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Rusų Amerikiečių Nusiginklavimo 
Derybos Bus Atnaujintos

Vienos Derybos Nebaigtos, Bus Pradėtos Kitos Vis Dėl
Nusiginklavimo; Prezidentas Įspėjo Maskvą Ne- 

beviikinti Atominių Derybų Ženevoje; Atmetė 
Rusų “Trejulės” Kontrolės Principą.

Tarp Amerikos ir Sov. 
Kurijos t ina pasitarimai vėl 
pradėti nusiginklavimo de
rybas, kurias rusai maždaug 
prieš metus laiko nutraukė. 
Dabar rusai siūlė tas dery
bas vėl atnaujinti ir Ameri
ka su tuo sutinka. Laikas

Sabotažninką Suėmė 
Aiškina Jo Sėbrus
Sekmadieni, birželio 18 

d. Justicijos departamen
tas paskelbė, kad Meksikoj 
suimti sabotažninkai, ku
rie gegužės 28 d. anksti ry- 

dar nėra nustatytas, bet gal išsprogdino Ne vadoje ir 
jau liepos gale susirinks 10 Uteh valstijose tris auto- j 
ar didesnio skaičiaus valsty- matiškas telefonu perdavi- 
bių delegatai kalbėtis apie mo stotis.
nusiginklavimą.

Apie tą reikalą Vakarai ir
Vyriausiu kaltininku pri

sipažino esąs Bemard Je-
Rytai jau derisi apie 15 me- rome Brous, dar ir Hill pa
tu ir nusiginklavimas dėl to varde žinomas. Jo padėje- 
nėra pajudėjęs iš vietos, o jas esąs Dale C. Jensen, ku- 
ginklavimosi lenktynės vis ris sakosi stotis sprogdinęs 
labiau darosi kaltesnės. Ar už pinigus.
ši kaitą bus kitaip, leidžia- Abu kriminalistai perduo- 
ma abejoti. ti Amerikos policijai. Jie

Pereitos savaitės gale pre- padarė arti miliono dolerių 
zidentas Kennedy pasiuntė nuostolių. Brous yra turtin
ai ask vai notą dėl dabar jau gas žmogus, pralobęs iš sta- 
treti metai Vykstančių Zene- tybOS.
voje derybų dėl uždraudimo Policija aiškina Brous ir 
atominių ginklų bandymų. Jensen sėbrus. Brous sakosi 
Tose derybose rusai nerodo esąs “Amerikos republiko- 
jokio noro susitarti ir yra niškos aimijos” vadas, bet 
gal ir pagristų spėliojimų, kas tai per organizacija ji* 
kad rusai atominių ginklų gal paaiškins teisme.
bandymus daro, o todėl jie-------------------------------
“derybas” vilkina i, vilkins. Japimų PremjeraS 

Amerikos p r e z letentas i r i • a * •
sako, kad jeigu rusai laiky-į Lankosi Amerikoje 
sis ir toliau vilkinimo tak-'
tikos, tos derybos neteks 
prasmės ir Amerika turės 
persvarstyti, ar nepradėti 
vėl atominių ginklų bandy
mus.

Seniau vykusiose nusigin
klavimo derybose Ženevoje 
dalyvavo 10 valstybių, į-usai 
tas derybas, pagal prancū
zų delegatą Moch, nutrau
kė “chuliganiškai,” net ne
išklausę Amerikos naujau
siu pasiūlymų. Ar po metų 
laiko rusai pasikeitė, ar gal 
jie mano, jog amerikiečiai 
bus pasikeitę?

Laosa Ateitis Dar 
Tebėra Svarstyklėse

Japonijos ministerių pir
mininkas Hayato Ikeda at
vyko i Ameriką tartis su 
mūsų vyriausybe dėl Japo- 

j nijos ir Amerikos santykių.

PRANCŪZIJOS ŪKININKAI SUKILO DĖL BULVIŲ KAINŲ

1 i ant Lzi joje. Bretunijos provincijoj, ūki ar.Lai nukilo dėl žemu bulvių ir kitų že
me - ūką. nroduMų. Jie reikalauja, kad valdžia palaikytu aukštesnes kainas. Susirin- 
lv M.;r aix miestelyj tie tyčiojas: iš žan tarų, kuriuos valdžia pasiuntė tvarkai pa
laikyti. .1 ne pirma kartą prancūzų ūki -inkai barikadomis kavoįa už kainų kėli- 
irt. l-.ct valdžia nesutinka to daryti, nes pabrangus maistui, kils ir kitos kainos.

Aukščiausias Teismas Priėmė 
Įdomius Tarimus

Auksčiausias Teismas Surado, Kad Marylando Konsti
tucija Yra Nekonstitucinė; Uždraudė Valstijoms 

Naudotis Nelegaliai Išgautais Įrodyme is; Ne
aiškino Connecticut Pasenusio Įstatymo.

Komunistai Didina 
Savo Propagandą

Amerikos informacijos 
agentūra praneša, kad So
vietų Rusija pernai metais 
žymiai sustiprino savo pro
pagandą per radiją, knygo
mis ir kitomis priemonė
mis. Pavyzdžiui, propagan-

Prekybos Laivyno 
Streikas Nesibaigia

Republikonai Žino 
Savo Laimėjimus

Republikonų partija tu
ri naują ir nepaprastai ga
bų nacionalinio . komiteto 
pinnininką, kongresmaną 
William E. Miller. Jis sako
si jau dabar žinąs, kad 1962 
metais republikonų parti
ja rinkimuose i kongresą 
laimėsianti tarp 50 ir 55 
vietų atstovų rtimuose, o su 
44 naujomis vietomis jau1 
galima turėti republikonų 
daugumą. Vadinasi, repu
blikonų dauguma atstovų 
rūmuose po 1962 metų yra 
užtikrinta.

Vokiečiai Italijoje Žinoti iš anksto rinkimų 
Veikia Bombomis g^itatus yra didelė poli-

tinę dovana, tik gaila ,kad 
nepaaiškino, kaip jis prieš 
pusanti-ų metų gali rinki-

/Jnvinuianių tiavimuo avop/vvi i

Marylando valstijoj pilie
tis, norintis gauti valstijoj 
tarnybą, turi prisiekti, kad 
tiki Dievo buvimą. Vienas 
pilietis atsisakė tokią prie
saiką priimti, es tai, gir
di, ne valsty "s reikalas ži
noti, kaip žiūri Į Dievo 
buvimą ar nebuvimą. Gin
čas atsidūrė aukščiausiame 
teisme ir jis vienu balsu nu
tarė, kad Marylando kons
titucija yra priešinga visos 
šalies konstitucijai.

Aukš. Teismas priėmė ir 
kitą svarbų tarimą dėl ne- 
legiliškai gautų Įrodymų 
naudojimo valstijų teismuo
se. Pagal aukš. tesmą, tokie 
Įrodymai negali būti nau
dojami teismuose. Čia pir- 
mon galvon turima mintyje 
įrodymai gauti iš klausymo 
pasikalbėjimų telefonu.

irzuncuv i v ctuf nicj
Nemažai Aukų

Prancūzijoj vienas iš 
Strassbourgo į Paryžių ei
nantis traukinys nušoko 
nuo bėgių ir keli vagonai 
su keleiviais nusirito Į pa
lei geležinkelį esantį vande
nį. Nelaimėj užmušta 32 
žmonės ir 153 žmonės su
žeisti.

Prancūzijoje traukiniai 
vaikšto labai greit ir dažnai 
jie bėga apie 100 mylių 
per valandą. Gal greitu
mas ir buvo nelaimės prie
žastis.

Dr. R. Sobolevičius
Teisme New Yorke

Vokiečiai Austrijoje, gy-Pereitą ketvirtadieni išė
jo i streiką urekvbo? laivu venantieji Bolzano provin- 
darbininkai ir tarnautojai, cijoj (jie tą provinciją va- 
Streikuoja laivai Meksikos dina Pietiniu Tiroliu) pra- 
įlankoje, visuose rytiniuose dėjo kovoti prieš italus 
uostuose ir palies daugumą bombomis. Jie išsprogdino 

7..* didžiųjų ežerų uostus. nemažai elektros stulpų,
padidino 54? iki 32(10'va-i Vyriausybė deda pastan- kurie laiko aukšto jtempi-
landų per savaitę P, opa- Sš «^dpS
ganda knvgomis padidinta ,

Vakarų Indija » 
Bus Nepriklausoma

- ir darbo sekretoriaus pas- ryta nemaža nuostolių.
i - * - taneros nedavė vaisiu. Paskutinėmis dienomis40 milionų knygų žymesne- • injnkų ivairio5Uuni> jau buvo ir žmonių aukų. I Į™ »•

virš 30' < ir išleido virs

Vakai-ų Indija (Jamaica 
ir kitos anglų valdomos sa
los prie Pietų Amerikos) 
gali gauti nepriklausomybę

mis pasaulio kalbomis.
Sovietų Rusijos ir komu

nistinės Kinijos žinių agen
tūros žvmiai išplėtė savo ..... ,
darbą įvairiuose pasaulio amenk.ee,ų kompan,joms, 
kraštuose. Tos agentūros bet -vra L.ben-

reikalauja, kad darbo su
tartis apimtų ir “pabėgu
sius” laivus, kurie priklauso

joj, Panamoj, Hondūras irSantykiai tarp dvieju ša- teikia savo propagandines . . , . ,.
lių yra normalūs, bet tarp žinias daugiau kaip 40 ša- v aJ
iu yra eilė klausimu aptarti.
Ypač ūkio santykiai reika
lauja platesnio aptarimo.

lių spaudai. Unijos sako. kad atnerikie-
Komunistai sustiprino ir c,al lalvU favln,nka’ 

savo “kultūrinę” propagan- an

14 valstybių konferenci
ja Ženevoje dar nepadarė 
nė vieno tarimo ir nieko ne
sutarė dėl to krašto atei
ties. Trys Laoso politinės 
grupės nutarė bandyti su
sitarti savitarpėje dėl bū
simos to krašto vyriausybės 
ir dėl vidaus sugyvenimo. 
Visų trijų tų grupių prieša
kyje yra princai ir visi šiek 
tiek giminingi, todėl daug 
kas su Įdomumu laukia, ką 
giminės princai sutars dėl 
savo krašto taikios ateities 
užtikrinimo.

Vėliausiomis žiniomis 3 
princai pasibarė ir kiekvie
nas paliko prie savo nuomo
nės, kad tik jis tinka tau
tos vado vietą ušimti. Bet 
lie dar derėsis.

PASLAPTINGA

Discoverer XXIV raketa 
paleista Kalifornijoj į auk
štybes neša kapsulę, kurio
je yra paslaptingi prietai 
sai įvairiems stebėjimams.

dą Įvairiomis delegacijo
mis, kultūrininkų misijomis 
ir panašiomis priemonėmis. 1 

Sovietų Rusija viliote vi- j 
lioja studentus iš kitų k ras-J 
tu vvkti mokytis i msu uni- 
versitetus.

Propagandos fronte ru
sai neduoda savęs niekam 
pralenkti.

Castro Derisi Dėl
Daugiau T rak torių
Kubos Castro sutinka pa

leisti apie 1200 belaisvių už

us užregistruoja svetimų 
valstybių uostuose, kad tuo 
būdu galėtų apeiti mūsų ša- 

i lies istatvmus ir skriausti 
laivuose dirbančius jūrinin
kus. Laivu savininku kom-£ C
pani jos jau siūlė pakelti tar
nautojų ir darbininkų už
darbius, bet unijos siūly
mą atmetė kaip “kyšį”, kad 
nebūtu keliamas “pabėgu
siųjų”” laivų klausimas.

Nciv Y orka Majoras 
Vėl Bus Kandidatas

New Yorko didmiesčio
500 buldozerių, bet ne už i majoras R. VVagner nutarė

Italų kareiviai nušovė jau V1SOS te nauJ3 valstybę su- 
du vokiečiu, kurie nakčia darančios dalys patvirtins 
artinosi prie elektrainių ir nau.ia’ sutartą konstituciją, 
kareivių liepiami sustoti, Vakarų Indija neturi nie- 
bandė pabėgti ko bendra su Indija. Indijos

Vokiečiai Bolzano pro- yardas Jai Lteko Per klaidą’ 
vincijoj turi kultūrinę au- kai Kolumbus naujai atra^- 
tonomiją. bet jie bijo, kad ^as Amerikos žemes pavadi- 
daugėjant italų gyventojų no Indija, nes jis manėsi 
skaičiui toje provincijoj, jie k.ras\a Prekes. Per klai- 
gali būti paskandinti italu f 3 ,r Amerikos gyventojai 
daugumoje. ‘ £avo mdėnų vardą.

Bomhos klausimo negali Vakaru Indijos didelė gy- 
išspręsti, nes Italija nema
no nusilenkti teroristams.

Kapsulė iš Orbitos 
Pagauta Pacifike

Prieš kelias dienas Ame
rikos mokslininkai palei
do i aukštybes raketą, vadi
namą “Discoverer XXV” ir 
po dviejų dienų, kai raketos 
nosis (kapsulė) pradėjo 
leistis žemyn, ji buvo pa
gauta Pacifiko vandenyne 
netoli Havvajų salų. Kapsu
le iš vaudens ištraukė na-

ventojų dauguma yra ne
grai, kurių bočiai buvo atga
benti iš Afrikos.

dar kartą statyti savo kan
didatūrą į majoro vietą.
nors fiolitinių grupių tarpe rai, nuleisti parašiutais iš 

tinka ir traktorius imti, bet J° apsisprendimas daug ' lėktuvų. Sėkmingas raketos 
'reikalauja iu daug daugiau, i kam nepatinka. Demokratai nosies išgelbėjimas iš van- 
• nes traktoriai vra pigesni hgi nelabai džiaugiasi \\a- ders leidžia laukti, kad ne- 
už buldozerius? Amerikos apsisprendimu, nes i poilgo bus leidžiami aplink
komitetas belaisviam į trak- esą jiR nelabai noriai skai- žemę gyvi padarai, o vė- 
torius mainvt dabar svarsto, tosi su demokratų partijos liau ir žmogus.
ar Kubos ‘diktatoriaus rei- “masina.” .... Leidžiant žmogų į auk-
kalavimą patenkinti. Rei- Republikonai tikisi su- štvbes skristi aplink žemę 
ketų surinkti apie 28 mili- telkti pažangesnių žmonių būtina yra turėti tikrumo, 
onus dolerių, o pinna bu- koaliciją majoro rinkimams, kad žmogus galės grįžti į 
vo manoma, kad Castro pa- n.es jje vieni neturi nė ma- žemę sveikas. Todėl ir da- 
sitenkins su dviem su puse žiausios galimybės pravesti romą praktika su kapsulės 
milionais dolerių. savo kandidatą. gelbėjimu vandenyje ii-ore.

500 traktorių. Jei amerikie
čiai neri už belaisvius mo
kėti traktoriais, Castro su-

ADOLF EICIIMANN

Jis teisiamas Izraely už mi
lionu žydu nužudymą. Apie 
jo bylą dabar spaudoje ne
mažai žinių, žydams tai 
vra ju skaudžiu pergyveni
mu priminimas.

New Yorke prasidėjo dr. 
Roberto Soblen (Sobolevi- 
čiaus) byla dėl jo šnipinė
jimo Maskvos nr idai. Dr. R. 
Soblen yra vilkaviškietis So
bolevičius, kurio b r o 1 is 
Soble ;au seniau buvo nu
teistas už šnipiniėjimą Ma
skvos naudai. Pas’.ui pasi- 
odė, kad ir antr. s brolis 
ra sovietu šnipas ir dabar

♦eisme turi už tai atsakyti.
Dv Soblen-sobolevičius 

serga nepagvaoma leukemi
jos liga ir i daktarai iš- 
iranašavo tik apie metus 
'alko dar gyventi. Bet val
džios daktaras pripažino, 
kad jis gali būti teisiamas, 
bet teisme jis galės stovėti 
•»r sėdėti, teismas dažnai 
darys pertraukas, kad ligo
nis teisiamasis perdaug ne- 
nuvargtu ir 1.1.

Vilkaviškiečiai Sobolevi- 
čiai paeina iš pasiturinčių 
žydų šerininkų šeimos, mo
kėsi Vokietijoje, o į Ame
riką atvyko 1940 metais, po 
to kai rusai okupavo Lietu
vą. Atvyko per Japoniją.
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IEŠKO GINKLŲ

Babelio bokštas Aj

Grįžęs iš Vienos prezidentas Kennedv’ painformavo 
amerikiečius, kad derybos su rusais bet kokiu klausimu 
yra sunkios dėl skirtumo sąvokose, kalboje.

“Sovietai ir mes duoda visai kitą reikšmę tiems pa
tiems žodžiams,” sako prezidentas. Tokie žodžiai, kaip 
demokratija, taika, laisvė, rinkimai, karas ir daugybė 
kitų ‘“sovietų kalboje” reiškia visai ką kitą, negu buržu
azinėj amerikiečių kalboje. Sovietai tyčia žodžių prasmę 
iškraipė, kad lengviau būtų kapitalistus apstatyti ir pa
skui, po apgavystės, pasiaiškinti ir pasiteisinti.

Skirtumą sąvokose pastebėjo ir privatūs amerikie
čiai, kurie bandė derėtis Darthmouth, N. H., ir visai ne
seniai Krime, Sovietijoj, dėl Amerikos-Sovietų Sąjungos 
santykių gerinimo. Vienas iš tų privačių amerikiečių, bu
vęs senatorius iš Connecticut Wm. Benton irgi sako. 
kad “šiandien ‘taika’ nereiškia tą pati dalyką Maskvoje 
ir Minnesotoje. Iš tiesų, tokie žodžiai kaip laisvė, revo
liucija, liaudis, intervencija ir imperializmas gali turė
ti maždaug priešingą prasmę kai tariami rusų ar ameri
kiečių.” Wm. Benton sakosi po Kl imo "derybų” gegužės 
21-28 dd. gavęs įspūdžio, kad jeigu rusai ir amerikiečiai 
“neišvystys naują supratimą ir naują žodyną, kurio pa
galba būtų aiškinami nesusipratimai, tai nei taika, nei 
pasaulis negalės išlikti.”

Ką W. Benton sako ir ką sakė prezidentas Kennedy 
po Vienos, yra seniai žinomas reiškinys rusų-amerikiečių 
santykiuose ir stebina ne tas, kad amerikiečiai dabar 
suprato rusų “dvikalbystę,” bet kad jie tiek ilgai kalbėjosi 
su rusais skirtingomis kalbomis ir nudavė nesuprantą,' 
kad jų partneriai kalba kita kalba ir juos be ceremonijų 
už nosies vedžioja. Sunku būtų sakyti, kad amerikiečiai 
buvo tiek naivūs ir nesuprato, kad rusai juos apgaudinė-

bar vaizdas keičiasi. Aižė-i 
rijos arabai skelbia, kad vi
sa prancūziškoji dykuma 
turi priklausyti Alžerijai, o 
ne kam nora kitam. Dėl to 
visos kitos prie Saharos 
dykumos prieinančios val
stybės choru atsiliepė, kad 

! dykuma turi priklausyti vi
siems jos kaimynams, o ne 
kuriam nora vienam iš jų.

, J Saharos žemės 
turtus reiškia
Marokas, ir Tunisas 
gru Mali respublika, ir Mau
ritaniją ir kitos negrų res-

Kas savaite
I

vilkinti ir kad rasai turi su- 
anksti ry- ^kti su r*mta kontrole, arba

bus.

Zanzibaro saloje, prie Afrikos rytinio pakraščio, kilo 
riaušės, kuriose yra užmuštų ir sužeistų. Riaušinin
kus malšina policija ir kariai. Zanzibaro salą. kaip 
protektoratą, valdo Anglija. Saloj maždaug 10% ara
bų nori valdyti 00% negrų. Negrai už tai arabams ir 
norėjo suruošti kruviną pirtį. Tik anglų policija ir ka
riai išgelbėjo mažumą nuo daugumos peilių. Riausėsi 
žuvo mažiausia 65 žmonės, o sužeistų yra apie pusantro 
šimto žmonių.

