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Ministeriai Ženevoje Kalba 
Apie Važiavimą Namo

Slaptos Derybos Dėl Berlyno Likimo Nedavė Jokių Re
zultatų; Diplomatai Kalba, Kad Jau L>»k»t Nu

traukti Nevaisingas Derybas; Rusai Sakosi Esą
Optimistai, Jie Tikisi Kokio Tai Susitarimo 

Dar Šių Savaitę.
Keturių užsienių reikalų 

ministerių derybos Ženevo
je jau tęsiasi įceturias savai
tes. Penktosios savaitės pra
džioje ministeriai nebesle
pia, kad jiems vargu pasi
seks susitari! bet kokiu 
klausimu. Paskutines 10 die
nų ministeriai slaptai ir pu
siau viešai tarėsi apie Ber
lyno klausimo “laikiną” 
sprendimą. Vakarų valsty
bių ministeriai reikalavo, 
kad rusai sutiktų su Berlyno 
padėtimi, kaip ji dabar yra 
ir pripažintų Vakarų valsty
bių teises Berlyno mieste ir 
taip pat pripažintų Vakarų 
teisę susisiekti su Berlyno 
vakarine dalimi.

Sovietų Gromiko neužgin- 
čija Vakarų teisių Berlyne, 
bet nesutinka garantuoti 
laisvą susiekimą su vakarine 
Berlyno miesto dalimi ir rei
kalauja, kad Vakarai sutik
tų ištraukti savo kariuome
nę iš Berlyno. Pereitą savai
tę rusai aiškino, kodėl jiems 
nepatinka Berlyno tvarky
mas, kaip jis buvo iki šiolei. 
Gromiko sakė, jog Berlyne 
priviso visokių šnipų ir iš 
ten vedama propaganda 
prieš komunistų tvarką ryti
nėj Vokietijoj ir Rytų Euro
poj. Valstybės sekretorius C. 
Herter nurodė, kad dau
giausiai šnipinėjimo bizniu 
Berlyne verčiasi komunistai, 
jie Berlyne turi susukę šni
pinėjimo ir žmonių grobimo 
lizdus ir iš ten vadovauja 
dideliam skaičiui šnipų va
karinėj Vokietijoj ir visame 
pasaulyje.

Po aiškių pasisakymų ir 
nusiskundimų reikalas ne
pajudėjo iš vietos. Prieš Va
karų ministerius kyla klau
simas, ar bėra verta kalbė
tis Ženevoje ir ar neatėjo 
jau laikas važiuoti namo. 
Tik kaip bus su “viršūnių” 
konferencija — ar ji įvykį 
ar ne?

Amerikoje kongrese įta
kingi senatoriai, kaip Ful- 
bright ir kt. pasidako už 
“viršūnių” pasimatymą, dar
gi jei Ženevoje ir nebus pa
dalyta jokios pažangos. Tai 
yra rasų nusistatymas. Ru
sai užsispyrę reikalauja, 
kad “viršūnės” susitiktų ir 
“išspręstų” ginčijamus klau
simus. Prezidentas Eisenho- 
wer minėjo, kad grasinimais 
jis nebus priverstas vykti į 
viršūnių pasimatymą, o 
Chruščiovas, lyg tyčia, bū
damas Albanijoj ir Vengri
joj, nepagailėjo grasinimų 
raketomis.

šios savaitės pradžioje 
padėtis atrodo liūdnoka. 
Nei susitaiti, nei išsiskirsty
ti namo, nei surasti bendrą 
pasisakymą dėl viršūnių pa
simatymo — tokioj padėty 
yra valstybės vyrai Ženevo

je.
Vėliausiomis žiniomis 

Vakarų ministeriai deda vi
sas pastangas, kad keturi 
ministeriai galėtų priimti 
bendrą deklaraciją, kuri ir 
rusus ir vakarus patenkintų. 
Svarbiausias dalykas toje 
deklaracijoj būtų užtikrini
mas, kad visi sieks tik tai-' 
kiomis priemonėmis spręsti 
Berlyno klausimą.

Nikaragvoj Jau
Eina Sukilimas

Nikaragvos respublikoje 
Centralinėj Amerikoj perei
tą savaitę iš Kostarikos at
vyko kelios dešimtys ar 
daugiau Nikaragvos politi
nių pabėgėlių, kurie su gin
klais pradėjo kovą prieš sa
vo krašto diktatorišką prezi
dentą Somozą. Nikaragvos 
vyriausybė giriasi, kad ji “j- 
siveržėlius” greit išvaikys, 
bet kaip tas seksis dar neži
nia. Managva mieste, Nika
ragvos sostinėje gyventojai 
išėjo į visuotiną streiką 
prieš vyriausybę, bet Somo- 
za sako, jog tai tik dalis gy
ventojų triukšmauja, girdi, 
turtingi esą prieš jį, bet dar
bininkai ir valstiečiai esąv ••
UZ JI.

DAR 6 LIGONINĖS 
ISEIS I STREIKĄ

New Yorke jau kelios sa
vaitės streikuoja šešių ligo
ninių darbininkai. Pereitą 
savaitę dar vieno ligoninė 
buvo streiko ištikta, o šią 
savaitę dar šešių ligoninų 
darbininkai žada streikuoti. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti jų uždarbius ir pripa
žinti uniją. Ligoninėse ligo
niais rūpinasi medicinos 
personalas — slaugės, gydy
tojai ir ligoninių administra
toriai.

GARBftS VYRAS

Lalvyao akademiją Aana- 
potts šiemet baigu»iąją 
“garbės vyra” pripažintas 
Staaley W. Legro.

ČIA SURADO 18 DANGAUS NUKRITUSIAS BEŽDŽIONES

Kaip jau žinoma, armijos iššauta raketa su 2 beždžionėm pakilo 300 mylią. Ra
ketos “nosis”, kurioj buvo tos beždžionės, nukrito į vandenyną netoli Porto Rico. 
Viršuje Kiowa laivo kariai suradę tą “nosį”, apačioje ji įkelta į laivą. Abi beždžio
nės grįžo iš aukštybių sveikos, tik vėliau viena padvėsė.

Sako, Komunistai 
Nokina Tibetiečius

Indijos teisininkų organi
zacija tyrinėjo' įvykius Ti
bete, apklausinėjo daug liu
dininkų ir dabar paskelbė 
savo pranešimą apie Tibeto 

j įvykius. Indijos teisininkai 
sako, kad Kinijos komunis
tai vykdo Tibete “genocidą” 

i— tibetiečių tautos naikini
mą. Iki šiolei jau esą nužu
dyta ne mažiau kaip 65,000 
tibetiečių, o virs dešimties 
tūkstančių tibetiečių pasi
traukė į Indiją nuo komu
nistų teroro.

Indijos teisininkų organi
zacijos pirmininkas, buvęs 
Indijos vado Gandi sekreto
rius Trikamdas, sako, kad 
visos tautos turi susirūpinti 
tibetiečių tautos naikinimu 
žudymais, deportacijomis ir 
kalinimais. Jungtinių Tautų 
organizacija turėtų tą reika
lą apsvarstyti ir pasisakyti.

Žydų ir Arabų
Lėktuvai Kovėsi

Sekmadienį žydų ir Egip
to kare lėktuvai kovėsi virš 
Sinajaus dykumos (pagal E- 
gipto pranešimą) ar virš Iz
raelio teritorijos (pagal žy
dų pranešimą). Ir žydai ir 
arabai sakosi priešą nuviję, 
o arabai net sako, kad jie 
matę, kaip vienas žydų lėk
tuvas nuskrido degdamas. 
Iš viso kautynėse dalyvavo 6 
karo lėktuvai iš abiejų pu
sių.
Arabai sako, kad paskutinis 
susišaudymas ore yra suriš
tas su Egipto nuosprendžiu 
konfiskuoti Izraelio prekes, 
kurios buvo gabenamos da
nų viename laive per Sueco 
kanalą. Izraelis dėl prekių 
konfiskavimo nori skųstis 
J. T. organizacijai.

Vyriausybė Prašo Kongresą 
Pakeiti Paskolą Nuošimčius

Vyriausybė Prašo Pakelti “Lubas” Federalinės Valdžios 
Paskoloms; Pakelti Nuošimčius už Taupymo Bonus 

ir Už Kitokias Valstybės Paskolas; Aukštesni
Nuošimčiai Už Paskolas Bus Iškaštingesni 

Mokesčių Mokėtojams.

Kalbėjo Su Kanada šį pirmadienį prezidentas
ppr Mėnuli kreiPėsi > kongresą prašy- 
1 cr muuuį darnas panaikinti įvairioms 

vyriausy b ės paskoloms
Prezidentas D. D. Eeisen- “nuošimčių lubas”. Dabar 

hower pereitos savaitės gale' vyriausybė už skolinamus iš 
pasveikino Kanados minis- publikos pinigus negali mo
terių pirmininką Diefenba- keti daugiau nuošimčių, 
kerį trumpųjų radijo bangų }ęaįp 3 su ketvirčiu už taupy- 
aparatu, ktlris. siunčia elek-,mo bonus ir 4 su ketvirčiu 
tros srovę ne tiesiai, bet tar- virš penkių metų pasko-
pininkaujant mėnuliui. Ra
dijo bangos, atsimušusios į

los lapus.
Be to, vyriausybė prašo,

mėnulį grįžo Į žemę — iš fca(j kongresas pakeltų “sko- 
Westover prie Bostono svei-įiu iubas” laikinai iki 295 bi- 
kinimas per mėnulį buvo |jfonų dolerių (dabar “lu- 
pasiųstas į Prince Albert, bos” yja 288 bilionai dole-
Saskachewan provincijoj 

Piezidentas pasveikino
Kanados vadą proga atida-
rymu rinivc muriv vimuv —

Vokiečių Erhard
Smerkia Adenauerį
Vakarinės Vokietijos ri

kio ministeris ir vicekancle
ris dr. L Erhard aiškiai ne
prielankiai atsiliepė apie 
Vokietijos vado dr. Adenau- 
ero apsisprendimą pasilikti 
ministerių pirmininku po to,

______ kai jis jau buvo apsispren-
rodinėja, kad užsienių plie-dęs anksčiau statyti savo 
no gamintojai pardavinėja-kandidatūrą į prezidento 
plieną daug pigiau, nes jie vietą. Dr. Erhard lankosi A 
moka darbininkams žemes- menkoje ir prieš išvykda 
nius uždarbius, o unija nu- mas namo davė intervju per 
rodinėjo, kad Amerikoje televiziją. Jis sakė, kad A- 
plieno gamintojai pigiau deaunerio nuomonės pakei- 
moka už geležies rūdą ir už timas nėra Vokietijos inte

Plieno Derybos 
Skęsta oj

Plieno darbininkų unijos 
derybos su stambiausiais 
plieno pramonės darbda
viais iki šiol visai nepajudė
jo iš vietos. Abi pusės dery
bose panaudojo daug statis
tikos, bet susitarimo tas ne
pagreitina. Darbdaviai nu-

anglis, todėl jie gali bet ka
da užsienių konkurenciją 
nugalėti, jei tik nesivaikytų 
išpūstų pelnų. Pelnai plieno 
pramonėje dabar muša re-

resuose ir meta keistą švie
są ant Vokietijos politinių į- 
prečių

Dr. Erhard buvo numaty
tas užimti Adenauerio vie-

kordus ir kompanijos nenori (tą. .Jis pabrėžė Nevv Yorke, 
nei plieno atpiginti, nei dar- kad jis niekada nesutiks bū 
bininkams uždarbių pakelti.

Derybos bus tęsiamos to
liau, bet plieno darbininkų 
tarpe jau kalbama apie 
streiką.

Chruščiovas Žada 
Ginkluoti Balkanus

ti kandidatu. į prezidento 
vietą ir liks aktingoj politi
koj.

A Lciris Strauss 
Bus Patvirtintas?

_____  Senate eina karštoki gin>
Sovietų diktatorius Chru- patvirtinimo ar at-* - - 1 rutuli I O

ščiovas grįžo iš Albanijos ir 
Vengrijos, kur jis lankėsi 
grįždamas iš Albanijos. 
Chruščiovas vengiu žurna
listams sakė, kad jis siųs ra
ketinius ginklus į Albaniją 
ir Bulgariją, jei Vakarų val
stybės ir toliau ginkluosis 
ypač jei Graikija ir Italija 
bus ginkluojamos Amerikos 
raketomis.

Chruščiovai Albanijoj 
kalbėjo apie padarymą Bal
kanų “taikos sritimi”, kur 
nei viena, nei kita pusė ne
siųstų raketinių ir atominių 
ginklų. Jei jo pasiūlymo Va
karai nepaklausysią, tai 
Chruščiovas žada savo sa
telitus Balkanuose ginkluoti 
raketomis.

metimo Lewis L. Strauss as
mens prekybos sekretoriaus 
vietai. Prezidentas jį seno
kai paskyrė, bet senatas vis 
delsė jį patvirtinti. Komisi
joj L. Srauss gavo vieno 
balso daugumą, bet senato 
visumoje dar nežinia, ar jis 
gaus daugumą ar ne.

Senate kai kurie senato
riai pasisako labai prielan
kiai apie L. Strauss, bet kiti 
jį kritikuoja dėl jo žygių e- 
sant jam Atominės Energi
jos Komisijos priešakyje. 
Kai kas net spėja, kad “an
tisemitai” nori Strauss iš
mesti iš prekybos sekreto
riaus vietos, kad žydas neu
žimtų tokios svarbios vie
tos ...

rių).
Vyriausybė žada pakelti 

nuošimčius už įvairius tau
pymo bonus nuo 3 su ketvir- 

je bendros radaro laborato- qU 3 jr trijų ketvirčių, o 
rijos, kurioje Amerikos ir kitokius paskolos lapus
Kanados mokslininkai 
rins radaro aparatus.

Ar Komunistai 
Valdys Siciliją?

ge- ketina mokėti irgi aukštes
nius nuošimčius.

Vyriausybė buvo privers
ta prašyti kongresą nuimti 
“lubas” nuo paskolų ir leis
ti daugiau pinigų skolintis

o . o. .... . , todėl, kad dėl “pinigų pa-Sekmadienj Sicilijoj buvo, . . J . .. brangimo (padidėjusiųrenkamas vietos seimelis ~
(Sicilija turi platoką auto
nomiją Italijos rėmuose). 
Rinkimų rezultatai paaiškės 
tiktai antradienio vakare, 
nes dėl susisiekimo sunkumų 
žinios apie balsavimo rezul
tatus negreit suplauks į sos
tinę Palermo.

Prieš rinkimus buvo bau- 
kšinimasi, kad Sicilijoj ko
munistai su savo talkinin
kais iš Nenni vedamos socia
listų partijos gali gauti dau
gumą vietų seimelyje. Jei 
taip įvyktų, tai viena Itali
jos dalis legaliai pereitų į 
komunistų ir jų talkininkų 
rankas.

JUSIU
nuošimčių už paskolas ban
kuose) valdžia nebegali pa
siskolinti pinigų iš publikos. 
Žmonės geriau naudoja pi
nigus morgičiams ir pana
šioms paskoloms, o vyriau
sybės paskolos nebevilioja.

Mokesčių mokėtojams pa
didinti nuošimčiai už valsty
bės paskolas uždės naują 
naštą, nes reikės už pasko
lintus pinigus daugiau nuo
šimčių mokėti.

Kongresas dar šioje sesi
joje vyriausybės prašymą 
svarstys ir, turbūt, pritars 
prezidento siūlymui.

GIMĖ KETVERTUKAI,
KILO SKANDALASPakalbinkime draugu* ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei
vi” Kaina metami MA

LAIMfiJO

>iar>Mina universiteto stu
dentas Deane Keman laimė, 
jo Anglijos golfo mėgėją 
čempiono vardą.

Ciro Bravata, Orange, 
N. J., susilaukė ketvertos 
vaikų iš karto, trijų sūnų ir 
vienos dukrelės. Vyras 
džiaugiasi tokio šeimos prie
auglio sulaukęs, jis paten
kintas, kad jo paveikslas pa
teko į laikraščius ir apie jį 
plačiai kalbama.

Bet, kaip tik spauda pra
dėjo apie Cravatos šeimos 
ketveriopą laimę kalbėti, 
tuoj pasiskelbė pirmoji Cra
vatos žmona, su kuria jis vi
sai nėra persiskyręs . . . Va
dinasi, susilaukė ir liėdos. 
Dabar reik samdyti advoka
tą ir ieškoti išeities iš vedy
binės painiavos. Su pirma 
žmona Cravata turi 2 vaiku.

NATO VALSTYBIŲ 
PRIVATUS KONGRESAS

Virš 500 delegatų iš NA
TO valstybių įvairių priva
čių organizacijų susirinko 
Londone į NATO kongresą. 
Kongresas posėdžiaus iki 
šios savaitės vidurio.

«
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DU UŽSIENIU MINISTERIAI

ucMnej Anglijos selwyn Uoyd, vidury Vokietijos 
Heinrich von Bretano. kairėj Sir Gladwyn Jebb.

Seneliai geriausiai aprūpinti

Vokietijos politika
Prieš porą mėnesių šioje vietoje rašėme, kad Vokie

tijos vadas dr. Konrad Adenauer nutarė trauktis iš mini
sterių pirmininko (kanclerio) vietos ir statys savo kandi
datūrą j Vokietijos prezidento vietą. Toks buvo paties 
kanclerio apsisprendirr Toks jo apsisprendimas buvo 
aiškinamas noru pri-i . ų socialdemokratų partijos 
kandidatą dr. Carlo Schmidt išstatyti populiarų Ade
nauer}. Buvo ir kiti samprotavimai, neišskiriant nė Ade
nauerio senyvo amžiaus.

Bet pereitą savaitę vokiečių vadas pakeitė savo nuo
monę ir nutarė likti ministerių pirmininko vietoje, o kan
didatu i prezidento vietą krikščionys demokratai turės 
paskirti kurj kitą iš savo vadų, kurio vardas dar nėra ži
nomas. Toks staigus kancleriaus nuomonės pasikeitimas 
nustebino ir vokiečius ir užsienius. Vokiečių krikščionių 
demokratų partijoj dėl to kilo audra ir dalis partijos! 
yra net linkusi maištauti prieš savo vado nuomonės kai
taliojimus.

