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Vakarai Atmeta Maskvos 
Siūlymą Taikintis Su Vokietija
Chruščiovo Pasiūlymas Prezidentui Kennedy Vienoje

Dėl Vokietijos Klausimo Sprendimo Vakaruose Ne
rado Pritarimo; Chruščiovo Grasinimai Kol Kas 

Nieko Dar Nebaido; Šaltas Karas Tęsis.

Vienos pasitari muose šio do visai neįmanomas. Nu- 
mėnesio pradžioje Sovietų siginklavimo ir atominių 
Rusijos Chruščiovas pasiūlė ginklų bandymų uždraudi-
prezidentui, kaip greitai ii 
be didelio vargo išspręsti 
“vokišką klausimą’’ pagal 
Maskvos pageidavimus.

Chiuščiovas siūlė, kad dvi 
Vokietijos—vakarinė demo
kratinė tartųsi 6 mėnesius 
su rytinė bolševikiška Vo
kietija dėl susivienijimo.

Jeigu vokiečiai per pu
sę metų negalėtų susitarti, 
tada Chruščiovas žada suda
ryti taikos sutarti su ryti
ne Vokietija ir perduoti jai 
visų kelių Į Berlyną tvarky
mą. Tada nuo rytinės Vo
kietijos priklausys, ar ji leis 
Vakarų valstybėmis laisvai 
susisiekti su vakarine Berly
no miesto dalimi.

Chruščiovo p asiūlvmas 
Suleisti vokiečius derėtis dei »

Inas negalima sutarti dėl 
rusų reikalavimo, kari kon
trolė priklausytų nuo jų su
tikimo, o tas reiškia, kad 
niekas Vakaruose negali 
tokio nišų reikalavimo pri
imti.

PREZIDENTAS SU KARO VADU

Prezidentas .J. 1. Kennedy, lankydamasis Prancūzijoj, 
aplanke ir NATO karu pajėgų vyriausia būstinę neto
li Paryžiaus ir ten turėjo pasitarimu sa vyriausiu 
NA’O karo vadu gen. Lauris Norstad. Prezidentas 
NATO k uo vadams pabrėžė, kad Amerikos saugumo 
ribos yra Europos kontinente ir iš ten Amerika nesi
trauks. kol Europai grės pavojus iš Rytu.
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Ar Komunistai Eis 
U žsiregistruoti?

Italijos Premjeras 
Lankosi A mer i ka je
Italijos ministerių pirmi

ninkas Amintore Fanfani ir 
Italijos užsienių reikalu mi
nisteris A. Segni ši pirma-Į 
dieni atvyko į Ameriką iri 
čia turės dviejų dienų pasi
tarimus su prezidentu J. F. 
Kennedy ir kitais vyriausy
bės nariais.

Italijos vadai, pagal laik- 
ju krašto suvienijimo nėra- raščių pranešimus', bandysią 
do pritarimo nei Amerikos Pa™!ktl Amenką, kad jos 
vyriausybėje, nei pas sąjun- Po,ltlk? hnk E-V|,to (llkta-
gininkus. Vokietijos vadas 
dr. Adenauer griežtai atme
tė bet kokias deiybas su ru
sų pastatytais agentais ryti
nėj Vokietijoj. Taip pat 
padarė dar anksčiau ir 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Rusk, žinoma, 
su prezidento pritarimu. i 

Chruščiovo g rasinimas,; 
kad nišai sudarys atskirą > 
taikos sutarti su lytine Vo-į 
kietija, nėra naujas. Kaip 
tik Cruščiovas sugalvojo 
gąsdinti Vakarus dėl Ber
lyno, jis iškėlė tą savo gra
sinimą ir ji dabar karts nuo 
karto kartoja.

Vokietijos klausimas lie
ka painiausis Rytų-Vakarų 
mazgas Europoje ir jam 
nesimato dar jokio sprendi
mo. Berlynas yra tik dalis 
didžiojo vokiško klausimo.

Prezidentas Kennedy, su
grįžęs iš Europos neslėpė 
nuo amerikiečių, kad iš pa
sitarimų su Chruščiovu nie
ko nelaimėta, bet pasitari
mai buvę labai naudingi, nes 
parodė, kad susitarimas nė
ra įmanomas ir kad šaltasis 
karas ilgai bus su mumis. 
Tauta tą turi žinoti ir nesi
tikėti kokių nors staigių po
sūkiu į taiką. Sovietų Ru
sų valdovai visai ir neslepia, 
kad jie vadinamus “teisin
gus išsivadavimo” karus ir 
ateityje rems, o “teisingi” 
karai komunistams yra tie, J 
kurie jiems yra naudingi. 
Tą tenka visada turėti gal
voje ir atitinkamai ruoštis, 
nes kitaip galima susilauk
ti didelių nemalonumų ir i 
nelaimių.

Vokietijos ir nusiginkla
vimo klausimai yra svar
biausi ir Vakarų ir Rytų 
akyse, bet tų klausimų iš
sprendimas šiuo tarpu atro-

toriaus Nasserio būtų drau
giškesnė. Bent Italija su Na- 
seriu gerai sugyvena ir net 
daro su juo pelningą biznį.

Italijos vadai, sako, turi 
savų sumanymų ir dėl ūkiš
kai atsilikusiu kraštu rėmi-c c

mo ir nori savo planus pa
tiekti Washingtonui.

KARO JĖGŲ 
STIPRINIMAS

Armijos sekretorius sako, 
kad kariuomenės stiprini
mas daromas su tikslu duoti 
vyriausybei laiko apsispręs
ti, ar naudoti atominius gin
klus, ar ne.

TAIKLUS MEDŽIOTOJAI

Arthur Sharpe (atsiklau
pęs) iš Patten. Maine, su 
Charles Kronyak iš Carls- 
tadt. N. J- ir dar 2 .drau
gais. apsiginklavę lankais ir 
strėlėmis, išvyko medžioti 
Patten, Me.. apylinkėj ir 
kiekvienas ju pirmąja strė
le nušovė po mešką.

Kas Nudėio Rafael į ; Neutralus Nasseris 
Trujillo Molina? Barasi su Nikita

Dominikonų respublikoje 
vis dar ieškoma kaltininku, 
kurie nudėjo to krašto dik
tatorių “generalisimą" R.
Trujillo. Keli žmonės jau 
yra užmušti, bet visų siūlų 
galų vis dar neprieita.

Dabar skelbiama, kad 
generolas Ramon, buvęs

Aukščiausias A m erikos 
teismas pereitą savaitę nu
sprendė, kad vyriausybė ga
li reikalauti komunistų par
tijos narius registruotis val
džios įstaigose, kaip dabar 
turi registruotis svetimtau
čiai. Teismas taip pat tarė, 
kad priklausymas komuni
stų partijai vra prasižengi
mas, jei žmogus gerai su-

• pranta tos paitijos tikslus ir
• siekimus. Teismo sprendi
mas priimtas 5 balsais prieš 
4, kas rodo ryškų pasidali
jimą nuomonėmis aukščiau
sio teismo narių tarpe.

Amerikos komunistų par
tija skelbia, kad ji nesire- 
gisti-uos kaip svetimos val
stybės agentūra ir žada “ko
voti” už konstituciją, kurią, 
girdi, aukščiausias teismas 
pažeidęs.

Ta pati komunistų partija 
karo metu reikalavo taikinti 
Smith aktą, kuris dabar pri
taikomas komunistams, kai
riesiems komunistams (troc- 
kistams) ir fašistams, bet

Sovietų Rusijos spauda
pakartotinai mokė Egipto | * 
diktatorių Nasserį. kad jis 
žmoniškiau elgtųsi su arabų 
komunistais ir neužmirštų, 
jog Sovietų Sąjunga jį pa
laiko savo ūkiška parama.

Nasserio spauda neišken
tė ir pradėjo atsikirsti. Ara-

labai artimas diktatoriaus bų spauda primena rusams, 
bendradarbis, p r isipažino kad jie kišasi Į svetimos val- 
d alyvavęs sąmoksle užmuš- stybės vidaus reikalus ir no-
ti “tėvynės tėvą” Trujillo.

Amerikos valstybių orga
nizacija yra pasiuntusi sa
vo komisiją stebėti, kas da
rosi Dominikonų krašte. Pi
lietinio karo ir riaušių komi
sija nepastebėjo, esą nema
žai areštuotų žmonių, bet 
neužtikta, kad kaliniai būtų 
kankinami.

Trujillo Įpėdiniai žada, 
kad jie praves Dominikonų 
respublikoje demokratiškus 
rinkimus, bet kada tas bus, 
dar nėra žinoma.

Laoso Konferencija 
Ir Vėl Posėdžiauja

14 valstybių konferencija 
Ženevoje Laoso klausimui 
spręsti kuri laiką neposė
džiavo dėl to, kad Amerika 
ir kitos Vakaių valstybės 
būtų pradėjusios tą konfe
renciją boikotuoti. Laoso 
komunistai, nežiūrint i ne-

ro arabams diktuoti jų poli
tiką.

Nasserio barniai su Niki
ta nėra naujiena, jie jau se
niau yra baręsis ir paskui 
vėl taikėsi, todėl gal ir šį 
karta po barnių ateis susitai
kymas.

Jdomu tas, kad rusai visai 
be ceremonijų primena ara
bams. jog jie gauna didžiau
sią ūkišką paramą iš Mas
kvos, o todėl turi mokėti ir 
su savo komunistais geriau 
elgtis. Čia Chruščiovas aiš
kiai pasako, kad kas iš jo 
paramą ima, tas turi ir savo 
politiką atitinkamai vesti.

Sako, Eisenhoįreris
Butų Kubų Apvalės

Kongresas Svarsto Svarbius 
Prezidento Programos Punktus
Atstovų Rūmai Svarsto Mokyklų Rėmimo Reikalą; Yra

Vilties, Kad Prezidento Pasiūlytas į. tymas Bus 
Priimtas; Taip Pat Ir Kiti įstatyme* Daro Pa

žangą ; Kongresas Skirstysią Liepos Mėnesį.

i
Castro berisi Dėl 
Traktorių ir Žmonių

Kubos diktatorius Fidel 
Castro sutiko su amerikie
čiu komiteto pasiūlymu su
sitikti ir galutinai aptarti 
belaisvių mainymą į 500 
traktorių ir buldozerių.

Pereitą savaitę Castro 
sutiko, kad amerikiečių de
legacija atvyktų į Kubą ir 
galutinai visą tą “bizni” su
tartų.

Amerikoj vis dar vyrauja 
nuomonę, kad Castro pada
rys dar kokią nors šunybę— 
ar jis užsiprašys brangių 
buldozerių, ar pareikalaus,
kad traktoriai ir buldoze- 

dabar čiaudo, kai Įstatymas ^a^ hutų pripažinti atlygini- 
bandoma taikinti patiems mas Kubai už nuostolius, o 
komunistams. ne belaisvių išpirkimas,

erai ir Lra Vitaa.

Atstovų rūmai dabar eina 
prie galo svarstymo vieno 
iš labiausiai ginčijamo įsta
tymo dėl paramos davimo 
viešosioms mokykloms.

Atstovų rūmų pirminin
kas S. Raybum skatina kon- 
gresmonus Įstatymą priimti 
ir greičiau skiistytis vasaros 
atostogoms. Atstovų rūmų 
pirmininko parama gali 
paskatinti tą Įstatymą pri
imti be ilgo vilkinimo.

Įstatymas dėl mokyklų 
rėmimo kelia daug ginčų 
todėl, kad privačių moky
klų visokie šalininkai nori 
ir savoms privačioms moky
kloms gauti paramos iš ben
drojo šalies iždo.

Parapijinių mokyklų šali
ninkai darė viską, kad to Įs
tatymo priėmimą sutrukdytų 
ben tol, kol iždas sutiks mo
kėti kokias nors pašalpas ir 
parapijų mokykloms.

Įstatymas dėl paramos 
davimo mokykloms senatoMduva* Pametė

Streikas Gresia Juroje ; Motorą jau yra priimtas, jis numa.
__ . . . ,. , , i _____ ,to duoti paramos viešo-Junninkų unijos veda de

rybas su laivų bendrovėmis 
dėl darbo sutarčių atnauji
nimo. Jei nepasiseks susitar
ti, tai dar šį ketvirtadienį 
keleivių ir prekių transporto 
laivų jūrininkai ir tarnauto
jai žada išeiti Į streiką.

Unijos reikalauja, kad 
naujos darbo sutartys būtų 
taikomos ir tiems laivams, 
kurie priklauso amerikiečių 
bendrovėms, bet yra Įregi
struoti Panamoje, Liberijoj 
ir kitų kraštų uostuose. De
rybos dėl tų “pabėgusių lai
vų” daugiausia nesusipra
timų ir kelia.

Jei derybos nepasisektų 
užbaigti sutartimi, tai lau
kiama didelio streiko, kurs 
palies visus rytinius uostus 
ir sulaikys visokį laivų judė
jimą.

Olandų bendrovės vienas 
lėktuvas sekmadienį, birže
lio 11 d. pasiekė Škotijos 
aerodromą Prestwick be 
vieno motoro. Jo motoras, 
skrendant per vandenyną, 
iškrito ir nulėkė Į jūrą. Bet 
lėktuvas dėl to vis dar galė- 
io skristi ir vėliau net pa
kilo gana aukštai ir laimin
gai pasiekė aerodromą su 3 
motorais.

Lėktuve skrido 81 žmo
gus, bet nė vienas nenuken
tėjo ir nebuvo sužeistas. 
Po motoro iškritimo visi ke
leiviai buvo pai-uošti mau
dynei Atlante, bet apsiėjo 
be to. Tokios lėktuvų nelai
mės yra retos, bet pasitaiko.

siams mokykloms net dau
giau negu prezidentas pra
šė. Senatas nutarė paskir
ti mokykloms paramos 3 
metams $2,550,000,000. At
stovų rūmuose Įstatymas ke
lia daugiau ginčų, nes para
pijinių mokyklų šalininkai 
turi daugiau Įtakos tuose 
rūmuose, daugelis kongres- 
monų savo perrinkimo su
metimais nenori pasisakyti 
prieš pašalpų davimą para
pijų ir kitokioms privačioms 
mokykloms.

Einant sesijai prie galo, 
atrodo, kad didelė alis pre
zidento programos bus pri
imta, nors ir su žymiais pa
keitimais ir ankarpymais.

MIT MOU’ KLA TELKIA
DAUG MlUONŲ DOL.

Prezidentas Vaikšto 
Su Remėklais

Prezidentas J. F. Kenne
dy, po savo kelionės į Ka
nadą. visą laiką turi skau
dančią nugarą, bet apie tai 
tik praeitą savaitę buvo pra
nešta viešai. Prezidentas nu
garą užsigavęs besodinda- 
mas meduką Ottavvoje, bet 
niekas nepastebėjo jo ligos, 
o jis pats keliavo j Europą, Į 
tarėsi su de Gaulle, Chru
ščiovu ir Macmillanu. »

Dabar apie prezidento 
negalavimą pranešta viešai 

rencijos stalo, nes nieko ki- čiams keltis į Castro žemę' todėl, kad gydytoja jam pa
to ir negalima daryti. Dery- be Amerikos lėktuvų pagal-Į tarė vaikščioti pasiremiant 
bos atnaujinamos ir tikima- bos. Republikonų vadas sa- kriukiais. Prezidento gydy
si, kad Chruščiovo pažadai ko, kad pagal Eisenhowerio toja sako, kad liga nėra nei 
Vienoje paragins komunis- planą, Castro jau nebebūtų pavojinga, nei sunki, bet 
tus mažiau puldinėti Laoso ir viskas Karibų jūroje būtų prezidentas turės būti atsar- 
kariuomenę. ! tvarkoje.

Republikonų partijos na
cionalinio komiteto naujas 
pirmininkas, kongresmenas 
Miller sako, kad užpuolimas 
ant Kubos buvo suplanuotas

va sutartas taikos paliaubas, i prezidento Eisenhovverio, o 
tęsė' puldinėjimą prieš La- naujasis prezidentas tą pla- 
oso vyriausybės kariuome-; ną netikusiai įvykdęs. Pa- 
nę, todėl derybos atrodė be- gal Eisenhovverio planą,
prasmės. Dabar, kai komu- Amerikos karo lėktuvai bū-
nistai užėmė Padong vietovę tų padėję Kubos politiniams 
ir pasistūmėjo gerokai pir-: emigrantams kautis su Ca- 
myn, Vakarų valstybės vėl stro kariuomene, o preziden- 
pradeda derėtis prie konfe- tas Kennedy leidęs kubie-

NAUJAS PIRMININKAS

kongresmenas M'illiam E. 
Miller iš New Yorko išrink
tas republikonų partijos na
cionalinio komiteto pirmi
ninku. Iki šiol tas pareigas 
ėjo senatorius Thurston B. 
Morton iš Kenntuckv.

Massachusetts Technolo
gijos Institutas, minėdamas 
savo 100 metų sukaktį, pasi- 
mojo surinkti 66 milionus 
dolerių savo laboratorijoms 
ir institutams gerinti.

Dabar MIT praneša, kad 
40 milionų dolerių iš numa
tytų 66 milionų jau yra su
telkta. Lieka mažesnė dalis 
dar surinkti.

PAPEIKIMAS
GENEROLUI

gesins.

Prezidentą paskirti tyri
nėtojai nustatė, kad gen. 
Walker jo vadovaujamuose 
kariuomenės dalinuose nau
dojosi John Birch Draugijos 
propagandos medžiaga ka
reiviams aiškinti politinius 
klausimus. J. Birch Draugija 
yra fašistiška. Už tai gene- 

' rolui bus duotas papeikimas
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Aukščiausias teismas pasisakė Dl’ PREZIDENTAI

kairėj JAV prezidentas John F. Kennedy. dešinėj 
Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle po pasita
rimu prancūzu prezidento rūmuose.

Pereitą savaitę Amerikos aukščiausias teismas pa
sisakė dėl dviejų Įstatymų, kurie iki šiol dar nebuvo tei
sme išbandyti. Aukščiausias teismas patvirtino Smitho 
aktą dėl komunistų partijos abejotino legiliškumo ir taip 
pat pripažino suderinamu su konstitucija Įstatymą, kuris 
reikalauja komunistus registruotis, kaip svetimos vals
tybės agentus. Smitho aktas jau ir seniau buvo atrastas 
suderinamas su konstitucija, kada bylos, iškeltos pagal 
tą Įstatymą, buvo atsidūrusios aukščiausiame teisme.

Dėl komunistų registracijos, kaip svetimos valstybės 
agentų, kalbos eina jau dešimt metų ir tik dabar teismas 
5 balsais prieš 4 nusprendė, kad vyriausybė gali versti 
komunistus registruotis.

Amerikos komunistų partija jau rėkia gvoltos, kad 
aukščiausias teismas “pažeidęs” šalies konstituciją to
kiu savo sprendimu ir garsiai skelbia, kad ji neklausys 
vyriausybės Įsakymo registraotis. Ar vyriausybė ją pri
vers tą daryti?

Dar atsimename, kaip prieš keletą metų vyriausybė 
bandė suregistraod “subversvvias” organizacijas. Bandė.
Paskelbė tokių organizacijų sąrašus. Bet iš to nieko ne
išėjo. Į toki “subversyvių” sąrašą buvo Įtrauktos ir dvi egant Varniu stovvkloje te_ Atrodo tikra idilija, 
lietuviškų komunistų organizacijos—jų Literatūros Drau- ko matvti toks vaizdas: di- pasakaitė imta iš “apaštalų 
gija ir jų Darbininkų Susivienijimas. Abi tos organizaci- dėlėj kameroj, kurioj buvo darbų” apie bendrą turtą ir 
jos “bažijosi,” kad jos nėra komunistinės, abi teismuose virš 50 žmonių, du žmonės kitus komunizmo malonu- 
bandė parodyti savo “patriotizmą,” bet teismuose nieko ką tai aptarinėjo. Ypač mus. Įsivaizdinkit, vadai ne
nelaimėjo. Ir vistiek i subversyvių sąrašą jos nepateko, ■ vienas mosikavo rankomis ir sipūtė prieš eilinius, eiliniai 
Nepateko todėl, kad Justicijos departamentui atsibodo vis ką tai šūkaliavo, o ant- nesišiaušė prieš vadus ir visi 
bylinėtis dėl to reikalo ir jis visas tokias nebaigtas bylas rasj8’ rodėsi, visai ramiai buvo leninistinės d\a>io> ap- 
nutraukė. Taip lietuviškų komunistų ALDLD ir Dar- kojas avėsi. Tik staiga vy- semti iki ausų. 
bininkų Susivienijimas gavo progos girtis, kad jų orga- pasimovęs, ce atą, ne Na, o socialdemokratai?
nizacijos nesančios subversyvės. Bvlos buvo nutrauk- pa el? tan, ^-in V’ e su .* imc a-’1J ^os F_10 , ... ... , * n • , • tuo cebatu davė antram tie- žodžio nesuranda, lyg bututos tada dėl generalinio prokuroro Brounell pasitrauki- siaį ; veidą Ra jie kalbėjo> daf h. dabaf piRtas
mo iš savo pareigų. Jis nenorėjo >a\o įpėdiniui palikti aš negalėjau girdėti, tik ma- klėjima čebatu. Jis sako: 
tokių nebaigtų spręsti bylų ir jas panaikino. Prie to prisi- čiau> ka(I čebatas buvo pa-; „ *
dėjo ir abejone, ar toks “subversyvių organizacijų sąra- vartotas ne tam tikslui, ku- ..., ni.imetra,iai nrip;in^į 
sas padės bent kiek kovoti pnes bolševizmą viduje. nam jį batsiuvis siuvo. Ba- ne^ kornunistai (jie) rūpi.

