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57-TIEJI METAI

Išbandė Atominę Bombą 
Iš Povandeninio Laivo

Paeifike Išsprogdinta Jau Penkta Atominė ar Vandenilio 
Bomba; Paskutinė Paleista iš Povandeninio Laivo ir 

Pirmą Kartą Išbandyta; Bandymai daromi 
Nesiskubinant.

Sekmadieni anksti rytą J. Tautos Tyli Dėl 
Christmas salose Paeifike; Knemirn
išbandyta jau penktoji bran- KOSmirO bUlCO
duolinė bomba. Ji buvo pa
leista iš povandenio „Pote
ris“ laivo. Kiek toli bomba 
nulėkė ir ar povandeninis 
laivas buvo panėręs, kada 
bomba buvo paleista, prane
šimas nesako.

Amerika jau turi eilę po
vandeninių laivų, kurie gali 
laidyti branduolines bombas 
panėrę arba plaukdami van
dens paviršiumi. Jų bombos 
yra 500,000 tonų TNT 
sprogstamosios medžiagos 
galingumo. Apie sekmadie
nio rytą išbandytą bombą 
platesnių pranešimų nėia.
Žinoma yra, kad Poteris

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba pereitą savaitę svar
stė Kašmiro klausimą, kuris 
nuo 1949 metų yra jos dar
bų tvarkoje. Klausimą nau
jai iškėlė Pakistanas, reika
laudamas, kad Indija sutik
tų su žmonių atsiklausimu 
Kašmire, ar jie nori dėtis 
prie Pakistano, ar prie In
dijos, kaip tai savo laiku 
Jungtinių Tautų organizaci
jos buvo nutarta ir su kuo 
Indija buvo sutikusi.

Indija dabar pasisakė, 
kad jai Kašmiro klausimas 
yra išspręstas ir jokio gy- 

submarinų bombos gali nu- ventojų atsiklausimo ten ne-Į

CENTO KARO VADAI

t entral Treaty Orgamzation, sutruir.^in tai vadinamos CENTO, į kurią įeina Tur
kija, Iranas. Anglija. Pakistanas ir JAV. A. ro v,, dili posėdžiavo Londone. Iš kairės 
į dešinę: Anglijos generalinio štabo virsi ninkas laivyno admirolas Earl Mount- 
batten. Irano generalinio štabo virš. generolas Abdel-Hesseyn Hedjazi, Pakirtano 
karo vadas gen. Mohamed Muša. JAV vyr. štabo viršininkas gen. Ly man L. Lim- 
nitzer ir Turkijos generalinio štabo virsi ninkas gen. Cevdet S. Cnay.

Senatas Kalba Be Galo 
Apie Civilines Teises

Vyriausybės Remiamas Įstatymas Apie Garantavimą Tei
sės Piliečiams, Baigusiems Šešius Mokyklos Skyrius, 

Norima Užmušti Nepabaigiamomis Kalbomis;
Senato Vadovybė Tikisi Laimėti.

Jugoslavijos Tito
Žada Kontroliuoti

Senate svarstomas vyriau-

įstatymas, kuris numato,, 
kad valstijos, registruoda- 
mos piliečius balsavimui, ne
gali dėl „neraštingumo“ at
sakyti registruoti tokius, ku
rie yra baigę pradinės mo
kyklos bent šešius skyrius.

Pietinėse valstijose daug 
kur praktikuojama atsisaky
ti registruoti piliečius dėl jų 

net

Jugoslavijoj pernai me
tais gamyba žymiai sumažė
jo, o iš užsienių prekių bu
vo įvežta nemažai, todėl 
sušlubavo visa jugoslaviško 

i komunizmo sistema. Tito 
ubagavo Amerikoj, dabar 
ubagauja Rusijoj, bet viso
kių prekių trūkumas yra di- tariamo „neraštingumo 
delis- 'tada. jei jie yra baigę ir ko-

Trūkumų akivaizdoje Ti->legijas, Tas daroma tam, 
įto skelbia, kad Jugoslavijos kad negrai neitų registruotis 
komunistų partija vėl imsis jr balsuoti. Vyriausybė ma- 
griežtai kontroliuoti ūkį,- — no> kad tikriausias kelias 
kainas uždarbius, darbinin- užtikrinti negrams lygias pi-kainas, uždarbius, darbinin
kų darba ir ypač griežtai ko
vos su išeikvotojais ir kito-

mvlių. Laukiama, kad vėles- jokio nutarimo dėl Kašmiro 
nės povandesinių laivų bom- nepriėmė, nors ginčas ne
bos galės skristi net 2,500 ra baigtas.
mylių. - ------------------------------

Komunistų Maištą Komunistų Padaras

lietines teises, yra duoti 
jiems balsavimo teisę, kad 

kiais vagimis, kurių Jugos-:jje galėtų savo įtaką politi- 
lavijoj priviso labai daug. koje pareikšti balsavimu rin- 

Tito aiškina, kad komuni- kimų metu. Balsuotojus po
stai “žino,” ko žmonės nori litikieriai linkę gerbti> 
ir nesigailės nastanmi. kad kz.ni imi koloavimn mzifn

- - ________  j e e -------- J----------- --------------------------- IMVilV JOU LK»I0BT 11KBVJ W—

Kanados vyriausybė per-įV1S1 sunkumai butl? nugalėti- dėl ir balsuojantieji negrai

Kanada Nuvertino
Savo Dolerį

Eikit į Kremlių 
Ten Pasukaukit

Pereitą šeštadieni anksti Kinijoj jau treti metai
rytą Venecuelos uoste Ca- siaučia badas, daugybė žmo- 
rupano kilo maištas priešinių kenčia dėl maisto tiūku-

turėtų nepalyginamai dides
nę politinę įtaką, jeigu jie ta

Naują Prezidentą tewe pasinaudotų.
Toks įstatymas dabar yra 

svarstomas senate. Pietinių 
valstijų demokratai ir deši- 

_ jų są-
naują*"italijos' ’Vespubiik^ •’“ngi"i.n,i?K nori

eitą savaitę numušė Kana
dos dolerio vertę ir sulygino 
savo dolerį su 92>/> ameriko
niškų centų. Visus pokari
nius metus Kanados doleris 
buvo kiek brangesnis už A-

NATO valstybių pasitari
muose Atėnuose, Graikijos 
sostinėje, sutarta, kad 5 A- ______
merikos Poteris po vandeni- . ,.. iv— i.... - , v .tm i I Anglijos darbiecių vadasniai laivai bus NATO karo u 777 , n •, , ........................ , Hugh Gaitskell viename mi-vadovvbes žinioje ir, kilus .. b P, 
karui, tie laivai kiekvienas , .... . ? . „ ..
su 16 galingu bombų būtų J U sjnaujan iems anJ" komunistais. Maište dalyva- 
naudojami NATO karo va- S'n.Inka™s ’ . J!e vo 450 marinų ir kelios de-
dovybės nuožiūra. Vėliau, * ® lr -JL ,e šimtys karo policininkų.
, f . . . , - ’ Kremliaus vartų pašūkautų j r 't
kada atominių submannu . . . . , . , — • VvriaiKvhpi ištikima ka-
skaičius bus didesnis, NATO :Pnes atominių mbų an-: įuornenp maįštininkus greit!" ’ 7. • , ‘ u laiKU tvanauos uoiens uuiu,wu'^ . vadmvvbė sa
sąjungos kariška vadovybė Anglijo, pacifistai ^mt^ki-i ™unas lr ^yo suvarę, bet 6 centais pigesnis. Dabar jo pirmininku.ir užsienių reika- k^ad dTu^um^^ial^
gaus savo žinion didesni tų PIotestu°Ja pnes Amerikos f. nn<dnk]uotj Maišta mai- ^omuint’ise. xa^rieciai neno- kajna nustatyta 7 su puse ly ministerių. A. Segni buvo nrSsJri
submarinų skaičių.

Atominiuse bandymuose
Paeifike bus išbandyta visa

demokratiškai rinktą šalies 
vyriausybę. Maištą organi
zavo komunistai ir Kubos 
Castro diktatūros šalininkai,

mo, bet Kinijos vyriausybė 
nesikreipia i pasauli duoti 
pagalbos badaujantiems, ji 
tik pasitenkino nupirkusi

tinge Glasgovy mieste patarė įRurie dar nėra susijungę su šiek tiek javų Kanadoje ir merikos dolerį, kai kada vir-
Austialijoje. Įšydavo amerikonišką dolerį

Italija Išsirinko

Italijos parlamentas (at
stovų rūmai ir senatas) de- ... ....
vintame balsavime išrinko inleJ1. renpublikonai,

atmesti „filibusteriu“ — ne
pabaigiamomis kalbomis.

Kinijos badas yra komu-j 5 ar g centais .Prieš kurį tei- 'prezidentą. Juo išrinktas 
nistų šeimininkavimo išda- R Kanada dirbtinai savo Į Antonio Segni, krikščionių savaičių fi-
va Komunistai bandė šuva- dolerj nupigino ir paskutiniu demokratų partijos vadas, įbusteris su Skė Snato 
lyti visus valstiečius į ko- ]aiRu Kanados doleris buvo buvęs du kartu ministerių 
munas

-• j-v.- 1-1 . 1 v nustatytarejo dirbti, o dėl to keli me- . n:~Pcnė Tai nadarvta autorius naujos 3
tai iš eilės derlius buvo 1a- lengviau būtu eksDor!formos įstatymo. .. .

------------------------------- ..lenkas ir kilo krašte ^ad lengviau butų ekspor-, pr_ .. kandi.!kia dviejų trečdalių posėdy-
.... , , . - d vmai daromi Ūk todėl Vd'tuvais’ peiliais ir panašiais badas. Badas privertė komu-tuotlK^nad.os P* e^irPn;data bahavo kai kurie kai-je dalyvaujančių senatorių

rai'nau^o ČkosX^^ malŠin3nt nistus atsisakyti nuo “komu- Vlhotl dau^u turist* kriktionte

jaXU'karo° laivų- Veidai’,™ pa?ad3 nebedaryti ban
. • - rlvmu ir lipinai ninpm is. ■ <> maigiu huhi<ii.-,iiiiiii,i

žiu žemės ūkis vis dar neat- 18 d.)

daromus atominių ginklų 
bandymus Paeifike, nors ir

ti nuginkluoti. Maištą mal
šinti padėjo ir valstiečiai,oancivmus račiuke, nors ir r J ’ tai įs eiles

jie žino, kad atominiai ban-|8ink!uoti medžiokliniais šau- bai menka
- - ... ... - - ifnvoic nfiihoic ir nanucioic 1__ 1 r* i

Italijos žemės re-f® H"kę P i«®‘y™» priimti, 
bet debatams uždaryti rei-

neišbandytos. Numatoma iš- f-rr‘L'11 
bandyti atominius ginklus, — 
kuriais bus ginkluoti leng
vieji karo laivai

Povandeninių karo laivų 
viena ypatvbė yra ta, kad 
jie gali po kelis mėnesius 
išbūti panėrę ir visada yra 
pasiruošę leisti bombas į 
priešo sali, neiškildami į' 
vandens paviršių. Amerika 
numato tokių povandeninių: 
laivu turėti keliasdešimt, 
kurie, plaukdami panėrę a- 
pie Sovietų Rusiją, savo 
bombomis galės pasiekti vi-} 
sus Sovietų šalies užkam
pius, jei toks reikalas būtų.

pernai rudenį iš-

komu‘ r, ,- , - z irieji krikščionių demokratų T*, j . ’ .uu
nų ir pakeisti jų žemės ūkio Rinkimų kampanijoj (par-; atstovai< todėl rinkimai pa-!jre5daIiaiuse"at^?_P^18a’

Po maišto numalšinimo politiką, bet išmuštas iš vė- lamentas renkamas birželio rejka,av0 net devynių baisa- kys už debatų uždarymą.

AŠ NETIKIU I DIEVĄ, 
SAKO G. M. TITOV

Sovietų kosmonautas Ger- 
man M. Titov buvo paklaus
tas Seattle, Wash., ar kelio-į 
nė erdvėje nepakeitė jo „fi
losofijos“. Kosmonautas at
sakė, kad ne, ir pridūrė, kad 
jis netikįs Į Dievą, savo ke
lionėje jis nematęs nei Die
vo, nei angelų, jis tikįs į 
žmogų ir žmones...

Žmogus Lekia Savo Jėga

BENDRA RAKETA

Japonu ir amerikiečiu ben
dra raketa, iššauta Wallops 
Island. Va. Raketa pasiekė 
76 su puse myliu aukščio ir 
nusileido 73 mylios nuo iš
buvimo vietos.

vyriausybė bando apvalyti 
ir sostinę Caracas nuo ko- sigauna. 
munistų, nemažai jų suimta Amerikoje kalbama .

pagalbos davimą badaujan- ką veiklą.
tiems kinams, bet kol Kini- -------------------------------
jos vyriausybė apie badą net Daktarai grasina 

Vis Dar Nebaigtas ŠjZ'U Boikotuoti Įstatymą

20,000 Asturijos provin- Komunistų rankomis pa- Kelios dešimtys New Jer- 
cijos angliakasių Ispanijoje darytas badas Kinijoj pri- valstijos gydytojų pasi
jau ketvirta savaitė tęsia mena bada Sovietu Rusijoj skelbė, kad jie boikotuosią 

nuo kurio Ūk- senelių gydymą, jei kongre- 
keli milionai sas priims įstatymą, kad se

ni žmonės būtų gydomi iš 
senatvės pensijų fondų.

Toks juodnugariškas gy
dytojų pasisakymas sukėlė 
nemažai pasipiktinimo visa
me krašte. Gydytojai dar 
nežino, koks įstatymas bus

Sis Įstatymas yra pirmas

ir padėta į kalėjimą.

Ispanijos Streikas

streiką už uždarbių pakėli
mą. Kartu su angliakasiais 
streikuoja ar dėl anglių trū- valstiečių, 
kūmo nedirba 80,000 kitų 
darbininkų.

Ispanijos diktatūra pa

metais, 
rainoje mite
1933

- • • Kanados vyriausybe'vįmų Naujas prezidentas, ........ ,
ginasi doleno atpiginimu, prezirientQl.ą gegu. civilinių teisų įstatymas, ku-

a anie esą tai padės pagyvinti ūkis- n , n vyriausybe siūle išleisti.
• i._ ...11.1. pesliu. nai VSin

žinotus Lekia Savo Jėga

WimpennyAnglas J. C.
skelbė streiko ištiktose pro- pcrejta trečiadieni kojų mi- 
vincijose nepaprastą stovį narnu u pakįĮo keiįas
(artimą karo stoviui) ir ža- pėdas i orą ir nuskrido palei "r:"/’

,da imtis labai griežtų prie- žemę a,)ic ,,usę myiįos. Tai bet jie iau grasina
monių streikui užbaigti. Tik pirmas toks atsitikimas, kai l'°'k"tu »' stato ne tik save, 
vieno dalyko diktatūra ne- žmogaus jėga varomas lėk- b<* vi?a profesiją
daro—nesutinka patenkinti tuvas nuskristų tiek toli. Da- an.1 :iu?ko,zadamu P°‘
streikuojančių darbininkų bar VVimpenny žada skristi
reikalavimų.

Streikai fašistinėj Ispani-

litiniu boikotu.
Wimpenny rengiasi skristi) Dolerį tematantieji gydy- 
savo jėga per Kanalą i Pran- tojai užmiršo, kad gydyto

joj yra “nelegalūs,” bet As- cūziją. j jai yra. ar bent turėtų būti
furijos anglakasiai parodė1 Wimpenny lėktuvas yra žmoniškumo tarnyboje ir 
visai Ispanijai, kad fašistinis dabai lengvas ir turi ilgus nedaryti iš aukso veršio sa- 

sparnus, 84 pėdų ... ;vo Dievo.[draudimas nėra viskas

MANO PLANAI

Prancūzijos naujasis minis
teris pirmininkas Georgės 
l’ompidou parlamente dėsto 
savo vyriausybės darbų 
programą.