Dr. K. Adenauer savo nuomonės pakeitimą aiškina 
tuo, kad Vokietijos tarptautinė padėtis dabar yra pasun
kėjusi ir kad esą svarbu ir toliau laikytis iki šiol vestos 
politikos—ankštai bendradarbiauti su Vakarų valstybė
mis ir griežtai priešintis Maskvos bandymams vokiečius A. JENK1NS
atskirti nuo jų sąjungninkų Vakaruose ir juos priversti Kolorados valstijoj sene- milionais gyventojų pavyz- 
sutikti su dviejų Vokietijų buvimu ilgesnj ar net ir ilgą liai aprūpinti geriau, negu dingai globoja virš 53 tūks- 
laiką. bet kurioj šio krašto vals-;tančiu senelių, kada New

Vokietijos ministerių pirmininko vietai buvo numa- tijoj. Ten senelis susilaukęs j Yorko valstija su 15 milionų 
tvtas ikišiolinis vokiečių ūkio ministeris dr. Erhard, ku- į žilo plauko ir nedarbingo gy ventojų tegloboja 88 
ris kaip tik tuo metu lankėsi Amerikoje ir esąs linkęs amžiaus gauna $10o pensi- , tukstancius ir jau , junta 
Urte su Maskva ir gal ieškoti su ja abiem_pusem Pel^go medicinos Jį 'valstija dviem mi|ionais
bendradarbiavimo ... Gal tas ir paskatino senąjį kanc- d , j apskritus metus. pa-'gyventojų turi tik 15,000 
lerj nepaleisti valdžios pavadžių iš savo rankų ir tęsti vyzdžiui, pagal federalinės ‘pensionierių; Oregon turi 
Vokietijos bendradarbiavimą su Vakarais ir ypatingai su Saldžios patvarkymus sene-.tiek gyventojų, kiek ir Kolo- 
Prancūzija. Taip ar ne, niekas nėra visai tikras, bet nėra - lis gauna vos tik 50 dolerių, .rado, bet pensionierių vos 
abejonės, jog vokiečių tarpe anksčiau ar vėliau pasiskelbs gi valstija prideda $55 ir tik 18,00 ir tt
žmonės, kurie ir vėl bandys daryti biznį su Maskva ir ieš- jis gauna viso labo $105. j Reporteris Gene Belyns- 
koti su ja pelningo bendradarbiavimo. į Vedusieji, sakysim, vyras te- jęy nuvykęs Denver, sosti-

Kada vokiečiams atrodys patogus laikas “kalbėtis” gauna iš federalinės vai-

{gulėčiau ligoninėj, o to auk
so mažai tenka matyti — iš
sitraukė apšepusį “pelerišį” 
rodo tris dolerines — va, 
tai viskas, o dar trys dienos, 
kol laiškanešis atneš pensi- 
jukę $105 ir kai gauni, tai 
nespėja nei sušilti, tuoj rei
kia išmokėti 30 dolerių nuo
mos, lieka tik $75 ir neišten
ka pragyvenimui, nei neat
simenu kada ragavau lašelį 
“bourbon”. Va — kyštelė
jęs koją rodo — batai bai
giasi, verkiant reik naujų 
arba nors puspadžių, eilutę 
drabužių jau 15 metų ta pa
ti, nėr iš ko nusipirkti, tai 
tau ir auksinis amžius! — 
senis nusiskundė.

O reporteris klausosi ir 
galvoja, kad tau seni sunku 
*su $105 per mėnesį, bet kaip 
reikėtų verstis Mississippi 
valstijoj, kur vidutiniškai 
tegauna vos tik $29 ir nėra 
nė menkiausios medicinos 
pagalbos?
Skaičius žymiai auga

Kai kurie valdžios parei
gūnai dėl milžiniškos finan
sinės naštos dejuoja, bet nei 
vienu žodžiu prieš tai nekal-

Kas savaite
“Dausuva”

Pasirodė naujas laikraš
tis ar biuletenis “Dausuva”, 
leidžiamas “Lietuvių įsikū
rimui Britų Hondūre Remti 
Draugijos”. Iš to biuletenio 
sužinome, kad jau yra įsikū
rę keli tos draugijos skyriai, 
kurie rūpinasi anglų Hon
dūras kolonijoj įkurdinti 
lietuvius, kurie norėtų ten 
vykti gyventi.

Pradžiai reikėtų, kad 
bent 5,000 lietuvių norėtų 
ten keltis. Įsikūrimui pra
džiai reikėtų turėti bent pu
sę miliono dolerių. Su tiek 
kapitalo ir turint bent vie
nam valsčiui numatomų gy
ventojų, “atsarginė Lietu
vą” galima būtų kurti. An
glų administracija Hondū
ras kolonijoj nesipriešintų 
kultūrinei naujų kolonistų

valstijai jie kainavo $55 mi
lionai, o šiemet jau kainuos 

ba, nęs tas jau gerai išban- virš .6? milionų dolerių, be

džios $80, žmona pusę to
___SLift nor ahn $120 valsti--- ---- ------- --------su Maskva, pareis nuo aplinkybių, šiuo tarpu senas kanc- 

leris gal sutrukdys tokį bandymą, bet ilgainiui sprendžia- rideda $90>
mą balsą turės stambieji pramonininkai, kūne savo lai- gidaro menesiui pragyven- 
ku rėmė Rapallo politiką, paskui rėmė ir malioriaus Adol
fo “rytų politiką” iki užsirijimo, o vėliau ir vėl gal bandys 
pelningai bendradarbiauti su Rusija.

Ap *
z v a lg

ti $210. O iš tiek jau galima 
žmoniškai gyventi.

Vienas New Yorko dien
raštis pasiuntė reporterį iš
tirti, kaip tokia mažytė val-

nej, rado pne 
prisiglaudusį ir 
siiueuuį 
gland, 80 metų senuką, bet 
pilną gyvumo ir jį užkalbi
no:

—Kaip einas, kaip svei
kata, kaip sekasi sulaukus 
auksinio amžiaus?

—Matai kad stoviu, tai

kapitoliaus 
saule besi-

Ziimuai iivtj uvii iv«-

sija su nepilnai dviem (1.7) ir sveikas, jei sirgčiau, tai

RASTENIO IŠPAŽINTIS vieną seimo atstovą dr.
______ {Juozą Pajaujį. Jis buvo tei-

Lietuvos komunistų laik- siamas “karo lauko teismo.” 
rastis Tiesa paskelbė Vinco i To atsiprašant “teismo” pir- 
Rastenio, buvusio Lietuvos i mininkas dabar yra Cle- 
tautininkų partijos generali- ve^an(^e visiems pasakoja, 
nio sekretoriaus “išpažinti”, >1® jis buvęs “švelnus” tei- 
kurią jis parašė ka’- - sėjas ir kokias “mažas” 
NKVD valdininkų tardo- j bausmes jis skirdavęs teisia- 
mas į miesiems! Tas “teisdarys”

yra pulk. Braziulevičius. 
Taigi, karo lauko “teis

mas” nuteisė 4r. J. Pajaujį
Atrodo, kad nėr pagrindo 

abejoti dėl tos “išpažinties” 
tikrumo, nes sovietiški žval
gybininkai pne “išpaztn-4mirti neva už tai, kad' jis

171 iv 1O|SC*<«111 _______ • v

ties” vertimo iš rusų kalbos ruos«s. P6™'??? EP®8 FT 
prideda ir fotografinę „uo- versn,1”,nk’J diktatūrą. Tei- 
trauką V. Rastenio rankraš-b“™ uzdąras, jame
čio. Bet apie tikrumą ar fal- ;dalfa™ ■»*-
sifikavimą pasisakvs pats ?mkai kalUnamių, neture- 
ponas Rastenis, dabartinis J° negalėjo leis-
amerikoniškai lietuviškų™0. /Pf®^*™0 ap®huOtU
tautininkų vadas ir “Dir- £onnt,
vos” šulas bę nuteistieji galėjo tiktai

Apie pačią ‘^>nti ne- čiam Smetonai 8 yį 
ra reikalo kalbėti ir ką apie ‘ , nuožifini
j, pasakyti? Jei Buchari-
nas pnsipazino buvęs di- tvirtinti ar d’v£otj’ 
džiausiąs niekšas ir kapita- j par^
iizmo klapčiukas tai kodėl nės prJ^,» ir dr. j. p*.
?.aPe"l?, regjletų ppapa- jaujis. Prašymas išėjo ne ka- 

žin koks, kas gal ir supran- 
'tania, neg žmogus, pakliu-‘veikėjas” ir žurnalistas?

Rasteniu* ir meluoti nereikė
jo, jis tik atsisagstė šelbier- 
ką ir drožė iš peties apie sa
vo ir savo vienminčių “grie- 
kus”.

Jei tą dalyką minime,

vęs į žmogžudžių ir niekšų 
rankas, kartais gali netekti 
lygsvaros ir prirašyti nerei
kalingų dalykų.

Tą laišką “Jo Ekscelenci- 
. ja” Smetona pasiuntė į tau

tai tik todėl, kad NKVD.tininkų dienraščio ‘Lietuvis’ 
biaurybės neturi niekutės j-edakciją ir jame laiškas bu- 
monopolio. Bolševikiška Į vo atspausdintas ištisai. .. 
diktatūra su savo priešais Smetona ir Lietuvio redak- 
elgiasi žvėriškai ir niekšiš-cija pasirodė tokios pat su
kai, bet kitokios diktatūros'puvusios moralės, kaip ir 
nuo bolševikiškų žmogėdrų NKVD budeliai, jie pasi
kartais ne daug kuo skiriasi. <»» lvciai taiD. kaiD dabar Paminėsime vieną pavyzdį. 5%*?’ ir PSckis daro su 

1927 metais, kai Lietuvo- V. Rastenio “išpažintimi”, 
je buvo jau įsigalėjusi smur- išgauta kalėjime po ilgų ir 
tiška Smetonos - Voldema- gal žiauriu tardymu. Fui, ro valdžia, policija suėmė vieniems ir kitiem. I

autonomijai, o vėliau, žino
ma, lietuviškos kolonijos au
tonomija priklausytų nuo 
lietuvių gyventojų skaičiaus.

Pagal “Dausuvą” iš Bra
zilijos vien atsirastų 5,000 
lietuvių, kurie norėtų keltis 
gyventi į busimąją “Dausu
vą” ar “atsarginę Lietuvą”. 
O kaip yra su kapitalais? 
Apie tai “Dausuva” dar jo
kių žinių nepaduoda. Taip 
pat dar specialistai (agro
nomai, gydytojai ir kt.) nė
ra apžiūrėję būsimos žemės 
ir gal jie atras, kad Hondū
ras netinka kolonizavimui.

Žodžiu, pasimojimas dai’ 
tebėra užuomazgoje. Naujo 
biuletenio adresas: “Dausu
va” c/o J. Vitėnas, 3865 
Halley Ter. S. E. Washing- 
ton 20, D. C.
Viršūnės be spaudimo

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą savaitę sakė, 
kad kol kas Ženevoje nepri
eita jokio susitarimo, kuris 
pateisintų didžiųjų valstybių 
vyriausybių galvų pasimaty
mą. Kokią nors pažangą Že
neva turi padaryti, kitaip 
nebus prasmės “viršūnėms” 
susirinkti ir kalbėtis.

Be to, prezidentas pabrė
žė, kad jokia save gerbianti

medicinos pagalbos, kuri 
irgi atsieina labai brangiai; 

kan iš valdžios pareigų, gydytojai. taip apsiprato,
Valstijoj balsuotojų yra a- kad ligonių jau nei nenon, 
pie 70,000, gi “auksinio k.ai į?8 k,iek suserga, tuoj ir 
amžiaus” klubai turi narių ®uncia ligoninėn. Matyti, 
ir balsuotojų 33,006, tai ne- Jiems ten patogiau aprūpinti
perdaugiausia,_ bet jie turi g^^^menkiausiorūpeSio svivianu
seimas — sūnūs, dukras,®131 °e m^Ta^10 luPesci0|vyriausybė negali dalyvauti 
žentus, marčias, anukučius ^g1?3 užmokesti. viršūnių pasimatyme, jei iš
ir gerus kaimynus — ir kas-! _Gl atsidūręs hgonin- 4 p J
gi jiems bus priešingas? O ^au ir nen.on i® ten eiti.
jei kas iš valdininkų ir išsi-Gauna F’
žioja prieš senukus, tai tas priežiūrą ir daugiau
greit ir gauna vilko bilietą, ypač žiemos metu.
laukan iš valdžios pareigų.! Pagal valstijos patvaiky- 

Tiesa, kai kurie valdiniu-’{"*£. senehs.ta.mPa .kvalifi- 
kai prisimena nors ir gana Y; " SU aU"atsakai, kas « ^ad ;^o™5 me^T N^pZ

dyta. Kurie kalbėjo prieš se
nelių globą, tie išlėkė lau-

Ar toks patogumas kaip tas nėra vertas 
32 centų savaitei?

Telefono pratęsimas virtuvėj apsimoka savo 
patogumu daug kartą!

Su telefono pratęsimu virtuvėj Jūs galite 
tikrai dirbti du darbu iš karto. Jūs galite padaryti 
mažą pertraukėlę ir pakalbėti su savo drauge, ar 
galite pašaukti, ko Jums reikia, ir kartu prižiūrėti 
visą virtuvę. Tas sutaupo laiką ir žingsnius.

Ir tas kaštuoja tik 32 centai savaitei ar ma
žiau, įskaitant taksus, po įvedimo. Pasitarkite šei
moje. Matysit, ar visa.Jūsų šeima nesutiks su 32 
centų išlaidomis savaitei.

Pašaukite šiandien J«są Telefono Bfauiio Ofisą.

INOLANDTILIRMONI 
TILIORARH COMPANY

pergreit auga pensionierių, y k d Qa d - 
skaičius. Pnes porą metų ~ kitur, kui’ie tik 

laukia 5 metus išgyventi ir 
gauti pensiją.

Nereik didelio mokslin
čiaus apskaičiuoti: Mississi- 
ppi valstijoj senelis tegauna 
$29, jo žmona pusę to — 
$14.50, per abu $43.50. Iš 
tikrųjų, kaipgi seneliai ten 
gali išgyventi? Žinoma “gy
vena”. Bet jiems nesunkiau 
per 5 metus taip išgyventi ir 
Kolorados valstijoj, o vėliau 
jau gauti $210. 
į Ir dar štai kas. Senelių 
klubai supranta, kad jiems 
reikia daugiau balsų, tai 
kviečia iš kitur atvykti ir čia 
pastoviai įsikurti, o jei kas 
prasitaria prieš atvykėlius, 
tas lengvai išsiaiškinama, 
kad tokis bendrai kalba 
prieš senelius ir tokiam se
kančiais rinkimais lengviau 
perlįsti per adatos skylutę 
negu patekti į valdžios šiltą 
kėdę.

Gubernatorius didžiuojasi
Reporteris, susipažinęs su 

valstijos ekonomine ir poli
tine padėtimi, gavo pasima
tyti su gubernatorių Ste
phen McNchils, kuris new- 
yorkieciui taip aiškino:

Pensionierių klausimas 
čia nėra nei jokia našta, nei
gi didelis rūpestis. Priešin
gai, valstija iš to turi didelę 
naudą, atvyksta senų, at
vyksta ir jaunų, kurie atsi
gabena išteklių, perkas so
dybas, auga gyventojų skai
čius, kartu kyla ir ekonomi
nė valstijos būklė. Maisto 
čia yra pakankamai visiems, 
medicinos pagalba aprūpin
ti visi ir dėlto mums tenka 
tik didžiuotis. Be to, mums 
netenka būti New Yorko, 
Michigan, Califomijos ir 
Texas valstijų padėty”.

—Tiesa, anų valstijų biu-
INukalte į 7-ą pusL),

anksto girdimi grasinimai, 
kokius Chruščovas Albani
joj viešai pakartojo. Grasi
nimais į pasimatymą neįvi
liosi . . .

Tuo tarpu Ženevoje slap
tos derybos tiek pat tėra vai
singos, kaip ir viešos — pa
žangos nė už centą. Visi 
kartoja savo ir vežimas ne
juda iš vietos. Gal dar pa
judės?
Aliejaus atsargos

New Yorke vyko penkta
sis pasaulinis aliejaus kon
gresas, kuriame buvo atsto
vaujamos visos aliejų gami
nančios šalys. Ten paaiškė
jo, kad Afrika, ypač Saha- 
ros dykuma išsimuša, ar 
greit išsimuš į vieną iš pir
mųjų vietų aliejaus gamybo
je.

Šiuo tarpu Saharoje su
sektą žemėje aliejaus atsar
gų 3,500,000,000 statinių, o 
prieš 4 metus ten buvo už
tikta aliejaus atsargų tiktai 
200,000,000 statinių. Kiek 
panašiai yra Libijos dyku
moje, kur, palyginus, dar 
mažai aliejaus atsargos tėra 
ir tyrinėtos.

Per pastaruosius 4 metus 
ir viso pasaulio aliejaus at
sargos užtiktos žemėje žy
miai, net dvigubai padidėjo. 
Dabar tų atsargų priskaito- 
ma 280 bilionų statinių, o 
prieš 4 metus jų buvo žino
ma tik 140 bilionų statinių. 
Didžiausios aliejaus atsar
gos vis dar yra Viduriniuose 
Rytuose, ten dabar aliejaus 
atsargos žemėje siekia 170, 
000,000,000 statinių; šiau
rinės Amerikos aliejaus at
sargos žemėje siekia 40 bi
lionų statinių.

Nors aliejaus vartojimas 
didėja, bet, kaip 

skaičiai rodo, aliejaus at
sargų žemės gelmėse užtin
kama vis daugiau ir todėl 
aliejaus, troškulio žmonės
dar greit nesulauks.

Šiuo tarpu svarbu pažy
mėti, kad šiaurinė Afrika, 
ypač Sacharos dykuma, vis 
didesnės reikšmės įgauna a- 
Hejaus gamyboje. Tatai tu
ri nemažos ir politinės reik
šmės.

♦
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Liet Darb. Dr-jos suvažiavimas
Gegužės 30-31 dienomis 

Bostone Strand Cafe salėj 
buvo Lietuvos Darbininkų 
Draugijos atstovu suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
per 30 atstovų ir nemažas 
būrys svečių. Suvažiavimui 
pirmininkavo J. Buivydas, 
sekretoriavo Pr. Šveikaus
kas.

Žodžiu suvažiavimą svei
kino : Prof. Steponas Kairys, 
LSS Centro komiteto pirmi
ninkas adv. Steponas Brie
dis, Jackus Sonda Keleivio 
vaidu, Stasys Michelsonas 
LSS 60 kuopos vardu, Na
poleonas Jonužka LDD 21 
kuopos vardu, P. Kriaučiu- 
kas, “Darbo” redakcijos na
rys J. Kiznis ir kt.

Daug gražių sveikinimų 
gauta raštu, kurių beveik vi
si buvo “sustiprinti” dides
nės ar mažesnės sumos “ža
liūkais”. Viso labo suvažia
vimui aukų atsiuntė apie 
$700. Didesnėmis sumomis 
aukojo: LDD 21 kuopa 
$100, LDD 7 kuopa $50, K. 
Bukaveckas ir J. Tumavi- 
čius po $45, LSS Centro Ko
mitetas ir LSS 60 kp. po 
$25, Vinciūnai, K. Lake ir 
LSS 116 kp. po $20 ir tt. 
Neabejotina, kad LDD 
Centro Komitetas netrukus 
paskelbs visų aukotojų pa-
.,„~zLv<« urs.

jis apžvelgė dabartinę poli
tinę padėtį, iškėlė Vakarų 
nuolaidumą bolševikams, 
dažnai pamirštant Sovietų 
pavergtųjų tautų likimą. To
dėl, kalbėjo jis, yra reikalo 
nuolat mums budėti, sekti 
pasaulinės politikos įvykius 
ir nuolat priminti laisvojo 
pasaulio vairuotojams ir 
mūsų bylą.