Dabar ir vėl ko nors panašaus sulauksime. Bet ar to paragavęs vyras pribėgo nogi kiekvienas gavimi. Kiek- 
dabartinei vyriausybei geriau seksis komunistus registruo- prie lango, netoli kurio aš vjenas turįjo pavo pasaulėli 
ti ir subversyvių sąrašus sudalyti, pamatysime tik tada,
kai vyriausybė praktiškai imsis to darbo.

Komunistų partijos, tiek Amerikoje, tiek ir kituose

mės draugais. Antrą vakarą munistus.
ar

kraštuose, nėra partijos, “kaip visos kitos partijos. To =
•J

Joną Markeli, socialdemo- 
kratą, kuri komunistai nu
kankino Vorkutos stovyklo
je ir užsimena Julių Švam- 
foarj, liaudininką ii Šiaulių, 
kurį komunistai nukankino I

Mažai kas žino, bet So
vietų Rusija irgi turi savo

lavimai ir siūlymai atrodo 
nepriimtini. Dėl to derybos 
ir užkliuvo. Ar jos ous nu
trauktos, ar bus dar ieškoma 
kokių kompromisų, paaiškės 
gal jau šią savaitę.

kokioje tai stovykloje Sibi- D - i iv . . , , , ' Breznev kalbare. Apie abudu J. vinickis 
atsiliepia piktai ir ypač apie 
J. ŠvambarĮ prasimano viso
kių melų. Mat, komunistams “prezidentą,” kurio pavar-
neužtenka savo priešininkus dė yra Brežnev. Jis Sovieti- 
žudyti, jie skaito reikalin- jos gyvenime nieko nereiš- 
ga jų gerą vardą sumindžio- kia, bet kartais prie vaišių v .
ti į purvą. J. Vinickis to ir jam leidžiama pasakyti ..

i murzinimo darbo ir imasi kalbą. Tokią kalbą sovietų Kubos barzduocių vadas 
savo knygoje. “prezidentas” ir paperėjo

Kaip pavyzdi paminėsiu pereitą savaitę, kai Moskvo- . „
J. Vinickio tvirtinimą, kad je lankėsi keliaujantis Indo- mit.etU1.’ ka(* J,ks.
Julius švambarys “kasdien” nezijos diktatorius prezi- mainyti 1-00 belaisvių oOO

Kubos
Castro pranešė Amerikos 
“Traktoriai už Laisvę Ko- 

kad jis sutinka
Švambary

bėgiojęs pas stovyklos ko
mendantą. Man teko kelius 
mėnesius gyventi viename 
kambaiyje su švambariu ir
neatsimenu nė karto, kad jis F. Kennedy tarėsi su Chru-
būtu ėies nas komendantą ščiovu, nenueis niekais ir .. _ , .. Jv8 P <soviptii Saiunra dėsianti vi I kad us nera toks jau pasiu
kokiu nors reikalu. Tą gale- bovietų Sąjunga dėsianti vi ..hi.zniM.illska() žm((
tų paliudyti ir Mečys Ged- pastangas, kad

dentas Sukamo.
Brežnev pasakė, kad “di 

ir

traktorių ir pareikalavo, 
kad atvyktų i Kulią ameri-

delis ir viltingas Įvykis” ,kiečiu atstovai galutinai su- 
Vienoje, kur prezidentas J. i sitarti dėl tiaktonų n iu.- 

J 1 dozenų.
Castro nori pasirodyti.

jau
Vienos “biznierius,” kad žmo

nių laisve prekiautu, nors jisv las bet jis kaip komunis- pažadai neapviltu žmonijos. ; e p.eniauiu, m, >
ynas oet Jis, RaipKOHiuni^- r tą ir daro. Jis siūlo paleisti
SS ka'.SXI i vto belapius, jei visi po-
ba nSratllėtC * J?’ Pats gal ir težino, arba sta- X •bHk"^

J. Vinickis pasakoja apie «ai "erM.'?."Vįenos dar keliose vali vb^e bus
vieną "konfliktą” tarp so- k““"e *“• Bet Castro žino.
cialdemokratų ir komunistu P... - i ' nulm’ctlcialdemokratų ir komunistų 

j stovykloje. Jis sako, kad so- ieškoti
Chruščiovas Brežnevui

gulčiau, bandė jį praverti ir kurj nieko nejsiIeisdaTO. Gaves 
pradėjo šaukti visa gerkle: ,iuntinj likvWuodavo p.į. 
Sargybiniai! Gelbėkit! j vjenaa 0 kas neturėjo iš ko 

Tą savo šauksmą apkru- siuntiniu gauti, tas turėjo ten- 
skurdžiu stovyklos da-

cialdemokratai pareikalavę , . , . 4 . ...., • . . ? plojo, bet pats apie Vienoslygių teisų virtuvėje, bet ne- L .
sako kodėl, o gal ir nežino.
Priežastis buvo labai pap
rasta. Atsidūrus mums Var
niuose, 1927 m. lapkričio 

1 7 d. stovyklos virtuvė paga
mino “karališkus pietus,” 
kaip Vinickiui mama i nuo
savus namus Įsikėlus. Virė
jas buvo studentas Šlekys,
kuri Vinickis pravardžioja . T , -. , ,,, : . ~ ., . - i vimas Indonezijos, kad nšleiviu. Pasiteiravus įs kur__ J
tokie, palyginus, žmoniški
pietus išdygo, komuniniaiteisingai vadinama “konspiracija”—susibaudimu jėga ar- f intas žmogus pakartojo ke- kintis 

ba ir kitomis priemonėmis pasalinti konstitucinę salies, v.^.]a ju ke]iais kareiviais 
santvarką ir primesti kraštui savo diktatūrą. Tokie yra jr pra(i4j0 aiškintįi ką čia
visų komunistinių partijų tikslai visur ir kur tik komuni- rejkja “gelbėti.” Bet kol ka- Ja> kaip ji? ir turi meluoti, vikų revoliucijos sukaktu
štai prieina prie valdžios, ten piliečių teisės, demokrati- reiviai atėjo, skundikas iš vi- nes kitaip jo knyga dienos vių dieną iškelti puotą ka-
ja, teismų nepriklausomybė ir, bendrai, teisinė valstybė sų guolių išgirdo širdingą šviesos nebūtų juk išvy- liniams. Už maisto vogimą
išnyksta. Panašiai atsitinka, kada fašistai ar kitaip pasi- patarimą valdyti liežuvi, ar- dusi. Jis giriasi, kad komu- nuo kalinių ir už savo parti
vadinę totalitarininkai iš dešinės prisibriauna prie vai- ba kitaip gailėsis. .. Kai ka- nistai niekad prašymų ne- nės šventės užkorima
džios. Vieni ir kiti vra demokratijos ir teisinės valstybės reiviai atėjo, viskas jau buvo padavinėjo komendantams,
pikčiausi priešai. Kova prieš juos vra būtina. Bet ar su- aprimę ir su batu gavęs Į kad juos išleistu is stovyk-
varius tokius konstitucijos ir demokratinės santvarkos veidą pasiaiškino, kad jis Del to tunu pasakyti
priešus i pogrindi, kova prieš juos būtų lengvesnė? Klausi- nežino, as jam einant per Vaminr c eirmm n nn 1?
K a., t ' ii- i -JLv duris mete su cebatu i vei- v annuose sirgau, o po li-mas yra tikslingumo, o ne kokių nors kitokių sumetimų. v_Hau Ra]b_ti at?idūriau 12.oie kame.
Pagal dabartini aukščiausio teismo pasisakvmią, vynau- gu *uo žmogumi, kuris čeba- roję. kuria kas tai buvo pra- 
sybė gali komunistų partiją suvaryti Į pogrindi, bet vy- fu VpiRė pa5irodė. tai būta i minęs “inteligentų kame-

vinių.

Aišku, J. Vinickis meluo-

paaiškino, kad jie virs sa
vaitės laiko taupę maistą 
virtuvėje, kad galėtų bolše-

riausybė turės pirma išspręsti, ar verta tas daryti. labai ramaus dzūko, kuris; na.” Toie kameroje mane, _ , , . •• •_ ____ _ 1 - • t_ 1_ L?^Amerikai komunizmo pavojus yra išorinis, iš Mas- . sakė, kad “tas bolševikas” greit pradėjo lankvti sve 
< kvoš ir Pekino. Viduje ta? pavojus nėra didelis, gera po- ’ kelius vakaras jam nedavė čiai iš komunistu palaiminto 
licija gali tą vidaus pavojų kontroliuoti. Todėl vargu ar ramvbės, ii pravardžiojęs, kolektyvo ir prašyti, kad pa- 
apsimokėtų pradėti vidaus medžioklę prieš šiuo tarpu vadine- "socialfašistu ’ ir
nepavojingus nykštukus, kada pavojus iš lauko yra rim- panašiais vardais. Kai kan
tas ir reikalauja didelio dėmesio.

Koegzistencija Varniuose

trybė išseko,—tada čebatas 
buvo paleistas i darbą ir. . . 

i pagelbėjo. Komunistas iš- 
1 moko mandagumo ir net iš
moko kalbėti pagarbiai dar
gi su socialdemokratais. , 

Tokiu “pamoku” daug
Praeitą savaitę kalbėjau aiškino, kad “jis supratęs” nebuvo, bet nats faktas, kad 

apie Varnių koncentracijos ir pasiuntė mane Į Varnius iog galėjo būti, išmokė ižu- 
stovyklą, kurioje buvo lai- “klausą pataisyti” visam ka- liūs mažu miesteliu akvplė- 
koma nemažai komunistų, o Į ro stovio laikui . . . elgtis visai padoriai
po Tauragės sukilimo An- Tokių “prasikaltėlių” Var- J. Vinickis savo knygoj 

niuose radau virš trijų šim- “Duonos nebuvo per daug” 
tu. Maža dalis ju buvo jau apie Varnius ir sugvvenimą 

liaudininku ir jokiai parti- iš seniau atsiųsti komunis- tara kaliniu pasakoja bolše- 
jai nepriklausiusių žmonių., tai ar tik Įtariami esą komu- vikiškas pasakaites, kokias 
Užteko kreivai pažiūrėti Į nistais žmonės. Prieš Taura- iie pasakoja ir apie visą lie- 
“tautos vado” viešai iška- gę socialdemokratų Var- tuviška netolimą praeiti.

niuose buvo nedaug, keletas Komunistai Varniuose ir už 
žmonių, o komunistų ir to-į Varniu piešiami “kovoto- 
kiais Įtartu kelios dešimtys, iais.” idealistais., o visi kiti

tanas Smetona ten pasiun
tė daug socialdemokratų,

bintą ožkabarzdę fiziono
miją, ir galėjai atsidurti to
je stovykloje be jokios kal
tės ir be jokio dargi kaltini
mo. Mane ten pasiuntė, ro
dos, už tai, kad aš turėjau 
blogą klausą ir nesupratau, 
ką man vienas pažįstamas 
iš Tauragės telefonu pasa
kojo. . . Tardytojas paklau
sė, ar aš kalbėjau su Taura
ge telefonu rugsėjo 9 d. Pa
sakiau, kad kas tai mane iš 
ten šaukė, bet dėl visokių 
kliūčių negalėjau suprasti, 
ka iis norėj’o pasakyti. . . 

Tardytojas mandagiai pa-

Tada tai komunistų vadei- tai tik škurnikai ir kokie tai 
vos parodė, kaip jie suprato redaperėti gaivalai. Anie 
“taikų sugyvenimą” su so- komunistus Varniuose J. Vi- 
cialdemokratais. kada jų bu- į nieki? pasakoja: 
vo viršus. Fizinio smurto jie “ Mes revoliucionieriai komu- 
negalėjo vartoti, nes keletas nistai ir nepartiniai antifašistai,
pasiryžusių vyrų ir nemanė gy venome kolektyviai, draugiš- me, kad siuntiniai buvo ski- 
leisti savo mušti, bet pravar- kai. . . padėdavome vieni ki- narni visiems mūsų varniš- 
džiojimu. išsityčiojimų ir vi- tiems, siekėme, kad visi iš mū- kė? nedalios draugams. To-

dvasią” nekalbėjo. Chruš
čiovas tik užtikrino Sukar- 
no. kad Maskva padės jam

kad Amerika negali paleisti 
politinių kaliniu svetimose 
valstybėse, todėl io rodoma 
“gera širdis” visai nepriden
gia jo bizniško pasimoiimo 
išmainyti žmones Į mašinas. 
Lieka tik susitarti dėl trak-atimti iš Olandijos Naujo- .......

sios Gvinė jos salos dali. Tuo tonų ir buldozenų dydžio ir 
tikslu Maskva jau siunčia
Indonezijai daug ginklu ir 
žada jų dar daugiau prista
tyti.

“Vienos dvasia” ir ginkla-

kaip tik tuo klausimu Castro 
gali dar parodyti savo dan
tis.

Angolos klausimas
Jungtinių Tautų organi- 

mestusi i kara prieš Olan- zaci.i°^ saugumo, tarvba nu- 
diią. tokie vra Maskvos pir- *ai ė balsais prie 0. 2 susi
mieji žv?iai ix) “atviro pa
sikalbėjimo Vienoje. Tiesa, 
tai dar ne viskas.

Laoso karas ir Viena

laikius, kad rortuganja ieš
kotų taikaus sprendimo savo 
kolonijos Angolos klausimui 
spręsti. Prancūzija ir Angli
ja balsuojant susilaikė, bet 
nebalsavo prieš. Visos val-

Vienoje Chruščiovas lyg stybės davė Portugalijai ne- 
ir susitarė su prezidentu J. mokamų patarimų nepasiti- 

v’i- F. Kennedy. kad Laose tu- keti ginklu jėga ir greitai 
siems kaliniams socialdemo- ri būti atstatyta taika ir kad pravesti refoimas savo kolo- 
kratai ir pareikalavo, kad karo paliaubos ten reikalin- nijose, kol jos dar nesuliep- 
bolševikų patvaldystė virtu- gos. Vos tik Chruščiovas snoio maišto gaisrais, 
vėje pasibaigtų ir kad to- grižo iš Vienos, komunistai Ar Portugalija paklausys 
kios “kiaulystės” nebepasi- Laose pradėio nauja puoli- gera patarimų, ar bandys 
kartotų. ma ir atėmė iš Laoso vvriau- ginklais Angolos maištau-

J. Vinickis Varniuose iš- svbės Padong sustiprintą jančius negras “sutvarkvti,” 
buvo tris metus ar kiek dau- vietą. Atrodo, kad komunis- greit pamatysime. Iš visko
giau. Man ten teko tik ke- tai tvčia pademonstravo, atrodo, kad portugalu dik- 
lius mėnesius būti. Todėl Amerikai ir pasauliui, ko-i tatorius bandvs ginklais ne

taria iis 
visokių

rašvčiau tnašymus dėl pa
leidimo iš stovyklos. Pra
džioje labai nenoriai, bet 
vėliau taip ir -pasidariau 
“prašymu rašytojas” komu
nistams. Ir parašiau iu ma
žiausiai pora tuzinu, jei tik 
ne daugiau. Tokia buvo ko
munistu “prašvmu čystata.” 
Ta nroga tekdavo girdėti 
visokiu nusiskundimų iš ko
munistinio kolektyvo nariu 
dėl iu vidujinio tvarkymosi, 
dėl “vadu” diktatūros ir ne
siskaitymo su paprastaisiais 
nariais. Anie mano prašvmu 
rašvmus turėjo žinot ir kom
vadai. nes mūsų kameroje 
buvo Mečvs Gedvilas, kuris 
iau tada buvo komunistas 
nors dėl svieto akiu dėjosi 
“kairesniu” liaudininku.

O kaip gvveno Varniuose 
socialdemokratai? Skurdo
kai, bet sutartinai. Atsime
nu. kad mano vardu kartą 
atėjo siuntiny? iš Grauroku 
šeimos. Kartais ateidavo ki
tų vardu ir visi mes žinoio

dėl visų J. Vinickio minimų kios vertės turi Chruščiovo ■ gra? paklupdyt, o 
Įvykiu toje stovykloje pažadai dėl Laoso taikos ir | žada duoti 
negalėčiau kalbėti. Bet no- karo paliaubų. Vienoj susi-' lengvatų.

jiem?

riu pabrėžti, kad mano ten tarė, o po Vienos tuoj nau- 
buvimo laiku tik viena? ka- jas puolimas.. . 
linys buvo Įmestas Į karceri Laose komunistai šiuo 
ir kareivių apdaužytas. Tai tarpu yra stioresni. tai kodėl 
buvo mūsų draugas Marcin- jiems neoasitvčioti iš Vie- 
kevičius. jaunas darbinin- nos ir Chruščiovo pažadu? 
kas. Bolševikai mokėjo nuoj Gal ir prezidentas J. F. 
karcerio saugotis, bet visai Kennedy labai nesistebi, 
galima, kad ir iš ių kai kas kad Chruščiovas taip greit 
niūriuose Varnių “vienuo- ir taip begėdiškai pažadus 
lyno” rūsiuose buvo kalina- dėl Laoso “užmiršo,” ar na
mas ir kankinamas. dėio ten. kur via padėti ir

Iš Varnių Vinickis išvyko Jaltos pažadai, 
i Kauną, kur sakosi ėjęs at- •
sakingas pareigas Lietuvos Alžyro derybos
komunistų partijoj, kol 1936 ,, .. . v, • i !-•• • Mes iauraseme sioie vie-metais pateko i kalepma ir . . , , , , j-i x -i. ..z .... to ie, kad dervbos dėl taikos ---------
mlo °JaIre’lkr atqtatvmio Mžeriioi užklius NEPRIKLAUSOMA LIE-
1940 m. birželio lo o. , . . ,. .. . j v i . uz dviem sunkiai issoren-Apie savo darba komuni- o ,1 dziamu klausimų—Saharos

ir prancūzu gyventoiu 1 įkistų partijoj J. Vinickis paša 
koja nuvalkiotomis frazė
mis. kad darbininkai “vis 
labiau ir labiau” darėsi re- 
voliucingesni, “vis 
ir daugiau” priešinosi sme-

lki šiol portugalams vis 
pavykdavo negru sukilimus 
numalšinti. Bet ar pavyks 
dabar, kada visa Afrika pa
budo ir nebenori apie kolo- 
riias nė girdėti?

Jei portugalai ir sugebėtų 
dar karta negras numalšin
ti. tai iš to visai neseka, kad 
pasaulis šaltai žiūrės, kaip 
dievobaiminga Sala zaro 
diktatūra skers negrus ir 
girsis vykdanti “reformas.”

J. D.

NAUJAUSIOS KNYGOS

TUVA STATANT. Rapolo 
Skipičio atsiminimai. 440
psl., kaina.............. $5.00

mo Alžerijoj. jei Alžerijos TREJOS DEVYNERIOS, 
dr. S. A liūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina .................. $1.00

gyventojai nubalsuotų atsi-
.,c' skirti nuo Prancūzijos, daužau Dal)ar mne.a, kad dėl

11 ViaUulČlU ŲI 1 vei111 /el cl IIC- X 1 1 • J *1toniniam fašizmui komuni-i ^irn\^n:hos VIENIŠI MEDŽIAI, roma-
stu partijos vedami, bet už- u^.kirtę; A.lzeni°; arabai nas, parašė Alovzas Baro- 
miršta pasakyti, kaip atsiti- lc,o^a a a”ia, nas , kaina $1.50
ko, kad komunistu visoje ..a . 8..ara, Fni^a" ANGLU KALBOS GRA-
Lietuvoje, rusams ia užka- ?n V™""* ° M A TIK A, 215 psl., kieti vir-
riaunant 1940 metais, bebu- ^ąntiems pran- Ra-na 1.........

šokiu niekinimų jiems ūžte- sų tarpo mokytųsi, lavintųsi po- dėl Vinickio murzinimas, vo t,-k ap,-e 7<x) gaivu! Va- Cl^anis arabai pasida- knvga? galima gauti
ko. Po Tauragės vaizdas pa- litiškai; visi gyvenome bendro- Varniuose buvusiems, yra dinasi, “augo. augo” iki pa- Keleivio administracijoje:
sikeitė, bet komunistus ir se kamerose ir atsakingi, vado- tik paprastas ir gana pigus vj,lo vjsaj ; nieką. .. arDa..evyePr.1 B .
tada reikėjo mokyti žmonis- j vaujantieji draugai niekuo nesi- melas.
kai sugyventi su savo nelai- į aukštindavo prieš eilinius ko- J. Vinickis pasakoja apie J. Jni.

ciais.
svetimtaučių teisėmis. 