Dėl kitų civilių teisių klausi
mų vyriausybė mano, kad 
svarbu yra įgyvendinti jau 
priimtuosius įstatymus ir vy
kinti gvgeniman teismo pa
tvarkymus, o nauji įstatymai 
galės būti ir vėliau išleisti.

NEGRAS PASKELBTAS 
R. K. ŠVENTUOJU

, Iš Romos praneša, kad 
[vienas mulatas (maišyto 
i kraujo žmogus) Martin de 
Porres paskelbtas šventuoju, 

i Naujas šventasis gyveno 16 
jir 17 amžiuje dabartinėj Pe
ru respublikoj, jis buvo ne
legalus sūnus ispanų bajoro 
ir buvusios vergės negrės.

. Naujo šventojo specialy
bė yra gydymas nepagydo
mų ligų. Sako, jis jau išgy- 
nuo gangrenos. Naujo šven- 
dęs vieną 10 metų berniuką 
tojo politinė reikšmė gali 
būti nemaža dabartiniam 
laike, kada negrai jau turi 
eilę valstybių ir nemažai jų 
tarpe yra katalikų.
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Laisvas ūkis ir vyriausybė
Neseniai Amerikos vyriausybė privertė Įvairiomis 

priemonėmis plieno pramonės magnatus atšaukti jau pa
skelbtą plieno kainų pakėlimą. Plieno didžiosios bend
rovės tą padarė, bet ūkio vadų tarpe paliko dėl to vyriau
sybės “kišimosi ne i savo reikalą” didelis nepasitenkini
mas ir nedraugiška nuotaika vyriausybės atžvilgiu. Ir 
spauda, kuri pradžioje karštai pritarė prezidento pastan
goms plieno kainas išlaikyti nepakeltas, vėliau apsižiūrė
jo ir “susiprato,” kad vyriausybė Įsibriovė Į “laisvo ūkio” 
vadovų privilegiją nustatinėti išdirbinių kainas ir pradė
jo, tegu ir pavėluotai, bet kritiškai vertinti vyriausybės 
kišimąsi i kainų nustatymą.

Teorijoj, rodos, vyriausybei neturėtų rūpėti kainų ir 
uždarbių klausimai. Tai yra darbdavių ir darbininkų rei
kalas. Darbdaviai susitaria su darbininkais dėl uždarbių, 
o paskui- išeidami iš konkurencijos sumetimų ir iš turimų 
išlaidų, nustato išdirbinių kainas. Taip, rodos, turėtų būti. 
Bet taip tik rodosi. Jei krašte yra bedarbių, vyriausybė 
turi jais rūpintis—mokėti pašalpas iš darbininkų draudi
mo nuo nedarbo fondų, o kai tos pašalpos via išsemtos, 
vyriausybė turi stačiai šelpti darbo neturinčius žmones. 
Tai nėra viskas. Kasmet i krašto ūki Įsijungia virš miliono 
jaunų darbininkų, kuriems būtinai reikalingas darbas, 
nes jie išeiną i savarankų gyvenimą ir jei nesurastų darbo, 
iš ko gi jie gyventų? Negana nė to. Kai išdirbinių kainos 
yra perdaug aukštos, Amerikos pramonininkai negali sa
vo išdirbinių užsieniuose parduoti, o tas savo keliu atsi
liepia Į dolerio vertės pastovumą ir Į mokėjimų balansą. 
Vyriausybei tie reikalai, nori nenori, turi rūpėti.

Po antrojo pasaulinio karo, kai krašte buvo jaučia
mas didelis prekių trakumas, darbdaviai ir darbininkai 
“laisvai” susitardavo dėl uždarbių kėlimo, o po uždarbių 
pakėlimo tuoj sekdavo kainų pakėlimas ir trečiasis ūkiš
ko gyvenimo dalyvis,—vartotojas—buvo kerpamas be 
jokios atodairos, ypač jei jis negalėjo savo pajamų padi
dinti. Lenktynės tarp uždarbių, kainų ir pelnų ėjo visus 
pokarinius metus ir dolerio perkamoji galia žymiai suma
žėjo. Sarmata net lyginti, koks doleris buvo 1946 metais ir 
dabar. Buvęs prezidentas gen. Eisenhower, savo rinkimi
nėj kovoj 1952 metais mėgdavo rodyti balsuotojams do
lerį ir paskui ji sulenkęs aiškindavo, kad demokratams be- 
valdant veik pusė dolerio kur tai dingo. 1956 m. savo kam
panijoj generolas tokių triksų nebeišdarinėjo, nes jam 
valdant dolerio vertė dar labiau sumažėjo ir kai jis pa
sitraukė iš valdžios, dolerio perkamoji galia buvo nustoju
si dar dešimties centų. . . Vadinasi, išgelbėjo kraštą nuo 
infliacijos! Žinoma, kaltas ne generolas, bet pats “lais
vas” ūkis, kuriame uždarbių, pelnų ir kainų lenktynės vy
ko visai nevaržomai.

Dabar jau veik du metai, kaip kainos ir, bendrai pa
ėmus, uždarbiai yra lyg ir nusistovėję, bet kiek ilgai. 
Plieno pramonininkų pasimojimas pakelti plieno kainas 
galėjo būti pradžia naujų lenktynių tarp uždarbių, kainų 
ir pelnų ir tuo būdu infliacijos karštligė būtų ir vėl ėdusi 
tą ir taip jau stipriai apgraužtą doleri. Vyriausybės ryž
tingas Įsikišimas nereikalingas lenktynes sulaikė, bet tai 
tik vienas žygis. Vienu žygiu tos lenktynės nėra pašalina
mos, vyriausybė turi budėti, kad naujose derybose nusi
stovėjęs ar šiek tiek aprimęs kainų judėjimas ir vėl nebū
tų pastūmėtas pirmyn ir aukštyn.

Iš to neišvengiamai seka, kad vyriausybė turi domė
tis kainomis, turi kištis i darbininkų ir darbdavių dery
bas, turi visokiais būdais skatinti ūkišką veiklą, turi vis
ką daryti, kad darbo ieškantiems būtų parūpinta darbų, 
žodžiu, turi visokiomis priemonėmis vadovauti ūkiškam 
gyvenimui. Tokia “eretikiška” mintis “laisvame ūkyje” 
nepatinka nei unijoms, nei darbdaviams. Tiesa, kai vy
riausybė sutrukdė plieno kainų pakėlimą, unijos tam ne
buvo priešingos. Kai vyriausybė daro spaudimą Į unijas 
dėl jų reikalavimų aprėžimo. darbdaviai tam nėra prie
šingi. Kiekvienas sutinka- kad vyriausybė gali kitą pa
spausti, bet tik ne ji. Niekas dar nedrįsta atvirai pripažin
ti, kad vyriausybė turi ir teisę ir pareigą i ūkio gyvenimą 
kištis ir atstovauti visos bendruomenės interesus, kurie 
yra svarbesni, kaip ūkio vadovų, organizuotų darbinin
kų ar paskiru ūkio saku interesai.

Praktikoje vvriausvbė šiame krašte jau bando vado
vauti ūkiui, bet kalbėti anie tai ir atvirai pripažinti, kad 
tai yra vyriausybės teisė ir nareiga. vis dar vengiama, nors 
po F. D. Poosevelto “nauiosios dalvbos” toks bailumas 
kalbėti apie “gyvenimo faktus” atrodo gana keistas.

NET BALTINU S KABINTI PAVOJINGA

Alžerijoj saugumo sumetimais patariama nė nosies 
pro langą nekišti, nestovėti atviruose balkonuose, nes 
teroristu kulka gali pasveikinti. Ir šita alžirietė. ka
bindama išplautus skalbinius, bijo galvą iš balkono 
iškišti.

ronovo pranešimą šitaip:
i “Jūsų kraštuose 1961 m. | 
sumažėjo tiekimas valstybei 
mėsos palyginus su pereitais 
metais. Tai nepakenčiama, 
nes gyventojai neaprūpina
mi mėsa.”

Rytuose Pajui ės krašte' Indija ir Kinija 
(Primorjei tiek mažai pa
gaminama produktų, kad to 
krašto gyventojams išmai
tinti reiktų padidinti pieno 
gamybą 6 kartus, o mėsos 
gamybą 7 kartus.

Tokių pavyzdžių galima 
daug paduoti, bet užteks.
Chruščiovas visur skundėsi

sukamomis galvomis—jei
Pereitą savaitę paaiškėjo,(diktatorius nuvirsta, užten-

kad dvi mūsų žemės valsty 
bės, turinčios daugiausiai 
gyventojų—Kinija ir Indi
ja—nėra draugai ir kalba 
apie jėgų bandymą prie il
gos ir sunkiai prieinamos 
sienos tarp jų.

ka buvusio didvyrio pamin
klo galvą nusukti ir užsukti 
kitą, o paminklas palieka ir 
toliau stovėti.

Venecuela, po nuvertimo 
paskutinio kariško diktato
riaus, bando tvarkytis de
mokratiškai. bet demokrati
jos priešai iš dešinės ir iš 
kaires vis daro bandymus 
demokratinę tvaiką paskan
dinti kraujuje. Paskutinis 
toks demokratijos priešų pa- 
simojimas vyko preitą sa
vaitę Carupano uoste, kur 

Castro šalinin-

dėl mėsos trūkumo, o Mins- į.ncas tarp tų dviejų val
ke v,ratingas griežtai puolą i =‘yb.ų jau jna senas būtent,
Gudijos (Baltarusijos) res- Ku,r n“nes? ;!enas talT, «

I publika, kad ji žemės ūkio Ya.lst.'bių. Indija mano, kad 
gamyboje keturius metus įai priklausyt, viskas, 
tūpčioja vietoje ir ypatingai k\3av? la,ku valįe 
regresuoja (eina at^K mė-l? kma,.t'1«,na’ kad anS.,al 
sos gamyboje. Maskvoje t komunistam-
pnes 11 tūkstančių žemes ir v4da buvo Kinijls impe-lkai sukurstė maištą marinų

fTl USC IO“ -• ii* v r i • • injos dalis. Kas teisus ir kas 
ką nori apgauti?

Sovietijos žemės akis
Sovietų Rusijos valdovai 

bandė išspręsti maisto trū
kumą ir kitokiomis priemo
nėmis. Daug triukšmo buvo 
sukelta su kukurūzais. Niki
ta šaukė—sekime kuo dau
giau kukurūzų, jie duos ga
lybes puikiausio pašaro, iš
gelbės ūki iš didelių sunku
mų! Buvo Įsakyta visuose 
kolchozuose ir sovehozuose 
sėti ta Amerikoj labai žino
mą grūdą, nesiskaitant su

klimato ir dirvos sąlygomis. 
Kokie buvo derliai sužinojo
me iš paties Nikitos lūpų. 
Didžiuliame žemės ūki dar
buotojų pasitarime Kijeve 
jis pasakė, kad 1961 m. 
niekur nepasiektas plano 
nustatytas kukurūzų derlius 
50 centnerių iš hektaro. Ge
riausiame kukurūzų rajone 
—Kijevo srityje buvo pa
siekta 38.8 cnt. iš ha (vie
toj 50 c. pagal planą), kitur

laug mažiau. Charkovo sri- 
:vj tik 20.9 c. iš ha.

Nepalankiuose kukurū
zams rajonuose, kaip Lietu
va, jie su visais stiebais var- 
.cjami silosavimui.

Buvo dar viena nesėkmė,
kodėl kukurūzninkam

ūkio darbuotojų 
vas skundėsi neužtenkamu 
mėsos tiekimu, dėl ko mies
tuose to maisto trūksta. Iš

_______ _______________  visų vadų pasisakymų aišku
... . yra, kad gyvulininkystės

metams baigiantis kompar-; SĮOvįs Sovietijoj yra labai 
blogas.ujo sušaukė eilė žemės ūkio 

darbuotojų pasitarimų svar
biausiuose žemės ūkio rajo
nuose. Tokių pasitarimų bu
vo vienuolika. Tuose pasita
rimuose kai kur dalyvavo

Ginčas tarp dviejų didžių
jų pasaulio valstybių eina 
dėl maždaug 50,000 ketvir
tainių mylių žemės ploto, 
kuris yra arba visai neapgy- 

O kaip su grūdų gamyba? į ventas» arba labai retai ap- 
Skaičiai tekalba patys už sa- ' entas n sunkiai pneina- 
ve. mas. Kinai ginčijamoj že-

1953-54 metais, padarius ka* ku! P,axe^® kelius 
kai kuriuos pakeitimus že.1 ■> I>^tat« kanskas saigjbas.

ne-.net iki 12 tūkstančių žmo-įmės ūkio p^Mkoj (p0 Sta-:Ui,eė •"‘ĮU“ P? 
)ta-|nn). Sesiose vietose pats Ni-galo), grūdų pradėta Dabai‘ »' Indija gi

tarpe.
Tai ne pirmas komunistų 

ir “kastrinių” bendras ban
dymas Venecuelos demok
ratija paversti Į diktatūrą 
Kubos pavyzdžiu. Bandymų 
iš dešinės irgi buvo nemažai. 
Laimė, kad visi bandymai 
iki šiol atsirėmė i prezidento 
Betancourt kietą pasiiyžimą 
tautos valios neišduoti gink
luotiems sauvaliautojams.

otestavo.i
pasisekė. Kolchozai sabota-'nių. šešiose vietose pats Ni- jino gai0^ grūdų pradėta Dabar ir Indija ginčijamoj ; Kongo respublikoje
vo kukurūzus ir Įvairiais ar- kita pasakė ilgiausias kai- daugiau užauginti. Optimiz-1srityje kai kui.' kariškas ; Kongo respublika greit
pimentais išsisukinėjo, kad bas. kitur jo padėjėjai kalti- mo pagauti diktatoriai nu- sarS>'bas, prieš ką Kinai minės dviejų metu savo ne
tik jų nereiktų auginti. Vie- no kolchozų vadovus už ne- 5tatė šeštam penkmečiui protestuoja. Taip ginčas tę-j priklausomybės sukaktuves
ia dėl to, kad jie reikalau- sugebėjimą vesti žemės ūkio 
;a daug darbo rankų, ir an- taip, kad žmonės miestuose 
tra- valstybė iškaitydavo ku- turėtų ko valgyti Visuose 
aui ūzus i grūdų derlių, o py- pasitarimuose ir pats Chru- 
iavas ėmė tik ingiais ir ščiovas ir jo padėjėjai žiau- 
kviečiais, kukumzus palik- riai peikė Stalino paliktą,

siasi ir kas žino, kaip bus to- įr per tą laiką ji, rodos, dar 
mažai ko teišmoko. Jos va
dai vis dar tebetvko vienas 
kitą pagauti už kalnieriaus 
ir Įkišti i kalėjimą, atskirų

(1956-1960 metams) aukš
tas gamybos normas, bet 
greit sumetė, kad toks pla
nas neįvykdomas. Paraoštas 
naujas jau “septinmečio” 
planas (1959-1965 metams) 
ir jame numatyta 1965 me
tais grūdų pagaminti 180 

! milionų. tonų. (Toki norma

liau?