Pranešėjas apibudino už 
geležinės uždangos pasireiš
kusi revoliucinį sąjūdį, kuris 
paties gyvenimo sukeltas ir 
įauginamas gali suvaidinti 
j komunizmo graboriaus vai- 
jdmenį. Tai vadinamasis re- 
ivionizmas, kurį ir pačių ko- 
; munistu spauda vadina 
; priešu Nr 1.

Tas sąjūdis yra ir Lietu- 
voje. Pranešėjas ragino do- 

■ mėtis Lietuvos gyvenimu, 
sveikai vertinti tenykščius 
įvykius.

Daug laiko suvažiavimas 
skyrė “Darbo” žurnalo rei
kalams, nes draugijos dar
buotėje jis užėmė labai svar
bią vietą.

i “Darbo” redakcijos na
riams prof. S. Kairiui ir J. 
Kizniui padarius praneši
mus, tuo klausimu kalbėjo, 
galima sakyti, dauguma su
važiavimo atstovų. Aišku, 
kiekvienas žmogaus darbas

fnlrc V ori iam rmKiifn

ISGELBftTAS

Ken bendrovės prie Ueaver Dam, Ky-, kasykloje hu\o 
užgriuvę 3 angliakasiai. Po 41 valandos jie buvo išgel
bėti. Dešinėj vienas tų. kurie ieškojo užgriuvusiųjų. 
kairėj vienas išgelbėtųjų, kurį sveikina viena iš už
griovusiųjų giminių.

metų tuos minėjimus rengė 
to vardo postas. Minėjimai 
virsdavo prie jų paminklo 
didžiule lietuvių demonstra
cija, kalbėdavo lietuvių vei- Lietuvių Klubo tik 
kėjai, senatoriai, kongres- griaučiai beliko 
manai ir kt. Dabar dėl lėšų Lietuvių Klubo nam« tik 
stokos legionas nutarė nu- iaučiai teliko, „ netrukus
nmimne zfo»*i7Ti 1/oa įtonvovi #tie bus nušluoti nuo ze- 

paviršiaus. ir ta vieta

W0RCESTER10 NAUJIENOS

rytų jį mūsų pažangiosios, la perdėm buvo visur rišama 
visuomenės keliarodžiu. !su lietuvybe ir jis pats buvo 

Suvažiavimas a t k r e i pė į pristatomas, kaip didelis 
draugijos narių dėmesį, kad: lietuvis - patrijotas, 
būtina remti ir kita mūsų Į Įrašai paminkle tik anglų 
pažangioji spauda: Bostone kalba: “OLIS — ANTHO-

NY 1898-1958. “Grant O’ 
Lord, That we may meet 
and again walk Hand in 
Hand”.
Apsigyveno kun. Mykolas 
Krupavičius

Į Chicagą atsikėlė nuolati-

Iš raštu atsiųstų sveikini
mų čia noriu kelis suminėti.

Inž. J. Vilčinsko, kuris 
sveikino “Darbininkų Bal
so” leidėjų (Lietuvių Pro
fesinių Sąjungų Grupė Eg- 
zilėje, Londonas, Anglijoje) 
ir redakcinės komisijos var
du.

K. Bielinio, sveikinusio 
LSS Literatūros Fondo var
du, kuris pabrėžė LDD su
gebėjimą ir ryžtumą leisti 
pažangios minties modernų 
“Darbo” žurnalą, kuris at
kreipė ir platesnės lietuviš
kos visuomenės dėmėsi, lin
kėjo ir toliau nugalėti visas 
kliūtis.

Jonas Glemža iš Vokieti- 
josjiuoširdžiai linkėjo suva
žiavimui sėkmės. “Darbo” 
žurnalą, 'rašė jis, godžiai 
skaito ypač jaunimas, tik jis 
nėra pajėgus finansiškai, to
dėl dėkojo už jam siunčia
mus veltui “Darbo” egzem
pliorius.

Centro komiteto dviejų 
metų darbų apžvalgą pada
rė sekretorius J. Stilsonas, o 
rev. komisijos pranešimą 
padarė A. Mačionis. Suva
žiavimas apyskaitą patvirti
no.

Išklausytas prof. Stepono 
Kairio pranešimas, kuriame

galima tas ar kitas prikišti 
.Darė užmetimų ir “Darbo” 
redakcijai dėl to ar kito 
straipsnio turinio, “aukš
tos” kalbos, arba kodėl ne
iškeltas tas ar kitas klausi
mas, bet daugumos nuomo
ne “Darbas” per paskuti 
nius metus padarė labai di- 

’delę pažangą, jį teigiamai 
įvertina vis platesnė mūsų 
į visuomenės dalis, todėl rei
kia dėti visas pastangas, 
kad “Darbas” galėtų ir to
liau eiti ir nuolat tobulėti. 
“Dorbas” ir toliau turi lai
kytis tos ideologinės kryp
ties, kuri yra sava jo leidė
jai, jame turi būti duodama 
į vietos pasisakyti visais svar
biais klausimais visiems de
mokratinio Įr socialiai pa< 
žangaus nusistatymo asme- 
nims.

Suvažiavimas pabrėžė 
malonų faktą, kad žurnale 

(vis labiau pasireiškia jau
nesnioji karta. Jai ir ateity
je turi būti sudarytos tam 
tinkamos sąlygos.

Suvažiavimas pavedė 
prof. S. Kainui ir J. Kizniui 
sudaryti “Darbo** redakcinį 
.kolektyvą, kuris dirbdamas 
j lygaus bendradarbiavimo 
pagrindu vestų “Darbą” į 
naujus laimėjimus ir pada-

einantis “Keleivis”, Čikago
je einančios “Naujienos”, 
nes tik stipri spauda užtik
rins pažangiųjų idėjų vyra
vimą mūsų išeivijoje ir pa
dės jas perkelti ir į mūsų se
nąją tėvynę Lietuvą.

Paskutiniuosius 2 metus
draugijos centro komitetas imam apsigyvenimui buvęs 
buvo Niujorke. Su važia vi-į ilgametis VLIKo pirminin- 
mas nutarė jį perkelti į Bos-'kas ir krikščionių demokra- 
toną, todėl ir jį sudaryti iš ,tų veikė jas_ kuig. Mykolas 
bostoniškių, tik vieną narį Į Krupavičius.
išrinkti iš Niujorko.

vo chemijos inžinieriaus di
plomą, o Anthony Aukštuo
lis elektros inžinieriaus di
plomą.

Annapolio laivyno akade
mija gerais laipsniais baigė 

tik padėtita rieto D. P. Chiras ir Wiliiam G. vainiką. Staiga toks mineji- is g em ke)ias Stalgaitis.
mų, turinčių visiems lietu-1 pae.;žiūrėies i tuos klubo Valstybinę mokytojų ko- viatns didelę reikšmę, nejauku ir legiją magistro laipsniu bai-
traukimas, sukėlė musų vei-j,..^ s(|arosi R ,a abejo. g6 Bronė Kvederaitė, Vįvj- 
kejų tarpe rupesnj ir todėl! j ar ^„avyks senesnio an Andrukonytė ir Karolina 
jau pernai buvo sudarytas „^^us žmonėms sukurti Juškevičiūtė.

kitą tokį židinį, kuris tiek 
šildytų lietuvių širdis kiek 
čia senasis.

Jame per daug metų bu
vo renkamos aukos Lietu-

. .. . .vos laisvininmni ir kitiems•k.17 organizacijų su 50 do-svarbicms mt, reikalams, 
lenu parama, is kurių dar Jame buv0

vaidininmų, koncertų, pas-' 
kaitų, kongresų, susirinki- į 306 Main St. 
mų, visokių banketų ir tt. Sekmadieniai*
Kiek visokių sumanymų čia | nebegalime šokti
iškelta, aptarta ir pradėta į , • i i
vykdyti ’ * I ^eikl* Worcesteno kolo-

Dabar nebeturime tokio !nUa virto miegančiu^ kaimu, 
nuosavo židinio. Sakoma, Netekome sales, 
kad tik laikinai. Tikėsime.
Bet yra ir tokių, kurie truk- 
do vėl naują sukurti.

šiuo metu Lietuvių Pilie
čių Klubas įsikūrė nenuosa- 
vame name 45 Millbury gat
vėje, virš buvusio Rialto te
atro.

komitetas rūpintis, kad mi
nėjimai būtų tęsiami.Posėdžiui paaiškėjo liūdna padėtis: užklausta 412 organizacijų ir veikėjų nuo^ monės ir paramos. Teatsakė'

susidarė apie 20 dol. išlaidų 
korespondencijai, tad kaso
je teliko 30 dolerių. Jei ne
bus gauta finansinės para
mos iš niekur, teks nuo tos 
gražios tradicijos ir lietu
viams svarbios demonstra
cijos atsisakyti.

Lūdni reiškiniai 
veikloje.

Jūratė Micutaitė gerais 
pažymiais baigė Braun uni
versitetą Providence, R. L
Įsteigė naują bendrovę

Jonas Plepys, Vladas Za
jančkauskas ir Edvardas 
Svvartz įsteigė bendrovę “J 
& J Realty Co”. Jos adresas

mūsų

Cbicaga neteko senų 
lietuvių veteranų

Balandžio 30 d. ir gegu
žės 3 d. Chicagoje pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo du seni 
lietuviai - veteranai: mirė Roselando klebonas kun. 
Šaulinskas ir vaistininkas
Antanas Kartanaš.

-------- -** ‘ -
MIAMI, FLA.

uždraudė
sekmadieniais šokius. O kai 
negalime šokti, tai mažai 
kas nori lankylis į geguži
nes.

Tai vis girtų politikierių 
neapgalvotų strakčiojimų 
vaisiai.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra” 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
PM mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatu indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų jdomvbių! Se gražiais pavo&shb.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mase.

Į centro komitetą išrinkti:
V. Anesta, J. Januškis, V. 
Jackūnas, N. Jonuška, Pr. 
Ramanauskas, M. Strazdie
nė, Pr. Šveikauskas, J. Vin- 
ciūnas ir J. Stilsonas (iš 
Niujorko).

Kandidatais: J. Sonda, 
P. Brazaitis ir S. Janeliūnas.

šeštadienio vakare LDD 
21 kuopa surengė pokylį su
važiavimo atstovams pa
gerbti, kuriame dalyvavo ir 
didelis būrys svečių bosto
niškių. Po gardžios vakarie
nės banketo šeimininkas N» 
Jonuska davė žodį J. Buivy* 
dui, F. Jtriaučiukui, A. Ma- 
čioniui, St Briedžiui, J. 
Stilsonui, dr. D. Pilkai, Pr. 
Šveikauskui, J. Taurinskui, 
S. Jane liūnui. Kalbėjusieji 
ne tik dėkojo banketo šei
mininkams, bet taip pat da
linosi suvažiavimo įspū
džiais, lietė jame jau iškel
tus ir dar kelsimus klausi
mus.

Kalboms pasibaigus, dar 
buvo progos pasikalbėti su 
seniai matytais draugais ir 
bičiuliais.

J.V-gas

CHICAGO, ILL.

A. Vanagaičio minėjim as
Gegužės 24 d. Maria Aukš-

Minėsime baisiuosius 
trėmimus

Nuskendo P. Aukštuolis
Gegužės 31 d- čia gauta 

telegrama, kad gegužės 30 
d.-ežere prie Santa Paulo, 
Kalifornijoje, laiveliui ap
virtus nuskendo Pranas 
Aukštuolis, 39 metų am
žiaus.

Worcesterio lietuviai jį šlubas 
gerai atsimena. Jis čia gy-

Noriu padėkoti
Gimtadienio proga birže- 

d. gavau daug gražiųlio i
Ariu visiems. Y- 

patingai noriu padėkoti J.

Gegužės 14 d. buvo susi-
. • • M , rink£ A,tO Miami ir BaIf° 6-•< au.u.v.u, „„

skXriR atstovai vendamas 7 metus daug vei
kė; labai gražiai mokėjo su-1 .. * A įsteigėjo j jr gutapė bendrai minėti

kompozitoriaus Antano \ a-; baisiuosius įvykius. Minėji- 
nagaičio 10 metų mirties mo aufcag pasidalinti lygio- 
sukakties minėjimas. Publi-:1T)js dalimis Lietuvos laisvi- 
kos sutraukė labai daug. njmo jr šalpos reikalams. 
Pats minėjimas buvo trum-, Minėjimas bus birželio 14 
pas, bet įspūdingas, su gra- j. Miami Lietuvių Klubo sa- 
žia menine dalimi. Pagrin- (3655 NW 34 st Mia. 
diniu kalbėtoju buvo Vieny-Įmi) Pradžia 5 vai. vak. 
bės redaktorius iš Nevv Yor-; Minėjimo surengimu rū
ko Juozas Tysliava. Solistai pintis pavesta komisijai, į
dainavo velionies kūrinius: 
Mi Krįpktfuskienę, A, Stem- 
pū^epė irSt Bafaj, beii Ali- 
se Stėphens ansahiblis.
įdomus pasikalbėjimas per 
“Margučio” radiją

Gegužės 28 d. vakare per 
Margučio radio 
Br. Dirmeikis suruošė lais
vąjį pasikalbėjimą aktuali- 
nėmis temomis iš lietuvių 
gyvenimo su Vienybės re
daktoriumi J. Tysliava, at

kurią įeina V. Skupeika, A. 
Norriš, L. Kelly ir A. B. 
Kemen. ‘Bus ir meninė dalis, o po jos vakarineė.

Balfo ir Alto vardu nuo
širdžiai kviečiame visus vie
tos lietuvius ir atvykusius 

pranešėjas SVC(jUS minėjime dalyvauti.
Rengimo komisija

CUSTER, MICH.
Mirė L. Boyervykusiu iš Nevv Yorko į Va

nagaičio minėjimą. Tris dienas pasirgęs uni-
Tarpe kitų įvairių klausi- versiteto ligoninėj Ann Ar- 

mų B. Dirmeikis pastatė i bor mirė Ixwis Boyer, 55 
klausimą, kodėl J. Tysliava metu amžiaus.
savo redaguojamame sa

šalaviejui ir J. Matijošaičiui 
už vaišingumą ir savo sū
nums, marčiai ir anukui už 
dovanas.

Gaila, kad vis dar tebesu 
ir daugiau šlubuoju 

negu po pinnosios operaci-
jos, todėl daug ko negaliu 
dirbti. Turbūt tik grabo len- 

gyventi su senosios kartos ta tepagelbės.
lietuviais, priklausė Sanda- 
ros organizacijai ir buvo 16 
-sios kuopos sekretorių.

Jis visą laiką gyveno pas 
Domininką ir Elzbietą Ma
žeikas, praeitą vasarą buvo 
atvykęs atostogų į Worces- 
terį pasisvečiuoti. Jį teko 
kartu su Mažeika ir J. Mati- 
jošaičiu palydėti iki aero
dromo Bostone.

Šalaviejų, Krasinskų ir 
Mažeikų šeimos liūdi dėl

BROOKLYN, N. Y.

Nauja lietuvio dantų labara- 
torija ir dantų gydymo 
kabinetas

Kvirinas Aleksandravi
čius gražiai įsikūrė savdųlUK 
me, 91-13 102 SŪ Ricbt 
mond Hill 18, N. Y. Jis iš 

svnnvs “uui yei fesjjos dantų technikas, 
taip ankstybos Prano Auks- isimio V- Vokieti,
tuobo mirties.

Pastatytas paminklas 
adv. Antanui Oliui

Kazimierinėse kapinėse 
pastatytas paminklas pernai 
mirusiam buv. Lietuvių tau
tinės sąjungos pirmininkui 
ir veikėjui advokatui Anta
nui Oliui.

Paminklas yra masyvus ir 
gražus — šlifuoto akmens.

Kapų puošimo dieną dau
gelis lietuvių aplankė pa
minklą ir visiems krito į a- 
kis, kad velionies artimieji 
paminkle neįrašė nei vieno 
lietuviško žodžio, išskyrus 
pavardę.

Tuo tarpu velionies veik-

vaitraštyje Vienybė skelbia, 
kad smetoninė spaudos cen
zūra buvo daug žiauresnė 
už caristinę cenzūrą.

Klausytojai šypsojosi, 
kaip Tysliava ramiai paaiš
kino, kad tai yra tikra tiesa 
ir nurodė pavyzdžius.

Tautinės minties laikraš
čio redaktoriaus viešai bu
vo pasakyta į akis kitam 
dideliam tautininkui tikra 
tiesa.
Dariaus • Girėno minėjimai

Gegužės 27 d. Dariaus - 
Girėno legiono poste buvo 
susirinkę įvairių organiza
cijų atstovai aptarti žuvusių 
lakūnų Dariaus ir Girėno 
minėjimą. Iki šiol per eilę

Velionis buvo gimęs Pen- 
sylvanijojc, vėliau gyveno 
Illinois valstijoje, o nuo 
192d m. atsikėlė į Custer.

Jis ilgus metus veikė Ma- 
son apskrities ūkininkų są
jungoje, buvo McClellan 
mokyklos direkcijos narys, 
jaunųjų ūkininkų (4-H) klu- 
lxi vadovas, Lietuvių Drau
gijų Fountain ir Scottville 
narys.

Velionis paliko antrąją 
žmoną Clara (pirmoji mirė 
1930 m.), du sūnus: gydyto
ją Louis (Fort Wayne, Ind.) 
ir studentą Tbeodore, 3 
dukteris, brolį Edwardą ir 
seserį Kuncaitienę.

.1. A. Valstybėse daugiausia 
raštingu žmoniu vra Iowoj, bū
tent VU.2',<.

Ilsėkis, Pranai, ramiai Dė
dės Šamo žemėje, kuri Tave 
taip netikėtai ir anksti pri
glaudė.

“Drum Corps” naujoj 
uniformoj

Lietuvių Karo veteranų 
posto laikomas “Drum 
Corps” trimitų ir būgnų or
kestras gavo naują unifor
mą, tikrai lietuviškos spal
vos.

Gegužės 30 d. kapų lan
kymo proga jam marguojant 
per miestą visų dėmesis bu
vo nukreiptas į šį gražų jau
nuolių orkestrą.

Kitą dieną Woreester 
Sunday Telegram įdėjo or
kestro nuotrauką su parašu 
“Drummers stop smartly a- 
long parade route”.
Jie gavo diplomus

Henrikas L. Jokubauskas, 
Leopoldo ir jo žmonos Jo- 
kubauskų, gyv. 717 South- 
bridge gatvėj, sūnus, baigė 
šv. Kryžiaus kolegiją ir ga
vo chemijos magistro laips
nį.

