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Laikraštis net aukšč. tel_j
teisėją privertė pasitraukti

JAV astronautai sėkmingai
skrenda į mėnulį

„Life“ iškėlė aukščiausiojo teismo teisėjo Abes Forto

Išskrido sekmadienį. Trečiadienį pradės skristi ap
link mėnulį. Bus nuo jo 9 mylių atstume, bet neišlips. Jo

santykius su kalėjime sėdinčiu spekuliantu.

uždavinys — žvalgyba. Sugrįš po 8 dienų.

pasitraukė iš pareigų.

Kokia galybė yra laisva
Sekmaidienį Apollo 10 Skandalas Maskvos
spauda, dar kaitą parodė
su 3 astronautais pakilo į
teisėjo
Forto nuvirtimo pa
mėnulį. Rašant šiuos žo dailininkų tarpe
vyzdys.
džius, jie tebeskrenda tolyn
Dabar
tepaaiškėjo,
kad
Plačiai žinomas žurnalas
tolyn nuo žemės ir jau pirmą
Life parašė apie aukščiausikartą atsiuntė į žemę spalvo vienos didžiųjų dailės gale
jo teismo teisėjo Abes Forto
tos televizijos vaizdus, kurie rijų Maskvoje direktorius
santykius su kalėjime sėdinyra labai aiškūs. Trečiadie vogdavo brangiausius pa
veikslus.
Jis
suimtas.
! čiu už sukčiavimą Šerais
nį jie bus mėnulio orbitoj.
Ryšium su tuo Pravda ra
Wolfsonu. Šio įkurtas fon
69 mylių atstume nuo mėnu
šo
ir
apie
kitus
nemalonius
das paskyrė Fortui mokėti
lio du astronautai persės į
; po $20,000 kasmet, kol jis ir
specialų laivą — Lunar M o-' dalykus iš dailininkų gyve-į
jo žmona bus gyvi. Fortas
dūle — ir priartės iki 9 my- i nimo. Dailininkai turį duoti
stambių
kyšių,
jei
nori.
kad
$20,000 jau buvo gavęs, bet
liu nuo mėnulio paviršiaus.,
jų
kūriniai
patektu
į
parodą.
po 11 mėnesių juos grąžinęs.
bet jame nenusileis, nes AKai visa tai minėtas žurpollo 10 uždavinys surink Parodų direktoriai dažnai
reikalauja
„komisijos
“
už
jų
j nalas paskelbė, tuo reikalu
ti paskutinių žinių, reikalin
i susidomėjo teisingumo mi
gų vėliau nusileisti mėnuly. gautus iš valstybinių įstaigų
nisterija ir atstovų rūmai.
Tai padarys Apollo 11 astro ir privačių asmenų užsaky
Kuii laiką Abe Fortas tynautai liepos mėnesį. Jei vis mus.
Muziejų
direktoriai
turi
i Įėjo, bet pagaliau paprašė
kas seksis, kaip numatyta.
i prezidentą jį iš pareigų at
Apollo 10 astronautai į že įtakos nustatant kūrinių
piniginę
vertę,
todėl
už
ky

leisti, nors, sako. nieko blo
mę sugrįš po 8 dienų.
go nesąs padaręs.
Šis JAV astronautų skri šius juos brangiau įkainuo
Čia primintina, kad buvęs
dimas erdvėn yra dvidešim ja. arba brangiau sumoka
tas. Viso labo joje skraidė už darbą. Pav. už vieno kol
prez. Johnsonas siūlė Fortą
paskirti aukščiausiojo teis
38 astronautai, kurie erdvėj chozo pagražinimą menkos
mo pirmininku. Jei taip būtų
išbuvo 3,938 valandas 10 j vertės dailininkui sumokėta
minučių. Sovietų 15 kosmo 25,000 rubliu. Už sienos iš
Įvykę, tai būtų buvęs dar di
nautų erdvėje skridę 12 kar- į dažymą Maskvos kino teat- Į
desnis akybrokštas aukš
čiausiam teismui, negu da
tų, iš viso 868 valandas 10 re 3 dailininkams sumokėta •
po 14,000 rublių. Frunzės
minučių.
bar. Bet senatas Forto nepamieste 3 dailininkai 3 dienas
I tvirtino.
ruošę plakatu pavyzdžius,
Netrukus pasitrauks aukš
ir jiems sumokėta po 4,000
čiausiojo teismo pirmininkas
Sovietų erdvėlaivis rublių.
Warrenas, tad prezidentui
Ta pati Pravda dabar ra
Nixonui teks paskirti du
nusileis Veneroj
šo, kad dideli vaidmenį dai
teisėjus. Kandidatais
naujus
Earl Wama
Lvato WoUaoa
Jastice Aka Fortas
Jau buvome pamiršę, kad lininkų gyvenime vaidinęs
minimas nemažas skaičius
sovietai pernai lapkričio 5 kažkoks Žubok. kuris 1962 Jau buvo rašyta, kad aukščiausiojo teismo teisėjas A be Fortas iš dabar už sukčiavimą Šerais sė asmenų, bet, kas iš jų bus
dieną paleido į Venerą erd metais buvo susektas beimąs dinčio kalėjime Volfsono šeimos fondo buvo gavęs ‘'raštams ir studijoms“ $20,000 ir kad po 11 paskirtas, priklausys nuo
vėlaivį Venera 5, o lapkričio kyšius iš dailininkų, kurie mėnesią, kai Volfsonas buvo nuteistas, tuos pinigus grąžino. Kai tas reikalas pateko į spaudą, prezidento
10 dieną — Venera 10. Da nori patekti į parodų salę. visur kilo sumišimas. Pagaliau po 11 dieną tylos Fortas pats iš teisėjo pareigą pasitraukė, šitoje
Fortas buvo laikomas libar pranešama, kad Venera 1967 m. jis buvęs pašalintas nuotraukoje viršuje dešinėj matome aukščiausiojo teismo rūmus, kairėj iš viršaus į apačią kon- beraliojo sparno teisėju,
5 pabaigė savo 217 mil. my iš tos vietos ir paskirtas dai gresmaną Robertą Taftą, resp., iš Ohio, kuris tuoj pasisakė, kad Fortas turi būti patrauktas tie- Spėjama, kad prezidentas
lių kelionę, pasiekė Venerą lininku klubo direktoriumi. son, senatorią Griffiną iš Michigano. kuris kovojo, kad Fortas nebūtų paskirtas aukščiausiojo paskirs labiau konservatyir ten kartu su instrumentais
’.eismo pirmininku vieton norinčio pasitraukti Warreno (prezidentas Johnsonas jį buvo pasiūlęs). vius asmenis.
nunešė Lenino portretą...
kongr. MacGregorį iš Minnesotos, kuris ruošia Įstatymą, draudžiantį federaiiniams teisėjams imti
Kol laikraštis pasieks
atlyginimą iš šalies. Taft ir Grtffia tuip pat ruošia Įstatymą^ kuris įpareigotą teisėjus pųaAešįL
skaitytojus, Veneron gal jau
P.*'
mo prez. Thieu visas savo kitas, be algos, pajamas. Apačioje kairėj aukšč. teismo pirmininkas Earl Warren, vi Malaizijoj riaušės
bus nuskridęs ir antrasis so
pareiškė norą pasimatyti su dury kalėjime tupįs Louis Wolfsonas, dešinėj A be Fortas, pasitraukęs iš aukšč. teismo pareigą
vietu erdvėlaivis.
nesiliauja

Fortas pats

Sovietą generolas Piotr Grigorenko vėl policijos suimtas Taš
kente, kur jis buvo iš Zaaskvos
nuvykęs padėti teisiamiesiems
totoriams. Generolas jau nekar
tą buvo suimtas, nes nepaliauja
kėlęs balsą dėl įvairią vyriau

sybės žalingą darbą ir vis rei
kalauja daugiau laisvės.

Chapel Hill. N.C., majoras, pir
mas negras majoras to miesto
istorijoje.

prez. Nixonu. Spėjama, kad JAV aukšč. teismo istorijoje tai pirmas atsitiki mas. kad teisėjas pasitrauktu, apkaltintas dėl

jo nuomonė ne visiškai su elgesio už teismo durą.
tinka su Nixono pasiūlytais
Lietuvoje nubausti 3 ku
nigai už tai, kad nuvežė me
morandumą Maskvon. Jame
buvę skundžiamasi dėl sun
kios katalikų bažnyčios pa
dėties. Dviem atimti kunigo
darbo pažymėjimai, o tre
čiam keliama byla. Vienas
tu kinigų gavęs darbo Vilka
viškio geležies fabrike, ant
ras nrie melioracijos darbų.
Garliavos klebonui Dumb
liauskui keliama baudžia
moji bvla už tarybų valdžios
šmeižimą.

Britų filosofas Be~trand
Russel. 97 m. amžiaus, ką
tik isjusiame savo autobio
grafijos 3-me tome reiškia
baimę, kad žmonija pati sa
ve galinti sunaikinti atomi
niais ginklais.

taikos punktais.

• * *
Čekoslovakijoje

uždaryti

5 žurnalai, kurie skelbė prie
šingas

Maskvos pažabotai

čekų komunistų partijai min

tis.
♦ ♦ •
Is Lerikijo>

Pirma buvo spėjama, kad
Pranzūzijos prezidento kėdę
laimėti daugiausia duomenų
turi Pompidou, bet dabar
manoma, kad antrame rate
(tada varžysis tik du dau
giausia balsų gavę kandida
tai) laimes dabartinis pre
zidento pareigas einąs Po-

Dėl Kapų puošimo dienos
_ e

u

•

•

•

kitas Keleivio numeris

vieną dieną vėliau !liil

(fS.
otnobis

..nv

atplaukusio į Norvegų____
tinęs uostą, pabėgo 49 ke
leiviai. (Viso labo jų buvo
492).

Čia trečdalį gyventojų su
daro kiniečiai, pusę — ma
lajai. Paskutiniuose rinki
muose valdančioji partiia
pralaimėjo, iš jos pasitraukė
kinu sąjungos atstovai. Tai
ir davė pagrindo riaušėms
kilti. Sostinėje yra jau keli
•
• išimtai sužeistų, per šimtas
įseis' užmuštų, daug namų sudeI ginta ir turto išplėšta.

a'Ar.-,igą:
kas.

?./>3

• • •

Terezine, kur naciai buvo ********************************
įsteigę
didžiausią Čekoolo• • •
San Francisco įlankoj nu*
vakijos koncentracijos sto
zvyklą, taikos metinių proga skendo JAV povandeninis
Nei prezidentas, nei kraš
kapinėse 50,000 demonst laivas, atsiėjęs 50 mil. doL
to apsaugos sekretorius dar
rantų šaukė valio Dubčekui, Žmonių aukų nėra. Nuskennepasako datos, kada JAV
SmAo^kiui, tuo dimo
d„ nei}aii.
kariuomenę pradės Vietna
reikšdami savo priešingą Į
me mažinti.
kinta.
Maskvai nusistatymą.

| Prancūzijos prezidentus
yra net 6 kandidatai. Kairieji nesusitarė ir išstatė savus
kandidatus. Komunistų kandid>u,
0^,

r*_zr___

tų — Defferre.

s/<###«s#saar#aaeaaaaaaaaaaaaea*e« **********************************

f

Smurtas pasmaugs
dėniokratiją
Buvęs demokratų kandi
datas į viceprezidentus iš
Maine valstijos Edmundas
Muskie, kalbėdamas Bosto
no universiteto diplomų įteikimo iškilmėse. 4,500 diplomus gaunančių ir 20,000 svečių miniai pasakė, kad nuolatmes nauses pasmaugs Amerikoje demokratiją ir su
siaurins mūsų teises.

Karingasis negras Fred Evans
nuteistas mirtimi už 3 polici
ninką ir vieno civilio žmogaus
nužudymą pernai liepos 23 d.

Clevelande. Teismo sprendimas

bus įvykdytas rugsėjo 22 d. .•

1
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VATIKANO PINIGAI — Žodi tarė ir Yale u-to prof. MARŠ. ŽUKOVAS GIRIA
GIMDYMO KONTROLĖS Barghoorn kurį prieš porą
STALINĄ

Prezidento Nixono planas karai
Vietname baigti - .

metų sovietų policija buvo
į areštavusi,
apkaitindama

Neseniaiišėjomai^aiožu’T*«’
i m™ iattiminimų .knyga'
jvAffSĮ
£
..............
t Marš. Žukovas yra įžymus
gem
■ i
•
ienomis
išėjusioraudonosios armijos vadas,
“Davat iškai liberalus ka je knygoje apie pasaulio žy- 1946 m. Stalino pažemintas,
Prez. Nixonas gegužės 14 d. paskelbė 8 punktu planą, niir
talikų savaibtaštfe Comtnon- dus (A Peculiar People) au- bet vėliau Chruščiovo pa
kaip baigti Vietnamo karą.
weal, knisdamasis po Va dorius priiinko įdomių faktų. skirtas gynybos ministru,
Visų pirma, — JAV, sąjungininku ir kita ne Pietų
tikano
turtus,
surado,
vr
- z- S
jlacl°’ J°5ižydų New Yorke daugiau, 1957 m ‘Vėl pažemintai ir
Vietnamo kariuomenė išvežama iš Pietų Vietnamo terito
Vatikanui (jis daugumoje np{rl, T-,.apiviP (? fino nūn
. P8?®??. t
sėkmingai
užslepia
savo
div
net
is
kanuomenes
atleistas.
rijos per 12 mėnesių dėl taikos susitarus.
;ėkmingai užslepia
prieš 2.250,000), bet New
Ažiulę biznio imperiją) pri Yorkas dar niekad nėra tuMarš. Žukovas teisina
Per tą laiką daugumą kariuomenės išvežus, likusieji
klauso
stambi
dalis
Milano
rėjęs žydo miesto galva. Ne- Staliną, laiko jį labai išmindaliniai bus sutelkti i numatytas stovyklas ir karo veiks
Lepetit, vienos didžiausių turėjo, rodos, ir Vilnius, tingu, puikiu^ strategu. Jis
muose nedalyvaus.
Italijos farmacetinių firmų, nors būdavo laikomas antrą- mokėdavęs isklausvti kitu
Tie likusieji JAV ir sąjungininkų daliniai bus išvežti,
raminančiu pačias bran ja žydų Jeruzale. Amerikoje' nuomones ir greitai daryti
kai Šiaurės Vietnamo kariuomenė pasitrauks ir sugrįš
giausias gimdymo kontrolės žydai jau tiek nutautę, kad sprendimus. Marš. Žukovas
namo.
piliules“
Dar! maut h. N.H., kolegijoj studentai buvo užėmę admi
namuose daugiau vartoja atremia Stalinui mestus kal
O
popiežius,
kaip
žinome,
Šiaurės Vietnamas turi išvežti savo kariuomenę ne
nistracijos patalpas, bet policija juos ii ten išvarė.
anglų kalbą, negu žvdų. tinimus. kad jis nepareošęs
draudžia
katalikėms
vartoti
tik iš Pietų Vietnamo, bet taip pat iš Laoso bei KambodiPrancūzams suteikus Alžeri- kariuomenės karui, kad ne
gimdymą
kontroliuojančias
jos. JAV nesiginčys dėl Š. Vietnamo tvirtinimo, k?.d ji
jai nepriklausomybe, 130. kreipęs dėmesio į iš užsienio
piliules,
bet
nedraudžia,
neturi savo kariuomenės P. Vietname, bet pasitenkins pa
000 tenykščiu žydu išsi gaunamas žinias apie Vokie
kaip matome, ias gaminti ir kraustė ne. į Izraęli. bet į tijos pasirengimus pulti So
tikimu užtikrinimu, kad jos ten nėtą.
"
"
»» jų pelnytis. Biznis yra biz Prancūziją. Izraelin apsigy vietų Sąjungą.
nis.
*
Tarptautinė komisija, priimtina abiem šalim, prižiū
venti iš Amerikos iki šiol nu-' Chruščiovas, pagal maiš.
*t
rės kariuomenės pasitraukimą, padės vykdyti paliaubas.
vyko tik apie 10,000 žydų. Žukovą, mažas žmogus. Jis
A.
Bimba
jau
meldžiasi
Argentinos sostinėje Buenos ?avo knygoj giria maršalą
Kai tik šita tarptautinė komisija pradės veikti, bus
Aires gyvena apie pusė visų Tuchačevski ir gen. Jakirą,
iš mišolo
vykdomi jos priežiūroje rinkimai.
Pietų Amerikos žvdu, bet kuriuos Stalinas nužudė, bet
Laisvės “čyfas“ Antanas pirmoji kosero valgvkla te- apįe tai neužsimena,
Artimiausiu laiku turi būti sutarta tvarka belaisviam
Bimba savo laikraščio gegu buvo ten atidaryta tik prieš
pasikeisti.
žės
13 d. numery praneša penkerius metus.
Abi šalys turi laikytis 1954 m. susitarimo Ženevoje
NEGRAI REIKALAUJA
linksmą žinią, kad jis iš Vil
ir 1962 m. susitarimų, liečiančių Laosą ir Kambodiją.
niaus gavęs ten išleistą “Li
500 MIL DOLERIŲ
Kaikuriu šventųjų išbrau
turginį maldyną“ ir II Vati kimas iš Romos kataliku ka
Skelbdamas šita planą, prez. Xixonas pabrėžė, kad
kano susirinkimo nutari lendoriaus sukėlė didesnę
Karingųjų negru vadas
JAV nesiekia taikos laimėti kovos lauke, bet taikiu susita
mus
“
.
Knygos
esančios
rū

