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Maskva Gauna Daug Perspėjimų 
Dėl Berlyno Krizės

Chruščiovas Gauna Daug Įspėjimų Dėl Jo Rengiamos
Berlyno Provokacijos; Bet Įspėjimų Negana; Vy

riausybė Raginama ir Pasiruošti; Vicepreziden
tas Johnson Rimtai Pataria Nikitai Pagalvot

Sovietu Rusijos vyriausy
bė pereitą savaitę ir šios sa
vaitės pradžioje gavo ir 
gauna daug Įspėjimų iš A- 
merikos valstybės vyrų ne
žaisti su ugnim aplink va
karini Berlyną, nes iš tos 
provokacijos gali kilti rim
tas susidūrimas, o gal ir di
delis karas. Tarp kitų ir vi
ceprezidentas L. B. John
son Įspėjo Sovietų Sąjun
gos diktatorių nepadaiyti 
tragiškos klaidos prie Ber
lyno.

Daug kas mano, kad Ni
kita tiktai blofuoja ir su 
Berlyno krize bando nura
minti savo imperijos pilie
čius. Ne tiek nuraminti, kiek 
nukreipti jų dėmėsi nuo 
sovietiško gyvenimo visokių 
negerovių ir ypač nuo Ni
kitos žemės ūkio skandalin-

Prezidentas Linksta 
Sulaikyti Streiką

tr/i oteiliL'imn virt iiuv

planų, bet nuo visų Vakarų 
valstybių.

Amerikoje jau eilė metų 
žemės ūkio gamyba kyla ir 
vyriausybė turi didelio rū
pesnio, kaip sudoroti že
mės ūkio perviršius. So- 
tijoj bėda yra kitokia, ten 
žemės ūkio gamyba yra at
silikusi ir visos Nikitos pa
stangos tą gamybą pakelti 
eina niekais. Chruščiovo pa
žadai “pavyti ir pralenkti” 
buvo tik pažadai ir įusai 
pradeda vis dažniau klausti, 
kodėl sovietų valdovai ne
moka tvarkyti žemės ūkio? 
Jei piliečiams bus pakištas 
Berlynas, jie gal užmirš 
anie sotesni gyvenimą. Bet 
ir tokiu tikslu kurstant 
Berlyno krizę, Nikita ir 
jo valdančioji grupė gali 
skaudžiai apsirikti, nes pra
dėjus blofuoti galima kar
tais laiku nebesustoti.

Amerikos spauda ragina 
prezidentą ir visą vyriausy
bę žiūrėti Į Berlyno krizę 
rimtai ir pasi rusti viso
kioms galimybėms. Jei Ni
kita tiktai blofuoja, tinka
mas pasimošimas parodys 
jam, kad neužsimoka baidy
ti, nes geras pasiruošimas 
Vakarų pusėje gali tik pa
čiai Maskvai daugiau kai
nuoti ir nieks jokios naudos 
iš to neturės.

PRANCŪZIJOS FARMOS 
RUOŠIASI MAISTUI

Prezidentas pavedė Dar
bo sekratoriui išaiškinti, ar 
dabar vykstąs prekybos lai
vų streikas nekenkia šalies 
ūkiui ir gyventojų sveikatai.

Jei vyriausybės paskirti 
faktų tyrinėtojai atrastų, 
kad streikas yra visam kraš
tui kenksmingas, preziden
tas galėtų kreiptis i teismą 
ir prašyti, kad teismas Įsa
kytų streiką nutraukti 80-iai 
dienų.

Streikuojančių darbinin
kų ir tarnautojų unijos no
rėtų išvengti tokio teismo 
patvarkymo ir siūlo vyriau
sybei sudalyti sąrašą pi rkių 
ir produktų, kurie turėtų 
būti gabenami ir streiko me
tu, Ar vyriausybė šitą uni
jų pasiūlymą priims, dar nė
ra žinoma.

Kubos Belaisviai 
Nebus Išpirkti

BOMBOS NEVERSTAS

Itiiiu policininką^ prie aukštos Įtampos elektros nuver
sto stulpo Lolzano provincijoj, kurios dalis gyventojų 
vokiečių kilmės sprogdindami viešus įrengimus tiki
si g.u! i daugiau teisių, nors jie ir dabar turi kultūrinę 
autonomiją.

Uždraudžia Kištis Į Negrai Pietuose 
Visu Įstaigų Darbą Dalyvaus Rinkimuos
Prezidentas išleido pat

varkymą Baltojo Namo tar
nautojams ir visiems su juo 
Hlrhantipmi kuri nipkasi
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Eichmanas Liudija 
Pats Už Save

Žydų teisiamas nacis A. 
Eichmann pereitą savaitę 
papasakojo teismui, kaip j Į 
Izraelio agentai Argentino
je pagavo ir prievarta išga
beno i Izraeli. Eichmann 
teismui pasakojo, kad jis 
nacių viršūnėse buvęs tik 
menkas žmogus ir ne jis nu
taręs žydus žudyti, bet tokia 
buvo nacių didžiųjų vadų 

' politika, o jis tik vykdęs tą, 
kas jam buvo Įsakyta vyk
dyti. Svarbiausias jo darbas 
buvęs tvarkyti traukinius, 
kad jie paskirtu laiku pris
tatytų mirtin gabenamus 
žydus Į jų paskyrimo (mir
ties) vietą.

Iš Eichmanno pasakoji
mo atrodytų, kad jis buvo 
tik didelės galvažudžių ma
šinos vienas biurokratas ir 
jam pavestą darbą dirbęs 
todėl, kad taip buvo išaky
ta.

56-tieji Metai

Irakas Nori Broliškai 
Suvalgyti Kuwaitą

Irakas Nori Prijungti Tik Ką Gavusią Nepriklausomybę 
Kuvvait Valstybėlę; Irako Diktatorius Kėsinasi Į 

Tos Valstybėlės Nykštuko Aliejaus Turtus; An
giai Vargu Leis Kassimui Pigiai Plėšikauti

PABĖGO ŠOKIKAS IR 
2YMUS MOKSLININKAS

Iš Sovietų Rusijos pabė
go šiomis dienomis žymus 
mokslininkas Oleg Lenčev- 
skij ir geras šokikas, Šoki-

Nuo 1898 m. Anglija glo
bojo mažą arabų valstybėlę 
prie Persijos įlankos—Ku- 
vvait. Pereitą savaitę anglai 
davė tai mažai valsybėlei 
nepriklausomybę ir pasirašė 
su ja sutarti, pagal kurią 
Anglija ateitų tai valstybė-kas pabėgo dėl meilės—mo- _____

terš ir Prancūzijos, o mok- jeį į pagalbą, jei kas kesin-

Amerikos komitetas mai
nyti traktorius i Kubos be
laisvius nutraukė savo dar
bą ir net užsidarė, nes su
sitarti su Kubos vyriausybe 
dėl traktorių mainymo Į be
laisvius visai nepasisekė. 
Castro nori už 28 milionus 

• dolerių visokių mašinų, o 
! komitetas sūlė tik 500 že
mės ūkio traktorių maž
daug trijų milionų dolerių 
vertės.

Castro betgi norėtų dar 
derybas tęsti ir atsiuntė Į 
Ameriką 10 belaisvių komi
sija, kuri dar bandys išaiš
kinti Castro reikalavimus.

Komitetas belaisviams iš
pirkti mano, kad C aštri per
daug užsiprašė ir todėl nie
ko negaus.

SENAS GALVOSI KIS

Visoj Prancūzijoj ūkinin
kai ruošiasi maištui prieš 
vyriausybę dėl žemų žemės 
ūkio produktų kainų. Pran
cūzų faimeriai padidino 
gamybą, bet dėl to kainos 
krito ir žemės dirbėjai sa
kosi nebegalį išsimokėti.

De Gaulle vyriausybė ū- 
kininkus ramina ir žada vi
sokių lengvatų, bet kaimas 
nebenori tikėti.

Kaip baigti Alžerijos gin
čą, suka galvą Prancūzijos 
ADerijos reikalu ministeris 
lx>uis Jaxe. Derybos nut
rauktos. Laukiama. kad 
kas nors nauja įvyks ir de
rybos atsinaujins.

nebandytų daryti jokios Įta
kos Į valstybės įstaigų dar
bą ir sprendimus.

Patvarkymo tikslas yra 
išvengti skandalo, koks atsi
tiko Eisenhouerio valdy
mo laikais, kai prezidento 
artimiausias padėjėjas bu
vo Įveltas Į dabar nuteisto 
Goldfine aferą.

Prezidento bendradarbiai 
sako. kad patvarkymas yra 
bendro pobūdžio ir turi tik
slo priminti tarnautojams, 
kad kišimasis į valdžios 
Įstaigų darbą yra neleisti
nas.

Laoso Princai Dar 
Nedaro Taikos

Laoso trijų frakcijų va
dai. visi princai, tarėsi Ciu
richo mieste, bet nieko ne
sutarė dėl būsimos Laoso 
vyriausybės. Jie betgi žada 
dar ir toliau tartis ir gal ką 
nors sutars. Tuo tarpu Že
nevos konferencija Laoso 
klausimui spręsti kol kas 
dar mažiau ką tesutarė, ne
gu tie trys princai.

Laose tarptautinė komisi
ja karo paliauboms prižiū
rėti dėde pastangas, kad 
kautynės ten pasibaigtų, bet 
susikirtimai vis dar pasikar
toja ir tikrų karo paliaubų 
vis nėra.

AR SULAUKSIME ČIA 
NASSERIO VIZITO?

Vyriausybė, ypač Justi
cijos departamentas, deda 
nemažai pastangų, kad pi
liečiai negrai pietinėse val
stijose kuogausiau regis- 
truotųsi ir dalyvautų Įvai
riuose balsavimuose.

Pagal Įstatymą vyriausy
bė turi saugoti piliečių bal
savimo teises ir daugelis nė
gių, kurie anksčiau ir ne
manė registruotis, dabar re
gistruojasi ir rengiasi daly
vauti rinkimuose.

Nėgių vadai skatina sa
viškius registruotis, o fede
ralinė vyriausybė mano, kad 
negrų gyvesnis dalyvavimas 
politiniame gyvenime grei
čiausiai gali prisidėti prie 
negrų ir baltųjų piliečių 
politinių teisių sulyginimo, 
nes kai negrai dalyvaus rin
kimuose, politikieriai “sup
ras” jų balsų reikšmę ir 
pradės dėl jų varžytis.

Kongo Respublika
Pradeda Tvarkytis

Derybos Dėl Tirolio 
Nedavė Jokių Vaisių

Aiisdrijos ir įLaliins.----w— nv-

Girdisi nemažai spėlioji
mų dėl galimo arabų dikta
toriaus lankymosi Ameriko
je. Tokios kalbos sklysta 
nuo Italijos premjero čia 
lankymosi.

Paskutiniu laiku Nasseris 
stipriai susibarė su Maskva, 
bet Maskvos pagalbą jis 
vis dar gauna ir ima.

Kongo respublikoje ne
gru vadams pakyrėjo kivir
čytis ir jie bando susitaikin
ti. Tuo tikslu sukviečiamas 
bendras parlamentas, kuris 
seniau buvo “paleistas“ na
mo. Kongo vadai, tiek bol- 
ševikuojautis Gizenga, tiek 
iš arešto paleistas Katangos 
Čombė bandysią susikalbėti 

; gerumu su prezidentu Kasa- 
j vabu. Jungtinių Tautų ka
riuomenė saugos parlamen
tą ir neleis, kad Kongo va
dai vėl imtų viens kitą už 
kalnieriaus ir areštuotų ar 
kaip kitaip persekiotų.

Ypač apie ‘“saugumą'’ il
gai derėjosi Gizenga, buvęs 
Lumumbos šalininkas, o da
bar atviras Maskvos šalinin
kas. Jungtinių Tautų orga
nizacija skaito, kad didžioji 
“krizė” Konge jau yra pra
ėjusi ir gal jau greit ateis 
laikas, kad JT kariuomenė 
galės važiuoti namo.

slininkas Lenčevskij pabė
go todėl, kad laiko komu
nizmo klasių kovos ir anti
religinio fanatizmo mokslą
klaidinpi ir visai žmonijai ■

t sargas aliejaus žemėje. Tai
Mokslininkas O. Lencev- turtil^ausia aliejumi

skij paraše laišką Nikitai pasaulyje. Kuwait žemės
Chruščiovu, ir isdeste savo į,,mi turtai apskaiėiuoja. 
pažiūras i sovietų politikos mj sjeki ne, % 5ili 
klaidas .r ta laiškų per bo- tJni a£jaUL 
vietų Sąjungos ambasadą

tųsi Į jos nepriklausomybę.
Kuvvait yra mažutė arabų 

valstybėlė, ji turi tik 200,
000 gyventojų, bet užtat

Londone pasiuntė Nikitai. Su tokiais turtais ir tik su

sienio reikalų ministeriai ta
rėsi dėl vokiečių, gyvenan
čiųjų Italijos sienose, Įvairių 
nusiskudimų. T i esiogines 
derybas siūlė ir Jungtinių 
Tautų organizacija, kai Au
strija kreipėsi Į tą organiza
ciją su skundu.

Tiesioginės derybos betgi 
nedavė jokių rezultatų. Ti
rolio vokiečiai norėtų sau 
ne tik kultūrinės autonomi
jos, kurią jie turi, bet ir ga
rantijų, kad vokiškoji pie
tinio Tirolio dauguma liks 
ir ateityje dauguma, ko nie
kas jiems negali garantuoti. 
Netrūkus tiroliečių bruzdė
jimas gal kryps Į terorą, o 
gal vokiečių vadai sutiks 
bylą perduoti Tarptauti
niam Teismui, su kuo Italija 
sutinka.

Dabar Kalba Apie 
Neutronų Bombą

Sostinėje dabar kalbama 
apie gaminimą dar vienos 
lūšies atominės bombos— 
taip vadinamos neutronų 
bombos.

Nauja bomba, jeigu būtų 
nutarta gaminti, būtų pa
vojinga ne tiek savo spro
gimu ir karščiu, kiek spin
duliavimu. Tos bombos ra- 
dioaktyviniai spinduliai bū
tų pavojingi gyvybei ir to
kios bombos sprogimo plo
te bet kokia gyvybė žūtų.

Niekas dar nėra neutroni
nės bombos pagaminęs, bet 
mokslininkai mano, kad 
tokią bombą galima paga
minti, o kai kurie yra tos 
nuomonės, kad tokios bom
bos iš viso nereikia gamin
tis. Vyriausybė tuo reikalu 
dar nėra priėmusi tarimo, 
todėl ginčai eina tarp mok
slininkų ir atominiais gink
lais besirūpinančių žmonių.

Bet ambasada laišką grąži- 200,000 gyventojų Kuwait 
no mokslininkui, todėl jis valstybėlė būtų iš pirmos 

laisvės flięnos savo kaimynu 
suvalgyta, jeigu Anglija jos 

O šokikas? Jis šoka Pa- neglobotų. Nežiūrint net 
ryžiuje. ' anglų globos Irako kariškas

__________.__ i diktatorius generolas Ka
sim birželio 25 d. paskel-

lolclzo r\oczlzzxlVva annrlu crvaiL. 
lainn^ jsetorkv:!ctįzc*v<—

doje.

GYDYTOJŲ KONGRESE
NET 50,000 DALYVIŲ bė, kad jis Kuwait prijun

gia prie Irako, nes esą Ku-
SekmadienĮ birželio 25 

d. Nevv Yorke prasidėjo 110 
-tas Amerikos Gvdyojų Dr- 
jos suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja net 50,000 gydy
tojų iš visų Amerikos kam
pų ir užkampių.

Gydytojų suvažiavimas 
tęsis iki penktadienio. Su
važiavimas ir Įvairios jo da
lys išklausys apie 2,000 vi
sokių pranešimų sveikatos 
klausimais.

Kartu su suvažiavimu 
vyksta visa eilė parodų, 
kuriose gydytojai gali susi
pažinti su naujausiomis ma- 

i šinomis ir prietaisais gydy
mo srityje.

STALINO PĖDOMIS

Antro pasaulinio karo 20 
metu sukakties minėjime 
Nikita Chruščiov pasirodė 
generolo leitenanto uni
formoje, nusagstytoje ordi
nais. ir pasakė smarkią 
kalbą. Karo metu Nikita 
buvo politiniu komisaru ge
nerolo leitenanto laipsny.

wait yra ne kas kitas, kaip 
Irako Bassros provincijos 
dalis ir anglai prieš kelias
dešimt metų apgaulė ir pa
dirbtais popieriais užvaldę 
tą Irako brangią dalelę.

Irako diktatorius skelbia, 
kad jis paskyręs Kuvvait 
gubernatorių to kraštelio 
valdovą šeichą Abdul, as- 
Salim as-Suhab! Ir Įsako 
tam šeichui “gubernatoriui” 
neprasilenkti su Irako poli
tika ir nepataikauti “impe
rialistams.”

Prie Kuvvait reiškia pre
tenzijų ir Saudi Arabija, 
kuri taip pat norėtų Kuvvait 
turtus priglausti prie broliš
kai arabiškos širdies.

Atrodo, kad Sovietų Ni
kita remia Irako diktato
riaus pretenzjas, bet Mas
kva gali ir ką kitą remti, jei 
iš to bus daugiau maišaties 
ir Vakarams nemalonumo.

Anglija i Irako šūkavi
mus ir prijungimus žiūri šal
tai, bet jeigu Irakas paban
dys ten siųsti savo kariuo
menę, tada bus kita istorija.

Kuvvait aliejų eksploa
tuoja anglai ir amerikiečiai. 
Kuvvait valdovas gauna pu
sę pelno iš aliejaus kasyklų 
ir žinoma jis neturi jokio 
noro, k~d generolas Kassi- 
mas tuos pelnus dėtų į savo 
Kišene.

PREZIDENTĄc SVEIKAS

Prezider‘r Kennedy svei
kata -pasi ta tiek, kad jis 
vaikšto be ramsčių ir jo 
gerklės uždegimas visiškai 
praėjo.
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Jeigu mes neblofuojame...
Spaudoje teko skaityti vieno aukšto .pareigūno pasi

sakymas dėl Berlyno krizės, kurią Maskva dabar pradeda 
pūsti. Jis sakė, kad dėl Berlyno gali kilti karas, bet pri
dūrė—“jeigu mes neblofuojame . . .”

Jeigu mes blofuojame, kaip blofavome dėl Indoki
nijos ir dabartiniu laiku dėl Laoso, kare žinoma, nekils.
Tas pats pareigūnai galėjo pridėti, kad karo nekils, jei 
ir Maskva pasirodys tik blofuojanti dėl savo pasiryžimo 
Rytinę Vokietiją visomis aplinkybėmis remti ios galima
me ginče su Vakaru valstybėmis dėl susisiekimo su Ber
lyno miestu. Blofuoti gali du ir kas iš dviejų bloferių tu
ri silpnesnius nervus, tas pirmas nutraukia “žaidimą” ir 
ieško taikaus susipratimo dėl kilusio “nesusipratimo.”

Karas dėl Berlyno, kuri Vakaru sąjungininkai karo 
metu galėjo paimti ir, jei nepaėmė, tai tik dėl susitarimo 
iš anksto su rusais, kad jiems tektų ta garbė, būtų kvai
las dalykas. Bet tiesioginė karo priežastis labai retai ka
da yra tikroji karo priežastis. Paprastai turi būti pritvin
kę priešingumų ir turi būti Įsitikinimo, kd esama padė
tis yra nepakenčiama ir reikia pavartoti “paskutini ar
gumentą,” kad tą padėtį pakeitus.

Todėl, “jei mes neblofuojame” ir jeigu rasai neblo- 
fuoja, tai kilęs Rytų-Vakaru atominis karas (o jis dėl 
Berlyno toks būtų) nebūtų karas dėl Berlyno, bet dėl 
galutino persilaužimo Rytų-Vakaru varžytynėse ir dėl 
pašalinimo totalitarinės sovietų santvarkos, o rusams tai 
būtų karas dėl pasaulio subolševikinimo ir Maskvos he
gemonijos primetimo visai mūsų planetai.