Maištas Venecueloje
Pasaulis jau yra pripra- ..... 

tęs, kad Pietų ir Centralinės provincijų kariuomenės vis 
Amerikos kraštuose kariški i ^ar smarkauja ir bent civ į- 
perversmai yra Įprastas da-į^am? žmonėms neduoda ra- 

i . • —y A Ivkns Ton net vHdnms į noi*s kaiiauti (lai ne*
ną naujenybę i žemės ki. Jis i juodais pūdymais). Vadai- šeštajame ’̂penkmečio plane • paminklai vra statomi su nu- išmoko: deiybos ten vis dar 
likvidavo valstybinias ma-i bekritikuodami vietinius va- buvo numatvta 1960 me- 1 i pavojingas biznis, nes gali

tams). Plano'ivvkdvmas bu- ... ... . ? ~ ' baigtis kalėjimu ir Jungti-
vo atidėtas 5 metams. Bet '°.,s.keltSs tuoJau- k?1.I*as>- "ių Tautų “globa” ten vis

dama kolchozams, 
kolchozai vengė juos

Todėl
sėti.

v m UMTuvds iv r vi t; vičii

pagal Viljamso receptus su
kurtą ūkininkavimo sistemą
Z cn 1 rlirlnlirvĮrkfoiG ii* 11 JTV«^XICSXk7 ZJVZIV3--------- —

šinų ir traktorių stotis, MTS,| dūkūs, atidengė daug daly
ku šūkiu “Visas mašinas kų, kurių visuomenė visai 
kolchozams!” Valstiečiuose nežinojo ir nebūtų žinojusi, 
tas nesukėlė daug entuziaz- Štai keli pavyzdžiai: 
mo, o mašinų, žinoma, visai Dideliame šiaurės Kau- 
nepadaugėjo? į kazo rajone "galėjo ir priva-

Pakėlęs fantazijos spar
nus Chruščiovas 1956 m. pa
skelbė šūki - “Pasivyt ir pra
lenkti Ameriką” pieno ir
sviesto gamyboje skaitant----j— *-------- —-ZZ'lIMl
kiekvienai gyventojo galvai. t } oronovo pranešimo 
Paskelbti paskelbė, bet, ži- Novosibirske pažymėtina: 
noma- nepasivijo. Čia Ame
rikoje žemės ūkio produk-

įėjo kasmet pagaminti mė
sos, pieno ir kiaušinių 4-5 
kartus daugiau negu per
nai.” Taip sakė Polianskis 
Rostcne (“Pravda” XI. 26) 

Iš
Novosibirske
“dauguma jūsų sričių, kraš
tų ir autonominių respubli-

tų pagaminama daugiau, ne- neįvykdė grudų, mėsos, 
gu gyventojai gali suvartoti. ?*eno *r kitų produktų ga- 
Todėl valdžia supirkinėja m-vbos planų!” (“Pravda iš 
žemės ūkio produktus ir N1-26).
krauna i savo sandėlius.

Nesunku būtų ir masko
liams to pasiekti, jei jų že
mės ūkis būtų racionaliai 
tvarkomas. O išėjo štai kas:
“Besivydami” Amerika kol
chozų vadovai ėmė skubiai 
supirkinėti iš kolchozninkų 
jų privačias karves padidini
mui savo bandų, bet padi
dintam galvijų skaičiui ne- voti, 
užtenkamai buvo

Chruščiovas patikslino Vo-

gyvenimas'ir vėl juokiasi iš : baigė antrasis pasaulinis ka- 
plano. Tą matome iš skai-, rat Bav? su?ltalU P™lz,al
Cių.

Nuimtas grūdu derlius
(milionais tonų)

1958 m.
1959 m.

142.2 mil. tonų 
125.9 mil. tonų 

m. 134.4 mil. tonų
1961 m. 137.3 mil. tonų

Išeina, kad trečiais sep
tinmečio plano metais ne tik 
nepasiekta 1958 metų der
liaus, bet dar trūko veik 3 
nuošimčiu.

S. v.
(Bus daugiau)

Senasis pasaulis nauja keliu
STEPONAS KAIRYS

Pirmojo pasaulinio karo į Išmintingų žmonių galvo- 
skaudžiai sukrėsta Europa į se anksčiau ar vėliau turėjo 
pagaliau rado reikalo pagal- kilti klausimas: ar nebūtų

sukurti šešių valstybių —

dar būtina. Nepribrendusi, 
bet suverene, suskydusi, bet 
nedaloma.nauja respublika

Prancūzijos, \ okietijos, Ita- i vis dar yra pavyzdys, kaip 
lijos, Belgijos, Luksenburgo, nereiktų veisti nepriklauso- 
Olandijos — anglies ir plie- mas valstybes, kur dirva 
no uniją, Montan unijos var- tam tebėra neparuošta, 
du. kuri \eiktų kaip vienin-. Kada nors ir kaip nors JT 
gas ūkio vienetas. . j organizaciją Kongo respub-

Tos L nijos kelel ių metų aptvarkys ir paleis ją
patyrimas parodė, kad ji ga- vjeną plaukti pasaulio poli- 
li veikti ir per trumpą laiką tjkos vandenimis, tik šian- 
yra pasiekusi aiškių laimėji- dįen (jar ne2ralima pasakyti, 
mų. Lnijai kliudė didesnių

pašaro, nebuvo nė tinkamų 
tvartų. Karvės nyko, pava
sari daug jų krito ir pieno, 
žinoma, nepadidėjo. Daug 
kur, Nikitos žodžiais, teko 
pieną srėbti ne su šaukštais, 
bet su yra. ..

Iš paties Chruščiovo gir
dėjome jo jau minėtoj kal
boje Kijeve, kad metinis 
karvės pieningumas nukrito 
Kijevo srityje iki 527 litrų 
per metus, Zaporožės srity
je iki 320 litrų, Odesos sri
tyje 248 lt.. Dniepropetrov- 
sko srityje—241 Itr.

Žemės ūkis 1961 metais
Po visokių šūkavimų, pa

sitarimų, šūkių ir Nikitos 
kalbų, Sovietijos žemės ū- 
kis po 1958 metų važiuoja 
vis žemyn ir 1961 metų gale

ar joje
paruošto tvarkinga.

visa kas yra protinga ir reikalinga senu
tę Europą iš esmės naujai 
sutvarkyti, einant prie jos 
ūkinio, politinio it kultūrinio 
apvienijimo, ar nebūtų tada 
geriau? Ta mintis yra iški
lusi ir jau senokai.

Pastaruoju laiku du Įvy
kiai ypatingai paspartino 
tos minties — Europos glau
desnio susitvarkymo — grei
tą brendimą, iš to reikalo 
padarydami jau praktišką 
uždavinį. Tai antrasis pa
saulinis karas ir maskvinio 
bolševizmo iš Rytų papliti
mas Į Vakarus, o su juo 
laisvųjų Vakarų pavergimo 
mongoliškai Maskvai grės
mė.

Vakarų Europos apsivie-

atrodė liūdnokai. Pernai n* 1.1.

Europa kūrėsi šimtme
čiais, iš praeities perimda
ma senovės palikimą. Euro
poje gyveno daug tautų ir 
kiekviena jų kūrė savo poli
tini, ūkinį bei kultūrinį gy
venimą, todėl pagaliau ga
vosi tankiais lopais sudai
linto žemyno vaizdas. Kiek
viena Europos tauta gyve- 

o savu gyvenimu, skirtin
gais uždaviniais ir intere- 
resais. Todėl buvo neišven
giami ginčai, kurie vedė į 
susirėmimus ginklais — ka
ras. Išparceliuotai vedamas 
Europos kraštų ūkis, kad ge
riau kiekvienam kraštui sek-' 
tusi, darėsi reikalingas ir 
gamyboje ir pardavime glo-'nijimo kryptimi pastaruoju 
bos ir palaikymo muitais,: metu, kaip sakiau, padaryta 
pramonės vysfvmu, susisie- didelė pažanga. Pradėta nuo 
kimo priemonių gerinimu ! ūkiškojo apsivienijimo. To

apsivienijimo uždavinys bu-

kada tas bus.

Naujas aliejaus šaltinis
Spauda ''pavėluotai“ pra

neša, kad Anglijos aliejaus 
kompanijos atrado naujus 
šaltinius Arabijos dykumoj, 
anglų globojamame protek
torate Abu Dhabi. Sako, 
naujai atrasti aliejaus šalti
niai esą labai gausūs ir ga
li lentyn iauti su Irako ar net 
Kuvvait kasyklomis.

Nauji aliejaus šaltiniai, 
ar tai būtų Sacharos ar Ara
bijos dykumoj, negali nekel
ti naujų nesusipratimų jau
triuose Viduriniuose Rytuo
se, kur dėl aliejaus dažnai 
kraujas teka. Ir nauji alie
jaus šaltiniai Abu Dhabi 
protektorate neapsieis be 
naujų ginčų, o gal ir pešty
nių. Pasirodo, kad siena 
tarp Saudi Arabijos valsty
bės ir Abu Dhabi protekto
rato nėra aiškiai nustatyta 
ir sutarta ir aliejuotoji žemė

laimėjimų siekti tas, kad 
prie jos nebuvo prisidėjusi 
Anglija su savo milžiniško 
pajėgumo ūkiu, nes šiai ne
lengva buvo susiprasti su sa
vo "valstybių bendruome
ne” (Commonvvealth).

Pernai rudenį ir ta kliūtis 
buvo nugalėta: Anglija nu
tarė prie Unijos prisidėti, 
bet dar derisi dėl sąlygų. Jos 
pavyzdys paskatins ir kitas 
mažasias Europos tautas pri
sidėti. Norvegija, Airija ir 
Danija jau pareiškė norą 
prisidėti, panašiai galvoja 
net neutraliosios Austrija,
Šveicarija ir Švedija.

Tuomet ūkiškai Europoj 
bus apjungta 270 milionų 
gyventojų, jų pramonės ir 
žemės ūkio gamyba, darbi
ninkai galės 1>e jokių suvar
žymų važinėti visame tame 
plote, ieškodami sau darbo 
ir dirbti. Senieji valstybių 
muitai, prekių kontingentai 
ir tt bus panaikinti.

Europos "bendrosios rin-i landasi ginčijamoj teritori- 
kos“ pastarųjų metų patyri-Ijoj- Atrastas aliejus terito- 
mas parodė,’kad apjungtos nĮją padarys dar labiau gin- 
Europos pramonės gamyba čijamą, o nuo ginčo tik vie-
sparčiai didėja: 1960 m. ji 
padidėjo 12%, o per 3 me
tus — 25%. Tie apsivieniju-

nas žingsnis iki šaudymosi.
Anglai patenkinti, kai at

rasti nauji aliejaus šaltiniai,
sios Europos laimėjimai ū- bet jie kartu ir savo kariš
kio srityje skatina Jean Mo- kas pajėgas aliejutojoj že- 
nnet, apvienytos Europos mėj neužmiršta stiprinti. 

(Nukelta į 7 psl.) * _ _____ __



Nr. 19, Gegužės 9,1962 KELEIVIS, bU. BUSI U?i Puslapis črečias

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
MEILĖS UGNELĖ 

TEBEŽĖRI
BROOKLYN, N.Y.

Balandžio mėnesį Balfo 
Centre vyko gyvas judėji
mas. Buvo du Centro Valdy
bos posėdžiai.

Per tą mėnesį buvo gauta

Sėkmingas margučių 
banketas

Buvo malonu būti A. Ru
doko globoje, daug malonu
mo suteikė Petras Jonaitis, 
kuris savo automobilium be
veik kasdien mane visur nu
veždavo. Širdingai dėkoju 
jiems, išleistuvių rengėjams 
ir jose dalyvavusiems. Bū
kite sveiki ir linksmi ir iki

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 7 kuopos margučių , . 
banketas balandžio 28 d. L. klt° pasimatymo rudens su-
Piliečių Klubo patalpose laukus-Lz "fk« esu Jums - ___ i__ - • , nunsirnziai flpkinoa?;$10.010 ir išleista $10,212. į puikiai pavyko: žmonių bu- nu°šii džiai dėkingas..

Balfą stipriausiai parėmė 
New Yorko skyrius, įnešda

vo pilnutėlė žemutinė salė, į 
net iš Bostono buvo atvykęs;

P. Kriaučiukas

NEW YORK, N.Y.mas $6,000, taip pat įvairūs Keleivio redaktorius J. Son- 
aukotojai tremtinių mokyk- (ja, Povilas Kraučiukas su
loms atsiuntė per $1,700. Iš skubo grįžti iš Floridos. Bu- 
Clevelando gauta $270, Mei- vo įr mūsų bičiuliai, nekilno-
rose Park $219, Cranton jamojo tūrio tarpininkai Joe teiktos Lietuvių Rašytojų 
$333, Chicagos 5 skyriaus Vastūnas, Albertas Peters ir Draugijos premijos ($500) 
$220, Chicagos apskrities Andriušis, žodžiu, daug mū- jas laimėjusiems Leonardui 
$360. sų bičiulių, draugų ir drau- Andriekui už poezijos kny-

Centras pasiuntė pinigais gių buvo mūsų bankete ir gą ”Saulė kryžiuose“ ir Pul- 
$5,000 Vokietijos tremtinių visi maloniai laiką praleido giui Andriušiui, gyv. Austra- 
x„i_ or o.;....*: kartu cn T. LITI nariais li-inin onvcoVo ”Pnianc

Literatūros šventė
Balandžio 29 d. buvo

LAIKRAŠTININKAI APŽIŪRI NEW YORKĄ

Amerikos kitkruščiu leidėju draugijos suvažiavimo 
proga buvo suruošta ekskursija laivu aplink New Yor
ką. čia matome tos Circle Line bendrovės prezidentą 
Frank Barry (dešinėj) ir Dayton Journal Herald and 
the News leidyklos viceprezidentą Robert Volfe su 
žmona.

TAMPA, FLA.

Jasaitienė pasveiko
Sofijai Jasaitienei pada

ryta operacija. Ligonė jau 
grižo į namus ir čia savo vy
ro daktaro Domo Jasaičio 
prižiūrima baigia sveikti.

Linkime jai ligą greitai 
pamiršti.

COCOA, FLA.

S.

šį kartą bus lietuviškų deš
rų, kugelio ir kitokių skanės
tų. Bus ir muzika, galėsime 
pašokti, todėl iki malonaus 
pasimatymo gegužės 20 d. L 
DD 36 kuopa visus kviečia 
ir laukia.

Kuopos valdyba

EUSTIS, FLA.

šalpai, 25 medžiagų siunti lijoje, už apysaką "Rojaus;
Jau ne pirmus metus At-vartai 

velykio bankete LDD 7 kuo- L. Andriekaus poezijos 
pa duoda 3 dovanas už gra- paskaitė Juozas Boley, o 
žiausius margučius, šiemet i P. Andriušio apysakos iš- 

Lenkijos lietuviai vien šiais tas dovanas gavo: pirmąją trauką J. Daubėnas. 
metais gavo iš Balfo per —$3 Anna Perash, antrąją Savosios kūrybos paskaitė 
400 įvairių siuntinių, kurių —$2 Anna Bonna ir trečią- O. Audronė-Balčiūnienė, K. 
vertė siekia dešimt tūkstan- ją — $1 Wall Boza iš Great Grigaitytė, L. Žitkevičius ir 
čių dolerių, o prašymai, vie- Neck, L. I. Į St. Zobarskas.

nius Lietuvon ir 92 įvairius 
siuntinius lietuviams Lenki
jon. Įvairiu kitų kraštų lietu
vių šalpai išleido per $500.

WORCESTERIO NAUJIENOS

nas už kitą graudesni, tebe- Banketui vadovavo adv. 
plaukia. Rašant šį praneši- St. Briedis.
mą spaudai, Balfo Centre Vakarienės valgius gami- kūrinius, Aldona Kepalaitė 
yra dar keliasdešimt prasy- jr ppję stalų patarnavo: {skambino, o J. Matulaitienės 
mų, kurių nesuskubta iš- g Spūdienė, A. Buivydienėj vadovaujami tautinių šokių 

M. Akelienė, Ona Bložienė, šokėjai pašoko.
V. Galinienė, E. Styrienė.

Alučiu ir kitkuo svečius 
aprūpino F. Spūdys, J. Ri

nesuskubta
spręsti.