James
Forman. atėjęs į RiKas
beliko
po
studentų
chuliganų
padegto
Clearview
vi

rimu; nesiekia Vietname bazių, sutinka su P. Vietnamo
audrą, negu Stalino išbrau
pestingai
paruoštos
ir
patodurinės mokyklos Ohio valstijoje. Tai įvyko, kai 25 moki
neutralumu, jei to norės jo gyventojai, su abiejų Vietna
kimas Trockio ir kitu bolše verside episkopalų bažnyčią
•
gios
kišenėj
nešiotis.
viku “šventųjų“. Popiežius New Yorke, pamaldų metu
niai negrai buvo pašalinti dėl siautėjimo mokyklos pa
mu susivienijimu, jei taip abiejų gyventojai nutars. Prezi
!
Taigi
ir
A.
Bimbai
dabar
išbraukė — ir viskas. Stali- Pn’~ altoriaus paskelbė, kad
talpose. čia nuostolių padaryta už pusę miliono dolerių.
dentas mano, kad politiniame P. Vietnamo gyvenime ga
; bus patogu Lietuvos išleistą i nas ne tik išbraukė, bet dar krikščionių bažnyčios ir žylėtų turėti progos dalyvauti visi, kurie yra pasiruošę tai
į Maldyną nešiotis ir iš jo ir apterliojo.
i
sinagogos turėsiančios
daryti, nevartodami smurto ir prievartos.
| melstis. Seniai jau laikas!
* * *
i negrams sumokėti 500 milii
Trumpai tarus, prez. Xixono taikos pagrindinė sąlyga
Piimojo karo metu 20-tis
doleri1 už negrams payra paprasta — abišalis kariuomenės pasitraukimas is P.
i valstybių pasiskolino iš A- darytus nuostoli®. Vėliau
Vietnamo teritorijos ir jo gyventojų laisvas savo politinės
' Tnerikos per 12 bilionų rlole- 11?* nuėjęs pas Nenr Yorko
• riu. Skola laiku atmokėjo tik katalikų arkivyskupi jos getvarkos pasirinkimas.
J. MIKUCKIS PRAŠNEKO butą su patogumais (tik ne-'
|
viena Suomija — po $715, "S?1”?,1 "k,arą’ P’^kalavo
Jei komunistai tikrai taikos nori, tai Xixona pasiū
• prisimena, kad turėjo nuosai 000 kasmet (kas pusmetį po ^00 mil. dol., pareikšdamas.
lytasis planas gali padėti ją greitai Įvykdyti. Bet neturėki
Pernai į Lietuvą iš Balti- j vą namą Baltimorėje), kaip
! pusę). Dalį skolos Amerika kad
kataliku-reikalaujame tokios šviesios vilties. Komunistams ne taika rūpi. Jie morės grižo poetas Juozasi važinėjasi po Palangą, Drus• leidžia panaudoti studentų ma dvieJb penktadalių nudar mėgins geresnių vaisių prisirinkti fronte ir lauks, kol Mikuckis. Sugrįžęs jis ilgo-! kininkus, Vilnių, Trakus ir
; ir akademikų aukštesniems statytos P^sės biliono sumos.
JAV suklups viduje, kol dar labiau įsisiūbuos visi tie, ku kai tylėjo ir teprašneko tik kitur, kaip gali laisvai rasy' mokslams. Amerikos spau- Kataliku bažnyčiai tai neburiems nesvarbu ar kurie nori, kad komunistų rankose atsi pastaruoju metu. Laisvėj jis ti, pilna krūtine kvėpuoti
■ da todėl Suomiją giria ir ke- sla. sunku sumokėti, nes ji
gegužes
9
d.
išdrožė
4
skil

gaivinančiu
tėviškės
oru.
' jja
į turinti 44 su puse biliono
durtų dar bent 17 mil. žmonių, ir todėl viską d aro, kad ka
čių
straipsnį
“
Tėvynėje
pa

ras būtų baigtas bet kokiomis sąlygomis.
• Lietuva buvo pasiskolinu- d°leriū vertės turto,
vasari sutinkant“ ir gegužės
Antrajame straipsny jis
i si $6,432.465. kurie padėjo
Bet prezidentas įspėja priešą, kad jis neapsiriktų vis 13 d. dar ilgesnį — “Nusi- 1 bando atremti kun. F. Juce
; sustiprinti
nepriklausomą;
laukdamas, kada JAV žmonės nebeteks vilties ir valios imkite juodus akinius“.
vičiaus Tėviškės Žiburiuose
NEW YORK, N.Y.
į valstybę. Tos skolos buvo:
paskelbtus savo lankymosi
savo įsipareigojimams vykdyti. Jis Įsakmiai pabrėžė, kad
atmokėta $234,783 kapitalo;
Pii-majame jis porina a- Lietuvoje įspūdžius. Juose
to laukti būtų didžiausia priešo klaida.
Iš socialdemokratų
; ir 01.003,173 nuošimčiu. Tai •
x
..
. .
....................I Pie ?av0 "vargus“ Ameriko- kun. F. Jucevičius iškėlė nei
i lieka atmokėti apie 14 mil.'
susirinkimo
Prezidentas prašė remti jo pastangas karui oaigti. je ir kaip dabar Lietuvoje vieną neigiamą reiškinį daI J i
!
Geriausia priemonė priešui įtikinti tartis gera valia yrą gerai gyvenąs Kaune, gavęs bartiniame
Lietuvos
gyveni
tiniame Lietuvos gyveni- Harvardo universiteto preziden- į aoį , .
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i ku veikėjų pasisakymų, kad
toms mokykloms, kuriose stuKalvelis. Be to, rtutarta su
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! JAV lenkų kilmės yra 12
J. Mikuckis, matyti, gavo ' dentai kelia riaušes. Tai dar
New York Times, prisi dalyti socialdemokratų. Lie
i parlamentaru ir 4 senato-' įsakymą atremti kun. F. Ju- paskatinsią riaušininkus.
mindamas suomių nuoširdu tuvių Darbininkų Dr-jos
riai. Xeteko skaityti spaudo- cevičiaus teigimus. Pabrėmą skolai atmokėti, prisime kuopų ir testamento vykdy
ie, kad mes betkuriame žiame gavo, nes Tėvištoju atstovų delegaciją pa
krašte turėtume lietuvį par- kės Žiburiu, kaip ir kitų Į SPAUDĄ BEVARTANT na ir žųcĮž^ųsj Urtus 1941 laikams į Lietuvių Tautinės
m. birželio 23 d. Kremliuje:
lamentara. Tačiau teko skai- komunistinių laikraščių, į
IT,
v
, m
kapines Chicagoje palydėti
Pagaliau visiems laikam; 1
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Kam nėra aišku, kaip yra ta, galėtų ji išrinkti į parla-1 tvti, kad Kanadoj ukrainie- Lietuvą betkam negalima
Prof. Vardy3 vėl vadova
svarbu turėti to ar kito praš-Į mentą. Tačiau tai nėra ne- čių parlamentarų vra ir ne į nusiusti, tai jų ir J. Mikuckis vo akademikų pasikalbėji- Suomiją reikia nušluoti nuo
Velionis, dar gyvas būda
to parlamente atstovų lietu nugalima kliūtis. Mes turi- vienas. Taigi manau, jei ir negalėjo be leidimo “pavar- mui tema: “Tautybės Sovie- žemės paviršiaus, šis mažiu mas, sakė, kad visą savo gy
vių, bet iki šiol mes tuo rei me ieškoti ir surasti sąjungi- mes tuo reikalu būtume į tyti“. Neabejotina, kad tuos tijoje: jų galvosūkis Mask kas mūsų priešas turi būti venimą dirbės tarp lietuvių,
kalu pakankamai nesirūpi ninku. Kas gi jie galėtų bū- anksčiau susirūpinę, dabar Tėviškės Žiburių numerius, vos didrusiams“. Kalbėtasi taip sutrintas, kaip jo kai todėl ir amžino poilsio nori
kuriuose buvo kun. F. Juce- šį kartą Alberto Magnus ko mynai pietuose — Estija. atsigulti tarp jų Chicagos
nome.. Nors ir pasivėlinę, ti? Man atrodo, kad pir- būtu ir vaisiu.
Net tokioje Australijoje vičiaus straipsniai, jam te- legijoje, New Haven. Conn Latvija ir Lietuva.“
mūsų politikai turi atkreipti moje eilėje panašaus likimo
Lietuvių Tautinėse kapinėse.
* * *
dėmesį į dalyvavimą gyve emigrantų grupės, pav., len- (kur aš gyvenu) su 12 milio-į galėjo parūpinti tiktai atsa anuosyk Fordhamo u-te).
Jis testamentu taip pat įpa
namo krašto politinėj veik kai, ukrainiečiai, čekai, lat- nu cvventoiu. kuriu tarpe v- kingi ar “įsakingi“ valdžios Prof Vardys kartojo įsitiki
Pernai į Londoną kaip tu reigojo jo kapa apibarstyti
loje. Tai beveik visuose viai bei estai ir dar galbūt ra apie 600.000 europiečių bei partijos pareigūnai ir į- nimą, kad Sovietijoje kyla ristas atvykęs Sovietijos žy jo paties iš Gedimino kalno
kraštuose plačiai praktikuo-Į kiti.. Kelių tautybių emi- pokarinių emigrantų, susita- sakyti parašyti atsakymą. J. nacionalizmo banga, kuri das Leonardas Vladimirovas atsivežta žeme.
ja žvdu tautybės piliečiai, ir Į grantų grupės, jų vadovy- rus keliom tautinėm gru- Mikuckis tai ir padarė.
stelbia tarptautiškąją (jeigu paprašė leidimo nuolatos
tuo jie pasiekia pasigėrėtinų Į bėms susitams dėl kandida- nėm, būtu įmanoma išrinkti
ši ten kada buvo). Naciona apsigyventi, nors turėjęs šil
Jau vien dėl to velionio
Gaila seno žmogaus. Jo listiškai elgiasi didrusiai, tą vietą didrusių santvarko noro jo pelenai turi būti
rezultatų savo tėvynės Izra- j tų, galėtų išrinkti emigran- buv. emigranta (ir ne vie’elio valstybės ir žydu tautie-i tus —dabar piliečius— į na) i vietos federalrnį parla- kalbėjimą mes vertiname ly nacionalistiškai ima vis la- je. Jis dabar parašė knygą bendraminčių atstovų paly
biai tiek, kiek ir ano evange- biau RITOJE JHfRMauty -“The Rusšians“, kurioje šiek dėti ir laidojimo metu tar
parlamento atstovus. Prieš mentus
i;; 1
čiu pasaulyje naudai.
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, J vietos politini gyvenimą
Prof.
Viršys
riatĮbVaujd
-*HXiėf«. ‘kad’ (’pač mūsų vy- i ninko 80 metu senelio šerno.
įeiti, žinoma, yra ir kliūčių.! siu tautiniu
'VėPimo bruožus. Jis sako; ri būti kiek galima iškilmin
rusų
kalboj
tr
sbviėtinių
sta

Svarbiausios kliūtvs turbūt spauda turėtu vieningą* pfu- riauMrėji ^veikšfrfai atkreips kuris komunistų pagąsdinPAŠ," kadp ir daugelis, gesnės.
yrt mūsų didelis išsisklaidy-, vesti rinkiminę akciją, kadi į ja daugiau dėmesio. Tada tas viešai išsižadėjo ir savo dijų centrui Oklahoma u-te^ linkstu manyti, kad vienos
J.V.
•
•
*
,mas pagal gyvenamas vietas visų tautvbiu rinkikai bai-: gal apsvarsčius ir susitarus Dievo ir bažnyčios. Šia pre
partijos diktatūra Sovietijoj
Trumpą pranešimą apie pradėjo gyventi savo galą.
ir mūsų daugumos mažas suotų už parinktus kandida- nav., su lenkais ir ukrainie- ga turime pastebėti, kad A.!
politinis išsilavinimas bei tus, kad ir ne savo. o kitos čiais, kuriu visur gyvena di- Sniečkaus žvalgyba labai į šįpasikalbėjimą pateikė
Tačiau, kiek ilgai ji dar gy
(dalyvaujančios dėlės tautinė-? gilinės, bus menkai orientuojasi, jeigu! ukrainiečių dienraščio Svo- venu negaliu net spėlioti.
nedrąsumas (prieš 100 metu tautybės
GERA PROGA
‘d«r buvusios
baudžiavos susitarime). Galima tikėtis,į galima išrinkti i vietos par- komunistinei tvarkai Lietu- bodą anglų kalba skyrius Gal nereikės nei smūgio iš
Žymiai papiginta kaina
kad bendromis jėgomis ir lamentus ne tik lenką aruk- voje apginti ieško pagalbos Ukrainų vardu kalbėjo eko- užsienio, ar perversmo vidupsichologijos vaisiai)
tokių, kaip J. Mikuckis. Jei- nomijos mokslų profesorius je. Permainos gal ateis, jei! galite įsigyti įdomius prel.
Spėju, kad niekui- (išim-, mums lietuviams, pasisektų rainieti. bet ir lietuvi
gu jis kur ir dali tiesos kai- Seton Hali u-te Chirovskis, ir ateitvįe plūs srovės, kurios J. K. Končiaus atsiminimus
pravesti
nors
vieną
lietuvį.
Turint
nors
vieną
savo
tis gal tik JAV — Cbicago___ ________________
12_ ’ iŠriš Balfo veiklos. Knyga tinveikia ir šiandien,
Mes sakome, kad JAV-se tautybės parlamento narį, betų, tai vistiek jo”gyrimai“ (kuris nušvietė ukrainų veda- gyvenimą
ję) vienoj rinkiminėj apy
linkėj nėra pakankamo lie yra milionas ar pusantro be bus galima nors kiek dau primena mums anuos kadai- mą kovą prieš didrusinimą.' Tačiau, kada gi ta laisvė at- ka ir dovanoms, gražiai ištariu rinkiku skaičiaus, ku-; tuvių kilmės amerikiečių, giau laimėti ir mūsų tėvynės se Stalino mirti nuteistus Jis linko pritarti prof. Var- eis ir kokiu pavidalų — to leista, daug paveikslų, 404
pačių bolševikų patriarchus, džio nuomonėms apie nacio- aš negaliu pasakvti“.
i psl., kietais viršeliais kaina
rie. balsuodami be pažiūrų i lenkai sako, kad ju ten 101 laisvinimo reikalu.
~
Žiūrovas
$4 (buvo $6), minkštais $3
kurie šaudomi gyrė Staliną,
nalistinių kovų paaštrėjimą/'
lietuvį kandida-' milionų. Teko girdėti iš lenV. Senulis
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! , Amerikoj Lietuvių TaryTokią išvyką rengia Bai
Balandžio 24-27 dienom tėjo pareigose. Čia jis ne tik bos pastangomis kas penkefo 85-tasis skyrius birželio'
New Yorke vyko SLA Vyk- gerai atlieka šias savo pa- ri metai rengiami lietuvių
1 d. 1 vai. popiet Lietuvių
domosios Tarybos suvažia-į reigas, bet ir nuoširdžiai ir kongresai, kur dalyvauja viklubo parke.
vimas. Buvo susirinkę visi nuolat rūpindamasis visos sų patriotinių organizacijų
jos nariai. Kadangi paskuti organizacijos reikalais, pri- atstovai.
Jos programą atliks sve
nį kartą jie bebuvo susitikę sideda prie jos gerovės kė- pagal ALT statutą, lietuvių
čiai iš Chicagos — V.D. šaupernai Chicagoje, tai šiam limo.
. lių kuopos "Trys linksmie-į
kongreso tikslas nusakomas;
susirinkimui teko daug ir
j ji“, kurie padainuos kuple-j
Čia reikėtų ypatingai iš- taip: pademonstruoti Amesvarbių SLA reikalų aptarti. kelti dr. S. Biežio nemažus rikos lietuvių vieningumą
I tų. bus ir kitokių linksmu daJame padaryti sprendi nuopelnus kultūrinėje Su- kovoje už Lietuvos išlaisvilykų.
mai dividendų mokėjimo sivienijimo veiklos srity. nima, pareikšti padėką už)
Per žiemą nusibodo salėje
nariams, centro namų ir ki Lietuvių tautiniai darbai, o paramą arba pasisakyti dėl
ūžti ir dulkėtą orą kvėpuoti, )
tais svarbiais reikalais. Bet taip pat menas ir literatūra JAV vedamos politikos Lietodėl laukiame, kad šioj pir-,
šis darbingas suvažiavimas visada dr. S. Biežiui buvo ir tuvos išlaisvinimo reikalu,
moj išvykoj į gamtą daly-':
turėjo ir vieną labai svarbią yra arti širdies..
vaus didelis būrys norinčių'
aptarti pasiruošimą speciapramogą.
pakvėpuoti grynu oro. pasi
Tad suprantama, kad SLA jįai akcijai, reikalaujančiaį
Kaip žinia. dr. Steponas Vykd. Taryba jautė pareigą plačiosios visuomenės teigrožėti atbundančia gamta/
Biežis šiais metais susilaukė savo pirmaėilį veikėją pa- jungimo bei paramos. in j
pasidžiaugti saulės šiltais
spinduliais tarp žaliuojan-Į
80-tojo gimtadienio. Chica gerbti ir jo gražią sukaktį Paskutinysis Lietuvių konL. Stasiuliui 75 metai
gos lietuviai dr. S. Biežį jau paminėti. Penn Garden vieš- gresas buvo 1964 m. biržečių ąžuolų ir žydinčių gėlių, į
pagerbė, surengdami jam iš buty susirinko didelis būrys no mėn. Washingtone, D.C.,
pasiklausyti paukščių čiitlkilmingas vakarienes. Dr. S. lietuvių visuomenininkų so- vadovaujamas ALTo pirmiGegužės 10 d. Leonui Sta buonėlių giesmių.
j
Biežis vra tikrai nusipelnęs lenizanto pasveikinti. Svei- ninko L. šimučio ir Antano siuliui sukako 75 metai am
Pietus paruoš patyrusi šei-,
tokios pagarbos, nes daly- • kinimo kalbas pasakė Lietu- Rudžio.
žiaus. Ta dieną jo draugai mininkė P. Savickienė, o ba
vauia įvairiose lietuvių pat- vos gen. konsulas Anicetas
Penkeriems metams pra- susirinko jo pasveikinti i? re bus galima atsigaivint vo-j
riorinėse organizacijose, vi- Simutis, SLA prezidentas slinkus, dabar, pagal ALTo palinkėti dar ilgu laimina kiškų alum, jei kas nenorės
sur būdamas aktyvus ir nau- Povilas Dargis ir kiti Vykd. valdybos nutarimą ir Detroi- metų. Jo mylima žmona O- nieko stipresnio.
Į
dingas, visur iškeldamas Tarybos nariai, o taip pat A. to Lietuviu Organizacijų na susirinkusiem? paruoši
Kviečiame kuo gausiau
daug naujų sumanymų, pa- Diržys. A. S. Trečiokas, A. Centro valdybos sutikimą', karališką vakariene. Jos me dalyvauti šioje gegužinėje ir
siūlydamas tikslius sprendi- Budreckas, B. Spūdienė ir Lietuvių kongresas šaukia tu pasidalinta mintimis apie tuo būdu ištiest ranką vargs-*
mus.
visi kiti pridėjo po vieną ki- mas savaitgaly rugpiūčio 30- praeitį ir ateiti.
tantiems tautiečiams. Šie
Na. o Susivienijime dr. S. tą šilta žodi, dr. S. Biežiui rugsėjo 1 dienomis,
Raketa Šaltini 5, kuri gegužės 18 d. iškėlė į padanges
metai yra Balfo sukaktuvi
Biežis dirba jau kelias de linkėdami daug gražių ir
Leonas ir Ona Stasiuliai niai metai. Ir Rockfordo.
Ryšium su kongreso paApollo 11 erdvėlaivį. Čia juos matome paruoštus skristi
šimtis metų. Jis yra Vykd. darbingų metų.
išaugino
du
sūnus
inžinie