Bet yra rimto pagrindo manyti, jog karo dėl Berly
no krizės greičiausiai nebus. Vakarai yra taikūs ir Į karo 
bandymą nenori mestis, o Sovietų imperija yra pilna vi
dujinių negalavimų ir prieštapvimų. Iš lauko ar užsienio 
žiūrint, Nikitos milžiniška viešpatija atrodo stipri ir mo
nolitiška, bet viduje ji pilna plyšių ir trūkumų. Rusai, mi
nėdami 20 metų sukakti nuo Hitlero puolimo, be abejo
nės atsimena, kaip lengvai vokiečių kariuomenė žygia
vo Į Rusijos platybes ir su kokiu pasilengvinimu milionai 
rusų ir kitų sovietiškų tautų kareivių pasidavinėjo vo
kiečiams i nelaisvę, iki vėjiau rasai Įsitikino, kad vokiš- moj šalvį ir kariški bei poli- ir Viktoras, Telesforo sūnūs, 
kas priešas yra daug šlykštesnis dargi ir už stalinišką ' tiški viršininkai yra tų pa- Banionis. Juozas, Jonas ir Jur-

BEPROČIO DARBAS

Ir Was!.ingtone, D. atsirado beprotis, kuris bom* 
ba susprogdino šitą telefono pasikalbėjimo budelę. 
Rita l>omba sprogo prie Veteranų ligoninės.

vado valios vykintojai. Jei kimą. Kraštas išduotas, bet 
vadas isako ką nors skersti, sąžinė rami. 
negi eilinis policijos pulki- Jei kada nors bus teisia- 
ninkas gali atsisakyti savo mi Stalino budeliai, arba 
viršininkų Įsakymų neklau- dabartinio Nikitos smaugi- 
svti? kai, jie, be abejonės, aiškin-

Diktatūroje ar “vado sis kaip Eichmanas: buvo 
principu” valdomoje vals- Įsakymas ir turėjome ji vy- 
tybėje eilinis ir ne tik eili- kinti. Buvo Įsakyta iškel- 
nis pareigūnas visą kaltę už ti iš gyvenamų vietų tiek 
jo daromus kriminalus gali tai tūkstančių lietuvių, lat- 
suversti ant savo “vado” vių, estų, gruzinų, totorių, 
ir jaustis visai nekaltu dėl kaimukų ir kitų tautybių 
jo vykdytų prasižengimų, žmonių, tą ir darėme. Mes 
nes toks buvo vado isaky- vykdėme Įsakymą ir esame 
mas, arba tokia buvo jo jx>- nekalti. . .
litika. --------------------------

Demokratinėje valstybės
santvarkoje bėdą suversti 
ant savo “vado” yra sun
kiau, nes Įstatymais tvarko
moj šalvi ir kariški bei poli

Konsulatas įieško

tironiją. Jei bolševikų vadai, ir ypač karo vadai, nepri• • w 1 T.’olzZki vintncmetu birželio-; VQIV1
ciu istatvmu nsami ir sau-

nntni’Atu Viiifi

ai Muenchene, Vokietijoje, gali, 
būti ištekėjusi už Klauso Gro- 
tienbergo.

Į Gavėnas. Antanas ir Juozas, 
Juozo sūnūs.
Geležinis Juozas. Onos sūnus, 
gimęs apie 1916-17 m., gyvenęs 
Narkūnų km., Gelgaudiškio vis., 
Sakių apskrities.
Klimavičius Romas, Jono sū
nus. Jo tėvas kilęs iš Balsupių 
km.. Mariampolės vai. ir Klima
vičienė Ona, kilusi iš Vilkaviš
kio.
Lepševičius, Stasys ir Vincas, 
Jone sūnūs, kilę iš Neveliškių 
km.. Žaslių parap.

Mikulėnas Silva. gim. šikšnių 
km.. Daugailių vai., Utenos aps. 
Mozeraitė - Tizankienė Johana, 
gim. Medvalakių km., ir Tizan- 
ka Steponas.
Norša Kazimieras, kilęs iš Liau- 
diškių km. Šeduvos par. mirda
mas paliko stamboką palikimą. 
Jo Įpėdiniai prašomi atsiliep
ti. Lietuvoje gyvenusios dvi jo 
seserys, o Chicagoje dvi pusse
serės. bet jų adresai nežinomi. 
Podolskis Juozas, Mykolo sūnus. 
Povilaitis, Stasys ir Antanina, 
ir jų vaikai Aleksandras, Agnė, 
Elena ir Marija. Gyvenę Judrai- 

. čių km. Lekėčių vai., šakių aps. 
Razikevičius Bronius. ’ Jurgio 
sūnus iš Joniškėlio vai. Biržų 
apskrities.
žvirblis Jonas. Antano sūnus, iš 
čeniškių km., Joniškėlio vai. 
Biržų aps.

I

1 Belaisviu biznis “off’ ta ir yra indėnams pažadė
jusi.

Amerikos komitetas pini- Raitais čia girdime plū
gams telkti Kubos belais- kių pasisakymų apie “kolo- 
viams išpirkti, praeitą sa- pjalinių tautų” laisves ir 
vaitę pranešė Kubos revo- apje amerikečių “antikolo- 
liucinės vyriausybės vadui, niališkurną.” Tas viskas dar 
kad biznis dėl traktorių
mainymo Į belaisvius neiš
degs. Castro perdaug užsi
prašė ir tiek pinigų sukelti 
būtų neįmanoma, o todėl 
visas reikalas atpuola.

Bet Castro nesitenkina 
gavęs neigiamą atsakymą.
Jis dabar vėl siunčia Kubos

gražiau skambėtų, jei nebū
tų “indėnu klausimo,” ku
ris nežiūrint geriausių norų 
vis dar tebėra neišspręstas.

Prekybos laivų streikas
Streikuoja prekybos lai

vų darbininkai ir tarnauto-
, ............. jai. Laivai stovi uostuose.belaisvių delegaciją įsais- įval.biauiias einias liei.ia 

kinu Amerikos komitetui, „ kurfe
■ kaip jis visą tų reikalą *•- p‘ik^ amerikiečių ben.
pranta ir dervboms m atės- 5 - • • ‘f. -,r c a-, x* a. - drovems ar pavieniams as-ti. Matyt, Kubos diktatorius . , j . .• i ’Ji • - x ,.x i x menims, bet vra uzregis-vis dar tikisi įs to trakto- , .. T \ vu ei . L. - * ' truoti ne JAV uostose, betnūs i belaisvius biznio tu- Panamoj Ube,įjoję ir
reti je. jau ne traktonų. ta. Hon(]ura. respublikoje. Tie
bent propagandos naudos. ...... 1 .oi • L 1 s - , - , • laivai dirba su svetimtaučiuSkirtumas pasirodė kai- . , . . . .. . 1 i -xx - įgulomis ir gali pigiau ver-noi. Amerikos komitetas ti- ?. , ,. .-i . , ,................ . x. - stis, nes darbininkams mo-keiosi belaisvius išpirkti uz , . . - - - ,_ J ... , , . ka zvmiai mažesnius uzdar-2 ar 3 milionus doleriu, o

į o Kubos barzdylų vadas no
ri "auti 28 milionus dolerių. 
Skirtumas kainoje yra 25 
milionai dolerių.

, Kam iš to visko bus pro-
ieškomie i aiba apie juos ži- pagandos naudos, dabar 

r.antieji maloniai prašomi atsi- per anksti sakyti, O vėliau, 
jei biznis nebus atnaujintas, 
visas reikalas bus užmirštas.

Arasimas (Rasimas), Česlovas

■ iopti;
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

gis. ir Banonaitė Marijona. Pra- ATSIUNTĖ PAMINĖTIte. ilzoi varnai. t j

Castro turės savo belaisvius, 
o Detroitas savo traktorius.

•
Nikitos “ultimatumas”

Pereitą savaitę Sovietij 
Sąjungos diktatorius pagim-

bius.
Prekybos jūrininkų unijos 

sako, kad tokie pabėgę lai
vai turi būti Įtraukti i dar
bo sutartis ir turi laikytis tų 
pačių nuostatų, kaip ir lai
vai, registraoti Amerikos 
uostuose.

Laivų bendrovės Į tai at
sako, kad svetimuose kraš
tuose registraoti laivai ne
gali būti lyginami su “vieti
niais“ laivais. Vietiniai lai
vai. kūne moka aukštus už
darbius, laikosi dėka iš vv

simena ir pakartotinai neapmąsto 1941 
-lapkričio Įvykių, tai jie nėra tokie realistai, kokiais jie 
užsienyje skaitomi. Dėl Berlyno pusmiescio maskviniai 
vadai savo režimo likimo tikrai nemes i karo svarstyk
les. Jie ne tokie kvailoki, nežiūrint savo palaidų ir pigaus 
didvyriškumo zaunijimų.

Keisčiau girdėti čia kalbant apie tai “jei mes neblo- 
finame.” Juk, jei karo žūt būt norima išvengti, tai kodėl 
nepasirūpinti kokiu nors kompromisu dėl Berlyno visai
neaštrinant krizės. O jei yra rimtas nusistatymas Berlyną atsakomybę už Lietuvos po- 
laikyti. tai koks reikalas patiems dėl savo nusistatymo litika. už krašto gvnimą ir 
rimtumo abejoti ir patiems spėlioti dėl savo galimo blo- 
finimo? Turint rimta pasiryžimą Berlyne rusams nušluo
styti nosis, protinga būtų paskubomis pasirūpinti civi
liams gyventojams slėptuvėmis ir daiyti kitus pasiruo
šimus, kad įvykiai neužkluptų staiga pasiryžusiu.?. bet 
lyg tyčia nepasiruošusius. Šitos mįslės, deja. niekaip ne
atspėsi.

Pagal “vado principą” ar 
diktatoriškai, kartais sako
me ir “autoritariniai” tvar
kėsi ir Lietuva po 1926 m. Jonas,
gruodžio 17 d. perversmo. Malinauskas. Antanas ir 
Valdžios priešaky stovėjo la?. S Utenu km. prie Smilgių, 
vadas, kuris vadinosi pre
zidentu. bet nebuvo nė kie
no rinktas. Tas vadas nešė

riausvbės gaunamoms sub-
Jakelevičienė - Keršytė Elena. SAKALŲ KELIAI, Čikagos d ė" naują .“ultimatumą” dėl sidijoms, o “pabėgusieji 
Grigo duktė iš Giraitės km.. Aukštesniosios Lituanisti- jau seno reikalo—Berlyno, laivai” jokių subsidijų ne- 
Varėnos vis., vyras Jakelevičius kos Mokyklos moksleivių Minėdamas Hitlerio užpuo- gauna ir jei jiems užkrauti 

metraštis, didelio formato ]jmo prieš rasus 20-ties me- tokias pat pareigas, tai jie 
Povi- 95 puslapių, daugybė nuot- tu sukakti. Chruščiovas kai- bematant likviduosis, bus

raukų iš mokyklos gyveni- bėjo ne tiek apie rusų-vokie- parduoti užsienių laivų ben- 
Matulis Antanas. Stepšienės mo jr kitokių. Redagavo N. čių karą, kurs nuteriojo Ru- drovėms. arba ateis ubagau-
brolis, gyveno gal Brooklyn, N. Radvilaitė, D. Šukelytė, M. giją įr sunaikino daug mili- ti subsidijų iš VVashingtono 
York. Dranga, K. Grabauskaitė, Onų Rusijos žmonių, bet jis vyriausybės.tr o • *___ -i - . . -i- L-l-iNavickas Mikas ir jo sesuo ži- M. Pakalniškytė ir S. Valiu- 
delienė (Židelis), Emilija, Juo- kėnas, mokytojo D. Velič- 
zo vaikai iš Palkabalio km.. Va- kos globojami.

grasino Amerikai, kad iki _^aip klausimas turėtų 
šių metų galo jis pasirašys Buti sprendžiamas? Klausi- 
taikos sutarti su rytine Vo- mas dabai- ir aptariamas.

Tai jau aštuntas tos mo- kietija ir tuo būdu priėji- Bet klausimas via gana

Vado principas ir Eichmanas

panašiu? dalykus. Kai kraš
tą ištiko pavojus ir reikėjo rėnos valsčiaus 
ji ginti,
pas 

žiav
nės vadai, narsūs generolai gimęs 1890 m. kovo 12 d. Gau- nių, trumpų apsakymėlių, Panašų ultimatumą Niki- prekybos laivyno negali bū 
ir smarkūs komendantai, rėš vals., Tauragės aps. eilėraščių. ta buvo pagimdęs ir 1958 i ti- Todėl ir kyla klausimas,
negavę iš savo pabėgusio Babickas, Jonas ir Vincas, ir Nesvarbu jų kokybė, bet metais. Jis tada irgi buvo i ar streikas yra tinkamiausia 

jų sesuo Ieva. Jurgio ir Ievos labai vertintinos pastangos nustatęs laiką, iki kurio Ber- į priemonė tokiems ginčams 
vaikai iš Barzdų km. lietuviškai savo mintis reik- lyno klausimas turi būti iš- spręsti? Streikas yra kova

viršininko Įsakymo kraštą 
ginti, jo ir negynė. Jie ra
miausiai išmainė lietuviškas Stepšys, Antanas ir Kazys, 
kariškas uniformas i sovie- Stuknys Vytautas, gimęs 1925 
tiškas ir turi sąžinę visai ra- metais, 
mią. nes jiems niekas nei- šultė, Juozapas ir Pranciškus, 
sakė savo krašto nuo prie- Tarailienė - Matuizienė Teresė.

ginti, šiame atsitikime • J°no duktė.
“vado” skubus pabėgimas Varinauskas, Juozas ir Pranas.

kad pa- iš Kulių valsčiaus.
gim. 1924 m„

Adolfo Eichmano byloje labiau kaip kariškas tar- 
pereitą savaitę “stojo liudy- nautojos turėjo aklai savo 
ti” pats Eichmanas. Jis pir- viršininkų Įsakymus vykdy 
miausiai paaiškino, kad jis ti. Ir vykdė.
ne savo valia atvyko Į žy- Eichmanas nėra pirmas pasitarnauja tam.
dų žemę, kad ten teismas jo vokiškas nacis, kuris šitaip teisintu savo pareigos kraš- čapaitė Alisa 
kaltumą ar nekaltumą aiš- už savo visokius kriminali- to gynimo atžvilgiu neatli- gyvenusi Kaune, po karo buvu 
kintų. Jis buvęs prievarta mus prasikaltimus bando gososcooooooooeooooooooooooooeoooooooeoooooooooooo 
atgabentas Į Izraeli ir apie teisintis. Buvo Įsakymas ir!
jo laisvą sutikimą vykti i
Izraelį negali būti nė kai- ioks pasiteisinimas vo-

šo

šti. Pradėję iš jauno, nebe- spręstas, o jei ne, tai jis gra- 
norės plunksnos pamesti ir sino užsiundyti savo Ulb- 
suaukę. j richtą prieš vakariečiu su-

Pagirtinas Tėvų Komite- sisiekimo kelius su Berlyno 
tas, kuris Metraštį leidžia, miestu.
Linkėtina ir toliau darbą 
tęsti.

Pažymėtina, kad tos mo
kyklos mokiniai leidžia ir 
4 psl. “Tėvynės Atgarsius,” 
kurių jau išėjo 26 numeriai.

1958 metų ultimatumas 
pasirodė tik baidyklė žvir
bliams baidvti. Ar dabarti
nis “ultimatumas” bus rim
tesnis?

tarp darbdavių ir darbinin
kų ir abi pusės gali ilgai ko
voti, kol savo priešingumus 
išlygins, o tuo tarpu nuo 
streiko kenčia visas kraštas 
ir visai Į ginčą neįtraukti 
asmenys ir ištisos ūkio ša
kos.

ji reikėjo vykdyti.. .
Toks pasiteisinimas 

kiškiems naciams atrodo vi- ( 
sai natūralus. Juk “isaky-Į 
mas vra įsakymas” ir ka čia 
daug apie tai kalbėti, o 
ypač Įsakymas yra šventas 
“vado principu” tvarkomoj 
šalyje.

Musolinis, Hitleris, Sta
linas ir dabar Chruščiovas, 
Ispanijos Franko, Portugali
jos Salazaras valdė ir val
do pagal “vado principą,” 
vadas Įsakinėja, o visi val
stybės tarnautojai jo Įsaky
mus vykdo. Vadas nustato 
krašto politiką, o visi gy
ventojai tai politikai turi 
pritarti. Vadas, o senais lai
kais Dievo pateptas valdo
vas, yra atsakomingas už 
šalies politiką, už valstybės• v • • • t • . • 1

bos.
Pasiaiškinęs dėl jo suga

vimo ir prievaila atgabeni
mo Į Izraeli, Eichmanas pra
dėjo aiškintis, kad jis vi
sai esąs nekaltas dėl žydų 
skerdynių Vokietijoje ir jos 
okupuotuose kraštuose ka
ro metu. Jis sakosi buvęs tik 
mažas ratelis biurokratinėj 
mašinoj ir dirbęs tą, kas 
jam buvo Įsakoma. Jis pats 
sakosi žydų neskerdęs ir net 
buvęs priešingas žydų žu
dymui, bet jo niekas neklau
sė ir jo pažiūromis niekas 
nesijdomavo. Jam tik davė 
Įsakymus tvarkyti trauki
nius (su vežamais žudyti 
žydais) ir jis tą darbą dir
bęs. Ir ką iis turėjęs kitą da
ryti? Jis juk gavo Įsakymus j visus žygius, o visi kiti val- 
ir kaip tarnautojas, o juo į stybės tarnautojai yra tik

Užsisakykite Terroje Šitas Knygas
RAPOLAS SKIPITIS: Nepriklausomą Lietuvą sta

tant, Įspūdinga atsiminimų knyga iš mūsų laisvės 
kovų ir pirmųjų nepriklausomo gyvenimo žingsnių, 
vienas rimčiausių ir Įdomiausių veikalų mūsų atsi
minimų literatūroj. 440 psl. kieti viršai, kaina $5.00

ANTANAS TULYS: Tūzų klubas, rinktinių novelių 
knyga, vaizduojanti senosios mūsų tautiečių kar
tos kūrimąsi ir gyvenimą Amerikoje, originali, pa
gaunanti Įdomumu, meniškai 3tipri, drąsi žodžiu, 
kaina ............................................................. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA, stambi apie 200 
psl. knyga, rimtas ir metodingas vadovėlis lietu
viams mokytis anglų kalbos ar tobulintis joje. Vi
si aptarimai lietuviškai, tikslus ir aiškus supažindi
nimas su kalbos dalimis, sintakse ir anglų kalbos 
savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pavyzdžių 
veilimai.s Į lietuvių kalbą. Kieti virš., kaina $3.50

TERRA

3333 So. Halsted SU, Chicago 8,11L

ŽMOGUS IR PROTAS, pa
rašė Alksnis Parausvinis, 30

Indėnų balsas
Pereita savaitę Chicago

je posėdžiavo Amerikos in-
psl., nei kaina, nei leidėjas įjėnu kongresas. Tai buvo 
nepažymėti.

Knygelėj miglotai surašy
ti kai kurie Hamiltono lietu
vių gyvenimo faktai. Žymią 
dalį tų “miglų” išmetus, 
knygelė būtų galėjusi būti 
išspausdinta kuriame nors 
laikraštyje. Kai kurie ten 
minimų faktų jau yra buvę 
ir Keleivy aprašyti, todėl be 
pagrindo knygutės autorius 
rašo, kad “mūsų tremties 
laikraščiai tarnauja kaip tik 
tokiems, apie kuriuos neva
lia nieko rašyti, bei jų viešai 
kritikuoti.”

Būtų tiksliau buvę, jei tai

pirmasis seniausiųjų ameri
kiečių kongresas, kuriame 
buvo atstovujamos visos in 
dėnu giminės. Žinoma, vi 
sos, kurios iki šiolei dar iš
laikė.

Amerikos indėnai savo 
kongresee priėmė eile ta-

“Nusiginklavimas”

Amerika ir Rusija pereitą 
savaitę pradėjo tartis apie 
sušaukimą naujos nusigin
klavimo konferencijos. Ta 
konferencija turėtų svarsty
ti visišką nusiginklavimą!

Bet pirmi pasitarimai pa
rodė, kad net susitarti dėl 
konferencijos tikslų nėra 
taip jau lengva, o ką jau be
kalbėti apie patį nusigin
klavimą, apie kuri jau kal- 

1 bama ir derimasi jau virš 15
rimų dėl jų būvio gerinimo 
ir ypatingai jie reikalavo,

metų.
Rusų bolševikai yra dide-

kad Washingtono vyriaasv- ! ™e!?.ena'-
bėa “indėnų politika” nebū- 1. der'tls 'K1 
tų keičiama be pačių indė- tetsmo dienos ir ne is vietos 
nų pritarimo. nepajudėti. Taip jie derisi

Amerikos “indėnų politi- su Vakarais dėl nusiginkla-
ka” yra daug kartų kėitusis vimo ir, matyt jiems tokios

i ir indėnai mano, kad laikas ? ,,a ln ,
knygelei išleisti reikalingus batu ir ju bal?o išklausyti, Klausimas svarbus, bet 
pinigus leidėjas būtų pasky-, ka(ia vvriausvbė ir kongre- ,ka5 “ ^skinamas
ręs naudingesmam tikslui, sas planuoja kokį nors nau- taip kad tik daugiau dulkių 

ją posūki “indėnų politiko- Ir m«1’ but,f sukeIta?
Pačios gražumu sotus nebūsi. je.” Dabartinė vyriausybė J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
BROCKTON, MASS.

Aplankykit Dariaus-Girėno 
bakūžę

Brockton Fair—paroda 
prasidės liepos 1 d. ir baig
sis liepos 9 d. Brocktono 
Lietuvių Taiybos skyriaus 
globojama “Daliaus ir Gi
rėno” vardo bakūžė taip pat 
atidaryta liepos 1-9 dieno
mis.