Gegužės-birželio mėne
siais daugelis Balfo skyrių 
organizuoja šalpai lėšas.
Chicaga ruošia milžinišką mavičius A. Svvingel ir V. 
pikniką, kuriame Balfo rė- Kalvelis, 
mėjams bus padovanotas že-| J. Buivydas su F. White

Aldona Stempužienė dai
navo lietuvių kompozitorių

A. ŠALČIUS APIE SAVO 
VEIKLĄ“

Daly vavome pasitarime 
Bostone

Turėjome malonių svečių
Svainis Walter Papoll iš 

Kenosha, Wis., atskrido į 
Miami pas dukterį, o iš ten 
su žentu Harbert atvažiavo 
į Eustis pas kitą dukterį ir 
žentą Zimmermann, kuris 
laiko Eustis motelį. Papoll 
pas mus pabuvo ištisą mėne
sį. Jis jau 83 metų amžiaus, 
bet skaito ir rašo be akinių, 
seniai skaito Keleivį ir su 
juo žada neatsiskirti, kol ga
lės skaityti. Siunčia visiems

Bus maloni gegužinė
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 36 kuopa visus kviečia 
į pirmąją šį pavasarį geguži
nę, kuri rengiama sekmadie
nį, gegužės 20 d. C. Herma
no sode (tarp Indian upės ir 
US kelio Nr. 1, netoli nuo 
Indian Trailer Park Franti- 
nace). Jeigu kas paklystų, 
skambinkite NE 6-7959.

Mūsų pobūviai visuomet 
yra sėkmingi, nes gabios šei-, ..... . ...
mininkės prigamina visokių’k^elvlcc,ams hnkeJ‘mli- 
skanių valgių ir gėrimų. Ir C. K. Braze

Alto reikalais.
Vyrai, pagalvokite 

. griaukite, kas sunkiu darbu 
Lekys pakvietė sukurta Tas mQSų prie-

šams komunistams naudin- 
* • ga.

pasikalbėjime su Sandaros

Juozas
Worcesterio 
dalyvauti balandžio 29

redaktorium AI. Vaidyla, ku
ris, grįždamas į Chicagą iš 

1 Alto, Vliko ir Laisvės Komi-

Jau buvo rašyta, kad A.
Šalčius, tapęs nuolatiniu j

mės sklypas Floridoj; Los,Vaitiekaičiu vadovavo mar- Laisvės* bendradarbiu, ra-įžami aš, J. šalaviejus ir a 
Angeles balfininkai pasklei-gučių kontesto komisijai, šč senatoriams, prašydamas j Tomkus.

kurioj dar buvo Andriušie- JVOS ^ad JAV pripa-
nė, Mrs. Steve, Mrs. Mysuss. Lietuvos okupaciją, 
ir Miss Spengle.

dė šimtą aukų lapų, Bostone 
vyksta didžiulis koncertas.

Balfo Centras susirūpinęs 
narių skaičiaus padidinimu. 
New Yorko skyrius planuo
ja specialų narių verbavimo 
vajų. Tikimasi, kad ir kiti 
skyriai padvigubins narių 
eiles, juk nario mokestis yra

Ne-

Jurgeliūnas minėjo 
gimtadienį

Balandžio 29 d. Bostone,
teto vadovybių pasitarimo Sandaros salėje, buvo pa- 
New A: orke, užsuko į Bosto- gerbtas brocktonietis Kos- 
na- tas Jurgeliūnas jo amžiaus

Vykome J. Dvarecko ve- 77 metų proga.
Žuvo J. Poškutė

Grįždami iš pasikalbėji- Balandžio 23 d. po kaimy- 
mo sustojome Maironio par- no automobilio ratais žuvo 

"Laisvės“ Nr. 35 jis jau ke Shrewsbuiv, kur radome 13 mėnesių amžiaus Julija 
Poškutė.Bilietus platinant pasižv- pats apie tai Pakoja. Se-i betriūsiančius -Joną Pigagą 

ėjo: Pr. Špūdvs, A. Swin. .nat°namf nurwl-vta',. ir Vladą židžiūną ir kt. J. Krasinskas

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

tik vienas doleiįs per metus, knygos "Lietuvių išeivija A- 
šiuo metu Balfo organiza

cija turi tik 1,600 apsimokė
jusių mokestį narių. Nors tai 
yra paskutinių metų rekor
dinis skaičius, bet jų galėtų 
būti bent dvigubai.

Balfo Reikalų Vedėjas

W?°w PaJanC’ ? Rima "kokius sunkius nuostolius i šnektelėjom su A. Bušmanu 
vyčiusV Kalvilk/J. Tt suteiM Amerikos lietuviam,; ir E. Sinkevičium, apžiurę-- 
Ruivvdai ir *vPac lietuviams tevyneje, jome statoma sale. Grižome

Bankete parduota dvi ligšiolinė Amerikos "nepri- kupini Įspūdžių.
pažinimo“ politika,, ir buvo

Vyčių suvažiavimas

GARDEN, NJ.
Petronių šeima padidėjo
Garnys aplankė Vandą ir 

Praną Petronius ir paliko 
jiems gražią dukrelę, kuriaimerikoje“. Laimėjimo būdu n.ul'°doma. kad šitokiu ne-

išleistos kelios St. Briedžio rinite neatsakonnnga agita-! Balanso 28-29 d.enom.s ,^'^s Debij’a-Mari- 
__1-1, Ciia tik kenkia Amerikos! N. Anginos Lietuvos Vyčiai . ; ,7 1dovanos ir tuo budu gauta clJa, . . „ , lx.. . A

virš $24. Visas sąskaitas su- ™dul tose PabaIt,>° taut°-
vedus, neabejotinai kuopai „ ... .
liks nelno Todėl— sugestijuojama,įiKs peino. kad ka.p Hk JAV nustotų

turėjo suvažiavimą Vilniaus Ja*?os J4 2"^
Aušros Vartų parapijos sa- ,,r? broliukas Vytukas 
Įėję. Ta prosra šeštadienio labai džiaugiasi, gavę sesutę.
vakare jie surengė šokių va-

NAUJAUS1OS KNYGOS

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 ds1.» kaina $1.25.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina................$3.50

• TCZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina ....................... $3.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Visų banketo dalyvių nuo- ,. , . . .. T • x ■, , ,. . ,taika buvo gera, keli brook- diąknnunuott Lietuvos r«- karą. o sekmadiemo vakare
i pasižadėjo stoti i ?ubI,k«- valdal? Ilobuvl damomis. tauti-

J ir santvarką, kun ten dabar mai? šokiai? ir t.t.
yra (patinka tai kai kurioms , x.

</• ~~ j - a *i • \ ’ Kazlausku sukaktisVienas įs dalyvių grupėms Amerikoje, ar ne) •
ir užmegztų su Lietuva nor

MANO PADĖKA

Krikštynų proga buvo su 
ruošta didelė puota, kurioj 
dalyvavo kūmos Ona Mali
nauskienė ir A. Perotti ir 
apie 50 kitų svečių.

Pažymėtina, kad naujagi
Mykolas ir Ona Kazlaus- mi.° ™otina >Ta italė, bet ge

nialius draugiškus ryšius“, kai balandžio 29 d. atžymė- raį kalba lietuviškai, lietu- 
Girdi, "visa erte senato- jo savo vedybinio gyvenimo x lskai kalba ir jos vyresnioji 

rių atsiuntė padėką už "ap- 50 metų sukakti.
galvotą“ nuomonę“. Jų dukteris ir žentai Juo-

Vadinasi, žinome, koks zas Sinkevičius ir Vincas Lu-

Balandžio 18 d. man bu
vo šį sezoną paskutinė die
na Floridoje. Draugai A.
Rudokas, K. Bukaveckas, J. paukštis skraido New Yorko košiūnas suruošė jiems gra- 
Tumavičius ir P. Jonaitis lietuvių padangėj, 
man nežinant susitarė ir su- -------------- :—
ruošė išleistuves balandžio 
16 d. mano šeimininko An
tano Rudoko namuose. Susi
rinko gausus būrys draugu

žų pokyli
Sukurs lietuviška šeimaLAKE PLACID, FLA.
Eugenija Pockevičiūtė bir

želio pradžioje išteka už .Jo-
. j • t t> Tai mažas miestelis, rami no Bukasiūi.o.
ir draugių. Juozas Petraitis . daujr CTažiu ežeru o. G1 v«<vbų būna
atsinešė ir didelę pianolą kas savaitė net po kelias,
pagroti svečiams sokius ir „ &
man išleistuvių maršą.

Skaniai pasivaišinus pra
sidėjo tikrai lietuviška vaka- 
ruška — šokiai. Privertė ir 
mane šokti, nors buvau ma
nęs batų padus taupyt kelio
nei į Brooklyną.

Gaila buvo su draugais 
atsisveikinti ir skirtis. K. Bu
kaveckas ir J. Tumavičius 
man įteikė ir dovanėlę, gal 
už tai, kad išvykstu ir dau
giau negrįščiau. Mat, čia 
yra gražių leidžiu: jie nenori, 
kad būčiau jiems konkuren
tas.

Graži, rami vieta

nelių.
Lietuvių čia tik 4 šeimos. 

Malonu būtų, kad jų dau
giau atvažiuotų apsigyventi. 
Kas domėtųsi tuo kampeliu, 
mielai mes duosime žinių.

Charles ir Domicėlė 
Ablan (Ablačinskai)

Lake Placid, Fla., 
į R I, Box 196

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

Sugrįžo B. Babrauskienė

duktė Onytė.
Mirė P. Sakalauskienė
Mirė seniausia vietos lie

tuvė Pranciška Sakalauskie- 
nė-Shoen, liko liūdinčios 
trys dukterys: Anelė Crown, 
Mary Morgan ir Pranė Šal
kauskienė.

O. M.

PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
jrausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ....................................... $4.00
kaina ....................................... $1.25

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- I 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai 
na ..................................... $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. dau$r svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIĖNOJANT. “knyamešių karaliaus'’ 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi- 
minimai, 404 psl., kaina.__ $6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS
C ruošė Anicetas Simutis, daujęy- 

žiniu lietuvių ir an^rlų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

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

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

4ARLBOROUGH*S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1Z5

SEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3S0 
pal. Kaina ..••«••••••.•.•• $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... $4.00

LIETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.55

TIKRA TETSYBft APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................ .................. 50 Cnt.

Kuria šeimą
Birželio mėnesi suskam-

Buyusi Brodsky paviliono j kės vestuvių varpai Irmai 
savininkė Bronė Babrauskie- Bakevičiūtei ir Jurgiui Brin-
nė, 3 mėnesius pagyvenusi 
pas savo draugę Juliją Sty
les Miami, Fla., sugrįžo į 
Worcestei i.
Dr. P. Grigaitis — baubas

Ir pas

Kakliui. Jungtuvės bus šv 
zimiero bažnyčioje.

Gabi lietuvaitė
Violeta Bendžiūtė dainuo

ja geriausių mokinių operoj,
mus vra Amerikos i "The Jeivels of the Madon-

Lietuvių Tarybos priešinin- na“ ji turėjo Stellos vaidme- 
kų. Jiems jos sekretorius dr. ni. Ji ne tik gražiai dainavo, 
Pijus Grigaitis yra tikras ! bet ir gerai vaidino, todėl 
baubas. Jie nežino arba ne-1 susilaukė didelių plojimų, 
nori žinoti, kad dr. P. Gri-i Sėkmės Violetai ir ateity! 
gaitis uoliausiai rūpinasi O. M.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

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

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

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

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.60

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų 
troji dalis. 414 psl. kaina . — 54.50

KODfiL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 26 Ct.

IftfiJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUO.TU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyv^ 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PTNIGAI nw 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psl., geras popierius 
kaina ..................................... I10.0T

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la 
bai daug paveikslų, 255 psl. gera

Kaina....................... $5.00
AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 

STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu snsi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo 
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina

era poni 
»• •«• $2.<60

CEZARIS, Mirko Jesulič 
trijose dalyse, kiekviena 
$2, ara visos 3 dalys__

ALTORIŲ SKSŪLT. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knvrų, kieti viriai. 681 puslapis. 
Kaina ................................. $6.00

romanaa 
dalis po 
... $6.06

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

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.96

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausima knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

I SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumpas

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiškininmas. Kaina

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

D«L LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RfiS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nA 
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. 81.06

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina......................................... 60 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadvray ------ :------ So. Boston 27. Mi



Nr. 19, Gegužės 9. 1962Puslapis ketvirtas

atik.'ine
Vienas žingsnis pirmyn, 

du atgal

Komunistai nuolat pliauš
kia apie žemės ūkio pažan
gą, o ištiki uju jokiom pažan
gos nepadaryta.

štai jų paskelbtame atsi
šaukime i visus "ideologinio 
fronto darbuotojus” sakoma, 
kad reikia siekti iš hektaro 
prikulti grūdų bent 11 cent
nerių. o nepriklausomoj Lie
tuvoj vidutinis (ie; ius buvo 
virš 13 centnerių.

Cukrinių runkelių derliaus 
komunistai tikisi 170 cent* 
nerių iš hektaro, nepriklau
somoj Lietuvoj jau 
gaunama virš 200 centnerių.

Žodžiu, beveik per 20 me- 
or>gdami irmvn, ko-

.._ „m., —cį a^.cge zetnės; -
Un.io derliaus pakeiti iki to 
laipsnio, kokio jis be "ideo
loginio fronto žemdirbių” 
buvo pasiekęs.

J. Grušas — nusipelnęs 
veikėjas

Nusikaltėliai supirkinėję 
monetas, dolerius 

e kitas vertybes.
Aukšėiuasiojo Teismo iš

važiuojamoji teisminė kole- 
J.c: Kaune nusprendė buv. 
Kauno mėsos kombinato 
vyr. prekių žinovą Juozą 
Tamašauską nubausti aukš
čiausia bausme — sušaudyt, 
konfiskuojant visą turtą. Jo 
bendrininkas "grobstymuo- 
. e ir valiutinėse operacijose” 
Juozas Liutkus nuteistas 15 
metų pataisos darbų ir Ka
zys Vanagas — 13 metų pa- 
mi.-os darbų, konfiskuojant 
vieno ir kito turtą. Kiti jų 
•chdrininkai nuteisti patai

sos darbams Įvairiam lai
vui. Kaip ir kitose panašiose 

iose, nuosprendis galuti-

KELEIVIS, SO. BOSTON

AIŠKINA KAIP KELIAUTI I ŠIAURĘ

?.?u crean segregacijos šalininkas aiškina dviem 
negram, kaip jie veltui gali važiuoti į bet kurią šiau
ri-. \ aisti ją ten nuolat apsigyventi. Tuo būdu segrega
cijos šalininkai sumanė kovoti su šiaurinių valstijų

segregacijos priešininkais.
is ir kasacine tvarka neap- __ 
kundžiamas.

Vilniaus radijas 'balan-?** organizacijų žmonių iš maldaknygė.
•žio 24 d. pranešė apie Vil- 

. T je nuteistus kyšininkus.