skyriui rudenį sueis 25 me-;
; rengimo darbais, gegužės 2
ii Cape Kennedy bazės.
Kasparas
Tarybos narys daktaro kvod. ALTo vicepirmininkas J. rius, abu einančius atsakin tai. Tas dar labiau mus įpa
. Jasaitis buvo gukvietęs Chi- gas pareigas: vienas laivyno reigoja sustiprinti Balfo
i cagoje spaudos darbuotoju ministerijoj IVashingtone veiklą.
Todėl iki malonaus pasi*
STUDIJUOJANTIEMS I baigęs, tai ar sieks meno sri
■ pasitarimą. Pasitarime da- antras — Ravtheon bendro
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valstijoje.
tyje mokslo laipsnio ir kur?
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. lvvavo laikraščių atstovai ir
1
MENĄ
‘ ALTo valdybos nariai .ALBalfo 85 skyriaus valdyba
TORONTO, ONT.
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užsispyrikongreso
tikslą.
ninį
darbą.
Gyvendamas
studijuojaučius meną: tepy-i J1 ar stu,!1Jas i??.baigė asIlgiausias streikas
• mas abiem pusėm neišėjo į
Kongreso rengimo koor- Bostore. jis priklausė Jauni
bą, interjero dekoravimą,1 ">ens prašomų žinių apie saLAWRENCE, MASS.
1964 m. liepos 9 d. Inter- nauda. ši karta pralaimėjo dinatorius J. Jasaitis išsa- mo Rateliui, Gabijos chorui
ve suteikti negalėtu, tai tas
dailųjį
ir
taikomąjį
meną,
national Typographicai U- unija ir jai priklausantieji miai paaiškino būsimo Lie- Labdaringai draugijai, kur
skulptūrą, tekstilės" dailę. žmias nrašomi įteikti ttvaį.
n vLi rrinl/m Tl oirki
nion paskelbė streiką trims rldarbirinkai.
Ilgesnio strei- tuviu kongreso tikslus lkovo- savo turtą ir salę perleido
! plastikos jr metele raižinius, «lobeJa1’ *lmlnes ar drau«aldidiesiems Toronto dienraš-, ko už šitą dar neteko girdėti. je už Lietuvos laisvę. Jis nu- So. Bostono,Lietuviu Pilie
architektūrą ir panašias me- į
čiamsj Toronto Daily Star,
rodė temas, kurios gali būti čių Dr-jai. kurios nariu jis ir
Žinias siųsti šiuo adresu:
no
šakas,
taipgi
pagrindines
The Telegram ir Globė and
kongreso metu nagrinėja- šiandien tebėra. Leonas i!
studijas jau baigusius ir šio!
Mail. To streiko priežastis į Boriso Volkovo baletas mos. pav.: Dabartinė Lietu- gus metus buvo SLA ir San
4012 Archer Avenue,
mokslo
srityje
siekiančius
ne tiek atlyginimo klausi
! vos ir lietuvių tautos padė- daros kuopų sekretorius. Jau
Chicaąo, III. 60632.
mokslo laipsnių (magistro.!
mas, kiek pasipriešinimas
šiais metais sueina 40 me- tis. Lietuvos laisvės kovos 50 metu jis priklauso Ameri
daktaro). — galimai trumautomatizacijai, nors laik tų nuo įsteigimo Boriso Vol- sėkmės ir nesėkmės. Ateities kos legionui, i Miami atsikė
■ pesniu laiku suteikti apie sa- Už suteiktas žinias B.L.M.
limo proga iam buvo sureng
raščių savininkai siūlė kont- kovo Baleto Mokyklos. Rei- uždaviniai ir tt.
ve šių žinių: pavardę ir var- Muziejaus vadovybė iš anksrakte pasirašyti, kad dėl au-! kia pasakyti, kad Borisas
Tolimesnės informacijos tas pagerbimo banketas.
dą, gimimo vietą ir datą, ad- to taria nuoširdų ačiū.
tomatizacijoe nebus nė vie-J Volkovas vra Kanados ba- bus skelbiamos spaudoje.
resą,
kokioje meno mokyknas darbininkas atleistas. U-j lėto pradininkas. Tos sukak-(
Atvažiavęs i Miami. Teo
Korespondentas
• loję (kolegijoje, akademijoStanley Balzekas, jr.,
pija tam netikėjo ir tęsė tą ties proga penktadieni, ge-!
nas nesėdi rankas sudėjęs
je.
institute
ar
universitete)
1
streiką toliau.
pužės 30 d., 8 vai. vak. Ryer-j ST. PETERSBURG, FLA. Jis ir čia daJvvauia visuome
I studijuoja ar studijavo, kaipj RLK Muziejaus Įsteigėjas
ninėj veikloj.
son Instituto auditorijoje. 41 i
; toli yra pažengęs, o jeigu jau!
ir prezidentas
Buto senių klubo
Iš pradžių buvo triukšmo, Gerard St. rengiamas iškil-l
susirinkimas
m. Jnfins Gaspariinss
masinis piketavimas, atsi- ) mingas baleto spektaklis. ■
Keleivio skaitytojai ji pa
W.
-^2
šaukimų dalinimas, kvieti- Jame dalyvaus Bratislavos į Gegužės 8 d. buvo narių
žista iš jo dažnu koresponmas neskaityti dienraščių ir (Čekoslovakijos) prima ba-'susirinkimas, kuriam vado*
>;*■Metinės pamaldos
kitokių protestų kelta.. Pra- lerina Florentiha Logekova,} vavo pirm. J. Bakšys. Iš. val
a.tndiš zšA
r
'
...
r
džioje laikraščiai išeidavo Į ižvmus Š. Amerikos šokėtas; dybos pranešimo paaiškėjo;
" • »> C* ;
' (r '
r * Z 'f
ir gegužinė
Mes linkime Leonui Sta
su visokiomis klaidomis ir Bill Martin-Viscount ir Mi-' kad klubas turi 30 narių ir
pavėluotai. Vėliau dalis dar- chelle Starbuk. r»_
— pinigų.
. va
Be -.*..
šių 12..
įzy per—
$100
Nutarta
Lietuvių Tautinė Kataliku)
siuliui ilgiausių metų.
bininkų grįžo, nepaisydami miųjų šokėjų, dar dalyvaus sara susirinkimų nedaryti ir
parapija kasmet iškilmingai!
unijos užsispyrimo. Kiti su ir dvi jaunos kylančios ba susirinkti tik rugsėjo 11 d. Jadvyga ir Vincas Jankai švenčia Kapų puošimo die-j
sirado darbo kitur, nes lie leto žvaigždės lietuvaitės Magara parke. Ten sutarsi
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
ną (Memorial Day). Joskapos 9 d. bus jau penkeri me Nora Novogrod skaitė ir Lu me, kame išsinuomoti patal
pinės yra prie North Lowell,j Ataiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
tai, kai „streikuojama“.
Klube pagerbė motinas
pia Barkauskaitė ir dar eilė pą, kuri būtų atidara kiek
Methuen, Mass.
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
kitu. Iš viso — 25 artistės iri vieną dieną.
Šiemet pamaldos bus ge-į Perkan. abi dalis kaina tik .................................... $6.50
Laikraščiai jau daug metų artistai.
Gegužės 11 d. Lietuviu Pi gūžės 25 d., sekmadienį, 11
Kadangi sueina 6 metai
išeina be klaidų ir laiku, nes
liečių
Klubas surengė ban vai. ryto, Tautinėse kapinė- Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos birio
kai klubo pirm J. Bakšvs ve
streiko metu pasamdyti nauBoriso Volkovo baleto dė Stasę Patašienę. tai ta ketą motinoms pagerbti. se. Jas laikys kun. Julius)
17b psl., Kaina..............
$2.0C
ji darbininkai išmoko spaus- mokykla kviečia visus lietu- proga Stasė padovanojo su Jam vadovavo V. Valaitis. Gaspariūnas. Per pamaldas)__ . _ _ .__ ... _
. « .
„
»
tuvės darbo. Naujieji darbi-į yius atsilankyti į numatomą sirinkimui pyraga ir kavą. Motinas sveikino klubo vice- giedos šv. Marijos choras,’
*• Plkarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cst.
ninkai ir tie. kurie sugrįžo, parengimą ir šiuo menu pa Antrą pyragą pridėjo Gu uirm. V. Kraus ir Ad. No- kuriam vadovauja vargoni-j
P. Pakarklio Popiežiam bulė. kryžiuoėuMm,
dirba be unijos, o buvusi ar gigėrėti. Bilietai gaunami dienė.
rieka. Ypatingai buvo pa ninkė Joanne Kėny.
|pmiopią, kalba........................................................ 11.00
ligšiol dar esanti unija kaž- baMo studijoj, tej. WA 2gerbtos Valaitienė ir GatuPo
pamaldų
bus
gegužinė
Motinų pagerbimas
kokiu būdu prie visų durų 2918 nuo 10 vai., J. Novo
lienė, kurios turi 10 vaiku ir s’Unmęftjftę proęp,ama, dąino-į Cicagietės Įspūdžiai komuni>tų pavergtoje Lietuvoj
dar sugeba išlaikyti po du'; (Novogrodskas)
tel. 769
45 vaikaičius ir provaikai.
Vadovaus VIa- 96 puslapiai, kaina........................................................ $1.00
piketu. Toks piketininkų j 8846 ir vaidinimo dienos vai
į pąger....................
^pagerbtos
pastininkų salėj, chidėfeS Pn3Cgtl °r’ ^a *
Ka^ tart Lavte.Ro Ammiko. Lirtm, UikmUiai nuo
skaičius nustatytas teismo kare prie iėiimo. Bilietu kai-i ° gegužės 11d. Lietuvių klu- cnioejų Korsažai.
Bus
| ;CT|a
x |3()
vW Kalna
keliu. Kadangi laikraščiai ) na — po 82.50 ir $3.50. Pra-i be. Ypač daug žmonių buvo
Svečio buvo iš įvairiu vieMari)® GoW<*iX' taW° *‘‘°°'0 <U‘*r “............................................. *2 00
apie savo įstaigų piketavi-! džia 8 vai. vak.
j Lietuvių klubo parengime,
mą nieko nerašo, tai žmonės!
J Čia meninę programą atli- tu — Chicagos. Detroito.
nė. bus įvairių laimėjimu Dan Kui Mėlo MagBkuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
tą streiką ir užmiršo.
Ši studija lietuviams yraj ko klubo choras, kuriam va-i Massachusetts. Kanados ir vaikams ir suaugusiems, ši
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
gerai žinoma, nes joje mo-| dovauja Mykolas Stonis, pi-' net iš Lietuvos.
reikalą
tvarkys
parapijos
šymas au nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Išvada: laikraščiai nuo kosi ir nemažai lietuvaičių.; aninu skambino Jonas Ma- i
pirm.
Leopoldas
Pieslakas.
streiko paskelbimo dienos( Tenai mokytojauja ir buvu- tulaitis.
( Vyrai
.
....................
pagamino
vakariešitos knygos gaunamos Keleivio administracijoj
jau 5 metai išeina be unijos gj Kauno Valst teatro bale-' Klubas choristam rengia pę ir patarnavo. Viską atli-i
Parapijos klebonas
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
darbininkų, tiek pat metų nna Ziraida Orentienė.
; pokylf. Sekite, kada jis bus. ko labai gerai. Bravo!
kun. J. Gaspariūnas, A.B.
stovi senosios unijos piketai,
Jame nedalyvavusieji gailėa*1

a

•!

Svarbios knygos

streikas pralaimėtas, unija!

J.N..... sitės.

Lietuvis

J. J.

t

i..,.
t

■'•f

ir Parapijos Komitetas
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KELEIVIS, SO. BOSTON

, valstybiniu nusikaltimu. Tai
S baudžiamojo kodekso 68
straipsnis ir numato baus
mes nuo šešių mėnesių iki
septynerių metų laisvės at-j i
i ėmimo (galbūt net su papil-j
domu nutrėmimu po to) už
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Dr. J. Jurginis tryliktąją- jo pulkininko Urbono straiptokius dalykus, kaip "agita
me
Literatūros ir Meno nu-1 snius Karyje,
cija ar jgropaganda. kuria
siekiama pakirsti ar susilp meryje kultūrininkams Lie-i Labiausia, sako nustebinVis dėl netvarkos
Jonavos chuliganai
ninti Tarybų valdžią“, arba ;tuvoje papasakojo apie savo , tas, kad Upsalos universiteJonavos apylinkės LietuIš Tyrulių du^pynb^Rad-R,
"skleidimas tarybinę valsty lajikymąsi Švedijoj, Upsalos te įadęs rūpestingai ir žinovoj buvo žinomos, kaip vie-i viliškio rajone) Tiesai rašybinę ir visuomenine santvar 'ir Stockholmo universitetuo viškai tvarkomą gana dideli
na iš rusų kolonijų, susikū- tame laiške tarp ko kito sa
ką žeminančiu šmeižtiškų se bei muziejuose, ir papa dabartinės Lietuvos leidžia
rusių praėjusiame šimtmety, ko:
prasimanvmų“. "platinimas sakojo apie lietuviškas ver mos literatūros skyrių, apie
Jie visi vienos šeimos nariai iš Newarko, NJ. Iš kairės
po 1863-jų metų sukilimo, j
arba gaminimas ar laikymas tybes, saugomas "anapus kurį jam daug papasakojęs
bei parodęs ten dirbąs Kaje
Kaip visos, tokios kolonijė-; "Durpynas paskendęs dū
į dešinę ką tik priimtas į policiją Joseph Holloway, jo
tokio pat turinio literatū Baltijos“.
Upsalos universiteto bib tonas Čeginskas. Be to, apie
lės, taip ir ši buvo "proble- muose. dešimtys karavanų
brolis Herbert, tėvas James, uošvis William Logan ir
ros
liotekoj jis susitikęs sky lietuvių Švedijoje dirbamus
mų,. židinys policijai, proku- apimti liepsnos, pelenais
pusbrolis Raydell Scroggins.
riaus
vedėją dr. L. Klaiber- darbus J. Jurginis daug su
ratūrai, teismams, o labiau-; virsta tūkstančiai tonų brangą. kuris prabilęs lietuviškai. žinojęs iš J. Lingio, taip pat
sia kitiems apylinkės gyven- gaus kuro. Kodėl nebūtų gaJei pasirodei įdomus...
Mat. jis yra buvęs Vytauto gyd. G. Būgos (kalbininko
tojams.
į įima iki tam tikro laipsnio
Bhitų valdžios Įspėjimų Didžiojo universitete Kaune K. Būgos sūnaus).
Dabar vilniškės Tiesos ba-j įk“®5“® karavanus perrū-|
p , •
J
Z
Tarp kitų dalykų, papasabei patarimų rinkinyje ne švedų kalbos dėstytojas, ir
landžio 5 d. „Kėdė ciw-]
’
Jie
s
tvirtinama, kad šios rūšies tada pramokęs ‘lietuviškai, i kojo tokį užtiktą reiškinį:
sąjungų gyvenimas“) yra!
g ‘
*
*
"Skaitydamas (Upsalos
apkaltinimai gresia visiems. ligšiol nepamiršęs. Šioje
aprašyta tokios kolonijos’ XT .. . . . .
<1___ *
Bet manoma, kad bent dalis bibliotekoje esama keleto univei-siteto) lietuvių kalbos
"nauja laida“, dabar susikūNetiesiogiai tolimesniame
\AVl£fĮlfl
keliauninkų yra stebima ir XVI amžiaus lietuviškų kny programą. radau reikalavi
rusi Skaruliuose, Jdhavos -’^inyje la.ską rašantis .r
UWIIVl«|«į
yra Įsitikinta, kad tam tiks gų, kurių kopijų nė Vilniaus mą. kad studentams, norin
pakrašty, statybininku bend- ac'a^°' kodėl .nerupestin-,
~
.
labučiuose. Pasakoja Van- gu.mas’.apsi.imas apsKn" Į tia spausdinami Didžio- nėjimui: Žinių, kurios yra lui panaudojami ne tik su universitetui nepavykę gau tiems gauti per egzaminą
da Lipeikaitė:
būdingas visuose durpy- sįos Britanijos vyriausybės ■ valstybinė ar karinė paslap- tinkantieji asmenys, bet ir ti. Tai J. Bretkūno "Gies aukštesni pažymi, reikia pa
‘ no darbuose, kaip jis būdin-j duodami patarimai savo pi-! tis, perdavimas, taip pat jų įvairūs, net itin gudrūs prie mės“, Mažvydo "Paraphra- buvoti ilgesni laiką Lietuvo
"Autobuso sustojime pa-! gas ir daug kur kitur. Bū- ’ Rečiams, kūne vyksta Į So- pagrobimas arba rinkimas, taisai, Įskaitant infra-raudo- sis“, Bretkūno' "Kolleėtas“, je. Man buvo Įdomu sužino
klausiau ten lūkuriuojančio tent:
vietų Sąjungą, bet juos ver- turint tikslą perduoti užsie- naisiais spinduliais fotogra "Kancionalas“ ir rankraštis ti, kaip šis reikalavimas
žmogaus, kaip vėliau pasiro- ;
! ta žinoti ir tiem, kurie vyks- nio valstybei, užsienio orga- favimą, peleninėse Įtaisytus "Chrikchczonijska giesme praktiškai vvkdomas, nes
dė. Jonavos azotinių trąšų
"Visas inventorius remon-; ta j Lietuvą.
”
nizacijai arba jų agentūrai, mikrofonus ir tt. Jeigu as apej Uszgimimo Christaus“. neteko girdėti, kad švedas
gamyklos darbininko, kaip! montuojamas atvirame lau-į
taip pat ir kitokių žinių per muo ima atrodyti kuo nors Esama toje bibliotekoje ir lietuvių kalbos praktiką at
Britanijos
vyriausybė
papatekti Į Skarulius. (Čia Įsi- ke. Be abejo, kai šąla rankos
davimas arba rinkimas pa- tinkamas i "bendradar- Kėdainių kalvinų leidinių. liktų Lietuvoje.. Pasirodo,
ir
kojos,
apie
remonto
kokytaria
ten
lankytis,
bet
kartu
dėmėtina. kad kolonija Jo
gal užsienio žvalgybos už- bius“, tai gali būti sudaryta Vieno iš jų besanti pirmoji vykstama i Lenkiją, Į lietu
bę
nėra
ko
nė
kalbėti.
Atsar’
ir
saugotis
ten
budinčios
konavoj padidėjo kaip tik ry
duotĮ, turint tikslą panaudo- jam palankių sąlygų nusi laida, kurio Lietuvoje esanti viškus Suvalkų ir Punsko ra
šium su čia paminėtosios ga- ginės detalės suverstos į krū- mumstinės žvalgybos spąs-: d . TSRg interesam kenk. kalsti ir kitaip, negu "šnipi tik antroji, ir buvę manyta, jonus“.
vą. Be abejo, čia ne mecha- ų Tie įspėjimai P^emti J
inipinėjo už#icnie. nėjimu“ ar "propaganda“ kad pirmosios laidos jau nie
Toks dalvkas lvg ir aki
byklos Įkūrimu. E.).
caltė.
Būtu
viskas
kilankytojų
įgytais
patyrimais.
’
J
•
nikų kaltė. Būtų
brokštas Vilniaus universi
ti* arba asmuo be pilietybės, Pavyzdžiui, — įsivelti i ko kur nėra.
— I Skarulius... vakare? taip, jei būtų patalpos su i
Stockholmo
muziejuose
tetui..
J. Jurginis siūlo orga
baudžiami laisvės atėmi- kią kontrabandėle, valiutos I
— Kas čia tokio? — susi- lentynomis...“
mu nuo septynerių iki pen- spekuliacija (pasiūlys kas d r. Jurginis pamatė ten sau nizuoti Vilniaus universitete
Svetimšalio "užkabinima*“
domėjau.
kiolikos metu su turto kon- 'nors išsikeisti dolerius rub- gomas XVII amžiaus Lietu kursus studijuojantiems lie
- Juk šiandien - algos ’ . LaBĮ“»
P*™*
von tik cvptimšalk nanra- fiskavimu ir su nutrėmimu liais po 5 rublius už doleri), vos kariuomenės vėliavas. tuvių kalbą kituose universi
cyena
& i mmu. kad nuo
darbo
saly.
• v i k- • so komunistinio krašto vizos! nuo dve.fa iki Pakerių me-! prisisuks kokia itin draugin-j Ir paminėjo, kad "Tame mu- tetuose. Ir iš viso rodo susi
_
... „
į
pnklauso n kokybe, ir
Tuo-nnlavdia kuri! tu ar be nutrėmimo, arba! ga gražuolė, ir žmogus, žiū- ziejuje dirbantisuetuvis su- rūpinimo. kaip teikti dau
Ii piadejo žmogus paša- nuotaika, tuo pačiu ir svei-; ^auei,ma svetimšaliu inilei mirties bausme su turto kon- rėk, jau atsidūrė čekistu i-įsidomėjo tomis vėliavomis, giau pagalbos lietuvišką
koti apie įvykius statybmin- kata“. Bet ankstesnis laiško'jtg;jL.l-v^_rt
i fiskavimu“
Įstaigoje prieš alternatyvą: jas nupiešė ir piešinius pa