Šiais metais bakūžėje 
dailininko K. Žoromskio 
paroda.

Oficialus “Dariaus ir Gi
rėno” vardo bakūžės atida- 
įymas Įvyks liepos 2 d., sek
madieni, 2 vai. popiet su 
pritaikyta tai dienai prog
rama. Tautinius šokius šoks 
Bostono lietuvių tautinių 
šokių grupė O. Ivaškienės 
paruošta.

Šiais metais vėl gautas iš 
Brockton Fair vadovybės 
sutikimas pne bakūžės lai
kyti virtuvę ir barą. Pne ba
kūžės bus pastatyta dide
lė palapinė, kaip ir anksty
vesniais metais. Virtuvei va
dovaus prityrusios šeiminin
kės. Be kitų valgių, bus ga
minami šie lietuviški val
giai: kopūstų sriuba, lietu
viškos pačių gamybos deš
ros su kopūstais, lietuviški 
cepelinai, kaldūnai, kuge
lis ir kt. Kartu veiks baras— ' 
gaivinantys gėrimai.

Lr ii rz /lizino
aiiuaivmv

yra gera proga susitikti savo 
retai matomus pažĮstamus 
iš kitų tolimesniu vietų.

Brocktono Lietuvių Ta
ryba kviečia visus lietuvius 
dalyvauti bakūžės atidary
me liepos 2 d. 2 vai. po pie
tų Brockton Fair-ground 
aikštėje.

Savo laiku čia savo tauti
nius namukus turėjo taip 
pat italai, prancūzai, airiai. 
Iš jų savo tautini namuką 
dar turi airiai. Kiti nepajė
gė išsilaikyti. Brocktono 
Lietuvių Taiybos skyrius, 
nežiūrint visokių sunkumų 
ir išlaidų, dėka paramos iš 
lietuviškųjų o r ganicacijų, 
kasmet rengia bakūžėje lie
tuviško liaudies meno pa
rodas. Bakūžę parodos me
tu aplanko kelioliką tūks
tančių žmonių.

Bakūžė s atidarymo die
ną suvažiuoja daug lietuvių 
iš plačios apylinkės: Bosto
no, Nonvoodo, Worceste- 
rio, Framinghamo ir kt. 
Atostogų metu i šias ir 
kitas apvlinkes suvažiuo
ja nemažai lietuvių iš kitų 
Amerikos vietų. Todėl ato
stogaujantiems taip pat yra

gera proga aplankyti “Da
riaus ir Girėno” vardo ba
kūžę!

Savo atsilankymu padėsi
te išlaikyti tą bakūžę.

Iki malonaus pasimaty
mo!

Brocktono Lietuvių Taryba

WORCESTER, MASS.

Sėkminga gegužinė

Lietuvai Remti Draugijos 
bii-želio 18 d. surengta gegu
žinė buvo labai sėkminga, 
noi-s “Mėlynasis Įstatymas” 
jai daug pakenkė—nebuvo 
galima šokti.

Gegužinėj sunkiai dirbo: 
•Jonas Palubeckas, Vincas 
Mitrikas, Juozas Šalavie- 
ius, J. Dvareckas, J. Tarai
la. M. Žemaitaitis. M. Mit- 
rikienė, U. Dūdienė, J. Dva- 
reckienė ir Julė Lendrai- 
tienė.

Mirė
Naujakurė Teofilė Juo- 

daitienė, 62 m. amžiaus, pa
likusi vyrą Praną ir sūnų 
Praną ir Lietuvoje 2 brolius 
Nevadauskus.

Juozas Lisauskas ir Ona 
Gurevičienė, palikusi nema
žą lietuviškai išauklėtą šei
mą, priklausančią lietuviš
koms organizacijoms. 

Lankėsi svečiai

Elena Matthew su dukra 
Liza iš Texas svečiavosi pas 
savo tėvus Leščevičius ir se
serį Valeriją. Atvykusi ji 
savo motiną rado ligoninėj, 
kur išbuvo 11 dienų. Dabar 
jau jaučiasi geriau.

Birželio 24 d. viešnia su 
dukra išvyko namo.

Birželio 17 d. mus aplan
kė mūsų giminaičiai Anelė 
ir Vladas Aliukoniai iš Sau
gus. Tą pačią dieną jie grižo 
namo.

Pasižymėjęs lietuviukas
Tai Algirdas Valiūnas, 

i Jono ir jo žmonos sūnelis, 
dabar gyvenantis Shrevvs- 
bury, o seniau mano kaimy
nystėje. Jis gavo $150 dova
nų iš Shrewsbury aukš. mo
kyklos ir iš kitų Įstaigų. 

Kitos naujienos
Becker kolegija baigė 

Lyną Tamašauskaitė.
Henrikas Jokubauskas, 

chemikas, ir Mariedale Pi- 
piraitė. mokytoja, netrukus 
susituoks.

Kaista rankos, sunku ra-
Į šyti.

J. Krasinskas

LANKO ŠVENTĄJĮ PETRIKĄ AIRIJOJE

Monako Kunigaikštis Rainier su savo žmona, buvusia 
JAV filmų aktore Grace Kelly. lankosi Airijoje ir ta 
proga lanko šv. Petriko išgarsintą kalną Croagh.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Raudonieji klube triukšmą 
kėlė

WASHINGTON, D. C.

J. Kajecko kalbos
Minint tragiškuosius 1941

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.dardT;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs Ciiškaa; 
Yellovrstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Cknyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti 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 1 Sa gražiab

r-. J

Knyga jau išėjo. LHteisakiumemg knygų tuoj pat 
giunčiaine. Kaina 75 centaL

“KELEIVIS”
<36 Eaat Broadvray So. Boatoe 27, Mase.

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

PATERSON N. J.
Nupirko bibliotekai 

12 knygų
Birželio 15 d. miesto me

m. birželio mėnesio trėmi
mus, Lietuvos atstovas Juo
zas Rajeckas pasakė kalbą 
birželio 11 d. per Baltimo- ras priėmė lietuvių-estų 

' rėš lietuvių radijo pusvalan- delegaciją ir paskelbė Bal-
di, c birželio 18 d. jis kai- lijcs valstybių savaitę, mi- *

.......  ___ : nintMmrtn CiEIran LM1 DinmKą,

tius. Kasmet aukoja dides
nes sumas Amerikos Lietu
vių Tarybai, neužmiršta 
Balfo ir kitų lietuviškų in
stitucijų. Šiemet užsakė Lie
tuvių Klubui “Keleivį” ir

Sibiran de- ūmumų,” nes tų laikra-
kalu per radijo stoti WW- i Porcijų sukaktį. Delegaei- IN.Šilįo kalba su senato- M**™”/

liaus Pell iš R. I., žodžiu cius> Kersti Ruga, J. Kiu- . , . vėliavas anie
yra atspausdinta Congressi- konis ir J. Jasvs. | vertės

Ta pačia proga Jonas
Krukonis iteikė miesto mė-

bėjo angliškai tuo pačiu rei- n*nt 20 metų

o naujai
statomai šv. Kaz: iero ba- 
žnyčiai Įtaisė savo tėvų 

rūmuose ru* knygų, kurias piaše Simono jr Juozapinos Vi-
d- - i- 14 ji c perduoti viešajai miesto dūnaitės Krukoniu, kurie
Birželio 14-20 dd. Con- bibliotekai. Meras Frank buve labai relieinei> at. 

gressiona I Reeord yra suzy-į X. Graves už knygas nuo- spaivu„u langą,
mėtos kalbos, kuriomis l.ę- i širdžiai dėkojo ir pažadėjo imokėdamį 600 dol. 
tuvių ir kitų. pabaltiečių sekančią dieną perduoti bi- ' i^. karta Jonui ačiū 
trėmimus paminėjo senato- bliotekai. J. Krukonio nu- ypač už tas j2 knvĮn). O kad 
nai: Duoglas, Pell, Wiley, ,pirktos knygos: 1) Soviet; ^-aMu toks donas Kruko- 

Policv Toward the Baltic nįg kiekviena ne Amerikos 
States, dr. A, Tarulio; mieste, tai amerikiečiai 
2) The Emergence of Mo- nesišviestų iŠ tokių knygų, 
dern Lithuania, dr. A. Šen- ■ kajp N. Vert; ov kaja ir jos 
no; 3) Selected Lithua- vyro “Russia then and 
nian Short Stories, S. Zo- always,” kurioje į’odinėja-

onal Record.

Mūsų byla senate ir atstovų

Dood, Keating, Lauscheš 
Proxmire, ir kongiesmonai 
Anfuso, Burke, McCor- 
mack, Cunnigham, Dadda- 
įio, Daniel, Derwinski, Din- 
gel, McDonough, Fallon, 
Flood, Gallagher, Helpera, 
Keogh, Lipscomb, Moree, 
Pucinski, Rabault, Rodino,
Schadeberg, Scranton, See-, Jurgėlos; 6) The Forest of

---------  ly-Brown, Wallhauer. Į Anykščiai, vysk. A. Bara-
Atvažiavo, o duktė Įvairiais Pavergtųjų Tautų Savai- nausko; 7) The Evening 
reikalais turėjo važiuoti į tės rezoliucijos paskelbi- Song, F. Beliajaus; 8) An- 
Kenosha. Jai išvykus, Pop-i mo reikalu Congressional cient Symbolism in Lithua-

barsko; Crosses, V. Ramo- ma, kacĮ Lietuvos valstybės 
no; 5) History of the Li- : niekad nebuvo. O šią knygą 
thuanian Nation, dr. C. R. pasjte viešos*' bibliotekose.

Patersonietis

BROOKLYN, N. Y.

sunegalavo, buvo pagul- j Record birželio 14 ir 19 dd. 
as i ligoninę, bet dakta- numeriuose a t s pausdinta 

kongresmonų kalbos ir pa-

oll
dytas
ras liepė jam važiuoti

Kruze ligoninėje
Jonas Kruze pa* uldytas 

Presbiterionų ligo ninėje 
(Bronxe prie 168 gatvės). 
Linkiu Jonui greičiau pas
veikti.

Jonas Kruze eilę metų

nian Folk Art. dr. M. Gim
butienės; 9) Lithuanian 
Nanativė Folksongs, dr. J. 

tiekta rezoliucija, būtent— Balio; 10) Tannenberg, dr. 
j Cahill,^Cunnigham,J)rewin- c. R. Jurgėlos; ll)Lithu- 
i ski, Liisworth, r eigham, anja Through the Ages, dr. 
Harvey, Libonati, Pucinski, a. Šapokos ir 12) Lithua- 
Schneeball ir Sranton. nia, v. Augustino.

Bii’želio 12 d. buvo Lietu
viu Piliečių Klubo narių su-j T. , . . , . n. “ , . * . . , mo. Jis taip ir padare. Posinnkimas. kuriame raudo- ,, . 1taai i i’vo iv m o ci’oimi?• •• «• • • — •
iiitrji, sv<xi ouauv ii<xi iu pi tciiii-

mą, sukėlė dideli triukšmą.
Mat. valdyba rekomendavo 
susirinkimui vieno kandida
to nepriimti klubo nariu, 
nes jis visada “nešioja rau
doną apykaklę.”

Kadang klubo valdvboje 
yra ir vienas Rusijos užtarė
jas, tai
valdybos r uuw««u8 o—,- nmpru, -.ls huvo gimęs 1885 m. ‘“Lithuanian Folk

i susirinkimą pasiruošė na- • • • r C i--------- -Je ar apylinkėje, atvy- a kurias padovanojo V. Seniau savaitealv reikė-
triukšmauti V pakėlė toki -aV° lietm- ko ‘ JAV-bes 1905 metais. Yra čižiūnas. i davo pagalvoti, i koki pobū
triukšmauti n pakele tolų tiksi, net 1ų laikomų kiau- žinoma, kad 1919 metais ir gal | 
triukšmą, koks čia kažin tuvių bene buvo apie tuziną, net iki 1934 metu jis —- 

Susitikę linksmai pašnekė- Chicagoje. Neatsiradus 
davome, i klubą užeidavo- nėms. jo visas turtas

poli yra ir mano svainis.
v

C. K. Braze

RUMFORD, ME.

Viskas pasikeitė

dirbo Vienybės redakcijoj,
_ . . , „ ............... .. . Visos knvgos anglų kai- kelerius metus buvo Balfo

minui o ciu io įpėdiniams §joje bibliotekoje jau reikalų vedėju, vėliau per
buvo Zobarsko “Lithuanian sikėlė i Chicaera ir kuri lai-

XT . . . Pereitų metų gruodžio 28 d. Talės,” nupirktos pa- ką dirbo ALTo raštinėje, iš
nenas Rusuos užtarė- Ne™al°?u 013 atvažiuotų New Yorko valstybėje mirė Do čios bibliotekos, dr. Jasytei .ten sugrįžęs į Brooklyną, il- 
i iis matvti apie ta vGS a vaziaxnie" 0 ne e‘ mininkas BALčIULIS palikda- pračant, ir inž. Vizgirdos ga laiką dirbo SLA raštinėj.
U nuSrima pa^nfor h v i - mas arti dešimties tūkstančiŲ “Vilnius” bei dr. J. Baltru-!

mavo saviškius kurie atėio ♦ * eniaV buxO ( aug pa^?S* dolerių. Jis buvo gimęs 1885 m. ‘“T itknanian Fniv Maža pramogų
ma\ o saviškius, Kūne atėjo tarnų, dirbome drauge, kur Panevėžy

ar yra kada buvęs. Tk vieno 
balso beteko tam raudona
jam priimti.

Vadinasi, raudonieji pra
me.

O dabar, kur eini, savųjų
dėjo šturmuoti klubą, nori nebesutinki. o jei ir sutin- 
jį į savo rankas paimti. Jie tai ir tas pasenęs, pavar-

jau prirašė moterėliu, ku
rios jų klauso. Ir ši kartą 
jos balsavo pagal ju lazdelę.

Reikia budėti, kad mū
sų klube ‘“burliokai” nesu
suktų lizdo.

Pagerbė tėvus
Birželio 18 d. Moterų 

Klubas pagerbė tėvus su- 
ruošdamas jiems pokyli.

Nei kalbų, nei meninės 
dalies nebuvo, vėliau atėjo 
muzikantai, bet esant 92 
laipsniams šilumos ne kažin 
kiek gali šokti.

Ar nebiitu buvę geriau, jei 
būtų pakviestas Lietuvių 
Choras, kuris gražiai sudai
nuoja lietuviškas dainas.

L. J. Stasiulis

Buvo atvažiavę* W. Popoll
Keleivio skaitytojas nuo 

1909 m, Walter Popoll iš 
Kenosha. Wis.. kuriam va
sario 2 d. sukako 83 metai, 
bet kuris dar skaito be aki
nių. sumanė aplankyti savo 
svainę Marv Savickienę, ku
ri gyvena Santa Ana, Calif.
Ten jis išbuvo ištisą mėne
sį. Grįžęs namo panorėjo 
pamatyti dukters Elenos
Harbert naujus namus Mi- Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
ami, tik 3 blokai nuo mūsų. Amerikos himnais.

gęs. Ir krautuvės išnyko. 
Atrodo, kaip po karo.

Kapiniu puošimo dieną 
pasitaikė būti kapinėse. 
Žvalgausi, skaitau parašus. 
Kiek čia geru bičiulių, drau
gų ateita! Apžiūrėjau kur ir 
sau vietą pasirinkti. Jos dar' 
yra.

Kuršėniškis

CLEVELANO. OHIO

Paminėtas 1941 m. birželis
Tas baisiausias dienas 

negalėjo nepaminėti ir Cle
velando lietuviai. Minėta 
kartu su latviais ir estais.

Vyro ir dukros didelėmis Jas galite gauti ir Kelei- 
pastangomis iš Sibiro išva- vio administracijoje:

gimi- 
pereis

New Yorko valstybės žinion. Jo 
Įpėdiniai ar apie juos žinantieji 
prašomi galimai greičiau atsi
liept i.

(ONSLEATE GENERAL 
OF LITHUANIA 
41 W. 82nd Street 

New York 24, N. Y. 
KONSULATO IEŠKOMI 

gg"s g-gg'g'gš^Of-"S'Xg:

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuve 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Tuo būdu Patersono bi- vi eiti> nes būdavo jų daug. 
gyveno biloteka dabar turi beveik Dabąr retai bebūna, todėl 

visą anglų kalba lituanisti- jaunimas nebeturi progos 
ką. Knygos čia išvardintos didesniais būriais sueiti, pa
tam, kad vietos lietuviai jų bendrauti. Tuo būdu jie. dar 
reikalautų ar rekomenduo- į lenkiau tirpsta milioninio 
tų ias amerikiečiams. Jei miesto bangose.
J. Krukonis paaukojo $50 Reikėtų apie tai rimtai 
ar daugsiau joms Įgyti ir pagalvoti visiems kartu.
iraišo laiką, tai mes parody- Mirė J. Zarskienė 
kime nors reikiamo dėme- .. , a a ...
šio. J. Krukonis nažarlėio , Nekll?t ,urtf> 
ir ateitvie nupirkti kiekvie- Juoza5 X“?™’ ’av0 "a’ 
na išeisiančia anghj kalba <86/3 78th St., Wo-
eerą lituanistine knveą. ,o'?aJen .ra,'° ™ras,ą Ju- 
Labai ačiū ir didelė garbė ,.':a ^arsk.enę, 79 metų am- 
jam už tai. Jei kiekviena- z,aus-
me mieste atsirastu žmonės, Ekskursija i Lietuva 
kurie domėtųsi tokia idėja, f biržc,.
ta, musu amri.sko,, 1, uan,- J7 b j ka- kof,,, (ejš 
suka nesuletų sandeliuose k„ bi,.žclio ,, d Ekskur. 
ir ka, kurie amenk'ec'a, ne- ?anh] a b. (,u R
ieškotų Lietuvos Azijoje ar k|yno Verslinb;kai Si.
Af.ikoje.^ . manavičius m Ignas Sutkus.

Pažymėtina, kad J. Kiu- Gpjš liepos \ 
konis, kuris į Ameriką at
važiavo 1913 m., turėdamas K. Žemaitis
19 metų amžiaus ir nemokė- «»oot03ooooo:---zrat

duota Barbora Armonienė 
panasakojo, ką ji išgyveno 
bolševikų nelaisvėje. Jos 
kalba rado atgarsį ir vietos 
spaudoje.

Gubernatorius ta proga 
birželio 18 d. paskelbė 
Baltic Memorial Day. Mi
nėjime jo proklamaciją per
skaitė Civilių Teisių Ko
misijos atstovas John Scha- j 
bo.

Minėjimas buvo baigtas

Broa«iwav.
So. Boston 27, Mat*.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA,
1499 kil. AM 102-7 FM 

KaMlitn: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryto. 

Aeitarlienj ir aekmadieni
nno »-30 iki 9:3® raL ryto 

VAKARU9KOS: pirmad. 7 nū. ▼.
Tel.: HEmloek 4-2413 

7I59 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 2». ILL.

damas nei rašyti, nei skaity- MŪSŲ ATStOVO ANGLI- 
ti, dabar skaito ir kalba ge- JOJE NAU ,AS ADRESAS 
rai angliškai ir lietuviškai. ______
Su rašvmu taip pat neturi 
sunkumų. Jis visa tai išmo
ko pats per save. Jis ver
čiasi akcijų supirkimu. Bu
vo tris kartus visai suban- 

| krutavęs. 1941-2 m. jis vėl 
' pradėjo nuo 500 dol.. o da
bar jo akcijų vertė sukasi 
apie ketvirtį miliono dole
rių. Būdamas tame versle Lietuviškas angliška* iv 
gerai patyręs jis nesitiki dyna*, paruošė Vilius Fete- 
ketvirto bankroto. Lietu- raitis, 58f puslapiai, kaina 
viškiems reikalams jis jau- ;$7.00.