Baigė gastroles

Kai Vilniuje
vietų. Korespondencijas iš Zavadskio spausdintosios 
užsienių; Europos, Ameri-'maldaknygės buvo išpirktos, 
kos ir kitur laše redaktorius.;Otto Mauderodė Tilžėje, su- 
Partijcs ginče su "Draugo“ pratęs reikalą, padarė iš lie- 
e.ganizacija aktyvus buvo tuviškos maldaknygės sau 
V. Kapsukas, kartais Įsilauž-Į biznį. Bet ir Mauderodės 
(iamas ir i "Darbininkų Bai- maldaknygė Muravjovo Ko-

SKAITYTOJŲ
BALSAI

i - nuteisti laisvės atėmimu 
i konfiskuojant visą turtą) 

Dramaturgui Juozui Gru- ii. i S metų.
šui suteiktas Tarybinės Lie
tuvos nusipelniusio meno
veikėjo vardas. Balandžio 24 d. Leningra-

Toks pat vardas suteik--le baigėsi Valst. Filharmo- 
tas ir dailininkei Domicėlei ni;. kamerinio orkestro 
Tarabildienei, jos amžiaus gastrolės Sovietų Sąjungos 
50 metų sukakties proga, miestuose. Solistai buvo 
Tarabildienė be kitu darbų. prof. B. Dvarionas ir pianis- 
yra iliustravusi apie 50 tas L. Digrys. Pagal Dvario

są“. Kiek atsimenu, "D.B.“ 
lašinėdavo straipsnius ir A- 
leksa-Angai ietis iš žemės ū- 
kio darbininkų gyvenimo. 
Neatsimenu, kad, be brošiū- 
rų, būtų ką rašęs i ”D.B.“ 
Stasys Matulaitis. Per visą

knygų.
Tamašauską sušaudyti, 

kitiems—pataisęs dalbai

(E) Balandžio IS d. "Tie

Vienybės sunkiojįkovoį!
SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS

Šių metų balandžio 28 d. New Yorke, 29 VVest 57th 
St., įa.ergiujų Europos Tautų Seimo posėdžių salėje 
posėuzia.o Vyliausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
A tezi(.įumas ir Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
ivcmitetas n tą pačią dieną atskirai tarėsi Amerikos Lie 
tuvių i aty bo> v ykdomasis Komitetas, Vyriausiojo Lietu 
vos išlaisvinimo Komiteto Prezidiumas ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto Prezidiumas, dalyvaujant Lietuvos Generali 
niam Konsului Ne\v Yorke p. Jonui Budriui.

i tn-e; iriuose pei žvelgta tarptautinė politinė padėtis ir 
sietuvos laisvinimo kovos dabartinis stovis ir tos kovos 
ateities perspektyvos.

Taip pat apu.tr veiksnių organizaciniai bei glaudes- 
,.io ta.pu.avie bcndiadarbiavimo klausimai ir našesnio 
čšų tJkiii.c reikalas Lietuvos laisvinimo kovai paremti.

Darnioje bendradarbiavimo nuotaikoje vykusiuose 
rosėcžiucse prieita vieninga nuomonė šiais klausimais:

Lueiuvo* laisvinimo kovos sustiprinimas įmus

Vykstant tarp Vakarų ir Rytų pasitarimams Vakarų'nes niekas čia manęs negąsdina, 
Berlyno ir Lytų Vokietijos klausimais, gali būti artimai nei nei joks gestapas,
raliestas ir Lietuvos reikalas, todėl Lietuvai laisvinti '.£yvenu ramial ir gražiai 
veiksniai:

1. sustiprina Lietuvos reikalų stebėjimą tarptautinių 
politinių įvykių vyksmo eigoje;

2. informuoja viens kitą pastebėtais, Lietuvos reika
lą liečiančiais klausimais;

3. sutaria darysimų žygių reikalingumą ir derina jų 
•ieningą vykdymą;

4. Veiksnių atstovai, reikalui esant, susirenka esamai 
padėčiai aptarti ir veikios būdams nustatyti.

Lietuvių jėgų derinimas
Sunki Lietuvos laisvinimo kova yra reikalinga visų 

lietuvių (tarnaus sutarimo ir nuoširdaus ryžto ją remti, 
todėL

L Dėl keliamų spaudoje bei visuomenėje Įvairių 
-umanymų bei pageidavimų, liečiančių pakeitimus Ame
rikos Lietuvių Taiybos organizacijoje arba jos veiklos 
būduose, ALT Vykdomasis Komitetas tokius sumanymus 
pateiks ALTą sudalančioms grupėms išstudijuoti, kad 
jų atstovai būtų pasiruošę juos svarstyti ir išspręsti ALT 
metiniame suvažiavime, kuris Įvyks šių metų liepos 28-29 
d.d. Chicagoje;

2. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
kviečia visas Lietuvos laisvinimu besirūpinančias netu
riu politines organizacijas ir sąjūdžius jungtis vienon 
Lietuvai laisvinti organizacijon;

3. Lietuvių politinės, kultūrinės ir šalpos organizaci
jos kviečiamos nuoširdžiai bendradarbiauti, kiekvienai 
dirbant savo srities veiklos lauke.

Lėšų teikimas Lietuvos laisvinimo kovai

Kalbant apie Kubą
Nežinau ar per klaidą ar per 

neapsižiūrėjimą “Keleivyje“ 16 
nr. tilpo V. Sešelgio laiškas, ku
ris rodo, kad laiškas rašytas rau
dono. Jeigu Keleivis ne raudo
nas, tai kaip galėjo tok; laišką 
dėti? Man atrodo, kad to laiš
ko autorius nepažįsta komuniz
mo ir tiktai todėl taip rašo. Pri
siklausius komunsitų visokių 
plepalų, kartais žmonės pradeda 
taip pat kalbėti, bet komunistus 
reikia spręsti ne pagal tą, ką jie 
pasakoja, bet pagal tą, ką jie 
daro.

Aš turėjau progos praktikoje 
pažinti, kas yra komunizmas ir 
daugiau aš nenoriu jo nei maty
ti, nei girdėti ir aš jaučiuosi lai
mingas atsidūręs čia Ameriko
je, pas tuos komunistų vadina- 

•‘prakeiktus kapitalistus,’’ 
ia m
nei

esu
pilnai pavalgęs, kai tuo tarpu 
Kubos žmonės jau ant kortelių. 
O kiek tų Kubos žmonių jau pū
na kalėjimuose, ir turėjo jau 
bėgti iš savo krašto? Ar tai ti
kra laisvė, kai daugelis neturi 
ko valgyti, o daug kas neturi nė 
tuo apsirengti. Juk taip buvo ir 
Lietuvoje, kaip dabar Kuboje. 
Tai toki ta komunistų didžioji 
‘laisvė” ir jų “demokratija.”

Kas yra komunistas? Trum
pai suglaudus ir teisingai pasa
kius, komunistas yra politinis 
banditas Nr 1, liaudies priešas. 
Komunistas skiriasi nuo papra
sto bandito tik tuo, kad papras
tas banditas eina plėšti bankų ar 
šiaip pasiturinčių žmonių, o apie 
pagrobimą valdžios visai ir ne
galvoja, gi komunistas yra poli
tinis banditas,jis pirma tyko pa
grobti valdžią, o tada jau plė- 

ir bankus, ir šiaip žmonių

riko buvo pripažinta nele
galia ir gaudytina ir todėl 
pasiekdavo lietuvi tik kon
trabandos keliu. Tad kon 
trabandos transportuose vie
nam vežime šalimais su 
"Aukso Altorium“ ramiai 
gulėjo "Seniesiems kanau-"D.B/’ leidimo metą netu

rėjome jame straipsnių iš ninkams ir komendoriam 
buvę atlikti lietuvių kompo- svečių“ — is kitų socialis-j Varpas ir Darbininkas“, 
ziioriu kūriniai; M. K. Čiur- tinių partijų; retai ir mes abu caro žandarų nutildyti 

liaudies sve-iavomės pas kitus. Iš Savotiška idilija.

!n?-
koncerte

Maskvoje
jo

Įvykusiame 
antroje daly-

uonio variacijos
sos“ (92 nr.) pranešimu, dainos "Bėkit, bareliai“ te- ■ reikalo buvome svečiuos pas 
Kaune buvo baigta svarst ti r a, T. Makačino "Trys šo- rusus Londone per jų ten vy- 

stambių valsty' ė< lėšų kiai“. J. Juzeliūno "Koncer- kusi suvažiavimą, bet "biz- dr. V. Vaineikis, Ambrozai-
grobstyto jų“ (iš Kauno mė- tas-poema“ ir B. 
sos kofnbinato) byla. Esą. a ..rtasis koncertas 
buvę pagrobta daužiau kaip . ui ii- kameriniam orkestrtii. 
pusantro miliono rublių va!- Orkestrtii diriguoja Sau- 
stybės lėšų (senais pinigais t. > Sondeckis.

Žandarams buvo tuomet 
dėl kontrabandos Įkliuvęs

Dvariono nio“ ir ten nesame padarę tis, dr. J. Alekna, V. Požėla.
fortepijo-, susijungimo reikalu. Dešimtimis atsitikimų bū-

šia 
lurt <

Tai buvo Uu labai seniai
STEPONAS KAIRY?

Kai senasis "Darbininkų eiti "Varpas“ pramynė ir 
Balsas“ pradėjo eiti, aš ir mums taką. Buvo spausdina- 
mano geriau.-ias draugas Si- nas Tilžėje, ir laikraščio re- 
rutavičius, ma. o vien>:nnti>. faktorium buvo dr. Juozas 
kartu dirbęs partijoje ir Bagdonas- simpatizavęs ir 
laikraštyje, buvone jaunuo- .socialdemokratams. Kito 
liai — studentai, studijavę žmogaus, kaip daktaras, Til- 
Peterburge- tame pačiame žėje tuo tarpu mūsų laikraš- 
Technologijos Institute. Bu- ui leisti neturėjome. Tad 
vome idėjos entuziastai, nutarėme prašyti daktarą. 
Mus žavėjo trys dalykai: s* — kad ir nevisai mūsų "vie- 
cializmo idealo Įgyvendini- ros“ žmogų, jog padėtų 
mas žmonių gyvenime ne mums išspausdinti "D. Bal- 
tokio, kaip dabar Maskva Nr. 1 iš tos medžiagos, 
persą ir praktiškai vykdo, kuri jam bus prisiųsta, nieko 

’-^staus ir kilnaus, koks " pridedant ir nieko nepa- 
..uuant Daktaras mielai 

-.ėjo uemokratijos idealas, sutiko, ir "D.B.“ Nr. 1 išėjo 
ir meilė savajam kraštui, jo priežiūroje. Dėl to vėliau 
savo žmonėms, noras, kad kilo kalbų. Vėliau leistie- 
jie būtų laisvi, kad jie viso- siems laikraščio numeriams 
keriopai tarpiu, kaip laisvi redaguoti buvo pakviestas 
žmonės, būtu laimi; ei. .Jum u justinas Janulaitis, kuris

Mūsų partinėje veikloje čiau galėjęs Įkliūti ir aš ir 
daug vietos užėmė propa- V. Kapsukas, K. Bielinis, 
gandinę literatūra — atsi- Jokūbas Daumantas- J. Bi- 
šaukimai. Sąjūdžiui stiprė- liūnas ir dr. P. Mažylis, Sta- 
jant, atsišaukimais būdavo sys Matulaitis ir kiti. Nej 
i kraštą kreipiamasi visais kliuvome arba dėl to, ka< 
svarbesniais klausimais. At- buvome pakankamai išgud- 
sišaukimai ypač padažnėjo rėję, ar kad mus lydėjo lai- 
prasidėjus rusų-japonų ka- mė.
rui. Paaštrėjus Partijos san- Brangioji, nepasikartojan-
tykiams su kleru, paskelbta ti jaunatvė. Ir jau kaip se- 
prel. Antanavičiaus pamoks- niai tai buvo. Ir kaip gražu 
Ias ir atsišaukimas "Suval- buvo, kai žmogus, jėgų ir 
kiečiai!“ širdies ryžto kupinas, mokė

Partijos didieji atsišauki- jai nešykštėdamas tuo daly 
mai (50-100,000 egz.) teko tis su artimaisiais ir kai arti

maišiais tau buvo visas pa 
sauHs. Jei tik ką esame lai- 

teko rašyti."Suvalkie- mėję, tai tik ta meile žmogui 
rašiau labai Įsijaudi- ir mokėjimu pasišvęsti žmo

gaus laimei. Nesigailiu taip 
per- gyvenimą ėjęs.

taip pat spausdinti Prūsuo
se. Visi didieji atsišaukimai 
man
čiu.-“
nęs. Kad su atsišaukimais 
neperdaug vėluotume rea
guoti Į Įvykius, Partija nuta
rė organizuoti savą spaustu
vę Vilniuje, ir joje buvo 

atsišaukimai,

Kiekvienam didesniam užsimojimui vykdyti reikalin
gos lesus, jos ypatingai reikalingos Lietuvos laisvinimo 
kovai vykdyti, lodei lėšoms sutelkti panaudotinos visos 
.manomos galimybės ir būdai:

1. Vasario 16-sios minėjimuose, birželio masinių 
įietuuų išvežimų protesto susirinkimuose, politinių kon- 
lerencijų ir kitomis progomis;

2. jungtinėse Amerikos Valstybėse laisvinimo reika
lui sur inktos lėšos persiunčiamos Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomajam Komitetui, irios paskirstomos ALTuii!eko. rna1tvtI' 
ir VLlKui; visur kitur tam tikslui surenkamos lėšos 
persiunčiamos tiesiog Tautos Fondui;

3. šių metų Vasario 16 minėjimuose surinktas aukas 
kaikurių skyrių ir organizacijų ALTo centrui dar neper- 
siųstos—pi ąsom tatai atlikti neatidėliojant, nes tos lietu

Kur| žmones kiuve kar
tais per kelias gentkartes. To
kius. žmones komunistai padaro 
ubagais ir niekas komunisto ne
gali bausti, nes jis yra valdžia 
ir visagalintis diktatorius. Bet 
tikrumoje tai yra politinis ban
ditizmas. Tokie politiniai bandi
tai yra Chruščiovas. Tito, o už 
uos nėra geresnis nė Kubos Ca

stro. Teisinti Kubos Castro nė
ra nė mažiausio pagrindo ir tik 
žmonės, kurie, nepažįsta komu
nizmo ir komunistų, gali apie 
juos kalbėti taip, kaip V. šešel- 
gis.

Gyvenimo praktika yra ge
riausias mokytojas, todėl kam 

kaip komunistai 
šeimininkauja, ypač kam teko 
ant savo kailio patirti jų “gra
žius“ žodžius, tas jų propagan
dai nebepasiduos. Laikraščiui 
patariu tokių už bolševikus pa
sisakymų nebeskelbti, nes kam 
klaidinti žmones.

Wm. Mažu raitis 
Pittsburgh, Pa.

(Šitas straipsnis paimtas . . . , .. .... , .
iš Lietuviu Profesinių Sajun- vl« aukos Jau ,Iaoa‘ ietuvos laisvinimo kovai yra reika- 

lingos.
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, Ame- 

likos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas ir Lietu
vos Laisvės Komitetas kviečia visus lietuvius budėti Lietu-

gų Grupės Egzilėje leidžia 
mo laikraščio "Darbininkų

kai reikėjo greit ir vietos Balso“ balandžio numerio, 
reikalui, dažniausia Vilniui. "D.B.“ adresas: 1-2 Ladbro-
Tame dar be ypač nusipelnė ke Gardens, London, W II, vos laisvinimo kovoje, šalinti šioje kovoje pasitaikančius
prof. Vaclovas Biržiška.

Literatūros platinimas
Gr. Britain).

, Visa mūsų Partijos litera- 
rūpėjo, kad Lietuva būtų išbuvo redaktorium iki galo. tūra buvo tuo būdu nelegali
laisva. Tie dal.. kai 
daryti mūsų veiklos ir 
gyvenimo turini.