Prancūzams tokie reika- So. Boston 27, Mas*.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

šniai laidodavo aukštam 
kalnelyje, kaip mini mūsų 
liaudies dainos. Taigi ir šių 

minėte Tautiniu'Kapinių‘50 ka!*iniV ^gėjai, lyg sekda-, 
metų sukaktis. Ta proga Su- ml ,mils4 UU“S *»°™ii Pa- 
sivienijimo Lietu'-iu Ame- Pgtl, paruošė gražią vietą 
rikoje prezidentas Povilą. brangiųjų asmenų am-
Dargis pasakė kalba, kuria Z‘T* pO,k.,U1 
čia spausdiname. ' i Mirusieji nėra mums dm-

gę. Jų atminimas giliai yra 
likęs mūsų širdyse ir jų dar
bai bei paskleistos mintys 
gyvena su mumis. Mirusieji 
tartum mums parodo, kas 
ir kokie mes esame. Valsty-

. , . . , , . binės teisės kūrėjai ir mok-Toje garbingoje sukakty- slininkai k kad 
je mes lenkiame galvas ,
pnes tuos, kurių palaikai čia kartos kartos> at.

seit, musu mirusieji. Ar mu-
...... , ., . ,su senovės karžygiai, kuni-laikotarpis sudaro veik vie- ,, . ,p,..♦„u; gailesčiai, valdovai, valsty-

Tautinių Kapinių SO metų 
sukakti*

Gegužės 30 d. buvo pa-

Surinkome i žmogaus ke
lionės paskutiniąją vietą— 
Tautines Kapines, jų pen
kiasdešimties metų sukak
čiai paminėti.

oje garbin 
mes lenkiame 
š 1

ilsisi.
Penkiasdešimties metų

nos kartos amžių. Per tą lai
ką šioji amžinojo poilsio bės vyrai, mokslininkai, ra

šytojai, poetai, menininkai,

RADO KAME UŽDĄ SUSUKTI

Bilefekle (Vokietijoje) paukštelių pora susuko lizdą 
pašto dėžutėje. Tos dėžutės savininkė ir jos šuva su
sidomėję stebi dėžutėje išperėtus paukščiukus. Ta vo
kietė įspėjo ir laiškanešius, kad į dėžutę laiškų nedėtų, 
kai paukščiukai užaugs.

mai Įvairiais m e d icinos 
klausimais.

Dabartinę Sąjungos vai- (

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
dvba sudaro: Pirm. A. Mon- Įspūdingai pagerbė karius Aubum, Mass. 
tvidas, vicepirm. S. Budrys, j G žės 3fl d._kapų Ian., Reigėjai kviečia visus at- 
V. Ramanauskas n-V. Ter- k o^ Lietuvių Vete- £!l?!?k-vtL Gegužines pelnas 
cijonas, sekr.-izd. V. Tau- rįpu p* kai)įtonui Ka-1skn iamas komunlstM Perse-
ras„ nariai- V Avižonis V • • c • v • c 1 kiojimų aukoms.* • 1 . • r1 ... ’ . • zimierui Seniauskui - Šen-! J 1
* ajauskas, A. Pacevičius ir osk vadovaujant, žygiavo Reiškiasi sporte
J. Stankaitis.

Komiteto Suvažiavim u i 
Ruošti pirm. yra dr. V. Pa- 
prockis.

LIET. BENDRUOMENĖS
RINKIMU IŠDAVOS

miesto gatvėmis pne zuvu- 
siems paminklų — žuvusių 
vardais pavadintų aikščių.

“Auksinės žvaigždės mo- 
j tinos,” kurių sūnūs žuvo ka- 
Įre, žygiavo priešaky, už jų 
gi-ažus lietuvių trimitų ir 
būgnų orkestras, karo vete
ranai su lietuviškų spalvų 
kepurėmis, skautai, skautės,

vieta jau priglaudė šimtus |k;į, įrininkai kal
mums brangių asmenų. , tžvynfe 

Čia ilsisi amžinos atmintis
daug garbingu vyrų, kaip 
aušrininkas daktaras Jonas 
Šliūpas, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje kūrėjas, ku
rio šimtąją gimtadieni mi
nėjome šiais metais, čia pa
laidoti palaikai didžiojo li-

noriai ir partizanai, ar ne
kalba mums gyviesiems, kas 
mes esame, dėlko gyvena
me, už ką turime kovoti ir 
ko siekti. Jie vra gyvi mu
myse. tauto ie ir iš jų darbų, 
anot Vinco Kudirkos, iš pra
eities semkimės stiprybės

beralo, Nepriklausomos Lie- dabarčiai ir ateičiai, 
tuvos prezidento Kazio Gri- TeIieka branjri jr bin. 
niaus, žymaus visuomeni- ,,a -j vjeta vfajems ,ietu. 
ninko Adomo šerno. SLA vįa nes jr čja ifefoi mūsu 
nrezidento Bagočiaus. suntų tautos dalelė Didelė ;
Susivienijimo narių ir kitų ba „rikIaus0 kuriems tau

Tautininkų centras iškelta* 
į New Yorką

Gegužės 27-28 ww. posė
džiavo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos seimas,

dyje, peržiūrėjus rinkimų 
davinius i III-čiąją LB tary
bą rado, kad iš viso buvo pa
duota 4,632 teisėti balsai ir 
tarybos nariais išrinkti šie 
asmenys:

Los Angeles apygardoje: 
Nakaitė - Arbačiauskienė 
Elena (Alė Rūta), 45 m., ra
šytoja (71 balsas). Kandi
datas—Valiukas Leonardas, 

---------------------------------- 40 m., tarnautojas, 57 bis.
džios dejonės laiškai kasdien Chicagos apygardoje. Ja- 
glėbiais nukrinta, ant Balfo raitis Jonas, 34 m., teisinin- 
stalo.

L. Bendiuomenės vyriau
sioji rinkimų komisija pra
neša, kad birželio 4 d. posė- veteranų žmonos ir motinos

kas, tarnautojas, 1286 bis. 
Adamkavičius Vladas, 34

Crompton parke gražias 
kalbas pasakė Mass. senato
rius Wm. Fleming, seimelio 
atst. Vyt. Pigaga, Steponas 
Valinskas, Jessie Balcom- 
-Balčiūnienė, ir posto vadas 
Juozas Šarkus.

Buvo gražus banketas
Draugijos Seniems Žmo

nėms Gelbėti gegužės 21 d. 
surengtas banketas gerai 
pasisekė.

Kalbėjo Aubum miestelio 
sekretorius John E. Riley, 
Mass. seimelio atst. Vytau
tas Pigaga, J. Šalaviejus, Ig
nas Pigaga, Antanas Tam- 
kus, J. Dvareckas, J. Pupka,

Visose sporto šakose smar
kiai reiškiasi du jaunuoliai: 
Tarnas Ginku> ir Juozas Za- 
pareckas o tau pat Glodas 
bei Garsys.

M rė
Šiomis dienomis mirė 

Magdalena T .eieier.ė, Jur
gio Ulevičiaus žmona; taip 
pat mirė Antanas Robinas ir 
Adomas Le a na vičius.

Lankėsi iš Sibiro atvykę

Čia pas seserį Oną Ada- 
monienę ir bro1; Joną Poškų 
lankėsi iš Sibiro atvykę 
Antanina Poš; utė - Andru- 
šienė su vym ir trimis vai
kučiais. Paviešėję kelias 
dienas, jie'išvyko nuolat ap
sigyventi New Yorko apy
linkėje.

Dienraštis Telegram ge
gužės 18 d. išspausdino jų 
pasakojimus apie Sibire pa
tirtus vargus.

Kitos naujienos
Joninių dieną, birželio 24 

d., vietos veikėjas Jonas 
Dvareckas minės savo 69-jį 
gimtadienį. Linkiu jam dar 
daug tokių sukakčių minėti.

“Jų aimanavimai yra tikri ir .................
nedalia didelė. Balfo parama pa- inžinierius, 1229 bis. Ki- 

. siekia visus prašančius, bet dėl sie^lus Petras, 43 m., med. 
kuris i centio valdybą įsnn- stokos jj vra nepakankama. v t.,1104 b. Valdys Vy
ko newyorkiečius. Išrinkti:! ..'Dar keli ūksiančiai trem- tautas> 36 profesorius,; K. Žurlis, Julius Svikla, M. 
pirm. adv. V. Abraitis, vice- į tinių iš v Vokietijos žiūri su 1059_b- Blinstrubas Teodo- žemaitaitis, Vincas Mitri- 
pirm. A. Senikas. B. Nemic- j Amerikos lietuvius. ras’ m-’ pedagogas, 966 kas, J. Stankevičius ir kt.

Kur kitur, jei ne į Bendrąjį bls- Razma Antanas, 38 m., Programai vadovavo J.
Amerikos Lietuviu šalpos Fon- med^laktaras, 929 bis. Gar- Krasinskas. 
da kreipsis lietuviai, nukentėję sva Pranas, 46 m., kunigas, šios draugijos pirminin- 
Sibiro termtimi ar atsidūrę be ££° bls= Jakubėnas Vladas, kas jau du mėnesiu sirgu-
namų Lenkijoje. Vokietijoje ar kompozitorius piani- Iiuoja. Vienas jo draugų siuvinėjo vėliavą “Auksinės

kas, sekr. E. Čekienė, ižd.
žymiu lietuvių. tiečiams, įsteigusiems šias; P. Ališauskas.

O šiandien amžinam poil- kapines, gili padėka tiems, Į Iš dr. K. Smogos seimo
sįui nadėsimę ir SLA vętera- x:— . ..x 1. ------- V imi V IV7nuiiu rūpinasi 3iro virtus uz- aprašymu ____ _____________
no, sekretoriaus daktaro Jaikvmu, jos puošimu, ir žinome, kad dalis seimo at- 
Mato Viniko pelenus. —'

Julija Lendraitienė ir jos 
drainrp Elzbieta Rerntz iš-

grožiu. stovų Abraiti laiko Rastenio
Jie visi atidavė geriausias §ioje garbingoje sukakty- “liokajų,” o JI. Smetoną,

stas, 849 bis. Shotas G. Biu- Dambrauskas traukia drau-paklvde svetimuose kraštuose, .....
- . . . . —o-------- ----------- ------- .... - . suvargę net Jungtinėse Ameri- ao-38 m--Uutim^kl^ m°- SUS ) teismą, reikalaudamas

savo jėgas musų tautai, vi- je mes pagerbiame ne tik kuris taipgi buvęs siūlomas kos valstybėse. kytojas, 846 b. Šantaras Sta- sumokėti už jo darbą $371,
suomenei ir Amerikos gero- tuos. kurie čia vra palaidoti, pirmininku, pusiau fronti-' -Balfo New Yorko skvrius pa- sys’ 52 m” kunigas 836 bis. bet. matyti, pamiršęs, kad
veL bet kartu mes atiduodame ninku. Smetona gavęs 15, o kartotinai kreipiasi į Jus. Bai- Jackus Algimantas, ^30 m., jis be nuomos gyveno drau

stojo Birželio okupacijų ir trė
mimų sukakties proga prisimin

Vieni jų kaip ąžuolai au
droje anksti palūžo gyve
nimo kovoie. kiti po ilgos i? "svVtFmose "šalvį, to. Svarbiausias kaltintojas įrvar^7įtekuši?s~ broliu? ir bls- Kandidatai: Ambrozai- mos už jo gyventas patalpas
keliones, atidavę savo ina- Sibire af kitose trėmim0 buvęs Vilėniškis iš Bostono. se3es tutiečius tls Kazvs- 42 med- dak'.suma bus daug d^esnė ne
są, ateio ) sį mirusiųjų mie- vietose Tiek tiek kRi Rastenis pareiškęs, kad jam «Kad ir ne daug jei taras. 793 b. Gaueys Povi- ( gu jo reikalaujamoji, bet jis 

Ą aišku, ką seimas nori su Al- visi aukosįme< galėsime daug las’ m-’ rašytojas, 792 b. j to, matvti, nesupranta a r 
tu padaryti, jis iki rytdienos kam ^gelbėti.“ Rūgi? Jonas, 60 m., inžinie- nenori suprasti.

pagarbą mūsų tautiečiams, 
kurių kaulai yra išmėtyti to-

Abraitis 22 balsus.
Karšti ginčai buvę dėl Al-

rašytojas, 816 b. švedas Jo- gijos name ir todėl tą darbą 
nas. 66 m., karininikas, 800 turėjo atlikti veltui. Nuo-

sta amžino poilsio. ... ... . .„ 1............................amzmoio poilsio vieta vra
Sumanytojai ir stebėjai,! ,.ade toIi nu0 tėvynės. '

įkūrę orieš penkiasdešimt, Praeis metai k;ti jr . 

metu sias kapines, atliko. . ,aus palaikus, te.

laba. gi azų darbą da „Oeto Prano Vaičaičio
Jie paruošė vietą kur ra- i žw]žiafe

miai gali ilsėtis tie, kune gv “Kartu pasilsėsim ramybės 
vietelėje,

Po vėtrų, nelaimiu, oo že
mės kovų.”

Tačiau, kol gyvename.

parašysiąs rezoliucija.
Kitą diena jis tokią rezo

liuciją paskaitęs, bet seimas; 
nebeturėjęs laiko priimti. Ji 
atiduota naujai valdybai 
svarstyti.

NEW YORK. N. Y.

vendami pasaulyje mylėjo 
laisve, ir laisvą minti verti
no daugiau nei pati gyve
nimą.

Mirusiųjų gerbimas yra
viena tauriųjų kultūringo kiekvienas turime atlikti sa- 
žmogaus ypatvbu. Nėra tau-, v° pareiga ir savo kūrybos 
ri ta tauta, kuri negerbia vaisius palikti naujom kar- 
savo mirusiųjų. Šis pasaky- tom.
ma? jau daugeliui tautų bu- Atlikime ir mes, mus skir- 
vo žinomas žiloje senovėje, ta pareiga, kaip ią atliko ir 
Mūsų tauta, kain žinome iš atlieka tie. kuriu vertingo 
istorijos, jau gilioje senovė- darbo penkiasdešimties me
le p^erbė mirusius, deginda- tu sukaktį mes dabar mini- 
vo jų kūnus- ir palaikus puo-: me.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Misįties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Cknyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daiu, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslala.

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

“KELEIVIS”
05 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

“Proletariato diktatūra
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.darcf;

Balfo skyriaus valdyba 
posėdžiavo

Birželio mėnesi bus mini
ma 20 metų sukaktis, kai 
lietuviai buvo masiškai 
pradėti deportuoti i Sibirą. 
Nora tūkstančiai ju žuvo Si
biro taigose, kalėjimuose, 
tačiau daugeliui buvo gali
ma padėti ir Balfas padeda.

Balfo New Yorko skvriaus 
valdvba nutarė tam tikslui 
birželio mėn. rinkti aukas 
prie bažnyčių (birželio 18 
d.) ir šitokiais atsišauki
mais, kurie bus siuntinėjami 
New Yorko lietuviams:

“Lietuvoje, Sibire. I>enkijoje. 
Vakarų Vokietijoj ir kitur skur- 
dan patekusių lietuvių skau-

(SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: noo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 eal. ryto. 

šeštadienj ir aekmadienj
noo 8:30 iki 9:30 rai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. v.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

rius-profesorius.
Vidurio (Cleveland) apy

garda : Barzdukas Stasvs. 
54 m., mokvtojas 563 b. Ba- 

Gegužės mėn. Balfo cent- chuna? Juozas, 68 m., ūki- 
ras iš New Yorko išsiuntė rinkas. 443 b. Mikulskis Al- 
65 individualias siuntas lie- fonsas. 51 m. muzikas. 377 
tuviams į Anapus. Tai 31 b. Nasvvtis Algirdas, 50 m., 
siuntinys vaistų, dauguma Į inžinierius. 359 b. Kamantas 
Lenkiją ir 34 medžiagų Vytautas, 31 m., inžinierius, 
siuntiniai. Individualių pa- Kandidatai: Žiūris Pijus. 67 
šalpų pinigais į užjūrius— m., chem. inžinierius. 334 b. 
350 dol., Vasario 16 gim- Ramanauskas Vladas. 45 
nazijai pasiųsta 2,925 dol. m., med. gydytojas, 320 b. 
ir saleziečiu gimnazijai Ita- .Jankus Jurgis, 54 m., rasy- 
lijoje 490 dolerių. toias, 300 b.

Gegužės mėn. Balfo cent- Naujosios Anglijos (Bos- 
re gauta $6,218 ir išleista tono) apygarda: Vileišis 
$6,440. Petras, 54 m., dr. iur. versli-

a . ninkas. 519 b. MatulionisGydytoju suvz.av.ma, g2 m

Birželio 24-25 dd. gražia- 480 b. Izbickas Vytautas. 40 
me Park-Sheraton viešbuty m., dipl. inžinierius, 450 b. 
(7th Avė ir 55th St. kam- Giedraitis Antanas. 69 m 
pas) bus Amerikos Lietuvių rašytojas, 433 b. Ivaškienė 
Gydytojų Sąjungos trečias Ona. 50 m., prekybininkė 
suvažiavimas. 131 b. Kandidatai: Bričkus

Pirmąją dieną suvažiavi- Romas, 26 m., studentas, 
mas prasideda 12 vai. Tą 356 b. Grigalius Jonas. 50 
dieną bus ir platesnei visuo- m., advokatas. 345 b. Bag- 
menei įdomių pranešimų: donas Kazvs. 55 m., preky 
V. Sidzikausko apie tarp- biriukas. 325 b. 
tautinę politinę padėtį, dr. Rvtų tNew Yorko) apv- 
B. Matulionio apie gydytoją gaida: Jankus Lionginas 
—visuomenininką, A. Simu- 49 m., kunigas, 774 b. Ar
čio apie dr. Alexander Caro- manienė Elena, 50 m., ad

Individualios Balfo 
siuntos

V. Valatka—išradėjas

Vincas Valatka iš Bay 
State Abrasive Products Co 
už naujus išradimus gavo 
dovanu $4.295.

V. Valatka yra antrojo 
sasaulinio karo veteranas, 
netekęs kairės rankos, turi 
šeimą, pinigai jam reika
lingi.

Baigė kolegijas
šiomis dienomis kolegijas 

baigė šie lietuviai: Viktoras 
Lukas, Romualdas žalimas, 
T. Ribokas, Dalia Pipiraitė, 
Karolina Duzevičiutė, Doro- 
thv Palevičiūtė-Jallys. Ro
naldas Špokauskas, Edvar
das Valinskas ir Rimantas 
didžiūnas (inžinerija).

Bus šauni gegužinė

Draugija Lietuvai Remti 
birželio 18 d. (ši sekmadie
nį) rengia gegužinę Vytau
to parke (Woodland Avė.)

žvaigždės” motinoms. Jos 
daug laiko sugaišo, kol tokį 
gražų darbą padirbo.

Senatvė nemalonus daly
kas. Dienos bėga kaip Ne
munėlio vanduo. Ir kuo to
liau, tuo daugiau ir man tai 
krupra, tai senas, tai dar 
kur nors kitur skauda.

Malonu, kad mano svainis 
Aleksas Chiras. tik sulau
kės 65 metų, išėjo į pensiją. 
Manau, turėsiu gerą draugą 
pasportuoti_ . *1 *

Čia yra šeima, kuri ieško 
to, ko nepamatė. Vasario 16 
proga ii auk'rio $2. o skelbė 
aukojusi $10. i’.mariai sakė 
ir kitu atveju. Negražu taip 
daryti, nes c’*l *o ir kiti turi 
nemalonumu.

J. Kr?.sin kas

inžinierius, 519 b. Volertas 
Vytautas, 40 m., inžinierius, 
504 b. Dzikas Stasvs, 48 m., 
mokvtoias žurnalistas, 495 
b. Kandidatai: Vaitiekūnas 
Vytautas. 56 m., teisininkas.
475 b. Valiušaitis. 50 m., 

lūs Curtius, pirmąjį lietuvį vokatė daktarė, 659 b. šie-' kunigas, 436 b. Leskaitie- 
gydytoją Ne\v Yorke (prieš petvs .Jonos. 64 m., pulk. tei- nė Vincė, 56 m., operos dai- 

i 300 metų), B. Paprockienės sininkas, 634 b. Nemickas nininkė.
įspūdžiai iš kelionės į Lietu- Bronius. 52 m., teisių dr., R. Skipiti* 
vą 1960 metais. 564 b. Naujokaitis Pranas, Pirmininkas

Vakare 8 vai. banketas. 55 m., pedagogas rašytojas, J. Talala*
Antrą dieną bus praneši- 555 b. Dilia Vladas, 63 m., Sekretorius

WATERBURY CONN.

sek-
prie

Į gegužinę

Primename, kad ši 
madieni, birželio 18 d. 
Lakewood ežero Bellevue
Grove (36 T.nkevvood Rd.) 
Lietuvių Pilieuu Politinis 
Klubas rengia did’li pikni
ką. kuris prasidės 12 vai. ir 
tęsis iki 9 vai. vak. Įėjimas 
suaugusiems tik 50 centų.