J. V :nskuna*
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire*, Scotland.

GAVOM*: NAUJĄ 
ŽODYNĄ



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 26, Birželio 28, 1961

Po 20 metų prikėlė i Telkia darbininkus Sibirui

Rūsčios dienos Lietuvoje
J. VLKS

NEPRIKLAUSOMYBĖ

Gegužės 5 d. Vilniaus 
univei-sitete buvo po 20 me
tu iš numirusių prikeltas 
ir iškilmingai paminėtas

(E) “Vyriausioji perkėli
mo ir organizuoto darbinin
ku telkimo valdyba pne 
Lietuvos TSR ministerių

piof. Vincas Čepinskis, so- tarybos” Vilniaus “Tiesoje” 
eialdenu(kratas, žymus fi- paskelbė atsišaukimą, ku- 
zikas, miręs 1940 metais, riuo telkiami darbininkai i 
Vieną valandą užsitęsusi Kustanajaus ir Karagandos 
pranešimą apie V. Čepinskį sričių įmones. Dėl "doku- 
skaitė ir i padanges kėlė jo mentų apiforminimo’* pata- 
buvęs mokiuvs, dabar Mok- viama kreiptis šiais adre- 
slų Akademijos prezidentas ?ais: Vilnius, Sodų gatvė 
J. Matulis. .Jis pasakė lai- 15 Kaunas. Stalino pros- 
kąs didele garbe, kad buvęs pektas 24 ir 116: Klaipėda. 
Čepinskio mokinys. Cvirkos gatvė 25. Šiauliai,

M irusis nebepavojingas. Vilniaus gatvė 143: Pane- 
M irusius galima apvogti, vėžys, miesto vykd. komi- 
galima juos padaryti poten- tete. Verbavimo* tinklas la- 
cialiais bolševikais, galima Kai platus, nes skelbiama, 
apie juos kalbėti, ką tk no- kad registruotis galima ir 
ri.— mirusieji tyli, o todėl kiekvieno rajono vykd. ko- 
kodėl jų nuopelnais nepasi- mitete.
naudoti ir juos net į savo i

Lietuva rūsčias dienas 
yra pergyvenusi, ne vien tik 
1940-41 m. siaubingus bir
želius. Jos senos valstybės 
paskutinieji metai taip pat 
buvo pasibaisėtini. Didysis 
Lietuvos rv»ų kaimynas Ru-

sušauktas Gardine. Vos 
spėjo seimas susirinkti, jį 
apsupa rusų kariuomenė. 
Dėl tokio Rusijos kariuo
menės veiksmo susirinkę 
Seimo nariai paskelbė tylos 
protestą. Jie neatsakinėjo į

sija kariu . u vakarų kaimy- jokius klausimus, nekalbė- 
nu Prūsija tykoio į Lietuvos j°- visos dienos tylos 111- 
žemes. Jau 17.2 metais va-i sy papirktas seimo pirmi- 
sario 2 d. buvo pasirašyta ninkas pareiškė, kad toji 
tarp Rusijos ir Vokietijos tyk reiškia tam padalini-

“bažnyčią” neįrašyti?

Užkliuvo “Kryžių kalnas”
Jurgaičių, arba Kryžių, 

kalnas via Šiaulių apskrity
je, M eškuičių valsčiaus 
bos*1 prie Kulpės (Mūšos

Apie elektrifikaciją

(E) Lietuvos komunistų 
žurnale “Komunistas” (5 
nr) paduodami kai kurie 
naujausi duomenys apie 

n" Lietuvos elektrifikaciją. Bū
dingas pabrėžimas, kad vi

aukštupio kairio jo-šiaurinio elektrinės, išskyrus Klai- 
itako) upės ir toje Lietuvos pėdos (ir, žinoma, jėgainės 
istorijoje garsioje apylinkė- prįe upių) varomos vietiniu
je. kur 1236 metais rugsėjo 
22 d. Lietuvos kariuomenė 
vadinamajame Saulės mū
šyje visiškai sumušė Vokie
čiu kardininkų ordino nuo 
I atvijus pusės isibriovusią 
kariuomenę. Tada žuvo ir 
pats ordino magistras Fol- 
kevin bei daugybė jo rite
rių. Taigi tas kalnas iš se
no garsus, o paskutiniuoju 
metu jis buvo tuo ypatin
gas. kad žmonės jame pri
statė kelias dešimtis kryžių.

Tokios kitos vietos, ku
rioje būtų tiek visokių kry
žių ( ne kapuose) pristaty
ta. Lietuvoje nebuvo, todėl 
Krvžiu kaina laikydavo ne• < v *
tik lietuviai iš kitų vietų, bet 
ir svetimšaliai.

Dabar to kalno nebegali
ma pažinti, nes visi kryžiai 
sudeginti ar į laužą išvežti, 
tik kažin kokiu būdu dar 
palikti du. Kalnas budriai; 
saugojamas. Matyti, bijo
ma. kad žmonės vėl nepra
dėtu kryžius statyti nakti- , 
mis. kaip kad darė caro 
laikais.

Žmuidzinavičiaus dovana

Dail. Antanas Žmuidzi
navičius, kuris yra 80 me
tu amžiaus, savo paveikslus 
(savus ir jo turimus kitų 
dailininkų), t a i komosios 
dailės, liaudies dailės, etno
grafinius, numizmatinius ir 
Kj. rinkinius padovanojo 
valdžiai.

Ministerių tarybos padė
ka buvo išspausdinta “Tie
sėje.”
Ta molis—bokso čempionas

(E) Vilniaus “Tiesa" bir
želio 11 d. pirmame pusla
py pranešė iš Belgrado apie 
I i ča • < I ą Tarnui į—Europos 
čempioną. Sovietų sporti
ninkai iškovojo aukso me- gumas, 
dalius 5, ir 3 sidabro meda
lius. Penkių čempionų tar
pe, b< lietuvio Tamulio, dar 
yra ir latvis Aloyzas Tuni
sas.

Tamulis, pagal “Tiesą,” 
jau tris kartus buvo iškovo
jęs respublikos bokso čem
piono vardą. Du kartu jis 
buvo šalies (suprask Sovie
tu Sąjungos) čempionu. Jis 
treniruojasi du kaitų buvu
sio Europos čempiono, Al- 
gorrlo Šociko, vadovauja
mas.

durpių kuru. Iš straipsnio 
aiškėja, kad atsisakyta nusi
statymo statyti kelias ma
žas ar vidutinio pajėgumo 
elektrines. Jos esančios ne
ekonomiškos. Dabar stato
ma šiluminė elektrinė prie 
Vievio būsianti ne tik 12 
kaitų galingesnė už Kauno 
HES elektrinę prie Nemuno, 
bet viena galingiausių viso
je Sovietų Sąjungoje. Išvys
čius pilną pajėgumą toji e- 
lektrinė prie Vienio gamin
sianti 3 kartus daugiau 
elektros energijos, negu bū
davo gaminama visoje cari
nėje Rusijoje.

Mokinių tėvai prieš
“politines pamokas”

(E) Iš kai kurių straius- 
nių Vilniaus “Tiesoje” gali
ma susidaryti išvadą, kad 
vidurinių mokyklų tėvai 
kartais kreipiasi į mokyto
jus ir jų prašo nesunkinti 
vaikų sąmonės "politinėmis 
pamokomis.” Mokytoja — 
matyti, komunistė—tokių 
tėvų politiniu nesusipratimu 
piktinasi ir tai viešai išreiš
kė laikraštvje. Buvę ir kito
kių atsitikimų. Kai mokinė 
mokytojo buvusi paklausta, 
dėl ko ji neprisidėjusi prie 
metalo laužo rinkimo ir nie
ko į mokyklą neatnešė, mo
kinė atsakė, ji nesanti “pi
onierė” ir dėl to nepriva
lanti tokiais dalykais užsi
imti.

Propaganda už Sibirą

(E) Vilniaus radijas bir
želio 11 d. davė propagan
dinę transliaciją apie Sibi
rą, citavo Novosibirske ką 
tik išleistą leidinį “Mano Si
biras." Išgirtas to didžiulio 
krašto nepaprastas turtin-

į (Prūsijos) slapta sutartis 
1 dėl Lietuvos-Lenkijos vals
tybės žemių pasidalinimo. 
Ir ta kryptimi Rusija pradė
jo uoliai veikti įvairių prie
kabių ieškodama. Čia Ru
sija pareikalavo, kad nebū- 
tų pravoslavijos bažnyčia 
Lietuvoj ir Lenkijoj perse
kiojama. O kai nesisekė tie
sioginiai priekabių susiras
ti, tai buvo pavartotos to
kios pat priemonės kaip var
tojamos ir dabar: papirki
nėjimai. slaptų agentų siun
timas, melas ir smurtas. Tų 
pačių 1772 m. rugpiūčio mė
nesį Rusija su Prūsija jau 
pasirašo pakartotiną sutartį 
dėl Lenkijos-Lietuvos že
mių pasidalinimo. Dabar 
Rusijos diplomatai ir jų a- 
gentai, Lietuvos-Lenkijos 
valstybėje veikią, elgiasi 
stačiokiškai, veik viešai pa
pirkinėja įtakingesnius tų 
šalių valstybininkus ir Įvai
riais būdais stengiasi palai
kyti toje Lietuvos ir Lenki
jos unijinėje valstybėje ne
tvarką, nesantaiką, kivir
čus.

Lenkijoje iš seniau buvo 
įsigalėjęs jos seimuose ir

mui pritarimą
Po šio tragingo padalini

mo jau sekė tretysis ir pas
kutinysis Lietuvos ir Lenki
jos valstybių žemių pasida
linimas tarp Rusijos, Prūsi
jos ir Austrijos. Tarp jų visų 
veikė slaptas susitarimas 
dėl tų žemių pasidalinimo.

Čia piisiminkime 1939 m. 
rudenio slaptai pasirašytą 
Rusijos ir Vokietijos slaptą 
sutartį dėl Lietuvos ir Len
kijos žemių pasidalinimo. 
Ir tuomet Lietuvos žemės 
buvo du kartu pasidalina
mos. Pirmu slaptu susitari
mu Lietuvos Sūduvija buvo 
palikta Vokietijai. Vėliau 
Vokietija tą žemės gabalą 
sutiko Rusijai už gryną auk
są parduoti—vienas grobi
kas grobio dalį pardavė ki
tam savo sėbrui apiplėšimo 
talkininkui.

Ir dabar, kaip ir anuo
met, buvo pravesti suklasto
ti vadinamo Liaudies seimo 
rinkimai ir to seimo susi
rinkusieji nariai buvo pri
versti paprašyti Maskvos su
tikimo įjungti Lietuvos že
mes į Sovietų Rusijos impe
riją. Bet nors tie rinkimai 
buvo SuklaštOtl, JO nariai at-seimeliuose vadinamas libe- . , .

rum veto. Juo naudojosi bet: nnkU komunistų partijos, o 
kuris seimo atstovas. Tai
toks papirktas atstovas vi-

Vou
PRIVfNT FORLST DRĮS’.

suomet turėjo teisę vetuoti 
(uždrausti)) bet kuri kraš
tui naudingą įstatymą. Įg
risusio veto Lietuvos ir Len
kijos toliau įžiūri bajorai 
jau norėjo nusikratyti įsta
tymo keliu.. Rusija visaip 
drumstė tos valstybės gy
venimą, kad veto ir toliau 
būtų vartojamas. Kadangi 
šalyje suirutė didėjo, tai 
Rusijai buvo lengva surasti 
priežastis įtraukti ten savo 
kariuomenės įgulas. Tokių 
įgulų būta Varšuvoje, Gar
dine, Vilniuje ir kitur. (Čia 
prisiminkime 1939 m. pa
baigoj Lietuvoje įvestas 
Rusijos kariuomenės įgu
las).

Kai Lenkija ir Lietuva 
sukilo prieš rusus, tai Ru
sijos imperatorė Katrė pa
vedė generolui Suvorovui 
numalšinti sukilėlius. Tai 
buvo dienos, panašios į 

į 1940-1941 m. siaubingas 
birželio dieras.

Generolas savo užimtose 
vietose leido savo “didvy
riams” tris dienas ir tris 
naktis sauvaliauti. Ir štai 
įvyksta piimas Lietuvos ir 
Lenkijos pasidalinimas tarp 
Rusijos ir Prūsijos. Išprie
vartautas Lenkijos seimas 
tokiam pasidalinimui prita
rė. Lietuvos ir Lenkijos žmo
nės dėl to pasidalinimo su
nerimo. Deja, rusų skaitlin- 
gesnė kariuomenė sužlugdė 
pastangas atstatyti savo 
valstybinį gyvenimą. 1793 
metais įvyksta antras Lietu- 

; vos ir Lenkijos žemių pasi
dalinimas. šiame pasidali
nime, be Rusijos ir Prūsijos, 
dalyvauja ir Austrija.

Kaip pirmąjį, taip ir ant
rąjį Lietuvos ir Lenkijos 
žemių pasidalinimą turėjo 
patvirtinti seimas. Jis buvo

vienok ir tokio seimo Mas
kva pabūgo. Plėšiko sąžinė 
sunerimo. Kauno valstybės 
teatras, kur posėdžiavo tas 
menamas seimas, buvo rusų 
kariuomenės s a ugojamas. 
Tarp susirinkusių menamo 
seimo narių sėdėjo “sve
čiai,” kurių kišenėse pūp
sojo naganai. Neva to seimo 
prezidiumo ilgas stalas bu
vo užtiestas plačia staltiese 
ir po tuo stalu tūnojo gink
luotas automatiniais šautu
vais ir kulkosvaidžiais ru
sų kareivių būrys. O teatro 
užkulisiuose tykojo pareng
ties stovyje gerai ginkluo
tas rusų karių būrys.

Formaliai nebuvo pasta
tyta balsavimui klausimo 
dėl Lietuvos įjungimo į su- 
sovietintos Rusijos imperi
jos sienas. Kai buvo per
skaityta tokio turinio rezo
liucija, tai buvusieji teatre 
“svečiai’’ ir kiti pradėjo 
Mukusiai ploti, “ura“ šaukti 
ir to kilusio triukšmo metu 
vis buvo girdėtis menamo 
seimo pirmininko balsas: 
kas prieš? Ir neskaityda
mas balsų, pasakė, kad re
zoliucija vienbalsiai “priim
ta.”

Taigi, didysis iš Rytų Lie
tuvos kaimynas jau prade
dant 17-tuoju šimtmečiu 
suko galvą kaip įsigalėti 
Lietuvos žemėse. Ir tuos sa
vo ketinimus kelis kartus 
pakartotinai vykdė. T a i 
1940 metais jau jo, to kai- 
myno-Rusijos turėta gero 
patyrimo. Neveltui to meto 
buvęs Maskvos užsienio rei
kalų ministeris . Molotovas 
ta proga pasakė kalbą, pri
simindamas carės Katrės 
Antrosios toje srityje turė
tus nuopelnus.

Ką gi reiškia Nepriklau
somybė, kurią mes švęsime 
liepos 4 dieną? Aišku, mes 
negalvojame vien tik apie 
savo nepriklausomybę, pas
kelbtą 1776 metais liepos 1 
dieną—prieš 185 metus.

Mums nepi iklausomyl>ė 
reiškia ne vien tik mūsų su
verenitetą, bet ir tai, kas yra 
įsišakniję mūsų istorijoje ir 
tradicijoje. Nepriklausomy
bės Deklaracijoje, kuria bu
vo atžymėtas JAV-ių gim
tadienis. glūdėjo ne vien 
tik reikalavimas, bet ir tau
tos suvereniteto patvirtini
mas. Joje taip pat buco 
įtraukti principai, pagal ku
riuos santykiai tarp pačių 
piliečių turėjo būti tvarko
mi..

Pagrindinė mintis, kuri 
pasidarė kertiniu JA\ -bių 
akmeniu, buvo kategoriškas 
pasisakymas, kad “visi žmo
nės yra sukurti lygūs.” šiuo 
būdu buvo sukurtas nesu
laužomas ryšys tarp nepri
klausomybės principo ir 
lygybės. Pagal šiuos princi
pus buvo nustatyta, kaip 
mūsų demokratinės institu
cijos turės augti ir veikti.

Jeigu žodis “nepriklauso
mybė” turi tam tikrus ypa
tumus JAV-bėse, tai kokią 
turi šis žodis reikšmę, kai 
jis yra naudojamas atsakin
gų amerikiečių kituose kra
štuose?

Prezidentas Kennedy pa
kartotinai lietė šią temą li
jo žodžiai nepalieka abejo
nės, ką mūsų kraštas išreiš
kia, kalbėdamas apie kitų 
kraštų n e p riklausoniybę. 
Amerikiečių laikysena, pa
sakė prezidentas, yra įsitiki- 

, nimas, kad “JAV-ių intere- 
I sas yra, kad mes ir mūsų 
vaikai gyveritume laisvųjų 
pasaulyje, atvirose visuome
nėse, kiekvienai išvystant 
savo nuosavą politinę de
mokratiją.”

Tai reiškia, kad JAV-ės, 
norėdamos matyti kiekvie
ną kraštą pasaulyje gaunant 
pilną nepriklausomybę, ne
reikalauja, kad tie kraštai 
turėtų tiksliai apibrėžtą de
mokratijos formą. Jos taip 
pat nedaro skirtumo tarp 
didelių ir mažų kraštu, kur 
nepriklausomybė siekiama.

Kiti prezidento ir jo auk
štų pareigūnų pasisakymai 
aiškiai parodo, kad nėra 
g e o g r afinų apribojimų 
Amerikos norams matyti 
kiekvieną tautą, kiekvieno
je pasaulio dalyje, turinčią 
nepriklausomą savitą gyve
nimą. Nėra jokios abejonės 
dėl mūsų nusistatymo pa
dėti toms tautoms, kurių ne
priklausomybė yra pavojuj.

Ši laikysena yra nuosek
lus rezultatas istorinio pro
ceso, kuris JAV-es oastatė 
tų tautų pusėje, kuriu egzi
stencija buvo pavojuje, ar 
kurios buvo sukliudytos tu
rėti savo tautinę nepriklau- 
sovybę. Šią istorinę tradi
ciją prezidentas Kennedy 
palietė sakydamas: “Tai 
Amerikos revoliucija, o ne 
Rusijos, kuri pradėjo žmo
gaus kovą dėl nepriklauso
mybės ir asmeniškos lais

NOKI SKABIAI TUOKTIS, O NEGALI

Ži&oina, taip atsitiko fiintu aktoriams Vieno- mieste 
Austrijoj. j.e nori skubiai susituokti, nes Paryžiuje 
ie.\:a naują filmą sukti, o Austrijos vedybų registra
cijų ištaiga jų nesutuokia, nes jaunoji Laureo Ikicall 
neturi savo pirmojo vyro mirties liudijimo, o jauna
sis Jason Kohards neturi dokumento, kad yra išsisky
rę* su savo paskutine žmona. Vot ir bėda!

AMERIKA SENSTA

ves. A. C.

Tik gegutė 
vaikais.

2alg;t;žo mušis

Neturintieji laiko storu kny
gų apie tą I ietuvos istori
jos svarbų įvyk’ ska’tvti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

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

nesirūpina savo knygelę “Žalgirio
Knygelės kaina 50

mūšis”.
'cntų.

Prieš 40 metų JAV gy
ventojų amžiaus vidurkis 
buvo tik 54.1 metu. o dabar 
vidutiniai žmonės gyvena 
iki 69.7 metų. Šiandien 65 
metu ir senesniu jau vra 
virš 16 milionų ir 600 tūks
tančių, arba vienas iš 1! gy
ventoju, o tuo tarpu 1920 
metais tokių tebuvo vienas 
iš' 20. Mokslininkai apskai
čiavo, kad šio šimtmečio 
gale, tai via po 40 metų, mi
nėtų senti žmonių skaičius 
padidės iki 35 milionų, va
dinasi, bus dvigubai dides
nis negu šiandien.

Šiemet pirmą kaitą JAV 
istorijoj 85 metų ir vyresnio 
amžiaus senų žmonių skai
čius prašoko 1 miiiona.

įdomu pastebėti, kari iš 
kiekvienų trijų asmenų, se
nesnių kaip 65 metų, viena 
yra atskirai gyvenanti mo
teris—našlė, persiskyrusi ar 
sena pana. Tik 8' < minėtų 
senų žmonių tegyvena že
mės ūkyje, 22 ' > gyvena 
mažuose miesteliuose ir 
70'< miestuose.

Senesniu motėm v r a 
daug daugiau negu vyrų: 
šimtui vyrų, j>eržengusių 
65 metų slenksti, tenka 121 
moteris tokio pat amžiaus, 
o senesnių kaip 85 m, tarpe 
šimtui vyrų tenka net 157 
moterys to paties amžiaus. 
Penktadalis senesnių kaip 
65 m. dar dirba ar ieško 
darbo, trys iš keturių to am
žiaus gyventojų gyvena šei
mose, apie penktadalis gy
vena vieni ir tik 5'< gyve
na prieglaudose.

Suprantama, kad senųjų 
žmonių skaičius ypač didė
ja tose valstijose, kur klima
tas šiltesnis—Floridoj. Ka
lifornijoj, Arizonoj. Ten jų 
daug važiuoja ir iš kitų 
valstijų savo dienas baigti.

Senų žmonių skaičiui di- 
dčjaint, kyla ir naujų klau
simų. Vienas jų, kuris čia 
bendrai tebėra nesutvarky
tas, tai medicinos pagalba. 
Senesni žmonės jos dau
giausia reikalingi, bet nevi
si tegali dėl brangumo gy
dytojo patarnavimu pasi
naudoti. Visokie atžagarei
viai kiek pajėgia priešinasi, 
kad visi seni žmonės būtų 
apdrausti ligoje taip, kaip 
dabar yra apdrausti senat
vės pensija.

Baigiant verta pažymėti, i 
kad mokslininkai labai švie
siai žiūri į žmonių amžiaus 
dar didesnį pailginimą. Jie 
daro didelę pažangą ieško
dami, kaip susiaurėjusias 
arterijos galima būtų pakei

sti plastikinėmis, ir jei tas 
pavyks (o vilties esama ne
mažai), tai tada amžiaus 
vidurkis butu apie 130 me
tų. ?’at. mūsų amžių labai 
sutrumį ina sklerozė, kraujo 
indu susiaurėjimas, dėl ku
rio sokrinl a kraujo apyta
ka ir todėl šiandieną tiek 
daug miršta širdies ligomis.