pa-'darba
dirbantiems svetur,
kų bendrabučiuose, kurie! turinys priminė, kad bolše-, dzi? ^nkytis be vizų), zvalskelbė
emigrantų
spaudo-1
nutylėdamas
opius "pažiūrų
! arba bus iškelta bvla. iš kunuskambėjo po visą Jonavą, i vikinėj santvarkoj darbo gy!)a..tV0J.aP tina duomenis
(Elta)
Šiuo metu vyrauja Įsitiki- rios keletą metu neišsikrapš- je“. Be abejo, čia jis minė-' skirtumus“.
Čia, Skarulių kaimo klu- <taip pat ir gyvenimo-poil-! ULį1 1 būd^iems^naudin-i ūimas. kad sovietinę vizą tysi. arba apsiimk atlikti
be ir Jonavos kultūros na- rio) sąlygos perdažnai yra.
ar
.
turintiems Lietuvos lankyto- tam tikrą patarnavimą...
mUOSe, buvo didelės Įgėni-, panašios Į bausmę UŽ Sun- ,, ,_ ______ ,
• •
! iama notrrAsias navnine nakiu kabliukų, kuriais jis ga-1 Jam® negresiąs pavojus pa
siu darbininkų muštynės, ' k*Ui nusikaltimus
lėtų būti "prikabintas“ Jei-Itektl P<> 63-ciuoju paragra-; Bntų vynausybe. remdaBendrabučiuose Įvyko ir dar;
gu ir nieko nėra. svečias vis-i fu“ Ir daugumoje atvejų; masi jau Įgytu patyrimu, pa KOMUNISTŲ KRAŠTUOS vykti i užsieni. Dabar jis dir
(E)
ba kaip žurnalistas Jungti
kelios tragedijos.
TAIP ĮPRASTA
tiek gali patraukti žvalgybi tikrai tokių kaltinimų be- brėžia, kad tokie nemalonu
nėse Tautose.
ninkų dėmesį jau atvykęs. veik niekam neprikabina.—Į mai giesia ne visiems, bet
Per praėjusius metus Jo-į
bet tokiam Petrauskui ne kiekvienam keliaujančiam i
Tik dabar Čekoslovakijoj
Sukaktuvininkai
navos rajono milicijos sky-;
Žvalgyba gali gauti pra taip jau seniai kažką ėmė ir tuos kraštus vis dėlto pataria
paskelbta, kad prieš 18 meriuje daugelio užregistiuotų
nešimų apie jo susitikimus, prikabino, atrodo, net iš apsižiūrėti:
L. ŠUKYTĖ DAINUOS
Marcelinui
šikšniui,
bu
tų,
kada ten viešpatavo Noviešosios tvarkos pažeidimų,
pasikalbėjimus,
elgesį
iš
bet, votnyj, kurį nuvertė DubčeIR VOKIETIJOJE
vagysčių pėdsakai veda Į vusiam Vilniaus Vytauto Di kurio sutikto asmens: to, ką anksto surežisuotu būdu.,
Tad
ir
britų
valdžia
Įspėja
1)
ar
džiojo
gimnazijos
direkto

tavo
užsiėmime
ir
kas,
amerikietis
žurnalistas'
statybininku bendrabučius.
riui. pedagogui, rašytojui, jis lanko ar su kuriuo turi j pagrįstai, kad daugumui ke- praeity nėra tokių "minkštų Oatis buvo neteisingai ap
Metropolitan operos solisIš kur čia atsiranda tvar gegužės 2 d. suėjo 95 metai. kokių reikalų, taip pat ir js hjonėS pasibaigia laimingai, vietų“, kurias čekistai galė kaltintas šnipinėjimu ir nu- tė Lilija Šukytė gegužės 29
turistų \ adovų, ge.ezinkelio, tačiau niekas nėra taip ap- tų patogiai išnaudoti,
kos ardytojų ir veltėdžių, Jis gyvena Vilniuje.
teistas 10 metų kalėti. Bylą d. išvyksta i Vokietiją ir ten
girtuoklių ir nusikaltėlių?
konduktorių, viešbučio tai-, saugotas, kad galėtų jaustis,
jam iškelti buvo Įsakyta iš Muencheno operoj dainuos
Že- nautojų ar net visai atsitik-; jOg jam tai tikrai nieko neVisiškai suprantama, kad ši .Antanas Kundrotas.
.
2) arėsi gerai apgalvojęs,
klausimą pirmiausia norisi I rae? ukl° akademijos gyvuli tinai sutiktų ir susipažintų Į atsitiks. Iš tikrųjų, Įsiskai- kaip elgsies nuvykęs, ypač viršaus, nes norėta nusikra- du mėnesius. Rugpiūčio mė
tyti užsienio žurnalistų. Ras- nesi grįžusi i Ne\v Yorką. ji
mechanizacijos
užduoti tiems, kurie tiesio- ninkvstė;
asI^enM. | čius Į tą 63-čią straipsnį, vi- pobūviuose, vaišėse bei kito ti nekalti ir du su juo dirbę vėl dainuos Metropolitan ogiai atsakingi už tvarka profesorius, balandžio pa
Naujos pažintys kaliais gjgkai akivaizdu, kad jeigu kiuose pramoginio pobūdžio ir nuteisti čekai.
peroje, o kitais metais vyks
baigoje
Įžengė
Į
devintąją
susidaro
lyg ir visiškai ne tik koks nors uolesnis čekis- susitikimuose su tenykščiais
bendrabučiuose.
Oatis po dviejų metu bu- i Muencheną ir ten dainuos
dešimti.
tikėtai arba net kaip ir pa- tas panorės, tai prikabins tą i žmonėmis, ypač naujų pa
vo paleistas,, ir jam leista iš- 4 mėnesius.
Ant durų boluoja lapelis. j
ties svečio iniciatyva, nors straipsnį betkam ir betkada žinčių atvejais,
kuriame nurodytas Jonavos;
jos gali būti specialiai pa Nesgi ne tik teiravimasis aKamerinis orkestras
statybos tresto namų valdy-:
rengtos ir vikriai "pakištos“. pie kariuomenę ar ginklus,
3) ar esi susipažinęs su
bos darbuotojų darbo lai
Čekos Io vaki j oj e
Jei tokie nauji pažįstami bet netgi pasiteiravimas tenykščiais Įstatymais, ypač
BUVO $4, DABAR ŪK $2
kas. O pačios duiys patiki
Kamerinis orkestras, ku- nedrąsiai (arba kaikada ir "na, kaip jūs čia gyvenat“, i draudžiančiais tokius daly
mai ,užrakintos.
•
• r9 metus
• , vadovauja
1
labai drąsiai) prasitaria a- gali būti palaikytas šnipinė kus, kurie kitur nelaikomi
. . , , Per tris die, nam
iau
nas taip ne karto nepavyko c
o
pie politinius klausimus ne jimu, nes tai yra "kitokių ži nusikaltimais ar laikomi tik
/
...
;
,
Saulius
Sondeckis,
glĮZO
is
ju atidalyti ir pamatyti ko-‘
Čekoslovakijos, kur jis atli taip kaip oficialioji nuomo- nių rinkimas“, turbūt su menkais nusižengimais pa
mendantės Irenos Piščelinos
ko 10 koncertu.
nė kalba, tai tas dar nebūti- tjk9iu ^am nors papasakoti, vyzdžiui, fotografavimas, ai
Parašė STASYS MICHELSONAS
ir auklėtojos Stasės Danskienai reiškia, kad tas pašneko kam nors perduoti... Tas šni pirkimas bei pardavimas
nes.
vas tikrai taip ir mano, ką
Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
— Čia jos retos viešnios, Dar du atžymėti "lietuviai“ sako. Todėl nepatartina to pinėjimo straipsnis taip su juodojoj rinkoj).
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
redaguotas, kad ji galima
—paaiškino darbininkai.
Dabartiniam "lietuviui“ kiais atvejais per lengvai iri-■ įtempti iki betkokio atveĮsakmiai patariama, pa
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
Negana to. Kaikuriuose! Georgijui Griazfiovui, Kim- leisti į atvirybes“
tok, I jo GaIb(^ Rad jau ir žeWs. kliuvus Į kokį nemalonumą,
-iek
pagjję nuo reikalauti leidimo susisiekti Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
bendrabučiuose nėra netgi bartiškių taiybinio ūkio naują pažįstamą traukti uz;
budėtojų. Todėl čia randa (Zarasų rajone) vyr. agro liežuvio“. kad jis imtų kaip šnipomanijos. bet ne visiš- su savo ambasada (Lietuvą rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
prieglobsti visoki perėjūnai. nomui, suteiktas nusipelniu nors skųstis esama politine kai, ne visi, ir niekas negali lankantiems šiuo patarimu organizacijas, jos spaudą, jo:; veikėjus, jos santykius su
Į statybą daugiausia at- sio agronomo vardas, o to- padėtim. Nes, juo daugiau būti tikras, kada ir kur ką gali būti nelengva pasinau Lietuva ir Kt.
Kito* tokio* knygos neturime.
vyksta žmonės su dideliais ki?m >,at
Andre- tokių klausinėsi, tuo dau ištiks naujas tos manijos doti). Ir, jeigu kur pasitai
užmojais ir gražiomis svajo jui Morozovui, komunistų giau susidaro medžiagos tei priepuolis.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
kytų kaip nors susipainioti
partijos
centro
komiteto
že
gimui,
kad
svečias
arba
šni

nėmis. Daugelis Įsikūrė jau
su čekistais, ka nors jiems skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigy ti.
kiuose naujų namų kamba mes ūkio skyriaus mechani- pinėja, arba . agituoja...
pažadėti, tai grįžus painfor
.Pinigus siųskite:
I
rėliuose. susitvarkė, išsigra- zavimo sektoriaus vedėjui,
muoti
apie
tai
savo
krašto
Kritikofobija
■ Šnipom&nija
KELEIVIS
žino. Bet neprašytas svečias suteiktas "nusipelniusioužė
atitinkamas Įstaigas, kurios
męs
ūkio
darbuotojo
garbės
636 Broadway
išlaužė duris, išdaužė stik
Kita liga, kuria kažin ar pasižada laikyti ta informavardas
“
.
Kiek tie dalykai liečia bepagydomai serga čekistai, ‘ ciją paslapty, bet kurios ga
lus, ištepliojo sienas. Paban
So. Boston. Mass. 02127
Lietuvą
lankančius,
paaiš

Vadinasi, Lietuvoje lyg
komunistai ir jų pakeleiviai, li padėti susidariusių pinklių
dyk ji sudrausti vienas, jei
jam nusispiauti i betkoki jau nebebūtu lietuvių, kurie kina ir ten taikomasis bau yra kritikos ir kitokių pažiū-, nusikratyti. Primenama, kad
žmoniškumą. Taip kaltais sugebėtų vadovauti tai ar ki džiamasis kodeksas (išleis rų baimė. Jei it garsinasi va-j tokios pinklės kitą kartą pachuliganas tampa stipresniu tai žemės ūkio Įstaigai, jei tas, pagal Maskvoj nustaty dinamąja savikritika, iš pa- sireiškia net no keleto metų
už dorą žmogų jau vien to- tenai sėdi ir už "nuopelnus tą pavyzdį. 1961 metais). šaliečių jokios kritiškos nuo- visiško neveiklumo, kai jų
dėl, kad turi sėbių, kad nie- atžymimi Giiaznovai, Moro- Ypač žinotini yra du jo monės nepakenčia ir kiek- paliestasis jau mano, kad
kas jo Įsisiautus nesudrau-i zovai ir jiems panašūs atėjū- straipsniai. 63 ir 68-tas.
vieną nelabai malonią tiesą viskas užmiršto.
nai,
(Elta)
Pirmasis
yra
skirtas
šnipi-i
vadina šmeižtu ar... priešdžia‘

Lietuvių kultūros turtai
Švedijoje
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS
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(Tęsinys)

'