Saharos turtai

1 Sabotažas

Gegužės 28 d. ..... — w .. . ... . .
tą nežinomi piktadariai iš- ls v,s0 Jok"’ susitarimo ne-
sprogdino 3 telefono ir pa

kelmių čių trumpiausių radijo ban- Žinoma, išėjimas nieko 
pretenzijų ir gų perduodamas stotis Ne- negelbės, nes rusams visai 
unisas, ir ne-, vada ir Utah valstijose. ,ir nesvarbu susitarti. Jiems 

Sprogdinimas iš karto svarbu, kad dabartinė padė-
buvo apibūdintas kaip sa- tis tęstųsi kiek galima il- 

publikos Afrikos gilumoje, botažas, bet kas tą sabotažą ?iau. . .
Kaip ir kada Saharos žemių padarė buvo paslaptis iki Kada nora Amerika turės 
platybės bus pasidalintos ir pereitos savaitės galo.
kas tose smėlio jūrose bus Sekmadienį, 
didesnis, šiandien tik pra- d. Justicijos departamentas 
našas galėtų pasakyti. Kol paskelbė, kad Meksikoje 
kas prancūzai dykumos nie- suimtas Bernard Jerome
kam ir nesiskubina atiduoti, Brous. žinomas ir Hill pa- Castro dūšių biznierius 
bet jie pripažįsta visų dyku- į varde. Su juo suimtas ir 
mos kaimynų teisę išnaudoti Dale Chris Jensen. Meksi-

apsispręsti ir pasakyti ru- 
birželio 18 sams, kad be susitarimo ato

miniu ginklų bandvmus
teks ir Amerikai darvti. . .

dykumos turtus ir lygiomis kos policija juos suėmė to- 
dalintis pelnais. Tokia bent dėl. kad jie savo jachtoje
yra idėja, nora praktiškai 
jos dar niekas nebandė gy
veniman vykdyti.

Visiems jau žinoma, kad

Kubos Castro dolerio ver
tę supranta ir bizni iš be
laisviu moka darvti neblo- 

vezesi visa arsenala visokiu iaia^H kiautų
ginklų. Tardant suimtieji 
nrisipažino. kad jie išsprog
dinę Utah ir Nevada valsti-

plėšikai, kurie prekiaudavo 
gyvomis dūšiomis.
Po balandžio 17 avantiūros 
Castro paėmė į nelaisvę per 
tūkstantį žmonių ir sugal
vojo juos parduoti ameri
kiečiams. Panrašė už 2014 

’J belaisvių 500 buldozeriu.

Plati Saharos dykuma seniau ir gyvos sielos nebu- 
šiaurinėj Afrikoj skiria vo, dabar vietomis prime- 
arabų pasaulį nuo “juodo- na Teksaso valstiją su jos 

aliejaus bokštais. Apie alieja. Tikriau bus pasakius, kad jie sąmoningai darė rusams ne Afrikos ir per
nuolaidas, pridengdami jas dviprasme Babelio bokšto kai- įaug tūkstančių metų buvo 
ba. Gerą pavyzdį tam duoda dabar ką tik paskelbti Te- sunkįaį įveikiama kliūtis su- 
herano (viršūnių) konferencijos dokumentai. Teherane,
kaip daug kas dar atsimena, įvyko pirmoji trijų didžiųjų 
sąjungininkų galvų konferencija 1943 m. lapkričio 29 d.
Rooseveltas, Churchill ir Stalinas ten planavo pokarinį 
pasaulį ir sutarė maždaug tą, ką vėliau Jaltos konferen- haros platybes nugalėjo ir na dūdos į Viduržemių jū-

i • i* *r* 1 ** *■* l.r z\ 1 v z\ v* v\A CoKoro ! o oIiatii i»* rrccija patvirtino, o Potsdamo įgyvenamo. Teherane Roose- 
veltas ir Stalinas privačiame pasikalbėjme aptarė Bal
tijos valstybių likimą. Rooseveltas, pagal Charles E.
Bohlen užrašus, “pridėjęs juokaudamas, kad. kai sovietų 
armijos okupuos tas sritis (Baltijos valstybės), jis nema
no skelbti karą Sovietų Sąjungai dėl to reikalo.”

Bet Rooseveltas pridėjo, kad jis norėtų, jog Baltijos keliavo visą Saharą ir už 
kraštuose būtų pravesti “laisvi rinkimai,” o Stalinas Į tą tokį pasižymėjimą pateko i

jaus kasyklas išaugo mažiu
kai miesteliai, kur aliejaus 

sisiekti šiaurės afrikiečiams kasėjai gvvena ir po darbo 
su Afrikos vidurio gyven- Į ilsisi. Tas pats darosi apie

kolonijų laikai yra praėję. ’ iose automatiškas telefono 
Davė laisvę ir prancūzai sa- j ir radijo trumpųjų bangu 
vo kolonijoms. Bet dėl vie- oerdavimo stotis. B. J.! 
nos buvusios kolonijos ara- Brous-Hill paaiškino, kad
bai ir prancūzai nepajėgia iis esąs "Amerikos repu- , ...... .. _.
susitarti—dėl Alžerijos. Dėl blikoniškos armiios” vadas,(Amerikiečiai susidomėjo 
tos kolonijos arabai jau še- j© organizacija siekianti nu_ tokiais mainais ir preziden-
ši su viršum metų kariauja , versti Washingtono valdžią, u* suai^. /’p1!

Nuveikti ° ji bendras Jensen prisipa- _eta . belaisviams išplikti.
žino išsprogdinęs telefono ^ePe1^. •^avait^ komiteto 

už pini-

pries prancūzus, 
prancūzų jie negali, bet ir 
prancūzai nepajėgia jų nu- perdavimo stotis 
raminti. Todėl
klausimas pasidarė vienas sumokėjęs, 
tu užkeiktu klausimu, ku-

tojais. Tik mūsų laikais, į natūralinio gazo kasyklas.
automobilis ir lėktuvas Sa- Iš naftos ir gazo kasvklu ei- negalima išspręsti. \ iena

atstovai buvo nuvykę pas
Alžerijos gus. Brous iam už ta darba pakalbėti apie ta

J - Castro juos pneme
n.u- Brous, matvt. vra oasitu- kaip pridera ii, kalbant

T ū ■ rintic Jmnm įfc nlanlrinia apie bizni. priminė, kad jis nų nei jėga. nei dervbomis imtis zmosrus. jis plaukioja 1 J
• tachta kaip koks karalių- Prafe. i’c0 buldozerių. O

šiandien kelionė po Saharą • rą ir gabena aliejų ir ga- 
nprn daną kun baisesnė už i za i šiaurės Afrikos uostus.
bet kokią kitą kelionę.

Teko kartą matyti auto
mobilių parodoj nedidelį 
Fordo automobilį, kuris su 
specialiais prietaisais per

is kur tankeriai gabena tą 
tuitą į Europą pramonei 
vaiyti ir automobilistams. 
Saharos dvkuma jau gyva.

Negyva ir nieko neverta 
Kur seniau žmonės negalėjo 
gyventi, šiandien gyvena

kliūtis susitarimui tarp ara- kas. o savo pažįstamiems 
bų ir prancūzų yra Saharos jis mėgdavęs skųstis dėl 
dykumos turtai. Tai yra aukštu mokesčių! 
viena priežastis, kodėl pran- Pinigų Brous, rodos, už- 
cūzai ir arabai negalėjo, ar sidirbo statybomis, o savo 
dar negalėjo susitarti. Be neapykanta aukštiems mo
tos priežasties yra ir dau- kesčiams iis galėjo pasisko- 
giau kliūčių susitarti, ypač linti ir iš John Birch Dr-jos, 
dervbos užkliuvo .už vieno kurios vienas visų riebuilių

prancūzų likimo miegiamas “principas vra

amerikiečiai jam siūlo 500 
traktorių. Girdi, taip biz
nio daryti negalima. 500 
buldozeriu kainuoja 28 mi
lionus doleriu, o 500 trakto
rių galima pirkti už 2 mi
lionu ir 400 tūkstančių do
lerių. Todėl traktorių biz
nis jam nėra priimtinas, 
arba amerikiečiai turi duo-

atsakė, kad ten “bus gana progų tu tautų valios pareiški- Parodą‘. kaiP° nepaprastai daug tūkstančių darbinin- 
mui.” Taip Baltijos tautų likimas buvo išspęstas, kaip 
žemaičiai sako, “žąsino ir kiaulės pasikalbėjimu.” Roose-

ištverminga masina. Tai kų, tarnautojų ir technikų.

uz.ų įminiu —. 28 mlionus dole-
jei tas krastas panaikinti pajamų mokės- riu traktorių»

veltas gerai žinojo, kokius “laisvus rinkimus” Stalinas 
daro, o Stalinas teisingai suprato, kad Amerika nesiprie
šins Baltijos kraštų užgrobimui.

Toje pačioje Teherano konferencijoj privačiame pa- i Iluv’,I,yucs yfi , •• juodosios Afrikos atkeliavosikalbėjime Rooseveltas sutiko nukelti Lenkijos rytines 
eienas į. vakarus, o lenkus kompensuoti vokiškomis teri
torijomis net iki Odros (Oderio) upės, bet vidaus politi
kos sumetimais prezidentas to savo pasiūlymo nenorėjo 
kelti viešai, kad lenkų kilmės balsuotojų balsai rinkimuo
se netektų republikonams. Viešas lenkiško sąjungininko 
mėsinėjimas buvo padarytas Jaltoje, jau po rinkimų. Bet 
Roosevelto įpėdiniai dar iki šiai dienai Oderio sieną te- 
beskaito laikina siena ir vis dar žada vokiečiams pri
sidėti prie penkto ar šešto Lenkijos padalijimo . . .

Gerai, kad dabar “kalbų skirtumas” keliamas vie
šai, nes ilgiau kalbėtis, kaip “kiaulė su žąsinu” būtų la
bai jau kvaila, juo labiau, kad reikalas eina ne apie Bal
tijos kraštus ir ne apie tolimų tautų mėsinėj imą, bet apie 
Amerikos ateitį. Čia reikia aiškumo ir tenkintis miglotais 
pažadais ir dviprasmiais žodžiais būtų prasižengimas.

Viena piktesinų “krizių” Maskvos ir Washingtono 
santykiuose dabar skaitomas Berlynas. Dėl to miesto 
rusai grasina, o amerikiečiai žada nenusileisti. Bet ir 
“krizė” kilo iš sąvokų jukinio ir tingėjimo aiškiai susitarti 
ir sutartą dalyką surašyti popieriuje. Tokia diplomatija 
tikrai nėra kuo pasigirti. Jei dabar atėjo pabudimas, tai 
tuo reikėtų pasidžiaugti, bet pirm negu džiaugsimės, gal 
verčiau palaukti pinuojo kokio nors susitarimo su rusais, 
_kad nesusilauktume ir vėl “susitarimo dėl Laoso,” kokį 
dviejų galiūnų vadai padarė Vienoje.

Viskas rodo, kad Rytų ir Vakarų santykiai dabar
tiniu laiku eis blogyn. Dviejų galiūnų varžytynės eis aš
tryn, tiek dėl Berlyno, tiek ir dėl kitų opiųjų klausimų, 
ypač nusiginklavimo ir atominių ginklų bandymų už
draudimo, o dėl tokiij reikalų, kaip Kongo, Laosas ir ki
tos šalys, varžytynės vyksta ir vyks visai atvirai. Chru
ščiovas Vienoje paaiškino prezidentui Kennedy, kad ru
sai skaito savo teise ir pareiga kurstyti “išsivadavimo” 
karus ir kur tik galima mažinti Vakarų įtaką. “Išsiva
davimo karas” rusų bolševikų kalboje irgi yra vienas 
iš tų pasakymų, kurio prasmė rasams yra savotiškai aiš
ki, bet su kuriuo Vakarai negali sutikti.

buvo jau gana seniai. 1935 Gyvena ir dirba. Gyvena 
ar net 1937 metais. Po to kartu europiečiai ir vieti- 
laiko kelionės į Saharą pa- nįaj žmonės ir net ameri- 
sidarė kasdienybė. Karo kječiai specialistai, be kurių 
metu vienas prancūzų ka- niekur laisvajame pasaulvje 
riuomenės dalinys iš gilios aliejus iš žemės gelmių ne

pumpuojamas.
Jau esame rašę šioje vie-į Egiptą ir padėjo anglų 8- 

tai armijai kariauti prieš toje^kad "risoje" Spiroje,
“dykumos lape” nacių ge
nerolą Rommelį šiaurės Af
rikoj. O dabartiniu laiku 
milžiniški sunk vežimiai 
kasdien keliauja po plačią 
Saharos dykumą, gabena 
žmones ir mašinas, prekes ir 
visokias žaliavas. Afrikos 
dykuma nebėra pasaulio 
užmirštas ir žmonių vengia
mas žemės kampas, bet yra 
gyvos ūkiškos veiklos vie
ta. Pokariniai tyrinėjimai 
parodė, kad po Saharos 
smėliu slepiasi dideli žemės 
gelmių turtai—nafta, natū
ralinės dujos, geležis, ang
lis ir daug kitų metalų ir mi
neralų. Ypač nafta pavilio
jo žmones ir keliose Saha
ros vietose jau stūkso dau
gybė aliejaus pompavimo 
bokštų. Nyki dykuma, kur 
MoeeoooeoeoMeeooaoeoMoe

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

Liūdesys yra liga.

Alžerijoj, 
panorėtu būti nepriklauso
mas. šalia to klausimo, dau-

cius
Brous-Hill ir Jensen bv-

giausiai ginču sukėlė Saha- la bus įdomi, iš jos patirsi-
ros dykumos ateitis. me, kaip kai kurios dole-

Ar Saharos dykuma taip fiais aptukusios širdys ?u- 
turtinga savo žemės gelmių Pfanta patriotiškas perei-

kuri vva didesnė už Jungti
nes Amerikos Valstybes, 
gyvena gal poras milionų 
žmonių. Ir tie patys gyvena 
tik apie vandens šaltinius, 
kurie trykšta iš žemės gi
lumos arba apie dirbtinai 
iškastus šulinius, kurie duo
da vandens žmonėms ir gy
vuliams. Kur yra vandens, 
ten dykumos žemė yra der
linga ir joje auga visokiau
si augalai.

Du milionai žmonių, ku
rie nuo senų laikų vargsta 
dykumoje, negali savintis 
milžiniškų žemės olotų, ku
riuose iš viso niekas negy
vena, niekas neauga ir ku
rie niekam nepriklauso.

Negyvenamos dykumos 
savininku gali būti tik dy
kumos pakraščių gyvento
jai, arba vienas kuris nors 
stipresnis dykumos kaimy
nas. Iki šiolei Saharos dy
kumos savininku save skai
tė Prancūzija, kurios pas
tangomis dykuma “atgijo” 
ir pasidarė ūkiškai naudin
ga. Bet prancūzai visada 
tik dalį Saharos dykumos 
tevaldė. Kita dalį valdė 
italai, valdė Egiptas, o da

turtais, kaip prancūzai kar
tais sako. niekas nežino. 
Žemės gelmių turtai, kol 
iie tebėra tik spėjami, ma
žai teturi vertės. Kai jie už
tinkami ir kada iuos galima 
išnaudoti, tada jie virsta di
deliu turtu. Kol kas Saha- 
roje kasamas aliejus, na
tūralinė dujos, anglis, ge
ležies rūda ir kitokie žemės 
gelmių turtai, bet tų turtų

gas.

A-Ginklu bandymai

Vadinasi, mokėk 10 kar
tu daugiau, negru amerikie
čiai manė reikės mokėti.

Atsimesti nuo biznio? 
Bet ka svietas sakvs? Mo
kėti 28 milionus? Bet iš kur 
tiek pinigu surinkti9 28 
milionai doleriu gatvei n«- 

! simėto, o jei vesti plačią
Jau treti metai kaip So-!»)ini<ni rinkimo kamnarija.

vietų Sąjungą ir Amerika 
su Anglija susilaiko nuo 
atominių ginklu bandymu 
ir kartu veda derybas dėl 
tu ginklu bandymų visiško 
uždraudimo.

Deiybos per tą laiką ne-
vis dar iškasama ne tokioj PaĮu<1e.l0 » v,etos. Net juo 
galybės. kad iau būtu ga-1 t°hatu.' tu° ma2iau X,lt,s 
įima sakvti, Jog Sahara ?lta!'t'' °tuo ‘V" Amenl;a 
vra nilna'visokiu turtu. Mil-.lr. Anį'Ja susilaiko nuo tu 

ginklu bandymu, o Maskva?
kad

komunistai atominius gin- 
ne?

žiniškoj dykumoj kol kas, _ . . .x .
tik aliejaus ir natūralinių' Talt'- Yra ltanmu' 
duių iškasama nemažai ir atI<”nJn???1
tu turtu gamvba eina didvn, Iklus, ba.ndo- V- • •
bet kiti Saharos turtai dar An(rlai ,r P«'-
laukia pasislėpę, 
žmonės atras.

Tarptautinėje politikoje 
Saharos turtai vra kliūtis 
taikai atstatyti Šiaurės Af
rikoje, nors tai ir nėra vie
nintelė kliūtis. Dervbos tarp 
prancūzų ir arabu šiuo tar
pu nutrauktos ir kas toliau?

Toliau kuri laiką žodi 
vėl turės ginklas. Arabai 
grasina, kad iie prašvs ir 
ims pagalbą iš komunistinių 
kraštu. Prancūzai gi turės 
pasitempt, kad ju neišmestu 
iš Afrikos. Bet kaž kodėl į 
ginklu sprendimą niekas 
nenori tikėti ir, rodos, lau-

kol juos

tai ką sakvs republikonai, 
kurie ir tain demokratams 
koias kandžioja dėl Kubos 
ivvkių. . .

Ir viskas tas dėl Castro 
gobšumo!

Trys princai

Laoso konferencija Že
nevoje nejuda iš vietos. Ko
munistu partizanai Laose 
puldinėja vvriausvljės ka
riuomenę, kuri šiuo metu 
vra silpnesnė. Vienos “su
sitarimas” nedavė nieko.

Tokiose sąlygose Laoso 
trijų politinių grupiu vadai, 
komunistų, neutraliųjų ir 
dešiniųjų vyriausybininkų, 
nutarė padaryti savo “vir
šūnių” konferenciją ir jau 
posėdžiauja. Visi tiys vadai

žadėjo atominių ginklu ne
bandyti ir to pasižadėjimo 
laikosi, o bolševikai “ne 
toikie kvaili.” kad savo pa
sižadėjimų kapitalistams ir 
buržujams laikytųsi. Ru
sams padėtis ideališka— ........................... A
kontrolės nėra ir jų galimi | Y” Dnncal ,r pnl,nes- t0',eI

jų derybos bus savo rūšies 
šeimos barniai. Ką jie nu
tars ar sutars, gal turės dau
giau svorio, negu Vienos 
susitarimai ar Ženevos kon- 

ir piktos

priešai savo ginklų negeri 
na. o rusai daro ką nori...

Susitarti dėl atominių 
ginklų bandymu uždraudi
mo rusai neturi nė mažiau- , 
šio noro. Jie sutiktų pasira- 
švti popierių, kad atominiu a_ .... , ..
ginklų bandymai vra už- Ta.p gali būti, bet gali 
drausti, bet kontrolės iie Pas,1'°<1.Vti. kad seimos na- 
nė iš tolo nenori pripažin- nan” sunkiausiai yra su

bar Italijos vietą užėmė Li- naujų derybų po tam ti- 
bija, kunos dvkumos plotai kro atvėsimo ir ansigalvo- 
yra tokie pat platūs kaip ir jim0 Gal ir bug. 

šuniukas ir prieš karalių vie- prancūzų dykumos.
nodai vizgina uodegą. Taip buvo iki šiolei. Da-

Novalta

ti. O be kontrolės kas gi sitarJi. Todėl princų konfe- 
| jiems gali tikėti? rencija pati parodys ar

Prezidentas Kennedy ne- af,
reitą savaitę rusus įspėjo, kita Ženevos plepaliene. 
kad darybų nebėra prasmės J*



■

Nr 25, Bir želio 2l, i Ūbi i_l x v Xxj> *L» j . n m 'v ii p j v. Vl2fl

< KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONO- KEPHAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Socialdemokratų veikla Rūkštelė, S. Malinauskas,
tcc 1 . . , . M. Vitkus, Prieš pasirašant
LSS 116 kp. susirinkimas gaĮutjnj namu pirkimo aktą

Onos ir Juozo Rudžių na- bus sušauktivisi šimtinin- 
muose birželio 3 d. nebuvo kai> kuriems bus atiduota
labai gausus nauais, bet la- svarstvtį b. priimti namų 
bai sėkmingas darbais. Be valdym0 įstatu3. 
įprastų kiekviename susirin
kime reikalų, ši kartą buvo Min^ tukilimo 20-tį 
padalyti du svarbūs nutari- . .
mai. Pirmas: paskirti Da- Lietuvių Fronto Bičiulių 
riaus Girėno Klubo vadovy- Detroito skyrius birželio 25 
bės perkamiems Detroito d. “Dainavos stovykloje 
Lietuvių Namams šimtą do- ren?ia dvidešimties. metų 
lerių. Antras: surengti tra- sukakties nuo lietuvių suki- 
dicinį išvažiavimą i gamtą ^m0 P^eš raudonąjį ūku
sios vasaros pabaigoje. pantą minėjimą. Kaip žino-

Dėl pirmojo nutarimo rei-;™?: ,.su^i™as , P'?8^.0 
Via „aaidžiauvti kad n-t. birzelio_23 d., vokieeių-bol-

! fln carft spraad 
bafora buming 

trash or dabria

PATERSON, N. J.