DU PASAULIAI

Tai Berlynas. Vakarų 
Berlyno krautuves lūžta nuo 
prekių gausvbės. Dau g 
prekių čia ret vra pigesnės, 
negu Vakarų Vokietijoj. 
Bet koks skirtumas, palygi
nus su sovietine miesto dali
mi.

štai vienos didelės krau
tuvės sovietiniame Berlyne 
vaizdas. Daug raudonų ko
pūstų, sūris beveik be rie
balų. Jokio kondensuoto 
pieno, sviestas ir pienas tik 
pagal registram!-cs korteles, 
bet ir tu gaminiu trūksta, 
saldainiai apibarstyti ru
dais miltais, šokoladas ne
skanus ir daug brangesnis 
kaip Vakaruose: didelė pa
siūla keksų, bet visi pra
džiūvę. Konservinių prekių 
stiklai su surūdijusiais 
dangteliais Vietinės cigare
tės perdžiūvusios. Kavos 
pupelių svaras kaštuoja vis

Ne žemės derliumi, ne drabu
žiu įvairumu, ne šalies gražu
mu. n<> mie-.: u ir pilių stiprumu 
laikos tautos. bet daugiausia iš
laikydamos savą.ią kalbą.

Mikalojus Daukša

PAPRAŠĖ IŠVAŽU OTI

Amerikos vyriausybė pap
rašė Čekoslovakijos diplo
matą prie Jungtinių Tautų, 
Mirslovą Nacvalac’ą aplei
sti ši kraštą. Jis kaltinamas 
šnipinėję* komunistų nau
dai.
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Pasikalbamas 
Maikio sa Totu

Deguto baltinimas
I

VYT. SIRVYDAS

teorijos ar
mo pavidalų, pavuošia me
džiaginį pagrindą žengti i 
pažangesnę visuomenės ir

SKRAIDANTIS ŽMOGUS KNYGŲ KLUBAI

Kieno viršus
gyvenimo

Savo teorijoje Marksas <?*”yb‘£ ^ntvarką-socia- 
numatė, proletarinė -»vo. Kapitahzmo širdyjerevo-

pn nuaustai Įsiliep-į 
snosianti tose pramoningo- | ..se valstybėse, kuriose kapi- savo d,?n.as atgyvenus,ų
talizmas gamybos našumą 
bus išvystęs iki aukščiau
siai šiai tvarkai galimo laip
snio. Savo perversmą pro
letarine revoliucija pakrik
štiję bolševikų vadeivos bu
vo nuo pat pradžių verčia
mi aiškinti, kodėl Marksas 

i neklydo ir kodėl jų revo
liucija “socialistinė.” Vienu 
žodžiu, kodėl vilkas sotus 
ir avis sveika?

Tokiu būdu, bolševikinės 
revoliucijos teisėtumo nus
tatymas esąs “‘vienas pag- 
rindiniausių sovietinės isto
rijos mokslo uždavinių.” 
Tai teigia kandidatas istori
jos mokslų daktaratui, kuris 
yra vyriausias Maskvos Is-

į torijos Instituto bendradar
bis ir imperialistinio tarp
snio Rusijos istorijos žino
vas, prof. Povilas Volobu
jevas (žurnale “Voprosy 
Istoriji,” nr 11, 1960).

Jei bolševikinė revoliucija 
iš tikrųjų (Markso teorijos 
prasme) yra proletarinė re
voliucija, ji, gali būti, yra 
kelrodvs ir kitiems atsiliku-

vis bręsta prieštaravimas 
tarp gamvbos galimybių ir 

vi
suomeninių santykių. Šis 
prieštaravimas sudaro eko
nominį socialistinei revo
liucijai pagrindą. Kapita
lizmas auklėja proletarijatą 
kaip visuomenės pajėgą, 
kuriai skina sunaikinti at
gyvenusią kapitalizmo san
tvarką ir praskinti kelią i 
socializmą, šio uždavinio 
Įsisąmoninimą Marksas ir 
Engelsas laikė būtinu poli
tiniu pagrindu socialistinei 
revoliucijai.”

PIKETUOJA

Prekybos laivyno darbinin
ku ir tarnautoju streikas 
dar nesibaigia. Streikas 
yra apėmęs rytu, pietų ir 
vakaru uostus. Visur pike
tuojama.

Žmogaus norams nėra ga- Pirmasis Knygų Klubas 
lo. Po ilgų roplinėjimo me- Amerikoje buvo Įkurtas 
tų, pradėjęs dviem kojom prieš dvidešimt metų. Šian- 
vaikščioti, jis panoro ir dien jų yra daugiau ne 80, 
sparnus turėti—ore skrai- metus paskleidžia apie 90 
dyti. milionų visokių knygų.

I Juk jau senose Graikijos Tie klubai yra Įvairūs, 
padavimuose kalbama, kad jiems priklauso visokio am- 

i Dedalus, užsitraukęs Kretos žiaus ir profesijų asmenys, 
salos karaliaus Minos ne- V irš tuzino yra tik jaunimui 
malonę, padirbo sau is sa
vo sūnui Ikaras sparnus ir 
išskrido. Ikarus pakilo per
daug aiti saulės, todėl iš
tirpo vaškas, kuriuo buvo 
sulipdyti sparnai, ir jis nu
krito i jūrą, o Dedalus nusi
leido Italijoj.

1 Jei jau tada žmogus sva
joj kaip paukštis orą skrai
dyti, tai ką bekalbėti apie -vra didžiausias ir geriausiai 
vėlesnių laikų jo įpėdinius.
Daug jų suko galvas, kaip tą 
padaryti, ir koks buvo

Istorijos blizginimas
Kaip bolševikai stengiasi lengviau proletarinę revo-

—Oi, Maiki, oi 
naujienos . . .

—O kas atsitiko?
—Kunigai jau atsime

tė nuo kunigystės, tai vot 
kas atsitiko.

—Tai nedidelė naujiena,

šlėktos dienos. Ir dar generolu de
diesi.

—Nu, o tau nebaisu?
—Manęs tas visiškai ne

liečia, tėve; kodėl man tu
rėtu būti baisu?£

—Maiki. seniau ir aš bu-
tėve. Lietuviai yra turėję i vau krabras. Atsimenu, kar- _ 
nemaža tokių kunigų, ką tą pareidamas iš Plungės at-j sjems kraštams? Nestebė- 
išsižadėjo kunigystės, ir' laidų turėjau ant kapinių
vis dėlto dangus nesugriu- nakvoti ir tai nebijojau.
vo.

—Maiki, jeigu ligšiol 
dar nesugriuvo, tai dabar 
gali sugriūti, ba tokio atsi
tikimo ant svieto dar ne
buvo.

—Buvo, tėve, buvo.
—O aš tau sakau, kad ne- visą savo gyvenimą melsda- 

buvo. Jeigu katras ir atsi- vausi prie sv. Jurgio, ba

tina, jei diktatūra savo isto
rikams užkorė pareigą bol
ševikinę revoliuciją skaityti 

kie. Katalikų kunigas neiš-'socialistine ir ją aiškinti 
virsdavo i žydą. Dabar jau
aš ir bažnyčioje bijočiau na-

; k votį. Juk negali žinoti, ar 
sustatyti tenai šventieji yra 

i tikri šventieji, ar ne. Ve, aš

Ale tada ir laikai buvo kito-

kaip neišvengiamą prasmin
gą išrutulą pagal Markso te
oriją apie žmonijos isterijom 
eigą.

Vakarų pasaulis abejoja

skirtu knygų klubų, vra So
du Ki ve u Klubas, Mokslo 
Knygų klubas, Gerų Leidi- 
rių klubas. . . yra klubų, 
kurie savo nariams parūpi- 
i a tik klasinę literatūrą, 
ari.a tik istorijos, ekonomi
jos ar kurios kitos srities 
knygas.

“Book of the Month Club”

žinomas knygų klubas su 
250,000 narių. Tas klubas 
turi žinovų valdybą, sudary-

džiaugsmas, kada po ilgų *3 žinomų piliečių, auto- 
mėginimų 1903 m. gino- rių ir auklėtojų. Jie išnagn- 
džio 17 d. broliai Wright jų ' n(ria 1>V! mėnesi išleistas
padirbtame lėktuve pakilo į knygas ir išrenka vieną, ku- 
i orą ir per 12 sekundžių nu-1 " M numone labiausiai ati- 
škrido 120 pėdų, o 1927 ndtiks nan> skoniui. Tačiau 
gegužės 20-21 dienomis narys nėja priverstas šią 
Lindbergh iš Nevv Yorko knygą užsisakyti. Jis gali 

ir per 33 su puse valandų nu-1 I)as“ inkti ir kitą iš atsiųs
to sąrašo.

Nariai klubui nemoka 
mokesčio, bet jie Įsipa
reigoja pirkti per metus

savo revoliuciją su Markso- iiuciją pradėti. ’ (T. 29, psl.
Engelso teorija suderinti? 284). Girdi: "Mūsiško kapi- 

Volobujevas kreditą ati- talizmo ypatingas silpnu- 
duoda Leninui. Girdi: “Kū- mas ir atsilikimas, ypač ne 
rybiniai marksizmą vysty- laimingai kietos karo ii
damas, Leninas sukūrė nau- strategijos sąlygos, privertė skrido i Paryžių. Šiandien 
ją socialistinės revoliucijos mus Įvykių eigoje stoti Į pir- i l°kia kelione heuzima ik 3 
teoriją ir iškėlė imperializ- mąsias eiles, nelaukiant iki valandas ir 20 minučių.
mo prasmę. Svarbiausiai, jis prasisiekėliai prieis ir prisi-. Nora žmogus šiandien jau -.na^jausai^ knvgas.
nabrėžė. kad socializmas stums prie musų. Ne mūsų turi padirbęs lėktuv us, ku- į Baudimo knvtru klubu

kelis keltus . , 4patys knygų nespausdina. 
, Jie paprastai pasirenka vie-

pabrėžė, kad socializmas stums prie mūsų. Ne mūsų tun padirbęs 
turės pirmiausiai susiburti pačių valia (?), bet istorijos rie . skrenda 
tik viename kuriame nors sąlygos (carizmas, rasų bur- greičiau negu garsas, nors
krašte. Tiesa, Leninas manė, žuazijos netikumas), priyer- jis raketos kapsulėj jau tai- , na j. . ]ejfynj jr j^ga 
kad imperializmo salvgose tė rusus stoti i tarptautinio ko pasiekti kitas planetos,: * • .. . i - • •___ imperializmo sąlygose tė rusus stoti į vai putnumu ™ nor autoriui ir leidėjui.
visas kapitalistinis pasaulis proletariato pirmutines ei- bet jis vis nera patenkintas. Taupydami gpausdinimo iš- 
jau prinokęs socializmui, les. Ne dėl to, kad mes to Mat, ne jis, bet Iextuvas - --
tačiau, kiekvienas kraštas, norėjome, bet kad sąlygos skrenda, o jis nori patsai 
visgi, vystėsi nelygiai, pa- vertė.’ (T. 28, p. 118). skristi. 
nal savo ypatingą*, skirtingą Savo laiku rasas marksis- Septynerius metas užtra- 
kelią. Tokiu būdu, atsirado tas Plechanovąs (lamino ko, kol buvo sugalvotas toks 
nelygumų ir prarajų.” mokytojas), sakė: “Rusų -prietaisas, kuriuo pasinau-

Rusija girdi sudariusi kapitalizmas nuvys, nepra- dodamas žmogus gali pats

laidas ir siųsdami knygas 
paštu, klubai gali jas na
riams duoti pigesne kaina 
negu knvgynai.

A. C.
P. S. Lietuviai, rodos, te

“vieną didžiausių tautiniu 
imperialistinio pasaulio vie

netų.” Bendro atsilikimo 
Vakarų pasaulyje dauge- nežiūrint, svarbiausiose 

lis tyrėjų svarstė bolševiki- pramones sakose (geležiu

r/irzli_zj v x«v o.
, . . . turi tik du panašius kny-

skrtstb JlS kaštavo virš 200.- __ į.u.u.--- ---- t vMinri
000 doleriu.

laikiau patronu.mete nuo kunigystės, 
tok 
dv
teiką
visgi ligšiol dar nei vienas
iš jų neperėjo i žydų vierą, 
tik dabai- taip atsitiko.

—Matau, kad tėvas kal
bi apie buvusi katalikų ku
nigą Coxą, ar ne?

—Gal būt tas pats, Mai
ki, ba Zacirka negalėjo iš 
gazietos jo pavardės išfi- 
geriuoti: vienoj vietoj jis 
pavadintas
kitaip. Ar tu apie jį žinai?

—Žinau, tėve.
—Nu, tai pasakyk, kas

jis per vienas? Ar jis bal
tas, ar koks nigeris?

—Aš jo spalvos nežinau, 
tėve. George W. Cornell, 

tvarko Associated 
agentūros religines 

žinias, pasako tik tiek, kad 
buvęs katalikų kunigas 
Kennetli C. Cox dabar jau 
nebe kunigas Cox, bet žy
das Abraomas I. Karmel.

—Tai kokiu spasabu jo 
vardas persimainė?

—Duodamas jam žy
dišką krikštą, tėve, rabinas 
davė jam ir žydišką vardą.

- Sakai, žydų rabinas 
ki ikštijo katalikų kunigą?

Taip, tėve. Iš kunigo 
padarė žydą.

—Nu, tai tokių dzivolion- 
ku art svieto dar nebuvo. 
Maiki. Ir tas jau ne prieš 
gera. Kas nors turės atsitik- 
ti. Jeigu dangus nesugrius, 
tai turės būti sūdna diena. 
Man, vaike, jau darosi bai
su.

—Sarmatykis, tėve! Ku
nigas nenusigando žydiško

ku ris
Press

tokio nakvoti? Nebešventa; bus ’ įhe VVall btreet Jour- 
jau ir šventoji Filomena. Irinai“ dienraščio redakcijos 
magaiyčioms dar katalikų • narys). Jis 1935 m. paraše
kunigai pradėjo virsti žy-' “The

. Jis 1935 m.
Russian Revolution,

dais! Jes, Maiki, aš rokuo-1 1917-19211;” anglas istori
jų, kad jau artinasi svieto 
pabaiga.

—Nusiramink, tėve. Kad 
ir pats popiežius taptų žydu. 
pasaulis dėl to nepasibaigtų.

vienaip. kitoj: L' ,ko<lė1l Į® t:J,retu bai?tis’
Juk žydai garbina tą pati 
Dievą. Teisingiau pasakius, 
mes garbiname jųjų Dievą. 
Buvęs kungas Cox sako. jog 
žydų religija yra mūsiškės 
religijos motina, todėl jis 
sugiįžo prie motinos..

—Kad ir taip būtų, Mai
ki, vistiek aš negalėčiau ei
ti i žvdu viera. Aš niekada 
nesiduočiau rabinui krikšty
ti. Nežinau, iš kur tas kuni
gas turėjo tiek atvogos.

—Tėve, nelengva buvo ir 
jam toki žingsni padaryti. 
Jisai ruošėsi tam ketverius 
metus. Ir dabar džiaugiasi 
padaręs permainą, nes ga
li gyventi kaip žmogaus 
prigimtis reikalauja ir Kai; 
Dievas yra Adomui su Ieva 
pasakęs. Nors pametęs ka
talikų bažnvčią jis neketi
na jos atakuoti, vis dėlto 
užsimena apie šventųjų sta
bų garbinimą. Žydai jokių 
stabų negarbina. Šventųjų 
Jurgiu ir Filomenų pas juos 
nėra.

—Džius di sem, Maiki, aš 
žvdu krikšto neimsiu.

krikšto, o tėvas jau nusigan- kyti “Keleivi.” Šiemet kai 
dai kažin kokios sūdnos na dar tik $4.00 metams.

T o dėl Yolobujevas ir 
sprendžia: “Rusų kapita
lizmas neatliko savo istori- armija parodė, kaip su to- Chicagoje. 
nio uždavinio. Jis krašto ne- kiu prietaisu galima laksty-

kelių, metalo, aliejaus, ban-; sul)ra™ni.no ir nesukūrė ti. Prietaisas sveria 100 sva- 
plačiai išsišakojusių ir auk- rų, jjg prisirišamas prie nu- 
stai ištobulintų gamybinių garos, varomas raketa, o 
pajėgų. Reiškia, nesukūrė krypti gali reguliuti pats 
techniško pagrindo, kuris

kas Ed. H. Carr tą revoliu
ciją svarsto teisingesniu 
pavadinimu New Yorke 
>951 m. išėjusioj knygoje 
“The Bolshevik Revolu- 
ion. 1917-1923;” vokietis 

Georg von Rausch Wiesba- 
dene 1955 m. išspausdino 
savo “Geschichte dės bol- 
schewistischen Russland.” 
Šitie ir kiti autoriai mano, 
bolševikinė revoliucija bu
vusi “išgama,” ne tikra so
cializmo pergalė. Ją užkū
rė ne rusų kapitalizmo iki 
aukščiausio laipsnio gamy
bos išvystymas, bet I Pasau
linis Karas, Rusijos kultū- 
inis ir ekonominis atsiliki

mas. bolševikų sąmoksli- 
’ ir. Ravimas. stipraus vidu- 
irio luomo nebuvimas, ru 
ų inteligentijos visuotinos 
^riešingos caristinei sant
varkai nuotaikos ir kitos 
priežastys (minima, net 
kaizerio Vokietijos auk
sas). Vis ne Markso teori 
jos numatytas gamybiriv 
pajėgų išvystymas ir prole 
tariato atsiradimas bei iški 
limas.

Pats Volobujevas pripa
žįsta: “Marksas ir Engel
sas. jau pirm Spalio Sociali 
stinės (Balševikinės) revo
liucijos moksliškai Įrodė,

_ kad kapitalizmas, išvysty- 
Pakalbinkim draugus, pa- damas iki dar negirdėto 

žĮstamus ir kaimynus užsisa- aukščio gamybinį pajėgu
mą ir sutikdamas jam vi- 
suotinesnio sukoncentravi-

sius ir drąsino: “Mes jau pa
siekėme toki gamybos laip
snį, kuris yra slenkstis Į so
cializmą.”

Tačiau, slenkstyje Leni
nas, matyti, svyravo, nes 
Volobujevas (gaila, nepa
duodamas metų) ji cituoja: 
“Vien tik pasipiktinimu ne
teisybėmis ar dėl masių iš
naudojimo, jos niekados ne
išeis Į tikrąjį socializmo ke
lią. Bet kada kapitalizmo 
dėka susidarė medžiaginis 
pagrindas—didieji bankai, 
pramonės ir geležinkelių 
bendrovės, kada neišma
tuojami p r a s isiekusiųjų 
kraštų išradimai sukrovė di
dingus technikos stebuklų 
turtus, kurių pilnai išnaudo
ti kapitalizmas neleidžia: 
kada sąmoningieji darbi
ninkai jau suorganizavo ke- 
tvirties miliono narių parti
ją tikslu planingai paimti i 
savo rankas visą ši aparatą 
ir paleisti ii darban, videms 
darbo žmonėms ir išraudo- 
jamiems padedant,—žo 
džiu, kada visas šitas sąly
gas prieš akis turime, nėra 
pasaulyje pajėgos, kuri su
kliudytų bolševikams, jei 
jie patys neišsigas, pasiimti 
valdžią ir ją tol laikyti sa
vo rankose, iki socialistinė 
revoliucija visame pasauly
je Įsiliepsnos.” (Lenino raš
tai, tomas 26, psl. 105)

Nekviestieji pirmieji prie 
stalo

Kitusyk Leninas pasako
jo: “Su prasisiekusiais kraš
tais lyginant, insams bu\ u

būtų buvęs jam kovoje at
spara.

Jei rasų kapitalizmas sa
vo istorinio uždavinio ne
atliko. o kiekvienos tautos 
gyvenime jis būtinas atlikti, 
gal tai padarė bolševikų 
diktatūra? Kitu straipsniu 
pažvelgsime, kaip sovietų 
istorikas dalyką blizgina.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio’’ administraci- 
a prašo mielųjų skatytojų, 
eurie keičia adresą, prane- 
ant naująjį adresą neuž
miršt i parašyti ir senąjį.