Tuo taipu Pietų valstijos darė suvažiavimus ir rašė
sau konstitucijas, kad galėtų būti priimtos j Uniją. Dele
gatai į tuos suvažiavimus (konvencijas) <1 buv o renkami'
visuotiniu bafšėyimu, nes to reikalavo kongresas, todėl
rinkimųpse pirmą kartą dalyvavo ir negrai. Išrinktas j
įsouth Gaioiinos konvenciją negras Beverly Nash pasakė:
į
„Draugai ir piliečiai, aš jums pasakysiu, kad tokiems
linkimams mes dar nepasiruošę ir nelabai juos supranta Astronautai (iš kairės į dešine) Thomas Staff ord, John Young ir Eugene Cerman, kurie gegu
me* Bet aš manau, kad išmoksim. Paduokit žmogui įran lės 18 d. Apollo 10 erdvėlaivy išskrido įmėnulį, bet jie dar ten kojos neįkels, tik jj apskris 9
kius ir parodykit* kaip juos vartoti, o su laiku jis išmoks mylią atstume ir surinks daugiau žinią, kad kitų kartą jau būtą galima saugiai nusileisti.
amato, Su laiku išmoksime ir mes. Mes turim susidraugauĮti su baltaisiais piliečiais; jie mus išmokys. Jie sako, kad
jiems atimta balsavimo teisė, bet mes turim reikalauti,
KF-1 -F-TAS PASTABŲ DĖL' siuntinėjo visiems tarybos tent: balandžio mėn. 20 diekad kongresas leistų jiems balsuoti**.
ir valdybos nariams raštą, j ną. balsuojant c. valdybai
Kadangi baltieji dar negalėjo Pietuose balsuoti, tai ’KAS KITUR RAŠOMA“ kuriame nurodo, kad skai-; nepasitikėjimo klausimą, tos
vadovaujamą vaidmenį politikoje pradėjo vaidinti negrai. (Žiūr. š. m. gegužės 7 d. čiuojant c. valdvbai pareikš-' dienos sesijos posėdyje bu
Valstijų legisliatūrų ir net JAV senato suoluose, kur pir
to nepasitikėjimo balsavimo, vo tik 39, o ne 46 tarybos
Keleivio nr. 19)
ma sėdėjo baltieji politikieriai, dabar pasirodė juodi vei
duomenis, įvyko labai ne-' nariai ir už c. valdybai pasidai. Ir kaikurie jų ėjo savo pareigas pavyzdingai bet kiti
JAV Lietuvių B-nės 3-sios maloni klaida ir kad jie tuo: tikėjimą balsavo 24, prieš
susidėjo su baltaisiais politikieriais ir išsivoliojo grafto sesijos mandatų komisija iš- raštu tą klaidą atitaiso, bū-Į 3 ir susilaikė 12. o nel6-ka,
kaip buvo paskelbta.
purvyne. („The Negro Revolt“^) ; ,,
Oi
Dar šiek tiek duomenų a•-iupie patį balsavimą. Prieš
REKONSTRUKCIJOS GALAS IR KU-KLUX-KLANAS
Vyriausias Tribunolas (Supreme Court), kuris išaiškino, balsuojant c. valdybai nepa
i
Rekonstrukcija dar nebuvo pasibaigus, ir karo stovis kad 15-tas konstitucijos amendmentas, kuris nustato pi sitikėjimo klausimą, tarybos
dar nebuvo atšauktas, pietinės valstijos tebebuvo federa liečiams balsavimo teisę, negrams tokios teisės neduoda. sekretorius Arvidas Barzdu
linės armijos okupuotos, o baltieji maištininkai jau pra Tai buvo didelė parama Ku-Klux-Klano teroristams.
kas c. valdybos narių balsa
dėjo iš naujo negras terorizuoti. Atsirado baltas Ku-KluxDalykai dar daugiau pablogėjo, kai 1876 metais atė vimo teisių reikalu paaiški
Klanas, juodi Naktiniai raitininkai ir kitokie slapti būriai, jo prezidento rinkimai. Buvo du kandidatai: demokratų no: I) Lietuvių B-nės Įstatai
MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
kurie naktimis terorizavo negrus ir šiaurinius baltuosius. Tilden ir respublikonų — Hayes. Demokratai savo kam šiuo atveju c. valdybai bal
STASYS MICHELSONAS
Negrai iš prigimties yra labai prietaringi, ir kai baltomis panijoj skelbė, kad. laimėję rinkimus, jie padarysią Re savimo teisės suspendavimo
drobulėmis apsisupę „kliuksai“ raiti naktimis lakstė, tai konstrukcijai galą. Bet rinkimuose balsai pasidalijo ly reikalu nieko nenurodo, 2)
Perskaitė 2-jų panašių atsi
— Ei. tėve, kas atsitiko, pikčeriai numaliavoti. Šven- plazdančios baltos drobės atrodė, lyg ore skraidytų spar giai, ir speciali komisija turėjo išspręsti, kurį kadidatą tikimų garbės teismo sprenkad toks nusiminęs?
| tas Jurgis joja raitas ir du- nuotos šmėklos, ir tai gąsdino negims iki sustirimo.
pripažinti prezidentu. Demokratai pasiūlė . Hayesui tokį ( dimus, kuriuose jis pasisakė
Atsižymėję ir įtakingi konfederantai tuo tarpu vienas kompromisą: Prižadėk ištraukti federalinę armiją iš Pie- teigiamai valdybų naudai, ir
— Markatna ant dūšios,! ria su dzyda smakui į gerkMaik...
*Ię. Valuk to ir šventuoju bu- po kito buvo atleidžiami nuo bausmės ir grįždavo į pra tų. tai mes komisijoje balsuosime už tave. Hayes prižade- j 3) Pažymėjo, kad JAV tvar— Bet kodėl?
vo pripažintas. Jes, Maiki, rastas savo pozicijas. Pradėjo atsigriebti ir pritrenkta
bendruomenių rei— Atrodo. Maiki, kad jau šventas Jurgis yra Lietuvos demokratų partija. 1870 metais Virginija ir North Caro- jo tai padalyti ir buvo pripažintas prezidentu. Savo pa-! kantieji
kalus
įstatymai,
panašų at
žadą jis įvykdė ir federalinę armiją iš pietinių valstijų
ateina sūdna diena, ar neži patronas.
lirą jau iškėlė tos partijos vėliavas. Negims apėmė tokia ištraukė. Tai buvo galas karo stoviui ir kartu galas Re sitikimą sprendžia taip: Jei
nai?
— Ar žinai, tėve, kad tas baimė, kad jie jau bijojo eit ir balsuoti. Ir taip Pietuose
gu nepasitikėjimas pareiš
— Nebijok, tėve: dangus raitelis, kuris paveiksluose įsigalėjo vienos partijos sistema. Prie to daug prisidėjo ir konstrukcijai.
kiamas vienam valdybos na
dar negriūva.
j kovoja su daugiagalviu sli
riui, tai jo balsavimo teisės
SEGREGACIJOS PRADŽIA IR LYNCHO „TEISMAS“
— Ale bažnyčios griūva, binu, nėra Jurgis ir negali
suspenduojamos, ir jis nega
— Nesapnuok!
būti Lietuvos „patronu
li balsuoti, o jeigu nepasiti
Atgavę
laisvę
ir
tvirtas
savo
pozicijas,
stambūs
žem

— Maiki, čia ne sapnas.
— Nu, tai kas jis?
kėjimas pareiškiama? visai
Juk tu skaitai gazietas, tai
— Jo kilmė neaiški, tėve. dėl to, kad jis žuvo kaip, Amerikos automobiliai už- valdžiai. Burbonais vadinami, (pradėjo vykdyki negrų valdybai, tai valdybos narių
segregaciją. Jie aiškino, kad negrai esą žemesni sutvėri
turėtum žinoti, kas darosi. Jis galėtų būti portugalas, anglų karžygis, Anglija pri- muša daugiausia žmonių,
Baisu ir pamislyt. Iki šiol tik nes portugalai laiko jį savo pažino jį savo patronu, puo- j — Nu, tai nekoks iš to mai, nemoką protauti ir negalį nieko išmokti, todėl negalį teisės nesuspenduojamos, ir
ir balsuoti. Tennessee valstija pirmutinė priėmė ”Jim jie turi teisę balsuoti.
šliūptarniai, bedieviai grio šentuoju. bet Anglijoje jis šė jo atvaizdu savo pinigus ; Kristupo patronas,
Taryba atimti c. valdybai
vė Dievo namus, o dabar jau dar populiaresnis. Tenai jis ir medalius, ir iki šiol jo var- • — O vis dėlto tikintieji Crow“ įstatymą, padalydama segregacijai pradžią. Tas
balsavimo
teisės negalėjo ir
ir pats popiežius pradėjo vaizduojamas ne tiek šven du vainikuojami Anglijos žmonės jo gailisi,
įstatymas draudžia negrams būti vienoj vietoj su baltai to nedarė, nes neturėjo tam
šluoti šventuosius laukan.
— Nu. tai pasakyk, ar dai siais. „Jim Crovv“ reiškia bet kokį negrą. Ir bematant po
tuoju, kiek šauniu riteriu: karaliail: George I. Georsre
jokio pagrindo. Todėl ir
— Perdaug jau jų buvo. jis joja raitas, iškėlę? kala li, George III ir tt. Tą vardą daug yra neišbrauktų?
visas pietines valstijas pradėjo mirgėti White ir Colored straipsnyje „Kas kitur rašo
tėve.
— Naujame popiežiaus iškabos; pirmoji reiškė vietą baltiesiems, antroji — neg
viją, apsivilkęs žvilgančiai; vartoja ir kitų krikščioniškų
— Maiki, šventieji duonos šarvais. Tokių statulų Ang valstybių monarchai. Bet ne- kalendoriuje yra dar 153 rams. Traukiniai, busai, kirpyklos, mokyklos, valgyklos— ma“ priekaištas: „Pakanka
ir menko proto, kad c. val
neprašo, tai kam juos likvi lijoje labai gausu, kaip Lie buvo dar ne vieno karaliaus šventieji: 126 jų priklauvienu
žodžiu,
visos
viešosios
vietos
buvo
įstatymais
seg

dyba negalėjo balsuoti“ ir
duoti? Taip tik Stalinas da tuvoje kryžių.
Jurgio.
į so Europai, 14 Azijai. 8 Afreguotos.
dėl paties tono
reikia
rė.
— Bet kodėl tu sakai, kad
— Nu, tai išvirozyk, kaip' rikai, 4 visai Amerikai ir 1
„džiaugtis
“
,
kad
straipsnio
Ir greitu laiku po visą kraštą pradėjo siautėti visokie
— Ne visai taip, tėve. Sta jis neturėjo nieko su Lietu Jurgis atsirado pas mus?
i Okeanijai.
autoriai taip gražiai patys
linas šaudė gyvuosius, o po va?
— Matyt, kad jis buvo at~ .^r penas klausimas, teroristai — Ku-Klux-Klanas. Juodieji Raitininkai ir save apibūdino...
piežius šaudo tik šešėlius, ir
— Todėl, kad Lietuvos is neštas iš Lenkijos ar Rusijos; ^aikl- kodėl popiežius tiek Lyncho „teismas“. Toks „teismas“, paprastai, reiškia įnirA. Škudzinskas
tusios minios kerštą, ypač kai juodveidis nusikalsta prieš
tai tik įsivaizduotus.
torijoje tokijų riterių nema su krikščionybe, nes lenkai daug šventųjų išbraukė.
— Kaip tai šešėlius?
tyti, ir Lietuvoje niekad ne turi Jerzy. o rusai — Jurij.
*o, tėve, nad jų bu- baltą moterį. Jeigu nusikaltėlis būna jau suimtas ir užda
— Tie „šventieji“, tėve buvo daugiagalvių slibinų. ypač Jurij panašus i Jurgi. X° Pe,daug. Kaip sakiau, tū rytas kalėjime, tai minia įsilaužia į kalėjimą ir kalinį pa
kuriuos popiežius dabar iš Iš tikrųjų, tokių sutvėrimų bų rusai turi ir Georgį.
i h J? buv? ,tlk Įsivaizduoti siima į savo rankas. Jeigu jo nusikaltimas, ar tik įtarimas
braukė iš savo kalendoriaus, nebuvo ir niekur kitur. Ta
- Bet popiežius, Maiki,' sesėliai’ ™.ekad
n.e nebūna sunkus, tai jį tik nurengę nuogą nuplaka, ištepa
buvo tik Įsivaizduoti šešė tik prasimanyta pasaka, panaikino ir daugiau švem ^'veP^
labai neais- smala, apibarsto plunksnomis ir paleidžia laukuose. Bet
liai. Kai kurie jų gyveno, bet kaip ir kiti religiniai prasi tų,ų. ar ne?
| kus>lr, n.®zlm.a’ kode’ Pe.b.u*
jeigu negras yra kaltinamas baltos moteriškės užpuolimu,
kitų niekad pasauly nebuvo. manymai.
„
,
.
. vo
laikomi šventaisiais
Panaikino daugiau nei J»lotestantai. žydai ir kiti ka<- tai jau tokiam, smarkiai jį nuplakę, užriša; „kaklaraištį“
— Kaip tai nebuvo! Juk
— Bet jo vardas parodo
|
• <7
jų vardai surašyti Visų šven kad jis buvo mūsų tautietis 40. leve
’ talikų bažnyčią kritikuoidą- rir pakabina po medžio šaka. Tai Lyncho „teismas“. SeA, tu zipai, kokius. j yo dėl tokių gVentųjų, atsi- naisiai Wild-West laikais panašūs „teismai“ būdavo tai
tųjų Litanijoj. Tokiais var Juk Jurgis — tai lietuviškas
- Daugiausia išlėkė ita- sakydavo eiti su ja vieny- komi arkliavagiams.
dai? yra pristatyta bažnyčių. vardas, Maiki, ai ne
Practical Encyclopedia sako, kad 1892 metais Jung
Va, ir Saubostono mūsų baž
— Taip, tėve, betgi sakau lų. te- e. Bet daugumas iš- įjėn. O popiežius tokios vienyčia pavadinta švento Pet kad tas pasakiškas raitelis braūktųjų lietuviams neži-( nybės trokšta, nes jo bažny- tinėse Valstijose buvo nulinčiuotas 231 žmogus (162 neg
noiin. Žinomi yra šie: Povi-J £jos pamatai jau braška, ku rai ir 69 baltieji). Vėliau šitas smurtas sumažėjo, vis dėlto
ro vardu. Aš iš krajaus atva nebuvo Jurgis.
tas kuris buvo švenčiamas njgaį jo neklauso, pačiuoja- 1933-siais metais buvo dar 28 negrai nulinčiuoti, o 1934žiavęs gyvenau Šenadory
— Tai kas jis buvo?
jauni vyrai jau nebenori siais metais 15 iš jų pakarta.
tenai pastatėm švento Jur
— Graikiškai jis yra vadi sausio 15, Petras ir Povilas,!
gio bažnyčią. Šumnesnės namas Georgos, kas reiškia švuicia.ni birželio 26, ir j kunigus eiti. viena kunigų
Nors panašiu būdu seniau būdavo baudžiami arklia
bažnyčios niekur nėra, Mai žemdirbį, lotyniškai tas var Magdalena, Zuzana, Liuci- seminarija Amerikoje jau
ki. Lietuviai maineriai pas das rašomas Georgius, c ja. Teklė, Feliksas, Kotiy- užsidarė. Taigi popiežius vagiai, tačiau Lyncho vardas tada nebuvo žinomas. Mano
kutinius savo dolerius dėjo angliškai — George. Bet na, Barbora ir Uršulė. Bet pradėjo savo imperiją gelbė- ma, kad jis yra išvestas iš Virginijos plantatoriaus Charles
kad tik būtų didesnė šven niekas jo nevadina Jurgiu. svarbiausias iš visų išbraukdaro reformas ir ieško Lyncho, kuris drauge buvo taikos teisėju ir akipločiu baus
tam Jurgiui garbė. Ar tai
— O kur jis buvo gimęs? tujų buvo šv. Christoforas. vienybės su pažangesnėm re- davo anglus.
Šiandien segregacija Jungtinėse Valstijose jau drau
tu sakysi, kad ir švento Jur
— Niekas nežino, tėve. to Lietuviams jis mažai težino- jigjįomjs> Atsiranda jau ir
gio niekad ant svieto nebu dėl ir popiežius išbraukė jį mas, bet labai popu.iarus ki- jg tikinčiųjų tokių balsų, kad džiama. Vyriausiasis Tribunolas patvarkė, kad durys neg
vo?
iš šventųjų katalogo, many tose tautose. Jis buvo laiko- bažnyčia jau nebereikalin- rams būtų atidarom visur. Bet 1896-siais metais tas pats
— O ar tėvas žinai, kas jis damas. kad tokio asmens vi mas keliaujančiųjų patronu, ga kafj pjevas jau miręs, ir Vyriausiasis Tribunolas patvarkė, kad mokyklos ir kitos
buvo?
sai nebuvo. Bet jei tikėti pa-- apsaugodavo juos nuo viso- įajp toliau. Popiežius nusi- įstaigos būtų „segreguotos. bet lygios“. Tuo būdu segrega
— Aš nežinau.
sakom, tai jis veikė Kapado- kių nelaimių; Buvo pardavi- gan(jo< tėve, pamatė, kad cija burid'įjįffftatftls legali Amerikos institucija, kol tas
— Ar žinojo kiti maine kijoj, Mažojoj Azijoj. Le nėjami jo vardo medalikė- pertoli atsiliko nuo progre- pats teismas jiepanaikino ankstesnio savo nutarimo.
dau- so. veltui priesinosi pazanKaip jau buvo rašyta, popiežius
riai?
genda teigia, kad. nudūręs liai ir statulėlės, kurias
.
Bet
nors
segregacija
oficialiai
ir
buvo
panaikinta,
iš
šventųjų kalendoriaus išbrau
— Aš mislinu, kad niekas; slibiną, jis prisidėjęs prie' pumas amerikiečių laikyda gai.
vistiek
negrų
padėti?
nedaug
tepagerejo.
nes
baltųjų
an

kė didelį skaičių šventųjų. Jų
nežinojo.
j anglų kryžeivių ir kartu su;
pasistatę savo automobi
—Džius di sem, Maik,
tagonizmas
juodajai
rasei
nesumažėjo.
Baltieji
nenori
arti
Jiuose,
Tokių
galima
ir
datarpe vra ir keliauninkų globėju
— Tai iš kur tėvas žinai,: jaįs naikinęs netikėlius. Bet: 1
m
'
aš tikiu rožančiaus galvbe,
juodųjų
gyventi
ir
neparduoda
jiem?
namų
savo
apylin1
taikomas
Christoforas. Amerikad toks šventasis yra bu- gjo jį sugavę ir nužudę. Tai' ba^ matyti.
t odė! eisiu raidavei jo sukal-į
vęs;
buvę 303 metų balandžio 23ĮĮ — Ar tas šiur apsaugoda- bėti. Jeigu būsiu sveikas, at kėse. Darbininkų unijos nepriima jų savo nariais, o neu-; koje geriau žinomas Santa ( lauš
Nu, juk šventose kny- dieną, todėl ši diena buvo* vo nuo nelaimių?
eisiu vėl pas tave pasikalbę-- nijistas negali gauti pramonėje darbo. Kaip tad jiems vardu. Viršuje jo medalis, daugose yra parašyta. Yra iri pašvęsta jo atminimui. Iij — Tėvas pats žinai, kad ti
gyventi?
(Bus daugiau)
Reti® nešiojama* su savim.
■ r •