Piknikas bus net jei ir lie
tus lvtu, nes vra daug pa
stogės nuo io pasislėpti. Vi
si kviečiami dalyvauti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
TŪZU KLUBAS, Antano

Tūlio novelės. 198 psl., 
kaina nepažymėta, išleido 
Knygų leidykla “Terra.”

Aš rašau dėl to. kad manyje 
neišdildomai rausiasi Lietuvos 
praeities šimtmečiu budėjimas 
ir šviesiausia viltis į ateitį, kad 
mes buvome, esame ir būsime.

Faustas Kirša



Puslapis ketvirtas

Kova su “vengiančiai* 
naudingo visuomeninio 

darbo“

KELEIVIS, SO. BOSTON

tvirtinti “‘rajonų darbo 
žmonių deputatų tarybos 
vykdomasis komitetas.“

prasidėjus, likusieji vokie
čiai ten buvo vietoj likvi
duoti, o kurių vietoj nesu
naikino, tokie buvo po visą 
Sibirą išsklaidyti. . . Jie jau 
“persiėmė rusų kalba ir kul
tūra.”

Kazanės srityje taip pat 
veikė autonominė Uralo to
torių respublika. Jie turėjo 
gausią savo spaudą, moky
klas, Kazanės universitete 
skambėjo jų gimta kalba. 
Dabar tos buvusios autono-

TO NIEKAD NEPAMIRŠIME

Nr 24, Birželio 14, 1961

Įstatymai apie kovą su J. Vokietaičio išpažinti*
ąntnisuomeniškais ir paia-, Vilniaus spauda ir radi-

ziti.'Kais ganalais kitose jas paskejb^ Jono Yokietai-
respubhko-c jau seniau bu- pOjįtjnę “išpažinti.” Vo-
vo islei ti, o gegužės -7 d. kjeĮaįtįs vokiečiu okupaci- . - „„rkvoc . i - i - 1 ..minės respublikos nei pėd-tokį Įsaką i?leido ir Lietu- jog praJžioje buvo vienas iš *' • ‘.•‘/““'"v *•?.*
voie fu. F . „ sako nebeliko. Veik visa

Jame sakoma kad “pil- h*tuv*k.'i . na.c >°"ahs«J. ispauda dingo ir vieton Ura- 
jaint saKoma, *au pu Yadu, jis ir jo vedama grupe 1 1 -

namečiai dai bingi piliečiai, sjek^ bendradarbiavimo
nenorintvs

____ ________ __ ____ su
. .v* kdyti v ienos vokįeeiu nacionalsocialistais 

s\arbiausiųjų konstitucijos jr nuo p,ajžios atsiribo- 
nustatytų pareigų sązinin- j0 nu0 kitų lietuviškų 
gai dirbti pagal savo suge- tjrunįu
liejimus, vengiantys naudin- Dabar jis, perėjęs per vi
go visuomeninio darbo, gau- “sniegenų plovimo“ ir 
nantys pajamas, iplas ne “perauklėjimo mokyklas“ 
daibu, naudodami žemės gakosį begalis eiti tik “su 
sklypus, automašinas, gy\e- ]}audimi“. tai vra su Mas- 
namąjį plotą ar kitaip antį- kvos dįktatūra.‘
visuomeniškai elgdamiesi, ir j Visos viltvs apie Lietuvos 
tuo būdu turintys galimybę nepriklausomvbę ateityje, 
parazitiškai gyventi, rajono sako jis, vra tik buržuaziniai
(miesto) liaudies teismo nu- ni.,;' . ... ... ... svaicioj linai,tarimu iškeldinami įs nuo-

Sukčiavimai Pavenčio 
cukrau* fabrike

latinės gyvenamosios vietos 
nuo dviejų iki penkerių me
tų laikui ir neatlygintinai (E) Pavenčio cukraus fa-
paimamas ne darbu įgytas b,ike prieš kuri laika buvo 
turtas, kartu būtinai idarbi- susekti (1įjeli sukčiavimai, Į 
nant iškeltuosius jų įkurdini- kuriuos buvo Įpinti ne tik 
mo vietoje. tarnautojai, bet ir vadovybė.

Tokia bausmę gali skirti d^,. Liaudies Ūkio Tary- 
ne tik teismai, bet ir daibo ba pranešė, kad “reikalas 
kolektyvai Įmonėse, cechuo- sutvarkytas“: Direktoriui 
se, organizacijose, kolū- A Pab'įedinskui ir vyr. bu 
}• iim c n kojukių brigadose | Grasmanui išreik-
asmenims, “kurie tik dėl
akių Įsidarbina Įmonėse, 
valstybinėse bei visuomeni- 
rė.*e Įstaigose arba yra kol-

lo totorių kalbos, ten “per
siimta rusų kalba ir kultū
ra.“

Suomijos kaiminvstėj bu
vo Karelų respublika su sa
vo kalba (suomių) ir kul
tūra. Antrojo pasaulinio ka
ro padariniuose pranyko to
ji respublika. Dabar ten 
miškus kerta iš Lietuvos at
gabentas jaunimas.

Antrojo pasaulinio karo 
sūkuriuose buvo sunaikinta 
Kiymo totorių autonominė 
respublika. Ir tos “respub
likos“ gyventojai totoriai 
visi iki vieno buvo išvežti 
ten “kur duona nekepama“ 
ir išsklaidyti visi tarp Sibiro 
kitų tautų. Krymo totoriai! 
jau taipgi “persiėmė rusų 
kalba ir kultūra.“

Yos spėjo antrojo pasau
linio karo veiksmai aprimti, 
kaip Šiaurės Kaukazo pen
ketas vietos tautelių, per iš
tisus keturius šimtus metų 
ginusių prieš rusus savo tau
tinius paparočius, savo gim
tą kalbą—per dvi dieni iš
tuštėjo jų saklės ir aulai!

ūkiu nariai ir naudojasi dar
bininkų, kolūkiečių bei tar
nautoju lengvatomis ir pri- 
zil

I šti papeikimai, o kiti nesą
žiningi tarnautojai atleisti i
iš pareigų. Be to. materia-' .... , o,. • . , - ... Policijos generolo Serovoliai atsakingi pareieunai . • • -«•, ■ . - - - * ekspedicija visus juos ikiateityje turėsią uz taikumus . 1 __
patys atsakyti.

B pagrįstai įrodo, kad ir da
bar dar karų ir okupacijų ____
nualintas Lietuvos ūkis pra- VUK.O Irm 
nesą susovietintos Rusijos
žemės ūki. Sovietų Sąjun- Gegužės 26-27 dd. VLI- 
gos Įdirbamos žemės 1960 K’o pirmininkas dr. A. Tri
na. buvo 503 milioi ai hekta- makas buvo nuvykęs Į Wa- 
rų. Iš los žemės 100 ha. su- shington, I). C., prezidento 
pirkta mėsos po 15.7 centne- Kennedy kelionės i Europą 
rių. išvakarėse. Jis tarėsi su

Tas pačiais metais Lietu- JAV valdžios atstovais ir 
voj Įdirbtos žemės buvo apie VLIK’o politinės komisijos 
4 milionus hektarų. Iš 100 nariais.
ha. Lietuvos įdirbtos žemės j
mėsos supirkta po 34.6 Cen- Posėd,s su jaunimo atstovai* 
tnerius. Tai veik dvigubai: Gegužės 27 <1. Nevv Yor- 

j daugiau negu Rusijoj. ke VLIK’o pirm. d r. Trima-
Sovietuo;e 100 ha. naud-įkas tarėsi su lietuvių studen- 

menų pieno gauta 52.3 cen-' tų atstovais dė! bendradar- 
tneriai. I ietuvoje 176 cert-, biavimo Lietuvos laisvinimo 
neriai, tai tris karius dau- darbe.
giau.

Jei iš Lietuvos nebūtų iš-Į 
vežama Sovietų Rusijn mė-j

1$ VLIKO VEIKLOS

Pasitarimas su Lebanono 
ambasadoriumi

sa, tai kiekvienam Lietuvos Gegužės 29 d. VLIK’o 
gyventojui tektų per metus pirm. dr. Trimakas buvo 
r o 50 kilogramų, arba apie priimtas Lebanono valsty- 
100 svai-ų, o dabar tenka bės misijos J. Tautose šefo 
vos 35 kilogramai. , Georgės Hakim. Ta proga

Taigi, dabartinėse sun- buvo plačiai padiskutuoti 
kiose kolchozinė-e sąlygose klausimai, kokiu būdu ara- 
pavergtos Lietuvis žemdir- bu tautų atstovai galėtų pa- 
bis daugiau pagamina negu remti Lietuvos laisvės bylą. 
Sovietų Sąjungos. Deja. Lie- Taip pat buvo aptarta arabų 

įtuvoj pagamino pačiam pasaulio kova su komuniz- 
žemdirbiui maža tenka, pa- mu.
gaminto didžioji dalis išve
žama į sovietinę Rusiją.
Taip tai išnaudojama Lietu- Birželio 1 <1. YLI K’o būs- 
va praradusi savo nepriklau- tinėj New Yorke Įvyko pir-

Informacijos komisija

somybę. masis VLIK’o informacijos 
patariamosios komisijos po
sėdis. Dalyvavo, be VLIK’o 
pareigūnų, komisijos nariai: 
dr. O. Labanauskaitė, V. 
Panelis, Alg. Budreckas,

vieno išsklaidė po Sibirą, o 
kas priešinosi, tie vietoje

Buvęs pavergtoje Lietu
voje gyventojų surašinėji
mas Įrodo, kad dabar Lietu
voj žymiai sumažėjo gyven
tojų prieauglis. Jei Lietuvos Daiva Audėnaitč.
gyventojų prieauglis būtų Pirmame posėdyj komisi- 
toks, kaip Lietuvos nepri- ja aptarė darbo planą ir nu- 
klausomybės metais, tai matė artimiausius darbus, 
dabar Lietuvoje jaunimo Pabrėžtas reikalas Įtraukti i 
iki 18 metų turėtų būti 158 darbą jaunesnių jėgų. Ko- 
tūkstančiais daugiau. misijos pirmininke išrinkta

Ynmmetakn citzAVo fll* O T Viii MUI kIv lt L'uv.'vavu, cwna ųuive-

nio maisto, o ypač pieno,1 —Alg. Budreckas.
mirties jaunos gretos retina-! --------------------------
mos, o ir gimimų mažiau

1951 metais komunistai, pasitraukdami iš Lietuvos ir nega
lėdami ar nenorėdami su savim išsivežti nekaltai kalinamus 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose kalinius, juos išžu
dė. Pro\eniškių. Rainių (prie Teisiu), Panevėžio ir kitą vie
tovių aukų niekada nepamiršime, čia matome Proveniškių 
koncentracijos stovyklos aukų dalį.

buvo palaidoti. Tas pats po
licijos generolas Serovas, 
kuris prieš dvidešimt metų 
įvykdė žmonių medžioklę ir 
Lietuvoje. Jo tą šėtonišką 
darbą nutraukė tik hitleri
nės Vokietijos pradėtas ka-

Vedę arch. V. ŽemkalnisI
do darbo drausmę verčiasi 1 Arehitekt. Vytautas žem- 
pnvacia-imomnkiška veik- kalnis plieš metų 
la. gt iena ls pajamų, įgytų. Australijos, vedė naš- 
ne darbu, arba kitaip antivi- ję gydytoja Kurklietienę. 
suomemskai elgiasi n- tuo 1
būdu turi galimybę parazi-. 
tiškai gyventi.“ j Pakalbinkim draugus, pa- ro žygis į Rusiją, bet buvo

Rajono teismo nutarimas žjstamus įr kaimynu* užsisa- vėl tęsiamas po karo, kada 
yra galutinis, jo niekam ne- .
galima apskųsti, o darbo ko- Keleivi. Šiemet kai-
lektyvo nutarimus turi pa- na dar tik $4-00 metams.

vilotri mmic v iivyįij’zniic n ič filmini ar.!van* 'JJ'Ž «•* — t

Pažįstu tave, žolele, kad 
esi nohrynelė

nišų bolševikai grižo vėl Į 
Lietuvą.

Taigi, tos penkios Šiaurės 
Kaukazo tautelės, viso arti 
dviejų milionų žmonių, taip 
pat “persiėmė rusų kalba ir 
kultūra.“ Beje, buvo paža 
dėta bent gyvus išlikusius 
tų tautelių žmones iš Sibiro

esama.

Lie’uvos nepriklausomy
bės metais be jokių suvar
žymų kasmet turistų iš Lie
tuvos užsienin išvykdavo 
per 20.000 asmenų. O dabar 
komunistų spauda pasigyrė, 
kad šiais metais turistų iš 
pavergtos Lietuvos užsienin

Nedžiuginantys faktai
J. VLKS

“Draugo“ birželio 3 d. S. simojimu neužsidaręs i vie- 
Barzdukas džiaugiasi JAV nos politinės grujiės rateli.
Bendruomenės rinkimais. Prieš trejus metus Chicagoj 
Nėra ko džiaugtis. Rinki- balsuotojų būta 1,177, o da
iriuose dalyvavusių skaičius bar—1,849. Vadinasi, Chi- bus leista išvykti tik pusan 

tro tūkstančio.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

J. VLKS

Mūsų spaudoj veik nepas- Atvira nors ir žiauru! įs
tebėta buvo “Eltos informa- vada tokia: Sovietų Sąjun- 
cijų” balandžio 22 d. Įdėta goję nėra tautų savarankių.

rodo, kad U Bendruomenės caga išlygino ir tas vietas, 
veikimu maža kas idomau- kur balsuotojų skaičius ge- 

pargabenti i jų gimtas vie- jasi. L. Bendruomenė pasu- rokai sumažėjo. Ana, Los 
tas. Deja. negirdėti, kad tie kojos veikimą nepageidau- Angeles prieš trejus metus 
pažadai būtų vykdomi. Sun- jama linkme. Nesistengta į balsuotojų susirado 116, o 
ku Įvykinti, kai iškeltųjų tą veikimą įtraukti bendrai dabar visoj toj apygardoj gaminimas. Dabar šiauliuo- 
vietoje jau įsikūrė rusų tau- visus kilme lietuvius nepai- balsavo tik 98 balsuotojai! xe^'ja dviračių dirbtuvė, 
ta, kuri valdo kitas tautas... sant ju įsitikinimų, jų pa-į O sakoma, kad Los Angeles f aktinai gi Lietuvoje pir- 

Dar prieš porą metų pa- saulėžiūro-, bet lyg pridabo- i esama per tris tūkstančius mas dviratis buvo pagamin- 
’ ’ * “ " lietuvių ir šiaip veikime uo- ^as L)-7 m. Amerikos I.ietu-

lesniu > Akcinės Bendrovės dir-
Niekas negali nuneigti, Kaune* ’f. tie

kad Chicagos lietuvių nau- !?S,ai b”vo Pavadinti ALI- 
jokynas palyginti veiklus. va’ u*
Ten lie’uviai susibūrę i kele
tą savo klubu. Dienraščiu

visiems Įsidėmėtina žinia. turinčių bent tautinės auto- vergtoj Lietuvoj skambėjo saugota, kad jos veiki-- • • • • • V « • • • • 1 * 9 M 9 * * A * •šveit arijoj viešėjo Sovie- nomijos. neva savas nepri- 
tu Sąjungos kultūros (savo klausomas respublikas, tos 
darba esme rusifikaci jos i , visos tautos yra rusų valdo- 
mini terė Furceva. Tai mo- mos.
teris, kuri sovietų laktose ne j O štai kokie žiaurūs ir rū- 
tik aukštai pakilėta, bet dir-j stūs faktai ministerės Fur- 
ba atsakingą darbą. Todėl
jos vieši pareiškimai visa
da verti dėmesio. Ji j žydų 
vimo laikraščio bendradar
bio paklausimą, kodėl žydai 
kultūriniai yra skriaudžia
mi. taip akiplėšiškai, bet da
linai teisingai atsakė:

. žydams ypatingų tei
sių jau vien dėlto nesą ga
lima suteikti, kad kaip tik 
‘dabartyje rusų valdomos 
tauto* persiima rusų kalba 
ir kultūra . .

Elta nuo savęs dar pridu
ria :

“Kitaip tariant, jei visos 
kilos tautos rusinamos, išim
ties negali sudaryti žydai.

cevos teigimą patvirtina.

Pavergtoj Lie’uvoj buvo 
paminėtos savotiškos sukak
tuvės—pirmojo dviračio pa-

L. Kimont iš 
Mrs. J. Mar-

lietuvių tautos senovėj su- mas £611 vienos - politinės 
kurtos dainos. Nebuvo drau- mupes kryp^mi. Nors šiaip 
džiama lietuvių šokius šokti, skelbta, kad L. Bendruome- 
Dabar jau tos pačios Furce- n^s vadeivos esu nepartiniai.
vos pavedimu, tautiniams Kai dar veikė L. Bend- 
sambūriams programos su- ruomenės organizacinis ko-
darinėjamos bendrai su Ma- mitetas. susidedąs iš ketu- “Draugo ir “Naujienų’ ge-

jog rusų valdomos tautos i skva ir savų dainų vieton rių politinių srovių atstovų,
Įbrukamos pusiau maskoliš- tai jos pirmais rinkimais i 
kos “častuškos,“ skirtos ko- valdomus organus balsavo 
munistų partijos reklamai 6,916 asmenų. Trejoms me- 
bei propagandai. tams praslinkus, antmose

Jau nebeleidžiama atkur- rinkimuose dalyvavo jau tik 
daug vokiečių: amatininkų, ti ar apsaugoti Lietuvos isto- a mens. Tai netekta
ūkininkų, žvejų ir karių. Ki- rinius paminklus, istorijai 2,779 balsuotojai. Mat, nau- 
tiems jų Pavolgyj, Samaros1 vertingus kitus įvairius fia- įai. Rinktoji LB vadovybė 
srityj tarp baškirų ir totorių 1 status. Kasmet iš Lietuvos yr?OTT1.,s keturiomis sten
kimės ten gyvenančių gen-! po keletas tūkstančių Lietu- £ės’ "fY? V? ,aV n”°
čių buvo leista koletai šim- vos jaunuolių išvežama Si- ‘ pold’kos. Gi is tikrųjų sa- 
tų tūkstančių vokiečių įsi- biran ir į kitas Rusijos da- v° veikimu nusisuko duo 
kurti, kaip kultūros ugdyto- lis, kad šie “persiimtų rusų p1at<,“sn1.1' lietuvių ateivių 
jams. Bolševikams jsigalė- kalba ir kultūra.“
jus valdžioje, toje srityje Rusų kalba yra primesta

“persiima rusų kalba ir kul
tūra.”

Iš Rusijos imperatorės 
Kotrynos 11 laiku buvo iš 
Vokietijos Rusijon perkelta i

sluoksnių.
Tiesa, šių metų rinkimuo-

gužinėsna suvažiuoja po ke
letą tūkstančiui lietuvių, o 
štai balsuotojų visoj apy
gardoj atsirado nepilni du 
tūkstančiai. Kaip mažai te- 
balsavo ir tokiuose dideliuo
se lietuvių naujokynuose 
kaip Nevv Yorko, Bostono, 
Philadelphijos, Worcecste- 
rio, Waterburio ir kt. O L. 
Bendruomenė dedasi, vi
siems lietuviams 
janti!

Jei esama nuoširdžiai no
rinčių L. Bendruomenę Įgy
vendinti ir ja išlaikyti, tai

Lietuvos okupantams ne
smagu prisiminti, kad jau 
seniau Lietuvoje dviračiai 
buvo gaminami ir juos ga 
mino jų nacionalizuotos 
Amerikos Lie(uvių Akcinės 
Bendrovės dirbtuvės.

GERIAUSIA DOVANA

buv,. sudarati au^n" pradedant pradWmokyk- --datavo 4 649 balsuoto- būgnai j, rrikia o^Hzuo-
minę voltiečiu resnublika. ia, ji pavadinta laikinai “an- JaI< > , a i76 daupau. ne- tli Kitais paūi indais u tai su-

ToMnga b vatoje pasta-1 Antrojo pasaulinio karo iš- trąja gintąja kalba” ir lake- ^^a/v^ko^Suetis’ veikSičHml" lietuviu 
....... ..... ...... k,„„. Ūla, rioiama. nastanffos dedama. ar V™ ko džiaugtis? veikiančiomis lietui IUba. kartu dar dera pridėti vakarėse, buvo leista norin- riojama. pastangos dedama, a' ' užraugtu- :

tos ministerės prisipažini- tiems vokiečiams grižti Vo- kada toji rusu kalba bus pa- Ne- Ta,/ hicagos L. Bend- mzacijomis. 
X “dabartyje ™,u rald^- kietijon. Tokių atsirado ir iš vadinta pirmąja gimtąja lie- nuomones padalinio nuope -

mos tautos. tos “respublikos.“ Karui tuvių tautos kalba...