GERAS VAIRUOTOJAS

Mehin O. Griffith iš Big 
Spring. Te*., sunkvežimi 
vairuodamas nuvažiavo du 
milionų mylių ir dar netu
rėjo nelaimingo atsitikimo. 
Sunkvežimių Savininkų B- 
ia ii išrinko šių metų ge
riausiu \airuotoju.

j ai muvn JTVIIJ-
gų Klubas Londone ir Lie- 

Birželio 8 d. \ irginijos tuviškos Knygos Klubas

SKAITY! OJŲ BALSAI

žmogus. 
Kol kas tokio aparato

Gerbiamoji administracija, 
Gavau priminimą, kad mano

prenumerta pasibaigė. Ačiū už 
tai. Sa Keleiviu nesiskirsiu, kol

pagalba pavyko pakilti Į orą žeme akis užpils. Jj skaitau jau 
15 pėdų ir per 14 sekundžių ->o metų. Jis geriausias pa- 
nuskristi 150 pėdų. Bet aiš- ■ tarėjas ir gydytojas ir toks pi
ku, tai tik pradžia. Mano, Į KOS. Gydytojas už vizitą ima $6, 
ma, kad tą prietaisą pato- j ° Keleivis su savo visokiais pa- 
bulinus, bus galima nuskris-1 tarimais už $4 lanko kas savai- 
ti tris ketvirdalius mvlios l*“r ištisus metus.
arba pakilti Į orą iki 
pėdų.

Šiandien dar sunku tikrai 
numanvti, kokios reikšmės 
turės šitas išradimas, bet 
galima spėti, kad jis kada 
nors vaidins nemažą vaid
menį kare. Tokiu aparatu 
“apsiginklavęs” karys ne
bebus pririštas prie žemės, 
u)>ės ir kalniukai, minų lau
kai ir spygliuotų vielų už
tvaros jam bus tik juokai.
Galima Įsivaizduoti, kad 
narsus kareivis Šveikas, jei 
jis būtų turėjęs tokius sau
lės spindulių nebijančius 
sparnus, būtų palinkęs tam-| j<u
šiaušia nakti ir išlėkę- naši- 
duoti priešui i nelaisvę.

4000

OŽKAS LAIKO NAMUOS

Keliauk. Keleivi, ir toliau į 
mano namus, nors šiuo metu 
mano akys kiek sunegalavo.

Anelė Liutkuvienė
Bridgewater, Mass.

(E) Lenkų valdomo Ste- 
tino miesto sveikatos sky
riaus direktorius dr. Dąb- 
rowski savo paskutiniame 
raporte pažymėjo, kad. vyk
dant sanitarinę kontrolę, 
vienam name rasta bute 
laikoma karvė, o kitame na
me ožka net antrojo aukšto 
bute.

Kiekvienam ateina j galvą 
kvailų minčių, tik protingieji 
jas uutyli.

* * *
Senu žmonių likimas

Senų žmonių skaičius vis di
dėja, nes medicinai tobulėjant 
.r bendrai gyvenimo sąlygoms 
gerėjant žmonių amžius ilgėja. 
Nemažai yra senų žmonių ir lie

ti-, ių. Daugelis jų jaučiasi nie
kam nebereikalingi, užmiršti 
net artimųjų. Ir Chicagoje, pa- 
vyzdžui. daug jų ištisomis die
nomis slimpinėja iš kampo j 

rie mėgsta išgerti, 
sėdi smuklėse.

Kurie didesnių santaupų ne
turi ir tegauna mažutę pensiją, 
gvvena rūsiuose ir pigesniuose 
butuose, blogai maitinasi.

Nuostabu, kad čia net turtin
gi vaikai savo tėvais nesirūpina, 
negyvena kartu su jais. dar ge
rai. kad vi.-ai sunegalavus, į 
prieglaudą a. iduoda.

Europoj buvo Įprasta, kad se
ni tėvai gyvena kartu su vienu 
ar kitu vaiku, čia tokių nedaug 
tėra. Tėvai vaikais rūpinosi, 
daug vargo, kol juos užaugino, 
o tėvams pasenus, vaikai juos 
pamiršta.

Naujas Ateivis
Chicago, 111.
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VAIŽGANTAS

RIKAI ir NERIMAI
(Tęsinys)

Niekas neatsimena, kuomet bebūtų buvęs toks nera
mus vakaras, kaip liepos 18 d. 1914 m. Nesinorėjo eiti 
gulti; bet ir likus nebuvo apie ką kalbėti. Visų galvose 
ir širdyse tesant vienai sąvokai—karas—ir, nieko apie 
ji neišmanant nei nežinant, tegalėjai čiaupsėti, aimanuoti 
ar berti vienais beprasmiais žodžiais.

—Tai matai vo, ir pasidarė . . . Tai kad pasidarė, 
tai pasidarė. ... Ak, tu jejem. . . E kas gi čia bebus . .
—ir taip be galo.

Pagaliau nenoromis išsiskirstyta po seklylčias ir 
klėtis. Atgulta, bet nemigta.

Nemigo nei Rimienė, nei Nerimienė. Ir viena, ir an
tra išėjo iš savo klėčių neva apsidairytų, ar dar aukštai 
Sietynas, Grįžulo Ratai ir Šienapiūvis. Bet iš tiknjjų, kad 
nenugulėjo; kad jautė reikalą ar melstis, ar verkti, ar ką 
daryti, kad pernelyg jau suspaudė širdį. Visos mylimo
sios žvaigždelės tebemirksėjo. kaip ir pirma. Ir taip daug 
jų buvo, kad nors raškykis. Gražus buvo vasaros dangus 
Lietuvoje; taip gražus, kaip teesti viduržiemio naktį. 
Bet nebuvo kam juo džiaugtis. Ne į dangų, tik į kaimy
ną žvilgterėjo abidvi draugės. Pamatė vieną antį ka
žin kas sukrutėjo kaklo duobelėje, ir taip trošku pasi
darė, lyg kas būtų visa sauja pagavęs už gerklės: nors 
krisk žemėn.

Nekrito žemėn, tik viena antrai į glėbį. Apsikabino 
už pečių, susispaudė krūtinėmis, palingavo į abi pusi ir 
prapliupo didelio skausmo verksmu. Kuksėjo, traukės, • 
gausiomis ašaromis drėkino viena antrai pečius, kur bu
vo užsiknebusios. bet jokiu žodžiu neprasitarė nei viena, 
nei antra. Kam žodžiu, kad taip viskas aišku: po vie
ną sūnų turi kariuomenėje, po ar.trą leidžia, žodžiai 
tik skausmų dulkės. Dabar gi visas dulkes ašaros plau
na. Vidurūlyčvje susipynė du sielvartu it du gretimu uo
siu, kuriem dviem ankšta visame pasaulyje.

Abiem kaimynėm nebuvo pasaulio ir jo erdvybės. 
Jos jautė turėjusios susiglausti, nes nelaimė nelaimės 
ieško, jai tesiguodžia, iš jos tik užjautimo telaukia. Jau
tė, kaip jos viena antrai reikalingos buvo per tiek metų, 
kaip dar reikalingesnės darosi šio laiko, tos tik pinuos 
pradžios nelaimių: jautė, kokie niekai visos tos gyveni
mo smulkmenos, kui iomis vieni žaidė, dėl kurių kiti siuto.

Pasiskyrė draugės. Niekas nematė jų scenos gatvėje. 
Ryto metą ir jomdviem rodės tai lyg neaiškus sapnas: 
gal atsitiko, o gal tik pasvajota. Tačiau kad būtų paju- 
tusios visiškai tikrą to susitikimo vaisių: jųdviejų širdy
se nebebuvo nė žymės, jei bent kokia buvo, kaimyniškos 
neapykantos, paniekos, pajuokos ar kokios pretenzijos.

Rytmetį, dar labai anksti, vos gyvulius pradėjus 
laukan ginti, abidvi motinos Niobės jau ruošė savo karei
vius i kelią. Rimienė savo ‘‘aviną,’’ Nerimienė savo

JAUNŲ MERGAIČIŲ IŠDAIGOS

Šitos gražuolės C'ypress Gardens, Fla. sprogdina po
vandeninę petardą ir belaukdamos triukšmo jau iš 
anksto pradeda spiegti. Vadinasi, ‘“bijome. . . ”

RUGIAI RASOJA

Žydi ingiai —
Viršuje debesėliai —
Lyg saujelės miglos.
Miega drugiai —
Anta varpų žiedais nulašnoję.
Lyg iš pasakos čion atsikėlę.
Tegu miega — saulelė užklos. ..
Žydi ingiai —
Žalios varpos rasoja ...
Upė plasnoja —
Raibuliuoja sidabro sparnai.
Nepavargsta ji, nesustoja —
Šaukiama, laukiama amžinai.
Pasiėmus likimą kaip dangų 
Neša neša — vieninteli brangų . . . 
Nepavargsta ji, nesustoja.
Nes prie kranto — žydi rugiai.
Nes prie kranto — ingiai rasoja.

Janina Degutytė

Žymus žmonės apie vedybas

ŠEIMININKĖMS
MEDUOLIUKA1

3 valgomi šaukštai me
daus, pusė arbatinio šaukš
telio malto cinamono, pusė 
arbatinio šaukštelio imbiro, 
-1 gvaizdikėliai, 10 uncijų 
miltų. 1 valgomas šaukštas 
sviesto, 1 uncija cukraus, 1 
kiaušinis, pusė kiaušinio 
pertepimui, pusė arbatinio 
šaukštelio sodus arba pota- 
šo.

Medų pakaitinti su cina
monu, gvaizdikėliais, imbi- 
ru. po to įpilti šaukštą van
dens, užvirinti ir ataušinti.

Sviestą sukapoti su mil
tais, įdėti cukraus, sutarkuo
tų citrinos žievelių, sumai
šyti su medum, kiušiniu ir, 
gerai išminkius, padėti šal
toje vietoje. Po pusvalan
džio įpilti 2 valgomus šauk
štus šalto virinto vandens 
sumaišyto su soda, ir dar•č '
kartą perminkyti. Po to iš
kočioti pusantro colio storio 
lakštu ir su formele išspau
sti įvairias figūrėles. Pate
pus kiaušiniu, iškepti karš
toje krosnyje.

IR BALSAS SENSTA

balsas skamba kaip senių, i do nosinę vanoti tik “kil- 
Senas balsas dažnai yra niesiems” žmonėms.

šiurkštus, spiegiantis. Ja-i Ketviilainiškos nosinės 
me gali trūkti viršutinių ir pasįrodė Prancūzijoj Liud- 
žemutinių garsų pakilusiai viko šešioliktojo laikais 
nuotaikai, linksmumui, šili- fabrikantų prašymu. Jie ka
rnai išreikšti.

Savo balsui sekti ir jam
pagerinti labai naudingas 
rekorderis. Savo balso klau
sydamasi
trūkumus.

gali t? irdėti io

raliui išaiškino, kad iki tol 
madoje esančios ovalinės 
formos nosines gaminant, 
daug medžiagos niekais nu
eina. Karalius jų prašymą 
patenkino ir leido gaminti

Norėdami savo baisą pa-; keturkampes nosines, 
gerinti, turime kalbėti ne iš | Buvo |ajk kada valto_ 
gerkles, bet is diafragmos, | jo ,abai nosi
.s kratines gilumos keikia atžjo dideliu nosini
kontroliuoti ir alsavimą, i mada Pavvzdžiui> Lenkijoj 
nes kitaip pirmieji sakinio!^ aj v;mojo
žodžiai bus perdaug ssam- tokio d džio nosjnes_ kaį 
bus, o paskutiniesiems istar- ne<|ideli rankšluosi.iaL 
ti reikes sustot, atsidusti. 1 XepoIeono žmona Jozefi.

na turėjo labai negražius 
dantis. Tam trūkumui pas
lėpti ji naudojo nusinaitę,

Ji atsirado penkiolikta- > buraą. Ži-
me amžiuje Venecijoj (Ita- noma. ją paseke i.; kitos ,1a- 
lijoje). Ji tada buvo pail- ”°?- 1ku,!os ,areJo ", a- 
gos formos ir buvo naudo- Z1U> ( an
jama ne nosei šluostyti, bet 
pagražinimui. Ne bet kas 
galėjo ja ir naudotis. Pavyz
džiui, 1595 m. Drezdeno 
mieste (Saksonijoj) buvo 
išleistas įsakymas, kuris lei- 

■Md-aosriurC.

NOSINES ISTORIJA

—Kas gerą padarė?
—As.
—Kas putrą išvalgė? 
—Nežinau!

Ai- esi pagalvojusi, kaip 
Jūsų balsas veikia kitus 
žmones? Jis gali erzinti, ga
li l aminti ar net žavėti. Jūsų 
balsas gali kitą žmogų at
stumti ar pritraukti.

Šitas dalykas šiandien 
jau taip gerai žinomas, kad 
kai kurios didelės Įstaigos, 
samdydamos tarnautojus, 
kuriems reikia su kitais 
žmonėmis santykiauti, žiū
ri. koks to kandidato bai
sas. New Yorko telefomi 
bendrovė seniai yra paskel
busi šūki:• Msena.

Mes, moterys, norėdamos 
Vedybos yra toks rimtas lauja labai gerai suprasti 'aunai if patraukliai atrody- 

ir lemiamas žingsnis, kuris;tarp dviejų žmonių galimo V’ naudojamės nau-
vilioja lengvos galvos nepa-I nenuoširdumo mena. jausią kosmetika, sukuose-

. na. stengiamės gražiai apsi-
Vicki Baum vilkti ir apsiauti, laikomės
: dietos, mankštinamės, bet

Aš visuomet galvojau. reta kuri tekreipia dėmesio,
kad visos moterys turi ište- kajp skamba jos balsas, 
keti, bet nė vienas vyras ne- Dar mažiau kas susivokia, 
turėtų vesti. kad ir balsas išduoda metus,

kaip ir veidas ar

stovius, bailius vyrus.
Robert Stevenson

Vedybos tai vienintelis 
nuotykis galimas ir bailiui.

Voltą irę

Protingos moterys visuo-
Benjamin Disraeli

“jautį.” Ruošė, nuolat į juos žvilgsėdamos ir nuolat aša-lmet išteka už kvailių.
ras šliuksėdamos. Rodos, taip tvinai susispaus, kad nie
kas jokiomis kankynėmis nebeišspaus ašarėlės. Bet dir
stelės į tiesius kaip žvakė, dar neatpratusius nuo muštro, 
tampriais, lengvais žingsniais lakiojaučius oran ir iš oro 
—ir pūkš kvapas iš kiūtinės ir vėl čirkšt ašaros iš 
akių. . .

Galinių kareivius sodžius dar labiau buvo pamilęs 
nei visus kitus jų ‘‘raguočius.’’ Ir buvo už ką. Rimukas 
su Nerimuku kareiviauti buvo išėję pirma gerai išlaikę 
kvotimus iš liaudies mokyklos kurso. Buvo ne žiopliai, la
bai pajamblūs. tad ir namo ketvirtais metais sugrįžo vy
resniaisiais “mandraficieriaistaip sodžius ištarė un- 
teraficierius. Jaunikaičiai nesididžiavo trimis baltomis 
skersinėmis per pečius, nė auksinių galionų kampais per 
alkūnę—už dorai pratarnautą laiką. Jiedu pasiliko tie 
patys sodiečiai, kaip ir buvę: taip pat tebejaučiantys 
kaip ir kiti.

Visas skirtumas buvo, kad bekareiviaudami dar la
biau prasilavino ir išmoko ‘‘dailiai žiūrėti į raštą;” su
prask : gerai paskaityti ir suprasti laikraščius. Tad, jiem
dviem grįžtant namo, atsekė paskui ir abudu didžiuoju 
mūsų laikraščiu: Rimukui “kuniginis,” Nerimukui “ne- 
kuniginis.” Dėl visa ko, girdi: kad aiškiau matytųsi. J 
apkvailusį nuo nuobodžio sodžių jie pūkštelėjo gaivi
nančios dvasios.

Į juos vaikščiota atliekamu laiku pasiklausyti, kas 
girdėti plačiame pasaulyje, kaip dirbama Lietuvos drau
gijose ir ar nesipyksta karaliai. Vis mažiau beieškota 
keistesnių, nors ir tuščių atsitikimų pačiame sodžiuje.

Per darbymetį nebebuvo laiko sekti laikraščiai, tad 
ir galvočiais pažaista. Bet nelaimei tikus, dabar visi su
gūžėjo atsisveikintų, jų palydėtų, jų atsiprašytų, jei ką 
būtų blogo padarę, ir iš visos tikros širdies pasakytų:

Anatole France

Santuoka yra bendruome
nė, kuri susideda iš viršinin
ko, viršininkės ir dviejų ver
gų, bet viso labo tėra du as
menys.

Ambrose Pierce

Moterystė ir viengungystė 
yra lygai išmintingi ir kvai
li dalykai.

Samuel Butler

Vedybos turi du tikslu: 
meilę ir pinigus. Jei vedi iš 
meilės, be abejonės turėsi 
labai laimingų dienų ir ga
limas daiktas daug neleng
vų. Jei vesi dėl pinigų, ne
turėsi laimingų dienų ir 
greičiausiai daug nelengvų.

Lord Chesterf ield

Santuoka visuomet reika-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dau? svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl. 
kaina ....................................... SI.25

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio {domūs atsi 
minimai. 464 nsl.. kaina. .. .$6.00

1905 METAI, K; pro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 pusiaujai. 
Kaina ....................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. žu, o i- 
domūs atsiminimai, 477 psl. kui
ną ....................................... $500.

______ ir ŽINYNAS
paruošė Anicetas Sim^t- 
bė žinių lietuvių i- ar.glų kalbom1, 
apie lietuvius visame par-auly.

464 psl. Kaina ....................... $6.50
Balsas su šyp-1 lietuvių dainos Amerikoje.

I surinko ir nrrodagavo Joną® Ba
lys, 472 dainos su raidomis. Ang

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

oicji’i m r n
ošė Anicetas Si’tr’tis. daugy-

MAŽOJI LIETUVA. paruS* M. Gim. 
butienc. .1. Gimbutas I. I.ingis. J. 
Baly? ir J. Žilevičių’. 226 psl.. 
kaina ....................................... $5.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG 
LISKAI. Geriausias vadovėlis nra 

dedantiems angliškai mokyti*, 
duoda ištarimo. angliškus pasikal 

bejimus. Kair.a................... 55 Cnt.

visa is-
vaizda.

Kad ir kažkaip laiminga ^ai kurie žmonės išlaiko 
būtu ištekėjusi moteris,‘bet jaunatvišką balsą visą savo 
jai vis malonu patini, kad gyvenimą, o kitų ir jaunų
yra dar kitas geras vyras,----------------------------------
kuris nori, kad ji nebūtų iš- • KARSTA
tekėjusi.

H. L. Mene ken

Jei vyras tikrai myli mo
terį, jis neves jos, jei nebus 
tikras, kad jis yra geriau
sias asmuo, už kurio ji ga
li ištekėti.

Oliver Wendell Holmes

Santuoka iš meilės tai 
kaip uksusas iš vyno—ne
malonus, rūgštus, nesvaigi-1 
nantis gėrimas, kurio dan
giškas skonis su laiku virsta 
neskanaus, namie gaminto 
skoniu.

Byron

Pasakykite, ar kartais ir 
žymūs žmonės nenušneka?

Būrelių būreliai pulkavo nuo Nerimų į Rimus ar an
traip. Tik saviškiai nesimaišė svetur. Katrie sau įuošė 
vežimus į pavietą. Nei imamieji mieste, nei juos atvežę 
tėvai grįždami nepratarė į kits kitą nė žodžio. Nė liku
sieji namie nesusigerino, tik už didesnių dalykų, rodos, 
užmiršo mažesnius: bent nieko ant kits kito nebešnekėjo.

Nebešnekėjo nė apie išleistuosius; kartais tylėjo,

Lana Pribanich, baigusi 
Sonnyvale, Cal., auk$. mo
kyklą, baigimo iSkilmią re
peticijoj dalyvavo užsivil
kusi maudymosi kostiumą, 
bet užsimovusi uniforminę 
kepuraitę. Mat, termomet
ras rodė 106< laipsnius.

MARLBOROVGE'S 
SELF-TAVGTIT
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 145 
psl., kair.a ............................ $1.25

1 kaip tylima apie nafoašninkua; kartais net užmiršdami 
—Grįžkite laimingi ir kuo greičiausiai! Mes jūsų juos, nes mėnesį ir antrą jokių nebuvo žinelių, 

lauksime! i (Bus daugiau)

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Ijetuva kėlėsi 
if miesto, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ___ S5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ___  $3.56

ŽEMĖ DEGA. J Savicko karo metų 
Ily39-1945» užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.56

ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an-

SOCIALTZMO TEORIJA. Trumpai ir 
afr-ia: parodo. ko;p keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio Meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus r.uo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psi. Kaina $5.09

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 13 trumpų 
pasakojimu. 186 psl. Kaina .. $2.06

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

ŽEMAITĖS KAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 poslapiai, 
kaina..................... ................50 CtLITHUANIAN ,

M lokien.- ge. j LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Fritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .............................. $1.06

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populi; -i ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su- i 
prasti. Kaina ..............................59c.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dali? 3R<’ 
psl. Kaina....................... ... $3.90.

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Value- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .............................. $4.0*'

LIETUSIŲ LIAUDIES MENAS, ie 
meninių fermų plėtojime?- pagrin
dai. Paulius Ga’nur.ė. didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .... ............$8.50

KIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Li« ‘u- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... $2.60

TKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komuni'-tų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T.abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

BEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

\R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.26

IILŽINO PA UNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina......................................$2.56

KQDĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 26 Cnt.