Iškilmingai atidaroma 
naujoji salė

Birželio 24 d. 6 vai. vak.

WORCESTERIO NAUJIENOS

kia pasidžiaugti, kad Dėt 
roito socialdemokratai bus 
pirmieji iš politinių grupių, 
duodami šimtinę Lietuvių 
Namams. Tiesa, prieš mus 
tokią auka iau atliko skau
tai. šauliai, bet kiek žinoma, 
iki šiol dar nedavė nė viena 
politinė grupė. Manome, 
kad socialistų pavyzdžiu ir 
kiti paseks.

Kas liečia vasarini išva- 
žiavima. tai apie jį skelbsi-

ševikų karo pradžioje. Jo 
pasėkoje buvo sudalyta at
statomos Lietuvos vyriausy
bė, kuri po poros mėnesių 
buvo nacių užgniaužta. Mi
nėjimas prasidės 11 vai. pa
maldomis už žuvusius suki
limo dalvvius, o 1 vai. bus 
inž. P. Naručio paskaita, te
ma “Lietuvio vertė po bir
želio 23 d. sukilimo.”

. Stovykla lietuviu vaikam*
me aiškiau, kai bus surasta . . A ,
tinkama vieta ir nustatyta Moksleivių Ateitininkų 
diena. Sekantį susirinkimą Sąjungai v ad o va ujant, 
šaukti nutarta po vasaros Dainavos stovykloje dvie- 
karščių, snalio 9 d., Emilijos savaičių atostogas galės 
ir Balio Umbrazų namuose, t nraleisti visų lietuviu vai- 
18243 Salem Ave., Detroit' kai- be konfesinių skirtumų. 
14. Mich. .

Po susirinkimo oficialio
sios dalies O. Kudžiuvienė 
ir kuopos organizatorius J.
Kudžius susirinkimo dalv-

ONLY YOU CANPREVENT FOREST KRĖS!

BUFFALO, N. Y.

Be reikalo mane baugino

viškųjų laikraščių reporterių 
iš Nevv Yorko.

Naujoji salė—vietos ir
------ .. _ ------ apylinkės lietuvių svajonė

kę. Ligoniams švelniausias pasididžiavimas. Garbė 
patarnavimas. Dieną ir Lietuvių Klubui ir didelė pa- 
naktį minutė minutėn pa-

Didelė skautu šventė joną. Klausiame, kame Kos-
I Nuo birželio 24 d. ryto iki i H Pa‘

Lietuvių Klubas atidaro mo- birželio 25 d. vakaro Mairo- bosiant, darže, - — 
derniškiausią mieste salę su nio parke ruošiama Atlanto
kitomis patalpomis: virtu- rajono skautų šventė, kurioj 
ve, mažąja sale, rabine, raš- dalyvaus Bostono, W orces- 
tine, antruoju bara ir kt. terio, Hartfordo, Waterbu- 
Iškilmėse dalyvaus Lietuvos rio, New Yorko ir Elizabelh 
konsulas V. Stašinskas, mie- sportininkai. Pro gramoje 
sto meras, kongresmonas, krepšinis, orinis ii- lengvoji 
valstijos senatorius ir kt. žy- atletika.
mūs asmens iš New Yorko: Šeštadieni (birželio 24 d.) 
ir New Jersey valstijų. Sve-1 vakare bus Joninių laužas, 
čiu tarpe bus vietos abiejų vėliau šokiai.
dienraščių redaktoriai, o Rengėjai kviečia visus lie- 
taip pat laukiama ir lietu- tuvius atsilankyti.

Klubas stato namus

Sunegalavau. Gydytojas 
nustatė,kad turiu gerklės 
vėžį ir siuntė į Buffalo Ros- 
well Memorial institutą. 
Bet pažįstamieji atkalbinė
jo. Sakė, ten jauni studen
tai su ligoniais tik mėgini
mus daro, ligonis kaip sil
kes laiko sukimšę. Gydykis 
namuose.

Nepaklausiau jų. išvažia
vau ir įsitikinau, kad labai 
gerai padariau.

Stovykloje vaikučiai ne tik Kai iš rastinės buvau nu- 
gerai maitinami, prižiūrimi vestas pas daktarą, tas tar- 
suaugusių maudymosi bei dė mane, kaip kokį nūsikal- 
žaidimu metu, bet patyrusių tėlį: kada pajutau balso nu- 
mokytojų jie mokomi litu- silpnėjimą, skausmą ir tt.

vine nirilrian«iai na vaišino ir aniStimų dalVkU bei Skatl- «»««««»« K“-* PU1 jaukiai ,,a ai. in n lietuviškai tarousa- lės vėžio specialistą
vy kalbėti. Stovyklavimas Donnelan (n ^abai esu jo 
tęsis nuo birželio 25 d. iki žinioje).
liepos 8 d. Priimami abiejų 
lyčių vaikai nuo 8 iki 12 m.

gerokai pasišnekėta.

Lietuvių Namų 
reikalas juda

. TZ1 , amžiaus. Registruotis ir iš 
Danaus-Gireno Klubo va- ankst0 užsimokėti eaIima 

dovybe, pasiėmusi Lietuvių j Jona Buitk 8025 
Namų pirkimo reikalą tvar- gt Detroit 9 Mich te) 
kyti, užpirkimo dokumentus VI j.2596 kasdicn nuo 6su čekais jau pasirase Buvo va, iki va, vakar0 
sulygta $50,000, pradžioje
imokant tik $30,000. o ii- B- Keblaitienė dar serga 
kusius išmokant per 10 me
tų iš 6r< palūkanų. Teisi
nius pirkimo reikalus nemo- Keblaitienė, nežiūrint pa- 
kamai apsiėmė tvarkyti ad- .darytos operacijos ir geros 
vokatas Kęstutis Ambroze. > artimųjų priežiūros, tebėra 
gimtines renka sekantys as- rimtos ligos kankinama. Li- 
menys: A. Atkočaitis, J. At- g-onė yra praradusi daug 
kočaitis. B. \ aliukėnas, S. svorio ir gerokai nusilpusi. 
Petrauskas, J. Šidagis, S. Paskutines kelias savaites ji 
Račiukaitis, V. Pauža, A. Vg] patalpinta i Henry Ford

Alto direktorė ir šakota 
v i s uomenininkė Barbora

Pesys, B. Taparauskas, J.
Černiauskas, S. Varekojis,
A. Simonaitis. J. Šopvs, V. . namo 
Misiulis, J. Pusdešris, J.
Gaižutis, J. Baublys, A. Pa
šukoms, O. Šadeikienė, V.
Kankalis, J. Mitkus, V. Ur-! Pakalbinkim draugu*, pa 
bonas, A. Šileika, A. Gum- žistamus ir kaimvnu* užsisa- 
brys. M. gnapštys, V. Že-kyti “Keleivi.” Šiemet kai
mai tis, V. Černiuvienė, P. na dar tik $4.00 metams.

ligonine, kamb. nr. F-305, 
noi's tikisi neužilgo vėl erriž-

Alfonsas Nakas

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Ameriko*. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyns dartT;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs rJškaa; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslaia.

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

“KELEIVIS”
<36 Eaat Broadvray So. Bootoo 27, Mam.

rrzivlz— ri
di*.

duodami vaistai, patarnau
tojos nesėdi užsidariusios 
kambary, bet budi korido
riuje ir, ligoniui ranką kil
stelėjus, jau patarnauja.

Todėl patarčiau nė vie
nam tos ligoninės nesibijoti, 

i priešingai, pasijutus pana

dėka Statybos Komitetui: 
pirm. A, Gudoniui, sekr. A. 
Gustui, ižd. A. Kažukaus- 
kui, L. Preikšui, H. Shell’- 
iui, P. Taraauskui, A. Žič- 
kui.

Birželio 13 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo susirinkime iš
rinkta Komisija Namams 
Statyti. Pagal architekto 
planą namai atsieis 400 šim
tus tūkstančių dolerių. Klu
bas turi virš $260,000, gal
vosūkis yra, kur gauti dar 
virš $100,000.

Komisijos pirmininkas A.

bet mes
vykome kartu ja.

Kostą radome besikaiti
nantį saulėje tarp gražių gė
lių. Tikras rojus pas jį, pilna 
ne tik gėlių, bet ir visokių 
vaiskrūmių: serbentų, ag
rastų, žemuogių ir kt.

Apžiūrėję Jurge liūnų 
dvarą, susėdome po gražiu 
vaismedžiu ir vaišinomės vi
sokiais gardumynais. Nuo
širdus ačiū už toki malonų 
priėmimą.

Iš Jurgeliūnų sužinojome, 
kad serga Petras Vaičiūnas, 
bet jis jau buvo išvykęs į 
Cape Cod. Linkime jam 
greitai sveikam būti.

Į Worcesteri grįžome ku
pini malonių įspūdžių.

J. Krasinskas

GARDNER, MASS.

Iš vidaus salė atrodo ža- Šeškevičius pranešė, kad
namai bus statomi geroje 
vietoje Vemon gatvėje.

vinčiai. Įėjęs i vidų miesto 
zoninės taiybos priminin- 

šiai sergančiam, tuoj kreip- kas John Kotran (jo močiu- 
tis j gydytoją ir prašyti, tė buv0 lietuvaitė), nustebęs 
kad ten siųstų. Man dakta- pareiškė: “Aš sužavėtas, 
ras rodė jau sveikstančius Netikėjau, kad lietuviai pa- 
ligonis, kurie liga buvo už- Jėgs pastatyti tokią puikią

sale.” Jis tą pat dieną pa-; Ja Gardautkaite. 
žadėjo nupirkti šiai salei pi- į Clark universitetą gerais 
aniną. Jonas Krukonis, ku-, pažymiais baigė Joana Pu- 
ris neseniai užprenumeravo cilauskaitė, Danielius Glo- 
šiam klubui “Keleivį” ir das ir Margareta Navickai- 

Darbininką,” aukoja klu-

Baigė mokslu*
Mass. kolegijoj vaistinin

ko mokslus baigė Aleksan
dra Kuzmickaitė ir Patrici-

vilkinę.
A. V.

NEW BRITAIN, CONN.

Darbininkai laimė io Yvui Ammnlzoo iv Unt UTrialro _ kzvii ^xniK7i artina xi i-i^rvvivlorvcj-

tė.

Statybos darbininkų strei- ją gražiausias ir brangiau- 
kas, kuris tęsėsi 8 savaites, sias (arti $400) vėliavas, 
pasibaigė darbininkų laimė- Liet. Moterų Klubas jau nu- 
jimu: atlyginimai ‘pakelti pirko rašomąją mašinėlę,
60 centų valandai, pagerin- SLA 101 kuopa paaukojo ,eviciene- 

$100. Jurgis Rekežius—sa
lei laikrodį, J. Janis—Hi Fi 
sistema. J. Yutsus—radiją 
ir 1.1. Tai rodo, kad visi no
ri prisidėti, kad tik šie lie
tuviškieji namai atrodytų

Iš pradžių jo skyriuje bu
vo sunku, nes silpnai kalbu
angliškai, bet vėliau paaiš- ’ tos draudimo sąlygos ir 
kėjo. kad dr. Donnelan svarbiausia, kad darbinin- 
puikiai kalba vokiškai, o kai būtų samdomi pagal 
kitas daktaras rusiškai. unijos reikalavimą. Dar- 

Ištvrus mano gerklę, buvo bininkų vienybė ir pasiryži- 
padarvta Rentgeno nuotrau- mas laimėjo.
kos. Tada marš Į nervų sky- Streikas buvo palietęs kuo puikiau. Taip ir bus 
rių. Ten slaugė kalba lenkiš- 1,600 darbininkų ne tik Naujoji salė atsieis per 
kai. Taip tą diena buvo iš- New Britaine, bet ir Hart-
tirinėtas iki panagių. forde, Middletowne, Bristo-

Kitą dieną buvau vedžio- ly, Farmingham, Unionvil- 
jamas. kur nuotraukas daro. le, Waterbuiy ir kt. Jei dar-
Po trijų dienu poilsio buvo ■ bininkai nebūtų taip vienin- 
daromas gerklės valymas, gai laikęsis ir jei prekybi-
Tada pakentėjau, makačio- 
lijo pats daktaras gara il
gai. Po dviejų valandų bet- 
ffi iau gėriau pieną.

Kitą diena nuvedė i di
džiule sale. Sėdi ”4 dėdai,” 
8 daktarai ’ir dauevbė jau
nųjų daktaru—studentų. Iš
šauktojo lieronio visas mai
šas nuotraukų, mano dakta
ras referuoja mano liga. 
Vienas iš “dedu” klausinė
ja mane, kada ir kas atsiti
ko: kad man būtu aiškiau, 
mano daktaras verčia į vo
kiečių kalbą. Daug iš egza
minuotu iu jau po operacijos, 
man ji dar prieš akis.

Kas dėl ligonių priežiū
ros ir maisto, galiu pasakyti, 
kad visu daktaru yra deda
mos pastangos ligoni išgv- 
dyti, o ne piaustyti kaip sil-

$53.000. Klubas turės daug 
skolos, bet visiems pade
dant, tikimasi, ją netrukus 
išmokės.

Visi apylinkių ir vietos 
lietuviai turėtų dalyvauti 
atidarymo iškilmėse. Bus di
delis banketas, graži prog
rama ir šokiai. Viskas vyks 
naujosios salės abiejuose 
aukštuose. Sveikinimai klu
bui ir klubiečiams. Naujoji 
salė yra senosios salės vieto
je: Lafayette g. 62 nr., Sum-

ninkai, pajutę dėl streiko 
apvvartų sumažėjimą, ne
būtu spaude kontraktorių, 
streikas gal būtų ir ilgiau 
užsitęsęs.

Nedaug eismo auku
Kapų puošimo dienos sa-

vaitgalyj visoj Connecticut mer g. kampas.
valstijoje keliuose težuvo 
tik 2 asmenys. Vienas Nevv 
Britain’e, antras Bridgenor- 
te. Toks mažas aukų skai
čius tebuvo todėl, kad visa 
policija buvo sukelta ant 
kojų. Per tas 4 dienas dėl

Pater-Son-Ietis

McCORMACK ir SIBIRO 
EILĖRAŠČIAI

Amerikos atstovų rūmų 
daugumos vadas kongres- 

nesilaikymo važiavimo tai- manas John McCormack iš 
syklių buvo suimta 679 as- So. Bostono, gavęs iš VLI- 
menys, už greitą važiavimą KO informaciją apie eilė- 
nubausta 179, pastabų duo- raščių iš Sibiro pasirodymą
ta 1,400 vairotojų.

P. Naunčikas

E. HARTFORD, CONN.

Mirė

giomis dienomis mirė Ka
zimieras Chesnis, Kotryna 
Baranauskaitė ir Ona Gu-

Vyrų draugijos pikniką*
gv. Petro ir Povilo Dr

ujos piknikas bus sį sekma
dienį, birželio 25 d. gražia
me lietuvių jarke

Pikniko komitetą sudaro 
Višniauskas, Juška, Naku
tis, Kukauskas^, Panevėžys 
ir Milosh. Jie kviečia visus 
atsilankyti.

Kačenu šventė

Kačėnai, devynių vaikų 
tėvai, minėjo savo vedybi
nio gyve-limo 50 metų su-
narni. x a J’ruj •* pasvei*
kino prezidentas Kennedy, 
jų nuotrau k - pirmame pus- 
lapyj įdėjo . ietos laikraš
tis.

Maloni kelionė į Bostoną ir' 
Bracktoną

M;rė

Juozas Lukaše' ičius, 86 
metų amžiajs, kilęs iš Stak- 

. ?n,. \° 1 . mano geras lįškių parapijos, paliko žmo- 
bičiulis ir kaimynas Domi- Adomaitvtę-Lukoševi-
ninkas Mažeika pakvietė fiene_ sescri Griealiauskie-

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

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

Kasdien: noo pirmadienio iki 
penktadienio t*—lt rai. ryto. 

šeštadienj ir aekmadien j 
nno 8:30 iU 8:30 vaL ryto 

ĮVAKARU8K0S: pirmad. 7 vai. ▼. 
Tet: HEmlock 4-2413

S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.B

Bus darbo
Pratt & Whitney bendro

vė gavo 36 milionų su vir
šum vertės užsakymų paga
minti motorų sprausmi- 
niams lėktuvams.

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamu* ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” šiemet kai
na dar tik $4*00 metams.

("Rūda ir Rauda”) ir gavęs 
vieno tokio eilėraščio verti
mą i anglų kalbą, birželio 
13 d. pasakė ta proga žodį 
atstovu rūmų posėdy ir pa
prašė išspausdinti Kongreso 
stenogramose VLIKo raštą 
ir eilėraščio vertimą.

VLIKO PIRMININKAS 
DAINŲ ŠVENTĖJE

pasivažinėti. Vykome į Bos
toną. Pirma užsukome į 
Keleivį. Ten maloniai pasi
kalbėjome su redaktorium 
J. Sonda ir administrato
rium J. Januškiu.

Iš ten aplankėme Juliją getirauskų 
Arlauskienę. Ją radom da
žant namą. Mus pamačiusi, 
ji metė darbą ir pasitiko su 
ašarom ir šypsena.

Pasiteiravom, kaip seka
si. Sako, susitvarkiusi, sū
nus Juozukas gavęs leidimą 
automobili vairuoti, apro
dė daržą, kuriame prisisodi
nusi ivairiu daržovių. Pa
linkėję jai sėkmės, vykome 
nietų i Gedučiu restoraną—
Strand Cafe. Čia sutikome 
ponią Radzevičienę, kurios 
dukrelė yra ištekėjusi už 
vieno iš trjių Gedučiu. Pa
aiškėjo, kad Radzevičienės 
tikras dėdė yra Aleksas 
Chiras, mano svainis.

Čia buvo progos pasikal
bėti su senuku Kazimieru 
Protap’i, kuris sakėsi esąs 
iau 93 metų. Trumpai teko 
šnektelėti ir su Adolfu Na- 
maksiu.

Papietavę galėjome va
žiuoti namo, bet mano bi
čiulis Mažeika sako, kad 
namo važiuoti dar anksti.
Tada aš pasiūliau nuvažiuo
ti į Brocktoną. Ten pirma

cienę, seserį 
nė ir 4 dukteris su šeimo
mis.

Jonas Stra' ias, 40 metų 
amžiaus, pal’ko ž : oną Mal
viną Strezečiūtę-Strazdieųę 
ir sūnų Ernestą.

dviejų metų
sūnelis Scott.

Salomėja Pašaušytė-De- 
veikienė, gimusi Troškūnų 
par., paliko 5 vaikus.

Išvyko Lietuvon
Bessie Vaitiekienė birže

lio 17 d. išskrido Lietuvon, 
ta proga ji aplankys ir savo 
sergantį Užugasčio par. bro
li-

Lietuvis

[sustojome Sandaros Klube, 
' bet čia teradome viena žmo-

VLIKo pirmininkas dr. gu ir tas buvo paraližuotas. 
A. Trimakas dalyvaus Dan- Nieko nepešę, drožėme pas 
nų Šventėje Chicagoje lie- Marijoną ir Kostą Jurgeliū- 
pos 2 d. ir ALTo suvažia- nus.
vime liepos 3-4 dienomis. Mus pasitiko ponia Mari-

«r ' E
• «•« on '

TUR4ME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzemplioriui Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai paraš -ta knyga, 947 
psi. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.
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IšPavergtos Lietuvos Del ko pyksta jr kuo džiaugiasi
MOKINIAI PRALENKĖ 

MOKYTOJUS
DOVANA ATNEŠĖ MIRTI

lx»ughry šeima (. oncorue, N. II., gavo dovanų šaldy
tuvą. kuris stovėjo dar neprijungtas. Du tos šeimos 
vaikai 6 ir 4 metų amžiaus ir vienas kaimynų 3 me
tų vaikas sulindo Į šaldytuvą ir žai-aiami užsidarė du
ris. . . vaikai nuiroško. Juos mėgino atgaivinti dirb
tiniu kvėpavimu, bet tas nepavyko.

