. “Opera“ prasidėjo 7 
vai. ir pasibaigė 9 vai. Bilie
tų kaina buvo nuo $1 iki $4. 
Išleistų pinigų negaila, nes 
lietuvių radijo programa rei
kia paremti, bet gaila tik su
gaišto laiko. Vietinis laikraš
tis “Tėviškės Žiburiai“ šios 
“operos“ nė viena eilute ne-
prisiminė.

RŪBAS. 495 psl., 
minKŠtai? viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
juotas ro-, 

kaina $2.50 
Albinas Baranauskas,

v . .. j , - KARKLUPĖNUOSE, pre-
Ketvirtoji pradalge, Nl- mijuota? romanas.224 psl..

, . . kaina $2.50.Kuriame rašo 21 as- »i - nne
muo. Kietais virsenais kai
ta $3.75, minkštais $3.15.

bei Y VaiiaS ŽENKLE prennį:.
Vnv. manaS- 2»4 Psl- ka

Kurausko 
traipsniai, puošniausia kny 
-a, kaira $17.50.

1
dos iš’ei.Tas literatūros met 

i s. arvs Almenas. UPĖ I 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĖ 
romanas I dalis. 325 psl., II 

Cni*«-*s istorija, parašė ; r}a]js «02 psl kiekvienos da- 
Ueksas Ambrozė. 664 psl. }ies kaira $3.00.

SLA
SUS1VIEN/JIIHAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

iliustruota, kai-
$10

gausiai
a klonis Viršeliais 
nirkšdrs —*$8.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
iiuriruotoj knygoj vra sep 
ri nios Maironio baladės. Tai

SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS doleri* 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdra ūdą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daegiau, kaip tris su puse miiono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikaUngiausiss 
apdraudas nuo $100.00 ik. $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TEKM 
apdraudą: už $1,0!X).00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDP.AVDA naudinga visokio 
amžiaus asmeninis, rekomenduojama lietuvišką 
klubu ir draugijų nariams. U? ?1.000.00 akcidenta- 
lės apdrao^os mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje liefutitl kolonijų. Kreipkitės 
• kuopu veikėjus, ir .šie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darnus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allinnee of America
307 West 30th Sireet. New York, N.Y. 10001

Alė Rūta. KELIAS | 
K/’.IRę. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos, 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. Į 
kaina $3.00- į

Vvta’itas Volertas. G Y j 
VĖMIMAS YRA DAILUS)

Knyga, labai tinkama dova- romanas iš lietuvių emigran- j
noras. Kaina.............. $6.00 genimo. 242' psl.. ka* '

na $2.50 ;
Vvtautas Vo’ertas, UPE 

TEKA VINGIAIS, romana- 
>32 psl. kaina 83.50.

Vacys Kavaliūnas. KAI 
NU GIESMĖ, premijuotas- 
omanas, 201 psl.. kains 
$2 50

Kazys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida, 160 psl. kaina $2.00 

Jurgis Gliaudą. SlKSOiO 
■sPARNIV SOSTAS, pienu 
uotas romanas iš politinii 
•migrantų gyvenimo, 26> 
•si., kaina $2.50.
Juozas Kralikauskas, TU 

’mAGO UG^IS, premijuota 
omanas, 205 pusk, kain> 

S2.50.
Alovzas Baronas: LIE® 

fAl IR BEDUGNĖS, pr* 
nijuotas romanas, 279 psl 
aina $3,00.
Vytautas Alantas: TARI 

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 461 
usk, kaina $4.50.

.hiozas Švaistas: 210F 
UAI PLAUKIA, romana 
š knygnešio kun. M. Sida 
avičiaus gyvenimo, 233 psl 
<aina $2.50.

Pranas Naujokaitis: L) 
GELIAI NEGRĮ2 T A »
CALNUS, 509 pusi., kain; 
5.90
Alovzas Barcna*. VlENi 

-I MEDŽIAI, 117 psl. ka 
n $ 1.50
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS. Juozo Kralikauskol 

premijuotas romanas, 2461 
psl., kaina $3.