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maiklui su Tėvu dovanų:

Alex žvirždin iš Richfield 
Springs, N. Y. prisiuntė $2.25;

Mrs. O. Illažis iš Coxsackie, 
N. Y.—$2.00; George Lokamas 
iš Omaha. Nebr. — $1.25.

Po $1JŪO: Chas. Rackus iš 
Manchester. Conn.; S. Urban iš 
Nashua. N. H.; K. Janulionis iš 
Verdun. Canada; P. Petrulis iš 
Verdun. Canada;
Hagaman, N. Y.;
cus iš Fort VVilliams, Ont.. Ca
nada; John Zitinevičius iš Wor- 
eester. Mass.; Joseph Shukis iš 
Philadelphia. Pa.; J. Jakaitis iš 
Flushing. N. V.; Geo Semsis iš 
Lawrence. Mass.; J. Murauskas 
iš Chicago, III.; P. Esiukeuicz iš 
New Britain. Cpnn.; Jos. Gumas 
iš So. Bostono, Mass.; J. Baka- 
navičius iš Montreal. Canada; 
J. Vaškelis Iš Totonto. Ont., 
Canada; C. A. Ellies iš St. Pe
tersburg. Fla. ir J. šarapnickas 
iš Newhury. Canada.

Mrs. U. Raško iš Detroit, 
Mich. 75 centus.

Po $0.25: Mrs. . A. Palozie iš 
Broad Brook, Conn.; John Bu- 
chinsky iš Hart, Mich.; Mrs. E. 
Diringis iš Lewiston, Me.; I. 
Budrys iš Toronto, Canada; Jos. 
Lucas iš Dorchester, Mass.; P. 
lekavičius iš Baltimore. Md.; 
Alex IJaused iš Tabor, Canada; 
Mrs. Vera Mattis iš VVhittier, 
Calif.; Mrs. Halen Katin iš W. 
Lynn, Mass. ;Wm. Mustaiki.s iš 

A. Kučinskas

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus

atstovau- “ios kny«°®:
Stepono Kairio “Lietuva 

budo“, kaina $5.50
Kipro Bielinio “Dieno- 

jant“, kaina $6.00.
Kipro Bielinio ‘ Penktieji 

metai“, kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei

vio administracijoje:
K36 Broadąrav.

So. Boston 27, Mass.

orga-

nas, kurs veikė platesniu už- Eltos Infonnaeijos laida

Scottville, Mich. 
iš Strathmore. Canada; J. Gu
das iš Kewanna, Ind. ir P. Ber
notas iš Bayonne, N. J.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui paramos, širdingai dėko
jame.

Administracija



Nr 24, Birželio 14, 1961 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktai

Castro ir Amerika
sti ir t. t. turėtų būti suteik
ti atskirų valstybių ilgalai
kių paskolų formoje, bet 
griežtoje priežiūroje, kad 
vetos spekuliantai ir blogos 
valios žmonės nesunaudotų 
jų savo asmeniškiems reika- 
lsam.

labai svarbus Jeigu tie kraštai patys 
nieko nedalys ir Castro 

revoliucija ir Kuboje užsiliks ilgiau, tai

ANDRIUS VALUCKAS
(Tęsinys

Antras punktas, kur ko- savo melo meškerės kurnu 
munistai gali rasti gerą dir- nistai, yra 
vą, tai rasių ir klasių pasi- klausimas, 
skirstymas Lotynų Ameri- Amerikos 
koje. išskyrus keletą valsty- Prancūzijos revoliucija tu- mes sulauksime, kad greit 

Castrui išaugs tiek naujų 
galvų, kiek via atskirų Lo
tynų Amerikos respublikų, 
o tada jau būtų pervėlu. 
Monroe doktrina seniai pa
rodė amerikiečiams, kad 
yra ne vistiek pat, kas tuo
se kiaštuose darosi. Theod- 
ore Roosevelt, reikalui es
ant, Įsikišo i kai kuriu Loty
nų Amerikos valstybių vi
daus reikalus. Kovojant su 
fašizmo plėtimusi Frenklin 
Roosevelt tenkinosi gerų 
kaimynų sugyvenimo politi
ka.

Naujų laikų technikos pa
žanga, atominiai ir raketų 
ginklai, dar labiau reikalau
ja, kad gei-ų kaimynų politi
ka būtų kaimyniška, o ne 
priešiška, ne svetimų dikta
tūra pilnoj Įtakoj ir kontro-

stras ir padarė jai pasiūly 
ir- mą: duokit man 500 trakto- 

? rių, o aš atiduosiu jums tuo-
nedide- beleisvius. Jis sakosi peė 

1200. Ir mūsų 
s uorganizavo

komitetą, kad surinktu anie

—Alou, Maiki!
—Sveikas, tėve! Kas 

dėti tavo parapijoj 
—Mano parapija 

lė, vaike, tai ir naujienos ne- męs jų apie 
kokios. Vis tie patys pole- prezidentas 
riai ir tie patys pamokslai
Ale svietas yra daug didės- 15 milionų 500 traktorių nu 

pirkti.
—Tai kaip tu rokuoji, 

Maiki. ar mūsų prezidentas

galėtumnis, Maiki, tai tu 
pasakyti man, kas girdėti 
ant svieto. Ar bus vaina, ar 
pakajus ?

—Tiesa, tėve, kad pasau
lis yra didelė vieta ir daug 
jame naujienų. Šiuo tarpu

i j adarė gerai, ar ne‘

bių, kur žymią daugumą su- rėjo įtakos Lotynų Ameri- 
daro baltieji gyventojai, li- kos kiaštuose, bet tik siau- 
kusiose valstybėse baltieji ruošė elito sluogsniuose, ku- 
sudaro mažumą, dažnai tik kie kartais sugebėjo paveik- 
trečdalį gyventojų, didžiau- ti tų kraštų istoriją kovojant 
šią dali sudaro baltųjų ir už nepriklausomybę ir vė- 
vietinių gyvetojų indėnų, liau už demokratiją. Bet Į 
mišinys, arba mestizos, me- tuos kraštus, kaip jau ma-

j tisai. Yra, be to, keletas vals- tėme, vėliau padarė Įtakos 
tybių, kur vietiniai gyvento- fašistinė Euiopos karštinė, 
jai indėnai sudaro didžiu- daugiausia apėmusi neatsa- 
rną, arba žymią gyventojų kingą kariškių luomą. Da- 
dali, o šiap indėnų gyvento- bar yra pavojus, kad komu- 
jų nuošimtis nėra perdide- nistinė revoliucija gali už- 
is: trečdalis, ketvartadalis krėsti pati žemiausia ir la- 
ar net tik penktadalis visų blausia išnaudojamą luomą, 
gyventojų. su vešlia ir paruošta dina,

Pagal rases gyventojai su ispanišku užsidegimu, fa- 
pasiskirstė ir turto atžvil- natizmu ir su Į Castro pana
giu: valdininkai, piamoni- šais vadais.
įlinkai, pirkliai ir dvarinin- Užkirsti komunizmui ke- 
kai yra baltieji, metisai yra lią tuose kraštuose nėra len- 
fabrikų darbininkai, užveiz- gyas darbas, nes sunku kon-
dos ar rančeros, smulkūs kuruoti su komunistu skel- Bėję, kas jau sudaro tiesio- 
ūkininkai, o indėnai yia pa- biamais pažadais, kurių jie §ini pavojų Amerikai ir vi- 
prasti juodadarbiai, blo- niekad nemano Įgyvendinti.
giausia apmokami dvarų Būtų daug lengviaus, jeigu 
darbininkai arba tiesiog tie kraštai, pilnai supratę 
žvejai ir medžiotojai. Ispa- rimtą pavojų, patys pereitų 
nai atėmė indėnų žemes, lai- prie visuotino apšvietimo, 
svus ūkininkus pavertė ver- demokratiškai politinio au- 
gais, baudžiauninkais, men- klėjimo, pilnos demokrati
nu sklypelių nuomininkais, jos Įgyvendinimo ir plačių 
Jie yra basi,, miega tiesiog socialinių reformų. Pramo- 
ant žemės arba hamakuose, nės darbininkai daugelyje 
blogai apsirengę ir gyvena tų kraštų jau naudojasi so- 
pusbadžiai. Tokiose sąlygo- cialine apdrauda, kaip tai ;

LAIVELIS MEDYJE

Nemažai nustebo VVilliam A. Thomas iš Sharpsville, 
Fa., pamalęs, kad viesulas jo 16 pėdu aliuminiu laive
li nunešė 300 jardu nuo garažo ir pakabino medžio 
viršūnėje.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

nuivi irvi/jv rionmaucia 
Viau<ici ucia Uul_

bama apie tuos 500 trakto
rių, kuriuos mūsų preziden

sam pasauliui. Neužmirški
me, kad Į amerikiečių susi- 
rūpinimą komunizmo Įsiga
lėjimu Kuboje jos diktato
rius Castro pašiepiančiai at- 
sakė, jog amerikiečiams nė- 
ro ko rapintis dėl Kubos ko
munizmo, jeigu , girdi, mes, 
Kubos gyventojai, nesijau
diname dėl Amerikos kapi- 
tilizmo. . .

Taigi pavojus via prie

o ypač dr. M. Viniką. kurio 
palaikai kaip tik tą sekma
dieni buvo laidojami Tauti
nėse Kapinėse Chicagoje.

St. Jakubaitis supažindi
no su to vakaro garbės sve
čiais, kurie susėdo už gar
bės stalo. Jų tarpe buvo abu 
klebonai, ilgametis SLA na
rys J. Jokubvnas, Br. Nau
jalis, Toronto L. B-nės pir
mininkas St. Juozapavičius, 
St. Cath erines SLA k p. pir
mininkas Z. Piliponis, Jonas 
Strazdas, (buvusis ilgametis 
SLA Toronto kuopos pirmi
ninkas, kuris pagrindinėje 
kali oje nuodugniai apžvel
gė visa SLA istoriją).

Prieš pradedant vaišes 
buvo sugiedota ilgiausių 
metų visiems pionieriams, 
seniems SLA nariams ir 
specialiai niekad nepavarg
stančiai O. Indrelienei ir Ja- 
kubynams.

Po sveikinimų (Kun. Až
ubalis, J. Simanavičius, T. 
Placidas, Toronto LB pirm. 
St. Juozapavičius, ir St. Ca- 
therines ŠI A pirm. Z. Pili
ponis) toliau sekė šokiai.

SLA 75 m. sukakčiai 
pažymėti

236 SLA kuopa surengė 
gegužės 27 d. Lietuvių Na
muose Toronte iškilmingą 
pobūvį-banketą. JĮ atidarė 
kuopos pirmininkas Sa. Ja- 
kubaitis. Jis gražiais žo
džiais priminė šios organi
zacijos pionierius, senus 
emigrantus, kurie sukūrė 
toki galingą, gyvą lietuvy
bės paminklą, kurio praeitis 
verta minėti su pagarba ir 
Įrašyti i tėvynės istorijos la
pus aukso raidėmis. St. Ja- 
kubaitis pabrėžė, kad “be
pigu mums dabartiniams 
naujai atvykusiems, kurie 
jau radome sukultą, tik imk 
ir valdyk, bet pirmajam šios 
organizacicjos kūrėjui dr. J.

pat Amerikos vartų ir greitu 
laiku iš Castro širšių lizdo 
gali išplisti jau ne pan-his- 
paniška politika, kuri seniau 
bandė kenkti Amerikai, ir 
net ne fašistiškai ispaniška 
vienybė, kuri smarkiai rėmė 
antidemokratinę Hitlerio ir 

bet

jų mirtingumas yra dide- draudimu nuo nedarbo ir li- 
—ŠĮ klausimą, teve, svar- į lis, kaip parodė Rockefeller gos, bet labai siaurame ma

sto visa Amerika. Vieni ma- Foundation bandymas kovo- štabe.
tuos belaisvius rei- ti su lygomis tuose kraš- Lotynų Amerika mėgsta 

gelbėti, nes mūsų vai- tuose. sekti pavyzdžius. Ispanija
džia ten juos pasiuntė. M a- Metisų ir indėnų tarpe šiuo atveju negali būti joks
tyt taip jaučia ir preziden- yra daug beraščių, nors pa- pavyzdys demokratiniams
tas: jeigu ne jo atsakomybe skutimais dešimtmečiais yra kraštams. Jos vietą turėtų .

tie daromos didelės pastangos užimt Costa Rica ir Urugva- ^Ilssolini° propagandą,

no, kad 
kia

tas nutarė iškeisti Į Kastro 
belaisvius. Antras susidomė
jimo taškas yra jo pasimaty
mas su Chraščiovu. Trečias 
Įdomus Įvykis, tai Domini
konų respublikos diktato
riaus Trujillo užmušimas. O 
ketvirtas dalykas, kuris ke
lia pasaulio susidomėjimą, 
tai Eichmano byla Izraelyje. 
Žydai kaltina ji sunaikinus 
milionus ju tautybės žmonių 
vykdant Hitlerio politiką 
per paskutinį pasaulinį karą, 
bet atpasakoti tuos dalykus 
užimti: labai daug laiko.

pasakvk noi’s

Įvykusi Kubos invazija 
žmonės nebūtu i Kastro ne-c -

laisvę patekę. Bet yra ir 
priešingų nuomonių. Yra 
net paties Kenedžio partijos 
žmoriu. kurie tokius mainus

se

kovoti su neraštingumu 
analfabetiškumu. Pav 
džiui, Brazilijoj beraščių 
procentas nukrito nuo 70 
iki 30',. Ekvadoro valsty-

, su jus, kaip geriausiai susitvar- Ja.u pan-hispano-komunisti- Šliūpui ir kitiems taip pi- 
ryz- kę demokratiniai kraštai ir ne Pohtlka» Kremliui din- giai neatsiėjo. Jeigu mes pa

kritikuoja. Jie sako. kad tai• bėję, kovojant su neraštin- 
žemina Amerikos prestižą.! gurnu, didelių žemių plotų

—Nu, tai 
trumpai.

—<) apie ką tėvas norė
tum žinoti?

- -Pasakyk, kam Rastrai 
reikia tiek daug traktierių?

—Ne traktierių, tėve, o 
traktorių.

—O kas yra traktorius?
—Tai yra tam tikras mo

toras, tėve, pritaikytas že
mės ūkio darbams. Jis gali 
traukti plūgą, arti žemę. 
piauti šieną, traukti vežimą 
ir kitoki darbą dirbti. Kubo
je žemės ūkis yra atsilikęs, 
todėl Rastras ir nori trakto
rių ūkininkystei pagerinti.

—Tai mūsų Amerikai iš 
to bus gero biznio, Maiki, ar 
ne?

—Ne, tėve, Amerikai iš 
to bus nuostolis, o ne biz
nis.

—Kodėl nuostolis? Juk 
Rastras už tuos traktorius 
užmokės gerus pinigus

—Oi ne, tėve. Jis nori 
gauti traktorių mainais už 
tuos belaisvius, kurie mėgi
no Kubon įsiveržti ir jo vai 
džia nuversti, bet pateko jo 
nelaisvėn. Kadangi tą žygi j 
prieš Rastrą buvo suorgani-!
zavusi mūsų valdžia, tai Ka- .ir niekas

kuris ir be to nuolatos krinta i 
pasaulio akyse. Yra net to
kių, kurie sako, jeigu Ken- 
nedis tuos žmones Įklampi
no, tai tegul jis savo milio
nais juos ir išperka.

—O gal tai j) ir turėtų bū
ti, Maiki?

—Sunku pasakyti, tėve. 
kaip iš tikrųjų turėtų būti.

—Na. o kaip tu rokuoji 
apie mūsų prezidento pasi 
matymą su Chruščiovu? Ar 
dabar bus šiltesris ar šaltes
nis karas?

—Oficialus pranešimas 
įs Vienos sako apie tą pasi
matymą, kad jis buvo nau
dingas. Tai yra paprastas 
valstybės vyra pasimatymų 
galas, tėve. Jie visada bū
na “naudingi. ’ Bet Europos 
laikraščiai ši sykį daugiau 
rašė apie ponio- Kenedienės 
skrybėles ir plaukų šukuose- 
: as, negu apie Kennedžio su 
Chrušiovu pasimatymą. Vie
nas Bostono laikraštis ma
no, jog geroji to pasimaty
mo pusė yra ta, kad jis jau 
ra praeitis ir neberei

kia apie ji daugiau rapintis. 
Kai prezidentas ruošėsi tam 
pasimatymui, tai daugelis 
amerikiečių bijojo, kad kla
stingas Sovietų vadas galės 
įtraukti ji i slastus. Bet da
bar atrodo, kad tas pasima-

savininkai apdėti specialiu 
mokesčiu už kiekvieną be
rašti darbininką. Blogesnis 
yra politinis analfabetiz
mas, arba net abuojumas, 
kuris leidžia lengvai Įsigalė
ti diktatoriams. Politinis an
alfabetas gali mokėt rašyt ir 
skaityt, gali būti net žymiu 
kurios nors srities speciali
stu, ar profesorium, bet po
litiškai gali būti kvailesnis 
už eilini darbininką, kaip 
arodė Lietuvos ir kitų kraš- 

1 :u diktatūrinio režimo peri
odo Įvykiai bei patyrimas.

Po nepavykusio indėnų 
sukilimo Bolivijos teritori
joje, 1780-82 metais, Tupac 
Amaru vadovaujant, indė
nai aprimo, atsidavė likimui 
ir su dideliu nepasitikėjimu 
žiūri Į bet kokius politinius 
pasikeitimus kaip i naują 
išnaudojimo foimą. Todėl 
jiems gali patikti komuniz
mo evangelija, žadanti vi
sas jų problemas išspręsti iš 
karto, sukurti tuoj pat rojų 
čia žemėje, žiauriai atsiskai- 
‘ant su turtuoliais išnaudo
tojais ir Įvykdant jiems pas
kutini teismą prie karo lau
ko šokio muzikos, su seno- 

j vės indėnų tradiciniais pa
pročiais ir jų religinėmis 
apeigomis. Ar demokrati
nėms idėjoms pasiseks
veikti indėnus ir metisus

iš jų demokratinė propagan
da bei šviesa turėtų sklisti 
į kaimynų žemes. JAV pa
vyzdys, deja, negali būti tin
kamas tiems kraštams dėl 
dviejų svarbių priežasčių: 
rasinių neramumų ir skirtin
go žemės klausimo.

Nuolat pasikartojantieji 
rasiniai kivirčai Amerikoje 
negali patraukti Amerikos 
pusėn nei indėnų, nei meti
sų, o tuo labiau nėgių su 
mulatais. Amerika plačiai 
remia žemės reformos pra
vedimą visose Lotynų Ame
rikos šalyse, o tuo tarpu pa
čioje Amerikoje žemės re
formos nėra, čia gyventojų 
perviršius dirba miestuose, 
pramonėje, tad šiuo atveju 
Amerika taip pat nėra tiems 
kraštams pavyzdys.

Antras žingsnis, kartu su 
pirmu, būtų gyvenimo lygio, 
arba standarto, pakėlimas, 
higieniškų sąlygų pagerini
mas, aprūpinimas žmoniš
kais butais, skurdo panaiki
nimas, naujų žemių plotų 
nusausinimas arba apdrėki- 
rimas, susisiekimo pagerini
mas, žemės reformos prave- 
dimas tik rūpestingai išty
rus vietos sąlygas, pasiturin
čių ūkininkų ir darbininkų 
luomo sudarymas, kaip pa
grindinė sąlyga tvirtam de
mokratijos pagrindui sukur
ti, valdžios pastovumui užti
krinti.

Negalima leisti, kad kapi- 
Pa” talo stoka pasinaudodami

guojant, su tiesioginiu ir ne
vengiamu pavojumi Ameri
kai bei jos santvarkai.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

matytum tuos kelius ir tas 
kūrimosi sąlygas, mums at
rodytų tikras Golgotos vaiz
das.” Šiais žodžiais pirmi
ninkas paprašė svečius mi
nutės susikaupimu pagerbti 
SLA organizacijos mirusius,

tvmas buvo tuščias. Niekas ...... . ------ ----------,----------------
nenutarta ir niekas nenaši- Pries tai, kol juos pagaus ant ištiestų savo išnaudojimo
rašyta. ------------------------------------------- voratinklį. Reikalingi kapi-

—Sakai, nieką- nermtarta gerai, Maiki, trabelio netu- talai fabrikams 
nepasirašyta. Tai rėsime.

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.
a a' a) a -.; a - a z • •. -i ‘

JDOMIOS knygos 
ROMANAI

Koresp.