1
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ti, vaikai nuoširdžiai pyksta
ir kaltina tėvus, kaip neat
liekančius savo pareigos,
i Juo daudau tėvai vaikui
Benedikta* Rutkūnas
Advokatė dr. M. Sveika uskienė sutiko atsa
perka, juo vaikas darosi įkyti į Keleivio skaitytoj^ klausimus teisės
žūlesnis, reiklesnis, štai pa
TAU, MOTIN!
reikalais.
Tie klausimai turi būti bendro
auglys jau turi akordeoną
..
įji
.
„j
•
.t/
•
,«•.
»
■!»'' i.' '. -.>: i:.
informacinio pobūdžio. Klausimus ir U! dybatį, fotoaparatą. Daba?
1963 m. lapkrity bėjusiai į Amžiriytįj, palikd&fr mane jisd^ifetilkūja' t rtmžit brikus
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.
MYKOLAS VAITKUS
-*■ , j
t »i \ .
Netrtrituš
p^eikaTaus
1
moto
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio
našlaitį, Motinai — kilniajai, talentingajai humanistei
ciklo;
bdar
po
kiek
laiko
—
akaity tujas.
Aleksandrai Gailiūtei-Jatužiėnei
(lengvosios mašinos.
Klausimus prašome siųsti tiesios i***
I — O kaipgi kitaip? — at
O, Motin, Motin, Motinėle, —
kerta tėvai. — Juk ekonomi
šventosios gyvasties verdene,
Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law,
nės ir kultūrinės sąlygof
kuri Buities sausroj kraujuotoj
(Tęsinys)
Co-operative Bank Plaza
nuolat keičiasi...
alkiąsias sielas peni!
1864 Centre Street
Tikrai, sąlygos neatpažis
Aš merdėčiau. Aš negyvenčiau ne sekundės
tarnai pasikeitė. Iš savo vai
Boston, Maso. 02132
Juodu baigė. Mes plojome meisteriui Petrauskui ir
be Tavo mylinčių, gilių akių, be veido grožio,,
:
kystės
atsimenu,
kaip
tėvą?
kompozitoriui Vanagaičiui. Mes sakom jiem komplimen
rūpesčių, kančios vagoto.
! parsivežė detektorini radi
tus (tyli vien Byla). Pasigėrėdami minim Kipro pirmąjį
Be saulės glamoningų pirštų —
laikraštį visai nedėsi, nes
Klausima*
i
jo aparatėlį su ausinėmis.
koncertą Kaune, kur jo balsas bei dainavimas buvo mum,
gali nepatikti konsulatams
Tavo rankų baltelyčių,
’ Koks tai buvo stebuklas
dar jo negirdėjusiem, tiesiog tyrojo grožio pasireiškimas.
arba Balfui ir kitoms įstaiŠtai
trumpas
klausimėlis:
kas mane šąlantį, kas drebantį speiguos užklotų,,
kiek pasididžiavimo. Niekas
T
,
,
x
_
i
goms,
kurios gyvena iš siunAš buvau tame koncerte drauge su Byla. Koncerto pirmo
kaip rugio želmenį žiemkentį baltas, minkštas
tokio neturėjo! Sekmadie
Ii
konsulatai,
ir
Tamsta
įj
n
jų
siuntimo,
o jei turėsi
joj daly Petrauskas, tarp kitko, dainavo nuostabiąją Šu
smegas,
niais ateidavo kaimynai, pa nuolat raginat daryti testa
berto serenadą "Tyliai maldauja mano dainos“, dainavo
garbiai užsidėdavo ausines mentus ir, testatorių! mirus, drąsos laišką talpinti ir dar
užkritęs lapkritį ant migla drumstų laukų.plotų?
į jį atsakyti teigiamai, gali
taip pagaunamai nuoširdžiai, taip tobulai techniškai,
Nuo gruodžio rūsčio, darganų,7 nata; skersvėjų,
jj’b' ^a^a^ stebėdavos, išgirdę siųsti Lietuvon siuntinius.
tokiu nuostabiai gražiu balsu, jog širdis tirpo. Aš vis
farsus, supratę vieną kitą Manau, kad Tamsta sutiksi, pati papulti "veiksnių“ ne
užuovėja, padangtė buvai Tu man. Ir tebesi, irus
žodį. Retkarčiais tėvas ir kad tai yra gryna propagan malonėn.
žvilgčiojau į Bylą — kaip jam atrodo: jis gerai nusimano
nors į juodu* kapu* atgulu*.
mums leisdavo paklausyti. Ii da. nes dabar siuntinių siun
apie balsus ir dainavimą, jis yra girdėjęs nemaža geriau
Vai, ne! Vai, niekad, niekad neišsižadėsiu,
nors nieko mes ten nesu- timas yra nepraktiškiausia,- Buvęs Keleivio skaitytojas
sių dainininkų — nelengva iš jo susilaukti, kad ką giltų—
nepamiršiu Tavęs geros, švento* —‘
pras^avom. tačiau džiaugs būdas giminėms šelpti. Bu Illinois.
tai kokį įspūdį jam ta serenada padarė? O jo veidas toks
glamonėjančios ir barančio* — atleidžiančios
mo būdavo daug.
vo laikų, kai visokių senų i
susikaupęs, rimtas, akmeninis. Aš jį klausiu: na, kaip?
Motulės!--------šiandiena mūsų vaikai tu naujų "skurlių“ siuntimą?
Užuot ką man atsakęs, jis kelias ir eina lauk iš salės į ku
ri
puikių žaislų (nors tie Lietuvon apsimokėjo, nepai Atsakymas.
luarą ir stačiai prie palto ir kepurės, vadinasi, eina namo. 1969 m. gegužės 11 d.
žaislai mamvčiu dar vis pei sant nežmoniškai aukštų
— Argi nebelauksi antrosios dalies? Ten toks perlas, Philadelphia — Delaire.
kiami). aprūoirti ivairiau- muitu ir vadinamųjų per
Laišką dedu ir į jį atsa
kaip Čaikovskio ”Vai. kur. vai, kur jūs nuplasnojot“ iš
5 šiom pramogom, ir pirma- siuntimo išlaidų. Dabar to kau realistiškai. Dabartiniu
"Eugenijaus Onegino“ operos — tai lyg kad Petrauskui
’klasio nebenustebinsi mae- kiais siuntiniais giminių ne metu daug žmonių siunčia
IMIKgggg
sukurtk, — sakau.
j netofonu ar televizorium. O nustebinsi. Jiems nebetrūks savo giminėms Lietuvoj vi
Byla man kažkaip kietai, lyg ramdydamas graudulį, i
j džiauesmo kažin ar jie turi Į ta nei rūbu, nei nailoninii sokių dovanų per vadinamą
atsako:
Į
daugiau. įžvalgesni tėvą1' kojiniu. Dabar jiems praver "Vnešposyltorg“ įstaigą. So
dejuoja,
kad ju vaikai daro čia šaldytuvai, skalbimo ma vietai labai reikalingi ame
— Ne. einu namo! Jis taip tą serenadą padainavo, jog J
si abejingi, kad iie persiso- šinos. televizijos aparatai rikoniškų dolerių ir todėl
lygiai gražaus nebesusilauksiu. Geriau eiti, kad įspūdis •
•
tinę įspūdžiais. Televizorius na, ir automobiliai bei mo daro visokių "lengvatų“ do
nesumažėtų.
tociklai.
Na, na! Netgi Byla taip įsiegzaltavo! Tai dyvai! Šie-1 Tą klausimą nagrinėja būna ištisas dienas arba net! 7" pa^n^S’kin^
lerių gaunantiems asmenim,
Jei turintieji Lietuvoje kad "pritrauktų“ dolerius.
loj aš jam pritariau, betgi palikau koncerte iki galo. Ir Vilniuje leidžiamoj Tiesoje ištisas savaites, nesusitikda•
*•
i . •
*
* i— •
— ,
•
.»
•
x •
i—
“
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giminių paklausytų konsu Giminėms nusiuntus dole
mnL-vfAm
A
Ohnlnninnn mi gy ĮgvaiS. Neretai SeSele.
, ,
...
V J
T
nesigailėjau.
mokytoja
A.
Obolėnienė.
,.
,
.
•
.
•
ekskursnoie
—
nuobodu,
lr
latų ir Tamstos patarimo, tie rius Sovietijon, žmonės gali
,
Šį kartą Byla iš šio valgyklos koncerto neskubėjo iš- Jis yra opus ir pas mus. to- auklėtoja, kartais net pirmo- . .
giminės neturėtų jokio pa vietoje nusipirkti specialio
bėgt, gal manydamas, kad po šios dainos kita jam įspūdžio dėl paskaitykite, ką rašo mi- ji mokytoja-vaikui pasidaro
Tikrai, kas mum? atrodė sirinkimo: testatoriui mi se vadinamose "dolerinėse“
artimesnė už motiną.
1 vo« re stebuklas, iiems —
nebesugadins. Tad, dėl dėmės, nuolaidžiai komiškai pa- nėta mokytoja:
Keliolikai valandų pasi neverta dėmesio. Ir vis tik rus, turėtu norom ar neno krautuvėse jiems patinkamų
plojęs, eina prie Kipro ir bičiuliškai iššaukiamai sako:
• Šiandieną daug šeimų, yrom "priimti“ siunčiamus prekių. Taip bent teorijoj.
imdami vaikus iš auklėjimo
. - Žmones plepa esą, Tamsta galjs paimt aukštąjį kad -eimos narfai susitinka įstaigų, tėvai savo meilę vaiko prigimtis nėra viekam skudurus.
Praktikoj, pasak daugelio
abejinga,
vaikas
—
re
nasymi.. Argi tai butų tiesa.
įtik valandėlei kitai, ypač j jiems išreiškia, ką nors nuaDiinkos stebėtojas
Manau, kad atėjo laikas žmonių iš Lietuvos gauna
Man ausys stačiai atsistojo. Na. na, įdomu. Ir as bu- jeigry tėvai eina atsakingas! pirkdami arba parengdami ™ aP \nKOS ^eoeuas.
nebeturėti iliuzijų dėl esą mus laiškus, vaizdas nėra
orii-rlėloa 7innnos
__ i— i.—ir juo labiau, jeigu kQkj«j flOFS pramogą NatŪr 'lmUc"
’wanL’ liįi
. .. mos Lietuvei padėties. Rei toks "ružavas“, kaip sovietų
vau girdėjęs
žmones fnir»
taip ValRanf
kalbant. k
Kąn otcoVvo
atsakys Itir»¥-oc?
Kipras? i1 __
pareigas
žaisliukais,
jis
džian*T’asi kja pri§jtaikyti prie apb’nk.v propaganda ir katalogai at
Nejaugi jis tikrai gali padaryti tą stebuklą? Juk retas' yta aktyvūs visuomeninin- ralu, kad taip augančio vai
iš švabiu: kas iš to patriotizmo, vaizduoja. Atrodo, kad vi
, ,
pasaulio tenoras gali iškilti lig aukštojo mi. Ir nustebęs | Todėl, jeigu namuose teta, ko sąmonėje susiformuoįa cavo nadarvta timpa,
suomet yra vienokių ar kito
girdžiu Kiprą kukliai atsakant: Taip, galiu.
į močiutė ar šiaip koks žmo- pažiūra j Hm, kaip į pa- rans- P®“"8"’ buto ps Wa jei žmonės Lietuvoj negaF
1 eratv^ zav’si tais namais <ranti iiems reikalingu ir no kių prekių trūkumas, kad
— Na. tad štai. imk — ir Byla savo storu pirštu bakš-!
prižiūri vaikus, tai ant geidaujamų malonumų tiejo pečių ir suverčiami visil kėius. Mama. tėti. duok, nu- ku? niekas nebaia už suten- ----------------- —
rimu daiktu, o vietoj
jų turi norimų prekių reikia ilgai
telėjo vieną klavišą ir prispaudęs laiko. Nelaimingasis sle reikalai. O jeigu tokio: pirk, parnešk, ir panašiai. O
d’abuy, nereikalauia lai- nasitenkinti siuntėjų parink- laukti, o jų laukiančiam as
giamasis aiktelėjo plonutėliu spindulėliu, kaip žvaigždelė žmogaus nėra, tai vaikai pa-1 kada tėvai pamėgina kai kumeniui siūloma nusipirkti
naieitl n'Y??' ^mmkti pa-;1 tomis dnvannmis
’
dovanomis?
kalno viršūnėj. Veiziu — Petrauskas išsitiesė, kaip gvar tenka į lopšelį-darželį ir ten! rju reikalavimų nepatenkin- 7kitokių prekių, kurių jis ne
1
Gal Tamsta šio laiško
‘
į
cmiuojasi
tais
draugais,
ku

nori ir kurių jis nėra reika
dijos kareiva prieš generolą, giliai įtraukė kvapą, išpūtė
rie vra savarankiški, nors
lingas.
krūtinę, įdubino pilvą, maloniai išsižiojo ir — paleido
ir
eina
blomi
keliu.
Kodėl?
Tačiau šitos aplinkybės
lengva, tyra sidabro srove — aukštąjį mi. Mes sušvitom.
nėra
svarbiausia priežastis,
Wan
rodos
kad
šiandien
Juk tai pasaulinis tenoro rekordas! Net Byla pripažįsta
—
Atleisk,
majestro,
ką
dabar
pasakysiu.
Tamsta
į dažnoje šeimoje labiausiai mažiau mylėjo savo vaikus. dėl kurios kiekvienas advo
mai patapšnojo Kiprui petį.
— Na, vyras esi! Kad tave kiškis! Ir įstenk tu man esi mums visiems lietuviams labai brangus, kaip meni-! vpiV^ms trūkia prasmirgoę Tačiau ta meilė netrukdė katas, kuris pažįsta esamas
ninkas. O štai mums tenka nugirst, kad Tamsta savo bran vpiklo^ atsakingu pareigu. į kelti mažylius su saule ir sąlygas, pataria turintiems
pakilti atviru balsu, dargi po sočių pietų! Bravo!
gias jėgas smarkiai eikvoji paprastojo gyvenimo smagu Didėia^t’ - buitiniai patogų-.^atyti prie darbo. Taip rei- Lietuvoje giminiu, būtinai
Ką gi bekalbėt apie mus kitus? Mes plojom kaip pa
riams. Mes bijom, kad kūrybos švyturys gali todėl nel rr.ai išstumia iš vaiko ir.tere- kėjo. Motinos pačios kelda- sudaryti testamentus.
čiam Karuzui. Kipras kukliai, bet patenkintai, šypso, sako
Mirus be testamento ir
anksti T amstos dvasioj užgest ir balsas sunyktu o tai būtų su rato darba. kurio rezulta-Į v° saule. Buitis pasikeitė,
Bylai:
,
tai?
vaikas
gal
3
tu
džiaugtis.
■
žymiai
palengvėjo,
bet
ar
palikus
turto Lietuvoj gyve
mum perdidelis nuostolis. Tad atleisk many kad-Au dauge
— Na, na. ir Tamsta gali giedoti. Žinai ką? Kuriame liu kitų drįstu prašyt Tamstą tbėiftri «BŠfgai1ėtj»aiwn^įV, •f) džiaugtis darbu valkas ga- tai reiškia, kad šurrištžėjusius nantiems giminėms, Ameri
operą, teks statyti "Faustą“, reikės mums tinkamo Mefis’i tik tada. kai žino. kad tas namų rūpesčius tėvai turi koj sovietų pasamdyti advo
o paprastam gyvenimui jas taupyt.
nešti vieni? šiltadaržio au katai atstovauja sovietams,
darbas reikalingas.
to. Tamstos figūra, bruožai, balsas — visa. lyg tyčiom, su
Ir aš bugščiai žvilgterėjau į Kipro akis, ar neįsižeidė.
galas
lepus. Ar visada pa nors jie ir sako, kad jie at
Deia. šiandiena mes, pe
kurta tai rolei. Žinai ką? Sutik bent keletą kartų sudainuo Bet ne. Visas jo veidas švyti taip nuoširdžiai linksmai, ir
dagogai. bendradarbiauda galvojame, kad ir mūsų vai stovauja Lietuvoje gyvenan
ti. Galima inkognito. Tai būtų mūsų publikai furoras.
jis sako:
mi su mokiniu šeimomis, re- kams šiltadaržio sąlygos ug- tiems įpėdiniams. Todėl
Mums irgi tas projektas patiko, ir mes kurstom Bylą
— Labai ačiū už palankumą ir gerus patarimus. Bet tai matome, kad vaikai ir
lepumą, neatsparumą? jiems rūpi ne įpėdinių, bet
sutikt. O jis vis šypso ir tyli — aišku, nesutinka. Ir nesu nebijokit: užteks man jėgų ir menui ir gyvenimui. Tik jaunuoliai turėtu šeimai na— Mokykis, tik moky- sovietų ir jų pačių interesai
tiks : jis rimtas kunigas ir vien tik kunigas. O geras bal pačiupinėki tamsta mano krūtinę ir rankų raumenis.
reigu. Retai išgirsi motiną ki3. — kala tėvai šių dienų į Sudarant testamentą, tessas? Jis naudingesnis bažnyčioj, nei operoj. Vieną kartą
vaikui.
tatorius gali pasirinkti vykIr jis atsistojo į atletišką pozitūrą — išsitiesė, išpūtė pasakant:
kažkuomet kalbėjaus su Kipru apie kunigą Bylą. Kipras krūtinę, ištiesęs į šalis sulenkė rankas ir sakyte sako: na!
Varnuose man padeda;■ i O tai, kuo užimti jie pa- dytoją arba patikėtinį (exei tys, rūpesčiai, nuo kurių eutor or trustee), kuriuo jis
apie to vyro dainininkines galimybes pasakė maždaug Aš sąžiningai pačiupinėjau rankų raumenis — kauburiai vaikai.
Dažniausiai
būna
priešin-l
linksta pečiai, — iš vaikų pasitiki ir kuriam jis gali
taip:
plieno! Žvilgterėjau į plačią krūtinės statinę — uolos
— Jei jis būtų pasirinkęs ne kunigo, o dainininko kar krūva! Ir prisiminiau gai-sųjį stipruolį Georgą Lurichą — gai. Motina nlukari ir vi« ne-Į atimti, ir vaikas su pasibo- nurodyti, kas yra darytina,
jerą, tai su savo gražiu ir galingu balsu (jį tinkamai nu toks pat, kaip Petrauskas, aukštas, lieknas, grakštus, gah’ itikti savo išlepintiem^ dėjimu ima žiūrėti į pervar- įvairiais galimais atvejais.
vaike^’nm^. To nemana. Ji gusius tėvus — malonumų Sudarant testamentą, pav.,
stačius ir išlavinus), su savo figūra bei įdomiai ryškiu vei stiprus.dar reik-alauia, kad ir kiti vi-: tiekėjus. Tuo tarpu pati pri- galima suteikti teisę testa
du, su savo jėga bei drąsa jis būtų galėjęs pasidaryti antru J
— Na. ką?
klausia Kipras.
j
šur
i iri • naikus gimtte verčia veikti. Ir ne mento vykdytojui arba pati
Batistiniu ar kitu tokiu.
Ką gL
fcakau, — tamsta esi Mikelandželo Do- kreipwrj^patwa; ; dėmesį, betkąd Ne kokį albumėlį kli- kėtiniui (trustee) spręsti,
Bet grįžkim į savo valgyklą.
SUįOs
•» kąd rūpestingai sagotu riuo juoti, ne tik modeliuką su- kokiu būdu yra naudingiauvydas, ir ti€k!
Byla, kaip paprastai, namon išėjo pirmas.. Tuokart
Kur dėstyti, o dirbti tikrą, nau giausia pasiųsti į Lietuvą į— Na, taigi, — porina toliau Kipras. — tamsta pats,
nArhtogumu. ^Kur
aš Petrauskui papasakojau, kaip Byla priėmė pirmąjį jo matai: užteks man jėgų ir gyvenimui naudot ir dainai dai-;
va’^as bebūtu — dai-želv- dingą darbą. Normaliam pėdiniui paliktą pinigą arba
koncertą. Kipras patenkintai šypso, o aš pasigėrėdamas nuot. Dešimt metu iau dainavau nnemi dar dvidoaimt je
mokykloje, stovykloje vaikui augant, šis poreikis kitokį turtą. Tokiu būdu
vykdytojas gali keisti paliki
mo siuntimo būdą. jeigu jo
nuomone, pasikeitusios są
visada
pasidomi,
ka
gero
pareigas,
nebūtinai
malolygos to reikalautų. Atitin
paprastą asmenį! Kad tas apdovanotasis neišeikvotų tuš-,
j
• u v •*,
x • • •
, . vaikas išmoko, kokių įgijo nias, nebūtinai lengvas, bet kamai suredagavus testa
čįąi gražiųjų, didelių savo jėgų!
(Kas non daugiau M. Vaitkaus atsiminimų paskai- įspūdžių.
J tikrai reikalingas. Jos vaiką mentą.
galima nustatyti
Buvau, mat, girdėjęs, kad jis smarkiai, kaip sakoma,
Piemenėliu gadynė oraė- auklėtų, vaikas padėtų tė principus ir standartus, kuūžiąs, tad pasitikėdamas savo su jo pažiniomis. įsidrąsiRauti Keleivio administracijoje. Vieno tomo
jo, bet liko pamokanti jų vams... O tai visų svarbiauir sakau:
kaina $3.75. Viso labo jų jau yra 6 tomai)p.
(Nukelta j 7-tą pel)
prasmė. Motinos ir tada ne- [ šia.
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Pualapfa sėpRnfa