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 
toje 23$ psl. knygoj’? yra 3 
7ramos: Baisusis Birželis 
V?- pine ir Šiaurės pašvaistė

raš? Pranas Kaumiestiš-
i kis. Kaina................. $3 50
| LIETUVOS ISTORIJA 

Vl-ji laida, parašė dr. Van-

P

Demokratinio socializmo ■
pradai, (S Kairio padas),t Įi4psl.,,daugpavpikslu,ke- 
64 psl.. Kaina 50 centų. i jj žemėlapiai, tvirtai įrišta 

Tavo kelias į socializmą. į Knyga ne tik geras vadovė 
(Leono Bliumo), 35 psl..' jis mokiniams, bet ia su ido

tla Da v giraaitė-S-uogienė

kaina 25 centai.
Soci?’izmo teorija, (M.

Fišerio). 74 psl., kaina 25 et.' B SUTEMŲ Į AUŠRĄ, 
Soc’aldemokratija ir ko- : parašė pref. dr. Antanas 

monizmą; (K. Kauskio). 47 j P. Ramūnas, 453 psl., kai-
pst, kaina 25 centai ; na $6.00.

Ar buvo visuotinis tvanas, PEILIO AŠMENYS, Jur-
64 psl., kaina 25 centai. ' gis Jankus, 3 veiksmų dra- 

Materialistiškas istorijos ma, 261 psl.. kaina $4.00. 
supratimas. 80 psl., kaina Hardžio pulkas, Balės
20 centu. i Vaivorykštės, kaira $2.

Žemaitės raštai kares me- Lietuvos konstitucinės tei
tu, 126 psl., kaina 50 centų, sės klausimais, parašė Kos- 

Juozas Stalinas, 32 psl., (antinas Račkauskas, 178
kaina 25 centai. , psl., kaina $2.

Žalgirio mūšis, parašė dr. i ŽVILGSNIS J PRAEITĮ
Daugirdaitė - Sruogienė. 24 i K- Žuko, 476 psl., kai
psl.. kaina 50 centu. na ................................ $5

Socializmas ir religija, E.l Gyvuliu ūkis, George Or 
Vandervelde, 24 psl., kaina' wel bolševikinės .santvarkom

mumu skaitys ir suaueusien 
"....................... $6• Kama

n-5-

S AVAITRAŠTIS

Nepriklansoi

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietnvišknosius 
įvykius, deda dm:* ir įdomių nuotrauka ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite idonvusknitytoiii laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia nroblema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yri dinamiškas mūsą iš- 
eiv-jos laikraštis, ieškąs nau u bendradarbio bei idėjų, vi
suomet atviras kirt vieoo nuomone*, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą T iėtnva.

Metinė prenumerata JAV-se ?8.P0 
Adresas:

7722 George Sireet. LaSalle-Montreal. f>fW, Quebec, CANARA

10 centų.
Atskirai sudėjus, j-j kaina 

$3.05. bet visos kartu par
duodamos už $?. 

r LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

satyra, 71 psl., kaina $1.06
LIETUVIU BELETRIS 

TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernarda? 
Brazdžionis ir Benys Bab

i auskas. 700 puslapiu, kain?
Turime Lietuvos žemė!?. $10. Knygoje yra 61 rašyto

J.N.

pių — už 50 centų už $2.5f 
(sulankstomas) ir už $3.5f 
(sieninis).

jo kūrvbns pavyzdžiai.
Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

f
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Vietines žinios
į Iki malonaus pasimatvmo
Kult. subatvakaiy gegužės 
17 d. vakare!

Rengėjai

Pobūvis su kompozitorium 

Jul iuan Gaideliu 

Kultūriniame Subatvakary

Šiemet sukanka dešimt 
metų. kai Bostone, ALTS- 
gos namuose, pradėta reng
ti Kultūriniai subatvakariai.

Paskutinysis 10-tojo sezo
no Kult. subatvakaris Įvyks
gegužės 17 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro vis toj pačioj vietoj 
— 484 E. 4th St.. So. Bosto
ne. Tai bus Bostono lietuvių 
pobūvis su operos Danos 
muzikos autorium kompozi
torium Julium Gaideliu.