Maskvos enkavedistai il
gokai mokė albanus, kaip 

' žmonės tardyti. Dabar jau 
žmones tardyti. Dabar jau 
nai savo žiaurumu tolokai 
pralenkė savo mokytojus ru
sus, kad jie išrado tokių 
kankinimo būdų, kurie ir 
Kermilaus budeliams gal 
nebuvo žinomi.

J. Cicėnas, pasirėmęs ju
goslavų “Viestnik u srije- 
du,” ’ Naujitnose” rašo apie 
tuos albanų enkavedistų iš
radimus:

„1. Rankos Įveržiama i speci
alu ratą. ir is lėto nutirpsta ir 
pamėlsta. Pats didysis skaus
mas ateina, kai rankos iš rato 
išimamos: rankos sustingę ir 
atrodo, kad jų visiškai nėra. o 
akys jas mato, imama kliedėti.

“2. Abipus tardomojo galvos 
•pritvirtinama metalo plokštės. 
į lyg kokios kbugyklės, bet per 

colį kitą atokiau nuo ausų. Pa
leidžiama elektros srove, kad 
net smegenys darda, o pro bur
ną. ausis ir nosį prasiveržia
krau.iag.

Į “Jei šitos dvi kankinimų fa
zės dar nepalaužia žmogaus, ei
nama toliau:

“Kalinys įsodinamas į speci
alią celę, kurios sienos išklotos 
variniu tinklu. Kalinio kojos 
įveržiama į grandines. Po kali
niu šlapias kilimas. Paleidžiama 
elektros srovė, kuri kalinį mėto 
į'visas puses. Apalpstama |>er 
3-5 sekundes. Nauja srovė at
gaivina. Slaptosios jtolicijcs te
chnikas žiūri pro langiukstį ir 
‘vairuoja tardymams.’

“Pabėgėlių žiniomis, tobuliau
sia kankinimų kamera įruošta 
Skoder Skutari kalėjime. Ta ‘te

Komuristų “Laisvė” bir-metų birželio mėnesio dienomis 
želio 2 d. numery paskelbė įvyko Lietuvoje. Tomis dieno

mis darbo žmogus buvo pasta- 
iiunis-^ir gydytis sanatorijose. Jei ta “Barboros ir žurnalo Life tytas į garbingąją vietą; jis ta- 
jdetas; npsl;aį*vti koiehozninku. ku- plepalai.” po savo šalies valdytoju. Lietu-

Laisviniams

Kur ruošė Lietuvai agentus vos darbo žmonių šiemet ga-
. i lės atostogauti vasarvietėse 2 skilčių vedamąjį, pavadin (E, žurnale “Romulus- į

i neskaityti kolchozninkų, ku 
rie i socialini draudimą ir

tas’’ (Nr 5) ua 
straipsnis “Partinių kadrų 
kalvė. ’ Čia buvę dalyviai 
apt ašo, kaip kūrėsi prieš 40 
metų Maskvoje speciali mo
kykla komunistiniams agen
tams ir pogrindininkams 
Lietuvai i uosti. Iš tos moky-

po savo šalies valdytoji 
Mas k v os voje buvo panaikintas žmogaus 

aprūpinimą atostogomis vi- klapčiukams labai nepatin-! žmogumi išnaudojimas. Su 1940 
sai neijurgti, Lietuvoje dir- ka, kad dr. Nasvvtis surašė!metų birželio mėnesiu Lietuva 

per per dideles pastangas iš So-j nusitarė stoti į socialistinį ke- 
Akivaizdoje t o vietų Sąjungos išleistos Bar-1 lią. kuriuo ir dabar eina—vis

pinnyn ir pirmyn.
“Taigi lietuvių tautai. Lietu-

bančiųjų šiuo metu yra 
600,000.

, . .. ., apmokamų atostogų vasar-klos vėliau išaugo vakarų -•® 7 < vietese n sanatorijose Ste

skaičiaus atrodo keista, kad I boros Armonienės kančias 
Sibire ir surado amerikiečių 
knvgu leidykla, kuri netru-

tautinių mažumų komunisti-|met ' , 'inan,ai
ms univermtetas. _ mažas skaičius žm0.

tvadžioje lietuvių sekei- -„..a.... T-, , niu. Anot rranskaitvtęs, po-joje buvę lo mokiniai. Kiau-! ;1 ______ ___
sy tojai po apmokymo buvę 
siunčiami agitacijai i Įmo
nes ir kolchozus. Pažymima, 
kad klausytojai aktyviai da
lyvavę kovoje prieš trockis
tus ir kitus “nukrypėlius,” 
kita dalis buvo siunčiama 
nelegaliai i Lietuvą pogrin
džio darbui dirbti.

Ko straipsnio autoriai ne
rašo. tai kad dalis buvusių 
apmokytų agentų ir mokyto
ju pačių bolševikų buvo su
naikinti “valymų” metais.

Nauja ‘savanorių’ partija 
j Kazachstaną

(E) I plėšinines 
birželio 2 d. iš Vilniaus iš
vyko vėl grupė Vilniaus ir 
kitų miestų imonių darbi-

ilsio namuose Palangoje, 
Valakumpiuose, Druskinin
kuose, Nidoje ir kitur šiemet 
ilsėsis 26,300 respublikos 
darbo žmonių. Iš to skai
čiaus 800 galės savo atosto
gas praleisti “broliškų res
publikų” poilsio namuose. 
Sanatorijose (Lietuvoje ir 
“broliškose respublikose”) 

i ilsėsis ir gydysis 15.000 dar
bo žmonių. O 3500 turėsią 
progos pamatyti žavingąsias 
Juodosios jūros pakrantes. 
Soči. Jaltos ir kitose gydyk
lose.

Jei tuos visus skaičius su- 
1 dėti, nesusidarys nė 10'< 

zemeb vjSų dirbančiųjų.
Sovietiniai pareigūnai 

brakonjeriais
kų. kurie, kaip Vilniaus ra-i (E) Jonavoje, kaip pra- 
dijas ironiškai pastebi, “pa- nešė iš Vilniaus, buvęs toks 
pildys plėšinių įsisavinimo įvykis. Aštuoni sovietinių

” Išvvk- 
tolimą

praretėjusias gretas, 
stančiųjų išlydėti į 
kelionę i Vilniaus stotį susi
rinko šimtai artimųjų.

kus tuos atsiminimus išleis 
atskira knvga, o kelių mili
onų tiražo žurnalas Life iš
spausdino ių ištraukas.

“Laisvė” tuo labai pikti
nasi ir tos vargšės moteriš
kės atvirus išgyventų kan
čių atpasakojimus vadina 
“plepelais.”

Tame pačiame numery 
pusantros skilties straipsnis 
pavadintas “Agota Ambra- 
zienė grižo Į Tarybų Lietu
vą.” Korespondentas aprašo 
pasikalbėjimą su ja aerodro
me prieš jai išvykstant. Ki
toj vietoj “pats” Rojus Mi
zara džiaugiasi Ambrazie- 
nės grįžimu kaip veršelis 
pavasari i lauką išleistas.

O iš tikiųjų kas čia tokio? 
Sena moteris išsiilgo savo 
penkių dukterų. Numirti 
ir gyvenimo saulėlydi baigti 
daug kas važiuoja į savo 
gimtąjį kraštą.

, Komunistų “Vilnyj” (Nr 
108) mandrapypkis S. J. 
Jokubka su pasitenkinimu

Lietuvos mokslininką kalti
na, kad perdaug aukština

Įstaigų pareigūnai išvykę į 
Širvintos upyną brakonierių

Į gaudyti, kurie dai o žalą j ka(j Fordhamo jėzuitų 
žiobrių nersimo metu. Ne- univendtete iv vž| nesusirin- 
ra< e brakonierių, grupės ko g visos Amerikos 25 stu- 
dalyviai patys ėmė brako

vos liaudžiai birželio mėnuo yra 
vienas reikšmingiausių. mie-1 
liausiu. Birželis baisus tik lietu
vių tautos priešams, tik lietuvių 
tautos atplaišoms, atmatoms.“

Kiek čia teisybės ir kiek 
melo?

Teisybės tik tiek, kad ko- 
muristų “Laisvei” 1940 me
tų biržielio mėnuo, o tuo pa
čiu ir 1941 metų birželis, ka
da prasidėjo didieji trėmi
mai žmonių iš Lietuvos Į ru
sišką katorgą, yra mieliau
si, o visa kita gryniausias, 
šlykščiausias melas.

Jei Lietuva su 1940 metų 
birželiu būtų tikrai nusikra
čiusi “Žmogaus žmogumi iš
naudojimo” ir įsukusi į soci
alistinį kelią, tuo reikėtų tik 
džiaugtis, bet ar taip atsiti
ko ir ar taip ten šiandien 
yra?

Juk kada rusų tankai nu
vertė Smetonos valdžią, tuoj 
ant Lietuvos liaudies kupros 
atsisėdo Stalino valdžia, o 
šiandieną sėdi Nikitos val
džia ir jos pastatyti Lietuvos 
čiulpikai.

Kokia šiandien Lietuvo
je “liaudies valdžia.” jei 
Lietuvos darbo žmonės ne-

dentų, kurie norėtų studi-: gali laisvai pasirinkti kraš- 
juoti lituanistiką, kad iitua- to atstovais tu, kurių norėtų.

KANADOS NAUJIENOS
ST. CATHARINES, ONT.

Vilniečių Jonines—visų 
pasididžiavimas

Septintąjį kartą per visą 
Kanados ir JAV lietuvišką
ją spaudą nuaidi linksma 
naujiena: Niagaros pusia- 
salyj susispietę Vilniaus 
krašto lietuviai rengia tra
dicines Jonines! Tradicines

vičiūte-Sprindiene, atsiveža 
devynius paskirus baleto nu
merius, kuriuos atliks jo ve
damos studijos šokėjai. Pro
fesoriui Vladui Jakubėnui 
akomponuojant, bus nepa
prastas baldinis koncertas.

Tai įvyks pačią Joninių 
dieną, 1961 m. birželio 24 
d., Merritton Community 
Centre Hali patalpose, Park
Avenue, Merritton, Ontario.ne mums suprantama siau- ’ ...1 .... Koncertas prasidės punktua-

: Įvįįv’o nuei k- olti_IIIV7I IO VI11. IK7 i/ury 11 u.^irva i vi-

ra prasme—pasisekimu ir 
padainavimu prie degančio 
laužo, bet pagal jų pačiu su
sikurtą

liai 6 vai.
Ar daug entuziastų Į šias 

i Joniniu iškilmes važiuos
chnika’atsiėjusi per 3 milionus

, dolerių (po 2 dolerius nuo kiek-V a karu mokslininkus. , , . - juwu nvuomovina, ... -vsc*- w rtio iu, aunu uvivvų, *i . . i- •• i i 4 i . ... .. . . . _
. r P ii elniai huvn ura mo ' ^toJe na^ties metu P?" nistinėse mokyklose moki- bet turi “linkti” tuos, ku- SI U1. taticiją—t * Detroito ir Montrealio—sun-! V*"0 . niJ<*' ?>vento’°- u_
(LUausenia buvo.pra- stebėti. Gamtos apsaugosi,- nių skaičius iš metų i metus riuos pakiša komunistų par- ™mnę programą, kokios n ku k ti Bet gi d.kius ,r rmrstancius senius ,s-

1 netrukus meškeriotojų sluoksniai bu- mažėi» kad lietuviški na- tija? labai lslepintl »»escionys __ kaitytmai).”
Ka ten reiškia darbo žmo-

nešta žinia, kad
A ilniuje išeisiąs prof. K. Vę pasipiktinę tokiu brako 
Bieliuko veikalas “Ežeroty- nieriu elgesiu.
ra". Bet veikalas vis dar ne
išėjo. Dabar paaiškėjo, kur 
užkliuvo.

Vilniaus “Tiesos” 140 nr.

13,000 moksleivių laiko 
brandos egzaminus

mažėja, kad lietuviški pa
rengimai darosi skvstesni, 
jaunimas eina savo keliu.

Ir čia pat jis siūlo stebu
klingą receptą “lietuvybės 
išlaikymo vežimui iš purvy
no ištraukti”:

“Kodėl jo neišvežti ant 
švaraus

(E) Toki skaičių paskel- 
dedamaTvaktVbTnfe politi bė Vilniaus radijas. Bet dar 
nės ir mokslinės literatūros nesPp? moksleivei egzami-
leidvklos redaktorės Teklės nus h31*"1- kaI J.au komJau' !ygaus’ -sva,aus ,vieake 10 
Vengrvtės laiškas, iš kurio n,mo mpanizacijos apsupa jungiančio su Tarybų Lietu- 
štai kas paaiškėjo: Prof. ;Ja“nuohas sukla?sCĄMun --------------  -------

labai išlepinti 
negali nepaisyti.

... . . . Nors dėl didelio nuotolionių žodis, jei net gegužes KT. , .. .. ..• • -i • x i- j Niagaros krašto vilniečiupirmosios sukius tegali duo- T • - ■ i i if. „..... . ___ - Joninėse niekada nebuvau,
bet sekdamas lietuviškąją 

„ spaudą, o taipgi gavęs šiek
Koks ten žmogaus pasta- Įjek rengėjų informacijos, 
mas i garbingą v ietą, oralįu anie jas ši tą pasakyti.tyma

jei jis neturi teisės nei savo
galiu apie jas ši tą pasi 

Jeigu lietuviškasis Los

Bieliukas savo veikalo ran
kraščius iteikė leidyklai jau ,............ . . . . .
sausio mėneri. Ji'turėjusi huf"n,e:" abiturientai jau

- va f klausia rusams tamau- 
entai, eikite dirbti Į kolcho- jantis “lietuvybės čempio- 

Vadinasi, pradėkime

laisvų unijų turėti, nei savo Angeles garsus Menų klu-
spaudos, nei žodžio, nei su 
sirinkimu laisvės neturi?

žus ir sovehozus. Kai kur

veikalą tikrinti. Pastebėjusi, 
ka«l “kai kur stokoja vado
vėliui būtino ideologinio 
kryptingumo. . . Kai kur su- 

vaizdas, kad perdaug Į 
aukštinami Vararų moksli
ninkai ir per mažai dėme
sio skiriama Tarybų Sąjun
gom limrologų darbam.” B#>t 
prof. Bieliukas nė su viena 
redaktores Vengrvtės pasta- 
la nesutikęs. Po to ji rank- 
raš.< ios patiekusi specialiam 
mok lo komitetui.

Cž toki sauvališkumą lei- 
dyklos vadovybė ją nubau
dė griežtu papeikimu. Nesu
tikdama su tuo, ji kreipėsi Į 
\ieš,,mą, “Tiesos” redakci
jos bendradarbė Repšienė 
ėmė Vengiytę ginti. Girdi, 
ji teisingai pasielgusi. Kal
ta e antį leidyklos vadovy
be (dir. T. Butkus). Jau ir 
taip apie šitą leidyklą pas
taruoju metų pasigirdę 
skurdu.

Reikia manyti, kad komu
nistu partija, panaudodama 
ir ši partietės Vengrytės at
sitikimą, padarys leidyklo
je “valymą.”
Kiek darbo žmonių galės 

turėti “geras atostogas”

(Ei Profesinių sąjungų 
tarvbos skyriaus vedėja

grupėmis “laisvanoriškai’ 
Įsirašė darbams žemės ūky
je.

Lietuva atsilieka

nas.
visi šaukti urrrra Paleckiui 
su Sniečkų, ir lietuvybės iš
laikymas Amerikoje bus ga
rantuotas!

Komunistų “Laisvės” (Nr 
Maskvos žurnalas “Eko-^44) vedamasis pavadintas

nomičeskaja Žizn.” kritikuo 
damas respublikas, kad šie
met atsiliko žemės ūkio pr o
duktų gamyboje, bara ir 
Lietuvą, kad jos pieno pro
dukcija šiemet esanti suma
žėjusi •10' <.

Jeigu mūsų garbingi tėvai 
nebūtų puoselėję lietuvių pra
dinės kultūros, ištverusios vi
sais amžiais, mes neturėtume to. 
ką/šiandien turime, kuo šiandien 
mes esame gyvi.

Faustas Kirša

Jeigu manęs koks jaunuolis 
paklaustų, kokias jis turi ypa- 

• tvbes. laiduojančias pasisekimą, 
tai aš pirma stengčiausi patirti, 
ar jis moka ryžtis ir greitai ap
sispręsti. Jeigu jis mokėtų grei
tai ir tvirtai apsispręsti, tai aš 
tvirtai bučiau įsitikinęs, kad 
jam seksis.

O. Sweet-Marden

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

“ 'Baisusis birželis’—miela
sis birželis.” Jame rašoma:

“Veiksnių spauda jau pradė
jo bliauti apie ‘baisųjį birželį.’ 
Birželio mėnuo ‘veiksniams’— 
baisiausias mėnuo.

“Žinote, kodėl?
“Todėl, kad 1940 metais bir

želio 15 dieną Lietuvoje buvo 
nuversta fašistų valdžia. Todėl 
kad su ta diena iš tikrųjų bai
gėsi ponų. fabrikantų ir ban
kininkų viešpatavimas Lietuvo
je. Todėl, kad su ta diena Lietu
vos liaudis paėmė valstybės ga
lią į savo rankas.

“Netenka nė sakyti, kad liau
dies priešams tos dienos yra bai- 

i siausios dienos. Prisiminę jas, 
jie iš kailio neriasi, nebežinoda
mi. ka daryti, ką sakyti. Dėl to 
tie tautos priešai pradėjo vadin
ti ir visą birželio mėnesį ‘bai
siuoju.’

i “Jie renka aukas 'laisvini-

Lietuviškas angliškas žo*
dynas, paruošė Vilius Pete- 

Pranskaitytė' per Vilniaus |raitis, 58( puslapiai, kaina
radiją pasakojo, kiek T Jetu- ĮS^.OO.

bu, Chicago—operomis ir 
dainų šventėmis, Clevelan-

Pagaliau ii jo uždarbis toks, ^Jas—Čiurlionio 
kad tik nuo bado tegali ap
siginti ir jo gyvenimo nega
lima nė iš tolo lyginti su lai
svųjų kraštų darbo žmogaus 
gyvenimu.

Birželio dienos man ir ki
tiems, galvojantiems taip 
kaip aš, yra baisios dėl to,

ansamoliu.

čiai iš Toronto, iš Hamilto
no, Londono, iš abiejų Ni- 
agarų, Buffalo ir Rocheste- 
įio, iš Tilsonburgo tabaki
nių ūkių ir mažesnių aplin
kinių vietovėlių—turėtų ne 
šimtais, o tūkstančiais į vil
niečių Jonines sulėkti. Gra
ži Vilniaus krašto brolių tra
dicija turi būti visų ir visa
da remiama.

Alfonsas Nakas

Šventės vieta yra prie pat 
St. Catharines, tik kelios 
mylios nuo Niagaros. Ji ge- 
į iausiai surandama auto
strada, keliu iki naujai sta
tomo j>er Wellend kanalą 
tilto, ten reikia Įvažiuoti i 

! .S West kelią ir, j>ervažia-

Detroitas—dviem vaidinto
jų kolektyvais, tai lietuviš
koji Kanada yra išgarsėju
si tradicine Lietuvių diena 
ir tradicinėmis Joninėmis.
Gi nuostabiausia čia štai 
kas: kai Kanados Lietuvių 
dieną bendromis x jėgomis 
organizuoja tūkstančiai tau- vus kapines, prie pirmųjųkad tada ištižusios savos 

diktatūros vietoje ant Lietu
vos darbo žmonių pečių už- 
rioglino svetima daug sun
kesnė Maskvos diktatūra.
Su savąja Lietuvos darbo
žmonės ęal netiukus būtų je jau skelbė: niekas iki šiol 
apsidirbę, o maskvinę, už nebuvote mūsu programa 
kurios pečių stovi milionai apvilti, neapsivilsite nė ši 
iki dantų ginkluotų raudon- kaitą švenčiausia tiesa!

tiečių, tai šauniausias vi. a- 
me krašte Jonines surengia 
saujelė St. Catherines. Ont. 
Vilniaus krašto lietuvių. 