KLTORTŲ SESĖI.Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j viena 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2. ara visos 3 dalys.......... $6.60

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 Įvairiu lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina..................  $2.50

. KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas bfiti ir kų apie tai sa
ko mokslas ? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu- 
s oje. Kaina ............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina........ 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nfc- 
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.60

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS .CM E. Broadvay ------
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e i jam nekartą padėję.

Pakvipo gimtąja žeme i žmona Petronėlę, duktė Da-
•_____________ • lia Auštrienė ir sūnus stu-

Tikrai taip jaučiau praei- partija ir priverčia kolcho- dentas V itas. Jiems labai

VIETINĖS ŽINIOS
šalnienė ir Michelsonienė 

atostogose
Baigė matematiką

Links

tą šeštadienį, turėdamas zo narius juos “išrinkti?' 
progos pusvalandį pasikai- Kartą šitaip buvę. Partija 
bėti su žmogumi, kuris tik
ketvirtadienio vėlų vakarą 
tiesiai iš Lietuvos pasiekė 
New Yorko aerodromą ir tą 
pačią naktį artimųjų buvo 
atsivežtas i So. Bostoną.

daug padėjusi Imigracijos

Bostono
iškyla

Skaučių būdu vėliavos skautų-čių 
rankose išstovėjo iki galo. 

Sėdėdamas pirmoje eilėje

Renata špakevičienė bai- 
Adv. Zuzana Šalnienė ir «« Northeastem universite- 

Mareareta Michelsonienė ši to matematikos skyi ių n ga-

is kažkur vyruką 
ir siūlė jį kolchozo pirmi
ninku. Kolchozninkai už jį 
nebalsuoja. Juos visaip ra
gina, bet jie nepasiduoda 
Matyti, “paspaudus” vieną

“atvežė”
ir Natūralizacijos Įstaigos Birželio 18 d saulėtą ank- iš arti stebėjau ne tiek pa- 
viršininkė Teofilė Tattan. stų rytą pilnutėlis autobusas skaitininką ir kitus kalbėto- 
Į nieką kitą jie nesikreipė, linksmai dainų ojančių jus, kiek vėliavnešius ir, tu- 
Atvažiavimu rūpintis pra- skaučių tolo nuo dulkino riu prisipažinti, bijojau, kad
dėta prieš du metus. Lietu- miesto. Tai skaučių ir pauk- kuris nors neišvirstų su visa

T n + *• • * 1 1 * -T x X -*

Tai Juozas Kurapka, bu-, kitą, po kurio laiko dalis 
vęs Pl ienu apylinkės 20 j pradėjo svyruoti; 
hektaių ūkio savininkas,. iš susirinkimo, kol 
Lietuvos nepriklausomybės balsavo? 
kovų dalyvis, 64 metų am- Kalbantis baugu darėsi 
žiaus, sumanus, apsukrus vis daugiau girdint, kad ko

munistai baigia sužalotivyras, paskutiniuoju metų 
“Kovo 8-sios” kolchozo na
iys.

Ir jis kaip daug kitų bu
vo pakėlęs sparnus į Vaka
ras, bet Vokietijos žemėje 
karo viesulas jį atskyrė nuo 
šeimos, kuri vėliau pateko 
i Ameriką, o jis į rasų lan
kas, buvo paimtas į rasų ka
riuomenę, bet laimė ir čia

vo "bachelor of Science” di
plomą.

To universiteto inžineri
jos skyrių baigė ir gavo 
“Bachelor in engeneering 
management’ diplomą Ka
zys Gruzdąs, kuris gyvena 
Quincy, Mass. gražiuose, 
nuosavuose namuose.

SLA 308 kp. iškyla

penktadienį išvyksta vienos 
savaitės atostogų į J. Kapo
čiaus dvarą—Osterville Ma- 
nor vila. Malonaus poilsio!

J. Austras buvo Kanadoje
voje J. Kurapką atkalbinėję 
važiuoti. Tegu, sako, šeima 
grįžta. Tik, sako, pasirašyk, 

neišleido kad nori, kad jie sugrįžtų, 
mes pasirūpinsime.

J. Kurapka su šeima per
siskyrė, kada dukra buvo 8, 
o sūnus 3 metų. Aerodrome tojimas, 
sūnus tėvo nepažinęs.

Su J. Kurapka kartu at
skrido dar viena lietuvė ir 
viena latvė.

Sėkmės J. Kurapkai šia
me krašte sulaukti valan
dos, kada tokiu pat džiaug
smu galės grįžti į savo gim
tąją pastogę.

J. V—gas

‘nenu-

Lietuvos žmones, juos suk
čiais paversdami. Ten sta
čiai nėia gyvenimo žmogui, 
kuris nesugeba “kombinuo
ti”, kaip ten sakoma, o iš 
tikrųjų tas reiškia sukti, ap
gaudinėti, vogti. Taip daro 
aukšti ir maži pareigūnai, 
juo aukštesnis, tuo daugiau 
jis gali sukčiauti ir su-

vėliava. Skautas stovėjo 
kaip romėnas ir tik pastebė
jęs, kad tokia stovėjimo te
chnika jam žinoma, nuri
mau. Mergaitės, dar visai 
grybukai, gudrybių, kaip 
reikia tokiais atvejais sto
vėti, greičiausia nežinojo 
ir patvarumo tiek negalėje 
turėti. Ir kada viena palydo
vių kiek prisėdusi ir pasilsė- 

nizavusi šią iškylą, suma- jusi priėjo pakeisti vėliav- 
niai tvarkė konkursus bei nešę, šios jaunučiai sąnarė- 
dienos programą. Jai talki- liai jau buvo gerokai sustin- 
ninkavo iškyloje dalyvavu- gę. Paleidus vėliavą, ran- 
sios vyr. skautės. Paukšty- kūtė kiek nusviro žemyn, 
čių draugininke Nijolė Vai-1 bet neišsitiesia, kojelės ne-

štyčių iškyla.
Gražiame pušyne, skam

bant Lietuvos himnui, paki
lo vėliava. Prasidėjo tikrai 
stovyklinė diena. Paskelbti 
konkursai: palapinių staty
mas, įsakymų ir įstatų kar- 

kelionės ženklai,
mazgai.

Energinga d raugininkė 
Audronė Kubiliūtė, suorga-

Juozas Auštras iš Jamai
ca Plain buvo išvykęs į To
ronto dalyvauti savo tėvo 
laidotuvėse. Jo tėvas mirė 
sulaukęs 90 metų amžiaus.

Išvyksta į Dainų Šventę

jo neapleido: įis nužygiavo ’ ka, vagia.. Žemesnieji tą da- 
iki Elbės ir nebuvo net su-';10 to, kad kitaip negalė- 
žeistas. Jo kratinę pasinuo- tų gyventi, o aukštesnieji 
šė 4 medaliais (už pašižy-' suka ir vagia nusižiūrėję 
mėjimą karo veiksmuose, i savo iš Maskvos atsiųstus

25 METŲ LAIMĖJIMAI

čaitytė vado vavo 
mams ir jaunesnių skaučių 
programai. Daugiausia taš
kų surinko darbščios “Vo
verės”. Netoli atsiliko ir

paklusnios, pirmi judesiai 
kiek nenatūralūs: ir pačiai 
kiek juokinga ir draugėm. 
Ir visos viena po kitai nusi
šypso. Bet tai buvo natūra-

Bostono mišrus choras, 
kuriam vadovauja komp. J. 
Gaidelis, penktadienį 3:30 
valandų popiet traukiniu 
iš South Station išvyksta 
Chicagą dalyvauti Dainų 
Šventėje. Kam laikas bran
gesnis, žada skristi lėktuvu, 
dalis vyksta automobiliais. 
Šventėje J. Gaidelis diri
guos vyrų chorams. Sėkmės 
Bostono dainininkams!

broektoniškės. Dar daugiau lūs, atsipalaidojančių sąna- 
taškų būtume surinkusios, rių reakcijos šypsnys, o ne

Karaliaučiaus, Berlyno ir 
karo sralo), kurie iam vėliau 
padėjo nekartą iš bėdos iš
sisukti.

Po karo jis grįžo į savo 
ūkį, sunku buvo. nes reikė
jo duoti nepakeliamas duo
kles natūra ir pinigais, bet 
vis buvo geriau, negu suva
rius i kolchozą.

—Melas, sako J. Kurap
ka.—kad ūkininkai .patys 
rašėsi į kolchozus. Visi jie 
buvo vara suvaryti. Nerei- į 
kėjo prašvtis, privertė ir ne- 
sirašius viską atėmė.

O koks gyvenimas kolcho
ze galima spręsti iš to, kad 
venerius metus už darbadie
ni temokėjo po 15 kapeikų. 
Visi džiaugėsi, kai 1958 m. 
už darbadienį išmokėjo po 
2 kilogramu grūdų ir 1 ru
blį.

Toks mizernas atlygini
mas belieka kolchozinin
kams dėl to. kad, kolchozo 
pajamas dalinant, iie yra 
septintoje vietoje. Visų pir
ma atsiima valstybė savo 
didele dalį, atideda į viso
kius fondus ir tik tada atsi
menamas tikrasis tų verty
bių kūrėjas-kolchozninkas. 
Todėl jam palieka tiktai pa- 
kratos.

Žinoma, daug nusveria ir 
tas, kad yra daug veltėdžių. 
Jų kolchoze buvo 19 asme
nų administracijoj, kurie 
nieko nroduktingo nedirbo 
o ių atlyginimai buvo, paly
ginus su kolchozninkų, la
bai dideli.

Dažnai ir vedėjai vra ne 
tikę. J. Kurapka vėl patvir-

“mokytojus.”
Ir tikrai, įsivaizduokite

tarnautoją, kuris naujais ru
bliais uždirba 30 rublių per 
mėnesį (o tokių labai 
daug), o silkės kilogramas 
kaštuoja 1 rublį ir 30 kapei
kų. Vadinasi, tie žmonės už 
dienos uždarbį negali net 
silkių kilogramo nusipirkti. 
Jie turi kaip nors ‘“kombi
nuoti,” nes kitaip negalėtų 
gyventi.

Plieno darbininkų unija 
šiemet mini 25 metų sukak
tį. Ta proga jos laikraštis jeigu, kaip buvo pranešta, į piktos išdaigos. Tas pats

Atvyko J. Vilkaitis

Į Bostoną atvyko žuraali-
paskelbė, kaip per ta laiką iškylą atsivežtume tik lie- kartojosi ir su kitom kiek ii- j Keleivio bendradarbis 
pasikeitė tos pramonės dar- tuvių kalbą. ~—
bininkų darbo sąlygos. ! Pačių paruoštus lietus—

Tada uždarbio 
buvo 47 centai valandai, o 
dabar $3.20.

Tada nebuvo nei pensijų, 
nei apmokamų atostogų, nei 
draudimo ligoje ir mirus, o 
dabar tą viską plieno pra
monės darbininkai turi.

Šiandien unija išeinant į

giau pastovėjus. . ! Jonas Vilkaitis, čia jis Ke-
, . . Kiek liečia discipliną, tai, leivio bibliotekoj ir archyve

vidurkis daržovių sriubą ir dešrelės mano manymu, turėtų pir- norj pasirinkti jam reikalin- nei«tikima 
—valgėme su apetitu^Pail- moję eilėje susidisciplinuoti gos medžiagos. Žada pabū 

ti kelias dienas.sejus vėl plačiame miške, patys seniai veikėjai, kad 
skambėjo linksmas juokas vienam padalinus padėkas,
ir dainos.

Iškylautojų globėja ps.
atėjęs kitas kalbėti vėl ne
imtų jų dalinti tiems pa-

Išteka J. Nevieraitė

Subatkevičienė turėjo trum- tiems antrukart, kaip šį kar
pą bet įdomų pašnekėsi apie tą buvo.
skautės elgesį ir etiką.

SLA 308 kp. narių išvyka 
bus liepos 1 d. 4 vai. popiet 
Viškalnių viloje Tewksbury 
(21 Wollcot St.). Kas norė
tų važiuoti, prašom skam
binti A. Andriulioniui tel. 
AN 8-5503.

JUOKAI

Kada pinigas ore Kabo

—Kaip išsirinkti ištikimą 
žmoną,—klausia Petras Joną.

Jonas jam atsakė:
—Reikia paimti pinigą ir, 

pagalvojus apie pageidaujamą 
mergaitę, mesti jį auštyn. Jei 
pinigas nukris veidu Į viršų, 
tai reikš, kad ta mergina jau 
dabar neištikima. Jei pinigas 
nukris herbu į viršų, tai reikš, 
kad ta mergina po vestuvių bus

Mokytoja Jeanne Nevie
raitė liepos 1 d. išteka už 

Taipo gi neturėtų pamir- Anthony Shalnos iš Harri- H

—O kaip sužinoti, kad mer
gina jau dabar yra ištikima ir 
visą gyvenimą bus ištikimą?— 
klausia Petrą.

—Tada pinigas jau nebekrin
ta žemyn, jis kabo ore,—atsa
kė viską žinantis Jonas.

Papasakojo J. Kurapka Į Pen.si^ m?ka Į3 savaičių at- Pavakariams atsirado šal- šti, kad vaikus išlaikyti va- son, N. J. Vestuvinė puota
kelis pavyzdžius, kaip jam 
reikėjo kombinuoti. Sako, 
jei nebūčiau turėjęs pinigų, 
ir nemokėjęs pakišti kam 
reikia, nebūčiau dar ir čia 
atvažiavęs. Senais pinigais 
tokiems “papušinimams” jis 
išleidęs bene 3,000 rublių.

lyginimą ir mėnesinę pensi- to pieno, saldžių 
ją iki $91; turi J apmoka- ir net ledų, 
mas šventas dienas, atosto- Prie liepsnojančio

bulkučių landas sustingusiųjų padė
tyje neleistina. 

Nereikalingiem priekaiš-laužo

bus So. Bostono Letuvių Pi
liečių Draugijos salėie.

KUR ATOSTOGAUTI?

gų nuo 1 savaitės (išdirbus mes vėl linksmai dainavo- tam išvengti skautų-čių va- 
1 metus) iki 3’4 savaičių me, vaidinome ir rėkėme dovybė gal geriau padarytų, ■ Jieškojimai
f , rtzLurMirt O 4-«\ I r ■» i i <■>» , i r, /J n r- l’nrl • • _ « • V M a(išdirbus 25 metus). šūkius, užmiršdamos, kad jei^u ateityje nebeduotų pa-

Darbininkų gyvybė ap- esame nuvargusios, purvi- šalinėm organizacijom uni- 
drausta nuo 4 iki 6 su puse nos ir uodų sukaudžiotos. formuotų skautų-čių bet ko-J —V A • V V • • W , ST • J • • • *

LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
Kviečia atvykt! į gražųj! CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo-

, šnioje
MEŠKOS VILOJE

ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namy ie.
Šeimininkai užtikrina * gražių 
ir ramių aplinką * erdvius, pato
gius ir jaukias kambarius * Gerų 
ir sveika iki soties maista * Ma
lonų patarnavma * Pavakarėlius 

. su programėlėmis vaikams ir k.
Pliažai prie Golfo srovės 

šildomo Atlanto
: MONUMENT BEACH. pasiekia

ma< cer 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH. gražiausias 
Cane C«d per 10 minučių automo
biliu. Vasarotojus be automobi 
’ių nuveža ir parveža savininkai. 
.Sezono pradž:a birželio 17 d.

S. M. LŪŠYS 
C o Viila “MEŠKA”

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

leškpu savo švogerio ALBINO DY
GAUS. Jis gyveno Montrvalyj, Ka
nadoj, o paskui išsikėlė kur nors 
kitur Kanadoje. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar jj žinantieji rašykite:

Helen Gecevich
R37 North Montello St.,
Brockton, Mass. (28

Radijo programos iš už- ®k?tančil! žinant Ypatingai drąsiai ir gražiai kiem patarnavimam,
sienio labai trukdomos, 1 PensiJ3 mokama 1,300- pasirodė paukštyte Regina s. Griežė-Jurgeleviči
žmonės vis dar laukia 
oasikeitimų, vis netiki, kad 
amžinai pasiliks taip, kaip 
yra.

Jaunimą stengiasi paveik
ti, ypač per mokyklas inter
natus. Prienuose tokiose 
mokyklose internatuose jau 
gyveno 450 moksleiviu, ta 
skaičių žadama padidinti 
iki 900.

Prienų rajone (maža ne- 
oriklusomos Lietuvos aps
krities dalis) yra apie 50 
milicininkų, o be jų, dar ka- 
un kiek pagelbininkų (dru- 
žinikų ” kurie visur šnipi
nėja.

Ir J. Kurapka buvo net 8 
kartus suimtas ir žiauriai 
‘ardytas. Galva spaudė du- 
imis ir reikalavo prisipa-

-1,500 dolerių, susirgus 120 Baikaitė vadovaudama dai- 
dienų gydoma ligoninėj ir i nelei. Šypsodamos žiūrėjo- 
per 26 savaites mokama1 me į laužavedę Audronę t 
$53-$68 savaitei. To drau- i Kubiliūtę, įsivaizduodamos,
dimo mokestį sumoka darb
daviai.

Netekus darbo darbinin
kai per 52 savaites gauna 
65 (> uždrabio, iškaičius ir 
eocialinio draudimo įstaigos 
mokamą pašalpą.

Įvairūs kiti mažesni lai
mėjimai čia nesumtnėti.

kad mes džiaugsmingai iš
kylaujame ne Tewksburyje, 
bet gražiame miške mylimo
je tėvynėje.

Grįžusios namo, nors kar
tą tikrai įvertinome mamy
čių paruoštas vakarienes.

Sesė Nijolė

r
Pakalbinkim draugus ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei 
4.” Kaina metams tik $4.

KNYGOS JAUNIMU!

tina ta. ką tik Mizara ir pa- žinti padarius tai. ką tardv
našūs jam pirktadūšiai nei- 
eria, kad kolchozai nėra jo
kie kooperatyvai, patys be- 
sivalda kaip išmano, patys

tojas tvirtino. Vieną karte 
net 6 naktis negalėjęs be
veik sudėti akių, nes nakt 
iki ryto tardė, o dieną ne

savo vadovybe pasirenką. leisdavo miegoti. Kaip mi- 
Kolchozų vadovus parenka j nėjau, jo gautieji medaliai

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

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

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

Jei jaunas nepamėg 
knygos, jis jos neskaitys i 

įaugės. Todėl tėvai tur 
larūpinti vaikams ko dau 
;au lietuviškų knygų. Pirk 

lami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ii 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
-ias 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 KARALISKIUOSE. I,ia 
<lo Dovydėno apysaka. 168 p?I 
kaina ............. .......... ........... $2.0(1

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba 
rono 
kaina

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

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

Padėka

Grįžau iš ligoninės, jau
čiuosi labai gerai, dėkoju 
Keleiviui ir tiems, kurie at
siminė mane ligoje.

Ta proga pratęsiu prenu
merata ir įdedu Maikiui su 
tėvu po 3 žaliukus.

John Barišauskas 
Jamaica Plain, Mass.

Atviras laiškas ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Kad Keleivio skaitytojai 
nesusidarytų klaidingų iš
vadų dėl Bostone surengto 
birželio trėmimų paminėji
mo aprašyme (Keleivio Nr. 
25) mažos pastabos: “Vė
liavų sargyboje stovėjusios 
skautės nerimtai laikėsi,” 
tebūnie man leista vaizdą 
nušviesti kiek plačiau.

Vėliavų buvo dvi: JAV 
vėliavą nešė 16-17 m. liek
nutis, iki 6 pėdų aukštyn iš
bėgęs jaunuolis (Vaičjur- 
gis) be palydovų ir lietuviš
ką trispalvę nešė kokių 11-

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, premijuotas 
romanas iš Vinco Kudirkos

Į COSMOS TRAVEL BUREAU | 

Skelbia
1961 m. EKSKURSIJĄ »

Į LIETUVĄ }
; ■ apžiūrėk miestus—

Aplankyk gimines
: JSpecialinės grupinės kelionės*
* ruošiamos lėktuvais ar laivais*

Vietų skaičius ribotas »
REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO j 
--------------------------------------------- »*

: {Mes taip pat padedam atke-»
•liauti jūsų giminėm iš USSR*
I--------------------------------:

SMULKESNIŲ ir PILNESNIŲ * 
INFORMACIJŲ *

rašvkite ar skamb-nkitc >
,’OSMOŠ TRAVEL Bt REAf. Ine *

45 West 45th Street »
New York 36, N Y. »
Tel. Orele 5-7711

SENIAUSIAS IR LABIAUSIAIS 
PATIKIMAS kelionių biuras J

jnjiinuninrTrz

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 M iii būry Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 6-2868
oooooouoesoooooeeoooooooeooeoooooeooooooooooooooooo)

12 m. mergaitė su dviem to- gyvenimo, 394 pusi. kaina 
kiom pat palydovėm. Visi 
skautų uniformoje. Vėlia
vos sustojo salėje abipus 
pirmininko stalo. Sekė JAV 
ir Lietuvos himnai, invoka- 
cija, žuvusių pagerbimas, 
dienai pritaikytas monta
žas, deklamacija, paskaita,
padėkos ir t. t., viso progra- 

apy>akaitėS vaikams, 69$ Pj’f I ma užtruko apie pusantros 
' valandos.