Politechnikos institutą 
baigė Povilas Sikorius ir ga-

Tą amatą įsigijo V. Vokieti
joje gyvendamas. Ir JAV 
tuo amatu verčiasi. Dirba 
vienoje dantų gydymo laba- 
ratorijoj. Dabar ir pats įsi
rengia savo dantų labarato- 
riją ir dantų gydymo kabi
netą su dantų gydytoju.

Kv. Aleksa ndravičiaua 
žmona dirba vienoje Brook
lyno ligoninėj laborante 
technike.

Jų sūnus Tomas jau bai
gia aštuonmetę pradžios 
mokyklą, o Donatas jau į- 
veikė pradžios mokyklos 
trečią skyrių. Vienam ir ki
ta m mokslas gerai sekasi ir 
abudu neatsilieka ir lietuvių 
kalbos moksle.

K v i r i no Aleksandravi
čiaus brolis Povilas taip pat 
gyvena savo namuose. Jis y- 
ra statybininkas. Toj profe
sijoj ir verčiasi. Jo sūnus 
baigė geologijos mokslus, o 
duktė, baigusi kolegijos 
mokslus, ištekėjo už inžinie
riaus Antano Bolero.

Broliai Aleksandravičiai 
yra geri lietuvių spaudos 
mėgėjai.

Richmond Hill 18, N. Y. 
gyvena nemaža lietuvių, tai 
dabar jie turės čia savą tau
tietį dantų techniką.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Silkių svaras 6 rubliai

Lietuvos šaldytuvų kom
binatas skelbia šitokias sil
kių kainas: Pirmos rūšies 
Atlanto mažai sūdytų kilo
gramas (du svarai su ketvir
čiu) 13 rublių, sūdytų — 7 
rubliai. Palyginus su kitų 
kraštų kainomis, Lietuvoje 
silkės nepaprastai brangios, 
nors patys Lietuvos žvejai 
jas Atlante gaudo. Taip yra 
dėl to, kad sovietinė valsty
bė iš silkių apyvartos sau i- 
ma lupikiškus pelnus. 
Pasodinta 2 mil. medelių

Neringoje šj pavasari pa
sodinta 2 milionai medelių. 
Taip skelbia Vilnaus radi
jas. Sodinimas atliktas per 
20 dienų. Neringos apželdi
nimo darbai būsią tęsiami. 
Mokins kulraruzus auginti

minėta, buvo gabenami ne
žmoniškose sąlygose. Apie 
tai vaizdžiai kalba iš kelio
nės parašyti laiškai.

Štai buvęs Kaišedorių i 
gimnazijos direktorius Sta-1nistų partijos centro koraitc- Kairiūkštis u Naujosios 

to leidžiamas žurnalas Ko-^jlnios (už yU-niaus) para- 
munisus šių metų Nr 4 nu- ,aiškelj broliui <«ak- 
siskundzia, kad propagandi- f
nė literatūra mažai perka-, ..M’ie|as daktare Ka mes
ma‘ 'pergyvenome atpasakoti nė-

1957 58 metais buvę iš- ra galimybės .. . Jau negali 
leista eilė “naudingų kny-būti didesnių smūgių, atsky- 
gų”, apie piimūnų patyli- rus žmoną nuo vyro ir vai-
mus ir pan., kuriu bendras kus.
tiražas siekęs daugiau kaip Kad mums trūksta oro ir
pusę milijono egzempliorių, vandens, tai tas kentėjimas 
“tačiau ši literatūra eilėje niekai. Aš likau su vienaiseilėje
rajonų labai slpnai pasiekiai marškiniais ir neturiu nė vie- 
skaitytojus”. Vievio, Molė-no palto ... Tai viskas suly
tų, Veisėjų rajonų knygynai ginus su kitomis kančiomis 
visiškai atsisakę platinti kai
kurias knygas, o Jiezno,
Plienu, Tauragės, Pandėlio,
Radviliškio ir kituose rajo
nuose buvo parduota vos po 
2 . 3
knygos, kaip “Materialinio 
suinteresuotumo kėlimas 
kolūkiuose’’. Iš tų pasisaky- 

Atvyko ukrainiečių būrys mų aiškėja keli būdingi da-

niekai. Važiuoju vagone su 
kitais piliečiais iš tos pačios 
vietovės mažame vagone 32 
žmonės, tik vyrai. Jeigu dar 
pasiseks Tau parašyti iš Ru- 

egzemplioriai tokios sijos, tai laiške rašysiu at-

mokinti kolchozininkus ku 
kurūzus (komus) auginti ir 
nuimti.
Traukiniai pro Vilnių

Pasak Vilniaus radijo, 
nuo gegužės 26 d. pro Vil
nių eina šie traukiniai: Ry
ga - Simferopolis, Ryga - 
Gomelis, Leningradas - Sta
lingradas, Leningradas - 
Lvovas, Maskva - Karaliau
čius.

Be to, proVllnų eim 0e.;7Yaį^''T 
aoginiai vagonai Karaliau- mi kad „iekas g t0 ]atini. 
cius - Soči, Karaliaučius -

lykai:

1) Didžiuliais tiražais iš
leidžiama propagandinė li
teratūra, kurios mažai kas 
perka. Dabartinės Lietuvos 
knygų leidybos statistikoje 
paskiau jau operuojama mi
lijoniniais tiražais.

2) Aiškėja, kad ne tik ei-

virkščiai. Niekas iš mūsų ne
žino, už ką kenča. Kitą laiš
ką rašysiu kitiems, tačiau 
nežinau, ar galėsiu parašyti, 
nes matyti liūdna ateitis. Už 
ką??? Kiekvienas stato tą 
klausimą. Važiuoja tūkstan
čiai žmonių”.

“Mano gal pask. Ink. ir 
sveik, visiems artim.”

Jis tą pačią dieną sugebė
jo parašyti ir antrą laiškeli 
kitam asmeniui:

Drauge, kenčiame ncap-

PAGERBIA ŽUVUSIUS KARO VETERANUS

Rupu puošimo dieną Arlingtono kapinėse«.m bcziuomo Kaseiuo Kapo Karo vete

ranu administracijos viršininkas SummerG. VVhiltier uždeda prezidento Eisenho- 

werio vainiką.

Pažanga Susivienijimo baruose
J. DRAGAŠ1US

Siuntiniai lietuviams į
Lenkiją nebuvo sustabdyti.

2. Nutarė ir toliau sena 
tvarka tarpininkauti dėl 
vaistų siuntimo iš Balfo 
Centro.

Vaistų siuntiniai per 
Miuncheno įstaigą nebuvo 
sustabdyti.

3. Pirmininkui pasiūlius, 
nutarta š. m. rugpiūčio mėn. 
pradžioje šaukti Balfo di
rektorių posėdį.

4. Posėdyje dalyvavęs re
vizijos komisijos pirminin
kas pareiškė, kad yra gavęs 
atskaitomybės dokumentus 
ir jų patikrininmas vykdo
mas revizijos komisijoje.

5. Sudarė naują sutartį su 
reikalų-vedėju kun. L. Jan
kum tomis pačiomis sąlygo
mis, tik ryškiau nusakant jo, 
kaip reikalų vedėjo, teises ir 
pareigas. Sutartis galioja 
vieneriems metkms su teise 
po metų laiko šią sutartį nu
traukti, Balfo valdybai arba 
reikalų vedėjui apie tai 
prieš mėnesį laiko pranešus, 
kaip kad būva anksčiau.

Akivaizdoje šių pozityvių 
Balfo Centro nutarimų ir to 
didžiojo tikslo, kviečiame 
visus Balfo rėmėjus, skyrių 
ir apskričių vadovybės ir 
Balfo direktorius jungtis 
prie Balfo veiklos stiprini
mo ir šalpos lėšų telkimo.

Tik darnus mūsų visų jė
gų ir minčių telkimas, be as
meninu priekaištų, gali iš
plėsti Balfo veiklą.

Baisių Birželio įvykių mi
nėjimai tebūna pirmoji pro
ga mūsų pareigas atlikti.

Kan. Dr. J. B. Končius 
Pirmininkas

Valdybos nariai:
V. Abraitis, V. Alksninis. 

A. Deveniene, kun. J. Pakal
niškis, A. Trečiokas, S. Bre- 
des, Jr.

Revizijos Komisijos
Pirmininkas: S. Lūšys 

Reikalų Vedėjas:
Kun. L. Jankus

NEW YORK, N. Y.

žingsniai. Praeito SLA Sei
mo išrinktoji Jaunimo Ko- 

•misija, kuri susideda iš vie- 
/noje vietoje gyvenančių na- 
jrių, turi galimumo parodyti 
{aktyvų veikimą. Kanadoje 
veikia atskira jaunimo ko
misija, taip pat steigiamos 
Jaunimo sekcijos didesnėse 
lietuvių kolonijose, kaip 
Chicagoje, Bostone ir dau
gelyje kitų miestų.

—Norėdami jaunimą pri
traukti prie Susivienijimo, 
{mes nusprendėm, — sako 
Į p. P. Dargis, — daugiau jam 
į ir duoti. Didelis uždavinys 
'sudalyti stambų besimoksli- 
nančios jaunuomenės šelpi
mo fondą. Bus per kuopas, 
veikėjus ir šiaip lietuvių vi
suomenėje renkamos Moks
leivių Fondui aukos. Mūsų

{tikslas šiam fondui surinkti 
bent $10,000.00. Jau dabar 
daugelis jaunuolių naudoja
si SLA parama ir stipendi
jomis.

O paskutinis svarbus nu
tarimas tai leisti atskirą 
jaunimui mėnesinį loikraštį,

SLA vadovai, preziden 
as P. Dalgis ir sekretorius! 
dr. M. J. Vinikas, spaudos 
bendradarbiams išdėstė 
naujus sumanymus ir dar
bus mūsų didžiausios frater- 
nalės organizacijos veikloje.

P. Dargis, kuris labai uo
liai rūpinasi jo atstovauja
mos organizacijos sėkmin
gumu, nurodė, jog kaip vi- 

mu- sados taip pat ir šiuo mo
mentu yra pagarindinis va
dovybės uždavinys kaip ga
lima daugiau Įjungti lietuvių 
i Susivienijimą, kuris vieno-

PAGERBIA P. DARGI

liniai kolchozininkai tų lei- sakytai, trūksta vandens ir 
dinių neperka, bet ir rajonų oro> b^ didž. smūgis — mū- 
knygynai jų kratos, nenori sų šeimas suskaldė. Neži

nau, ar išlaikys musų šir
dys . ..

Aš turiu tik 2 nosines, vie-. mo neišeis.Charkovas. Atskiri vagonai 
eina ir j Kislovodską. • 3) žmonės prieš kolcho-
Kolchozininkai neskaito 
propagandinių raštų

nūs marškinus, kostiumą, o(dai tarnauja visų pažiūrų 
lietuviams.palto neturiu nė vieno, bet 

žuię sistemą .via uesv mažmožis. Blogiausia, Sis darbas mums svarbus
tatę, kad kratosi tokio leidi-į ka(j nuo šeįmos atskirtas ir ne dėl biznio, — sako jis,
nio, kurio viršelyje matone-'gaj 

Ne kas kitas, bet komu-mėgstamą žodi “kolūkis”

Visiškai slaptai...
Kai 1940 metų vasarą ko- saugumo liaudies komisaro 

munistai pagrobė Lietuvą, pavaduotojas, 
tuoj visame krašte prasidėjo Jis tuo reikalu paruošė 
medžiaginis skurdas ir dva- instrukciją, kuri lietuviška 
sinė priespauda. Visi buvo išvertus šitap prasideda: 
apimti didelės baimės, • nes “Visiškai slaptai. Instruk- 
niekas nebuvo tikras, kad cija dėl prieštarybino ele- 
jis tą ar kitą dieną ar naktį mcnto išvežimo tvarkos Lie- 
nebus enkavedistų iš namų tuvoje, Latvijoje ir Estijo-

, niekuomet nepamaty 
sim”.

O štai ką vienas 
mas gydytojas parašė svei 
katos komisaro pavaduoto
jui gyd. J. Pamarauskui:

“Daktare, Sveikinu iš po- 
selencų ešalono. Gyvename 
'blogesnėse sąlygose negu 
gyvuliai: trūksta oro — ir

nes Susivienijimas sukurtas 
kaip tik ne biznio, o lietuvių 

veža- savitarpinės pagalbos tik
slais. Jeigu jau taip kalbėti, 
tai SLA pinigų turi pakan
kamai, kad galėtų ištesėti 
visus savo pasižadėjimus 
savo nariams. Bet SLA va
dovybė jaučia, kad ji neat
liktų pilnai savo uždavinių,

badaujame. Už ką? Paga- jeigu nedidintų savo narių 
liau, jei jau mums tūkstan- skaičiaus ir tuo pačiu ne

nus-Lietuvių Skautę Brolija 
prendė apdovanoti SLA prezi 
dentą Povlą Dargį skautu ordi- 'kuris bus pridedamas prie 
nu. Tai SLA palankumo jauni- Tėvynės ir platinamas atski- 
mui ir ypatingai skautams pri- rai. Numatoma, kad jame 
pažinimas. Paveiksle Skautu ;bug anglų kalba skyrius Čia 
Brolijos atstovas A. Banevičius j gjmusįems jaunuoliams, ku- 
įteikia P. Dargiui ordiną SLA |rf a Ralba labiau j 
patalpose New Yorke.

išvestas . 
nebegrįš.

ir niekada ten je”.

čiams suaugusių kiek galė
tų taikinti bausmę, tai už ką 
kenčia maži vaikai? Jei jau 
norėjote mus išžudyti, tai 
reikėjo rasti gražesnį bū-

JOSIF STALIN

Jo įsakymu buvo pavergta 

Lietuva. Jis yra vyriausias 

Lietuvos pavergėjas.

Instrukcija ilga, labai — skiepijimą bacilomis 
smulkiai nupasakoja ir mo-j*r butų iškart baigta, ar kitą 
kiną, kaip tą išvežimą vyk- priemonę surasti.

:dyti. Numatytos visos smul- “Daktare, visko tikėjaus 
kmcnos. Įdomu pastebėti, iš Komisarų Tarybos, bet 
kad tas išvežimas laikomas , kad tūkstančius lietuvių iš 

j “didelės politinės svarbos Lietuvos išsiųstumėt nesiti- 
' uždaviniu”. įsakoma, kad kėjau.

Kai svarstydavome 1940 
m. pradžioje buvusios vy-

stiprintų didžiosios lietuvių 
patriotų organizacijos, o per 
tai ir liendros lietuviškos 
veiklos.

—Negalima skųstis, —

nuvežti, apie x tai jau daug

pridūrė dr. M. J. Vinikas, — 
nes SLA organizatoriai, 
šiais laikais, kai nesunku 
gauti pageidaujamą draudi-

—Bendras mūsų tikslas,
— pasakė dr. M. J. Vinikas,
— tai remti lietuvių kultūri
nius žygius. Štai mes sutei- 
kėm M. Čiurlionio vardo 
ansambliui stambią paskoląmą, vis tik daug laimi nau- jf. ‘ dl,J(,m jiem’

JĮB narius> prirašydami. Tuo nu^v? Jnam^ kurjame jie
kartu buvo rašvta iš lūnu tu ** fU’ *7* 1” » "v ,g®nau gali netrukdomai veikti ir 
kaitų buvo lasyta is lupų tų, patarnautų lietuviškai visuo- .. nai,dimra veikla
kuriems pavyko ištverti ir mene; stemriamasi draudi-V -1.s^vo nau01 J menei, stengiamasi mautu- Lygiai bus paremiami ir kiti

mo patarnavimą padaryti kŪ|į6nnjai kur
kaip galima tikslesni ir nau- bus ,.asta j būtjna ir rei. 
dingesni. Paskutinis CT A J

pašau-

Tautinių grupių 
konferencija

New Yorko Belmont Pla- 
za viešbutyje, gegužės 23 
d. įvyko tautinių grupių at
stovų konferencija. Konfe
renciją sušaukė trys organi
zacijos — Conference of 
Americans of Central and 
Eastem European Descent 
(CACEED), kurios pirmi
ninku yra prel. J. Balkū- 
nas, Foreign Language Edi- 
tors and Publichers Associa
tion ir Anti-Defamation 
League.

Dalyvavo suvirs 150 as
menų, kurie atstovavo virš 
114 laikraščių ir 20 tauty
bių.

Pirmame posėdyje pirmi
ninkavo Dr. J. Lichten di
rektorius Anti-Defamation 
League svetimi) kalbų sky
riaus. Kiti — autorius Louis 
Žara ir Dr. Marrow New 
Yorko miesto tautinių ir ra
sinių grupių reikalų direkto
rius, pasisakė prieš rasinę, 
religinę ir tautinę diskrimi
naciją.

Pietų metu pagrindinę 
kalbą pasakė senatorius 
Kenneth Keating. Prelatas 
Balkūnas pristatydamas se
natorių Keating trumpai 
papasakojo apie CACEED 
(Centrinės ir Rytinės Euro
pos Amerikiečių Konferen
cija) veiklą. Ją sudaro 10 
tautinių grupių organizaci
jos (lietuvių — ALTas).

Po piet Dr. Oskar Halec- 
ki, Fordhamo universiteto 
profesorius, kalbėjo apie 
Europos federaciją ir Jaltos 
konferencijos pasėkas. Pir
mininkavo čekų veikėjas 
Andrew Valuchek.

atsidurti laisvajame 
lyje.