Veiklūs vilniečiai spaudo-

armiečių, bus daug sunkiau 
įveikti.

Kai kalbame apie “baisų
jį birželį,” ne apie grįžimą 
į dvarus ar aukštas vietas, 
ne apie Smetonos ir panašių 
žmonių diktatūros atstaty
mą galvojame, bet kaip nuo 
visos tautos ir ypač nuo Lie
tuvos darbo žmonių nuim
ti tą sunkiausią svetimą jun
gą, kokio mūsų tauta ir jos 
darbo žmonės nenešė net 
caro laikais, kad numetę 
tą jungą Lietuvos žmonės

i Kas galėjo anais metais 
apsivilti Čiurlionio ansam
blio koncertu? Kas galėjo 
pernai apsivilti nepamiršta
ma “Grandinėle”? Ir argi 
per šias Jonines publiką ap
vils čikagiškis Simo Velba- 

• sio baletas?
Simas Velbasis atsiveža

‘“Užburtąją fleitą,” su ba
leto žvaigžde Irena Eidrige-

rie sielojasi, kad Lietuvos 
darbo žmonės būtu tikri sa-

sviesų, kur yra žalia lenta 
su parašu “Merritton”, suk
ti i kairę Hartzel Rd. Priva
žiavus geležinkelio bėgius, 
sukti taip pat i kairę i Col- 
lege St. Iš ten jau matysis 
aikštė ir salė dešinėje pusė
je. Prie salės bus iškabinta 
lietuvių tautinė vėliava.

ŽALGIRIO MOSIS

N’eturinlieji laiko storu kny- 
<ų apie ia l ietuvos istori
nis svarbų įvyk' skaityti 
Joj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

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

Knygelės kaina 50 ^cntir
mui (savo kišenių) ir už. tas au- _ _
kas uliavoja. Uliavodami, dar B®!®1 hr būti tikrie- vo krašto likimo sprendė- MŪSŲ ATSTOVO ANGLI-

ji savo krašto šeimininkai, jai?
Tai kas yra Lietuvos prie- Pajėgiančiam sveikai gai

sai, ar bimbiniai iš Laisvės voti ir dar neparsidavusiam 
ir Vilnies, kurie džiaugiasi, rusiškam pavergėjui, atsa-

vis jie prisimena, kokios buvo 
jiems baisios 1940 metų birže
lio dienos Lietuvoje.

“Bet darbo žmonės, visi su
sipratę padorūs Lietuvos patri
otai džiaugiasi tuo, kas 1940 ‘ bato spaudžiama, ar tie, ku-

kad Lietuva yra Maskvos kymas yra aiškus.
R. M.

Čia galima pastebėti, 
kad Albanija yra vienintelė 
Europos komunistine valsty
bė, kuri Sovietų Sąjungos 
ginče palaiko Raudonąją 
Kiniją.

Šiomis dienomis Albanija 
darė griežtą “apsivalymą” 
nuo “eretikų,” ar kitaip ma
nančių negu diktatorius 
Hohxa. Nuteista ir sušaudy
ta po atitinkamo tardymo 
keletas zvmiu generolu ir 
kitų kariškių. Kaltinamuo
sius generolus tardytojai 
pravardžiojo “Maskvos a- 
gentais” ir kaltino luošus 
sąmokslą su Maskvos žinia 
ir pritarimu.

Kai kurie šaltiniai prane
ša, kad sovietų karo laivy
no (submarinų) bazė Alba
nijoj esanti panaikinta ir vi
si aštuoni submarinai iš
plaukę namo. Visoj Alba
nijoj nebesą rusų “patarė
jų” ir specialistų.

Žinoma, visos tokios ži
nios gali būti it pramany
tos, nors opozicijos naikini
mas ir šaudymas, yra fak
tas, kuri patvs albanai ko
munistai patvirtina.

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

JOJE NAUJAS ADRESAS ?,T° I?'.c,ini® ^enklieji 
metai , kaina $6.00.

J. Venskunas 
1 Stevrart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

H.‘M» Broadwav.
So. Boston 27, Mass.
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—Tegul bus pagarbintas, draudžiama net kortomis

Bičiuliai
K. JONELYNAS

Asmeniniai 'bičiulių 
santykiai

(Tęsinys)
atlyginimus.

matyčiau ir pažinčiau “sa
vo” avilį, atsieit juo bent iš 
tolo pasidžiaugčiau, tai tam 
tikslui jis tą avilį pažymėjo, 
gale kiniu pratašydamas 
boluojančią žymę. . . Mat, 
avilys buvo senoviško tipo, 
kaladiris. jau juodas ir net

Be nustatytos mėnesinės apipleišėjęs. ..
Bičiuliai, valstybine poli- piniginės algos jie gaudavo 

tinę prasme imant, turi bū-' naudotis ligi 6 ha valstybi- 
ti tikriausi sąjungininkai. • žemės plotu (kur tokių 
Jie privalo gerai ir gražiai nemokamai ganyti
sugyventi, vienas kito reika- '.miške keletą raguočių galvi- 
lus suprasti ir ginti, o bičių žemose ir žolėtose miš- 

i savirjnka, kaip svarbiausią V1®tose pasišienauti zie- 
eentro asmenį, gerbti, vis- •mos. laikui. pašaro, veltui 
kuo jam padėti, jo pageida- Santi kurui geios riisies 
vimus noringai pildyti, nie- ma kūnų ir tabakui 
kad jo neapkalbinėti ir ne-;uztekda*o, ra, ir visa, me- 
kritikuoti, noi-s jis ir negir- J^i is metų jam rodoma ū- 

: tino būdo ar elgesio žmogus i kmmkų pagarba ir neretos 
būtų. Trumpai sakant, visi P1 to.
turi būti pavyzdingi krikš-

pne-
dui.. Visa tat bendrai suė
mus, jei dar kam prie savocionys, geri katalikai. . .

, Pats principalas turi sa- , . ... 
vasties teises į visus jo turi- i kaimukas SOrveimmasĄi 
mus avilius ir bites, o visi
pakviestieji bičiuliai tik į

turimo ūkelio buvo neblo-

tuos avilius ir bičių spiečius, 
prie kurių jie yra pakviesti. 
Progai pasitaikius, pats avi
lys ir jo stovėjimo vieta bi
tyne, paprastai, bičiuliui pa
rodoma. Bet jis neįgyja sa
vasties teisių nei į avilį, nei

turėtam turtui gerokas prie 
das. Nenuostabu tad, jei 
daug kas norėjo į eigulius 
patekti, ko dažnas visomis 
priemonėmis bei sugebėji
mais ir siekė. Ypatingai i 
tokias tarnybas verždavosi 
artimi pamiškių gyventojai, 
smulkių ūkių savininkai, tu

į bites, o tik į busimąjį pa-}”1?^^ šeimose, apjlai-
rodyto avilio ir spiečiaus svį vyrišką asmenį, koki

Maiki . . .
—Atrodo, kad tėvas ne

miegojai praeitą nakti
—Miegojau, vaike, ale 

policijos lova prasta.
—Ar buvai pas policiją 

svečiuose?
—Jes, Maiki, uždarė 

lakupą.
—Už ką?
—Ir pats nežinau.
—Ar nebuvai išsigėręs?

lošti.
—Ar tai jie buvo žydai 

tie purvitonai?
—Ne, tėve, jie buvo krik

ščionys, bet savo išminti sė
mė iš Biblijos. Pradėję prie
šintis valstybinei Anglijos

vienerių metų medaus kiekį. inor? nevedusį brolį ar suau- 
Kiekvienas bičiulis yra tik Tokie žmonės ne
garbės dalyvis, na, gal dar, ^ai būdavo tarnaujančių 
“bičių apgaudinėtojas” ir eigulių pa."alūnai konkuien- 
tik tokiu jis privalo jaustis, tal’ su esamals eiguliai- na

žiroma, su jau minėtomis 
sąlygomis ir pareigomis. 

Savininkas, kaip ir turi
i, bažnyčiai, kurios galva bu- į būti, bites prižiūri pats ir

vo karalius, jie neišvengia
mu būdu Įsitraukė i politiką 
ir septynioliktame šimtmety jr 
Anglijoj buvo jau pusėtinai

tuo būdu jis turi galimybės 
sekti jo bičiulių padorumą 

jam ištikimybę. Jei, pa-
vyzdžiui, kuriame jo avily- 

—N’ausa, paėmė visai tre- įsigalėję. Tada jie pradėjo je bitės ima korius lipdyti į 
žemę kabančiais, lyg dide
lio pjūklo dantys* liežuvio 
formos nuokarais, tai jis ir 
žino, kuris bičiulis ar bičiu
lė jį apkalbinėja. . . Tatai 

sekioti. Tada jie pradėjo pastebėjęs, jis turi teisės te
bėgti Amerikon, kad galėtų kį bičiuli kur noi-s susitikęs 
laisvai savo religiją prakti- sugėdinti, papriekaištauti už 
kuoti. Čia jie pradėjo kurti apkalbinėjimą ir įspėti dau- 
savo kolonijas ir, sakoma, * giau'to nedaryti, res tai esą 
164 metais Naujoj Anglijoj . negražu ir nuodėmė prieš 
turėjo jau 33 savo bažny- i Dievą. Ir jei užpultasis ban- 
čias. Jie čia pradėjo leisti j do gintis ir dievažytis neap-

zvą.
—Tik jau neissisukinėk,

žiauriai persekioti tuos, ku
rie su jais nesutikdavo. Bet

jų galybė pradėjo 
smukti ir tuomet

tėve. Turėjai kuo noi-s nusi- vėliau 
dėti. greitai

—Maiki, galiu pasibažyti. jau pradėta juos pačius per 
kad nepadariau nieko šiek

žniausiai nesugyvendavo ir 
visokiais būdais stengdavosi 
jiems “pakišti koją,” pačių 
pasalūnų terminu tariant, 
“išmesti iš tarnybos” ir jon 
įsodinti ar save patį, ar nu
matytą savo šeimos narį. 
Tam neperšvariam tikslui 
jgyvvendinti ir pavydo kir
minui apmarinti tiko viso
kiausios priemonės, sugal
votos suktos gudrybės, na,
ir

i tės
‘šventi” vabzdžiai—bi-

Po šių įvykių, bent paties 
ūkininko supratimu, aš ta
pau “įšventintas” jo bičiu
lis, su visomis iš to išplau
kiančiomis teisėmis ir, svar
biausia. pareigomis. Nuo 
dabar mano bičiulis vis “su 
reikalais” pradėjo pas mane 
lankytis dažniau, darėsi 
drąsesnis ir kalbesris, labai 
geru piliečiu ir maloniu bi
čiuliu rodytis stengėsi. Net 
Į sūnaus vestuves užprašė!. .

Kartą atsilankęs papasa
kojo, kad jam artimiausios 
eiguvos eigulis iš valstybės 
miško vogtais medžiais iš
statė savo žentui naujus tro
besius, kad to eigulio saugo
moj eiguvoj yra daug nele
galiai iškirstų medžių kel
mų, ypač tada nekiratinų 
kietosios veislės medžių: 
ąžuolų ir uosių, kad jis be 
girininko duotų specialių 
ganiavos bilietų leidžiąs sa
vo artimiesiems gan vii gy
vulius miške ir net uždraus
tose vietose, ir dar kitokių 
to žmogaus nedorybių pri- 
porino. Ton girininkijon bu
vau atkeltas neseniai ir, 
nois aiškiai supratau, kur 
mano bičiulis užuolankomis 
suka. tačiau dar nespėjęs iš
tirti skundžiamojo eigulio 
tarnybinio sąžiningumo, ne
galėjau skundėjui stipriai 
prieštarauti. Atsakiau jam 
tiek, kad ateity viską ištir
siu ir sutvarkysiu. Diploma
tišką mano atsakymą skun
dėjas taip suprato, kaip jis 
norėjo, ir laukė sau pagei
daujamo girininkijoj per
tvarkymo.

ANGLIJOJ Jl RGIS VIS DAR GERBIAMAS

Anglijos karalienė Elzbieta II su savo vyru Filipu ei
na i šv. Povilo katedrą dalyvauti šv. Jurgio ordino pa
maldose. Romos popiežius paskelbė, kad šv. Jurgis 
yra tik menkos vertės šventasis, 1x4 Anglija savo pa
troną visvien gerbia ir nemano jo mesti i šiukšlyną.

gavau iš urėdijos raštą, kad 
tokią ir tokią dieną atvyks 
pas mane miškų urėdo pava
duotojas padaryti revizijos 
tokioje ir tokioje eiguvoj, 
kaip tik mano bičiulio ap
skųsto eigulio saugomoj. 
Rašte dar buvo prašoma iš
kviesti liudytoju toki ir tokį

AR GIRDĖJOTE 
TOKĮ VARDĄ?

Naujojoj Zelandijoj yra 
vietovė, kurios pavadinimas 
to krašto senųjų gyventojų 
maorių kalba susideda iš 
<•3 raidžiu: Taumatatawha-

to, tik šoblę norėjau paga
ląsti ant saidvoko.

—Ar neįdūrei kam nois? 
—Nebūk varijotas. Im

siu, mat, ir dursiu, tartum 
razumo neturėčiau.

—O kada tai atsitiko?
—Tai atsitiko nedėlioj. 

Policija sako, kad nedėlioj 
nevalia nieko dirbti nei ant 
stryto, nei ant saidvoko. 
Stačiai sudurnavojo.

—Dabar aš suprantu, tė
ve, kodėl tave suėmė.

—Ką tu čia suprasi, Mai
ki: juk tokių.zokonų nėra',; 
ką draustų nedėlioj šoblę 
pagaląsti, argi yra?

—Yra. tėve, yra. Tai pu- j 
ritonu palikimas.

—O kas per vieni tie 
puritonai?

—Puritonai buvo anelų 
protestantai, tėve. Kai An
glija atsimetė nuo Romos 
katalikų bažnyčios, tai jos 
vietoje buvo įsteigta valsty
binė bažnyčia, kuri buvo 
dau" laisvesnė ir pažanges
nė. Bet atsirado kunigų, ku
riems tokia laisvė nepatiko. 
Jie pradėjo reikalauti pa
prastesnių apeigų, bet daug 
griežtesnės dorovės, negu 
Anglijos bažnyčia laikėsi. 
Mat. tie fanatikai vaizdavo
si. kad visas pasaulis yra 
velnių apsėstas, todėl reikia 
vengti visko, kas velniui pa
tinka. Tabakas, degtinė, šo
kiai ir visokie pasilinksmi
nimai turi būti suvaržyti, o 
sekmadieniais visai uždrau
sti. Sekmadieniais ir darbas 
turi būti uždraustas: ta die
na turi būti pašvęsta Die
vui garbinti taip, kaip Mai- 
žius yra pasakęs: “Atsi
mink. kad šv.entą dieną rei
kia švęsti.” Sekmadieni

ir šventraščiu pagristus įs
tatymus, kurie yra žinomi 
kaip “Blue Laws.” Vis dar 
tikėdami, kad velnias ne
miega, jie pradėjo gaudyti 
ir deginti ant laužų žmones, 
kuriuos įtardavo velniui tar
naujant. Kaip rodos, dau
giausia moterų buvo sude
ginta Salemo miestelyje. 
Massachusetts v a 1 stijoje. 
Vienas tų mėlynųjų įstaty
mų draudžia sekmadieniais 
visokius p a silinksminimus i

kalbinėjęs, tai stipriausias 
puolančiojo pagrindas ir ti
kriausias teisybės įrodymas 
kad io bitutės “liežuviais”
' orius dirba. Bitelės juk vra 
šventos, jos nemeluoja i’- 
“Tu. bičiuli, ereriau nė nesi- 
gink”!

Bičiulio garbė kartą 
teko ir man

Tarnavau Kėdainių miš
kų urėdijoj Krakių girinin
ku. Jei pamiškių gyvento-

bet koki (lai ba dirbti. Į jams eigulis buvo gerbtinas,ir
Nors vėlesniais laikais tie 
įstatymai jau nebuvo griež
tai vykdomi, tačiau nebuvo 
ir atšaukti. Jais remdamosi 
policija dažnai uždrausdavo 
lietuvių piknikuose muziką 
ir šokius. Dėlto ji neleido tė
vui ir kardą išgaląsti sekma
dienį. Buvo tačiau abejoja
ma, ar tie puritonų Įstatymai 
neprieštarauja šios šalies 

| konstitucijai, bet Vyriausias 
Tribunolas išaiškino, kad 
neprieštarauja.

—Nu, tai kur yra ta Ame- 
ikos laisve, kuria Washing- 

tono načalstva taip giriasi 
prieš bolševikus?

—Tas tiesa, tėve, tokie įs
tatymai daro Amerikos lai
svei sarmatą. Bet tai nėra 
šių dienų Amerikos Įstaty
mai: tai vra bažnytinių fa
natikų palikimas nuo kelių 
šimtų metų. ir reikia tikėtis, 
kad jie bus panaikinti, nes 
jie smaugia smulkiuosius 
vasaniečių ve rslininkus.

“Dievo pasiuntinys”
Einu kartą liepos mėnesi 

kažkokiu tarnybiniu reikalu 
pas tolimesnį eigulį. Tenka 
praeiti pro vieną kaimą ir

Mano bičiulis nekantrauja
Visai neilgai trukus pa

aiškėjo, kad mano bičiulio 
būta nekantraus karštakošio 
ir jam tas laukimas greitai 
nusibodo. Turėdamas giri
ninką bičiuliu, jis pradėjo J? eiguvą

ūkininko sode esantį bityną. ^ a)įkųst„ eiguliu visai ne

vaišintinas ir, kai reikia, į 
kūmus kviečiamas asmuo, 
ai girininkas tuo labiau. Sa
vo valdomos girininkijos ri
bose jis turėjo pabuvoti, aiš
ku tik kviečiamas, visose 
įvykstančiose vestuvėse, vi
sose pasitaikančiose viešose 
krikštynose, atšokti visose 
jaunimo rengiamose vaka
ruškose, atsilankyti kurio 
roi-s turtingesnio ūkininko 
—parapijos atlaidų proga— 
suvažiavusiems giminėms iš 
anksto paloštuose baliuo
se, na, ir su bitininkais bi
čiulystės nevengti.

Skaitytojai teiksis man 
atleisti, jei, vaizdo pilnumui, 
aš trtiputi nukrypsiu iš te-i 
mos, pakalbėdamas apie bu
vusius eigulių tarnybinius

kaip tik prišlietą prie paties 
kelio. Diena buvo graži, sau
lėta, ir vienas to ūkininko 
bičių avilys leido spiečių. Ta 
proga ūkininkas buvo bity
ne, leidžiamą spiečių jau tu
rėjo pagavęs ir jau suleidęs 
atsargoje turėtan tuščian 
avilin. Pastebėjęs mane pra
einantį, jis prišoko prie so
do tvoros, sulaikė mane ma
loniu pasveikinimu, pareiš
kęs dar savo nusistebėjimą, 
kad šiuo jam taip svarbiu 
momentu pats Dievas mane 
siunčiąs jam į bičiulius . . . 
Nedelsdamas ir džiaugda
masis tuoj nupasakojo kas 
neseniai įvyko su jo bitėmis, 
jis, visiškai nesiklausęs net 
mano sutikimo, kaipo “pa
ties Dievo jam atsiųstą pa
siuntinį,” tuoj pasiskvrė sau 
bičiuliu, kaip tik to naujai 
gyventi . pradėjusio bičių 
spiečiaus. Didelio pasitenki
nimo, koks švitėjo ūkininko 
veide, aš nepajutau, bet 
“Dievo valiai” nesiprieši
nau. Padėkojęs už prielan
kumą, nuėjau savo keliu.

Dabar Dievo malone nau
jai ir netikėtai įgytas pirmas 
mano bičiulis, per ilgai ne
gaišdamas, po keleto dienų 
surado “svarbaus reikalo” 
atsilankyti pas mane i rašti-

kurie tiktai sekmadieniais 
ir gali biznį daiyti. Jie jau 
pradėjo protestuoti.

—Maiki, protestuoju ir
aš.

katangihangakoauotamate- 
pilieti, kaip tik mano bičių- atui ipukakapikimaungaho- 
lį .. .