Pirmininkaujančiam pa
kvietus paskaitininką neiš- 

JCRiNINKO SINDBADO NUO- negUS vėliavų, priėjau ir pa-
i

TYKIAI
jaunimui

$5.00.
Pranas Naujokaitis: U-

PELIAI NEGRĮŽTA Į
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

■uiiuuu’i *d°iO8S PpHk^O^k«ū- siūliau išnešti, bet jis moste- į 636 Broadway, So. Boston 
na ....’...................... $2.00 Įėjo ranka ir atsisėdo. Tokiu127, Mass.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audė j* 

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IK1 $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSITIKIMI 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėnesi.

SLA apdrauda^-SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Ik 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokio adresu:

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

aMMMMOMMOOOM
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 26, Birželio 28, 1961Puslapis aštuntas
Laisvės Varpo įnašas

Skirtumas tarp mūsų turi
mų radijo programų jaučia
mas kiekvieną sekmadienį,

Kodėl neinant į amerikiečių . radijo stočiai. Jei ten tuo
visuomenę

Liet. Darbininkų Draugijos 
susirinkimas

Liet. Darbininkų Draugi 
jos 21 kuopos narių susirin- laikydamos

įsikūrime.
Tos dienos mes neramiai 

laukėme, ir ilgai jai ruošė
mės rašydamos referatus ir 

pirmo patyri-

Kolchozninkas gegužinėje , reikalingas bvkbfkis

Organizacijų
dažnai nusiskundžia savo 
nariais ir visa visuomene, 
kad nepakankamai rodomas 
susidomėjimas lietuviškais 
reikalais. Tačiau tam tik
rais atvejais toks priekaiš
tas lvgiai gerai tinka mūsų 
orga r. i/.ac i jų vadovybėms,

pasirūpino Bendruomenės 
apylinkė, tai kodėl Bostone 

vadovybės tai nepadaryta?
Dabar vėl artėja Paverg-

27 d. 
duoti 
paka

bi iže lio įvykiai. Kai kitose salėje. Visi nariai prašomi liau gauti tą ilgai laukiamą 
programose tik tarp kitko būtinai dalyvauti, l es turi- mėlyną kaklaraištį, 
buvo prisiminti tragiškieji me svarbių reikalų aptai ti. Visos atvykome į Putna-

si sekmadieni, mo laipsnį. Birželio 
2 vai. po rietu buvo mūsų paskirta

bet ypač jis išryškėja proga kimas bus 
tokių sukakčių, kaip Vasa- liepos 2 d. 
rio 16-oji arba tragiškieji Lietuvių Piliečių Draugijos vyr. skaučių įžodį ir

į birželio įvykiai, tai Laisvės 
į Varpas skyrė jiems visą bir

Mūsų gegužinė bus liepos mą apie 8 vai. vak. Ten ra-

tųjų tautų savaitė, kurią pa- į įelio 11 d. programą ir dali 
gal pernykšti kongreso nu-, to d ' m

Dirbti tik penkias dienas per savai
tę, turi mokėti angliškai, turi tu- 
įėti laisiiius. Valandos nuo X ryto iki 
♦> vai. vakaro. Puošiu gerą algą. Pra
šau kreiptis 'įiuo adresu:

Leo s Barl>er Shop 
183 Main Street,
Cambridge, Mass. <27

Mišraus choro gegužinėj 
bii-želio 25 d. Brocktone da
lyvavo ir ką tik iš Lietuvos 
atvykęs Juozas Kurapka, su 
kuriuo choro pirmininkas 
H. Gineitis padarė trumpą 
pasikalbėjimą. Platesnį pasi
kalbėjimą su juo turėjo Ke
leivio bendradarbis, kurį ra
site 7-tame puslapyje.

Meninėj programoj miš
rus choras sudainavo 3, o 
vyrų choras 2 dainas. P. Ka
minskas padeklamavo 2 ei
lėraščiu ir paskaitė Vaičiu
laičio kūrinėli.

Buvo pagerbti du choris
tai kurie choruose dainuo
ja virš 25 metų: Petras Ka
minskas, kuris choruose dai
nuoja nuo 1918 m., ir Alek
sandras Padagas, dainuo
jąs nuo 1923 m. Į pirminin-i 
ko klausimą, ar juodu nepa-| 
vargo ir nežada pasitraukti, 
atsakė, kad jie be dainos

VIETA PENSININKAMS

(lia us kambarys pensininkui, vy- 
lui ai moteri.ii. šaukit po pietų I nuo 
3:30 va .> i'el. MO 8-33*3* Uuipoie, 
arba rašy k.te

Mrs. Ilerniee Stonis 
l.il.i Wa.'hington St.
Walpole, .Mass. (26tlcine laukiančias skautes iš 

I utnamo, Ne\v Yorko, Nevv 
Britaino, Worcesterio ir 
Hartfordo. Be 7 vadovių, 
dalyvavo 22 skautės.

Prieš susimastvma kun.

30 d. North Eastone. Jai yra 
skirta dovanu $20, degtinės 
bonka ir skustuvas. Patys iš 
anksto įsigykite biletų ir ki
tus paraginkite tą padaryti, 
o taip pat i< anksto apsis-

Day Vieic Realty C o
1672 DORI HESTER AVE. 
DORCHESTER 22. MASS. 

Tel.: A V 8-4114 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Rea! Estate Brokeriai

Namu. ‘■■•rmu ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinima . vi 
aporauda < insurance; namu bal 
du bei automobilių, nuo * .liu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai 
mei ištikus.

pernyKstĮ Kongreso nu- , bh-želio 18 d. programos, 
tarimą prezidentas skelbia! qvvu žodžiu, specialiai pa- 
nuo liepos 16 d. iki liepos rinkta muzika ir poezijos iš- 
•t>9 h t ioi ąinl <l«r nieko re-' traukomis buvo atkurta tų 

įvykių esmė: Lietuvos lais
vės sutrypimas, pirmieji ma
siniai trėmimai ir spontaniš- 

. kas tautos sukilimas, kurio 
pagalvoti, i dvasia tauta tebegyvena.

Tokios programos yra labai 
reikšmingos. Jos daug pasi-

22 d. Ligi šiol dar nieko r.e 
girdėti, kad jos proga būtų
ruošiamasi išnešti Lietuvos 

-i v ikurios neišnaudoja galimų pavergimą į ameriKiecių vi- 
veikimo būdų. Pavyzdžiu suomenę. O jau vyriausias 
gali būti tragiškieji biržielio metas apie tai 
įvykiai. Jų minėjimas būti- Juk be mūsų tuo niekas ne
itas savųjų tarpe, bet nema- pasirūpins. Kai vasaros kar- 
žiau reikšmingas jų prista- ščiuose sunku žmones su-... . . . tarnauja reikalo nušvieti-
tymas amerikiečių visuome- rinkti į vieną vietą, būtinai i muį vj^uomenė< nuotai- 

‘ - *’ • -reikia naudoti tokios prie-»k sudarvmui.
mones, kaip radijas, televi-1

rei.
kas

0 šiuo reikalu mažai 
tesirūpina. Ir tai jau

priekaištas ne visuomenei, 
bet organizacijoms ir jų va
dovybėms.

Brocktone jau 11 metų, 
kai tragiškieji birželio įvy
kiai paminėti per vietos ra
diją anglu kalba. Ir tai be 
jokiu išlaidų, nes stotis duo
da laiką veltui. Panašiai ga
lima būtų padalyti visose

zija. Tai bendrinių mūsų or 
ganizacijų vadovybų užda
vinys.

Išeis “Žemaičio šnektos’

Tokiu vardu Nidos kny-

Atskirai paminėtina pro
giama anglų kalba, kuri 

: perduota per Brocktono ra
dijo stotį. Ji buvo kruopš- 
čiai paruosta ir įtikinanti. 
Pradžioje E. Sužiedėlis pri
minė. kad Vienos konferen
cija įrodė bolševiknės Ru-

pręskite gegužinėj dalyvauti Yla pasakė jautrų žodį. Žva-
ir kitiems priminkite.

N. Jonuška.
sekretorius

Vaidilučių neužmirštama 
diena

Tai buvo lynota, apsi
niaukusi, biauri, tvanki, 
tamsi diena—gegužės 27-ji. 
Bet Bostone “Vaidilutės” 
(Laima Jakutytė, ski'i. Glo
rija Razvadauskaitė, paskl. 
Vida Rauktytė, Valentina 
Ščiukaitė. Rūta Matjcškai- 
tė. Onutė Narkevičiūtė, Re
nata Šimėraitė, Skirma Ma

gų leidykla Anglijoj leidžia "”'‘7 kaitytė. Gema Duobaitė,
prof. Igno Končiaus dvi "1JOS tolimes-nj įmpenaliz- RQta Dačinskaitė, Marytė 
knygi. Jose autorius kalba P1 a>K’ė.l° antiojo Kavaliauskaitė ir Nijolė

kitose radijo stotyse, tik rei- apie įvairius Žemaitijos so- pasaulinio kaio piadzioje, Vaičaitytė, prie kurių prisi-
kia. kad kas nors tuo pasi- džiaus ir kt. gyvenimo sritis kai piimąja jo auka tapo dėjo studentės Ramulė Jok-

šio šimtmečio pradžioje. Lietuva. Po to ėjo daina šaitė. Dalia Simonavičiūtė
Ten rosime tokių dalykų, *’0i, greičiau, greičiau, ku- jr Valentina Vakauzaitė)
kuriuos senieji žinojome, rią atliko sol. St. Baranaus- spindėjo kiap saulė, švpso-

kučių šviesos susimąstymui 
įspūdingai vadovavo Bos
tono turtininkė S. Subatke- 
vičienė. Įžodį tvarkė Atlan
to Rajono vadeivė Elė Ba
nevičiūtė. Po įžodžio kakla
raiščius papuošė konvalijo
mis.

Energingos vadeivės dė
ka toks gražus būrys skau
čių iš viso Atlanto pakraš
čio buvo susirinkusios i pa
slaptingąjį. tvlų Putnamą 
vyr. sk. įžodžiui duoti.

Sesė Nijolė

SLA 328 kp. nariams

RADIJO PROGRAMA

I

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 

gyventi negali. Pirmininkas iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
H. Gineitis kvietė jungtis į j lociklų, veikia sekmadie- 
choro eiles visus, kas sielo-, niais nuo 1:30 iki 2 vai. die- 
jasi lietuvybės išlaikymu ir ną. Perduodama: Vėliausių

rūpintų. Iniciatyvos 
gerai galėtų imtis ALT’o 
skyrius, Bendruomenės apy
linkė ir Balfas.

Programos p a ruošimas 
taip pat nesudaro sunkumų, 
nes Laisvės Varpas sutinka 
ją paruošti. Pagaliau galėtų 
būti panaudota kitose ra
dijo stotyse toji programa, 
kuri paruošiama Brocktono 
radijo stočiai. Apie tai per torius savo 75 metų sukak-j Lietuvoje. Po jo vėl 
Laisvės Varpą kalbama nuo ties (ji bus liepos 31 d.) daina 
jo įsteigimo dienos. Paga- proga, bet jis savo tomis 

knygomis mūsų visuomenę 
tikrai prasmingai apdova-

SLA 328 k p. narių visuo
tinis susirinkimas ivvks bir
želio 29 d. 7 vai. 30 min. va
karo Lietuviu Piliečių Dr- 
-jos patalpose, 368 VVest 
Broadvvay, So. Bistone. Bus

mėgsta dainą.
Ž—is

Pirmosios aukos

Balfo pinigini vajų pas
kelbus, jau aukojo: Prel. P. 
Virmauskis $50, J. Kapo
čius $27, inž. J. Mikalaus
kas $35., o no $10 aukojo: 
J. Vembrė, K. Merkis ir M.

pasaulinių žinių santrauka 
ir komenta’ai, muzika, dai- 
įnos ir Magdutės pasaka.
Į Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pav, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

bet esame pamiršę, o gal ir kas. Toliau A. Januškevičie- jos, akys žibėt žibėjo, nenu- I^kmami di audimo inašai 
nežinojome, nes nebuvome nė aiškino primuosius masi- ilstamai juokavo, dainavo 
tokie pastabūs, koks yra tų nius išvežimus ir sukilimą, ir paslaptingai tarp save?

Kavaliauskas; po $5 auko 
ir svarstomi kuopos eina- ‘ J° ^.Jankevičius, E. Achen- ♦

knygų autorius 
Norintiems mūsų

geriau pažinti tos 
bus labai naudingos

j Jos kalba palydėta daina šnipždėjo. Kodėl? Todėl, 
praeitį “Šauksmas,” kurią atliko kad ta diena buvo pati svar- 
knygosisol. Aid. Stempužienė. To-į blausia visame “Vaidilučių” 

Neži- ’ liau J. Stukas pasakojo sa
iria. kokių dovanų gaUs au- i vo petį v i iiiiu^ novovnri mo JZd v VI

mieji reikalai.
Visi kuopos nariai

čiami dalyvauti.
kvie-

bachaitė 
dai.

ir St. ir K. Gruz-

Kuopos Valdyba
I i

{T’®ooo»ac<o*3coc»ocicc*cc«orzz>o«occ^K->3cos*BiB«»sooc«ooo5«c«oo<>oc^ii

liau šiemet net VLIKas savo 
atsišaukime ragino tokius 
minėjimus per radiją reng- nos. 
ti amerikiečiu visuomenei.
Bet viso tai liko be jokio 
atgaisio.

Tik įsivaizduokime, kiek

M. Bagdonienė jau išvyko

M. Bagdonienė atvykusi
būtų pasitarnauta pavergtai B Floridos, buvo žadėjus il- 
Lietuvai, jei per keletą radi- giau čia pabūti, bet radusi 
jo stočių būtų perduota to- prastą orą, nutarė greičiau 
ji programa, kurią Laisvės grįžti i Miami ir praeitą an- 
\ aiąias paruošė Brocktono tradienį ten išvažiavo.

i
laisves varpas

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JLniper 6-7209

)i
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETI Alt ), 

Kl LTfRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-!t vai. ryte «
A •! Bangomis 1190 kiiociklų t

EM Bangomis b»5.7 megaciklų 
Iš WEOX, I-Tainingham. Mass.

VEDĖJAS—I’ VIŠČINIS 
47 Banks St.

l
✓
li
S

Trans-Allantic Travel Service, Ine.

įpinta
"Kūneliai sulojo”— 

Čiurlionio ansamblis Po 
Lietuva negali likti bolševi- 
dainos A. Januškevičienė 
priminė, kad kova dėl Lietu
vis laisvės yra kova dėl viso 
pasaulio laisvės. Čia gerai 
tiko daina “Jau žirgelis pa
balnotas.” kurią atliko Chi
cagos vyių choras. Pabaigai 
E. Sužiedėlis pabrėžė, kad 
kinio kolonializmo auka, 
kai Azijoje ir Afrikoje bu
vusios kolonijos gauna lais
vę. Visa programa baigta 
lietuvišku melodijų maršu. 
Joje trumpi tekstai pinti su i 
dainomis, kad klausytojams J 
nenusibostų. Bet viskas taip 
sutvarkyta, kar per trumpą 
laiką pasakyta tai. kas rei
kalinga. Tai ne atsitiktinių 
kalbų rinkinys, bet planin
gas darbas.

Aišku, kad tokios prog
ramos įeina į Lietuvos lai
svinimo darbą. Su tuo tik
riausiai sutiks net tas ma
rijonų “Draugo” korespon
dentas, kuris kėlė abejoji
mą, ar L. Varlio 
vra tikslus.

temimas

Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky 
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen 
tu.- i visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAI SI.A SIGN1 IN,V l’ERH, N l IMO JSTAIGA

NAUJOJOJ ANGĮ IJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
U esi Krondway. So. BOSTON 27. Mass.. Te,. AN 8-8764 

Per-mnciapie Jūsų sudarytus siuntinius j I IETVVĄ ir VISAS

SATURDAY

Vilas Rusijos valdomas sritis.
I -> H.; rūbą, avalynės, medžiasrų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
n S muitą anmn'-a siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SC iST.HGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš to'.:: i i -Uitp siuntinius nūsų viršų.’ nurodytu adresu. įdėkite daik
tu suras i i: aiškiui siuntėjo ir pavėj*. adresas. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešimo -Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko.
Dabar sralinia siųsti iki 44 -van* paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

J8TUGA IJFTirVttKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mnsų istaira greičiausiai patar

naut ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IN'Tt'RISTO ięalioįirrais.

Siuntiniai priiman.i kasdien nuo 9 iki » vai. vak.. ketvirtadieniui* nuo •
9 vai. ryta iki 7 »»!• »»k. ir nentarl'eniais nno R ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDftJAS: JONAS .ADOMONIS

rH0R0U6HBRED
°f -ršcing

5bWNS
$15,000

MAYFLOWER STAKES 
U RACES

FIRST RAČE 1:15 P.M.

D The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoju re 

ceptus ir turime visus gatavu- vaistus.

Jei reik vaistu — tikit i lietuvišką vaistinę.

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

382 a Va. Broadvvay, tarp E ir E gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 vai. r;, to iki 8 vai. v.. išskyrus šventadienius ir sekm. 
COOS>S<»iQGCO&CC*a<20S>SC*OOS*a<x^SOS)QOOQi

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame v;. naudotis greitu 
patari .iviriu ;;:tikitnos įstaigos

Pristatymas garantuota: 
Siuntiniai apdrausti

»Turime pa trinkimą rn‘’dzi;;en. odų ir kitokiu daiktų pigio- 
r mis kaim rt.is. Gavome ,»u trišku deimantinių stiklui piauti 
} riežtuku uu>> $lg-5 už <tui a Siur. lame su Inturisto leidimu.
• Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
♦

i General Parcel & Travel Co., Ine.I 7
! 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

’štaiga atdara:
Aasd’en \. M. 6 P. M. 
eštadieniai- s A. M. - t M

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

So. Boston
Atlieku vi us pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų rainų ir I 
biznio pasta’ų. pairai .fijsų reika- j 
lavimą. Saukite visados iki U va- ■V.V, ...

I
I r

landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

t r
i

i » 
j I t

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

RU

TAUPYK DAUG 3> $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE t
I Turėdama' gerą, aulonai;Gką aliejaus pečių (btirnerj) visiš- ; 
| kai įrengia su vison.is kounoiėmis ir 2<5 gal. aliejaus lanku I

UŽ SPECiALINę KAINĄ $275.00 '

! GĖRIAI SIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ U4 GALIONĄ

24 V landų nemokamas aliejaus pečių 

agU;r; avimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STn DORCHESTER •

Nakti. Sekmadieniais ir šven- /» TO/l f
tadieniais ŠAUKIT VU O-
Nauji šilto oro. garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi is 
pagrindų. —------------------------------------------------

NEMOK AMAS ĮKAINAVIMAS

Tel. A V 2-4026

Dr. John Reyshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

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

pairai susitarimą

495 Columbia Road 
Arti l'pham’s Corner 

Dorchester, Mass.

• Tel. A N 8-2712 arba RI 1-9013 »

j Dr. J. C. Seymour •
(LANDžICS)

ir Chirurgas

• I ’• I »

« t *
J Lietuvis Gydytojas
I Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7--R

534 BRO APAVĄ Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
aisome. šingeliuojame. den- t 

giame aliuminijum ir dažo-} 
me is lauko sienas. {

Free Ėst imatės
ŠAI KTI l’O 5 VAI,. VAKARO } 

Dti broliai lietuviai
♦ Charles ir Peter Kislauskai! 

tiaraniuoįante gerą darbą*

A psidrausk
M O LIGŲ IR NELAIMIŲ it t

VISO- IIDraudžiame nno polio,
{kių kitokių ligų ir nuo nelai-j 
* mių (ugnis, audra ir kt.) .. }

Visais insurance. reikalais • 
} kreiptis: J

BRONIS KONTRIM Jt
Justice of thePeace—Constable • 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass. 

fel. A N 8-1761 ir A N 8-2483 ♦
t

rtT'f+ttTTTtctT'*'nrto;fm
Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. - 
Lipiau popierius ir taisau- 

j viską, ką pataisyti teikia. L
Naudoju tik geriausią 

~ medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin liill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854
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• TELEFONAS AN 8-2X05

} Dr. J. L. Pasakomis 
! Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki *t vakaro
Trečiadieniais olisas uždarytas

417 BRO S DM A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

1. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELKKS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
} Kūpesttngai taisome laikrodžiu*. •

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOI TH BOSTON 

Tel A N 8-4649

t•tt

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gan—Oil 
J Gazo žalimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

►b
*

S

i k 12 MT. VERNON STREET*
I E______________ _______ __  !

DORCHESTER 25, MASS.

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
62S EAST RROAIHVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams !

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

r f