Tuomet jau buvo piadė-

e;o'ii- 1'augiausia laikraštyje jis ir 
mūsų 'akydavo. Kas dar

v o
ir galėjo būti platinama tik 

rašyda- būdu. Platin
ti buvo Įjungta beveik visa 

medžią- mūsų ano meto inteligenti-Eilinio numerio
jus veikti Vilniuje ir- mu. u gą buvo galima suskirstyti;ja. Teko ir man būti "knyg-1 

nešiu.“ Tai buvo jau labaiPartija. Kai buvo nutarta Į keturias grupes: a) straips- 
leisti savas laikraštis, nu - niai. b) partijos gyvenimas, 
džiaga pirmam numeri ii bu- (T korespondencijos ir d) 
vo paruošta Vilniuje. Dau- smulkmenos — skelbimai, 
gumą medžiagos paruo>em
aš ir Sirutavi< iu'. Iš Lkio daktorius, vieną kitą ir aš 
buvo paruošta visa esminė buvo ir pripuolamų dalyku- pei' Lietuvą pramynusi”trak- 
numerio medžiaga. Dabar: kaip Jono Biliūno, rodos V. tus“, turėjo savo kietai dis- 
kaip ir kur spausdinti? Kapsuko, rodos, V. Siruta-Jciplinuotą organizaciją, savo 
Spausdinti socialistinis laik- viciaus. Apie Partijos kon-sustojimo punktus- savo pa- 
raštis ir dargi prieš caro al- fciencijas ir jų nutarimus, tikimų agentų tinklą, savo 
džią tebuvo galima užsieny, apie Partijos suvažiavimus sandėlius, savo veiklos tra- 
Mums tas užsienis tebuvo b- jų rezoliucijas beveik iš- d iei jas.
Vokietija — Prūsai. Bene imtinai mano. Koresponden- Lietuviškos knygos kon- 
prieš trejus metus pr.ndėjęs cijos - vietos žmonių, Par- trabandai pagrindą dėjo

seni laikai. Daug kas iš pra
eities žygiu iš atminties išdi
lo. Atmintyje bepaliko vie- 

1 laipsnių daugumą rašė re-Inas kitas ryškesnis epizodas.
Kontrabanda iš Prūsu buvo

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono **Lie- 
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4» 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio ^Penktieji 
metai*’, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadwav.
So. Boston 27, Maw.

į skirtumus ir- ryžtis vieningam darbui neįsivaizduojamai
■ni-rrj ifįjueįju^ fūfunf sofpedn>jo ąuĮjsjuniuojĮ frtfun.- 
vai laisvinti.

Pranešimą paruošti buvo pavesta dr. P. Grigaičiui, J. 
Stiklioiiui ir P. Vainauskui.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Prezidiumas 

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas
Lietuvos Laisvės Komiteto Prezidiumas

VLIKO svabiausių klausimų, kuriuos
MEMORANDUMAS svarstys koąferencija, tai

--------  {tarptautinė padėtis, ir jos rė-
(E) Gegužės 4 d. Atėnuo-'muose bus apsvarstyta so

se. Graikijoje, susirinko 15-1 vietų politika rytinėje Eu- 
kos NATO priklausančių Į ropoję. Ryšium su NATO 
valstybių užs. reik. ministe-konferencija, jos dalyviams 
liai. Gegužės 3 d .ten pat su- atitinkamą memorandumą 
sirinko svar bių posėdžių j pasiuntė ir VLIKo Vykdo-
NATO kraštų gynybos mi- moji Taryba.
nisteriai ir dalyvauja kiek-! ___________________ __
viena pavasari Įvykstančiuo-’ N
se NATO ministerių Tary-' . e
bos posėdžiuose. Vienas 'nns a'

visos upes ir pavasarį

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00..,

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina....... . . .. $1.00
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.
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KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT. į pernai — Mai ritton 

Imunity Centre Hall.
Com-

pasiraičioti. ir drabužiai bus 
'kaip šepečiu išvalyti. Kai 
užkopi | tų smėlio kalnų vir
šų, tai pamatai visą Lietuvos 

Ten yra nepaprastai gra-viena turi rūpintis perėjimu, ("Sacharą“— smėlio dykumą
Klaipėdos krašte

Jau pavasaris ir čia Kadangi šiemet yra Mai- žiu vietų ir gausi gyvūnija Savo lizdą ji suka iš lapų, ir žavingą vaizdą į manas,
Jau pavasaris žygiuoja ronio metai, tai vilniečiai ir Į < fauna) Kaip tik pradedi žolių, ir nuosa .ų minkštų I amiai tyvuliuojančias.

:ais. Tuoj jf! Jonines nori dar Įspūdinges- j laivu plaukti iš Klaipėdos plunksnelių, dažnai visai to-Į Aplamai, Klaipėdos kras-.šio krašto laukais. Tuoj u - - -------- »--------- — ------.------. ..... ...
sodai pasipuoš gražinis žie- nes surengti. Todėl tai šven- mariomis Nidos link, pimu- li nuo vandens, ant žemės, tas buvo ir gražus ir reiks- 
dais. Miesto gyventojai vis

j daugiau ir daugiau traukia 
į gamtą, prie didžiųjų ežerų, 
kaimynų, pažįstamų lankyti.

Visuomeninis gyvenimas, 
organizacinė veikla, supran
tama, mieste sulėtės.

1 Šiuo metu Hamiltone gra
žiai veikia keletas organiza
cijų. Nors ne visos turi vie-

tei šiemet vadovaus Vilniaus tinė palydovė būna kirlė — ganyklose, karklyne. Ji peri mingas savo uostu. Krašte 
Krašto Lietuvių Sąjungos paprastoji žuvėdra. Šitie e- 24-28 dienas 8-16 pilkai buvo gražių pavyzdingų ū- 
Kanados Krašto Valdyba, j legantiški, balti, meniški šviesių kiaušinių. Trumpam | rių. Nors šis kraštas ir šimt- 
progiamai atlikti iš New skraidyto jai drąsūs, greiti kur iškrypuodama, ji lizdelį mečiais buvo vokiečių užval- 
Yorko pakviestas lietuvių įr karingi. Lesinkite balan- uždengia savo pūkais, kurie dytas, bet kaimuose gyve- 
mer.o sambūris "liula“, jau dėlius prie uosto ir tik žiūrė- guli jau paraošti prie lizdo nantieji žmonės daugumoj 
plačiai pagarsėjęs. kitę, kas atsitinka, jeigu į tą krašto, kad būtų šilti. Išpe- 'išlaikė dar ir lietuvių kalbą
Konkurse dalyvavo astuoni l,ilk9 - mSlsv« b£“i “tskien- tėti mažyčiai gali tučtuojau Įi*lietuvišką būdą.

.da viena kirlė. Tai ateina bėgioti, plaukti ir patys mai-
C11U ««««.»«« Lur, v,e- .. *>kdbtam? jaunimo ra-,iyg "ponas-ricierius“, ku-tintis.

vpikimo salvei het slRlų aple V llmų konkurse į riam balandėlių tautelė su Jeigu artinasi prie vaikų nodas veikimo sąlygas, bet, dal o 8 as Vertin *
tunnt gerų norų ir sumanią
vadovybę kliūtys nugalimos, skaitu luo~ 
ir veikla išvystoma. Vietos 
socialdemokratų kuopai rei
kėtų irgi pajudėti.

Retas svečias
Hamiltone ir apylinkėse. 

lankėsi iš tolimos Albertos

i tojų komisija šiuo metu

Inf.

URUGVAJUS

J. Čekauskas

Riteriškoji kirlė 

Virš mūsų vandenų ap-

koks priešas, tai motina 
ir paliKusi žmonelė jau pati 
vaizduoja save raišą, plaz
dena sparnais, gailestingai

link sklaidančios žuvėdros kvaksi ir taip apgaulingai jį 
beveik visos priklauso tai vilioja nuo mažyčių. 0 kai 
smarkiajai, žvaliajai kirlės tą priešą jau būna gana toli 
veislei. Jos apie 32 cm. ilgio,-nuviliojus, tada tik purpt irMiršta seni ir jauni 

Balandžio pradžioje mirė balta? žibančiom plunksnom, nuskrenda.
Jonas Liutkevičius, senas panevėžietė Ona Zupkienė, pilkai melsvos spalvos Zoologai šią laukinių an 
Keleivio skaitytojas. Čia jis 66 metu amžiaus, ir Kazys sparnai pasižymi kilnumu, cių rūsį vadina Anas platy- 
lankė savo gimines Šimelai- Černiauskas, o kovo pabai- sparniukų plunksnų galiukai rhyncnos-platyrhynchos. Pa
čius, su kiniais buvo nešima- goje radviliškietis Antanas-vra bevelk Juodl- Bet PerėJ?: Unukas-gaigalas yra tiesiog 

-- - -- Vėžy* 41 metu amžiau* mo metu, nuo kovo mėn. iki šventadieniškai pasipuosęs:
Velionis Antanas i ši ki aš- vasa, os Pradžios> atloda 3°tamsiai Salva bliz«a-

tęs veik 40 metų. Jis yra Lie
tuvos kariuomenės savano-
ris-kūrėjas, dalyvavęs kau- ta atvvko kartu su tėvais kit?ip* Per 4 laiką kil le. n®‘ kakle ba!ta!: žiedaa» nugara 

------ x------- kepuraitę . ir apatine kūno dalis šviesiai

ANGLŲ KALBA 
APIE LIETUVĄ

"Lietuvos nepriklausomy
bės 44-sioms metinėms Soci
alistų Internacionalo Infor
macijos išsispausdino straip
sni apie padėti Lietuvoje. 
Panašius straipsnius išsi
spausdino Socialistų Unijos 
leidinys "Labour’s Call“ ir 
Londono žinių agentūra FCI, 
kurios direktorius yra dar- 
biečių vadas Herbert Mori- 
sonas, savo biuletenyje.“

Taip rašo Londone lei
džiamas "Darbininkų Bal-

----------------------------------------- -—1 tynėse su visais Lietuvos Į dar jaunutis ir įsijungė i vie-!JOJ3.. tamsi3 . ......
Tegul, bus pagarbin- sutvirtėjo, įvedė komunisti-priešais. Po 1926 m. pervers-tos lietuviu kultūrinę veiklą. !Pe1rej^I1®1.metl! v^a .kir ?s pl_ka’ tamsiuose sparnuose
aiki! nę tvaiką, susilygino su So- mo, tautininkų diktatūros Jis turėjo vaidybinių suge- gaK,Ute bb^a kaviniai ruda mėlynas veidrodis' su bai-

bėjimu, todėl vaidindavo Ls.palva- T?1 «buiakte„ngas tomis plunksnelėmis ktaste-
Kultūros Dr-jos rengiamuose s>o Paukščio ženklai buose, priešais krūtinė ruza-
vaidinimuose. i Zoologai kirlę vadina La- va. Šią puošnią aprangą gai-

, . i, . nis ridibundus. Tokį pavadi- galiukas nešioja nuo rugsė-
naujiena. Aš dar nebuvau metu, patyrė daug vargo,[lengva Urugvajaus žemelė k^5 sav® jo iki birželio mėnesio. Gi
apie tai girdėjęs. matė daug sunkių dienu. . spiegtais šauksmais, kur*, vasaros metu jis vos atski-

_  get <Jar ne viskas, Dabar planuoja persikelti ”as‘naudojo svetimu darbu naha ouerr . Taip pat daz- namas nuo patelės, kuri turi
tėve. Turtingoji Mongolijos į Hamiltono apylinkę, ar- Urugvajaus Lietuvių Tau- SįJ! f11??1! JT- kietas— kuklias šviesiai pilkas strė- 
provincija, kuri pateko po čiau giminių — šimelaičių. tiniu šokiu Sambūris “Gin-'.kla, kiak, kiak. Ji megs- les formos plunksnas. Sios 
Rusijos batu, taip pat yra Hamiltonas ir apylinkė taras“, kuriam vadovauja?3 (b'aVgJ^ę7_b€?1ruo!T1.enę antys maitinasi įvairiais van 
buvusi Kinijos žemė, ir ki-sulauks nuoširdžios lietuvis-, mokyto ia G. Stanevičienė, J* maitinasi beveik viskuo, dens augalais, kinnelaitem, 
niečiai nori ją atsiimti. jkos šeimos 0. ir J. Liutkevi-3 svaitės buvo Brazilijoje k3S • Pasltaiko P° josios sraigėmis, varlėmis ir žuvų 

— Nu, jeigu tu viską ži-čių asmenyse. lianai stl.pnU s?ape?.lu’ ,? ypac nerštais. Na, žinoma, joms

— Te 
tas, Maiki

—Labar lytas, tėve! 1 vietų Rusija ir nori, kad iš- siautėjimo metu, 1928 m. at-
— O kodėl jis tau labas? plėštas jos turtas būtų jai su- vyko Kanadon ir apsigyveno
—Todėl, kad neblogas, grąžintas. Albertoje.

Kol kas dar bombos nekrin- — Vot, Maiki, čia tai man Kanadoje, ypač kūrimosi1 
ta.

— Sakai, vaina dar nepra 
sidėjo?

— Kol kas dar ne.
— Ale gali prasidėti. Tarp 

pačių komunistų gal kilt vel
niava. Gazietos rašo, kad 
raudonieji čainiai nesutinka 
su tokiais pat maskoliais. 
Juk tu skaitai gazietas, tai 
turėtum geriau žinoti.

— Bet jie gali dar susitai
kyti, tėve.•r 7

— Ale visgi riejasi, ar ne?
— Tas tiesa, riejasi.
— Nu, tai kokio bieso 

jiems trūksta?
— Jie nesutinka taktikos 

klausimais.
— O kas vra taktika, Mai

ki?
— Taktika reiškia mokė

jimą naudotis aplinkybėm, 
tėve. Kinijos komunistų va
dai nepripažįsta jokių kom
promisų kovoje su kapitalis
tais. Jie griežtai laikosi Le
nino pasakytų žodžių, kad

nai, tai pasakyk, kokiu spa- 
sabu Kinija pateko į komu
nistų nagus?

— Tėve, keliais žodžiais 
šį klausimą atsakyti sunku, 
nes tai gana ilga istorija. A- 
pie tai yra parašyta jau ke

Daug kartų žadėta...
...bet iki šioi vis netesėta. 

Tai vietos parapijos pinigi
nė 1961 m. atskaitomybė.

Iš parapijos Komiteto na
rių pareiškimų atrodo, kad, 
vietos klebonas tokios apys-

sas
A. ŠALČIU S GINA 

VIENYBE

• 1 1 naua įuošiasi pvicu, jus sies ančių yra ir Žuvinto e-
11 rambuno auras sau sky- -usi,.ęnka būriais balotose žere. Anksti rytą jas vande-
ne- salelėse ir daro iš vandens nyse medžioti yra nesunku.
Užplūdo visoki "ganytojai“ augalų ir panašios medžią- nes p,įe švendruose miegan-

SpniMu čia Romos atstovai gos PaPrast3 lizduką, į kuri čių galima priplaukti valti- beniau eta Komos aUtovai pate,_ padeda 2_3 kiaušinė * -♦ F

Maskvos davatkų štabo 
naiys Almus Šalčius "Lais
vės“ Nr. 35 džiaugiasi:

Vienybė atvirai stoja už 
ryšį su Tėvyne.“

Savo globon "Vienybės“ 
redaktorę paėmė ir Vilnis 
su Laisve.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre-
na nizkfaa

;aina $3,00.
Aloyza* Baronas: VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozą* Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a s 
romanas ls Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
54.00.

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.

Jurfis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268

*»/^**\ a « a--------- f o*7n .^,1

mi ar prieiti.
_ ,. , Marių pakn__________w

niai geltonos, bet gali būti ir ti įr įvairių kitų paukščių.
Briedis

lėtas knygų. Kaip rodos, aiš- views Kięoonas iokio® apys-;netul.ėjo a?isekim0: jeiffu m, ar pne.ti.
tiausia ir plačiausia šį reika-;kaltos. linkęs duoti o koks jr atvvk(lavo, |iaviešė- ,',n,.yi [T™ n m-KiL1 . ^anų. Pakraščiuose maty
lą nušviečia savo knygoje 
Amerikos generolas Albert 
C. Wedemeyer. Karo metu 
jisai buvo nusiųstas vyriau
siuoju Amerikos patarėju 
Kinijon- kurion jau nuo 1937 
metų veržėsi japonai. Jiems

parapijos komitetas yra be
jėgis ką nors padaryti.