VEISIASI LYG TRIUŠIAI

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi- 
uotas romanas iš politinių 
•migrantų gyvenimo, 268 
»sl., kaina $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
not.iros meilę, jos tikslą ir 
ūpesti išauklėti savo vai
ras pilnais žmonėmis ir ti
žiais lietuviais, 397 psl., 
raina $4.00.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
omaras iš Vinco Kudirkos 
yvenimo, 394 pusi. kaina 

>5.00.
Pranas Naujokaitis: U-

?ELIAI NEGRĮŽ T A I
KALNUS, 509 pusi., kaina 
•4.00.

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

Vytautas Alantas: TARP

gaus kūne vra 6 ar šešios su 
puse kvortos. Kraujas teikia 
gyvybės visam žmogaus kū
nui. Jei žmogus nustoja pus- 
kvortės kraujo, nieko bloga 
neatsitinka, bet darant di
lesnę operaciją, t e nka 

Kai kurie
.'iconys reikalauja pakarto
tino kraujo papildymo.

Karo ar kurios kitos kata
strofos metu kraujo parei
kalavimas gali būti toks di- 

į delis, kad jo jokiu būdu ne-

Indijoj daugybė žmo'ių 
badauja, nes ūkio pajėgu
mas neįstengia eiti kartu su 
gyventojų prieaugliu. Vy
riausybė daro pastangų iš
plėšti gimimų kontrolę, bet kraujo papildyti, 
ir tas nieko negelb-ti, kaip 
parodė ką tik Įvykdytas gy
ventojų surašymas.

1951 m. Indijoj buvo apie 
359 milionus gyventojų. Ži
novai spėjo, kad per 10 me
tų ten galėjo priaugti 51 mi- j i ūtų galima patenkinti. Rei 
lionas žmonių, todėl dabar į kia žinoti, kad kraujas gen 
ten turėtų būti 110 milionų 
gyventojų. Bet, gyventojus 
surašius, paaiškėjo, ka i jų 
dabar esama 428 milionai.

da. todėl ji tegalima išlaiky
ti tik tam tikrą laiką.

Mokslininkai bando pa
gaminti dirbtinę širdies

taigi 18 milionų daugiau ne-r plaučių mašiną, kuri valytų 
gu buvo skaičiuojama. ir pompuotų kraują.

Dabar Indijoj vienoje Nevv England Center ligo- 
kvadratinėje mylioje gyve-'ninėj (Bostone) tiriama, ar 
na 384 žmonės, kai tuo tar-J negalima būtų panaudoti ir

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
atskirų kraštų kapitalistai' pusk, kaina $4.50.

Tas Knygas galima gauti 
Keleivio administracijoj 

steigti, ka- 636 Broadvvay, So. Boston 
nykioms Įrengti, keliams tie- 27, Mass.

pu Amerikoje, i.-kaičius ir 
Alaską, gyvena tik 50.5.

Indijos valdžia daro di
delių pastangų kiašto ūki 
pakelti, bet vis dėlto burnų 
yra daugiau negu duonos 
kąsnių.

MIRUSIŲJŲ KRAUJAS 
GYVIESIEMS?

mirusiu kraują žtponėmsgy- 
dvti. Rusai sako. kad gali
ma. Tas ju tvirtinimas nori
ma patikrinti. Jei tyrimai 
parodytų. kad galima miru
sių iu krauja panaudoti gy
viesiems. būtų didelė pažan
ga nesibaigiančioje kovoje 
-u ligomis, kurios kankina 
žmoniją.

Kraujas yra viena neįkai
nojamų gydymo priemonių. 
Šito brangaus skysčio žmo-

niekad nesi-Dideli žmonės 
jaučia dideliais, n mažieji nesi
jaučia mažais.
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MOTERŲ SKYRIUS

VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI
(Tesinvs)

Sumanė—ir daro. Bėri? buvo neaukštas, bet ir Katrė 
nemokėjo švediškos $ imrastikos. Durs pilvu Į šoną ir at
šoksią: niekaip negali užsikarti ant karčio. Matė ji. jog 
berniukams, kad ir visai mažučiams, gana, kad tik ran
kiotėm karčio pasiekia: pasispirs kairės kojos nykščiu 
arklio kelio—ii- jau užsirito. Bet Katrė bandė užsėsti ne 
iš kairės, o iš dešinės pusės. Pasispyrė dešine koja, nyk
štys slyst, ji nosimi bakst i karti ir susimušė. Pažaliavo 
akyse. Katrė nusikeikė ir ėmė vėl pilvu badyti arklį, va
dinasi, šokinėti ant jo. Sušilo u_r labiau, užmiršo pati 
grebėžninką,—Į toki azartą Įėjo būtinai užsėsti, nedova- i 
noti. Nematė nei gidrėjc, jog grebežninko seniai jau čia 
pat bestovima ir juokiamasi iš viso pilvo, žiūrint į bevaisį 
Katrės darbą. Katrė net susileido, išgirdusi it perkūną iš 
dangaus jo balsą:

—Na, gana. Atiduokš! Aš greičiau užsėsiu. Pasakyk 
Rimui, kad be penkių auksinų nesiųstų atsiimti.—Ir strik
telėjęs nujojo.

—Penkių auksinu! Ka man besakvs šeimininkas 1—*

dilgtelėjo Katrei, ir pasileido ji iš visos gerklės rėkti. Taip 
ir parėjo namo nebe per lauką, kur saviškiai dirbo, bet 
visam sodžiui garsindamos ir teisindamos, ką gi ji kalta 
esanti, kad bėris toks didelis.

Sodiečiai taip pat matė. kaip Katrė darbavosi, lepo 
juoku ir, lyg susitarę, paspiingdami, vos beištarė:

—Ri-mo kavalerstas ... Ri-mo kavaleristas . ..
Rimams pasidarė neapsakoma sarmata už savo Ka

trę.
—Nors užmušk tą avelę—sukeikė Rimas.
Tačiau, kai sugrįžo ne tik Katrės neužmušė, bet nė 

nemušė. Įdavė sūnui auksinus, Katrei kaltybę dovanojo ir 
būtų visai tą menkniekį užmiršęs, kad ne kaimynai.

Dabar visame sodžiuje niekas nieką daugiau nebe
kalbėjo, kaip tik apie "Rimo kavaleriją.” Kad gi būtų 
kalbėję. Bet ištars "Rimo kavaleristas,” ir lėpsta juoku. 
Berniukai ėmė vaizdžiai iliustruoti savo pasaką: tada 
moters žiūrėdamos lepo juoku. Mažvaikiai, jau bet ką 
Rimų pasitikdami, sekė paskui, it šunyčiai skalydami pa- 
mėtodamies:

—Rimo kavaleristas. Rimo kavaleristas!
Rimai nebegalėjo nė kojos iš namų beiškelti.
Pikčiausia gi buvo. kad nė kiek nuo kitų neatsilikda

vo nė Nerimai. Jie taip pat atsilošdami juokėsi kieme, 
juokėsi už stalo, dairydamies pro langą į Rimus. Rimai 
tai matė, degė gėda ir nesitvėrė pykčiu.

Rimo širdyje pyktis ant visų sodiečių susidarė į pyktį 
ant vieno Nerimo. Kitų nematė, o jį matė nuolat tyčiojan- 
tis. Prisidėjo ir senasis preštaravimas. Ir ėmė jis mirtina 
apmauda giežti ir kerštu degti.

Nieko nebepadarė nė Rimienė. Ji ir avinu vadino, ir 
juokėsi, ir per galvą glostė, ir naktį mylavosi—vis nieko. 
Rimas visai nutilo, naktimis patale blaškėsi, dantį griežė. 
Na, tikrai jį nelabasis apsėdo. Paniuro visa pirkia. Nebe
liko juokų.

Ir jaunyklių širdyse velnias sėjo rūstybės sėklas. Nie
kas nebėjo i Nerimus. Nerimai jautė, dėl ko, ir taip pat 
nebebėgiojo į Rimus.

Praėjo savaitė, antra. Sodžiui nusibodo ši komedija, 
liovėsi. Nerimukai ėmė ilgėtis kaimynų ir gėdytis savo šai
pymosi. Jau buvo beeiną atsiprašyti ir susitaikinti. Tik 
senis sustabdė.

—Nugi bra. dėl tokių niekų. Dar pasipūs. . .
Kažin kuo būtų ir pasibaigę, kad nebūtų ištkusi kita 

Katrės komedija, kur viso sodžiaus domesį pabaigtinai 
nukreipė į kitą pusę.

Eina Katrė viduriu gatvės, draskydamasi pašones 
taip giliai už ančių, kad net antra ranka reikėjo padėti 
už alkūnės. Katrė ką dirbo, dirbo atsidėjusi. Tai ir dabar 
visos jos mintys nukrypo link nagu ir kaip čia juos kuo 
giliausiai į antį užkišus, Tad nė nepajuto, kaip užrioglino 
stačiai ant Nerimo šuns, kurs pasliukas tįsojo atakaitoje 
gatvės dulkėse.

Tai buvo nieko nevertas šunpalaikis. Ne tik nebu
vo nieko įkandęs, bet nė sulojęs. Temokėjo lįsti prie sta
lo duonos plutos ir paskiu dieną naktį kame pavėnioje 
drybsoti. Nebūtų nieko sakęs, kad patys galvažudžiai bū
tų ėmę šeimininkus piauti, ne tai kaimynams, kurių nei jis, 
nei Nerimai nuo saviškių seniai nebeskyrė. Bet bemie
gant netikėtai užkluptas ir skaudžiai užmintas, šoko, it 
pablūdęs iš baimės, ir griebė virstančią per jį Katrę už 
kur pakliuvo. Pataikė už minkštumos ir skaudžiai įkando. 
Paskui susigėdo ir, atsiprašyti už apsirikimą nemokėda
mas, kaltai galvą nuleidęs ir gėdingai akim delbsėdamas, 
nurusenoį paklėtį.

Katrė savo būdu prapliupo visu užkimusiu balsu rėk
ti. Eina, pasikėlusi sijoną per sodžių, rėkia ir visiems pa-

“AMERIKA** DABAR PRIKLAUSO GARY NADY

195$ m. Amerikos gražuolė Mar ii y n Van Doren ištekė
jo už Gary Nady, Person kolegijos (Fairfield. la.) fut
bolo instruktoriaus.

TUSTI TĖVIŠKES NAMAI

r-.

Tėviške, ir vėl biržely tavo pievos žalios,
Ir laukai javais ištvinę lyg beribės jūros,—
Bet namai tušti prie liepom apsodinto kelio.
Lyg išdegintom akim vaiduokliai, be langų ir durų.

Languose rytas buvo saulės spindulį įkėlęs.
Tenai pavasariais girdėjau sodo gegužę kukuojant 
Ir mačiau, kaip pievom brido balto rūko vėlės— 
Juosmenis saulėtom juostom juosė, ežeran įmerkę kojas...

Namai be durų ir vardų, kuriuos tėvai užrašė,
Už kurių pastogė, kas tik peržengė jų slenkstį,
Miela būdavo keleivį vaišinti kaip svečią,
Išleidus paprašyti: niekad reikale šitų namų nelenkti.

Tėviške, visad biržely tavo pievos buvo žalios
Ir plačiau javai laukuose tvino nei beribės jūros,
Bet namai tušti, namai prie medžiais apsodinto kelio, 
Lyg išdegintom akim vaiduokliai, be langų ir durų.

pirmoji susirūpino tokiomis 
moterimis, savo stipendija 
sudarydama joms geras są
lygas kiekvienos pamėgtoje 
srityje toliau gilintis, savo 
gabumus plėsti.

Tos 24 moterys yra 20-50 
m. amžiaus, tik 2 yra nete
kėjusios, visos kitos ištekė
jusios ir augina vaikus. Sa
vo gabumais jos yra pasi
reiškusios įvairiausiose sri
tyse: archeologijoj, medici- 
roje. teisėje, istorijoje, filo
sofijoje, muzikoje, dailėje, 
teologijoje ir 1.1.

Malonu, kad šių pirmųjų 
tos kolegijos stipendininkių 
tarpe yra ir mūsų jauna 
mokslininkė dr. Marija 
Gimbutienė

Birželio 13 d. ji išvyksta 
vienerius metus dirbti prie 
Stanfordo universiteto Ka
lifornijoj esančiame “Cent- 
er for Advanced Studies.”

Jame dirba 40 mokslinin
ku iš įvairių karštų 1 metus, 
vėliau kiti atvažiuoja ir t. t. 
Dr. M. Gimbutienė ten daly
vaus savo specialybės semi
naruose ir ruoš veikalą apie 
baltus, kuri iai užsakė žino
ma Prager knvgu leidykla. 
Ta knyga išeis keturiomis 
kalbomis: anglų, vokiečių, 
prancūzu ir ispanų.

Po metų dr. M. Gimbutie
nė gris i Harvardo univer
sitetą. kur jai stipendija 
nratęsta trims metams. Ji 
baigs savo didelį darba anie 
Rytų Europos proistorę. ku
rio antrasis tomas turi ne
trukus išeiti.

Gavusi stipendija Rad
cliffe kolegijoj, dr. M. Gim
butienė tam tikrą laiką ga
lės ii- ten padirbėti.

J. V—gas

ŠEIMININKĖMS
Riešutiniai piršteliai

Imti 7 uncijas riešutų 
(graikiškų, miško, žemės) 
arba migdolų, 5 kiaušinius, 
3*2 unc. cukraus, tiek pat 
miltų, 2 vaflius.

Riešutus arba migdolus 
nuplikyti, išdžiovinti, nut
rinti paviršutinę rudą plėve
lę ir supiaustyti plonais pa
ilgais gabaliukais. Paruoš
tus riešutus galima tmputį 
pagruzdinti su cukrumi.

Trvnius ištrinti su trečda
liu cukraus. Įdėjus tarkuotų 
citrinų žievelių. I išplaktus 
kiaušinius, visa laiką pla
kant, berti po trunuti cukrų,• 
kol atsiras standžios ir sun
kios putos. Po to sudėti jau 
paruoštus riešutus, kiaušiniu 
trynius ir miltus, atsargiai 
išmaišyti ir dėti ant vaflių. 
Apkepti nekaistoj krosnyje. 
Iškepus ataušinti ir supiau
styti plonais piršteliais.

Neturint vaflių, tešlą ga
lima iškepti skardoje arba 
net ant ištepto sviestu sto
ro popieriaus.

IV OKAI
(Geografija sovietiškai

Jugoslavijoj mėgiama pasa
koti šitoks juokas:

Vienoje sovietinėj mokykloje 
mokytojas klausia mokini, ką 
jis gali papasakoti apie Jungti
nes Amerikos Valstybes.

—Jungtiniu Amerikos Vals
tybių plotas —9,397.000 kvad
ratiniu kilometrų, gyventojų 
—180 milionų. Amerikiečiai 
yra imperialistai ir turi didelių 
ūkinių sunkumų, daug darbinin
kų yra be darlx> ir badauja, o 
tuo pačiu metu Įmonių savinin
kai vis daugiau turtėja.—kaip 
iš rašto pasakė mokiniukas.

Mokytojas pagyrė vaiką ir pa
klausė. o ką jis žino apie So
vietų Sąjungą?

—Sovietų Sąjungos plotas 
22.403,000 kvadratiniu kilomet
rų. o gyventojų 208 milionai. Ji 
yra pirmoji socialistinė valsty
bė pasaulyje ir pirmoji moksle. 
Jos gyventojai sunkiai dirba. 
Jie siekia pavyti ir pralenkti 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
—taip pat nestenėdamas atsa
kė vaikas.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Do vanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dau? svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. ISO psl. 
kaina ..................................... $1.25

DIENOJANT. ‘Tmvgne’šjų karaliau*” 
sūnaus Kip-o Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 46! nsl.. Vaina... $6 PO

1905 METAI. Kinro R-elir.io 
TiimŲ antroji puslaniai.
Kaina ........................................ $6.00

ŽVILGSNIS I PRtETTJ. K. ža. o i- 
domūs itsiminiirai. 477 psl kai- 
na ......................................... $500.

Z. Gavelis

Z53C3CSŲ53SSK3:

M. Gimbutiene vėl laimėjo
Bostonietė dr. Marija 

Gimbutienė, archeologė, jau 
yra plačiai žinoma archeo
logu tarpe, nes ji jau ne kar
tą dalyvavo tai-ptautiniuose 
archeologų kon gresuose, 
skaitė juose paskaitas ir yra 
parašiusi nevieną savo spe
cialybės knygą.

Pernai Mass. Valstybės 
Pabėgėliams Globoti Komi
teto ir Jaunųjų Prekybos 
Rūmų ji su 4 kitų tautų at
stovais buvo pripažinta la
biausiai pasižvmėjusi nau
joji ateivė, šiomis dienomis 
garsioji motėm Radcliffe 
kolegija iai paskyrė tos ko
legijos Nepriklausomų Stu
dijų Instituto mokslinę sti- 
penliją—$3,000 metams ir 
$5C0 knygomis ir kitoms 
mokslo priemonėms.

Minėta kolegija iš dau
giau kaip 200 kandidačių 
tuo tarpu tokių stipendijų 
paskyrė 24 moterims. Tai 
vis tokios moterys, kurios 
yra pasireiškusios savo ga
bumais toj ar kitoj srity, bet 
dėl tokių ar kitokių prie
žasčių negali jų toliau vys
tyti kaip norėtų.

Radcliffe kolegija bene

KUR MOTERŲ TRŪSTA?

Praeitų metų gyventojų 
surašymo duomenimis Ame
rikoje šimtui moterų tėra tik 
97 vyiai. Didžiausias mote- 
m perteklius yra Massachu
setts valstijoje, kur 100 mo
tėm tėra 93.4 vyrų. Bet tos 
valstijos moterys gali per
daug nenusiminti, nes jų se
sių District of Columbia pa
dėtis dar blogesnė,—ten 
šimtui motėm tėra tik 88.3 
vyra.

Bendrai iš 50 valstijų 39- 
niose motėm yra daugiau 
negu vvru. Vyra didžiausias 
perviršis yra Alaskoje, kur 
šimtui moteių tenka net 132 
su trečdaliu vyrai,' Hawa- 
įuose šimtui moterų yra be
veik 115 vvru. Vyrų daugiau 
vra ir pietryčių bei Rockv 
kalnų ir šiaurės vakarų val- 

! stijoee.

PASATTT.IO LTE'fl’YTŲ ŽINYNAS 
narve® 4-ireža< šimuti.,. daugv- 
bė žinia lietuvių r arinių kaitromis 
apie lietuvius visame pašant”. 

464 psl. Kaina ...................... $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir eurečegavu Jonas Ba
lvs. 472 daine® sa c-aidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. irišta. 
326 pusi. kaina.......................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienS. J. Gimbutas J. T.inyis. J. 
Balys > J. Žilevičius. 326 nsl.. 
kaina .......................................... $5.00.

lengvas būdas išmokti ano. 
LIšKAI Geriau ias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mrAvti-. 
duoda iškerima. angliV-Tis pasikal. 

bėjimus. Kair.a.................... 75 Cnt.
MART,BOROrOT''S TITRU ANTAN 

SELF-TAt’GTTT ?.T Inkiens. tra
pas vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14 1 
psl., kaina ............................. $1.25

OEMOKRATINTO SOCIALIZMO 
PRADAI. Popnlj},-i ir raudines 
knyga šio dienu klausimams su- 
prasti. Kaina .......................... 59e

NEMUNO SUNŪS. A ndriaus Vaini
ko romanai į$ losn me*n Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. P?rma dali® ‘>- • 
psl. Kaina.................................. $3.00.

NEMUNO Sf’Nt'i Aud»!<ns Vaini
ko romano antSji dalis. 426 rvm>. 
lapiai. Kaina ............................. $4.00

'JETUVTŲ LIAPPTES MFNA S. ’O 
meninių formų plėtorrmr-- uagrrn- 
dai. Parlips Galutinė. didele knv
ga su daugybe paveiksiu, jrerame 
popieriuje. Kaina............  $9.50

LIETUVA BUDO. .Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga. gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 pcslenių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdvrai__ _ $3.50

ŽE?»Ifi DEGA, J. Savicko karo metų 
11959-19-15» užrašai. Pirmoji da
lis 4.53 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji daKa. 414 {šsL kaina - - - t-i sn

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kam keitės? visuo
menės santvarka ir kode! ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie gaio tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, .536 psi. Kaina $5.00

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 1$9 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paei Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mija. Kaina ........................... $2.25

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslų. 12S puslapiai, 
kaina....................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .............  $1.00

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalvse. kiekviena dalis po 
č'2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
V. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tartų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

?O**IEžTAJ Ii’. LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapių. Kaina ......................... $2.50
KISS IN THE DARK. J. Jazmino 

anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina ........... $4.00

šakojasi, kaip ji niekur nieko, o Nerimų pilkis kapt ir 
įkando.

—Jau tai visi Nerimai tokie, ne tik vienas jų pilkis!.. 
—pabaigė keršydama.

Iš visų kiemų vertėsi žmonės žiūrėti retai tepasitai
kančio skandalo. Būriais apstojo Katrę, šaipėsi ir net bė
go šalin, Katrei dėl patvirtinimo savo žodžių teisybės pa
ketinus net parodyti savo popą.