apykanta. ar skausmas, virs kydama ir kankindama bei' Dideli* įvyki* didžiausioje Kultūriniame subatvakary činskas, sukaktuvininką Jr
tąs juoku, — nėra taip leng vėl glostydama, režisierė!
draugijoje
pagerbė komp. J. Gaidelį jo darbus pagrįstai aukštai
iškeldamas.
Aleksandra
Gustaitienė
su

va nenutrūkstamai scenoje
išgyventi, nenuslystant į šar tvėrė mums dar vieną dviejų
Gegužės 18i d. So. Bosto-'
Praeitą šeštadienį Kul Sulaukusiam 60 metų įveikalų
spektaklį,
pažadi

no Lietuvių Piliečių Draugi tūrinio subatvakario progra žvmiajam kompozitoriui ir
žą ir baralumą, o vis ran
nusį
dramos
sambūrio
narių
ja :sų|;<įflįgę , įųępąpraiplą- bąn- moje buvo progos iš magne "Danos“ operos kūrėjui ta
dant naujų išraiškos niuan
polėkius,
suglaudinusį
jų
ryketąpastatyto^ltųvo
atida tofono juostos paklausyti proga buvo įteikta ir įvairių
su, veiksmo eigoj vystant už
sibrėžtąjį charakteri i plotį sius,_ o publikai suteikusį lymo progą jo aukotpjams operos ”Danos“ ištraukų, o dovanėlių. Rengėjai nuo
■ »i
Ir Jurgiui Jašinskui, kultūrinę pramogą,
pagerbti.
taip pat buvo pagerbtas ir širdžiai pasveikino ir operos
Kaip dvyliktą kartą pakito scenos uždanga irtai srvli.
labai gerai pavyko.
1
tai tebuvo įmanoma
libreto autorių poetą Stasį
Į banketą prisirinko toli jos muzikinis autorius kom
Dr. Bronius Mikonis. vai- i padaryti ne tik sambmiona- per 200, mokėjusių po $7, pozitorius Julius Gaidelis. Santvarą, įteikdami jam do
diręs
Gvdvtoia. buvo tikrai!Paaukojimu. bet
daužia
Nors Bostono Lietuvių iki ironijos, atviros neapy- .
senosios kaitos Operos ištraukos buvo iš vanėlę. o žmonai gėlių gra
i
v. . .
'menininkų
lemiama
bičių- UdU&idUS,1<1
Dramos Sambūris ir ”neke- kantos ir nusivylimo ašaros, tas, ką Mašinistas neapy liška pagaJba. Čia didžiulis ateivių. Už garbės stalo sė klausytos su dideliu dėme žią puokštę.
Tokia pat puokštė gėlių
pa“ naujų vaidinimų kas ir visa tai išieškotose mizan- kantos priepuoliuos vadino įnašas yra ir dailininko Vik- dėjo ne tik svetimieji — šen. siu, nes tik keliem bostoniečių
teko
ją
matyti
ir
girdėti
buvo
įteikta perduoti kommėnesis ar kas du, bet vis scenose, — pririšo žiūrovų "inteligentu“. Tai nasitikėii- toro Vizgirdos, ilgų savaičių John Moackley. seimelio na
dėlto praeitą gegužės 11 d. dėmesį, išryškino vaidinto- roas savo padėtimi, polinkis darbu ir talentinga ranka rys Michael Flaherty. mies Chicagos scenoje, tad čia! pozitoriaus žmonai Felicijai
n- __
j... jų
•_ skaičius
_l__ __
i._ ____
• i______
po eilės
metų
pa- jos
talentą,
ir buvo ;_
įvykdy- patarnauti“ Pareigūnui ir suraminusio išieškotą ir jų to tarybos pirm. Gerald buvo pirma proga su ja nors Gaidelienei. V. Izbickas J.
'
• susipažinti.
---- Gaidelį sveikino Tautinės SRomo
siekė jau 12. Taigi dvyliktą tas režisieriaus bei autoriaus potroškis, pasinaudojant pa dvasiai priderintą meniškai ® ^ai7 ’ 'aJstDosrev» Ja(Įe; trumpai
kartą pakilo scenos uždan- užmanymas. Belieka tik gai- togia proga, kiek "meiliškai apipavidalintą scenovaiz- us Ęuzko, buv. kandidatė į Šležo pertransliuotos ištrau gos vardu. įteikdamas do
ga, atskleisdama žiūrovų ir Ietis, kad neturime savo pa- pasmaguriauti“. Jam tik ar- dj. o filmininkui Romui Šie- majoras adv. Louise Hicks, kos su svarbesnėm arijom, vaną. Buvo padėkota ir Sukritikų teismui vis naują kū- stovaus teatro, kuriame po-kianti katastrofa grąžina žui turime būti dėkingi ne So. Boston Savings banko choro gabalais ir baigiant iš-į batvakarių komisijai ir vi
rinį, kurie visi drauge suda- atitinkamo studijinio pasi- ?ąžmės balsą
dir. Alfred Archibald. len- garėjusiu finalu "Tėve mū-i siems jos nariams prisegta
___________
tik
už
scenos
apšvietimą,
bet
gausios publikos po gvazdiką. (E. Cibui, St.
rė apie 60 spektaklių įvai- ruošimo tokios jaunos kury-į Sunkus ir didelis griežto ir už tokius garsinius efek-i^U. kar° veteranų atstovas sų‘ , buvo
,
nloiimais.
Sa
' “ ‘
Santvarai.
O. Vilėniškienęi,
riose artimesnėse ir tolimes- binės jėgos galėtų kopti į ža- Pareigūno vaidmuo teko Jo tus, jgg>Mugtitna h»ivai.hųįošfchAI ecks,
bet n sa-jl V
,
. į;* Vilėniškiui. A. Griauzdei,
nui Vab'nkoniui. Turėdamas:
7/n •
•
vicii • I iotuvos aarbės kon-l
Operos montažo jungia- A.
nėse lietuvių kolonijose,, vią ateitį. ,
.
rauti, kad-trailkmys ivažitouėS1^1 • ^letuxOs *^pes ,.on mąji* tekstą įkalbėjo"Laima
T
’ L. Lendraičių!, V. Mickūnui
kiek
griežtoko
žmogaus
iš

per tą laiką mūsų sambūrio! Reikia pasakyti, kad ne
į salę. Gi visus tuos keistuos sulas a • Anthony Shalina,
Antanavičiūtė
ir
'
Birutei
ir nuolatinei padėjėjai Aid.
aplankytose. Turint galvoj mažiau atsakingas buvo ir vaizda. o būdamas švelnios sius charakterius nugrimavo
kleb. kun. AntaAndriušienei).
visas nepatogias šio darbo "tylinčios“ Panelės Y užda- sielos ir šiltai draugiškas, jis Stasys Santvaras, savo įgu- nas. Baltrusūnas, keltuvo Vaičjurgytė.
Publikos buvo tiek daug,
sąlygas, tai yra jau gana iš vinys, kurį atliko dar mūsų scenoje turėjo persiformuoti dusiai3 pirštais visada pare- Pr?j.ek^° aut0?a?s _ir (^ar?)l} Apie komp. Julių Gaidelį
jo
kūrybą
suglaustą
žodį
;
kad
daugelis netilpo į salę it
i
tikra
"kirvi
“
,
kaip
karei

li

tolo regima kultūrinė veik- akyse užaugusi gabi sambūmiąs sambūrio darbus.
prižiūrėtojas inž. Eugenijus
la. ypač, kad ir finansiniu rio narė Birutė Vaičjurgytė. viai sakytu. Ir ta uždavinį* J.
Tikėkimės, kad rudenį at- Manomaitis. stambiausieji tarė komp. Jeronimas Ka- > turėjo grįžti namo.
Valiukonis
Įvykdė
didele
požiūriu sambūris ivairom Šiame "dialoge“ jos nuotaisiras progų šiuos veikalus ($600-8500) aukotojai Joorganizacijom yra sudaręs ką, mintį ir aplamai visą re- • scenos meno meile, nuošir- pamatyti ir kitoms lietuvių ?as Marija Averkos, Stasė
gerų progų pažadinti savo akciją ir atsakymus į savo į Ežiomis pastangomis ir dar- kolonijoms.
ir Kazys Tamošaičiai, Teotautiečių "aukos dvasią“, priešininkės žodžius turėjo-, bu, repeticijoms paaukodaVedybos
J. V. 1 d°ra Vilkienė ir draugijos
IC8 kO
I
kai pats vos pajėgia apsi- me išskaityti tik iš jos veido mas visa savo atliekamą lai
i prezidiumas.
Sesuo Liuda Stulpienė ieško
Tikra naš’ė vedybų tikslu no
mokėti naujų pastatymų ir išraiškos, vidaus stovio pa- ka ligi vidurnakčiu. Šios se
► roIio Antano Damūlio iš Papi- ri susipažinti su gyvenimo drau
PADĖKA
Banketo
vakarienę
po
su

išvykų būtiniausias išlaidas, diktuotos mizanscenos ar nosios idealistų kartos žmo
gu nuo 54 iki 60 metų amžiaus.
sipažinimo
valandos
—cock-' loniium
Parapijos,
kaimo, gy
i
*
.
K9«vll
venusio £/>rnntAll
Šcranton, Ps»fUk
Peno. Rašyti:
Jei iki šiol turėjome pro- suaidėjusio juoko. Tai vaid nių dabar jau vis rečiau suGimusi 1914 m. liepos mėne
Bostono Lietuvių Dramos tail — pradėjo valdybos Lithuania, Akmenės rajonas,
gos sav
si.
ūgio. Ramaus bū
pirmininkas Stasys Drevins- Papilė- miestas. Tarygu gatvė, do, Vidutinio
darbšti, švari ir protinga.
pamaty
kas trumpu žodžiu. Jis vaka
Liuda Stulpinienė
Neseniai atvykusi iš Europos.
Lietuvoje
rienę
savo
žodžiu
ir
baigė,
vaidino
oiciunų
susiiaune
aaug
Su pirmuoju laišku prašau pa
kartą buvo viskas nauja: ir Vaičjurgytė, nors, palygina- veiklos“ Aktyvistę
RADIJO PROGRAMA
o
visą
programą
sumaniai
’
brangios
paramos.
Jie
mums
sakyti
ir gimimo datą. Rašyti:
Augusto Strindbergo vien- mai, dar kiek perjaura su- Buratė Vaičjurgvtė. rodyda
vedė
valdybos
ižd.
Edmun

Seniausia
Lietuvių
Kadljc
P. O. Box 533,
veiksmis "Stipresnioji“, ir talpinti savy tokios "moters ma daug žadančio "prielan- paaukojo ilgas darbo valan- das Ketvirtis, kuris mokėjo
Programa
Naujoj
Anglijo
Hartford
Main Post Office,
kumo
“
Gydytojui.
Valdinin-:
uas.
o
po
vaidinimo
suraošKazio Sajos vienmeiksmė su praeitimi“ vidaus "loHartford,
Conn. 06101.
gražiai
surasti
atitinkamų
ii
rtoties
WLYN,
1860
1
d
vakarienei net ir įvairių
biui“, nė akimirkai neliko ką įkūnijęs Edvardas Mictragikomedija "Maniakas
žodžių
kiekvienam
pristatolociklų ir iš stoties Fll
Pirmasis veikalas kaiku- sėdinčiu ir tylinčiu maneke kūnas su pagiriotos galvos produktų ar.savo rankų gamimų.
šia
proga
mes
nuomam
asmeniui
apibūdinti,
101.7
mc.. veikia aekmadle
NENUSIMINK11C!
nėms žiūrovams galėjo atro- nu ir sukūrė reikiama drami- skaudėjimu ir skilvio graudyti "neįprastas“. Atseit, nę sąveiką su R. Ausiejū-} Žuliu, labai iškiliai ir man- širdžiai dėkojame malo
Prieš vakarienę solistas niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
Galima pagelbėti sergantiems
nioms
mūsų
rėmėjoms
—
koks čia "draminis dialogas, tės įkūnytu vaidmeniu.
dagiai apskundęs savo kai
bosas Benediktas Povilavi- ną. Perduodama: Vėliavų reumatu, rankų ar kojų skaus
Elenai Valiukonienei, O čius padainavo 3 dainas. pasaulinių žinių santraulu mais. nutirpimu, jaučiant nuo
jeigu vienas kalba, o kitas, šios abi vaidinto ios yra m>’na Profesorių, buvo tarsi
nai
Ulevičienei. Marijai Gi-! Jam akompanavo komp. Ju r komentarai, muzika, dai vargį.
tyli? Bet iš tikrųjų tai auto- didelis Bostono Dramos specialiai išsirašytas tam
REE-LEEF RUB mestis
liaus vykusiai
sukurtas sambūrio turtas. Taip pat vaidmeniui., o Madame — neitienei, Onai Adomavičie lius Gaidelis. Po vakarienės jos ir Magdutėa pasaka
gumai pagelbsti. Užtikrinai
dviejų moterų atkaklios ko- žadina gerą viltį ir priaug Trena Žukauskienė — susi nei, Teresei Stankūnaitei, buvo kalbos, kurios gana il Biznio reikalais krefptb t sėkmes, arba grąžiname pini«
tos epizodas, kurios rezulta- augančioji Birutė Adomavi- laukė publikos ekstra aplo Genei Mickevičienei, Ange gai užsitęsė. Kalbėjo visi Baltic Florists gėlių ir dova
Siųskite $5, gausite vaistus
lei
Vakauzienei.
Aldonai
nų
krautuve.
502
E.
BraaH
su
nurodymais.
dismentų,
sukūrusi
išskirti

te laimi neištariančioji nė čiūtė. mums pažįstama gera
aukščiau minėti svečiai ir sa
Andriušienei,
Veronikai
Gaway,
So.
Bostone.
Telefo

viškiai adv. A. Shalina, kun.
žodžio. Toks kūrinys galėtų deklamatorė. šį kartą čia nai vyriška poniute ir būdu,
ROYAL PRODUCTS
velienei,
Marijai
Janonie

ir
aprėdu.
ir
elgesiu.
North Sta., P.O. Boa 9112
būti sunkiai įveikiamas eili- nuoširdžiai vaidinusi kavi
A. Baltrusūnas, A. Matjoš- nas AN 8-0489. Ten gaun»
Newark. N J. 07105
Antanas Januška, visada nei, Elzei žižniauskienei, ka, S. Griganavičius. inž. E. mas ir KsUMs
niam scenos mėgėjui. Čia nės patarnautoją,
Stasei
Gimbutienei,
Adai
Manomaitis.
iau reikia aktorių ir talento.
Po A. Strindbergo ”mo- jau iš pirmųjų žodžių į mus
kad visa tai nevirstų nuobo- teriškos dvikovos“, vykusios prabyląs gilia scenine tiesa Ausiejienei, Veronikai KulVisi kalbėtojai džiaugėsi,
džiu teksto kalbėjimu ir dar 19-jo amžiaus galo apran- sudvasinta vaidyba, šį kartą bokienei ir kitoms.
Karštai dėkojame už di kad So. Bostono Lietuviu Pinuobodesniu tylėjimu. Tai goję, Kazio Sajos "Mania- mums atskleidė su humoru
Ueėiy Dr-ja pasiekė laimėji
lvg solistų programos nume- kas mums atskleidžia jau vi autoriaus užbrėžta Artistą, džiulę pakibą gaminant de- mų
ir linkėjo jai gražios at
karacijas
ir
pravedant
spek