Paskirtą dieną šaukimu 
bičiuli iššaukiau, iškviečiau 
vietinį ir kaimyninį eigu
lius, atvyko urėdo pavaduo
tojas ir visi, penkių asmenų 
komisija, išėjome “nusikal
timų pilnoje” eiguvoje revi
zijos daryti. Tuoj pasiūlėme 
skundėjui vesti mus ir rody
ti visa, ką iis tik žino. Jis 
veda šen, bando vesti ter, 
bet jokių nusikaltimų nei jis 
neranda, nei mes nepastebi
me. Kur jo arkliai buvo už
grobti, irgi neveda. . . Apė- 

skersai ir isil-

siskaityti ir net kaip noi’s 
greičiau jam pakenkti, kiau
lysčių pridaryti. Tarnau
jantis eigulis seniai to ūki
ninko nedraugingumą jautė 
ir buvo budrus. Vieną ank
stų sekmadienio rytą jis at
vedė pas mane skundėjo tre
jetą arklių, užgrobtų miške, 
besiganančių uždraustoje 
vietoje, kur buvo pasėtas 
jaunas miškas. Fakta pati
krinus vietoje, paaiškėjo, 
kad arklių ganytasi per rak
ti. Visai galimas dalykas, 
jei kaltininkas būtų likęs ne
išaiškintas. jis pats būtų tu
rėjęs prieš eigulį naujo 
skundo priežastį ir naujų 
skundui pateisinti įrody
mų ... Surašiau įvykio pro
tokolą ir iš arklių savinin
ko paėmiau miškų depaita- 
mento nustatytą piniginę pa
bauda. Nuo šio laiko mano 
bičiulis užsiuto ir prieš ma
ne. “Aha,” vėliau jis skun
dėsi žmonėms, “ar tai šitoks 
jis bičiulis, ar negalėjo do
vanoti”! ir t. t.

Išgirdęs savo bičiulio di
di manim nusivylimą, jo nu
siskundimus žmonėms, su 
oasitenkinimu laisviau atsi
kvėpiau ir galvojau, kad bi
čiulystė su juo baigta. T lu
puti klydau. Vėliau paaiškė-

gai ir nieko įtartino neradę, 
reviziją užbaigėme, atleidę 
eigulius ir liudytoją namo.

Namie bent man paaiškė
jo dar naujas dalykas. Urė
do pavaduotojas parodė 
man atsivežtą raštišką skun
dą, mano bičiulio parašytą 

Į žemės ūkio ministrui, kuria
me juodu ant balto aiškiai 
buvo išdėstyta, kad Krakių 
girininkijoj toks ir toks ei
gulis taip ir taip eikvoja 
valstybės mišką, o girinin
kas jo darbus slepia. Tokios 
klastingos ir netikėtos žinios 
sujaudintas, pasidariau ir

rononukupokaivvhenuakita-
natatahu.

Išvertus, būtų: Vieta, 
kur Tamatea, didelių kojų 
vyras, kuris kalnus laipiojo 
ir rijo, žinomas Žemės Val
gytojo vardu, griežė fleita 
tavo mylimajai.

Bet tokio ilgo vardo ieš
kant, nereikia taip toli ke
liauti. Kas yra važiavęs pro 
Wehsteri, Mass., tas yra pa
stebėjęs ilgą didelio ežero 
vardą: Chargoggagoggman- 
chauggagoggchaubunnagu- 

ngamaugg.
Tas indėniškas vardas tu

ri 45 raides.

VANDUO — MAISTAS
M es galime ilgiau išbūti 

nevalgę, negu negėrę. Bet 
ir vanduo yra labai svarbus 
maistas.

Žmogui per dieną reikia 
2 su puse kvortų vandens, 
bet mes tiek jo neišgeriame, 
'•c- daugiau negu pusę rei
kalingo vandens su valgiu 
gauname.

(ial ne visi žinome, kad 
'antienoje mėsoje yra apie 
60', vandens, duonoje—
55' '< , piene—87' '<, o dau- 

pasiiikau sau to skundo nuo-į gelyje vaisių ir daržovių 
rašą. i vandens yra dar daugiau.

Dar po kurio laiko abu su , --------------------------
bičiuliu turėjome malonumo Į NAUJAUSIOS KNYGOS 
kas sau pavieniui pasivaži
nėti į Grinkiškį ir ten dar 
kartą susitikti ir pasimatyti 
prie žalia gelumbe aptiesto 
taikos teisėjo stalo.

Teisėjas, išklausęs mano 
bičiuliškus pareiškimus ir 
susipažinęs su dabar jau 
dviejų skundų turiniu, lie
pęs visiems teismo salėj'- bu
vusiems žmonėms atsistoti, 
labai iškilmingai mudviejų 
bičiulystę teikėsi nutraukti
savuoju sprendimu, kuris, 
žodis žodin šitaip skambė
jo: “Už neteisingų ir nepa
gristų skundu rašymą, tikslu 
pakenkti valstybės tarnau
tojams, LIETUVOS RES
PUBLIKOS VARDU, nu
bausti Juozą D-liu dviemis 
savaitėmis arešto.”

Dabar neribičiuliauiu su

nę ir “ta pačia proga” už- jo, kad ii dar tam tikrą lai- 
prašė, jei dar kada teks man ką tęsėsi.
pro šąli eiti ar važiuoti, tai i .. .... .....i . ii— , Nauji mano bičiulio žygiaikad neaplenkčiau jo sody-: * 7
bos, užsukti jon pasilsėti ar Neilgai trukus, vos po ke- 
atsigerti. O jei sustojimui lėto savaičių mano “bi- 
nebūtų laiko, tai kad bent č i u liško apsikiaulinimo,” jokiais panašiais pavyduo-

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 44(1
psl., kaina .............. $5.00

TREJOS DEVYNERIOS, 
dr. S. Aliūro humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl.,
kaina .................. $1.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50 

ANGLU KALBOS GRA- 
M ATI K A, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina.......... $3.50
Tns knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

liais, net gi su vietos vieti
ninkais ar ju padėįėiais. 

(Pabaiga)
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MOTERŲ SKYRIUS

VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI
(Tesinvs)

Katrei ruo pamaloninimo tuoj geriau pasidarė. Ji 
šyptelėjo, pabučia\o dėdei Mykolui ranką ir, kaip niekur 
nieko, pardribsimo namo. Ii- viską užmiršo.

Tik sodžius neužmiršo. Jis pagavo: “Nerimai seniai 
Rimams bučiuoja, ’ ir ėmė susiriesdami kvatoti ir vaiz
džiai vaidinti, kaip Nerimas Katrei pabučiavo ii* kaip tai 
Katrei patiko. Sugužėjo visi i Rimus, priklykė, prilerma- 
vo ir i kitą kiemą išvirto.

Liko Rimai nustėrę. Viskas taip netikėtai atsitiko, 
taip seniai čia begirdėta sauvalingas juokas, jog iš pra
džių tetesėjo šypsotis. Tik svetimiems iš pirkios išgužė- 
jus, dirstelėjo i kits kito nebepaniumsius veidus ir visi 
pasileido isteringai juoktis. Jokės Rimukai, juokės Ri- 
maičios, juokės mokanti susivaldyti, bet šiuosyk nenorinti 
valdytis Rimienė, juokės nepratęs juoktis ir patsai senis 
Rimas. Juokės dairydanties ne į savo dabar tik susigė
dusią Katrę, bet pro langus i Nerimus.

Juokės ir jų širdžiai lengvėjo. Lyg kas būtų garo ka
tilo atkišęs krapaitį: be galo susispaudęs garas pūkštė- j 
Įėjo pro kiaurynę ir šnypštė, šnypštė, kol neliko tiek, kiek į 
reikia. Lyg kas būtų perkūnsargi ūmai iškišęs i elektros 
pritvinkusi Rimų orą: sprogo, išsigriaudė ir liko gardus 
ozono kvapas po smarkiai audrai.

Ypačiai juokės nemokėdamas patsai Rimas. Jam 
baisiai patiko sodžiaus nuomonė, jog Nerimai seniai ne
va bučiavo Rimams. Skaniai atkaltojo tai, patvirtino ir, 
ūmai nutilęs, Į šalį nusisukęs, persižegnojo: taip jam pa
sidarė lengva: visa Nerimų neapykanta kažin kur dingo.' 
Paslapčiomis bilstelėjo i savo vyrą Rimienė, suprato, kas 
jo širdyje darosi, pradžiugo ir taip pat paslapčiomis per
sižegnojo. . .

Į visus Rimų namus sugrįžo pirmykštis ūpas. Užtat 
dabar paniuro Nerimų namai. Rimams sielojantis ar grau
žiantis, nebuvo taip žvmu, nes tai buvo lėtų žmonių na
mai. Balsiakalbiams Nerimams paniurus, buvo labai žymu 
visame sodžiuje.

Dabar Nerimukai nebėjo i Rimus iš pykčio, o Rimu
kai, tai jausdami, nepadorios. Visas Nerimų pyktis su
virto ant vienų Rimų, lyg jie būtų kalti buvę, kad pilkis 
nuskriaudė Katrę, kad sodžiaus išdykėliai iš to pasidarė 
sau žaislą. į

Juo skaudžiau buvo Nerimui, kad neseniai dar taip 
aukštai ant Rimų iškilęs, staigiai dabar vienoje akimir
koje i kažin kokią gilumą numarmėjo. Ir iš bedugnės vos 
vos nematė, kaip tie, su kuriais rungęs, dabar yra laimin
gi ir iš jo juokiasi.

Juokiasi! To dar per visą amžių nebuvo prityręs,! 
kad kas iš jo ar iš jo namų šeimynos tyčiotųsi! Tad giežė j 
apmaudą ant Rimo, degė kerštu, nemigo nakčių. Griežtai 
taip, kaip pirmiau Rimas. Ir taip bent mėnesi.

Pilko gyvenimo dulkės, kaip vištai asloje pasikrap
ščius, sukilo ir uždengė šviesą, žmonišką ir dievišką. 

Bendra nelaimė

Rimas su Nei imu pereitą įudeni po antrą sūnų išlei
do kareiviauti. Matės, būsią labai sunku gyventi; teksią 
vėl plūgų imtis patiem seniem šeimininkam. Bet, ačiū 
Dievui, mėsiede sugrįžo atkareiviavę vyresnieji sūnūs. 
Taip turėdami po du stipriu artoju, kaimynai nelabai ju
to, stigdamu trečiojo.

Bet štai pačiame darbymetyje, prie suglamžytos ir 
sudriskusios kepurės greituoju prisisegęs policisto ženkle
lį, visas uždusę, įpuolė dešimtininkas į Rimą ir Nerimą ir 
trumpai taręs:

—“Bilizacija!” Per rytoj dieną išruoškite savo “za-

L1AUDIES DAINUOJAMA DAINA

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus kalnelių 
Dejuoja lietuviai maskolių naguos.
Su ašarom gula, su ašarom kelia,
Tik vėjai, tik audros jų širdis paguos.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs' skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva.

Iš bočių sodybų išvarė mūs’ brolius, 
Išniekino brangius senolių kapus, 
Pavergęs mūs’ žemę raudonas maskolius, 
Mūs' amžinas priešas ir buvo ir bus.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs' skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva.

Dejuoja vergovėj visi daibo žmonės, 
Paskendę skurde ir nelaimėj karčioj, 
Lygy7bes, brolybės ir laisvės svajonės 
Išnyko žiaurių bolševikų valdžioj.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs’ skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva.

Į tolimus tyrus plataus Kazachstano 
Jie grūda mūs’ brolius, Tėvynės vaikus, 
O ten, kur iš seno lietuviai gyveno. 
Atvarė kolchozninkų juodus pulkus.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs’ skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva.

Bet jau nebeilgos vergovės mūs’ dienos, 
Jau artinas keršto rūsti valanda.
Pavirs tuoj griuvėsiais kalėjimo sienos, 
Kovoj žengs i laisvę lietuvių tauta.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva! 
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs' skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva.

(Autorius po 1944 metų nežinomas)

Bostono šokėjai žavėjo V/ashingtoną

pasnuosius” biliotininkus—nebegrįš -išbėgo toliau.
ON’A IVASKIENfi

Nusigando visas sodžius. Retai kuriame kieme ne
buvo atitarnavusio kareivio. Kiekos darbininkų pritrūks! 
Visi rudens ir ateinančio mėsiedo planai sugriuvo: kiek 
ketinta vesti, kiek tekėti, kiek ūkių į jaunuomenės rankas 
atiduoti. Verkia meilužės ar dar tik tebelaukiančios sa
vo karaliukų.

Dar labiau pravirko senesniųjų žmonos, suskubusios 
būreliu vaikų apsikrauti. Dažniausiai jos vienos belieka 
šeimininkės ir šeimininkai.

Antra tiek liko amatininkų žmonų, kurioms su vai
kais tik sveikos vyro rankos tepelnė duonos. Jos nė aša
rų nerado savo nelaimėms apverkti.

Iš pradžių tačiau visi ūkio rūpesčiai pasitraukė šalin. 
Prieš akis testovėjo vienas: karas. Mušis, šaudysis iš šau
tuvų, patrankų, kulkosvaidžių: mėtysis bombomis, bady- 
sis durtuvais.—na, kaipgi čia gyvam beišlikti? Neliks! Ir

Taip, tikrai Bostono Lie
tuvių Tautinių šokių Sam
būris, dalyvavęs birželio 13 
d. Valstybės departamento 
ir USIA Pramogų D-jos su
rengtame vakare naujuo
siuose Valstybės departa
mento rūmuose, visus už
būrė. O buvo rinktinė publi
ka—Valstybės departamen
to, svetimų atstovybių pa
reigūnai ir kt., viso apie 
1,000 asmenų. Pati savo aki
mis tą mačiau ir todėl noriu 
savo Įspūdžiais su kitais 
skaitytojais pasidalinti.

Vakaro šūkis—“Aplink

J. RAJECKAS APIE 
BOSTONO ŠOKĖJUS

Mikita ir Malūną. Nekartą 
esu mačiusi Įvairiose vietoji
se tuos šokius, bet ir man jie į ---------------
niekur tokio Įspūdžio nepa-• Lietuvos atstovą 
darė kaip čia. Ir suprantu i Rajeckas, ryšium su Bosto
kodėl: sąlygos šokėjams bu- no Lietuvių Tautinių šokių 
vo nepaprastos.

Įvairiomis tautomis. Ir tei
sybė, per ta? 30 minučių žiū
rovai pamatė vienuolikos 
tautų iš keturių žemynų tau-

Scena gražiai papuošta, 
ideališkai apšviesta (niekad 
lietuviški mergaičių drabu
žiai neatrodė tokie žavin
gi kaip čia), grindys, šokė
jų žodžiais, lyg tik baletui 
įdėtos. Tai iš vienos pusės, o 
iš antros—pačių šokėjų susi
kaupimas, pasiryžimas kuo 
geriausiai pasirodyti, nes vi
si suprato, kad šoka ne eili
nei publikai. Ir pasisekė kuo 
puikiausiai.

Kai 16 mergaičių šoko to
kį švelnų, grakštų šoki—Sa
dutę. taip gaižiai kompozi
toriui Juliui Gaideliui pianu 
ir Romui Budreikai smui
ku palydint, publika klausė
si lyg žado netekusi. Tuo šo
kiu. atrodė, labiausiai žavė
josi moteiys. Vėliau nevie
ną girdėjau sakant, kad tas 
šokis jas giliai sujaudino. 
Tik pabaigus, papliupo plo
jimai.

Kai i sceną išėjo mūsų 
jauni vyrai ąžuolai ir pra
dėjo Mikitą, pastebėjau, 
kad greta manęs sėdėję Ga
nos atstovybės nariai ir ki
ti lyg atgyja. Tempas, mik
lumas patiko. Baigus ploji
mai dar didesni. O kai Ma
lūną šokant pradėdavo nau
ją figūrą, tuoj pasigirsdavo 
triukšmingi plojimai. Bai
gus plojo visa salė kelias 
minutes, tuo būdu reikalau
dama dar šokti. Bet vedėjos 
plane to nebuvo numatyta 
ir ji mėgino kaž ką aiškinti 
per mikrofoną, bet niekas 
nieko negirdėjo.

Pagaliau mūsiškiai išbėgo 
i sceną. Publika, matyt, ma
nė. kad jie šoks, todėl vėl 
toks plojimas, kokio retai 
tėra tekę girdėti ir matyti. 
Plojimams dar nenutilus, 
scenoje susirinko visi prog
ramos dalyviai. Jiems dar 
paplota, o programos vedėja 
Mrs. Gladstone Williams 
padėkojusi, ranka rodyda
ma i programos dalyvius, 

• na sakė: “štai kame yra 
taika.”

Man teko sėdėti greta 
Ganos atstovo, priešais sė
dėjo Belgijos ir Šveicarijos 
atstovybių nariai. Buvau .ių 
užkalbinta, buvo progos pa
sisakyti, kad esu lietuvė. Vi
si jie. atsiliepdami apie mū-

Sambūrio pasirodymu Val
stybės departamento audi
torijoj birželio 13 d., per 
Amerikos Balso radiją pasa
kė kaibą į Lietuvą, kurioj 
tarp kitko pareiškė:

v-**.: .

ją asmens. Kita bilietu dalis bu
vo parduodama. Bilietų paklau
sa buvo didelė. Apie 100 žmonių 

Juozas bilietų pritrūko.

‘‘Svečių tarpe buvo matyti p. 
Orvil Freeman. žemės ūkio mi
nisteris. p. Chester Bovvles, val
stybės pasek ret oria us žmona; 
Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas p. G. Mennen \Villiams, 
buvęs Michigan valstijos guber
natorius : p. Roger Tobby, val
stybės sekretoraus pavaduoto
jas su žmona; p. Conger. pro
tokolo šefo pavaduotojas su
žmona; Valstybės departamen-

tavo, meiluže, 
sengalvėle...

ir tavo, žmonele patiekėle, ir tavo, motute pasaulį per 80 minučių*” ki
taip tarus, norėta duoti to- 

zp , !k*3 programą, kuri greitai
(Bus daugiau) supažindintų žiūrovus su

tinius šokius ar tik jų tauti
nius drabužius demonstruo- [ PU šokėjus, kartojo “vvonder- 

1 fui.” Ta žodi išeidama gir-jant, būtent: Irano, Gvate
malos, Latvijos, Tailando, 
Ganos, Ispanijos, Pakista
no, Indonezijos, Portugali
jos, Korėjos ir Lietuvos.

Visi programos dalyviai 
į buvo rš Washingtono ar jo 

; • | (artimesnių vietovių, tik lie
tuviams atstovavo bostonie
čiai.

Prieš programą prade
dant, geram orkestrui grie
žiant, Į gražiai gyvomis gė
lėmis papuoštą sceną buvo 
Įneštos visų programoj daly
vaujančių tautų vėliavos. 
Gražią Lietuvos trispalvę, 
kurią parūpino Lietuvos at
stovas, nešė Gediminas 
Margaitis.

Kai kurie šito vakaro va
dovai bostoniškių šokėjų su
gebėjimus buvo matę gegu
žės 20 d. jiems dalyvaujant 
visos Amerikos tautinių šo
kių šventėj. Tą žinodami 
jie lietuvius paliko pačiam 
galui, nes paprastai stengia
masi programą baigti ge
riausiu numeriu. Ir be jokios 
abejonės su lietuviais šitoj 
programoj nebuvo kam ly
gintis. Tai buvo aiškiai ma
tyti k* iš publikos Įvertinimo 
plojimais ir žodžiais.

, Lietuviai šoko Sadutę,

“Sambūris pasirodė puikiau
siai. Reikia pabrėžti, kad publi
ka buvo rinktinė. Pusė svečių 
buvo kviesti aukštieji pareigū
nai bei ambasadoms vadovau-

to Rytų ir Centro Europos bei 
' Pabaltijo skyrių pareigūnai, 
penki Brazilijos senatoriai, ku
rie šiuo metu lankosi \Vashing-
tone, eilė ambasadorių ir kitų.

“Visi svečiai Lietuvių Tauti
niu šokių Sambūriu buvo suža
vėti. To Sambūrio sielai, vado
vei p. O. Ivaškienei. muzikos 
programos vadovui p. J. Gaide
liui. muzikantams ir visiems 
šokėjams turime būti dėkingi už 
dideli pasišventimą ir pasiseku
sią misiją pagarsinti Lietuvos 
vardą VVashingtone.”