Juo Katrė rėkė ir skundėsi, juo visi jaunikliai juokėsi 
ir buvo laimingi, susilaukę naujo paįvairinimo savo bui
ties. Tad visi apniko ateinantį dėdę Mykolą ir vienu balsu 
ėmė pasakoti Katrės nelaimę. Nieko nesuprasdamas, My
kolas kreipėsi į pačią komedijos veikėją; rimtai išklausęs 
jos nusisakymo, vis rimtai plača kaip ližė savo plaštaka 
perbraugė Katrei per skaudamą vietą ir—

—Nieko, nieko! Nerimų pilkis tik pabučiavo... Jau 
tokie visi Nerimai—Rimams seniai bučiuoja. . .

(Bus daugiau)

i
PER TRUMPOS

Tas kelnaites “ekspertai” 
pripažino per trumpas ir to
dėl ta mergaitė negalėjo 
dalyvauti Dedondo Beacli, 
Cak, aukšt. mokyklos “Ber- 
mudos kelnaičių dienoje.”

SIAURUOJU tavf. n-, r r
Kriaučiūne at.!-;,,;—-• ; ;; Lietu
vos ir ;š An-erii-oa lietuvių gyve
nimo. 1*8 psl., kaina .......... $2.00

”tKR t TEISYRf «FTE SOVTET’’ 
RUSTJ A. e-ha komunistų diktatū
ra fal"tn šviesoje. Tmrmpa bolševiz
mo istorija ir valdvmc praktiku, 
labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................. 50 Cnt.

s’FRRTKT.AŲSOVOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonės Karys, la
bai daug naveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Kaina........................ $5.00

’R ROMOJ! POPIEŽIUS VR v KRI 
STAUS VTFTOUNKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

GLŽTNO PAUNKSNTfi. Ralio Sruo
gas triJegiška ištari ios kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera ponie- 
r>, kaina......................................$2.50

TODĖL AS NETIKTU 1 DTEVA ’ 
Atvira nuomonė, įdomūs armimen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putinu-My- 
kola iuio r*>Tnana«: triio^p dalyse. 
Autorius. pats buvę* kunisras. ap- 
rašo, kaip kuirza- Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trvs dalvs įrištos j viena knyga, kieti viršai, 631 puslapis 
K»in» ................................... $6.00

VISUOTINAS TVANaS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 2.5 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi>- 
šEVIZMAS Paira! Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina...........................25 Cnt.

TAVO KELIAS 1 SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidarys 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina........................... 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINfiS GAI. 
RfiS, 32 osl., kaina........  25 Cnt.

VT.IKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės, kO psl., kaina .. $1.0®

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geros popie-ius, 
kaina <......................................... $10.09

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S3S L Brotdway ------ i—— So. Boaton, Mbm.
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K. JONELYNAS

i laikyti nebrangiai atsieina, 
i o pelnas nemažas. Davei 
! joms tinkamą pastogę, ir jos 
daugiau beveik nieko nerei- ■ 
kalauja. Jų nereikia per va- j 
sąrą ganyti, nei joms Pie-! 
mens samdyti. Nereikia ry
te laukan išginti, vakare na
mo parginti ir nakčiai tvar- 
tan uždarinėti. Jos pačios, 
neraginamos^ anksti atsi-

SKAITYTOJŲ BALSAI TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Arktėja liepos mėnuo,— nam bičių spiečiui turėti ir 
liepos medžio žydėjimo, pir- kitą savininką, atsiei1 bi
mo metuose bičių kopinėji- čiulį.
mo ir pirmo iš avilių medaus Teisingai galvojant išei- 
kopimo laikotarpis. Su bi- na,—ir bičiuliai tatai numa- 
tutėmis ii- su saldžiuoju jų no,—kad ir iš avilio išimtas 
pagaminto medučio skoniu medus turėtų priklausyti j keliai anksti darban išskren- 
labai artimai rišasi ir žo- abiem pusiau, arba visiems j fia, vėlai namo parskrenda, 
džiai: bičiulis, bičiuliai ir p0 lygią dali, jeigu jų yra žino savo kelią, niekad nepa 
bičiulystė. Ta proga nurėtų- daugiau prikviesta. Bet šis klysta, kelių ir takų nereika- 
si' kai ką lengvų istorijėlių “nuostatas” taikomas tik lauja, pakeliui niekam nuo- 
mėgėjams papasakoti apie pačioms bitėms, kad jos, stolių nepridaro, javų ir pie- 
asmeniškus savo patyrimus “žinodamos” ne vieną jų sa- Vų neišbraido. Jos ganosi 
šioje “skanioje” srityje. vininką esant, stengtųsi tik kur tik nori, net gi pikto

Neretai tenka paslebėti, daugiau medaus jiems pri- 
kad pastaruoju metu tiek nešti. Iš tikiu jų, bičiuliai 
šnekamoje, tiek ir rašomojoj medaus niekad nesidalina. 
mūsų kalboj vartojamas bi- Tikrasis bičių savininkas, ru-
čiulių pavadinimas. Juo da
žnai mėgstama patituluoti 
ne tik vienminti tautieti, ar
timą draugą, kaimyną ar ki
toki geradėją, be1 neretai ir 
padoresni svetimtauti. Tai, 
žinoma, neblogas žodis, bet 
jis dažniausiais atvejais ne 
visuomet atitinka savąją 
kilmę ir reikšmę. Jis paeina 
tiesiog iš bičių pavadinimo 
ir beveik joms tarpininkau
jant.

Maždaug pačiame geog
rafiniame Lietuvos centre 
Kėdainių apskrity, tam tikn 
laikotarpiu tamybiškai mai
šiausi tarp ūkininkų, kuriu 
vienas kitas laikė bičių irtu 
rėjo bičiulių. Susidomėjęs 
šiuo gana draugišku žodžiu, 
aš pasistengiau patvrinėti jo 
kilmę, reikšmę, bičiulių pa
pročius ir jų tarpusavio san
tykius. Paaiškėjo, kad bi
čiuliais vadintis, turi būt?' 
tam tikra sąlyga: vienas tu
ri turėti bičių, o kitas turi 
būti bičių savininko i bičiu
lius pakviestas. Ten. toje 
vietovėje, prie kitokių tar 
pusavio santykių bičiuliais 
nesivadinama. Ir jei kuri- 
tik iš artimumo ar draugiš
kumo kita bičiuliu pavadin
tų, tai tikriausiai išgirstu 
pašaipią atsakymo pastabė
lę: “Kokie mudu esava bi
čiuliai, jei nė katras bičių 
neturiva.”
Pagrinde — gryni prietarai

Savo prigimtimi žmogus 
—materialiniu atžvilgiu pe’ 
visutėli nors ir neperilgą gy
venimą vargu ar kada est; 
pilnai patenkintas. Jei jis ko 
gero ir turi tai nori turėt'" 
dar daugiau: beveik lig pa? 
kutinės savo gyvenimo mi
nutės dažnai vis rūpinasi i- 
stengiasi Įsigyti kuo daugia1 
žemišku gėrybių, jei jau iw 
sau, tai gyventi pasiliekan
tiems savo artimiesiems.

Bičių laikytoju prietarin
gu Įsitikinimu, viename avi
lyje esantis bičių spiečius 
prinešąs daugiau medaus 
jei iis priklauso ne vienam.r 
mažiausia bent dviem savi 
pinkams. Dėl to bitininkai 
—galima sakyti jau iš gob 
šumo ir stengiasi kiekvie

deniop antrą kartą medų iš 
avilio išėmęs ir aprūpinęs jų 
pačiu medum ar kitokiu 
maistu bites žiemai, sau 
patogiu laiku visus pagei
daujamus bičiulius tik sve
čiais pasikviečia ir juos ne
va medum pavaišina. Bet ir 
tas vaišinimas esti ne pačiu 
medum, o tik juo pasaldyta 
degtine, dažnai dar su na
mie gamintu alum. Tada 
apie bet kokias medaus da
lybas, paprastai, “pamirš
tama” ir pakalbėti. Vaišin
tojui tai būtų nemaloni te
ma, o apie tai užsiminusio 
bičiulio nemandagumas. O 
kuris gi svečias išdrįs šeimi
ninką keblion padėtin Įves- 
i, ypač būdamas jo namuo-

cp?
Saldžiais ir karčiais svai

giaisiais gėralais pavaišinti 
bičiuliai, dar sočiai prišerti

kaimyno sode ar dobiluose, 
ir tas negali jų nei išvaikyti, 
nei šunimis užpiūdyti, nei 
sugaudyti ir savan tvaitan 
uždaryti, nei iš jų savininko 
nuomos už ganiavos plotu 
pareikalauti, nei, pagaliau, 
jam civilini ieškinį teisme 
iškelti.

Bičių dienos darbo ilgu 
mas nuo neatmenamų laiku 
tradiciniai užsilikęs dar 
baudžiaviškas: nuo saulės 
užtekėjimo iki nusileidimo, 
jos dirbdamos nestoviniuo
ja, nerūko ir nežvilgčioja 
nuolat i laikrodi, belaukda
mos, kad tik darbo diena 
greičiau pasibaigtų; jos vel
tui dirba ir niekad nestrei
kuoja. Jos gana linksmos ir 
neblogos dainininkės: dai
nuoja išskrisdamos, dainuo
ja parskrisdamos.

PREZIDENT1ENĖ PARYŽIUJE

Kai prezidentas John F. Kennedy Paryžiuje tarėsi su 
Prancūzijos prezidentu gen. de Gaulle. ji žmona Jac- 
ųueline lankė Įstaigas ir muziejus, kurie ją įdomavo. 
Čia ją matome lankant “Jeu de Paume” muziejų, o ją 
lydi Prancūzijos kultūros ministeris Andrė Malraux.

VIETINĖS ŽINIOS

Kalendoriaus reikalu
Dar turime dr. V. Sruo- 

Atidžiai peržiūrėjau kalendo- 'gjenės Lietuvos istorijos ke
riu 1961 metams ir turiu paša- jis egzempliorius. Tai di- 
kyti, kad yra gražių pasiskaity- tižiausia ir visiems SUpran- 
mų. informacijų ir patarimų, tamaį parašyta knyga, 947 
bet neužtektinai. Kalendorius lp^ kaina $12. Kainą pakė-
yra metraštis ir tokiame tu- 

į retų būti daugiau skaitymo, ži
noma, už 75 centus negalima 

Į daug ko norėti, bet jeigu būtų 
leidžiamas kitiems metams mi
nėtas kalendorius, tai, mano su
pratimu ir {^tarimu, būtų ge
rai pakelti kainą iki $1.25 arba 
ir iki $1.50 ir kalendoriaus turi
nį padvigubinti.

Westerly, R. I.

lė leidėjai.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

S. Jursa

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

Jieškojimai

Pagerbtos gabios lietuvaitės Lakęs p-bėse, o Aleksandras
--------  Zujus taipogi puikiai Chi-

Dienraštis “Boston Glo- cagos p-bėse. Bostoniškis 
be” apie šį laiką kasmet Gediminas Šveikauskas be 
kreipiasi į aukštesnių Bos- pralaimėjimo žaidžia New
tono apylinkės mokyklų ve- Yorko Metropolitan lygoj, o 
dėjus prašydamas suteikti praeitą šeštadienį, birželio 
iš kiekvienos mokyklos po 10 d., jis dalyvavo baigmi- 
vieną fotografiją ir geriau- nėse lygos rungtynėse dėl 
šio mokinio apibūdinimą, pirmos vietos New Yorke 
Dažniausiai tie mokiniai prieš garsųjį Marahall Chess darbą 
yra priskirti prie National Club. Birželio nr. Chess Re- 
Honor Society, bet jei visoje view skelbia Algį Makaitį 

Jų apiplėšimo metu jos mokykloje tokio priskyrimo; tarp laimėjusių taškus Mas- 
tik tuo tarpu truputi papyk- nel>ūtų. tada parenkamas saehusettsu. rungtynėse su 
sta, kai kada neatsargiam m°k.nys, kurs geriausiai at-
plėšikui įgelia, bet niekad stovauja savo mokyklai 
po apiplėšimo kriminalinei Tarpe kitų atvaizdų yra n

Geras kalendorius

Ačiū už kalendorių, kurį ne
seniai gavau ir per kelius vaka
rus perskaičiau. Man labai pati
ko dr. V. Sruogienės straipsnis 
apie “Lietuvių kultūrą’’ ir labai 
daug žinių gavau iš aprašyto 
“Gyvenimo Lietuvoje”, kurį pa
rašė “Kolchozninkas.” Ačiū jam 
už tai. iI

Visas kalendorius įdomus ir 
noriu pagirti “Keleivį,” kad tę
siate Ivinskio ir kitų mūsų kul
tūrininkų tradicijas, leisdami to
kius pasiskaitymus. Man kalen
dorius šiemet pirmą kartą pa
teko į rankas ir aš dabar jį vi
sada skaitysiu. Dirbate gerą

J. Petrauskas

Connecticut. Chess Life įdė
jo Bostono lietuvių šachma
tininkų nuotrauką iš rungty -

Detroit, Mich.
Tebūnie pagerbti Lietuvos 

žemės artojai—mūsų tėvai, ku
rie rėmė ir skatino siekti mok-

rudeni padaugėjusia avie-’ šių lietuvaičių: i nių su Brooklyno LAK. Bo-, sl°’to'Utinio, kur gimsta švie-
ie rvoeofoi PG1KI1al neSiSKUIlGZiail teis- \ ctnn Stulai- Glrvho Kirklio sa ir laisvės supratimas.nos mėsa ir neretai svečius 

mylinčios šeimininkės py- 
agais, tuo ir lieka patenkin

ti iki kitų metų. O kitais me
lais,—kiti ir lapai.

Ką kviečiama bičiuliais?
Teisė bičiulius kviesti,

Audronės A. Baronaitės Įston. Sunday Globė birželio
Paliovus jas plėšti, jos grei- iš Cardinal Cushing auk?.: į* <*• JaUtVa,ŠO ir
tai vėl aprimsta, pasidaro mokyklos. Ji ketina stoti į į ______ J _____
taikingos ir darbščios, vėl Emmanuel kolegiją ir nori'
neblogos kaimynės ir koeg- • būti mokytoja; Kodėl Bostone to nedaro?
zistentės. , . Jų laikymui ne- Aldonos K. Malėnaitės Į ----------
reikia nei dirvos arti nei iš St. Patrick aukš. mokyk-i Nevv Yorke miesto sanita-

me už tai jokių bylų nekėlia. r airAva?, misa

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Ieškau Jono Tamošiūno ir Kazio Ado
mavičiaus. Abu išemigravo iš Itzehoe 
stovyklos j Angliją, bet iš ten vėl iš
emigravo kitur. Taip pat ieškau An
tano Grikinio (kil. nuo Zarasų) ir 
Longino Vasalausko su žmona Tere
se. Abu išemigravo iš Reute stovyk- 
kllos į Australiją. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite:

K. Uleekas
(14a)) Gerlinger bei Stuttgart 
Sanatorium Schillerhoehe 
St K. 138 W. Germany

JEI ESI VIRŠ 50 METŲ IR 
TURI ŽILUS PLAUKUS
BŪTINAI PERSKAITYK TĄ

Jūs atrodytumėt žymiai jaunesnis, 
jei galėtumėt patamsinti savo plau
kus. Bet nedažykite jų. nes tai atro
do nenatūrališka ir nieko neapgauna. 
Ką gi jūs galie daryti’ Vartok mo
demišką būdą ((be dažų), kuris pa
tamsina žilus plaukus tokiu jautriu 
būdu, jog daugumas žmonių manys, 
kad toki yra tamstos plaukų spalva. 
Maloniai lengvas padarymas—savo 
namuose be kieno nors pagalbos. Nie
kas ir nežinos jūsų sekreto. Jdomau- 
iatės ? Tai atsiųskit šita iškarpą tuoj 
paf žemiau nurodytu adresu ir gauti 
tuoj pat 2 butelius visame pasaulyje 
garsaus NUVIDA, stebuklinga sky
stimą. kurs tamsina žilus plaukus be 
dažų. Sumokėk paštininkui tiktai $5 
kai jis pristatys. Prisiųsk savo var
dą ir adresą šiuo adresu:

TRYSAN CO. PeDt. 707 
PEEKSKILL. N. Y.

_____ __ ____ ___ __ Lietuviškas angliškas žv-
akėti, nereikia sėti ar piauti, ios, ketina lankyti Bostono Į rijos departamentas prade- dynas, paruošė Vilius Pete- 

aišku, priklauso pačiam bi- java džiovinti ir namo vež- universitetą >r norėtų dirbti jo labiau rūpintis miesto raitis, 5?( puslapiai, kaina
Z" tri Izivlf’u o >» mclti vri>4riČių savininkui, kuris jas už 

veisė. Jis atitinkamomis 
progomis, jeigu sugeba, net 
iškilmingai, sau į bičiulius 
kviečiasi geresnius kaimy
nus, artimesnius gimines 

is, gražesnes laisvas a’ 
tik apylaisves mot ervs 
draugus, arti gyvenančius 
vietos valdininkus ir kitus 
’takingesnius asmenis, ku
riems iis nori prisigerinti i’ 
’š jų atitinkamai susilaukt’" 
ir sau tam tikros naudos 
Vietos gyventojai, ypač tur 
ringesnio ūkininko ar žyme
snio bitininko i bičiulius Da 
kviesti, tuo dažnai didžiuo 

’"asi ir laiko sau nemaža gar
be. Taip, bent bitininkr 
nuomone, privalo jaustis i’ 
visi kiti. kad ir iš svetur at 
vykę, naujai pakviesti bi
čiuliai.
Bitės yra labai gerbiamos

Bičių laikvmo naudos 
laug netenka aiškinti. Ji 
lengvai suprantama. Jas

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalviu
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS’’
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mas*.

ti, kulti ar malti, virti ar 
kepti, ar kuro žiemai parū
pinti. Maistu ir sau reikalin
ga šilima jos pačios apsirū- 
oina. Gerai, jei jų savinin
kas moka ar gali prie jų lai
ku atitinkamai padirbėti. 
Tei ne*—jos ir be to dažnai 
apsieiną.

Be minėto naudingumo, 
žmonės bites gerbia ir iš sa 
vo prietaringumo. Jos laiko
mos beveik šventais vabz
džiais. Be jų veltui teikia
mo skanėsto, kuri bitininkas 
prievarta iš jų atima, jos ir 
patį Dievą garbina, žmo- 
iėms maldose talkina, viso
kių malonių jiems iš gausiu 
šventųjų prašo. Juk tik iš 
ričių sulipdytų korių gami
namas vaškas, iš kurio lie
jamos žvakės visų anų šven
tųjų panosėms pasmilkinti. 
ių grai bei padidinti ir ių ati
dai Į žmonių maldas bei ra
šymus atkreipti, jų tarpinin
kavimo tarp Dievo ir žmo
nių maldauti.

Pagaliau, tik su bičių dar
bo produktu—žvake—arti
mas žmogus ar šiaip katali
kas palydimas i ‘“aną” neži
nomą ir niekieno neištirtą 
“pasaulį”; jo siela, besiskir- 
dama su kūnu, jeigu tik su- 
spėjama, šventa uždegtos 
žvakės liepsnos šviesa ir 
smilkstančio vaško kvapu 
kuo sėkmingiausiai apgina
ma nuo jos betykančių 
piktų ių dvasių užpuolimo 
pavojaus.

Bitės net nestimpa, kaip
kiti vabzdžiai ar gyviai, bet

užsienio reikalų diplomati- švara. Ten vis daugiau sura- $7.00. 
nėj tarnyboj. i soma protokolų už šiukšlių

Be to, dar vra viena pa-. dėžes be dankčių, už cigare- 
vardė, kuri skamba lvg lie- čių ir kitko mėtymą gatvė- 
tuviškai. tai Marčia M. Me- je ir t. t.Per vieną dieną su
kikas (gal Miliukas), kuri rašyta 690 protokolų, ku- 
baigė Bedford aukš. moky-| riajs pasirėmęs teismas bau 
klą, mano stoti į Toledo uni
versitetą ir ketina būti mo
kytoja. Linkime sėkmės ga
biam jaunimui.

Gerai būtų. kad skaityto
jai paduotų daugiau žinių 
apie baigusius ir pasižymė
jusius lietuvius moksleivius.

džia $25 pabauda.
0 Bostono miesto valdy

boje, matyti, nėra žmogaus, 
kuriam rūpėtų miesto viešų
jų vietų švara. Ateityje rei
kėtų tokių žmonių nerinkti. 

Grįžo F. Kiria

Šachmatininkai—puikūs 
atstovai

Bostono, Chicagos ir kitų 
vietovių lietuviai šachmati
ninkai pastamoju metu pel- 
nijo nemaža garbės Ameri
koje ir Kanadoje.