Kaip žinome, op. Dana ši į 
pavasari (balandžio 12, 13, 
?19 ir 20 d.) statė Chiųfffos 
[Lietuvių Opera. Keturi vai
dinimai sutraukė apie 5500 
klausytojų, dideliu džiaugs-1

mu sutikusių operos veikalą, i
Kultūriniu subatvakariu ren- <• *
gėjai tikisi, kad ir Bostono 
lietuviai susitiks pabuvoti 
su op. Danos muzikos auto-j 
rium komp. Jul. Gaideliu, 
pasidalinti Įspūdžiais apie tą 
nekasdienini mūsų kultūri
nio gyvenimo ivvki.* * * 9

Vakaro programa: komp. 
Jeronimo Kačinsko žodis a- 
pie komj). Jul. Gaidelio kū
rybą, ištraukos iš op. Danos, 
kurių perdavimu rūpinasi 
Rėmas Šležas, kuklios vai
šės, tradicinė kava — pobū
vis su komp. Julium Gaide
liu.

Kadangi salė yra ankšto
ka. Kult. subatvakariu ren
gėjai prašo savo lankytojus 
iš anksto rezervuoti sau sta
liukus, paskambinti Ant. 
Vilėriškiui. tel. 282-4093.

Inžinierių susirinkimas

Bostono lietuvių inžinie
rių susirinkimas Įvyko ge
gužės 9 d. inž. Edmundo Ci
bo bute. Jame Įdomią pa
skaitą skaitė inž. Kozmą 
Balkus apie architektūros 
teorijų sudarymą. Paskaiti
ninkas pateikė pačias nau
jausias tuo klausimu žinias. 
Paskaita buvo gerai paruoš
ta ir su Įdomumu išklausyta.

Dr. inž. K. Balkus šiuo 
metu dirba Harvardo uni
versitete.

Susirinkime taip pat daly
vavo šiuo metu pas savo tė
vą Į svečius iš Lietuvos atvy
kusi inž. D. Kuodytė.

Susirinkimui pasibaigus, 
dalyviai buvo gražiai p. Ci- 
bienės pavaišinti.

Šiuo metu Bostone inži
nieriams vadovauja Juozas 
Rasvs.

DRAMOS SAMBŪRIO 
DIDELIS PASlSEKiMAS

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris, su P. Vaičiūno 
"Nuodėmingu angelu“ Sėk
mingai apvažirėjęs kone vi
sas lytinio pakiaščio lietu
vių kolonijas, jau ilgesnr lai
ko tarpą naujo veikalo ne
buvo statęs. Buvo vėl su
krusta tik ši pavasari, ir va
kar buvome liudininkai nau
jo meninio Įvykio, sutrauku
sio pilnutėlę So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salę 
publikos.

ŠĮ karta sambūris pateikė 
du dar nieką.1 mūsų scenoje 
revaidintus kūginius: Au
gusto Strindbergo "Stipres
nioji“ ir Kazio Sajos "Mani
akas.“ Prie platesnio šio 
sambūrio darbo Įvertinimo 
mes grįšime kitą kartą, gi 
tuo tarpu galime tik pažy
mėti. kad spektaklis praėjo 
su dideliu patekimu, spal
vinguos ir išradinguos sce- 
novaizdžiucs ir techniškų

i teatrinių priemonių suderi- 
i nime ir baigėsi gausiais plo- 
į jimais ir gėlių puokštėmis 
vaidintojams.

Visa tai didelis nuopelnas 
pasišventusų dramos sambū

rio narių, režisieriaus, dai
lininko, apšvietėjo ir kitų už
kulisio darbuotojų ir eilės i 
garbirgų sambūrio rėmėjų, 

į kuriuos prisiminsime kitame 
šio laikraščio numery.

t 'B
Kitataučiams šoko net b 1

3 kartus
r

Praeitą savaitę Onos Ivaš- 
kienės vadovaujami lietuvių 
tautinių šokių šokėjai pir
madienį ir trečiadieni šoko 

; televizijoj, o šeštadienį —N. 
Anglijos liaudies šventėje 
Natieke, Mass.

Grįžo iš P. Amerikos

Inž. Vytautas Izbiekas gri
žo iš Pietų Amerikos, kur 
jis buvo išvykęs tarnybos 
reikalais.

Naujas kunigas

Šiuo metu Bostone gy
venąs ir besimokąs Antanas 
Saulaitis baigia mokslus ir 
gegužės 17 d. šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje Water- 
bury, Conn., bus Įšventintas
1 kunigus, šventinimo apei
gas atliks vysk. V. BrTzgys.

Birželio 1 d., sekmadienį,;
2 vai. popiet, naujas kuni-i 
gas pirmąsias mišias laikys j 
Bostono lietuvių šv. Petro’ 
parapijos bažnyčioje. Po mi
šių jam pagerbti ruošiamos 
vaišės Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėje.