Rinkiminė kampanija

jęs išsidangindavo iš kur at- pilRos aRmens spalvog arba 
keliavęs, daugiausia 1 JA - net žalsvos.. Rudi taškučiai 

Paskutiniuoju melV tokių Sudaro jų elegantišką raštą. 
<■- dūsių ganytojų“ vis dau- Išperėti mažvčiai dar na-

Neringos retenybė—brie- 
Išperėti mažyčiai dar pa-'dis, todėl kiekvienas ten nu-

pnesinosi Kinijos armija, 
kuriai vadovavo maršalas; ron^*
Čiankaišekas. Organizavosi; Šių rinkimų laimėjimo 

proletariatas privalo tęsti jau ir komunistai, bet jų1 perspektyvos konservato- 
kovą prieš kapitalizmą, iki tikslas buvo nuversti centra-^a^s nera palankios, todėl 
tas bus visiškai sunaikintas. Hnę Kinijos valdžią ir paim- B. Krono laimėjimo galimy- 
O Kremliaus vadai vis tęsia ti kraštą į savo rankas. At- be.s Xra nemažos. Pnesnnki- 
su kapitalistinėmis valstybė-' viron kovon prieš japonus mimuose plakatuose Krono 
mis derybas ir ieško komproj komunistai nėjo; jie užpul- pavarde neva pakeista, o 
misų susitarimui. Kiniečiams’; davo tik nedidelius japonų spaudai duotuose pareiski- 
tas nepatinka, ir dėl to jie Į būrelius, kad gautų ginklų muose jis net pabrėžia, kad 
ginčijasi su rusais. Bet yra ir »' amunicijos. Be to, komu-;es^ lietuvis.

nistus rėmė ginklais ir So- Geriausios sėkmės, o

Ji jau pradeda vis smai .......
kiau įsisiūbuoti. Hamiltono ?lau.Pa>1,(.,,!O’11 ^le^uenasi;silieka kurį laiką lizde, ir vykęs stengiasi būtinai jį pa- 
lietuviai gali didžiuotis, nes įV geriau moka aveles,^ja tėvai juos maitina, nors matyti. Nepriklausomybės 
turi kandidatą— tautietį B. kl?ptl • Paf*<iausIa cla įan" pagal savo veislės rūšį, jie laikais buvo galima pasi- 

Įkėsi jėzuitas Markaitis, gaiėtų tučtuojau būti "lizdo samdyti porinę "bričką“ su 
kuri \ ieto?- Kunigai pei sa\o rmhpo-pliai“ Pii-mnMinsi iu Arkini

kitokių priežasčių jų nesuti
kimams.

— Gal pykstasi dėl Stali
no?

— Tas irgi tiesa. Kinie
čiai nepritaria Stalino nu
vertinimui. Vis dėlto ir Sta
linas nėra svarbiausias kau
las, dėl kurio jie plaunasi. 
Jų santykiai daugiausia į- 
tempti dėl žemės ginčo.

— Apie kokią žemę tu 
kalbi?

— Aš kalbu apie Kinijos 
žemes, kurias rusai turi pasi- 
glemžę. Paimkim, pavyz
džiui, Vladivostoko miestą. 
Tenai rusai turi įsitaisę savo 
karo laivyno stovyklą, ir į 
Vladivostoką atsiduria Sibi
ro geležinkelis. Tai yra labai 
svarbus punktas Rusijos ka
ro ir prekybos tikslams. Bet 
kiniečiai sako, kad tas punk
tas priklauso jiems, jų že
mė. Rusijos imperializmas 
pagrobė tą žemę prieš 100

vietų Rusija, kuri gaudavo rinkiminės apylinkės tautie 
karinės medžiagos iš Ameri--čiams supratimo ir paramos 
kos. Taigi dėl komunistų Ki
nijoj įsigalėjimo generolas 
Wedemever kaltina Wa- 
shingtono valdžios politiką.
Washingtonas tada maitino 
ir ginklavo komunistus, bet’ 
nenorėjo padėti tautinei Ki
nijos valdžiai, kuri komunis
tams priešinosi. Todėl tauti
nė krašto valdžia, iš lauko 
atakuojama japonų, o iš vi
daus komunistų, negalėjo 
atsilaikyti ir pasitraukė į 
Formozos salą. Vėliau japo
nai buvo Amerikos sumušti 
Pacifiko vandenyne ir turė
jo pasitraukti iš Kinijos, pa
likdami komunistams visą 
savo karo medžiagą. Komu
nistai tada užėmė visą Kini
ją. išskyras Formozos salą.
Amerika tada apsižiūrėįo

B. Kronui.
P. S.

ST. CATHARINES. ONT.

Kunigai per savo pabėgėiiaiu Pirmosios jų vadovu ir nuvažiuoti į brie- 
spaudą 11 radiją 1 padanges piunkSnos rados žemės spal- džių buveinę: smėlėtą pušai- 
kele- , vos, ir tik užaugę šie paukš-^čių ir krūmų miškelį. Brie-

Pasidalino rolėmis teliai įgauna "aristokratiš- džius pamatęs, vadovas vi-
t- • . ... i,-- k^“ kirlės baltumą. Jeigu siškai sulėtina važiavimą, ---- —

. K?.nieai !,.ei sav? ra<llJ? žiūrėti į kirlę, kai ji tupi, tai bet .nesustoja. Briedžiai pri- psl-, kaina $2.50. 
ginčijasi >u Komunistais, o gaiima sužinoti, iš kurios pu- sileidžia per 30-40 metrų ir Vytautas Alantas: TARP

ie u\os at> o\\ es va < 1 s^g pučia, nes ji tupi ramiai žiūri i pravažiuojan- DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
n.nkas per ta pati radiją tik vjsa(,a ješ vėj - ,
apie Fatimos stebuklus te- . . . . __ . ii
kalba ir ra' ina lietuvius iai Laukinė antis <hs ™eta ’^stų žvilgsni, lyg .karna 11 įa^ma lietuvius jai, Įspėdamas, kad nešdintu- PELIAI NEGRįŽTA I

m v • b ' kaukiant toliau Nidos meis. iš kur atsiradai. Tai di- KALNUS, 509 pusi., kaina 
m. Krasinskas jink, apžėlusiose marių vie- deiis gyvulys, gana ramus ir $5.00.

LIETUVIS ASTRONAUTU I086- pa5iro<1° ,aakl?e antl?’ sugyvenamas, bet visgi lau- Vincas Ramonas: MIG- 
v^NFkoFiuriini V kun megsta naktmi gyveni- kinis> LOTAS RYTAS, 166pusl.,
KvJt-L.rtsiNiuuj mą. Kas gyvena pne Kuršių Nidoje dar būtina pa- kaina $2.00.

... . ,, , marių apžėlusių krantų, tas matvti ir žinomos smėlio ko- Tas knygas galima gauti
jjuntsui.^ mieste- Aiaoa- gaJi pastebėti, kaip vėlai IX)S.’kainai. Jei ko,wiamas į Keleivio administracijoj 

moj, (,i?> ( iena" ooser zia- vakare, apie 11 valandą, viršų esi apdulkėjęs, tai te- 636 Broadway, So. BostonVilniečiai minės Maironį vo astronautai. Joje kasdien atplaukia po kelias ,’ėikia Tik ’t^baUutiTmėlį 27? M
Kanados vilniečiai jau ke- dalyvavę žymūs mokslinin- ar kelioliką šių nakties bas- 

lerius metus rengia didžiules kai — dr. \V. von Braun, dr. tūnių. tikėdamos gauti ką 
Jonines. Jos bus minimos ir Gilruth ir kt., iau tolimoj nors užlesti. Kai jos pripran- 
šiemet birželio 23 d. toj pa- erdvėj skraidę John Glcnn ta, tai šios gražios gerai iš- 

-..-.^2 1 1 ir Alan Shepard ir t.t. auklėtos laukinės antys vis
įdomu, kad toj konferen- atsiirkluoja ir kantriai lau-

jau po pietų - Kinija buvo ęiįoi buvo ir vienas lietuvis įkia kol joms išmesi duonos 
- - - mz. Bronius Budginas. kuns igabaliuką.

tarnauja Douglas aviacijos Laukinė antis mėgsta nak- 
bendrovėi (Kalifornijoje), ties gyvenimą, bet užtat ji

čioj vietoj, kurioj buvo ir

“Keleivio” J962 Metų

KALENDORIUS
jau komunistų rankose dėl 
žlibos >Vasbingtono. politi
kos. Amerika išgelbėjo iš na , . . ... ........
cių Rusijos komunizmą irIstatančio! cidciu laivo Sa- is ryto mielai ir ilgai miega, 
padėjo įsivyrauti Kinijos ko-;turn ant”3JI aukštą. Inž. Tuo požiūriu jai gali pavy-
munizmui/ pasidarydama Budginui vi a pavesta va- dėti tie, kuriems reikia anks- 
sau didelės bėdos. idovauti to projekto skaičia- ti keltis į darbą.

_  Nebijok, Maiki. Jeigu v>mams ’’ kai kurių daliu Bet ir laukinė antis turi
padariusi klaidą ir pradėjo I Amerikai reikės gintis, tai ibandvmaTns- . . savo ypač patele
rūpintis Crankaišeko araii-! ir aš savo šoblę išsitrauksiu. į Inž. B. Budginas seniau P»vJosios neištikimas 

metų, kada Kinija* buvo iš- jos likučių išlaikymu Formo-Į Turėsi ir tu savo knygą pa--yra gvvenęs ^agoj ir nS(.a!J2ia V,?abė^a '
tižusi ir bejėgė; dabar ji jau zos saloje. Bet šaukštai buvo <Iėti j šalį. daug \eikęs lietuvių tarpe. P » pabėga.

JAU IS5IŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS
NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio" Kalendorius 1962 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
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MOTERŲ SKYRIUS

L. TOLSTOJUS

Vaikyste
Laimingi, laimingi, nesugrąžinami vaikystės laikai; 

kaip nemylėti, nesidžiaugti jų atsiminimais! Tie atsimi
nimai gaivina, kelia mano sielą, jie yra man gražiausio 
džiaugsmo šaltinis.

Prisibėgiojęs iki valiai, būdavo, sėdi vakare už stalo 
savo aukštoje kėdėje. Vėlu, jau seniai išgėriau savo puo
duką pieno, miegas jau merkia akis, bet nesijudini iš 
\ietos, sėdi sau ir klausais. Ir kaipgi nesiklausysi? Mamai
tė su kuo nors kalba, o jos balsas toks malonus, širdingas. 
Tie vieni garsai tiek daug pasako mano širdžiai! Apimto
mis snaudulio akimis žiūriu Į jos veidą, ir staiga visa ji
pasidarė mažutė — jos veidas nedidesnis už sagutę; bet 
ją aš dar vis aiškiai matau; matau, kaip ji pažiūrėjo i ma
ne ir nusišypsojo. Patinka man matvti ją tokią mažutę. 
Aš dar labiau primerkiu akis. ir ji pasidaro nedidesnė už
tuos vaikus, kurie būna vystykluose: bet aš sukrutėjau — 
ir visas reginys dingo: aš primerkiu akis, sukinėjuos, vi
saip stengiuos tai atnaujinti, bet veltui.

Aš pakylu, isikraustau sau kojomis i kėdę ir smagiai 
isisėdu.

— Nikolenka, tu vėl užmigai, — sako man mamai
tė: — geriau eitum i viršų.

— Aš nenoriu miego, mamyte. — atsakau jai, ii 
neaiškūs, bet malonūs sapnai apima vaizduotę, sveikas 
vaikiškas miegas glaudžia blakstienas- po minutės jai 
visa pamiršta ir miegi tol, kol nepabudins. .Jauti, būdavo 
pro miegus, kad kieno lengvutė ranka tave budina: iš vie
no jau palytėjimo ją pažįsti, dar pro miegus suimsi U 
ranką ir stipriai prispausi ją prie lūpų.

Visi jau išsiskirstė; viena tik žvakė dega svečių kam
bary; mamanė sakė, kad pati pabudysianti mane: tai j' 
atsisėdo į kėdę, kurioj aš miegu: ties ausim girdėti malo
nus pažįstamas balsas:

— Kelk, mano brangusis! Metas jau miegoti.
Niekieno žvilgsnis jos netrukdo: ji nesivaržo išliet’ 

man visą savo širdingumą ir meilę. Aš nejudu, dar bu 
čiuoju jos ranką.

— Stok, balandėli!
Kita ranka ima man už kaklo ir kutena. Kambar 

tylu, apytamsų, mano nervai kutenimo sujaudinti: ma
maitė sėdi šalia manęs: ji judina mane: aš girdžiu jo? 
balsą. Visa tai mane priverčia pašokti- apkabinti jos kak
lą, prisispausti prie jos krūtinės ir tesušukti:

— Miela, miela mamaite, kaip aš tave myliu!
Ji šypsosi, — kokia graži ta nelinksma šypsena! J 

abiem rankom ima mano galvą, bučiuoja mane ir sodinąs 
mane ant kelių.

— Tai tu mane labai myli? — -Ji kiek tyli. pasku 
sako: — Žiūrėk, visuomet mane mylėk, niekuomet neuž 
miršk. Jei tavo mamaitės nebus, ar tu jo? neužmirši? Ni 
kolenka, neužmirši?

Ji dar mieliau mane bučiuoja.
— Gana. nekalbėk tai, mamaite! — sušunku aš- bu 

čiuoju jos kelius, ir ašaros pasipila iš mano akių, — mei 
lės ir džiaugsmo ašaros.

To to, būdavo, nueisi į viršų, atsistosi prieš šveitųjv 
paveikslus vienu vatinėliu apsivilkęs, ir koks stebėtina? 
jausmas tave apima, kai tari: "Viešpatie, apsaugok tėvel 
ir mamytę“.

Pasimeldęs, būdavo, įsisuksi į apklotą, o sielai tau 
lengva, jauku ir linksma: vejasi vienos kitas svajonės 
Bet apie ką? Jų nesugaudysi, bet jos pilnos grynos meilė? 
ir vilties i skaisčia ateiti.

AUK IR BUJOK. MANO LAIME SVIESI!

i u mano tiltas i nežinomą ir tolimą rytoją. 
Tu mano vardas, einantis pakalnėm ir kalnais. 
Tavy aš palieku, tavy sustoju. ..
Džiaugiuos būties stebuklais amžinais...

(Stasys Santvaras)

PRIE MOTINOS KAPO

Motule mano! Mylima motule,
Tegu šis baltas papuošalas žemės 
Papuoš tau taką amžinoj kelionėj.
Tegu žiedų šie vii pantys lapeliai 
Bus tau pasiuntiniai manosios sielos,— 
Kad tu, motule, jaustum,— kad žinotum, 
Jog aš tavim ir tau tegyvenu.
Juk tu žinai, motule- kaip viena 
Pasilikau. Kaip lyglaukių liepelė 
Prarymojau rankas, suvirkdžiau širdį, 
Tavęs besiekdama.— ir vis man rodos, 
Kad aš tavęs pasiekti negaliu,—
Kad aš užaugau ne tokia, kaip tu 
Norėjai. Nuėjau ne tuo keliu.
Motule mano! Man atleisk klaidas!
Jei nemokėjau aš pasekt tavim,—
Ar aš kalta? — Sakyk, motule mano!
Juk tu girdi mane? Sakyk, girdi?
Juk tu regi kiekvieną mano žingsnį.
Ir kiekviena mintis tau regima...
Juk tu gerai žinai, kodėl ir kaip 
Aš, beklajodama pasaulio tyruos- 
Nūn atsidūriau ant bedugnės krašto. 
Nebežinau, kur eiti. Ką veikt. Kaip būt. 
Patark, motule, pasakyk, padėk!
Tave, motule, visą aš jaučiu —
Šlamėjime girelės kvepmenoj 
Žiedų. Giesmėj lakštingalų giedroj.
Rasos krištoluos. Mėnesienos burtuos.

‘feiSBAp o.\m sb npnBf 'nnnnf oafj, 
SOUIOZ SOISOIOS OIUTAPSP? UIRSĮA

Bet žodžio negirdžiu aiškaus ir tvirto, 
Kuris varge nurodytu man kelią!
Motule, aš prašau, ištark man žodį! 
Motule, žodį tark! Teisingą, gyvą. 
Stebuklą padalyk. Prašau stebuklo!