P. Tautvaišas, Illinois 
čempionas, dabar laimėjo 
dar Indianos valstybės čem
piono vardą. Povilas Vaito 
nis laimėjo Ontario provin
cijos pirmenybes, prieš tai 
jis buvo pirmuoju Rocheste- 
ry Lake Ontario atvirose p- 
bėse. Ignas Žalys laimėjo 
Montrealio p-bes. Ka^ys 
Merkis, kaip skelbia Chess 
Life, stovi pirmuoju 7 val
stybių grupėj, pasaulio kore
spondentinėse pirmenybėse, 
priešaky Jugoslavijos, Vak. 
Vokietijos ir kt., žaisdamas 
JAV komandoj. Kazys Škė
ma puikiai pasirodė Great

£ Tusumv^rc
COSMOS TRAVEL BUREAU

Skelbiai i

Poetas Faustas Kirša grį
žo iš New Yorko, kur jis bu
vo prieš porą savaičių išvy
kęs į zarasiečių pobūvį. Il
giau jis ten užtruko belan
kydamas savo draugus ir 
bičiulius.

Ir čia 9 baigė

G 1961 m. EKSKURSIJĄ* 
U J LIETUVĄ

apžiūrėk miestus— *
* Aplankyk gimines

Specialinčs grupinės kelionės? 
[ruošiamos lėktuvais ar laivais*

Vietų skaičius ribotas 
JREIKIA Rezervuotis Iš ANKSTOJ

Mes taip pat padedam atke-> 
'liauti jūsų giminėm iš USSR į

SMULKESNIŲ ir KILNESNIŲ ’ 
i INFORMACIJŲ

rašvkite ar skambėkite 
6?OSMOŠ TRAVEL BUREAU. Ine

Į 45 West 45th Street
E New York 36, N Y.

Tel. Orele 5-7711
GENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 
C PATIKIMAS kelionių biuras
Tniniiizn * rmnnm.

t
J LŪŠIAI ir VErrAi nuoširdžiai 
; Irvi-ėia atvykti i gražųjį CAPE 
J COI> ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
‘ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Šeimininkai užtikrina * Kražių 
ir ramią aplinką * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius ♦ Gerą 
ir sveika iki soties maista * Ma
lonų patarnavmą * l’avakarėlius 
su programėlėmis vaikams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH. gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių automo 
biliu. Vasarotojus be automobi
lių nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 d.

Iki sezono pradžios kreiptis:
S. M. LŪŠYS

105 Grand St, Brooklvn 11. N. Y.

KUR ATOSTOGAUTI?

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

mirė, iššalo, išnyko ar kaip 
nors panašiai, bet visuomet 

miršta kaip žmonės. Didelė ' švelniai ir pagarbiai, 
nuodėmė yra sakyti, kad bi- į
tės išstipo! Reikia sakyti iš-į (Bus daugiau)

Pranciškonų aukštesniąją 
mokyklą Kennebunkport’e 
Me., baigė 9 jaunuoliai: A. 
Bilitavičiu?, K. Cibas, J. 
Ewalt, E. Garbliūnas, J. Lu
koševičius, G. Margaitis, G. 
Mitkus, M. Prišmantas ir A. 
Stašaitis.

ŽALGIRIO MŪŠIS

Neturintieji laiko storų kny- 
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšU“.

Knygelės kaina 50 centų.

ooooooooosoeogoaoooeoooooooeoaooooooooooooooooooor
j

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auidėją 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateitie®.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
Mai

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ik 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

JMMOOOOOOOOOooooeeooooooMoooRoooMoeooooaoaaoaMu.
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietines žinios
Šokėjai išvyko į 

Washingtoną
kienės pavyzdžiu pasekė ir 

j kitos tautos. Iki šiol airius
--------  j ir švedus tematėme tik se-

Onos Ivaškienės vadovau- nius šokant, o šį kartą ir 
jamas Bostono Lietuvių jiems atstovavo vaikai. Nėra 
Tautinių šokių Sambūris :abejonės, kad jie taip pada- 
sekmadienio vakare išvažia- rė, nusižiūrėję į lietuvius.

Adv. A. Skalia sveikina A. Mončio paroda

Nr 24, Birželio 14, 1961 
IEŠKO ROKO KAČINSKO

Minėsmie baisią sukaktį Tragiškieji birželio įvykiai 
---------- per radiją

Birželio 14 d. sukanka 20 --------
metų nuo tos baisios dienos, Jau tapo tradicija, kad 
kada komunistai pradėjo kasmet Brocktono lietuviai 
didįjį Lietuvos žmonių tie- pamini Vasario 16-ją ir tra
mintą į Sibirą. giškuosius birželio įvykius

Bostone ta sukaktis bus per vietos radiją anglų kal- 
minima šį šeštadienį, bir- ba. Tokie minėjimai vyksta 
želio 17 d. 7:30 vai. vak. šv.; nuo 1950 m. Pradžioje už 
Petro parapijos pobažnyti-' laiką reikėjo mokėti, o da
nėj salėj. Kalbėtoju pakvie-; bar jis gaunamas nemoka- 
stas Balfo centro direkto- mai. Kartais vykdavo net

Abraitis iš Ne\v Yor-

rengia Balfo 
Bendruomenės

rius V 
ko.

Minėjimą 
skyrius ir 
apylinkė.

Rengėjai prašo kitas or- 
ganizacjas tą vakarą nieko 
nerengti ir visus raginti Bir
želio baisiųjų dienų minėji
me dalyvauti.

Lituanistinė mokykla baigė 
dvyliktus metus

varžybos, kas laiką lietuvių 
vardu turi gauti: taryba, 
bendruomenė ar klebonija. 
Dabar jau nusistovėjo, kad 
minėjimais per radiją rūpi
nasi vietos Bendruomenės 
valdyba, šiemet Vasario 16- 
sios minėjimas nebuvo su
rengtas per radiją tik dėl 
valdybos pražiopsojimo.

Tragiškiems birželio įvy
kiams jaminėti radijo stotis 
WBET paskyrė laiką birže
lio 18 d., sekmadienį, nuo

Birželio 10 d. Lituanistinė 6.30 vai. vak. Tai-
mokvkla Bostone baigė 12- Sk programa trokš 2o minu- 

tęs. Ji bus girdima AM ban-

vo į Washingtoną, kur bir- Jei gali maži lietuviukai sa- 
želio 13 d. šoka Valstybės, vus šokius šokti, tai kodėl 
departamento savo naujuo- negali airiukai, švedukai ir metams pasibaigus, 
se rūmuose suruoštame tau- kiti? j Praeitą savaitę jis taip
tinių šokių vakare. Viso la-1 Garbė Onai Ivaškienei, i pat ten dalyvavo savo lai
bo su muzikantais (jų tarpe kad ji ir svetimiems davė; dos nepaprastame suvažia- 
komp. J. Gaidelis, R. Bud- pavyzdį.
reika) išvyko 30 asmenų: be
jų dar keli pašaliniai asme- ___
nys. I

Per virš 20 metų tam sam
būriui teko daug kur šokti, ’ --------;
bet tokių rinktinių žiūrovų : Praeitą savaitę buvo at-
kaip šito vakaro, jis dar ne- vykęs mūsų bendradarbis 
buvo turėjęs: šitas vakaras Worcesteryje Juozas Kra- 
buvo ruoštas vyriausybės sinskas kartu su Donnniku 
nariams, valstybės departa- Mažeika.
mento pareigūnams ir užsie----------------------------
nio atstovams.

J. V -gas

Lankėsi J. Krasinskas

Sveikinimai iš Kanados

Gavo diplomus

----------- , Į Martynas Kačinskas buvo su-
Lietuvos garbės konsulas . Paivžiuje gyvena jaunas keistas automobilio nelaimėj ir 

advokatas A. O. Shallna yra lietuvis skulptorius Antanas gUjj ligoninėj. Jis turi brolį Ro- 
baigęs Cornell universiteto Mončys. Jis jau plačiai žino- ką Eostone. JLs ar kili draugai 
(Ithaca, N. V.) teisių skyrių, mas menininkas, dalyvavęs norįntjejj daugiau informaciją 
Jis bene kasmet vyksta į to daugelyje parodų, laimėjęs apie Martyn4 Kačinską rašyki- 
universiteto buvusių auklė- jose premijų.
tinių suvažiavimus mokslo Jo apie 20 originalių kū

te šiuo adresu:

vime ir ta proga atsiuntė 
Keleivio redaktoriui linkė
jimų. Jis rašo, kad toks su 
mokslo draugais susitikimas 
sustiprina kūną ir dvasią.

Balfo vajaus komitetas

Balfo skyrius sudarė gau
sų komitetą, kurio uždavi
nys vykdyti piniginį vajų. 
Vajus tęsis iki liepos 15 d.

Komiteto prezidiumą su- 
■ daro šie asmenvs: Pirm. Sta

linių, o ta>p pat John Brook 
padalytų meniškų nuotrau
kų galima kasdien pamatyti 
Arlingtono gatvės bažnyčios 
salėje ko! tęsis Bostono me
no šventė (iki birželio 25 
d.) nuo 5:30 iki 10:30 vak.

Nuėję minėtos šventės me
tu Bostono sode parodos pa-! 
žiūrėti, užsukite ir Mončio j 
fotografijų pamatyt — čia j 
pat priešais sodą Arlingtono 
gatvėj.

Lankytojai net pavaišina
mi kava.

George Žilinskas 
P. O. Box 503 
.ilillinocket, Maine.

BayVieiv Reali y C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V 8-4114 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKON1S 
Rcal Estate Brokeriai

Namu. farmu ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinima , vi ukr- 
apdrauda (Insurance) namų. bal
dų bei autoiin biiių, nuo toliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.’’ Kaina metams tik $4-

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Paltie Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad-

Verna Zablockatė, brook- sys Santvaras, vicepirm. Po- 
lynietė, atsiuntė sveikinimų vilas Žičkus ir Jackus Son- 
iš Kanados, iš St. Catheri- da. sekr. Dalia Vakauzaitė, L 
nes, Ont. ižd. Justinas Vaičaitis.Praeitame numery buvo 

parašyta, kad Bostono uni
versitetą baigė D. Simana
vičius, o turėjo būti Dalia 
Simanavičiūtė, kuri studija
vo biologiją. Inžinieriaus di
plomą gavo ne Vygintas 
Girnius, bet Grinius.

Bostono kolegiją baigė fi-

SUFFOLK DOWNS

-sius metus. Iš mokyklos ve
dėjo Kazio Mockaus piane- , . .__ ,
Šimo sužinome, kad metų j !
gale mokykloje buvo 130
mokiniu, iš jų 8 .... ...... . , „ T,,. . ,
baigė mokvkla ir gavo ate-1 ma Ernest0 Bliudmko. Kaip Mučinskas, kuris tęs studi- Į 
status. * ‘ kasmet, programą paruošti jas toliau; Madeline Drus-

Geriausiais p a ž vmiais l)avesta Laisvės Varpo ve-, dytė, Elena Tamašauskaitė 
baigė Audronė Baronaitė, dėjui P. \ isčir.iui. Pi ogi a- ir A. Vasiliauskaitė tos1 
Viktoras Kubilius ir Ramu- imoje bus patiekta mforma- • kolegijos slaugių mokyklą, 
nas Girnius, kuriems L. Ben-lf^05 al)ie .L.ietJuv> J06 (la' Jos abi >’ia čia gimusios, 
druomenės apylinkės vaidy-! bartln^ sunK13 dahih Pa^n- ’ Northeastem universitete
ba įteikė dovanų—dr. A. Igas at?autL laisXf’ 0 UlP 

• pat duota lietuviško:

gomis 1460 kilociklų, o FM
zikos magistro laipsniu Eli- 

Laiku pasirūpino Bendruo- gijus Sužiedėlis, sociologi- 
mokiniai i men^s valdyba, vadovauja- jos bakalauro — Aloyzas

Corning VVedncsdey, June 14

$25,AAted 
The John R. Mncomher 

Meconol Baaiicm
Fo- Tr 

JUbcut
Yca” ' 

Miie 
on tho

Sciturday's Feature — Juno 17

S7.500 Added 
Bunker Hill Handicap

Fcr Tr.r-e Year O.ds and O.ier 
One M:.e and One Furicng

Reikalingas
LINOTIPO

OPERATORIUS

Kreiptis
į Keleivio spaustuvę 

asmeniškai ar laišku. Yra 
proga darbo išsimokyti, jei 
kas dar nemoka dirbti.
'^oooooooconoooocoooooeoso

Vasarnamio Nuomai
J. ir E. Kur.cai-iai išnuomoja savo 

va ari!." m i Cape C«d a’aitrini,.

Yra 2 miegami piina virtuvė ir 
s? ’ionas.

Suinteresuoti skambinkit: AN 8- 
-2578; rašyti: 556 E. 6th St. South 
Eoston 27. .Mass.

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

muzi-
kos.

\ iSi kVieviSnii pHi'Hįlinti 
čiagimius lietuvius, savo 
draugus ir pažįstamus ame
rikiečius klausytis minimos 
programos. Kad galima bū
tų nustatyti, kaip plačiai 
girdima \VBET radijo sto
tis, prašoma apie gir 
programą pranešti Laisvės 
Varpo verėjui, 47 Banks St., 
Brockton 18, Mass. Praneši
muose pageidaujama nuro-

Šapokos redaguotą Lietuvos1 
istoriją.

* Kiti baigusieji yra: Živi
lė Mockutė, Vida Galdikai
tė, Algis Slapšys, Marytė 
Kavaliauskaitė ir Nijolė 
Vaičaitytė.

Tėvu Komiteto pirm. M.
Subatkevičius padėkojo mo
kytojams už uolų vaikų mo
kymą ir įteikė vedėjui K.
Mockui inž. Eug. Manio dar
bo lietuviška koplytėlę, o J.
Barūnienė įteikė dovanų! "1U”~ nu.u-
baiciamosios klasės vedė-, dyt!ų kuA™mis bangomis 
jui Dzidui Giedraičiui. (girdėta: AM ar FM.

Bendruomenės pirm. P. i 
Žičkus prašė ir linkėjo bai-

elektronikos inž. diplomą 
gavo Algis Tamošiūnas, ku
ris tame pačiame universite
te tęs Studijas toliau.

Lietuviai davė pavyzdį 
airiams, švedams

I
= 14

gusiems nepamiršti lietuvių 
kalbos.

Mokyklos vedėjas Kazys

Vasiliauskams patiko 
žiemavoti Floridoj

Nonvoodiškiai Emilija ii
Mockus savo atsisveikina- Stanislovas Vasiliauskai 6 
moj kalboj priminė, kad šią mėnesius ilsėjosi Floridoj, 
mokyklą baigusieji jau gimė Praeitą savaitę jie buvo at- 
re Lietuvoje, kad joje jau vykę prenumeratos pratęsti, 
dirba jos buvusieji mokiniai Ta proga jie nepamiršo ir 
—Dalia Ivaškienė ir Dalia Maikio tėvo apdovanoti. 
Vakauzaitė ir kad jų pamo- Florida jiems labai pati- 
kose gali pamatyti vaikučius kusi. .Jie buvo apsistoję St 
su žibančiomis iš susidomė- Petersburge, bet aplankę 
jimo akimis; linkėjo moky- daug ir kitų vietų, dalyvau
tai ir toliau sėkmingai tęs- davę vietos lietuvių pobū- 
ti darbą. - viuose.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- 
į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
tu

DIDŽIAUSIA SIUNTIMU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGĮ IJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 Wes1 Broadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jaša sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš mnirfibn. avalynės, medžiagrų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
i» SSSR muitą anmol-» siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
Mi S( ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodvtu adrosu. įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškuis siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Turis, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami srreičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 4-1 svaru naketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTMČ. A LIETUVI** š. KREIPKITftS LIETUVI** M
Vi«i siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištakia srreiėiansiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame «u 1VTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki » vai. vak.. ketvirta dieninis nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir nenladieniais nnn * ryto iki 2 vai. po pietų.

VF.DfJAS: JONAS ADOMONIS

&LU_ šeštadienį, birželio 10 d. 
dėtą ' Bostono Meno Šventės po

pietinė programa buvo 
skilia tautiniams šokiams. 
Joje buvo pašokta 9 tautų 
šokai: lietuvių, latvių, airių, 
ukrainiečių, graikų, škotų, 
švedų, ha wa j iečių ir ameri
kiečių.

Lietuviams kaip visuomet 
atstovavo Onos Ivaškienės 
vadovaujamas sambūris. Vi
sos grapės buvo gerai pa
ruoštos, prasčiausiai vyko 
švedams, nes, grupė, matyti, 
nauja, nespėjusi pasiruošti.

Ir iš plojimų buvo matyti, 
kad žiūrovams geriausiai 
patiko lietuviai šokėjai. Gai
la, kas beveik iki programą 
pradedant smarkokai lijo, 
todėl žiūrovų nebuvo tiek, 
kiek paprastai būna geram 
orai esant.

Lietuviams šokant publi
ka daug kaitų plojo, tuo tar
pu kai kitus tik baigus plo
jimais tepalydėjo. Ir tikrai 
lietuviai piraiavo ir savo iš
vaizdą, ir drabužiais, ir su
gebėjimu, o kitiems tai vie- | 
no tai kito trako.

Nebuvo kitų tokių žvalių, 
gražių jaunuolių, kaip mū
sų, taip mikliai Mikitą šo
kančių: lyg raketa mergai
tes pirmyn pastumiančių 
Malūne. Nemažiau pagirti
nos ir mergaitės.

Nebuvo kitos tokios gau
sios grupės, kaip mūsų ma
žųjų, kurių Į sceną išėjo vi
sas pulkas—12 pora. Tegu 
tie nuo 5 metų pradedant 
pipirai dar nesugebėjo taip 
suktis, kaip vedėja norėtų, 
bet visi su malonumu juos 
sekė ir daug jiems plojo.

Tokia buvo tautinių šokių 
popietė Meno šventėje.

Ji parodė, kad Onos Ivaš-

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jti reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

>av. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

382 a V». Broadvvay. tarp E ir E gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 0 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

š

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

So. Boston
Atlieka vifus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, įgyvenamų namų ir 
biznio pa tarų, pairsi .ttisų reika
lavimų. Saukite visados iki ‘J va
landų vakar<).

Telefonas AN 8-3630 J 
I

S!SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETU VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Prista‘yn,as garantuota 
Siuntiniai apdrausti

furtn••• | rinkimą medžtngų. odų ir kitokių daiktu pigio- ! 
nis kainomis. Gavome austrišku deimantinių stiklui piauti J

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susi’arimą
495 Uolumhia Road 

Arti Upham's Corncr 
Dorchester, Mass.

Tek AN 8-2712 arba BI 4-9013 |

S Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

tt .
h

t 
I 
t 
•» t

GR 9-1805 ir A N 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAtSOM 
aisome. šingeliuojame, den- i 
iame aliumini.ium ir dažo- S 
ne iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO .7 VAI,. VAKARO , 

Du broliai lietuviai
('baries ir Peter Kislauskai 5
.arantuojame gerą darbą J

t 
♦I
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
| Vartoje vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2--A, nuo 7—«
* 554 BRO\lt’.VAY 

SOUTH BOSTON. MASS.
t_  _ _ ________

t TELEFONAS AN 8-2805

: Dr. J. L. Pasakomis! 
' Dr. Amelia E. Ro(ld

OPTOMETRISTAI
BALANDOS: 

Nuo 0 ryto
Trečiadieniais

iki 5 vakaro 
ofi.-a. uždarytas

l
i«tt»

A psidrausk
NUO I.IGV IR NELAIMIŲ

417 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

» riežtuk:i m§1.65 už štuka Siunčiame su Inturisto leidimu.
{ Siuntiniai nueina per 1—6 savaites

: General Parcel & Travel Co., Ine. j Į į
j 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

staiga atė::ra:
•\axdien 9 \. M. 6 P. M. 
eštadieniais S A. M. - t P. M.

t
♦IIi

• t

brandžiame nuo fiolio, viso-» 
ių kitokių ligų ir nuo nelai- 1 
nių (ugnis, audra ir kt.) .. 
čisais insurance reikalais 
reiptis:

BRONIS KONTRIM
lustice of tbcPeace—Cnnstable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Rcal Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

I 1
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲJ KURO IŠLAIDOSE į

Į Turėdama^ gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš
kai įrengia <u visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINŲ KAINĄ $275.00

■ft’ft-ttffTTTt ■F-r’rTTTTTTTTT*
* * ■4

Namus iš lauko ir viduje 
I.ipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju lik geriausią

medžiagą.

Dažau ir Taisau

GERIALSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ U2 GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- 7401
tadieniais ŠAUKIT O-IZU4
Nauji šiito oro, gam ir.karšto vendens boileriai įtaisomi iš

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Kili Avė. 
Dorchester, Mass.

Te!. UO 5-5851

’TTrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»»

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Cūpestingai tai-ome laikrodžius, 

žiedus, pap,lošai us

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

pagrindų.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

S
g
g
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Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
f Gazo Šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON 

DORCHESTER
txn

N STREET! 

25, MASS. j

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkai N. J. M.EKNA
62* EAST BROADMAV 
SOITH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumbėriams 
Visokie geležies daiktai

i t