Laisvė privalo turėti ribas.
/tsc ro-jis.-aczsoj.-ionysoooooęoac

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA. paraė dr. V. 
Tumėnienė, dau? svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais, 136 p<l. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT, “knv'mesiu karaliau--” 
sūnaus Kipro Bielinio 'domūs at®L 
minimai. 464 nsl.. Vaina... $6.00

1905 METAI. Kinro R:e’:-.jo atsimi
nimų antroji dalis. 7.92 pašlama,'. 
Kaina ...................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRt F.ITT. K. Žn. o i- 
domūs atsiminimai. -177 psl kai
na ...................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Arkda; š:rr"fi-!. deurv- 
bė žinių lietuviu i- ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pr. rv'-v. 

404 p*! Kama ...................... $0.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir <*<redscravo Jonas Ba
lys. 472 dtZr.os ®" raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovano*, ir 
lietuviškai nekalbantiems. Jrišta 
326 pusi. kaina ....................... $5.00

MAŽOJI LTET'VA. parašė M. Gim. 
butienč. J. Gimlnta® j T.inęis. J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 r.sL. 
kaina ...................................... $5.00.

LENGVAS bCHA? IlSMCF'n ANG
LIŠKAI. Geriau i;*® vadovėlis rma- 

dedantiemg anjrliškai mckvt's. 
duoda ištarimą. anvli~’-u- pa«i>rl. 

bėiimus. Kair.a ................. 5 5 Cr.t.
MARLBOROUGD'S T TT’TU \\”AN 

SELF-TAFGTTT m • re-
ras vade vėli® beturiu raibo® mo
kytis »n-r|;skai kę'baičium. 14; 
psl.. kair.a ................. .......... $1.?5

LIETUVA BUDO. štenono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip IJetuva kėlėsi 
iš mieeo. jreriaus’a dovana kiek
viena proęra. gražiais kietai? vir

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

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DERA. J. Savicko karo metų 
(1939-1045) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEME DERA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškia: parodo. ks:p keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie jralo tūkstančiai 
lietuvių besro į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*, 5S6 psi. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mija. Kaina ........................... $2.25SA’-.

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoie parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ...................... ................50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 114 pusla
pių. Kaina ............................... . $1.00

DEMOKP i T’VTO S OGU LI 7M O CEZARIS, Mirt ■ o Jesulič romanas 
PRADA T. P- r.riin ir n-vė-r—j trijose dalvae, kiekviena dalis no 
knye-a šių dienu kla-jūmam® i (2. ara visos 3 dalys........... $6.00
prasti. Kaina 5f'c t

dėjau ir kitus kartojant. 
Ganos atstovas net paklau
sė, ar mūsiškiai šokėjai yra 
profesionalai, kad taip ge
rai šoka. Nustebo, kai pasa
kiau, kad ne, kad tai aukš. 
mokyklų ir kolegijų studen
tai.

Aš paklausiau jo, ar jis ką 
žino apie Lietuvą. Jis atsa
kė diplomatiškai: “Yes and 
no.” Gaila, kitas nutraukė 
mūsų pokalbi ir man nebe
teko išsiaiškinti, ką iš tik
rųjų jie apie Lietuvą žino. 
Atsisveikindamas jis prašė 
perduoti jo linkėjimus mū
sų šokėjams.

Privargo mūsų šokėjai ir 
ių vadovė Ona Ivaškienė, 
bet jie atliko dideli propa
gandini darbą. Esu tikra, 
kad po tokio ispūdingo lie
tuvių pasirodymo nevienas, 
kurie apie lietuvius mažai 
težinojo. labiau susidomės 
tuo kraštu, kurio jaunimas, 
jų pačiu žodžiais, taip “won- 
derful” šoko.

Garbė už tai mūsų šokė
joms ir ju vadovei.

Lietuviai nebūtų turėję 
progos tame vakare daly

(Nukelta į 7-tą pel}

NEMUNO SCNTS Sųdri-mis Va!>-e- 
ko ro*v'a»>n? iš 1A?7 rrCn 
jos ūkininku ®ukil?-ne nrieš Sme. 
tonos diktatūra. Pš-n-i.i '* »
psl. Kaina................ .............. $3.90.

NEMUNO SuNui ArdHan® V,lu-. 
ko romam antroji d.-.’:?. 426 ona-
lapiai. Kaina-. $4.00

LIETUVIŲ IJAUUTE8 mfyas 
meninių fermų nn-rin-
dai. Panlin® Galum". Į;n-.--
pa su danpvhe paveiksiu, rrerame 
popieriuje. Kaina ...................... $8.50

stauruo.tt; TAFEi.D'. K D. 
Kriaučiūno at»iminim:.i iš Lietu
vos ir ’š A’"eriV>-« lietuvių ycve. 
nimo. 17» psL, kaina ........... $2.00

riTKPA TEISYBE aprr SOVIFT1' 
RUSIJA, c-ha komunistų dik*a*ū- 
ra fa’-tu "viešoje. T -rnipa Solšavi-- 
mo istorija ir vald-mr praktika. 
Laba? dausr informacijų. 96 n-L 
Kaina .................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS IJET7VOS 
PINIGAI, parašė Joną.- Ka-y?. la
bai daur naveiksbi. 235 p:;L cera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

’ R ROMOS POPTEEIT’S YRa KRT. 
STAIJS VIETTN’NKAS’ Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu ?n?i. 
pažinti. Kaina ..................... $J.2O

MTI.ŽTNO P AUNKSME. Balio Srno- 
sros trilogiška istori io? kronika. 73 
psl.. didelio formato, ųera poniu, 
ra, kaina ....................................$2.50

K9T)EL A S NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė. jdz>mūs armimen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
talaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kursiųas, ap
rašo, kaip kunigas Vakaris išsiža
dėjo kunijtystėe dėl moterystės* 
Visos trys dalys įrištos į vienp 
knyyų, kieti viršai, S31 puslapis 
Kaina ................................... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairių Hetu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
122 puslapiai, kaina ...................$3.25

?DPIE?IA; TR LIETUVA, kunigo 
M Valadkos parašyta k.nyp-a. 250 
pus’apię. Kaina ...................  $2.50

KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anylu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.60, o mink
štais viršeliais ........................ $7.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 nsl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar jsalėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas ? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 
ŠEVTZMAS Pacai Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS TR r.ELIGTJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū_ 
nas. Kaina ...................... .. 25 Cnt.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė I-eonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
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 
PARTTJ06 PROGRAMINES GAI_ 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Kary®, daugybė pa
veikslų. 396 psl., geras popierius, 
kaina.............................. ..........  $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<3f E. Broadway ------ * So® Boston, Mom.
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Ne į pirtį, bet į mirti
Nacių budelio Eichmano paskirti sušaudyti. Gavo 

byloje liudininkas Simon kulką ir Srebnik, bet ji pa- 
Siebnik, Lenkijos žydas, pa- taikė j kaklą ir išėjo pro 
šakojo, kad jis i (’hmelno burną. Naciai manė, kad jis 
koncentracijos stovyklą pa- negyvas ir paliko ji tarp 
teko 13 metų amžiaus bū- kitų lavonų. Naktį Srebni- 
damas. Ji paskyrė į "darbo” kui pavyko iššliaužti iš sto- 
komandą, kuri iš dujomis vykios ir pasislėpti pas ūki- 
nunuodytų žydų lupinėjo ninką lenką. Po dviejų die-Į 
auksinius dantis. Per 9 mė-, nų atėjo rusų kariuomenė. Į 
nesiūs toje stovykloje kas-Į Teisme buvo paskelbtas 
dien sunaikindavo po 1„200 ir lenkų vyriausybės komisi

VIETINES ŽINIOS

žydų.
Naciai atrinkdavo 80-100 

žydų būrį ir sodindavo juos 
Į sunkvežimio priekabą, ku
ri bubo aklinai uždaroma.

jos pranešimas, kad tikrai 
iš tos stovyklos teliko 4 gy
vi, tame skaičiuje ir Sreb
nik.

Prisimindami nacių žvė-
Kad vežamieji nenumanytų, riškumus, turime nepamirš-

KARALIUS PAS POPIEŽIŲ

Jauna Belgijos karališkoji pora lankėsi Vatikane pas 
popiežių. Vėliau iš Vatikano buvo paskleista žinia, 
kad jaunoji karalienė laukianti šeimos prieauglio. 
Belgijoj dėl to pasigirdo protestai, nes esą tokius da
lykus turi pranešti publikai Belgijos vyriausybė, o 
ne pletkų tvarka užsienių šaltiniai

Globė apie Šveikauską

Biiželio 18 d. Bostono 
Sunday Globė šachmatų 
skyriuje atžymi Gediminą 
Šveikauską, kuris žaisda
mas New Yorko Metropoli
tan Chess Lygos rangtynė- 
se baigė sezoną be pralai

Šiuo metu inž. A. Gustai
tis atlieka karinę prievolę.

JLOKA1

kur juos veža, jiems duoda
vo po gabaliuką muilo ir 
rankšluostį ir sakydavo, 
kad veža į pirtį.

Nuo stovyklos kiek pava
žiavus, priekabon paleisda
vo troškinančias dujas, li
kai sunkvežimis atvažiuoda
vo prie krematoriumo, visi 
nelaimingi “keleiviai” jau 
būdavo negyvi, čia juos iš
kraudavo, o Srebnik su ki
tais turėjo auksinius dantis 
lupinėti.

Kad niekas iš “darbo”

ti ir tokius pat žiaurius ko 
munistų darbus Lietuvoje. 
Gana tik priminti Provėniš- 
kius, kur karo pradžioje bu
vo sunaikinti visi tos stovy
klos kaliniai, iš kurių kai 
kas tik stebuklingu būdu li
ko gyvas tarp lavonų.

LATVIJOS SOCIALISTŲ 
VADAS SUIMTAS

MIRĖ DANIEL W. HOAN JIE VISUR VIENODI

Iš Rygos praneša, kad 
prieš kelius mėnesius ten 
suimtas Latvijos socialde- 

komandos nepabėgtų, ant jų mokratų partijos vadas Fr. 
kojų buvo uždėtos grandį- Menders ir netrukus bus

Pereitą savaitę Milkaukee 
mieste mirė senas Amerikos 
socialistas Daniel Webster

nes.
1945 m. tą stovyklą nuta

rė panaikinti. Nebebuvo rei
kalingi ir jos "darbininkai.” 
kurių buvo78. Jie visi buvo

AKTORĖ ir ROBOTAS

.Aktorė Paula Stewart sto
vi prie nepaprasto roboto, 
kuri sugalvojo Šveicarijoje 
Peter Steuer. Juodu abu pa
sirodys televizijoje. Tas ro
botas (automatas) yra 7 
pėdų 11 colių aukščo. sve
ria 598 svarus, jis. radijo 
kontroliuojamas, gali judė
ti pirmyn ir atgal, naudoti 
rankas ir atsakinėti i klau
simus.

teisiamas už santykių palai
kymą su Švedijoj gyvenan
čių latvių socialdemokratų 
organizacija.

F. Menders gimė Rygoje 
1885 metais, studentu būda
mas įstojo į Litvijos Social
demokratų Partiją, už daly
vavimą 1905 m. revoliuci
joje buvo ištremtas į Sibirą, 
bet po metų iš ten pabėgo į 
Šveicariją ir į Latviją grį-
z. u tin. ivi < metais.

. F. Menders aktingai da
lyvavo to meto revoliucinėj 
veikloj ir Latvijos valsty
bės kūrime, buvo išrinktas 
į Latvijos seimą. Nuo 1929 
metų buvo Latvijos Social
demokratų Partijos pirmi
ninku.

1934 m. F. Menders’ui te
ko ragauti “tautiško” kalė
jimo, kai diktatorius Ulma
nis sutrypė demokratinę 
Latvijos tvarka.

Užėjus karai F. Menders 
vadovavo slaptoje kovoje 
prieš naciu vokiečių okupa
ciją ir skelbė latviuose šū
kį: “Nei su Vokietija, nei 
su Rusija.” •

1948 metais ji suėmė ko- 
mun«tai ir uždarė i koncen
tracijos stovyklą Sibire. Iš 
ten jis grįžo tik po 8 metų 
Kiek žinoma, grižęs gyve
no Rygoje ir rašęs atsimi 
nimus. kurie dabar, ar bent 
jų dalis patekę į komunistu 
policijos rankas.

Fr. Menders dalyvavo 
kaip savo partijos atstovas 
kartu su keliais draugais 
1931 metais Lietuvos Soci
aldemokratų Partijos pas
kutiniame suvažiavime.

Tik pa velėna visi lygūs.

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laiškams antgalvių
* Programų ar plakatų
* Bef kokiai pramogai Metų
* Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Amerikietis lamdone
Amerikos biznierius nuvyko 

biznio reikalais į Londoną. Su-

mėjimo? Ta'i'puUtf Šveikau- VKib“ty
sko pasekmė labai stipriose 
vaižvbose.

Paskutiniuoju jo oponen
tu buvo R. Weinstein, nau
jasis Marshall Klubo čem
pionas, kuris baigė trečiuo
ju š. m. JAV pirmenybėse 
ir kvalifikavosi į šių metų 
tarpzonines p i r menvbes.
Šveikauskas su Weinsteinu 
sužaidė lygiom. Chess Life 
Weinsteiną vadina naujuo
ju meteoru Amerikos šach
matų veikloje.

Lietuvių išeivija Amerikoje

Į laikrodi, jis pamatė dar turis 
3 laisvas valandas, kurias nuta
rė praleisti su savo draugais. 
Paskambino telefonu ško
tui, anglui ir airiui ir pakvietė 
juos pas save. Draugai greit ir 
atėjo. Anglas atsinešė buteli ge
ros degtinės, airis—didelį ska 
nu pyragą, o skolas atsivedė 
savo broli.

i sa, minia neskubėdama ėjo per 
gatvę, o kai pasirodę geltona 
šviesa—skubėjo pasiekti kitą 
gatvės pusę. Kaimietis palaukė 
raudonos šviesos, nes jis 
buvo partietis, ir tada nužing
sniavo i antrą gatvės pusę. Po
licininkas tuoj pradėjo švilpti 
ir pareikalavo sumokėti nusta
tytą pabaudą.

—Bet aš į partiją įstojau ne 
savo noru,—mėgino aiškintis 
kaimietis—jie mane privertė.

Pabaudą kaimietis turėjo su
mokėti, bet jis įsitikino, kad 
komunistu tik jis vienas tebuvo, 
nes su raudona šviesa tik jis 
vienas tėjo per gatvę.

Ar pažįsti Marksą?
Komunistų .valdomoj Vokieti

jos dalyje kvočiamas vokietis, 
kuris nori įstoti į komunistų 
partiją.

Partijos sekretorius klausia:
—Ar pažįsti Marksą?
—Ne.

—Ar pažįsti Engelsą?
—Ne.
—Jei tu nieko nežinai net 

Mokytoja : 0 iš kur jūs gau- Į apie apie Marksa ir EngeLsą tai 
yra aišku, kad tu netinki būti

Taiklus atsakymas
Mokytoja: Jonuk, pasakyk 

man, kokius produktus gamina 
Kuba?

Mokinvs: Nežinau.

nate cukru?Tokiu vardu knyga apie
, Kalėdas išleis Keleivis. Tai Mokinys: Mes pasiskoliname partjJOS nar,u

~------  bus kelių šimtų puslapių & kaimynų! 1 __„
Sovietų Sąjungoje knyga. Ją parašė Stasys

Michelsonas.
Kai

valdžia nori iš darbininkų 
daugiau išspausti prakaito,

Gerai paaiškino
Jugoslavai moka šitaip išaiš

kinti, kokia stipri jų komunistų 
partija.
Kalnų gyventojas kartą nuva
žiavo į sostinę Belgradą. Jį nu- 

bes departamento rūmuose'stebin0 P6*“ ir v“lu<'tus

Kalbėjo j Lietuvą
Bostono Tautinių Šokių

Hoan, išbuvęs 24 metus to ji taip “sufiksina,” lyg dar- 
miesto majoru. Jis buvo jau bininkai patys prašytų dau-'
80 metų amžiaus ir nuo giau dirbti. Taip jie ir lais- _ e r
gruodžio mėnesio sirgulia- vajam pasauliui skelbia, bet Sambūriui nuvykus į Wa-:. 
vo širdies liga. čia, aišku, nė vienas sveiko shingtoną dalyvauti Valsty-1

Savo laiku jis buvo labai proto žmogus tam netiki
populiarus visoje Ameriko-
je. Jo karjera prasidėjo kur komunistai į savo ran 
1910 metais, kai jis buvo kas pasigauna valdžią, 
išrinktas miesto advokatu.
Majoro pareigas jis ėjo nuo 
1916 iki 14)40 metų. Kiek
vienais rinkimais demokra
tai su republikonais susi-

Taip daroma betgi visur, rengtame t a rptautimame 
. j vakare, Amerikos Balsas 

perdavė į Lietuvą pasikal-
Štai ir Bulgarijoj valdi-* įėjimą su Sambūrio vedė- 

nių unijų laikraštis “Trad” J? Ona Ivaškiene ir jo na- 
praneša, kad patys darbi- r^aįs: Valentina Ščiukaite, 
ninkai reikalauja padidinti Laima Jakutyte ir Broniu
darbo normas. Dėl to vy-

jungdavo ir statydavo prieš riausybė, girdi, ir ryžosi 
įi vieną kandidatą. Vistiek darbininku “pageidavimą”

Banaičiu.
Lietuvos atstovo Juozo 

Rajecko padėką Bostono 
normos' šokėjams ir jų vadovei. j

Birželio 18 d. Laisvės;Hoan laimėdavo. Net bur- patenkinti. Darbo
žuazinė spauda pripažinda- buvo padidintos, kas prak ................
vo, kad socialistas pavyz-. tikoje reiškia, kad darbinin- y arpo _ klausyto jai _ girdė jo 
dingai valdo miestą.

Ypač jo varda? pagarsė- nimą, arba turi skubiau ir 
jo. kai jis, su kongresmanu našiau diibti. kad galėtų tą

kai gauna mažesni atlvgi- j v®dėjo pasikalbėjimą su 
Sambūrio vedėja Ona Ivaš- 
kiene apie tai, kaip Sambū-

V. Bergenu ir kitais sociali- patį uždarbį gauti, 
stų vadais, išėjo viešai prieš 
Amerikos stojimą į pirmąjį 
pasaulinį kara. Dar daugiau 
spauda pradėjo apie jį rašy
ti, kai jis, kviečiamas prisi
dėti prie kitu majora atvy
kusiam Belgijos karaliui 
Albertui pasveikinti, trum
pai atsakė: “To heli with 
the kings!”

Hoanui valdant Milvcau- 
kee miestą, tenai ėjo “The- 
Mihvaukee Leader,” stam
bus socialistu dienraštis.

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

KNYGOS JAUNIMU?

Jei iaunas nepamėg- 
knygos, jis jos neskaitys i 
uaugcs. Todėl tėvai tur 
uarūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30'.

PASAKĖČIOS. A. Giedrius 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl., kaina $2 00

NAKTYS K ARALISKIUOSE. Liū
lio Dovydėno apysaka. 168 psl„ 
Vaina ......................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
• rono apysakaitė1?? vaikams, 69 psl..
kaina ...................................... $1.50

DVYNUKĖS. N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.. 
kaina ........................ $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .............................. $2.00

gyliuojančios šviesos. Jis pa
klausė greta stovėjusį žmogų, 
ką tos įvairios šviesos reiškia.

—žalia,—aiškino tas jaunas 
miestietis,—reiškia, kad per ga
tvę gali eiti partijos priešai. 
Geltona šviesa yra tiems, kurie 
dar neapsisprendė, o raudona— 
kumunistams.

Kaimietis klausėsi ir stebėjo 
žmones. Kai pasirodė žalia švie-

—Prašau man leisti duoti 
■ tamstai porą klausimų,—papra
šė kandidatas į partijos narius. 
—Ar pažįsti tamsta Goldšteiną?

—Ne,—atsakė partijos sekre
torius.

—O Humpstaedterį ar pažį
sti?

—Ne,—vėl atsakė partijos se
kretorius..

—Taigi,—tęsė kandidatas:— 
Tamsta nepažįsti mano draugų, 
o aš nepažįstų tamstos draugų, 
bet ką tas turi bendro su įsto
jimu į partiją?

/oooooooooooooocoocoooooej

J ieškotini ai

riui vyko Washingtone.