Sukako 18 metų nuo tų 
baisiųjų diepų. Daug tūks

SLA 
tai įvedimas kalinga parama.laimėjimus u.. gjs |)asįkalbčjimas paro_

mdelHĮ- TayHdė, kad SLA vadovai pilni 
mieli indeliai tuo tarnu tai-: . • • ... ___ •  •!_ --

(“šita operacija turėtų būti 
atlikta be triukšmo ir pani
kos, taip kad nesireikštų jo
kių demonstracijų bei 
kių išsišokimų . . . Opel 
'ja pradedama auštant
i Padarius kratą, išvežamie- dabar? Vadinasi jus 
Įsiems pareiškiama, kad vy-
■ riausybės nutarimu jie būsią---- » —■ y:
(išvežami į kitas Tarybų Są- Kerštas — žemiausio, puolu-1 , , >Oms 
jungos sritis’’ . . . s’n žmntranc dviourrcmoc- i al

Išsamiai mokoma, kaipmeluoti, kad vyrai nebus atskirti nuo savo šeimų, “šei- vaikų ir moterų, mos atskyrimo operaciją da-

tančių tų vargšų seniai ilsi 
si užkasti Sibiro taigoje ar'mieii indėliai tuo tarnu tai

vijai.
invalidais ir ten vargsta, o,taupomųjų indėlių opcraci- plačiajai lietuvių išei-

riate. Pritariate tautos žudy- |kl.‘ ^benešą s»vo kryželi *s- jos bus taikomos ir kitiems 
mui, tautos sunaikinimui. it,e™ime- „ nariams. Dabar SLA narys
Kerštas — žemiausio, puolu-I, Vlsoms 3.°ms, kan9°,ms turi galimumą savo draudi- 
sio žmogaus džiaugsmas. dar n.ematyti galo- Gal darmo susidariusią sumą laiky- 
Keršijimas tik nusikaltu- neP,ei.t žemė bus;ti Susivienijime, kaip indėlį
siems, bet ne tūkstančiams1^ , ais' a’ Bet tas nereiškia, lygiai kaip bet kuriam ban-

BALFO REIKALAI

Bet didžiausias siaubas ryti tokiu būdu, kad iš pra- 
nusiautė visą kraštą 1941 džios apie atskyrimą nebūtų 
m. birželio mėnesio 14 d. skelbiama”... tik kai krata 
auštant. Tada prasidėjo ir padalyta, dokumentai pa- 
tęsėsi kelias dienas didžioji ruošti “įspėti šeimos galvą, 
ir baisioji žmonių medžiok- kad jis savo asmeninius 
lė. Per tas dienas sugaudya daiktus dėtų į atskirą laga- 
ir išvežta į Rusijos gilumą miną, nes išvežamiesiems 
per 30,000 asmenų, kurių!vyramsbūsiąspadarytassa- 
tarpe daug vaikų, senių, mo- j nitarinis patikrinimas ats- 
terų, ligonių. Išvežta gyvu- kirai nuo moterų ir vaikų”, 
liniuose vagonuose blogės-' Net į pakrovimo vietą “vi- 
nėse negu gyvuliai vežami sa šeima gabenama viename 
sąlygose. vežime ir tik pakrovimo sto-

Visą tą šėtonišką žmonių tyje šeimos galva sodinamas 
medžioklę paruošė, žinoma, atskirai nuo šeimos” . . . 
Stalino nurodymu, gen. Se- Pagal tą instrukciją su- 

tada Sovietų Sąjungos j gaudyti žmonės, kaip jau

kad reikia nusiminti ir pa< 
siduoti.

Lietuvoje žmonių dvasia 
tebėra gyva, jie pavergėjui

siunčia už tūkstančius lietu-15^*"^?, .v,®ok“®i"s 
vių tas, su kuriuo 1939-1940 I1?'8 t,k,sl 'aoieU Nevertl 
tn. praleisdavai ilgas valan-'butumc l,etuvio vardo, je, 
das, o dabar posclencas i mes’ »'enantieji laisyaja- 

-----  * me pasauly, pamiratume

Būkite prakeikti Lietu
vos valstybės ir tautos duol>- 
kąsiai. Tokių linkėjimų

tolimą SSSR 
Bronei Vaitui evičienei

pavyko pasiųsti laiškelį jau
krašte vargstančiuosius ir 
paliautume visomis galimo-

iš Kalugos, 80 kilometrų T.'?. P> ‘^.onemis jiems pa- 
nuo Maskvos. Ji rašo, kad i?**1 T^zi^kat ir dvasiš- 
“važiuojame penktų diena. kal’ Jei nustotume Pnm‘“S
Mes labai nuvargome, iš va
gonų neišleidžia, tik vieną 
kartą buvo išleidę 15 minu
čių”.

Taip jie buvo vežami. O 
į kokias sąlygas pakliuvo!

tiems, kurie tebėra laisvi, 
branginti tą laisvę ir kelti 
balsą prieš prispaudėjus ir 
dalyti viską, kad pavergtos 
tautos atgautų laisvę.

O. L

Pranešame Balfo direk
torių, apskričių, skyrių va
dovybėms ir Balfo rėmė
jams, kad Balfo Centro 
Valdyba savo š. m. gegužės 
27 d. posėdyje svarstė šiuos 

rankus SLA nariams ir duos klausimus:

ke, gauti už jį 3% ir atsiimti 
bet kuriuo metu, kai tik na
riui esti reikalingi pinigai. 
Šis patobulinimas yra ne
paprastai naudingas ir pa

galimumo Susivienijimui 
plačiau patarnauti mūsų vi
suomenei.

—Jeigu dar pridėti,

1. 1959 m. balandžio 19 
d. buvo nutarta maisto ir 
medžiagų siuntinių tarpi
ninkavimą nutraukti dėl vi-

pabrėžė dr. M. J. Vinikas, suomenės nepasitenkinimo
— kad dabar galima priimti jų turiniu ir dėl komplikuo-
nariais asmenis ir vyresnio tos jų persiuntimo priežiū- 
amžiaus, tai galima tikėtis, ros. Visuomenei pageidau- 
jog mūsų patobulinimais jant, nutarė ištirti naujus 
pasinaudos dar didesnis na-.kelius ir priemones vertin- 
rių skaičius. Įgesniems siuntiniams suda-

—Jaunimo organizavime, ryti ir tarpininkauti juos
— toliau kalbėjo P. Dargis, pasiunčiant. Apie tai visuo-
— padalyti nauji svarbūs menė bus painformuota.

i
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vo visiškai akli?
—Pagal Maižiaus pasaką,

taip išeina, tėve.
—Bet jeigu jie buvo taip

akli, Maiki, kad negalėjo 
viens kito matyti, tai kokiu 
spasabu jiedu pamatė tą už
draustą vaisių?

Mūsų kaimyno bėdos
V. KYMANTAS

—Ko taip susimąstęs, tė
ve?

—Didelę dūmą dumoju. 
—Ar vis apie naują uni

formą?
—Ne, Maiki.
—Tai apie ką?
—Ogi apie tai, ar boba

gali būti lygi su vyru, ar ne. 
—Žinoma, kad gali.
—Ne, vaike, tas klausi

mas liko dar nenubalsuotas. 
—O kas turėjo ji balsuo

ti?
—Musų mitingas.
—Nesuprantu, tėve.

. —Nu, tai klausyk gerai. 
Mūsų Sčeslyvos Smerties 
Sušaldė turėjo savo kvar- 
talną mitingą, ir kai čermo- 
nas paklausė, ar turi kas 
naujų sumanymų dėl susai

no moteriškei lygybę.
Tai visgi turim rokuoti,

kad moteris vyrui buvo ne
lygi, jeigu lygybę reikėjo jai 
pripažinti.

—Iš prigimties, tėve, mo
teris visada buvo vyrui ly
gi, bet klaidingi vyrai netei
singai buvo ją pažeminę.

—O kas buvo tie klaidin
gi vyrai?

—Pirmutinis buvo žydų 
abinas Maižius, tėve, kuris 
šgaivojo niekuo nepama
tuotą pasaką apie Adomą ir 
Jievą.

—Aš, Maiki, myliu pasa
kas. Pasakyk man, kokią 
pasaką jis išgalvojo?

—Taigi sakau, kad pasa
ką apie Adomą ir Jievą. Pa
sak Maižių, Dievas nulipdė

Kol Lenkija buvo nepri
klausoma, ji neprisiruošė su- 

—To aš ne’žiau, tėve. Pa- tvarkyti pas save žemės val- 
klausk savo klebono, gal jis dymo reikalo, nors pačioje 
paaiškins. Bet ne tas mums Lenkijoje ne. vienas milijo- 
šiandien rūpi, tėve. Mes tik mažažemių ir bežemių 
norėjom surasti priežastį, ūkininkų skurdo dėl žemės 
kodėl per ilgus amžius mo- neturėjimo, o gretimai var- 
teris buvo pažeminta. Ir mes kaimų buvo nusitiesę 
atradom, kad ta priežastis neapmatomais laukais puoš- 
buvo Maižiaus pasaka, ku- ^ūs dvarai.
ri tvirtina, kad Jeva parsi- Kai 1944 metais nišų tan- 
davė velniui, įtraukė į tą Kų padedami įsigalėjo ii 
nuodėmę Adomą, todėl a- Lenkijoje komunistai, jie, 
budu buvo išvyti iš rojaus, Kad savo pusėn patrauktų 
prasidėjo visokie vargai, li| kaimo biednuomenę, tuojau 
gos ir pagaliau mirtis. Vadi- pažadėjo padaryti žemės 
naši, ji buvo visa to kalti- reformą. Refonna tikrai bu- 
ninkė, ir todėl bažnyčia ii- vo pravesta. Buvo nusavin- 
gai žiūrėjo į kiekvieną mo- tos visų dvarų žemės, palie- 
terį kaip į velnio įrankį. Per kant savininkams 50 ha. 
penkis šimtmečius su viršum Kai dvarų žemės buvo pada- 
katalikų bažnyčia nenorėjo Imtos tarp mažažemių ir be- 
net pripažinti, kad moteris žemių, pačioje Lenkijoje 
turi nemirtingą sielą. Net Beliko nevisi du tūkstančiai 
Amerikoje bažnytiniai fa- neišparceliuotų dvarų. Tary- 
natikai degindavo moteris Binis Lenkijos režimas pasi- 
ant laužų, apkaltindami jas H^o padaryti iš tų dvarų 
bendradarbiaujant su vėl-j “pavyzdingus ūkius”, kurie 
niu. Bet kultūringas pasaulis gamintų sėklinius javus ir 
šitą dėmę nuo moteriškės ugdytų veislinius galvijus, 
nuėmė, pripažino ją lygia! Sukomunistir.tai Lenkijai su vyru ir davė teŽę būti atėjo pagalbon vadinami 
net valdžios viršūnėse, kaip “atgautieji kraštai’ — tai 
Anglijos karalienė. Dabar Vokietijai atimtos . \ akarų 
jau ir bažnyčia pradeda Prūsų provincijos iki Ode- 
prieš moterį lenktis, net į Įr Neisės upių. Tų kraštų 
šventuosius kelia. vokiečių, ne tik dvarinm-

—Maiki, tu perdaug jas Kų bet ir ūkininkų, — dau- 
šlovini. Kur tu matei šven- guma pabėgo nuo lenkų į 
tą moterį? (Vokietiją, dar lenkams ne-

—O ar tėvas nežinai, kad atėjus. Kitus paragino bėgti 
yra šv. Ona, šv. Uršulė ir ke- atėję lenkai, ir didžiuliai 
Ii tuzinai kitų? Yra net Die- žemės plotai gražiai dirbtos 
vo motina! Taigi jūs11 “su- žemės ištuštėjo. Į tuos istuš- 
saidė” be reikalo gaišina tėjusius ūkius komunistinė 
laiką svarstydama klausi- ^“Kijos vyriausybė prade- 
mą, ar moteris lygi su vy- J° kelti lenkus ūkininkus is 
ru, ar ne. PR užimtųjų, seniau Len-

na bloga, darbininkai blo
gai užlaikomi, viskas be
gėdiškai vagiama”. »
Lenkiją gelbėjo nuo bado; 

ir užsienyje perkamos duo-Į 
nos ne valstybės dvarai, bet : 
savo sodybose palikti laisvai 
dirbti ūkininkai. Kai 1956 
metais Lenkijoje įvyko i 

lenkiškasis spalis” ir vai-i 
džion grįžo Gomulka, kal
bėdamas savo partijos cen-i 
■ to komiteto posėdyje, jis' 
patiekė tokių duomenų apie i 
Lenkijos žemės ūkį. Tuo 
metu savarankiški ūkininkai 
di|*bo Lenkijos visų dirbamų 
žemių 78%, kolūkiuose že-i 
mės buvo 8% ir valstybės: 
dvaruose 13%.

Tačiau visų javų krašte 
i.kininkai pagamino 83%, 
Lolūkininkai 8% ir v. dva
rai tik 8 su puse nuošimčių. 
Ūkininkas gaudavo iš savo 
: ėmės vieno ha vidutiniškai 
pajamų 621 zlotą, kolūkis 
517 zlotus ir dvarai 393 zl.
Tai buvo ir Gomulkai “gas- 
I adoriškas” nurodymas, kuo 
gali remtis Lenkijos ūkis.

dės gerovės, tei atsistojo Py- Adomą is molto paskui is- 
teris Maslionka ir padalė į-Į?““ 3° šonkauli ir padarė 
nešimą, kad reikia priimti į ls J°
susaidę ir moteris. Sako, jos1 —O kodėl Dievas negalė-

SIGRĮŽO Iš AUKŠTYBIŲ

Spaudos atstovams rodo beždžiones, kurios steiKos su

grįžo iš 300 myliu aukščio. Majoras Gerald Champlin 

(kairėj) rodo “keliauninke” Able, o dešinėj dr. Don 

Stulikey mažikę Baker. Vėliau Able susirgo ir po ope

racijos padvėsė.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS ARGENTINA

Nežiūrint visokeriopos, 
dvarams tiekiamos pagal- ^isi fanatikai vienodi 
bos, jie nepateisino į juos
dėtas vyriausybės viltis.

Laukiam liepos mėnesio ir 
Amerikos lietuvių 
sportininkųUrugvajaus lietuvių bol

Tr .. . . . ševikų laikraštėlis “Darbas’ .
Raikunuose dvaruose javų1.^. 3 išspausdino iš vietos! Nuo liepos 16 iki 22 Al
is ha buvo gaunama vos 10 jajįra£čių paįmtą žinią, kad gentinoje viešės American 
centnerių, kai tuo tarpu da- vjename Urugvajaus už- Lithuanians Baske t-Bali 
žnas ūkininkas gaudavo pe^ampy labai pamaldi mote-i (Krepšinio) komanda.
24-26 centnerius. Dvarai vis :ris Anffela Hernandez de! Argentinoje susidarė iš 
Ubiau įsiskolina valstybes iPares šių metų kovo mėnesį YR lietuvių organizacijų ir 
ždui. 1954 metais iždas pri- ni.illfip o-loBnio o- spaudos komitetas svečiams

™’s*ybžs , ,dval;^isanti3metųvaiką?manyda-:iš JAV pagerbti. (Jūsų ko- 
— millJOnŲ ZlOtU, Tt/OO !ma Lrarl Lovclai mnlrlrnanfic resoondentui tenka garbė. . ~ • luia) nau naiovai mv; ivt imiesi ivio - *
metais jau 3,o00 mil. ir se-į^ vaikelis prisikels kaip būti to Komiteto sekretorių-
kančiais metais 4,700 mil. Kristus į§ numirusiųjų. mi).

Bet rašydami šitą taip “į- Bus. vienos rungtynės su 
— — - - ... ...... .- domią” iš tamsių žmonių gy.'lietuvių “Kovu”, bus banke-

; —Olrait, olrait, tegul jau K1J0?.. .Provincijų sparčiai, kaip anais laikais Venimo žinia, Kremliaus da- sportininkams ir su jais
!bus tavo viršus. Lenkijos rytuose ir iš pačios mūsų dvarininkai. Ir nesi- vatkos pamiršo paminėti, iatvykusiems svečiams pa-

ĮLenkijos, kur mažažemių matė išlaidoms galo Trobe- kad prieš kelerius metus jų SerbtL Fabrikantas Vladas 
ibuvo pertirsta. Tačiau pa- šiai vis nyksta, ir kad jie bu- pievos” didelis veikėjas Jo-jUrbietis prašė vieną dieną 
.laisvintos ūkininkų žemes tų atstatyti, reikalinga 34'nas Kil^tukas kūjeHu j g l. rezervuoti jam, kad jis galė- 
buvusioje Vokietijoje buvo .bilijonų zlotų, o tokios su-< užmušė ir norėjęs
tiek daug kad sknrtyti dva- mos dabartinės Lenkijos iz- !vį bet jo neturėdamas, pei- 
ų čia nebereikejo ir tie dva- 'das nebegali pakelti. liu ib< ė Žmon/A-

Valstybiniai Lenkijos dva
rai brido į skolas lygiai taip

KASMET ŽŪNA 1,100 
LAKŪNŲ

JAV šiuo metu nekariau-
ja, o, sakysim, pernai žuvo13! pasijo valstybės dirba-

tų svečius pavaišinti argen- 
tinietiška “asada” (barbe- 
que) 120 kilometrų nuo

------- * —------- • - T. ,. , .. j—, ''f <.w.v . T . . | Kad išbristų iš tos sunkios dėlę. Ir ta padarė dėl to, Buenos Aires. Numatyta ii
nuo vyrų dabar jau mažai jo Jievos nulipdyti is mo- igo labo j 105 karo lakū mi. Jų čia yra arti 4,0c0. ;būkl€s Gomulkos vyriausy-'kadjinebuvoaklakomunis-dai^iaupriėmimųirsusipa-
kuo skiriasi: po miestą vaik- no. inai. Vadinasi, kasdien po 3.* Būsimiems pavyzain-.j .............. 1

Unlnū™ '  MaiZlUS to neaiškina. TT - •• !-• --„-O r m'ome ūViams Iromnr.ktrščioja su vyriškom kelnėm, i —Maižius to neaiškina, Kaip jie gaiėjo žūti? ’ giems ūkiams 
nešioja trumpa i nukirptus tėve. Jis tik sako, kad Ado-, y aj besimokinančiu skrai- valdžia nieko
plaukus ir beveik visos rūko mas su Jieva buvo nemirtin- d ti arb. - - - U SKral «-------- ’.... - -
tabaką. Taigi, pagal jį, jas gį ir jiems nereikėjo nieko laimingu
• _ __ •;_ j.1 - ____  _ r1,i.l-kfi noc Fimvoc oiilzinū .