Ant. Saulaitis, besimoky
damas Bostone, gyvai reiš
kėsi lietuvių veikloje. Jis čia 
mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje, vadovavo skautų 
draugovei ir bendradarbia
vo su Įvairių pažiūrų jauni
mu. skaitydamas paskaitas 
ar dalyvaudamas diskusijo
se Įvairiais klausimais:'-----

Bostono Skautininkų Ramo
vė. Jau išsiuntinėti kvieti
mai ir laukiama Į juos atsa
kymo. Dėl kurių nors prie
žasčių pakvietimo negavę, 
bet norį pagerbime dalyvau
ti. prašomi skambinti telefo
nu 825-1832.

i n -
O H Utim. »-• -. ■ % __ ■*Spauda isgarsmo musų 

meškeriotoju*

Boston Globė išspausdino 
net tris dideles nuotraukas, 
kuriose matome, kaip Cipri- 
jonas Mališauskas ir Karolis 
Vasiliauskas žygiuoja Į Ma- 
libu pajūrį meškerioti, kaip 
jie laukia aukos ir kaip Cip- 
rijonas džiaugiasi, ištraukęs 
didelę plekšnę.

P. Ausiejus ligoninėje

Petras Ausiejus paguldy
tas Camey ligoninėje opera
cijai. Linkime jam kuo grei-

Primicijas ir vaišes ruošia' čiau sveikam grįžti namo.

Žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo Įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka 5 4 %
• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 

Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED \V. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 We*t Broadvvay., South Boston. Mas*. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $152.000.000

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

[ ] Krosnies aptarnavimas 
C ] Automatinis ipilimas 
O Patogios mokėjimo sąlygos 
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
7s> '"Ya\W Va' -7ia>

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytoją 
teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei mik vaistų — eikit i ttetuvišką vaistinę.
Ssv. Emaouei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

B82 a W. Broedivay, tarų E ir P gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

' Nno 9 tat ryt# Mi 8 vsl. v„ išskvros šventadienius ir sek

mervvTVvvvevvvvvvvvt n n.
t

> — — 2
; Namu* ii lauko ir viduje, t
> Lipdau popierius ir taisau 3 
I viską, ką pataisyti reikia. J

44M

Dažau ir Taisau

Naudoju tik geriausių 
medžiagą.

JONAS 8TARINSKAS 
St Savin Hill Ava.

Tat CO 5-5854 į

Flood Square 
R ar d ir ar e Co.
Savtninkaa N. J. ALEKNA 
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414SMoot* Dažai Pop-Hro. Sienon,.

PHklaa Iengama 
r-ilcmenyn narnami

P.ikn»env« piomberiama 
<—T--H—«

Telefoną*: AN 8-2805
Dr. Jos. i. bonovan 
br. J. Pašakariuo

oi*T<PCD1NIS
OMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
Vakarai* ii anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston, Mas*

TEL. AN 8-2124

br. Anielia E. Rodo
(RUDOKUTI Ė)

OPTOMETRISTS
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
3OI TH BOSTON. M ASS

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

i

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Droodvray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tet AN 8-1781

Ketvirtis & Co
—JEWELERS— 

Laikredžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rfipostinirai taisome laikrodžio.

Statas. papuoftaliu

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

A.J.NAMAKSY
Real Estete A Insurance 

321 County Club Rd«
Newton Centre. Mass. 02159 

TeL 332-2645

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės ei

liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

oooosoooooooeeooaooooeooou

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaitis 
-/oooosooa b aooooooeoooooooe

Skelbtis
„Keleivyje“

yra naudinga!

r
Trans-Atlantic Travel Service

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juosatsikyies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokia papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

’ I < I 
::

Tai veltui 390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų Šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burneri pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester. Mass. 02124. 
24 valandų patarnavimas

GE 61204

yra
ga YVorcestery, kori 
siuntiniu* tiesiog iš W< 

i terio j Lietuvą ir kitas Rusi- 
i ioa valdomas sritis* Čia kai-

jame greitai ir sųžiningaL 
Siuntiniai nueina graikai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine* 

1 gamybos medžiagų ir kitų 
! daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis

Vedėja B. Sviklienė

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje^gaiši pasirinkti už
sakytas prekes.

TaW ^nSKlhUaujaUe per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

Knyga yra gerniais žmegam drangas