Inž. A. Gustaitis 
kuria šeimą

Inžinierius Algimantas 
Gustaitis, poeto Antano ir 
Aleksandros Gustaičių sū
nus, ragpiūčio 5 d. susituoks 
su Veronika-Rasa Arūnaite 
iš Brooklyno. Vestuvinis po
kylis ruošiamas Cypress 
Manor (870 Cypress Avė,

Bostono šokėjai...
____________ i

(Atkelta iš 6-to pusi.) į
vauti, jei tuo nebūtų pasi
rūpinęs Lietuvos atstovas 
Juozas Rajeckas. Jis ir glo
bojo šokėjus tėviškai, buvo 
pasikvietęs juos į atstovybę
vaišių, apie jų įasirodymą • įriageKood, KY?)? 
(vashingtone jis per Ame-; 
rikos Balsą pranešė ir Lietu
vos gyventojams. Ponia Ka- 
įeckienė Sadutės šokiui pa
rūpino gražiausių gėlių (bi
jūnų), kurios būtinos tą šo
kį šokant.

Baigdama noriu pasakyti, 
kad Bostono lietuviai gali 
didžiuotis savo tarpe turė
dami tokią gera “ambasa
dorę” Oną Ivaškienę, kuri 
virš 20 metų nepailsdama 
tautiniais šokiais garsina 
lietuvių vardą amerikiečių 
tarpe.

3 S. T—nė

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Iešlan savo švogerio ALBINO ŽY- 
GAUS. Jis gyveno Montrealyj, Ka
nadoj, o paskui išsikėlė kur nors 
kitur Kanadoje. Turiu svarbų reika
lą. J»« pats ar ji žinantieji rašykite: 

Helen Gecevich
837 North Montello St.,
Brockton, Mass. (28 i

■ru js » J11 f JLl

COSMOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

! 1961 m. EKSKURSIJĄ 
Į LIETUVĄ 

apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines $

Į Specialinės grupinės kelionės*
. i ruošiamos lėktuvais ar laivais* 

Vietų skaičius ribotas J
'REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTOJ 
t — »
[Mes taip pat padedam atke-3 
į liauti jūsų giminėm iš USSR J

KUR ATOSTOGAUTI? J
LŪŠIAI ir V EITAI nuoširdžiai 
viečia atvykti į gražųjį CAPE

COD ir atostogas praleisti jų puo- 
inioj-

MESKOS VILOJE
sr jaukiame MEŠKIUKO vasar 
namyje.
Seimininkai užtikrina * gražią 
ir ramią aplinką * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerą 
r sveiką iki soties maista * M 

’onų patarnavma * Pavakarėlių* 
su programėlėmis vaikams ir k

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto

MONUMENT BEACH. pasiekia- 
-na* per 5 minutes pėsčiomis;
SILVER BEACH. gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių automo- 

iliu. Vasarotojus be automobi
liu nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 d.

S. M. LŪŠYS 
C o Vilią “MEŠKA”

12 Beach St.,
Monument Beach 
Cape Cod, Mass.

oeeooooooooeeooooeoooooC
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ŽYDINTIS GROŽIS

‘Jt
Florence Cloud savo plau
kus papuošė Hibiscus gėle.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA J
KALNUS, 509 pusi., kaina
$4.00.

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

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusk, kaina $4.50.

Tas knygas galima gauti 
, Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston 

i 27, Mass.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

,eI- o-tono
poeooooeooooooooooooooooeocoooooooooooooooooooooooon

SMULKESNIU ir PILNESNIŲ * 
INFORMACIJŲ 

rašykite ar skambinkite
COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.

45 West 45th Street

♦f

Nevv York 36, N- Y. 
Tel. Clrde 5-7711 i

; SENI AUSIAS IR L ABI AUSIAI* 
PATIKIMAS kelionių biuras »

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidėju 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS 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
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NEIJUMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGL NEIJECLAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Ik 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 Weat 30th Street, Nevv York 1, N. Y.
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Vietines žinios
Balfo vajus baigiasi 

liepos 9 d.
Pradedame pamiršti kas 

nepamirštama

Padėkime lietuvišką dainą Padėka
palaikyti ----------
_____  Ponams Stasiui J. Jasai-

Kadaise liaudies poetas čiui, M. D., ir Robert E. De- 
Ant. Vienažindis dainavo: sautels, M. D., už ypatingą 
“Oi dainos dainelės, jūs ma- rūpestingumą ir priežiūrą

no patieka, 
skausmai pas 
jumis palieka:

Tada aš laimingas, kada jus 
dainuoju,

Kada savo vargus verkdams 
išrokuoju.”

Taigi, lietuvis dainuoja 
ne tik tada. kada linksma, 
bet ir kada širdį skauda, 
dainoje rasdamas nusira
minimą.

Išei rijoje daina labai 
svarbi priemonė svetimoje 
jūroje nepaskęsti, lietuvy
bę išlaikyti, todėl visi tie. 
kurie lietuviška daina sie
lojasi, ją čia dainuoja, yra 
visais būdais remtini. •

Bostone turime aukšto 
lygio mišrų chorą, kuriam 
diriguoja komp. Julius Gai
delis. Jis ne tik bostoniš- 
kiams duoda progos gražia 
daina pasigerėti, bet liepos 
2 d. Vyksta ir į JAV ir Ka
nados Lietuvių II-ąją Dainų 
Šventę. Ta kelionė labai 
brangi, o choras jokių lėšų 
atsargti neturi, todėl jis 
stengiasi kitu būdu lėšas su
krapštyti.

Šį sekmadienį, birželio 
25 d. Brocktone Romuvos 
parke choras rengia gegu
žinę. Jo programoje dainuos
mišnis ir vvrų chorai, bus ir j .Juozas Minkus. lietuvių 
kitų įdomių dalykų. * radijo pusvalandžio vedėjo

Suvažiuokime visi Į ta ge- tėvas, birželio 11d. susituo- 
gužinę, aiba koncertą, nes • su Ona Luzoff. Jaunoji 
kaip minėta, dainuos net du vra klaipėdietė, neseniai iš 
choiai. Jėjimas tik 50 centų. Vokietijos atvažiavusi pas 

dukterį paviešėti. Radusi 
į čia gyvenimo draugą, ji, ži
noma, atgal į Vokietiją ne
begrįš. Daug laimės!

Visi širdies
mano ligos metu, o tau) pat 
ir visiems savo draugams ir 
pažįstamiems už lankymą ir

Balfo skyrius sudarė ko
mitetą, kurio prezidiume 
yra S. Santvaras, P. Žičkus, 
J. Sonda. J. Vaičaitis ir D. 
Vakauzaitė. kreipėsi į or
ganizacijas ir atskirus as
menis atsišaukimu prašy
damas aukos.

Atsišaukime tai-p kita sa
koma:

“štai jau dvidešimt metų, 
kai lietuvių tauta, bolševi
kų pavergėjų prislėgta,

Balfo skyrius su Bendrui- 
menės apylinke surengė 
1941 m. birželio baisiųjų 
trėmimu i komunistine

Balfą aukomis, nes jos pa
galbą teikia visiems varge 
esantiems tautiečiams Sibi
re, Lietuvoje ir kitur.

Balfo skyriaus pirminin
kas A. Andriulionis dėkojo 
visiems atsi lankiusiems, 

ka- pranešė apie paskelbtą pi-

Jie važiuoja Į Lietuvą REIKALINGAS UAKBERIS
birbti tik penkias dienas per savai
tę, turi mokėti angliškai, turi tu- 
lėti laistiius. Valandos nuo 8 ryto iki 

, . t> vai. vakaro. Duosiu gerą alga. l’ia-
VaflO- šau kreiptis šiuo adresu:

Su inž. Aleksandro Čap
liko iš So. Bostono 
vaujama ekskursija į Lietu
vą šį šeštadieni 10 vai. 15 
min. ryto išskrenda šie as
menys: Frances Čepulienė,1 
Julija Burdulytė. Ona Ku- 
planienė, Augustas Bilins- 
kas, William Diamond, : 
Marcila Treinavičiūtė, visi 
iš So. Bostoro: Dominikas 
Keršis iš Brightono: Anta
nas Davulis, Alice Jastrem- 
skienė ir Mary Ev.anski iš 
D o r c h e sterio: Jokūbas 
Waitkūnas ir Petras Gali
nis iš Lawrence; Monika 
Zamorienė ir Kazimieras 
Tamulis iš Bridgeuaterio; 
Dominika Paino iš Rox- 
burv, Jadvyga Churlienė iš 
Pettenburg. N. J. ir Rožė 
Seraichekas iš Cranton, R.

I.eo s Karlier Shop 
183 Main Street, 
Cambridge, Mass. <2:

VILTA PENSINI NK AMS

Gražus kamtcirys pensininkui, vy
rui ar moti riai. šaukit po pietų (ni?> 
3:30 vai.) Tel. AD I 8- Jbdj V\ alpule, 
aiba tašykite*

Mrs. Bernice Stonis 
1549 U'ashington St.
Walpolv, Mass. (26

torgą minėjimą. Deja. 
nebuvo gausus. Didieji “pa-

' triotai,” tur būt, meškel io-' esančius aukoti ir kitus ra 
'jo ar prie televizijos spok- ginti tą daryti.

Maža pastaba. Vėliavų 
sargyboje stovėjusios skau
tės nerimtai laikėsi. Gal 
jom nusibodo stovėti, bet 
visgi kitą kartą gal parodys 
daugiau kantiybės ir dis
ciplinos.

Ž—tis

Jls.niginį vajų, kuris baigsis 
i liepos 9 d., prašė visus čia*• 1 X • • 1

SOJO.

Minėjimą atidarė Bend
ruomenės pirm. P. Žičkus. 
Skautams vėliavas inešus ir

kenčia sunkų trėmimų ir i po Onos Ivaškienės paruoš- 
visokeriopą manęs. prisim i- genocido siaubą. j tos labai gražios ir tai pro-
nimą ligoje tariu tikrai nuo Dvidešimt metų prabėgo, gai tinkamos deklamacijų, 
širdies ačiū. pagalbos šauksmas nenuti- muzikos ir plastinių judė-

lo. Žūtbūtinėj kovoj dėl iš-'siu pynės (atliko Birutė 
silaikymo ir išlikimo jie sa- Vajčjurgytė. Verutė šneku- 
vo prašymus kreipia į mus, tytė, Onytė Virbickaitė, Bi-
•JAV lietuvius, tikėdami rutė Račkauskaitė ii- hera 
mūsų gailestingumą, dosnu- Mickunaitėi. kalbėjo Balfo 
mą ir tautinių pareigų su- direktorius Vytautą

Pranas Lembertas

Dr. B. Matulionis 
atostogaus

Dr. Balys Matulionis, dir
bantis valstybinėj ligoninėj 
Wallum Lake. R. I., nuo bir
želio 30 d. iki liepos 18 d. 
išvyksta atostogų, žada pa
siekti Chicagą. Iowos valsti
ją. o gal dar toliau į vaka
rus pasileisti. Grįždamas, 
žinoma, užsuks į Clevelan- 
dą, kur jo sūnus gydytojas 
gyvena.

Viešnia iš Floridos

Praeitą savaitę mus ap
lankė M. Bagdonienė iš 
Miami, Fla. Ta proga ji pra- j bus lygiai brangi, 
tęsė savo prenumeratą. * I Tegu nelieka nei vienos

Viešnia Bostono apylin- lietuvių šeimos, kuri neati-
kėse žada vieną kitą mėne
sį pabūti, o vėliau vėl grįž
ti į Miami.

Juozas Minkus vedė

Pr. Lembertas išvyko 
atostogų

Nekilnojamo turto pirki
mo-pardavimo tarpininkas 
Pranas Lembertas .kuriam

Vaičaičiu sukaktis

“Meška” jau veikia

Marija Lušienė ir Vida 
1 ušytė iš New Yorko atvy- 

Abrai- ko i Cape Cod ir gyvens ten
tis, kuris be ko kita, pašte- visą vasarą.yratimą.

Balfas visom jėgom sten- bėjo, kad mums šitokių mi- Birželio 17 d. jų vasarvie- 
giasi ta kenčiančių tautie- nėjimu proga reikėtų dau- tėję prasidėjo vasarojimo 
čių šauksmą išgirsti, sten- giau rūpintis informuoti i sezonas. Vilos “Meška” ir 
giasi iš žlugdančio skurdo amerikiečių visuomenę apie ".Meškiukas” jau paruoštos 
juos išgelbėti, bet jis bus
bejėgis, jeigu mes visi ne
stosime talkon ir savo gera 
širdim jo išteklių neparem- 
sime.”

Todėl ir skelbiamas pini
ginis aukų vajus, kuris baig
sis liepos 9 d.

Komitetui kiekviena au
ka—didesnė ir mažesnė—

komunistus, ragino remti ir atidalytos svečiams.

1. Viso labo vvksta 18 
menų. Grįš liepos 15 d.

Birželio 18 d. St. Dariaus 
oosto patalpose inž. A. Čap
likui ir kitiems buvo sureng
tos išleistuvės.

z'-*-
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Mokyk vaika tvarkos.

Pijus ir Ona Vaičaičiai 
ręseniai buvo padalyta sun- birželio 12 d. artimųjų tar
ki operacija, išvyko poilsio pe paminėjo savo vedybi- 
į Jansonų vasarvietę “Au- į nio gyvenimo 25 metų 
dronę” Cape Cod. kakti.

NAI JOSIOS ANGLIJOS LIETI 
KULTŪRINĖ RADIJO I’R<X

su-

LAISVĖS varpas
tuviu į

duotų savo aukos Balfui. 
Aukas siųsti ar asmeniš

kai įteikti Komiteto iždinin
kui Justinui Vaičaičiui, 
359 W. Broad \vay, So. Bo
ston 27, Mass., telefonas: 
AN 8-5040 kasdien, išskv- 
rus sekmadienius, nuo 9 vai. 
nio iki 5 vai. vakaro.

Salaiday's Fcafure

Ths CONSftTUTION 
STAKSS

For Three Yeai Olds 
One Mile and Or.o Siztecnth

Cominq Wed., Tune 28

$50,SCO Adrfed
The Massachasctts 

fiandirap

#16

Baroko kamerinės
koncertas

muzikos
K The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Reikalingas
LINOTIPO

OPERATORIUS

Kreiptis
į Keleivio spaustuvę 

asmeriškai ar laišku. Yra 
proga daibo išsimokyti, jei 
kas dar nemoka dirbti.
oaoeooooooooooeooaoaoeaoo'
j -

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

, į So. Boston
I Atlieku vi us pataisymo, rcinon- | 
| to ir projektavimo darbus iš Iau- • 
• ko ir Viliuje, gyvenamų namų ir į 
Į bi, rin pastatų, pagal ^jsų reika- | 

laviiną. Saukite visados iki 9 va- » 
landų vakaro.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Rangomis 1190 kilociklų 

1 M Bangomis 105.7 megaciklų 
iŠ WEOX, Eramingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JCniper 6-7209

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

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus j visas valstybes.

•Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
00 West Br<»odwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiančiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS

Sekmadienį, birželio 25 
d. 2 vai. po pietų Cambridge 
Roberts mokyklos salėj 
(Windsor ir Broadwav san
kryžoje) įvyks įdomus kon
certas dviem smuikam ir 
fortepionui.

Programą sudaro veikalai 
įs barokinės 17-18 šimt
mečių epochos, kada buvo 
labai daug rašoma įvairiem 
didelių instrumentų sąsta
tams, ypač dviem smuikam 
pritariant cimbolais, išsi
vysčiusiais į dabartinį for- 
tepioną.

Bus atlikti Corelli, Vi- 
baldi ir Bacho veikalai.

Programą atliks smuiki
ninkas Izidorius Vasyliū- 
nas. talkinamas smuiku 
kun. Vinco Valkavičiaus. 
'ortepiono partiją atliks 
Vytenis Vasyliūnas.

Veikalus paaiškinti gyvu 
žodžiu žada Elena Vasy- 
liūnienė.

Koncertas užtniks 1 vai. 
r 15 minučių.s

F. Kirša atostogauja

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
JOOoeooooscooooeoQocc«cacosc»ssiuooooooQoeeoeeeeBoeoe?

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

II
ii

i4 :

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

1'urirrie pa irinkima medzir.gų. odu ir kitokių daiktų pigi'>- 
nis k.iinomi Gavome an triškų deimantinių stiklui piauti 
riežtukų min S1.65 už stul a Siunčiame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

i General Parcel & Travel Co., Ine.
{359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

staiga atdara:
Aasdien 9 A. M. 6 P. M. 
eštadienia:- s A. M. - 1 P. 'L

Poetas Faustas Kirša iš
vyko atostogų į Jansonų 
vasarvietę “Audronę” (87 
E. Bay Rd., Osterville, Cape 
Cod), kur žada pabūti po
rą savaičių.

F. Kirša ten yra šeimi
ninkų svečias, pakviestas 
iškilmingai minint jo am
žiaus 70 metų sukaktį.

_
TAUPYK DAUG » $ $ S JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE J
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš- Į 
Kai įrengta su visomis, kontiolomis ir 275 gal. aliejaus tanku

L2 SPECIALINĘ, KAINĄ $275.00

ZAii/ View Reulty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V 8-4! 14 
Antanas JUKNEVIČIl S 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių pat •tuvi 
mas, paskolų išrūpinimas, :a
apdrauda (insurance) namu. ba' 
dų bei automobilių, nuo toliu į: 
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

I

as- 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 komenta»ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
’aisonie. šingeliuojamt:. den-

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
49.*) Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoje vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2— 4, nuo 7—8
534 RROAD’.VAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

TELEFONAS A N 8-2805
name aliuminijum ir dažo- • I j Dr. J. L. Pasakomis 
ne is lauko sienas.

Free Estimates
i ŠAUKTI PO 3 VAU. VAKARO J 

Du broliai lietuviai ♦
{ ( baries 
} .aram uo jame

ir Peter
gera

Kislauskai 5
darbą t

Apsidrausk
NI O LIGŲ IR NELAIMIŲ

{ Draudžiame 
* ių kitokių ligų 

nių (ugnis, audra 
Visais insurance reikalais 
reiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thel’eare__ f'on.stable

598 E. Broadwav
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

nuo polio,
ir nuo nelai- f , 

ir kt.) ,.j|

t Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI

• VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 

Trečiadieniais of i -as
vasarų
uždarytas

117 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BRO A I)W A Y 
South Bttslon, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

kitas Rusijos valdomas sritis.
P nauin n'ibų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
i? .'•'S'fR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ iSTMGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

fš toliau siuskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik
tu sarašą ir aiškius siuntėjo ir gavėję, adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek ksinuoia persiuntimas.

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

p , dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Pro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA IJFTFVIUKA. KRET**KlTftS LIFTTTV1#KAI 
Vim siuntėjai isitikino. kad mnsn ištaiga greičiausiai 

nauja ir persiunčia siunlinitts. SIUNTINIAI APDRAUSTI
Siunčiame sn INTURISTO jgaliniimais. tt„h t ___

Siuntiniai priimami kasdien nnn 4 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai* nnn | HulI mieste.Į. Linkime 131 
0 • al. rato iki 7 vai. vak. ir Sent ad Seniais nno S ryto iki 2 vai. p<» pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Negaluoja B. Janeliūnienė!

Bessie Janeliūnienės šir
dis sušlubavo, ji reikalin
ga ilgesnio poilsio, todėl 

patar- į išvažiavo į tolima Nantas- 
ket pusiasalio gale esanti 

1 miestelį.
greičiau pasveikti.

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Vi GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
Vicms aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

GE 6-1204
45 DORSET STn 

Nakti. Sekmadieniais ir šven
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindu. ----- --------------------------------------------------------

NEMOKAMAS įkainavimas

<-r ♦’Ff ♦ tTTYt T+Tf TT-Tt* T TtTT <

ll Dažau ir Taisau 4
► Namus iš lauko ir viduje, s į 

I ► Lipdau popierius ir tai. au s
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hiil Avė. 
Dorchester, Mass.

I Tel. CO 5-5854
r tt++-ftt* •. 41 
Įimiiiaiiaiamiiiiim

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
1 Gazn dilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET Ii Į
DORCHESTER 25, MASS. įl

mmTrramnm

Ketvirtis & C o.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
.ūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. M.F.KNĄ
628 F.AST RR<)AI)W\Y 
SOUTH BOSTON. MASS 
TELEFONAS AN S-4118

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

»