... , . ->ė nemokėjo nieko kito su- tė ir netikėjo karštai Krem- žirįmM pobūvių,
ūkiams komunistų lvoti kaj dėtj liu. Bet, svarbiausia, Jūsųnesigailėjo. -- - «_ j_ I Ta.’m sportininkų atvykimo proga

pagarsinti gerą lie- 
ardą iki padangių: 

dienraščiuose,
apsaugos stoviu -radijuje, televizijoje ir ant

Maskvos radijas susiiūpi-(Visų sostinės sienų. Jau yra 
... • , bei pnty- nuoma už dįrbamą dvarą, n?s, kad potvynis pasibaigė, Itariamasi su krepšinio cen- 

tusius ūkininkus. Atrodė, koiflkfninkj4i npi. pilp o apsaugos stovis nepanai- tru (Asociacion Portena de 
Basųuetbol). Jo pirm. dr. 
Gstiglia labai palankus lie
tuviams ir einama prie to, 
kad pirmiausia svečiai su
žaistų su vietiniais Luna 
Parke ar kitame didžiuliame

kolūkininkam 
nuomon. Mokė

ja lsty bei nustatytąUVJU Utonuoijuo. pi liiiiv J* 1 • TA* * įįculllllvl op
ne? Pirmas pasiprašė balso dis, nuo kurio Dievas uz-vug (jets).
Džiova Barškulis, kuris pra-!draudęs jiems vaisius skinti.- Įsižiūrėję į kelerių pasku
dėjo aiškinti, kad priimti jų —Kodėl? tiniųjų metų duomenis, pa . . . . „„„ «
negalima, ba joms neaugau —Maižiaus pasaka čia matysime, kad tiek nelai- ^tau ?*®Ko ir nereikia, kad pirkti “nuosavybėn”. " i Be reikalo. Juk tai ne ka-
barzdos ir valuk to jos ne- nutyli, tėve. Matyt, jis neži- mingų atsitikimų, tiek lakū- Būtų ūkininkams sektinu pa- To ir ne apgulos stovis, kuris
gali turėti tiek razumo, kiek nojo, kaip tai išaiškinti. nų aukų mažėja. ,vyzdžiu, o pačią Lenkiją \°k:e via valstybinio ū- vjgą laiką yra Sovietijoj.
vyrai. Ale Maslionka raida-: —O kas Adomui ir Jievai štai pernai buvo 2,819 ne- aPverstM duona. kininkavimo Lenkijos dva- Tiesa, dabar daugiau kas
vei jį sukirto. Sako, barzdos drapanas siuvo, Maiki? Juk laimingi atsitikimai ir 1,105' Parsekusius 10 rnetų vai- 1U0se įezultatai. Atrodo, priklauso krašto apsaugos
auga ne vien tik vyrams; kriaučių unijos tada nebu-aukos. 1957 m. 3,324 nelai- sD'bės dvarų skaičius pa- kad Gomulka, net ir Mas-ministerijai spręsti, bet dėl stdione. Dr. Ostiglia siunčia
sako, ožkos ilgi barzdotos, vo, kiek aš suprantu. įmingi atsitikimai ir 1.046 daugėjo. Buvo atimtos že- kvosraginamas, neskuba to nesisielojama, nes kariai specialų kvietimą Jūsų kt
o ar jos daug turi razumo? i —Adomas su Jieva netu- aukos.
Taigi, sako, razumas plau-!rėjo jokių drapanų, tėve. mingi 
kia ne iš barzdos, o iš kytros Bet jie to nežinojo. Taip sa- žuvo
galvos, o moterys daug kyt-ko Maižio pasaka. Bet prie nelaimingi_________ ... , . _________ r--
resnės už vyrus. ! Jievos prisitaikė velnias ir lakūnai žuvo. palikdavo dirvonuoti. Is mėsos, sviesto įvežimą. Ar gera jr kas bloga.

—Jis teisybę pasakė, tėve J pagundė ją paragauti už-į Be žmonių aukų, lėktuvų Pa<^rytJ vaJ'fenau .^Ka^.tyyBmės Lie-
—Bet aš tau sakiau, kadidrausto vaisiaus, o ji prikal- katastrofos sudarė ir didelių 11 dėl to jų tuvos valstybiniams ūkiams,

tas nėra dar nubalsuota.’bino ir Adomą prie to prisi-medžiaginių nuostolių. sKaicms is 5,650 1947 me-tarpu neteko patirti.
Maslionka dar neužbaigė dėti. (Skaičiuojama, kad spraus-l.)a „ ėjo iki 6,286 19oS

įsižiūrėję į kelenų pasku- J“®*“55 u^imimus. kojūkjnjnkai per edę metu o apsaugos
tiniųjų metų duomenis, pa- galėsią tuo būdu dvarą išsi-Kintas.

Mirė lietuviai

mandai, kad lengviau ji 
gautų reikalingus leidimus 
iš to sporto centro ir i.t. No
rima, kad viskas išeitų ku<>- 
geriausiai ir kad viskas bu
tų, anot Jūsų, OK.

BALK Sekretorius

savo kalbos, o jau visas mi
tingas sustojo ant kojų ir 
prasidėjo lermas. Visi pra-

—O kodėl Dievas nenu- minio naikintuvo lakūnui getais. Bet dėl to nepadidė- 
suko tam žalčiui sprando, pai-uošti reikia išleisti $272, Komunistinės vyriausybės 
Maiki? :000, o bombonešio B-47 net džiaugsmas. Jau 1954 me

tais žemės ūkio ‘ ’

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova- čiauskas.

Gegužės mėnesį mirė ki
lęs nuo Žaslių J. Taparaus- 
kas, šiaulietis Br. Savickas, 
įkilęs nuo Lankeliškių, Vil
kaviškio apskr. Vincas Tup-

lą ir šaukia: “Vyrai,....... .... ........ ..........,-------------- r— ,--------- ---------- —— - .. . f
spakajykit!”, ale niekas jo įdavus velnio pagundai ir toks lėktuvas juk kaštuoja DUna Lunu : 
neklauso. Pradėjo stabdyti prikalbinus prie to Adomą, daug šimtų tūkstančių dole- - v
vieni kitus, ir kai kas gavo jiedu paragavo uždrausto rių. Todėl skaičiuojama,
net juodą akį, ale nieko ne-Į vaisiaus. Tuomet jiedviem kad, be žmonių aukų, nelai- 
mačijo. Mitingas iširo ir Ii-‘atsidarė akys ir pamatė, mingų atsitikimų ore nuos- 
ko nenubalsuota, ar galima kad jiedu nuogi; pradėjo toliai per metus siekia poros
pripažinti moterims lygybę, 
ar ne.

—Tėve, jūsų balsavimas

dangstytis figų lapais ir bilionų dolerių.
slapstytis tarp kitimų.

—Džiūsta mir.ut, Maik. vas, kaip nelaimingų atsiti- 
vistiek būtų visiškai nerei-įTu sakai, kad suvalgius tą kimų skaičių sumažintu Jų 
kalingas, nes kultūringas |vaisių, jiedviem atsidarė a-visiškai išvengti, aišku, me- 
pasaulis seniai jau pripaži-jkys. Ar tai pirma jiedu bu-jkada nebus galima.

Todėl žinovai suka gal-

pazistamamam ar 
atsiminkite, 

kad geriausia dovana bus
Valstybės dvarai <lūo- 5i%knySos= . . .

da nepatenkinamus rezul- , "'T?". L *
tetus: javų, bulvių, tukt i- buao ’ k,,n* *S-S0 
nių runkelių gaunama Kipro Bielinio MDieno> 
juo^c? is vieno iia mažiau? jant”, kaina $6.00. 
kaip ūkininkai, kurie .iii- Jas ca|ite gautj jr KeW.
ba žemy laisvai savo ū- vjo administracijoje: 
kiuose. Dvarai nepristato /
valstybei tiek, kiek jiems' /jf’ R'T!*WII’V’ 
skirta. Dvarai blogai tv ar- ■ ** «. *«•
komi, darbininkų discipli-'

KAIP SUSOVIETINO 
LIETUVĄ

Jei kas nori žinoti, kaip 
Lietuva buvo sovietinama, 
perskaitykite žymiausio Lie
tuvos teisės žinovo prof. My
kolo Romerio knygutę “Lie
tuvos sovietizacija”.

Joje rasite, kaip buvo pa
naikinta Lietuvos valstybės 
teisinė padėtis, ir Lietuva 
“paskendo komunistų val-

Junytinėse Amerikos Valstv- d<Mnoj« Sovietų Valstybėj 
kaip jos dalinys”.

Kiekvienam patartina tą 
knygutę perskaityti.

Pakalbinkim draugus ir Jo, kaina tik 35 centai, 
kaimynus užsisakyti **Kelei- Galite gauti Keleivio admi- 
vį”. Kaina metanu X» j ustracijoje.

Jie paliko savo žmonas, 
vaikus, o taipgi gimines Lie
tuvoje.

Lai būna jiems lengva U- 
rugvajaus žemelė!

M. Krasinskas

ixse cino tėra tik Alaskoje, o 
deimanto tik Arkansas.



esteris, so. sosto;;
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M. KATILIŠKIS

HEXEGRUND
Ii Terros išleistos knygos “Išėjusiems negrįžti”.

(Tęsinys>
Staiga minia pasiduoda pirmyn, surikusi laukiniu 

riksmu, nustelbdama garsus ir ugnį iš žandarmerijos pis- 
tolmašinių. Jie leidžia serijas į kojas. Bet sekančią aki
mirką jie jau suminti, ir lavina kriokdama ritasi mediniu 
tiltu.

Kad tik išsilaikius ant kojų, nes pargriuvus jokia 
ranka neišties tavęs pakelti. Ir nebepakils jokios rankos, 
kai tūkstantis kojų bus sulaužę tavo kaulus. Mintis sura
kino sąmonę, ir aš nieko kito nebežinojau. Tarpais aš bu
vau pakibęs ant kitų pečių ir nešamas, kaip procesijoje, ir 
tarpais mano kojos mindė parpuoliusnis. Mažiausiai vie
nam žandarui būsiu primynęs ranką ir tuomi atsikersijęs 
už jų nemandagų elgesį. Medinis tiltas smego Į juodą 
jūrą ir naktį, perplėšiamą sprogimų šviesos ir vėl pane
riamą į tamsą.

Kokios tai buvo bėgynės, aš negalėčiau 
giai kaip negaliu suvokti, kodėl tilto

GRAŽIAI SUGYVENA

patenblalas, kad ant jo pakaušio tupi heps-

Kodai nesugyvenama šeimoje ?
A ai vvr

V. FUNKIENĖ
*as ir žmona blogai kur vienas ar antras per-

raščiams perspausdinti, k«d 
ir jų skaitytojai sužinotų, 
kokių gerų mokinių esama, 
kurie stengiasi ir ameriko-

KUR DAUGIAU 
MOTERŲ?

ADMINIS’I RACIJOS 
PRAŠYMAS

šių metų pradžioje Sovie-
nams parodyti Lietuvos pra-,**4 Sąjungoj 
eities didybę. jventojų surašymas parodė, 

kad ten moterų yra net 20 
milionu daugiau negu vyrų. 
Kitaip tarus, kiekvieniems 
45 vyrams tenka 55 mote
rys. Taigi ten vyrai turi ne-

_ , ' , _ blogą pasirinkimą.
Jau buvo rašyta, kad ge-i Kitoks vaizdas Jungtinė-

ra šepečiu kūną valyti. Ne-1^ Amerikos Valstybėse, čia 
abejoju, kad tu žinai, kad tėra vos 1% daugiau
plaukus reikia kasdien šepe- vvm
čiu valyti. Nors sakoma, ■ 1 , _ _ / . _ — - --------

Palcruojieftis

BE ŠEPEČIO 
NEIŠSIVERSI

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti parašy
ti ir senojo.

JUOKAI

kad užtenka 100 sykių pa- M0SŲ ATSTOVO ANGŲ- 
traukti, bet, man rodos, kad JOJ NAUJAS ADRESAS 
tas yra per maža, geriau
daugiau.

Bet ar Tu taip darai, ma-

Mokytojas klausia Stasiuko:
—Jei tėvas ir motina tau pa

dovanos po 2 triušiu, tai kiek 
tu j u turėsi?

—Penkis.
—Iš kur?
—Todėl, kad vieną aš jau tu

nu.
Dabar jiš yra toks: J. 

Venckūnas, 1 Rockwell Kiekviename kapu paminkle
no mieloji drauge? Tiktai Cress, Obriston, Bellshill, j guHxf kuris niekados dėl 

tos vietos nekariavo’*.jeigu nuolat ir kasdien tu 
taip daiysi, tai tavo plaukai 
ilgainiui bus gražūs ir švel
nūs ir blizgės kaip šilkas.

Be to, nereikia užmiršti, 
kaip tuo šepečiu plaukus šu
kuoti aukštyn ar žemyn.

Geriausia būtų atsisėsti, 
palenkti galvą, į abi rankas

Lanarksbire. Scotland-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

uouuausid uuiict sa v y meiliai ranusi, jjcimiiiia u pa-
ir laukia, kad būtų garbi- sidaryk šukuoseną, kuri tau 
narni ir todėl nesuranda geriau tinka prie veido, 
laimės.

5. Noras valdyti. Tokie 
žmonės nori visuomet ir vi
sur rodyti savo valią. Ką jie 
sako ar galvoja, tas tik tė-

as jau buvau ant laivo. kenčia dėl šių 6 priežasčių:*
Mane dar pastūmė ar pavedėjo prie juodos angos 1. Baimė išsikalbėti. Vy- 

grindyse, iš kurios kyšojo prasčiausiai sukaltos kopėčias. Ir žmona, kurie retkar-
Gilvn i pati laivo dugną. I pelus sutrintu šiaudu saujos ^a^s vienas antram smar-
draikėsi ant grindų. " ' ’ ‘ ¥sn-' žot!’ Pa.sako> g“ S«-

nau sugyventi, negu ta po- 
Nežinau, nė kaip man pavyko vienam iš pirmųjų ra, kuri nuolat slepia savo 

nusileisti apačion. Aš tik stebėjau nenutrūkstančia vii- jūpęsęius ar nepasitenkini- 
tinę, kiek tik kopėčios laikė, besileidžiančią iš viršaus, mą ir bando* “netyčia” at-
Aš maniau, kad visai kuopai vietos net perdaug. O kai keršyti už tai savo antrajai 
vėliau suskaitėme, baksnodami kits kitam pirštais, nesu- Pusei* 
sirado daugiau trisdešimties. Žinoma, neskaitant viršilų 2. Nepasitikėjimą*. Bevek 
ir leitenantų. Jie ir mane buvo pralenkę
lai van.

Laivo triumą prisipildė. Ir vienas lapas pamažu už-.ti. Bet yra žmonių, kuriems mirkos jis jau gali ko kito *)UVO r, . °
siskleidė. Mes buvome keletas metru po vandeniu, ir, ko- dideli nusivylimai telieka! norėti. Taip darydamas jis laiSb gymiai pailgėjo

- _ . . _ ___ -J— _ • __ _ - . i meili vinnrlric

BLOGA VYRŲ 
ATEITIS

Yra kai kurių duomenų,
ra teisinga Nereikia ir sakv- kurie vyrams žada blogesnę 
ti, kad Si tokiais žmonėmis ateit! ne?u moterims. Saky- 
labai sunku sugyventi. sim, gyvybės draudimo ben- 

6. Nekantrumas. Nekan- drov5M 3™ Patirta’ kad 1900 
trus žmogus dažniausiai gy- ^}e^a's Amerikoje vyrų am-

laivo sienas ir nukritęs raudojo balsu pasikukčiodamas. taiimo šešėli ir gu tokiu pasistengti nugalėti ’ save, buvo įgubai dau
Ir visai be reikalo. Mūsų kapo sienos buvo geležinės, ir jis žmogum sunku arba net nei- sušvelninti savo ydas ir tuo glau. neg? Ir kitomis
panertas giliai po vandeniu. Geriau užtikrinto numirt- manoma rasti bendrą kalbą padalyti santuoką laimingą syai ^esnėmis ligomis miru- 

ir pastovesnę.

APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 
’ J. Aisčio atsiminimai anie Binki, 

Miškini. Tuma. Savickį, Giras ir kt. 
?49 pusi. Kaina ............. ..............$2.50
PABUČIAVIMAS, parašė J. GrO- 
ias, novelių rinkinys, 155 puslapiu, 
^faina $1.50.

SOCIATJZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain keitusi vi- 

momenės «antvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ................................
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas vienas tragiškiausiu mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savoio 
krašto, 536 psL kaina .... $5.00.

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslanių. 
Kaina ........................................ $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė anvsaka iš pirmųių krikščiony
bės laikų Romo*. Palestinoje ir 
Kinre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................$2.25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1930 - 1945 metų. kurios au
torius karo metais _ gyve
no Pra^cūziioje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršat. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .— $4.50

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 
su rašytojos pirmojo Varo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašvtojog paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................ 59 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai jdomi kny
ga. Kaina ................................ $120

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi 
ehelsonienės parašyta: 250 j vairią

■ecentų. 132 pusi. Kaina .—$1.23
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 

M Validkna parašyta knyga. 250
'usl. Kabia ............. $2.50
A KISS TN THE DARK. J. Ja-zmi. 

no anglų kalba sodrūs vaizde:;*'
'50 aosl. Kaina kietais viršeliai® $2 
minkštais viršeliais. ................... SLOT
ATLATDU PAVEST, P. Abelkio ro. 

manas Iš termKSų Kalvarijos- pra-
-Hies. ;1Qfltela viršeliais. 467 ė"***- 
piai,. kaias .....'..................... $4.60
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJĄ, arba komunistų diKtate.
»a faktų šviesoje. Trumpa holševie* 
mo istorija ir valdymo praktika. Ijp 
'daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ................................................ 50c.
MIRU8IOS SIELOS. M. Goge’o 

svarbiausias veikalas išvertė H
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO’- 

SEVTZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tur 
'■laušimu knygutė. Kaina ......25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 
saa. Kaina ......................................10e
UPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.

.TETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miesro, geriausia dovana kiek
viena proza, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ••«••• $5.50

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūraus Kioro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 161 psl.. kaina .... 6.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
nor’iošė Anicetas Simutis, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
ao>e lietuvius visame pasauly. 464 
psl. kaina ................................ $6.50.

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ........................................ $5.00.

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠĖJAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

„IETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RĖS, 32 psl., kaina .............. 25c.

dAELBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ze- 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl.. kaina ..........................$ $1.25

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruozos ne
užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės drauzai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

"4IŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tinų zalerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

s’EMUNO SUNOS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1035 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 pst Kaina ....................... $3.00

\TEMUNO SCNtTs, Andriaus Value- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus. 
lapių. Kaina ........................... $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunizas. ap
rašo, kain Irunisras Vasaris išsiža
dėjo kunizvstčs dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vieną kny- 
CT, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na e. $6.00

LIAUDIES MENĄS, jo 
formą rletoiimoši najrrto 

dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dauzybe paveikslų, gerame 

lOpieriuje. Kaina ................... $8d>0
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio arronomės: E 
Drąsutienė, O. Rndaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslą. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu

slapiai, reda ra vo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

KIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriauėiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gvvenimo. 178 
puslp., jdomi knyga. Kaina.. $2.00

l ENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG, 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-

'lodantiems angliškai mokytis; duoda 
štarimą, angliškus pasikalbėjimus.
’afoa ............................................ ...TSr

MILŽINO PA UNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 

73 pnsl., didelis formatas, gers 
opiera. Kaina ..... .................$2J0

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina ..............................................$1.00

siu vyrų buvo kur kas dau
giau negu moterų.

Kodėl taip? Visiems aiš
kaus atsakymo dar niekas 
nėra davęs. Sakomą, kad

mo niekas negalėtų jieškoti. Pataikymo atveju nebe pade- ubą pasitikėjimą, 
tų jokios maldelės. Ir vistiek mes žegnojomės ir su pa
lengvėjimu jautėme, kaip sprogimai silpnėja, ir kažkoks nės, kurie šykštūs pinigams 
Užmingąs ūžešys įsigauna laivo apačion. Laivas judėjo. h* kitoms medžiaginėms gė-

Galas. : č t v. • Detdros Di(|j®aįteA rasi- vo sveikata negu moterys.
Norintieji “nėjusiems Negrįžti” perskaityti ^“nėmis santuoka vnač ta?“"” ?a? XJTų da!*ai f“nkes«i.

gali kreiptis i Keleivio administraciją. Už $5.00 jie gaus sunki ir jeign j.;e nesugeba > Į . «?- kad jiems įkrauta našta

3. Šykštumas. Tokie žino
VERTA PAGYRIMO

minėtą knygą.