ris. kur neįmanoma, kaip sai kitą pasaulį. Tai mūsų iau buvojusį ir šiokioj ir to
eities.
taklį
mūsų
bičiuliui
ir
nariui
chore, pasislėpus už draugų dienos, visvien tiesiogine ar kioj ligoninėj, bet dar vis
Banketo proga išleistas
sąmojingą, tik ivykiu labai Gediminui Margaičiui, tr
pečių vidury dainos atsiko- perkeltine prasme,
vyksta
parengimo
metu
sambūrio
48 psl. leidinys, kuriame,
sėti ar tik žiobčioti.
I Į traukinį, kuriuo keliau išgąsdintą. A. Januška yra
ji itai Ausiejūtei. vaidi- ja įvairių visuomenės sluoks- daug kartų vaidinęs dar Lie pastangas savo darbu labai aišku, daugiausia vietos už
LIEPOS 15 DIENĄ
nusiai "šnekančiųjų“ Ponią nių ir profesijų žmonės, įli- tuvoj, bendradarbiaudamas reikšmingai rparėmusiems ima skelbimai. Be jų, ten yX, tai buvo diplominiai eg- pa maniakai siekiąs tą trau- su akt. Gasparu Velička, dėL brangiems tautiečiams Juo- ra trumpa sekr. A. Matjoš- Norint prie šios grupės prisijungti, patartina registruotis dabar.
x_ ±__ __x__ :____ •
___ . zut Kaksiui. Henrikui Cenui,______ _____________ J
zaminai, kuriuos ji šį kartą kinį valdyti
vesti į jo vie- to tas patyrimas ir dabar į į™ Bakšiui, Henrikui Čepui, kos paruošta draugijos istoVietų skaičius ribotas — n e s i v ė 1 u o k ite !
A”**8** ;Aja. aukotojų keltuvo fon
pasigėrėtinai išlaikė. Tas jos no ligota {galva, nugalvotą jam palengvina mokamąjį
.
.1 *<»>>• < ■
VBeniškiui: ir visiem kitiem, dui sąrašas ir iki šiol sudėtų
perteiktas nuotaikos spal-! tikslą. Ir traukinyje — vie- kurti savo vaidmenį.
Ekskursijų* ir registracijos reikalu kreiptis į
vingumas, vis naujas prieši- nas kitu nepasitikėjimas,
Pagrindinę tiesą veikale mums ištiesusiem savo drau aukų suma — $12,834.86.
bei pasižadėjusių, bet dar
rinkės puolimo būdas ir žo-: vienas kito įtarinėjimai, ita- išsakė kaimyno apskųstas gingą pagalbos ranką.
» nariai
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
nesumokėjusių — $720.
dis, minties ir jausmo plaz-' riamųjų suėmimai, panika, Profesorius. Tiesą, apibūdi
ir vadovai
390 West Broathray
dėjimas nuo gudriai netikro Prie to — kelionėje į pražū- nančią visas mūsų visuome
švelnumo ir "draugiškumo“ tį įsakoma visiem dainuoti... nės nelaimes gimdančius
South Boston, Mass. 02127
Pamiršo iiuos aukotojus
J.
Vaičiūną*
Maniakus.
Ją
šviesaus,
kuk

Telefonas: 268-8764
Tokius įvykius žmonijos
traukinys "Žemė“ yra jau laus, bet maniakų persekio
Juozas Vinciūnas grįžo iš
So. Bostono Lietuvių
nekartą išgyvenusi, ir mes jamo žmogaus aiškiu žodžiu Floridos ir čia žada pabūti
TEISĖS PATARIMAI
juos dar gerai atsimename. ir doros širdies atvirumu iš iki rudens. Jo duktė Elena Piliečių Dr-jos gegužės 15 d.
Gabus jaunas dramatur reiškė Norbertas Lingertai- Vinciūnaitė-McLaughlin pa susirinkime draugijos reika
lų vedėjas St. Griganavičius
(Atkelta iš 6-to pusi.)
gas Kazys Saja. sukurdamas tis, jau anksčiau bostoniečių siliko St Petersburge.
pranešė, kad jis per klaidą
čia visą galeriją reljefingų pažintas Beatričės Kerbelieį keltuvo aukotojų sąrašą ne
riu vykdytojas arba patikė charakterių ir nuosekliai iš nės modernaus teatro pa
įrašęs šių aukotojų: Onos ir
P.
Ausiejus
grįžo
namo
tinis turi prisilaikyti, darant vystydamas veiksmą, teatrai statymuos. Reikia tikėtis,
Petras Ausiejus grįžo iš Albino Nevierų ir Reimundo
tokį sprendimą. Keičiantis davė dėkingą veikalėlį. Erd kad ir ateity jis neapleis
sąlygoms, vykdytojas ar pa vioje ir turinčioje modernių šios meninės saviveiklos ir ligoninės, nes gydytojas o- Paulo, aukojusių po $100, ir
tikėtinis vadovautųsi įpėdi techniškų priemonių sceno savo jaunomis jėgomis ją peraciją atidėjo kuriam lai Onos j ir i Antanu Baftasiūnų,
kui.
nių gerovės sumetimais, o je jo statytojui būtu .datą; į- dar sustiprins.
aukojusių
'$50, ir dėl to
706 E. Broadvay
ne sovietų ekonominiais ir domių galimybių, bet ir mū Džiugu, kad sambūrio
atsiprašė.
Grįžo M. Simavižiu*
finansiniais interesais.
sų ankštoje patalpoje jo pastatyme dalyvavo ir jau
So. Botton, Ma**. 02127
Tame susirinkime buvo
Tamsta sakai, kad reikia traukinys pravažiavo labai niausios kartos atstovai. Tai
Mikas Šimavičius (Šimai- susikaupimo minute pagerb
prisitaikyti prie aplinkybių, j gyvu tempu, su visu jo per Gyti3 Gavelis. įtikinamai suH mėnesių praleidęs ti mirę draugijos nariai Vla
Manau, kad ir Tamsta nesi į sonažu margumu, reikiama vaidinęs traukiny keliavusį:
šungaudį,
pirmą
kartą
tokio
E
“
-°P°je.
i Bostoną. das Gedvilą ir Rožė Burdujau toks optimistas, kad nuotaika ir išryškinta idėja.
šventai tikėtum Sovietijoj
lienė. priimti 5 nauji nariai,
Dramos sambūrio vetera- masto vaidmenį, tai sceni-|
uoliai ruošęsis
nuolat daromų, pakeitimų
Bostono akvariumą atidaro iš jų trys vyrai. Iš fin. sekr.
r--------- , nas Jurgis Jašinskas, vaidi-, nei
— rpareigai
o— -------------.
pastovumu. Jei sovietams nęs Mašinistą, čia sukūrė gal ir sąžiningai ją atlikęs. Pa-f
A. Drazdžio perskaitytos
birželio 20 d.
x Induliu* atsiimti \
balandžio mėn. apyskaitos !
pasisektų išgalvoti kitokį pati geriausią visoje 3avo te- starajame veikale dalyvavo
galima bu pranušimo ii anksto
Jau baigtas įrengti mo- matyti, kad per ta mėnesį p
būda doleriams "privilioti“, atrinėįe veikloje vaidmenį, ir Birutė Adomavičiūtė —
— jie tuoj pakeistų Vnešpo- Pro girto žmogaus komišką išgąsdinta ir gyvai reaguo-į dėmus akvariumas prie At- pajamų buvo $12,649 ir liko'
| lantic Avė. Jis atsiėjo 6 mil. pelno $729, nors teko ne
syltorg "lengvatas“, ir jie veiksmą prasiveržianti tra- janti Keleivė.
Malonus ir graitas patarnavimai
Visą šią "gyvąją medžią- dolerių. Jo atidarymas bus mažą sumą sumokėti už na
nesisielotų dėl įpėdinių nu-' giška sielos gėla, užslėpta
sivylimo.
mų antrojo aukšto remontą.
į sugedusios visuomenės ne-įgą“ panaudodama, ją min- birželio 20 d.
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Vietines žinios

Ekskursija į Lietuvą

1FARRAGUT
Co-operative Bank

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis aibmfaS
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Baly* Sruoga Kultūros klube Komp. X Gaidelio mokinių

Gražiai pagerbė našlių

koncertas

Vietines žinios
»»ęw »

f
r
»

Poetas ir dramaturgas prof. Balys Sruoga

karalienę
šeštadieni, gegužės 24 d.
Gegužės 25 d. 2 vai. po
7:30 vai. vak. Tarptautinio
Gegužės 4 d. Sandaros
pietų
Tautinės S-gos namuo
Instituto patalpose (287
Moterų
Klubas Sandaros sa
Commonwealth Avė) Bosto se J. Gaidelio mokinių kon
f . - t' lėje surengė našlių karalie
no Lietuvių Bendruomenės certas.
Kultūros klube teatrologas Visi kviečiami atsilankyti. nės ir karaliaus pagerbtuv 1,
režisierius Jurgis BĮekaitis'
I5
» ,M
iš Washiųgtono k$&ės apie Jauna* lietuvis išradėja* č Klubas jau 19 metu renka
jiašlių karalienes, o-šios pa
Bali Sruoga— žnyagų-kūrėAmerikiečiu spaudoje pa
ją. o dramos sambūrio narys skelbta, kad 16 metų jau sirenka sau karalius. Šių me
Feliksas Kontautas paskai nuolis, Chelmsfordo. Mak, tu karaliene praeitą lapkritį
tys iš B. Sruogos poezijos. vidurinės mokyklos moki fcuvo išrinkta Konstancija
Vasiliauskienė - Brunzaitė.
Visi kviečiami atsilankyti.
nys Stepas Rimša išrado : gimusi Marijampolėje, už
Mūsų . įžymusis poetas,' naują elektros gaminimo
dramaturgas, literatūros ir būdą. Jis savo išradimą pa augusi Padoviniu kaime,
1938 m. ištekėjusi už Vinco
teatro kritikas, mokslinin rodė Globė dienraščio glo Vasiliausko,
i JAV atvykus
kas Balys Sruoga gimė 1896 botoje mokslo parodoje. Jis Bostone apsigyvenusi 1948
m. vasario 2 d., mirė 1947 m. elektra gavo panaudodamas
spalio 16 d. Vilniuje. Jis bakterijų energiją. Išradė metais. Vyrui 1961 m. mi
buvo nacių kalintas Štutho jas mano, kad tuo būdu esą rus. Konstancija liko našlė
jauna dukrele Janina,
fo koncentracijos stovykloje galima pagaminti ne tik e- su
kuii dabar jau yra JAV ka
ir iš jos išlaisvintas tik na lektros energiją, bet tą reiš
ciams karą pralaimėjus, bet kinį ir kitiems reikalams pa pitono Liutavaro Gražulio
žmona.
jau praradęs sveikatą, tad naudoti.
Išrinktoji karalienė sau
greitai ir; mirė.
Jo būda ištobulinus, elek
Prof. Balys Sruoea pali tros energija galima būtu karalium pasirinko Joną Jo
ko didelį literatūrini paliki pasigaminti iš dumbivnu ir naiti. veiklų Stepono Da
mą. Jo raštų Lietuvoje išleis- visokiu pūvančiu medžiagų, riaus posto narį, jau du kar; tu atžymėtą medaliais.
' ta 6 stambūs tomai.
kur tik klesti bakterijos.

Mirė Uršulė Gervinienė
Jų pagerbti susirinko tiek,
kad visi nebegalėjo sutilpti. Praeitą šeštadienį Bostone
Kaip paprastai sandarie mirė vyresnio amžiaus lie
eių parengimuose, stalai bu tuvė Uršulė Gervinienė, pa
vo apdėti įvairiais skaniais likusi 5 dukteris, tarp jų
valgiais ir gėrimais, puikus bostoniečiams gerai pažįs
buvo ir patarnavimas. Nau tamas V. Pimenovienę, Beja jauna kuopos pirm. Ona derienę. Kalvaitienę, ir dar
Lanieąė pirmą kaitą pasiro kitų giminių. Viena dukra į
dė vadovaujančio] rolėj ir ją! laidovuves atskrido iš Lon
laibai gerai atliko. Todėl iš j dono. Anglijoje.. Velionė
jos ateity galima daug ko j buvo pašarvota Caspero lai
dotuvių įstaigoje ir praėjusį
tikėtis.
Šį kartą jai padėjo klubo j pirmadienį palaidota Forest
ižd~ Julija Maitinienė, Le Hills kapinėse.
Visiems artimiesiems reiš
na Janulienė, Nelė Kamėnienė, Elzbieta Armansienė, kiame gilią užuojautą.
Agnė Matuliauskienė. Vin
centa Žukevičienė, Marija
PARDUODAMAS
Baikauskienė ir kt.
VASARNAMIS
Banketo vedėjas A. And-j
Parduodamas 4 kambarių me
riulionis pakvietė eilę kalbė- i džiu
apsuptas vasarnamis, tik
tojų. jų tarpe inž. A. Čapli-j 175 pėdos nuo ežero, East Weyką, buvusią našlių karalienę mouth, Mass., apylinkėje ir tik
7,000 dolerių.
E. Pyragienę. So. Boston už Gera
vieta vasarą poilsiauti,
Gazette leidėją B. Casey, S. žiemą ant ledo čiužinėti. Ir tik
TreĮ)enskL..Bi\ Kpntąutą ir 15 mylių nuo Bostono.
Kas ieškotų ramios vietos va
kt. Pabaigai padėkos žodį
sarai praleisti, skambinkite sa
tarė karalienė ir karalius.
vininkui nuo 5 iki 9 vai. vakaro
J. Lėky*

(23)

Randolph 903-0552.

į

Žiūrėkite, ką jūsų "senos mados“ šeimos bankas duoda
• Nuo įdėjimo dienos
• Be įspėjimo iš anksto

5b

• Kas mėnuo priskaitoma
• Už visus indėlius moka

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS
460 Weit Broadvvay,, South Boston. Ma**.
Skambinkite 268-2509
sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shalina ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš S132.o00.0U0

Telefoną*: AN 8-2806

TEL. AN 8-2124

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

Dr. Amelia E. Kodt

PC DINIS
ol*T(I
METRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarai* ii anksto susitarus
447 BROADVVAY
South Boston. Masu

DRAUDIMO AGENTŪRA !
Atlieka įvairių rūšių
, draudimus
Kreiptis senu adresą:

Tel.

332-2645

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

IŠ BOSTONO ; LIETUVĄ

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

ir kitu* Rusijos okupuotu*
kraštu*

Pristatyme* greitas ir
Iarantuot**

—JEMELERS—
Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai
Elektros Prietaisai

Atidaryta darbo dienomis

nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak j:;
o šeštadieniai*
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p į:;

<►

331 W. Broadvvay
So. Boston, Ma**. 02127

TeL 268-0068

Vedėja* J.

Newton Centre. Mass. 02159

1 Trans-Atlantic Travel Service
ĮSTAIGA

SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

A

i

siunčia betarpiškai

379 W. BROADVVAY

So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

CORP-

{VAIRIAUSIAS DOVANAS ‘

u

taisome laikrodžio*
Hadus, papuošalo*

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

Real Estate
Insurance
321 County Club Rd-

641 E Broadvvay

E XP R ES S

Ketvirtis & Co

A. J. NAMAKSY ;

M & T OIL CO., Ine.

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRISTI
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON. M ASS.

COSMOS PARCELS

Globė Parcel Service, Ine.

Skelbtis
„Keleivyje.66
yra naudinga!

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

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

So. Boston, Mass. 02127

Darbo valandos:

[]
C]
EJ
0

I>
::

Vaičaiti*

JUK NETURITE?

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

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

11
::

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

Tai veltui

Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9 —5
9—7
8—12

1

390 W. Broadvray

So. Boston, Ma**. 02127
..

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
Skambinkite

t****************************************************#****#*********#)
H- '

ATLAS PARCELS CO.

268-4662

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.
WORCESTER, MASS.

Ę

The Apothecary

TeL SW 8-2866

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

t— —

+

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų i

r

—

----------- •

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

eeptua ir turime visu* gatavus vaistu*.
Jei reik vaistų — eikit į betų visk* raistiny.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pbarm.

Up

182 * W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

y.

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
,o ,,g«di pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
7i«
’ efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis paąni.Kj?.
if'

Telefonas AN 8-6fl 20
Nan 9 ral. ryto iki 8 vai v„ išskyrus šventadienius ir seki

/Z. •f-ĮH

1__ i____ u.,___________________ ;_______ T_____________ «_ r.-,_____

kėfeti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Tesaco’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.

■ev r n i r vvvvrvv vvvwwvw.

Dažau ir Taisau t
Namus iŠ lauko ir viduje. 3
Lipdau popierius ir taisau 3
visk*, k* pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausi* <
medžiagą.
*

JONAS STARINSKAS
229 Savin Hill Ava

J
«

Flood Sąuare
Hardware Co.
J.

ParininhM 5.
ALEKNA
*28 RAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS A N S-414*
Ben-p-nin Moore Dažai
Port-roa Sienon,*
Stiklas Laneama
VirnHe reikmenys namas
R* ji-m "nys nlnmberia’na

-'••nifia

9

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

GE 6 1204
k

» bnii ’ !;;<u
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yra vienintele oficiali įstai
ga VVorceatery, kuri siaučia
siuntinius tiesiog iš Worca*
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžimngaL
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu impnrtunhį ir vi alina*
1 gamybos medžiagų ir Idtų
' daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. SvOdiene

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mas*. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomas
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 galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolauniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Knyga yr* gerimiis žmogaus drangas