: -7 :-3 ’-7 z? V

VĖJAVAIKIS

Pasikinkęs jauną vėją, 
vėtrą šaunią apkabinęs, 
leidžiuos per padangių plynes 
su pavasariu lenktyniais.

Gulbės — kelią!
Geivės — kelią!
Debesų keliu plačiuoju 
aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo rūko 
plasta padangėj ištįsus.
Mano vėtra kai padūko — 
išsislapstė žvaigždės visos, 
mėnuo nuo dangaus paspi-uko.

Kas man vėtrą paviliotų? 
Kas man vėją pažabotų? 
Debesų keliu plačiuoju 
tik aš vienas tevažiuoju.

Lik, pavasari, tarp pievų 
Gaudyk savo varles, sliekus . . . 
Paukštės ilstančios, — sudievu! 
Aš pralenkiu ir palieku.

Kazys Binkis

kaipo jaunos mokinės, ir lūpintis visos šeimos išlai
,s.u kiekvienam sąmoningam kvmu. O tas šiais dideliu 

jais ir J,e ne su kuo negales lietuviui ma]o^ Gaiia, išvyru rėU
.a,minga, sugyvent, lkad Keleivio nerkaIa^a didcsnio

1 J » pasakė daugiau apie gabią- nervų įtempimo. Tas atsilie
ja mokine iš V Anrlnv*»i-ir» -nio i -in ctrzUlr«+«

pasitaisyti, tai niekas

4. 3 uštybe. Sant

GINGER ROGERS

Kugri/.o iš Anglijos tartis 
naujo filmo, kuriame ji 
vaidins, reikalais.

ją mokinę iš N. Andoverio, pia i jų sveikatą. 
Mass. Skaitant jos tokį pui
kų rašinį apie Lietuvą, ir pa- L'MOGUS, ŠUO, KATĖ .. . 
sisakymą, kad net trečios
kartos būdama, o betgi tiek

; giliai gerbia Lietuvą ir lie- „ __________
i tu viską kalbą, kas, kaip ži- Twain šitaip yra parašęs:
: nome, reta užtikt ir antrojei žmogus buvo sutvertas 
įkartoje, tikrai džiugu. savaitės gale, tai yra tada, 

Už tokį rašinį kiekvienas kada Dievas buvo pavargęs, 
sąmoningas lietuvis privalė- —o—
tume pasiųsti Deidrai pagy-, Jei badu dvesiantį šunį 
rimo laiškelius, žinoma/jei paimsi, pamaitysi ir atšersi, 
tik žinotume adresą. (Jos jis tau nekąs. Tai pagrindi- 
adresas: Deidra Dideli, 92 nis skirtumas tarp žmogaus 
Massachusetts Avė., No. * “
Andover, Mass. Redakcija.)

Tikriausiai toji pagarba
priklauso jos tėveliams, iš 

~ •_ •___ •!

Garsusis Amerikos rašy
tojas humoristas Mark

ir sunies.

Iš visų Dievo sutvertų gy
vių tik vienos katės negali

kurių ji sėmė žinias ir meilę padaryti botago verge. Jei 
Lietuvai, ir jos kalbai, ku- s mogų būtų galima sukry- 
rios ji pagarbiai laikosi. Tai : iuoti su kate, tai žmogus 
pavyzdys ir naujiems, lais- J»ūtų pagerintas, bet katė su- 
voje Lietuvoje auklėtiems a- gadinta.
teiviams, kad jie stengtųsi —:—
savo vaikus tokiais išlaikyti, Žmogus yra išimtinai ne
kaip kad pradinės mokyklos padorus gyvulys, nes tik jis 
mokinė Deidra Didellaitė. eturi nešvarias mintis ir tik 

Tą žinią pravartu iš Ke- jis tėra valdomas netikros 
leivio visiems lietuvių laik- gėdos.

PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa- 
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Atitikto 
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su klotais
ipdarais. Kaina ...................
BENAS KAREIVIS MATolUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
pepadarė vieno, kurį tikrai tarėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $S.

KODĖL 
Pilna 

idomts.

Aš NETIKIU J DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems

................................20c

IUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukam razbaininkas buvo pasida-

•ųs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................ 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kon. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1J»
DEMOKRATINIO SOCI A L T Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga
knygų šių dienų klausimams supras 
tL Kaina .........................................60e
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėja 

toks tvanas būti ir kų apie tad

Užsakymus ir pinigus prežome silpti žino adresu: 
KELEIVIS

Sa

t i
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A. A.
ALBINAS VALKAVICIUS

Gauta žinia, kad Vokie-1 
tijoje Freiburgo mieste | 
Siy mėty gegužės 21 d. 
staiga mirė Albinas Val
ka vilius.

Velionis gimė, augo ir 
vidurinį mokslą idėjo Lie-I 
tuvoje. 1944 metais fron
tui artėjant pasitraukė į 
Vokietiją, čia nieko nedels
damas įstojo į Freiburgo u- 
niversitetą ir studijavo 
medicinos mokslus, kurių I 
nebaigęs gavo emigruoti į 
Ameriką. Atvyko pas savo 
brolį Steponą Valkavičių. 
gyv. Dorchestery. čia gy-| 
vendamas per trumpą lai
ką suspėjo įkurti sportol

klubą ir vyru chorą. Vėliau velionis išėjo atlikti karinėsi 
prievolės. Ją atlikęs ir gavęs karo veterano pašalpą, išvyko! 
į Vokietiją medicinos studijų baigti ... ir jau buvo prie jų I 
baigimo slenksčio, kai negailestingoji mirtis nutraukė jo| 
gyvybės siūlą.

* Liko giliai liūdintis brolis Steponas Dorchestery, du bro-1 
liai ir sesuo Lietuvoje, pusbrolis Juozas Petruižis. gyv. A-1 
merikoje, didžiai gerb. kun. P. Celiešius. kuris velionį rėa’’ 
Lietuvoje. Vokietijoje ir Amerikoje. Liūdi ir kiti tolimesni I 
velionio giminės ir io pažistami ir tas žalusis Bostono jau-1 
nimas, kuris velionio pastangomis buvo suorganizuotas. |

Mes savo geradariui Steponui Valkavičiui, kuris labai my
lėjo ir medžiagiškai rėmė savo brolį Albiną, ir jo šeimai, o I 
taip pat velionio kitiems broliams ir giminėms reiškiame! 
giliausią užuojautą.

P. J. Pliksniai

VIETINĖS ŽINIOS
E. Manys — 
sukaktuvininkas

Padėka

Mūsų pavyzdinis jaunimas

Šiomis dienomis daug vi
sokių diplomų įteikiama, 
bet mums visiems labiausia 
džiugina, kad ir lietuviškos 
mokyklos baigimo pažymė
jimus įfavo 11 jaunuolių. 
Pagarbos verti tėvai ir tie 
jų vaikai, kurie ištesėjo ir 
dabar gali didžiuotis savo 
rankose turį lietuviškos mo
kyklos diplomą.

Štai tie baigusieji: Au
dronė Kubiliūtė, Dalia Tu
naiti (abi pirmosios), Rū
ta Dač'nskiaitė (antroji vie
ta), Aldona Bichnevičiūtė, 
Danutė Gimbutaitė, Rimvy
das Liutkevičius, Danutė 
Venckutė, Kęstutis Micke
vičius, Laima Katauskaitė, 
Rita Ausiejūtė ir Irena Bar- 
tašiūnaitė.

Nuoširdžiai džiaugiaus ir aš

Baigusiųjų sąraše yra dar A. Gustaitis buvo Newarlce 
šios lietuviškos pavardės:
Peter J. Piveronus (aišku, 
bus Pivoriūnas) ir Walter 
F. Kolaitis.

Viso labo tą mokyklą bai
gė apie 200 jaunuolių.

Prekybininkų sąjunga ir Fa- Nerodyk dantų, jei nemanai 
brikantų sąjunga (NAM). |kąstE_________________ _

VedybosPereitą šeštadieni rašyto-jForand bilių remia: visos 
jas Antenas Gustaitis daly-darbo unijos (AFL-CIO),! 
vavo Lietuvos Atsiminimų «i«ivioninm»s var.

Mūsų padėka
Nuoširdžiai dėkojame sū

nui Broniui, marčiai Anai, 
dukterims Helen Sweney ir 
Nellie Murphy, anūkei Lo- 
rettai Kontrimaitei ir anū
kui Broniui Kontrimui už 
surengtą gražią puotą mūsų 
vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukakčiai atžymėti, gra
žius linkėjimus ir gausias 
dovanas. '

Konstancija ir Bronius

Mūsų šokėjai šoks 
ketvirtadienį

Bostono meno šventės, 
kuri baigsis birželio 21 d., 
programoje šį ketvirtadienį, 
birželio 11 d. šoks ir Onos 
Ivažkienės vadovaujamo

radijo koncerto programoje.

VVALLUM LAKE, R. L

Grįžo dr. B. Matulionis
Dr. Balys Matulionis grį

žo iš Chicagos, kur jis buvo 
išvykęs dalyvauti džiovos 
specialistų konferencijoje.

SENELIAI 
GERIAUSIAI APRŪPINTI

Mūsų vedybinio gyvenimo 
Inž. Eugenijus Manys50 met'! sukakties proga 

(Mamomaitis), birželio 10 8av?™e. dau«
d. užvers savo gyvenimo 50- dzRf sraĮun.mų ,r hnkeji-
jį lapą. imų’ 0 Uip ir vertM1«|J

Inž. E. Manys gimė Šile- d°vaml’

Proeitą sekmadienį buvau 
Bostono universiteto diplo
mų įteikimo iškilmėse. Jos 
vyko didžiulėse Boston 
Garden patalpose, kur yra {Tautinių Šokių Sambūrio gorius, 
keliolika tūkstančių vietų, šokėjai.
Beveik visos buv užimtos: Į Programa atliekama mie- 
2,642 baigusiųjų, keli šimtai sto sode (Public garden), 
profesūros ir tūkstančiai {pradžia kasdien 8:30 vai. 
svečių. \ ak.

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
džetai nesubalansuoti, bet, 
juk ir Kolorado biudžetas 
nesubalansuotas, — reporte
ris pastebėjo.

—Kol anos valstijos su
balansuos savo ir kol Eisen- 
howeris subalansuos šalies 
biudžetą, tai mūsų bus su
balansuotas ir gerokai pra
lenktas, — atsakė gubema-

nuošė, Šiaulių apskr. 1937 Nepajėgdami kiekvienam
m. baigė Kauno universiteto Padėkoti, šiuo reiš-
technikos fakultete ir gavo k'a™ gardžią padėką v,-
statvbos inžinieriaus diplo-sle™s'.kune mu?.ta Pro«a 
mą. Jis yra suprojektavęs ar P™11?™*, pasveikino, apdo- 
vykdęs, prižiūrėjęs daug di- 'anoJ^« »
dėlių statybų, 1941-44 bu- V™
vęs ‘‘Statybos” bendrovės , Dorehes’Jei, st 
statybos skyriaus vedėjas, dorchester bL,
Kauno universiteto statybos 
fakulteto lektorius, dėstęs 
statybos darbų organizaci
jos kuršę. Tą patį dalyką 
jis dėstė ir technikos mokyk
loje.

So. Boston, Mass.

Legionieriai ir kapų
puošimo di<

Sekdamas tas didingas iš
kilmes ir stebėdamas baigu
siųjų ir svečių veidus, galvo
jau: jei atsirastų toks burti
ninkas, kuris galėtų sukaup
ti ir praktiškiems reikalams 
panaudoti visą tą džiaugs
mą, kuris veržiasi iš šitos 
milžiniškos minios, kokia 
tai būtų jėga!

Man džiugu buvo, kad 
tarp tiek tūkstančių gavusių
jų diplomus buvo kad ir ne
didelis lietuvių būrys.

Kaip galėjai nesidžiaugti 
ir nesididžiuoti, kai matei 
ant kaklo uždedant filosofi
jos daktaro juostą Broniui 
Balkiui, jaunam mokslinin-.'

Ten yra ir meno paroda.

Baigėsi autobusų streikas

Birželio 7 d. pasibaigė 
Rytinės Massachusetts au
tobusų tarnautojų streikas, 
kuris tęsėsi nuo praeitų me
tų lapkričio 17 d. ir palietė 
aplink Bostoną esantį 81 
miestą miestelį. Už streiko

Remkime medicinos bilių
Jeigu tokis žmoniškas se

nelių aprūpinimas medici
nos pagalba galimas Kolo- 
rados valstijoj, tei kodėl 
tas negalima kitose valsti
jose? Taip, galima, tik rei
kia pravesti įstatymas, ir 
jau tokis bilius yra įneštas 
kongrese, žinomas vardu — 
“H. R. 4700”, kuris laiduo
ja medicinos pagalbą kone 
visiems seneliams. Tą bilių 
įnešė kongresmanas iš R. I.
valstijos Aime J. Forand.

baigimą balsavo Sii ir prieš i Tam biiiui griežčiausiai 
198 unijos narių. I priešingi ir kovai su juo pa-

Tarnautojai laimėjo 10 skyrė 2 milionus dolerių A*
cnt valandinio priedo ir kt. 
Iki šiol vairuotojams buvo

merikos gydytojų susivieni
jimas (AMA), Dentistų su

mokama $2 valandai, o m4- si vieni jimas (ADA), kone 
chanikams $2.16. visos draudimo kompanijos,

Lietuvių legionierių Ste-
pono Dariaus postas kartu Kui, veikliam visuomeninm- 

Dabar inž. E. Manys gy- su moterimis legionierėmis jkul4 
vena Bostone ir dirba savo ir šiemet iškilmingai minėjo "r ne malonu, kad aero-
specialybės darbą. Jo visa ikapų puošimo dieną. Šiemet 
šeima veikliai dalyvauja {visos apeigos buvo atliktos 
vietos lietuvių visuomeninia- .prie Stepono Janeliūno, žu- 
me gyvenime. vusio Korėjoje 1948 m. rug-

Sveikiname inž. E. Manį sėjo 14 d., kapo. 
ir linkime jam dar daug kū-; Po iškilmių moterys lan
rybingų metų.
Gervinienė išskrido į 
Braziliją

kė ligoninėse gulinčius ka
rius. Iškilmių dalyviams 
posto namuose jos surengė 
pietus.

Renate Gervinienė gegu- - -•
žės 21 d. išsklido Į Rio de "•***«

nautikos inžinieriaus diplo
mus gavo Algimantas Gus
taitis, jau į lietuvišką veiklą 
įsitraukęs jaunas vy
ras, ir Leonardas Mockapet- 
ris.

Juos pažinojau. Bet malo
nu buvo baigusiųjų sąraše 
rasti ir nepažįstamų, bet 
lietuviškomis pavordėm’s: 
lietuviškomis pavardėmis: 
Algimantas Žilinskas^

Janeiro, Brazilijos sostinę, 
ten gyvenančios motinos 
ir pažįstamų aplankyti. Ten 
pabus vieną mėnesį.

Gervinai prieš metus at
vyko iš Brazilijos į Bostoną. 
V. Gervinąs yra automecha- 
nikas ir čia dirba savo spe
cialybės darbą.
Priėmė biudžetą

Middlesex apskrities pro
kuroras spaudos atstovams 
pranešė, kad Bostone ir a- 
plinkinių miestelių policija 
per paskutiniuosius 10 mė
nesių susekė 40,000 pėdų il
gio begėdiškų filmų, 15,000 
panašių fotografijų ir dau
giau kaip 500 tos rūšies kny
gų-

Tas šlamštas atvežamas 
Praeita ketvirtadienį at-^ar paštu atsiunčiamas iš to-__  __• ___ ___ ___ i:___  ii- —stovų rūmai sumažino gu 

bernatoriaus pasiūlvtą biu
džetą iki 443,108,552, tai y-

liau, bet dalis ir čia pat ga< 
minama.

Esame rasę, kad paštas
ra — nubraukė apie pusant- {prašo tų šlamštų gavėjus 
ro miliono dolerių. ,parašyti paštui skundą ir tą

Už tokį biudžetą balsavo šlamštą grąžinti. Jis steng- 
116, prieš 103. šią savaitę sis šlamšto platintojus išaiš- 
jį svarstys senatas. kinti ir juos nubausti.

Edward Walter Peseckis ir 
Dorothy Irene Kreivėnas,
iš New Britain, nes gal ir jų 
širdyse teberusena lietuviš
koji ugnelė.

Visiems jiems sėkmės!
Ž-tis -

Baigė technikos mokyklą
Bostono teihnikos mokyk

lą baigė šie jaunuoliai, kurių 
tėvai yra naujieji ateiviai: 
Valentinas Mockus, Rai- 
mundos Žičkus, Augiras 
Manomaitis, Charles šešto
kas ir Vitas Kurapka.

V. Mockus ir R. Žičkus y- 
ra baigę labai gerais laips
niais ir yra “National Ho- 
nor Society” nariai.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS
Lietuvių vasarvietes savininkai LŪŠIAI ir V KITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti j saulėta Cape Cod 
ir apsistoti ją puošnioje viloje, kuri šia vasarą tarės naują 
“MEŠKOS" vardą. Vešlią medžią, žalumyną, 'ir vaisią sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiai.

* GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS PATARNAVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFFFO AIKŠTĖS
* ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO 

VANDENYS
* ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS 

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai lankia svečią. 
Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

MRS. MARIAJAŠYS, c/o “MEŠKA”
Monument Beach. Beach St, Cape Cod, MassacbbnKtn >

Telefonas: Buzzards Bay, Plaza 9.3251 ‘ \

VAISTUS į LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.

’V^NON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. mv. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname NVorcesterĮ ir apylinkę vaistais

slaugių susivienijimas, vai*, 
toto jų lyga, pažangūs klu
bai ir visi geros valios žmo
nės. Šitie rėmėjai neturi mi- 
lionų skirti kovai, bet jie tu
ri milionus balsuotojų, kurie 
gali ir privalo parašyti 
trumpą laiškutį savo kon- 
gresmanui, kad remtų ir 
balsuotų už H. R. 4700 bilių. 
Tai ir viskas.

Jieškofimai
Sinkevičienė Zofija, gyvenanti 

Lietuvoje, Kaunas-Sančiai, V. Kap
suko prosp. No. 75 bt. 13, ieško Ge- 
rulaitienės Elenos, dukters Jono. (24)

Paieškau Krisiaus TREUNAVER 
(Treinavič), kuris yra gyvenęs 
1938-39 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St., paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jį atsišaukti,, arba 
kas apie jj žino man pranešti.

Joe Trainor 
235 So. Hope St.
Los Angeles 12, Calif. (30)

Juozas Kaladė, iš Lietuvos, ieško 
savo ir žmonos giminių, dėdžių ir te
tų, gyvenusių Bostone:

1. Lankutienės - Mažuolytės, Gra
sęs, ii Stankūnų kaimo, Pandėlio pa
rap, savo tetos.

2. Mažuolio Kazio, iš Stunkūnų 
km„ Pandėlio parap, savo dėdės.

3. Rožės Kisielienės - Žilinskaitės, 
iš Punsko parap., Suvalkų, Didžiulių 
km., žmonos tetos.

4. Žilinsko Juozo, iš Punsko parap., 
Didžiulių km., žmonos dėdės.

Jie patys ar juos žinantieji malo
nėkite atsiliepti adresu:

Juozas Kaladė
Poderiškių km.,
Tabariškių paštas
Kauno rajonas
Lietuvos T. S. R. (23)

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kadį 

New Era shampoo yra kasdie 
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvulių taukų 
gali užlaikyti diržingą oda, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį. ,
Frank Bitautas

527 East Exposi(ion 
Denver, Coloradoh——HM—■R1W

BARGENAS

Paieškau vyro vedybų tikslu nuo 
39 iki 42 metų amžiaus. Prašau pri
siųsti savo fotografiją. Prašau ra
šyti:

Miss Jan. Yudutes 
1297-1291 Eastern P’kway 
Brooklyn 33, N. Y. (25)

Našlys gyvenantis Wisconsin vals
tijoj ieško gyvenimo draugės ne jau
nesnės 62 metų amžiaus. Visoms 
mari'logiai atsakysiu laiškais. Pra
šau rašyti šiuo adresu:

173J So. llalsted St.
Box 4X00
Chicago 8, III. (22)

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrhno. 
Ramunės žiedai eo- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigertu

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alei. Mizara
414 W. Broadvray

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglą ir
Anglų-Liehivių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
S46 E. Broadvray 

So. Boston 27, Masa.
ro:xxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxx>

BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
No. AD 701 (vyrams) ------ $27.">0

* 3 su trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine 
Serge medžiaga

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
No. AD "02 (moterims) ------ $22.50

* 1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
* 1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar 

geltonas
* 2^4 jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
* 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremava juoda vyninė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 703 (vyrams ir moterims) ----- $19.00
* 3*4 jardai pilko vilnonio Flanelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* špūlės Siūlų

j.. ; : No.; AD 704 (moterims vasarai) -—r $24.50
' * 1 Trieel SIJOl^ASę pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks

♦. 2 tampraus audinio BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236 

No. AD "05 (moterims) —_. SIS.itO
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui ža’ias. mėlynas, 

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiŪIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI ffi.50 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
be. Jei prisiunčiama diagnozė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PAŠTU tiktai 90 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagą, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
13S W«t l«h Street, NEW YORK 11, N. Y. Tek CH 3-2S83

Licensed by U 8 S R,
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Aveaa«39 Ravmond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY] NEWARK, N. J. lHARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 | TeL MArket 2-28771 Tek CH 0-4724 iTeL T0wer 1-1401
332 Filhnore Avė I 308 W. Fonrth St. Į 11339 Jon. Cam/** Al**
BVFFALO 0, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
Tel. MOhank 2074 | TeL ANdrerr 8-5040 |TeL T0wmend 9-3980, Tek WAInut 5-8878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1SS% garaataaja si ant i irią pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7 - 12 dienų). Mūsų jstaignse yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATIDARYTA KASDIEN NUO » Iki «, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vaL

SUSIVIENIJIMAS UETUVUJ
AMERIKOJE

JtmgU lietuvius bendram lietuviškam darnai, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYB1S APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimai atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 0325 j mėnesi.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RA8T1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Rd 
gfUoa senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių k»> 
lonijoM ir SLA Centrą. Rąžykite tokiu

Tazab of London
oir St CAMBRIDGE, Mau. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką)

W Weat
DR. M. X VINIKAS

New Yeafc 1, N. T.

»oocxxxxx»e8«wesotMwiW^

JfES ATUEKAM...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tarastome reflda—r
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” opacotavė padarys tematoma viską 

ir nariųo greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adreou:

"KELEIVIS”

27,



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON
Z'

No. 23, Birželio 10, 1959

Lietuviško* mokyklos

Vietinės Žinios Bostono lietuviškoji mo
kykla birželio 6 d. iškilmin-
gai paminėjo 
metj.

savo dešimt-

PASIKEITĖ ALTo VADOVYBĖ

Birželio 3 d. buvo Ame- N* Ivaška baigė teisė* 
rikos Lietuvių Tarybos Bos-
tono skyriaus susirinkmas. Rimantasl^ka Bostono
Janie pu m. A. . latjoska pa- ko]egijoje baigė teisės fa- 
oore skyriaus veiklos ap- kultetą jr bjr2eIio g d kaltu 
z.algą. Is s\ žibesniųjų dai-;su kjtajs kolegiją baigusiais 
l.ų pažymėtina 19o8 m bir-, teisininko diplomą, 
zelio 2,-28 dienomis buvęs! R h.aška 1954 m baigė 

Bostono kolegijos verslo

Baltic Florist gavo 
ko neturėjo

Netikėk
taikūnais.

nei kūmais, nei pa- Nereikia 
dainuoti.

aimanuoti, jei gali

LIETUVIS KIRPĖJAS PARDUODA namus
Mes kerpame nu».eri.< ir merginas, ' , .

senas ir jaunas, pagal visas vėliau- Parduodu (be agentų) 3 seimų 
sias madas, kerpame vyrus ir vai- 4-4-4 namus, Roxbury, Šv. Patriko 
kus. Piešom už«- i j lietuviškų kir-į panto., 34 Woodward Avė. Baltos 
pyklą pa< Chane Babensų, 0X4 E. siakos, vonia, didelis kiemas, puikus 
Penk oii gatvė tn.ie M. gatvės kam-i vaizdas, daugybė medžių. Skambinti: 
po) So. Bostone. (31) ' HI 5-0074. (25)

Amerikos Lietuvių Seimas, 
kurio -organizavimo našta administravimo skyrių, ka

rininko laipsny Vokietijoje 
atliko privalomą karinę tar
nybą ir iš jos išėjo atsargos 
leitenantu. Grįžęs jis pasiry
žo baigti teisės mokslus.

Tą jis pasiekė, o netru
kus tikisi gauti ir leidimą 
advokato praktika verstis. 
Taigi, turėsime dar vieną 
gerą lietuvi profesionalą.

gulė ant skyriaus. Nemaža 
teko padirbėti ir šių metų 
\ asario Tb-tosios minėjimą 
ruošiant. Santykiauta su ki
tų pavergtųjų tautų organi
zacijomis — tartasi dėl su
derintų veiksmų sovietų ba
letui atvykus; gavus žinių 
apie Lietuvos pasiuntinybės 
prie Vatikano panaikinimą, 
buvo sušauktas organizaci- šekmės jam-,
jų pasitarimas, kuns. priėmė; Rįmantas Ivaška 1955 m. 
atitinkamą rezoliuciją ir ją,ved4 DaIją Skudžinskaitf>
pasiuntė Vatikanu'. Š. m., kurią jis pažino šokdamas 
birželio 13 d. bendrai su 
Balf u ir
giamas 1941

Minkų Baltic Florist 
krautuvėje dabar yra porce- 
lano iš Vokietijos su lietu
viškais motyvais — vazelių, 
peleninių ir tt. Tinka do
vanoms.

Be to, gauta iš Vokietijos 
mažesnių krištolinių daiktų, 
kurie labai tinka dovanoms 
ir kurių kaina mažesnė kaip 
$10.

PARDUODU PEČIU

Parduodu mažai vartotą pečių vir
tuvei, gazu ir alyva kūrenamas, 36 
colių ilgumo, •‘Florence” vardas, 

aruuodu pigiai. - Kreiptis 42 Colo- 
lial Avė., Dorchester, Mass., arba 
telefonu: CO 6-7292.

Peter Maksvytis
įCARPENTER A BUILDI

Atliekam visokius namų tai-S 
symo darbus iš lauko ir viduje:; 
pijazas, langus, duris, grindis,] 
laiptus, dedame aliuminijaus lan-' 
gus ir duris, darome virtuvės ka
binetus ir kitokius vidaus įren-g 
gimus. Naujiems pastatams turi
me įvairių standartinių projektų^ 
Darbas garantuotas. Pasaukite^ 
dėl Įkainavime.

ĮJ25 E. 4th SU So. Bostone’ 
Tek AN 8-1630

cxxxxx»xxxxwxx. 
įtxxxj0txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Siuvėjas Valytojas^
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų J 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER 
483 Breadway, So. Boston

iįX5«XaGO(XXXX*XXXXxXXxXx:Xx>5

ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
siiiiiiijiikJiiJJnisrn?

, savo motinos Onos Ivaškie-
Bendraomene ren-n^g vadovaujamame tauti- 

Bai&iojo niu šokiu sambūry, ir augina 
birželio minėjimas. jdukrelę Nijolę. -

Iš ižd. J. Arlausko ir rev.
komisijos (E. Cibas) prane- D. Venckutė — karalienė
Šimų paaiškėjo, kad peniai ------------
Vasario 16-t osios sukaktį Dana Venckutė baigė 
minim aukų sudėta $1,963. mergaičių aukštesniąją mo
li) o šiemet 32,021.15 ir iš kyklą. Baigusiųjų išleistuvi- 
banketo turėta pelno $57. nime pokyly ji buvo išrink
ot: kad ALTo centrui per-ta to pokylio gražiuole — 
nai pasiųsta $1,500, o šiemet į karaliene.
$1,800. | Pernai ta garbė teko Da-

NutartaA - vsvvti VV»

priklausomybės paskelbimo 
sukaktį minėti vasario 14 d., 
rūpintis surinkti visą me
džiagą, kuri liečia skyriaus 
veiklą nuo pat jo darbo pra
džios.

Pagal įsisenėjusią tvarką 
skyriaus prezidiumas kas
met keičiamas, pirminin- 

kasmet kitos

lcitaic motoic no_ !liai Vakauzatei-aiivuic ziivvuto iiv- : -- - - - —

BUTAS NUOMAI
6 kambarių butas (suaugusiems) 

su centraliniu apšildymu. Yra ga
ražas. Kreiptis pirmame aukšte 17 
U’endover St„ Dorchester 25, Mass. 
(Uphams Corner iš Dudley gatvės). 
_____________________________ (26)

KAMBARYS NUOMAI
Išnuomojamas kambarys vyrui ar 

moteriai su visais parankumais, šva
rai užlaikomas, su valgiu ar be 
valgio, galima vartoti ir virtuvę, 
nuoma nebrangi. Galima matyti iš 
ry to ir vakare nuo 5 iki 9 vai.

Mrs. F. Kay 
322 Dorchester St.
So. Boston 27. Mass. (24)

NAMAS PIRKTI AK NUOMOTI
1 > 6 kambarių namas prie didelio 

marketo ir ežero, 4 mylios nuo Lo- 
wel, Mass.;

2) 4 kambarių namas su visais pa
togumais, 202 W. 8th SL, So. 
Bostone, Mass. Kreiptis j Gelderma- 
ną po C vai. vak. treciame aukšte.

BROLIAI IR SESES LIETUVIAI!

Artinasi tragiška Lietuvių tautai Birželio įvykių su
kaktis. Kaip siaubingame kaleidoskope pro mūsų akis 
prabėga niekur nematyti kultūringame pasaulyje vaizdai. 
Komunistinė Rusija, smurtu ir apgaule okupavusi Lietu
vos valstybę, tūkstančius mūsų brolių bei seserų išžudė 

. . sroves Rainiuose, Piaveniškiuose, Panevėžyje ir kitur, šimtus 
< - - įaeitaib metais tūkstančių išgabeno į Rusijos vergų stovyklas kankinių

mirčiai.tas pareigas ėjo tautininkų 
atstovas, šiemet jos tenka 
Sandaros atstovui.

Šiemet sudalytas toks 
ALTo skyriaus prezidiu
mas: Pinn. Juozas Arlaus
kas (Sandara), vicepirm. 
Jackus Sonda (LSS), sekr. 
Antanas Juknevičius (R. 
K. Feder.), ižd. Edmundas 
Cibas (Taut. S-ga).

Dabar ALTo skyriaus su
dėtis yra tokia: Lietuvių So
cialdemokratų S-gos atsto
vai: P. Brazaitis, N. Jonuš
ka, S. Michelsonas ir J. Son
da.

Sandaros atstovai: J. Ar
lauskas, inž. A. Čaplikas, 
J. Kropas ir P. Yankus.

Romos Katalikų Federa
cijos atstovai: Adv. J. J. 
Grigalus, A. Juknevičius, K. 
Mockus, adv. A. Young.

Lietuvių Tautinės S-gos: 
inž. E. Cibas, A. Matjoška, 
V. Vakauzas ir I. Vilėniški*.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje atstovas A. An
driulionis ir Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo A- 
ni trikoje atstovas S. Jaku
tis.

Viso labo 18 narių.

Visų beturiu, gyvenančių laisvame pasaulyje, yra 
pareiga priminti savo krašto visuomenei apie tą baisią 
skriaudą padalytą mūsų tautai ir apeliuoti į to krašto 
vadovybėje esančius asmenis, kad Lietuva verta laisvės 
r turi ją atgauti.

Todėl kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti Bir
želio įvykių minėjime , kuris įvyks

BIRŽELIO 13 DIENĄ 7 VALANDĄ VAKARE
(ŠEŠTADIENĮ)

SALĖJE PO BAŽNYČIĄ SO. BOSTONE
Pagrindiniu kalbėtoju bus Balfo Centro reikalų ve

dėjas kun. L. JANKUS. Pritaikytą tai dienai vaizdelį 
‘Tėvynės Ilgesys ’ parodys p. O. IVAŠKIENĖS vadovau
jama tautinių šokių grupė.

Dalyvaudami šiame minėjime, prisiminsime savo žu
vusius artimuosius ir patvirtinsime savo pažadą kovoti už 
Lietuvos laisvę. Tad tenebūna nė vieno lietuvio, kuris pa
mirštų šią didelę mūsų tautos tragediją.

Savo gausiomis aukomis paremkme organizacijas, 
kurios rūpinasi mūsų vargstančių tautiečių šelpimu ir jų 
išlaisvinimu.

Sekmadienį, birželio 14 d., 10 vai. ryto Šv. Petro Lie
tuvių parapijos bažnyčioje, So. Bostone, bus pamaldos už 
bolševikų nužudytus mūsų tautiečius.

Bostono Balfo Skyrius Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono Skyrius

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Skyrius

XXX
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GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine
308 WEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS Nl’O BROADVVAY, EINANT‘D’STREET)
>i>inria Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuva ir į kitus Sovietų valdomus kraštus. 
. > i>- kitos išlaidos sumokamos pas mus. todėl siuntinių ga-.ėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai
apdrausti, pristatymas garantuotas, nes jie siun-čiami su Inturisto licenzijomis. Siuntiniai išeina j 
I vą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvor,. ntieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railnray 
<-x; i o i. įdėjus daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Me*, patikrinę daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostoną.
M. s turime didelį pasirinkimą (VAIRIU MED2IAG t MISUI MAMS, SIKNKL£MS ir KITOKIU 
MEDfcl ViU- •> taip pat odą batams labai žemomis kainomis.
ĮSTAIGA ATI PARA: Kasdien nuo 9 ryto ik : 6 vak.. šeštadieniais nuo S iki 4 vai. po piet. 

Vist S KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu natikimos įstaigos.
Btmlono Skyriaus Vedėja* MEČYS KAKALIAI SKAS

NAUJAS SKYRIUS ATIDARYTAS 
NEI SODINTI — NEI KASTI 

PANAŠŪS PAMINKLAI 
FOREST HILLS------ ROSLINDALE, MASS.

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 gairinu aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Visiškas
Įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui 

PAŠAUK DABAR LiT GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

R
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The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
lurirae vaistų ir vitaminų persiuntitnui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, R S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 rvto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius.. Ir sekmad.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOIIE PARCEL SERVICE, INC.
390 We*t Broadvvay, Lo. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-^764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius | LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini pąrpakatą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iU 
22 svarų siuntinius.

* (STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai |

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su Inturi.to įgaliojimais.

Siuatmiai priimami kasdien ano » *» 5 vai. vak., setvirtadieotais
9 n ta iki 7 val. vak, ir šeštadieniais nno 8 ryto iki ? vai. pe pietų.

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
Unc. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IK STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN . 8 - 6030

KADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki 
ociklų, veikia sekmadie

niais nuo 2:30 iki 3 va), 
(ieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do- 
.anų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Eaaeeffl
Geriausias namų dažytojos 

(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER. MASS. 

Telefonas: CO 5-5854

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano S iki 4 

ir ano 7 iki •

546 BROADVVAY 
80. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1320

inmuu«
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V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

ivuu pirmos rūšies ūuą.
Sielius, gatavus batus tinkamus 
■siuntimui, padus, vitpadžius siun-f 
Utiniams nupiginta kaina, 

ttlieku visos batsiuvio darbas 
eit, sąžiningai ir duodu patari

mus apie odas. Adresas
1173 Eighth SL, So. Boston 
jnuo 7 fįrto iki 7 vai. vak, išsky 
Irus . trečiadienius ir sekmadienius. 

Telefonas: AN 8-0055raaaaaanegaeaeeaegatee-tHHfrc-

TeL AV 2-4S2*

Dr, John Repshis
LIF-TUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpI'Un s Corner 

DOkCHESTER, MASS.

►
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Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, pas- 

įkambinkit, pakiauskit mūsų kainų. 
Tetefeaas CO 5-5839

J12 Mt. Vernon, Dorsbester, Mass. 
Kmniiii f rgTTsssaagfi

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver- 
ci šv. Raštą į lietuvių kalb^

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

14 Gartlund Street 
Jamaica Plain, M:

TsL: JA4-4Ū74

APSIDRAUSK NUO I 
LIGŲ R NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kL). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
•f tfce

B.
Vt,

TsL AN 9-1741 ir AN 8-2483

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9015

Dr, J, C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoje vėliausios kcaatnikeijoe

X EAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr, J, L.Pasakarnis 
Ihr. Amelia E. Kodri

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J, NAMAKSY
REAL ĮSTATE A INSURANCd

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offire Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

Weat Rosbury, Maea.
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodiiae. 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Sevtntnkaa A. 2. Al

Poeth 
Telefonas

dw»y 
27. Maaa.

AN 8-4148
Benjamin Moore Malagos 

ropKros oienoin»
8tiklas Langams

Vleokte Reikmenys Narnama 
Reikmenys Ftamberiaam 
VtaokteGelefiea Daiktai

I