Balys Sruoga
PS. Paimta iš "Pavasario giesmės“- parašytos 
Stutthofo koncentracijos stovykloje.

Motinos Diena

I Laimė dar- kad tokių ne- na buvo nuimta, kad motina į Tokiom motinom Motinos 
inormalių motinų yra nedaug, išėjus negalėtų kam pasi- ‘ Diena būna liūdna. Neviena
Kitos, kad ir nenorėdamos skųsti. Visgi kaimynė, išgir- jų ašarą nubraukia. Žiūrėk, 
vaikų, jų susilaukusios myli,dus nelaimingąją dejuojant, kad ji nebūtų tavo motina, 
juos. (pašaukė policiją, kuri išlau-

Yra negerų motinų, yra ir žė duris ir rado vargšę moti- 
surambėjusių ir nedėkingų ną pusgyvę. Nugabenta ligo- 

i vaikų. Dažnai skaitom tokių ninėn, ji po poros dienų mi-lj^ Aplankykite ja ta diena,
[šiurpių atsitikimų, kur vai- rė. nuneškite puokštę gėlių ar
Įkai labai žiauriai su senais ~
tėvais pasielgė arba juos net

Motinos Dieną, jei esate 
tokie laimingi, kad jūsų ma
mytė dar gyva, pagerbkite

Motina
Aš dar pamenu tuos žiemos vakarus, kada išmokęs 

pamokas užmigdavau savo lovelėj, o ji vi? dar ramiai ir 
tyliai budėjo. Kaip aš mylėjau tą jos malonų, liesą veidelį. 
Padėjusi darbą ir eidama gulti, maloniai pažvelgdavo i 
mano lovelę, pabučiudavo ir... O malonu būdavo jaučiant 
jos karštas lūpas, prispaustas prie mano galvelės. Dažnai
nemiegodavau aš tomis minutėmis ir tik todėl neatsaky
davau pabučiavimu Į jos pabučiavimą, kad ji neturėtų 
progos manyti neatsargiai mane prikėlus, arba dėl ne
sveikatos nemiegojus; aš merkiau akis. dėjausi miegąs 
ir jaučiau ją stovint prie manęs, uždengusią ranka žvakę 
jr ilgai ilgai besigėrinčią mano veidu.

O šventos, palaimintos valandėlės, kupinos malonios 
motinos meilės, ar ne jūs padarėte mane geresniu, negu 
aš buvau?! Ar ne jūsų šviesa įkrito į mano sielą ir amži
nai ją sušildė, išmokė mylėti visa, kas meilės verta, ir 
atleisti ydas žmonėms, nežinantiems jos palaimingos 
įtakos.

tė tuoj buvo areštuota ir šio- 
ir nužudė. Štai, prieš kiek mis dienomis pripažinta kal- 
laiko, Bostono priemiestyje'ta dėl motinos mirties. 
Le.\ingtone V. Roughtonie- Duktė buvo ištekėjusi, gy
nė buvo teismo rasta kalta yeno su vyra, vaikų neturė- 
numarinus badu savo moti- jo- todėl lengvai galėjo seną 
ną. 81 metų amžiaus senelę, savo motiną prižiūrėti arba 
kuri numirus svėrė jau tik kokion prieglaudon atiduoti. 
75 svarus. Valdžios daktaras Sunku suprasti jos elgesį 
Joseph Dirago, padaręs

Padarius skrodimą, dūk-kitokil) dovanė,ių A'smeniš.
kai aplankyti negalėdami, 
nusiųskite ką nors: dovaną, 
telegramą arba nors gražų 
laiškutį. Ji bus patenkinta ir 
džiaugsis. Arba, jeigu ji turi 
telefoną, paskambinkite. Jai 
bus malonu girdėti jūsų bal
są ir žinoti, kad jos nepamir- 

Teisme ji atsisakė aiškintis, išote- Priimta, kad savo gy- 
kodėl savo motiną taip kan- vos motinos pagarbai vaikai 
kino. - tą dieną prisisegtų raudoną

Nors nedaug tokių žiau-į gėlę, ° mirusios motinos at- 
rių dukterų yra, vis dėlto ne- minimui — baltą, 
trūksta storžievių, kuriems ' Aš viską atiduočiau, jeigu 
Motinos Diena ničnieko ne- Motinos Dieną savo motinė- 
reiškia. Tokie savo motinė- lės Elzbietos Kapočienės

skrodimą, liudijo, kad moti
na mirė nito bado ir apleidi
mo. Atrodo, kad poi-ą dienų 
prieš mirtį jos rankos kau
las buvo nulaužtas, bet gydy
tojas nepašauktas. Policija 
liudijo, kad motinos kam
barys buvo nešildomas, ne-, lių ta dieną visai neprisime- pagarbai galėčiau prisiseg-
švarus, ir užsiklot ji teturėjo na, nenuneša joms dovanė- 
tiktai senų laikraščių. Iš lių, jų neaplanko, net nepa- 
:ambario vidaus durų ranke- rašo pasveikinimo kortelės.

ti raudoną gėlę; deja, su 
skausmu širdy aš jos atmini
mui nešiosiu baltą korsažą.

Motinos pareiga
A. GERUTIENĖ

Šiandieną, norėdama pa- džiausiąs jos uždavinys is-;k, . t^atra fil-
sidalinti mintimis su jumis-auklėti dorą lietuvį. Tai būtų' ’ g 
brangios skaitytojos, prašau jos sudėta auka išeivijoje ir

Iba. Kultūrinės organizacijos 
turėtų padėti, ypač dirban
čiai motinai, steigiant vaikų 
lopšelius, vaikų aikšteles, 
darželius, vaikų skaityklas,

leisti atkreipti jūsų dėmesį 
į faktą, kad vaiko pirmuti-

didelė, brangi dovana savo 
tautai. Lietuvės motinos ne

nis ir pagrindinis dvasinis tik pareiga, bet ir didelė at-
auklėjimas pareina tik nuo 
motinos, nuo namų, nuo šei
mos. Jeigu motina paruošia 
savo vaikelį, kaip būsimą 
pavyzdingą mokinį mokyk-

sakomybė prieš savo tautą, 
nes tiktai ant jos vienos pe
čių šiandien užgulė pavyz-Į 
dingo išauklėjimo našta

mus, įdomias radijo progra
mėles, o didesniems — šokių 
"vakarėlius* ne tik didžiuose 
centraose, bet ir mažesnėse 
kolonijose. Pageidaujama 
kodaugiausiai skirti dėmesio 
įtinkamai vaikų literatūrai.

Esame išeivijoj visa eilė 
metų, esame atsilikę tuose 
opiuose auklėjimo reikaluo-

Tą naštą pakelti motinai 
loję. tai toks jis ir bus, atė- be abejo yra labai sunku, 
jęs į mokyklą. Su tokiu mo- čia turėtų ateiti lietuviškoji se, tačiau, — geriau sukrus- 
kiniu nebus mokytojui var-'visuomenė su gausia pagal-(ti vėliau- negu niekados! 
go.

Vaikas namuose privalo Į 
'gauti pinnosios dorovės pa-j 
'grindus. Tiktai savo namų,! 
savo šeimos narių geri pa
vyzdžiai gali išauginti vaiko 
jautrioje sieloje tvirtą pajau
simą. kas gera. kas giažu, 
Įkas dora.

Taip nedaryk, sūnau ’

Motinos rVeidas
V. Čekauskienė-Grinkevičiūte

Mažas kūdikėlis dar lop- pagalbos, jeigu vėl ne moti- 
šelyje tuoj atpažįsta sa- nos veide?! Pažiūri į ją ir 
vo motinos veidą. Daug mato padrąsinantį žvilgsnį, 

Taip negražu! Taip nege- veidų prie jo lenkiasi, daug o akvse lyg atviroj knygoj 
rai!..“ — motinos perspėji-;šypsenų jis mato ir pamažu skaito: Taip, vaikeli- o ne 

ramus išaiškinimas ap-'stengiasi šypsena atsakyti į kitaip daryk. Taip bus ge
ro vaiko siela nuo blc- tuos malonius žvilgsnius. bet iai! Tiktai...

perspej
mas 
saugo
gio. Jo dėmesys bus nukreip
tas nuo blogo žygio, o pasą-

mažas gal-
tiktai tada, kai jo motinos vos linktelėjimas — “to tai 
veidas prisiartina prie jo, nedaryk!“ Ir vaikas tuojau

M. MICHELSONIENE
Kol mes esame maži, tai kai. 

motina yra visas mūsų pa- Taigi, ar gali kas nors pa
saulis. Ji yra mūsų globėja ii- vaduoti motinos meilę ir pa- 
užtarėja; pas ją visuomet sišventimą jos vaikams? Ne, 
randame užuojautos ir pa- negali!

guodos. Žaisdami susižeidę,! Suprantama, yra ir tokių 
nešaukiam tėvo ar ko kito. motinų, kurios geriau mėgs- 
bet visu balsu rėkiam: M a-ta pasilinksminimą, negu 
ma! Mama! Ir kaip greit ko-šeimos auklėjimą. Tokios 
jytės neša, atsirandame jos savo vaikų nemyli, nes jie 
glėby. Ji nubučiuoja mūsų trukdo jų išėjimams ir lais- 
ašaras ir apriša mūsų žaiz- vam gyvenimui. Jos palieka 
das. Motinos glėbyje jaučia- juos vienus, neprižiūrėtus ir 
mės apsaugoti ir užtikrinti, nepapenėtus. Dažnai ieško 
todėl ir sakoma, kad motina būdu visai jų nusikratyti, 
yra gyvenimo rytmetinė ir Tokiom motinom vaikai yra 
vakarinė žvaigždė, kurios sunki našta. Kaip tokios mo-

monėje paliks motiniško i- jis visa savo būtvbe veržiasi jaučiasi saugesnis ir elgiasi 
prie jos. ieško pagauti jos laisviau, o kai vėl kvla ko- 
žvilgsnį bei švpseną, kaip kios abejonės, vėl ieško mo- 
auganti gėlvtė ieško ir trokš- tinos žvilgsnio pagalbos.

ie mokytojai dėl atėjusiu ta saulės spindulių, žodžiais Kada vaikas yra nelaimė- 
blogai išauklėtų vaikų. Jie (jis dar nemoka ir negali pa- je, ligoje, tik motinos veidą 
nusiskundžia, kad su tokiais aiškinti, bet jis turi pajuti- jis trokšta matyti, tik ją šau- 
labai sunku dirbti ir eiti pir- mą, kad tik nuo šito veido kiasi, jos laukia, nes tik ji 

pareina visa jo gyvybė, vi- gali jam suteikti didžiausią 
kitiems (sas malonumas. .ir geriausią paguodą.

Jo pirmieji svyruojantie-! Visai jau išaugę ir subren- 
ji žingsniai eina nuo kėdės dę vaikai, jau sukūrę šeimas,

__________ _ atramos į motinos glėbį, ir. patys jau turi vaikų ir savo
lis "pasitaisys“ ir pasidarys krisdamas, bet žiūrėdamas i rūpesčių. Bet vistiek nė vie- 
geresnis. Mokykla stebuklų jį jos šypsanti veidą, jis nas žmogus pasaulyje taip 
nepadaro, nes ir mokytojas gauna naujos drąsos ir mėgi- tavęs neatjaus ir tau nepa-
nieko negali padaryti su to-Ina vėl ir vėl "žygiuoti“, kol dės, kaip tavo motina. _
kiu vaiku, kuris jau yra at-(išmoksta visai tvirtai stovėti Gal tu retai, gal net labai 
sinešęs blogų Įpročių? iš ku- ant savo kojų. retai susitinki su savo moti
nų jau susiformavo charak- j Auga vaikai, auga ir mo- na- jeigu ne kartu gyveni, 
teris. Ir dar daugiau: jeigu tinos rūpesčiai. Jau nekrinta Bet jeigu ateis valanda, ka- 
jis bus iškrypęs iš žmonišku-j iie taip dažnai, kaip anks-'da tu būsi prislėgtas rūpes
nio ir moralės nustatytų vė-'čiau, i jos glėbį, bet vistiek (čiu ir sielvartų, tai kurgi eisi 
žiu, tai nieko nenadarvs mo- ji turi būti visuomet pasinio-jais pasidalinti ir pasiguos- 
kytojas — gal tik, išėjės iš šus suteikti jiems paguodą,'ti, jeigu ne pas savo motiną? 
kantrybės, išvarys iš mokyk-Į paramą, patarimą. Padaręs [Daug žodžių tada nereikia 
los. jka blogo, vaikas abejingai,tarti: tu iš karto jos veide

Taigi, motinoms širdin- žiūri į motinos veidą: jos į pamatysi, kad ji tave su-

spėjimo žyme.
Tik, deja, dažnai girdime,

kaip nusiskundžia mokyklo-

myn, ir jie tik trukdą ir blo
gą pavyzdį duodą 
vaikams.

Klysta, kai motina galvo 
ja, kad mokykloje jos vaike

įranta ir giliai užjaučia. Tu 
uūrėsi ir žiūrėsi į savo moti- 
įos veidą, kol tau pasidarys

akių šviesa pirmiausiai pa
teka ir vėliausiai nusileidžia.

tinos, taip 
dažniausia

ir jų 
būna

vaikučiai
perjaunų

giausias patarimas — dar lūpos suspaustos, akys liūd
numuose, dar mažam iskie-įnai ar priekaištingai žvelgia 
pyti, įkvėpti tai. ka'ji laiko , j jį. Jis jaučiasi nesmagiai, 
brangiausia ir geriausia, kad, jo širdyje paslėptos ašaros, lengviau, kol didžiausia ta 
galėtu išugdyti gerą. teisin-[nors iš paviršiaus, atrodo, ir vo naštos dalis lyg ir vėl per- 
gą lietuvį. {"laikosi“. Bet motina negali jsikels ant jos pečių.

Jeigu jaunuolis mvlės ir'ilgai pykti, ji jau atleidžia, Vieną kartą per metus 
gerbs savo tėvą. motiną, sa- jos lūpos prasiskleidžia su mes švenčiame motinos die

Dienomis motina dirba ir susituokimų aukos. Motinos 
vargsta vaikų naudai, o nak-!Dieną tokioms motinoms 
timis svajoja ir rūpinasi jų būtų kur kas geriau pritai- 
ateitimi. Gulant ir keliant kyti "gimdymų kontrolę“, 
motinos minty būna jos vai- o ne pagarbą.

vo tauta, savo kalbą, papro^maža švpsena, ir vaiko širdis 
čius, tai jau tuo pačiu jis,vėl dainuoja iš džiaugsmo, 
bus doras šio krašto pilie- j Kartais vaikai, ypač sve
ria. (čiuose ar svečių sulaukę, ne- ta dieną dovanėlėmis, svei-

Lietuvės išeivės motinos žino, kaip reikia ka pasakyti akinimais, eilėraščiais. Jie 
švenčiausia pareiga ir di-ar padaryti. Kur tada ieškoti (Nukelta j 7-tą psl

ią. Motinos — mūsų gyveni
mo ir paguodos šaltinio! 
Mažieji vaikai pagerbia ją

I



Nr. 19, Gegužės 9,1962 KELEIVIS, Sa. BOSTON Puslapi? septintaą

Lietuvos laukų akmenys iKov osim ir iskovosim VIETINES ŽINIOS

K. JONELYNAS
(Tęsinys)

Pusiau "šventas“ akmuo lių dešimčių ketvirtainių 
Skirstydamas vienkiemiais ^^Toktaš ^ūkininto“

dėti pri: T”
dau, kad ūkininkai, minėda- du1.? P1^- Tai b.uvo
mi savo laukų vietas, mini smiltainiai akmenys, kunuo- 
švento Jurgio akmeni. Aš 56 retois sluogs*11318 buvo 
juos paklausiau: "O kada gi susigulėję ir suakmenėję a- 
• , - v-j i t • i pie eono storumo kiti, jau

ir kodėl jis jo neatsiinra?“ j zėiycio priemaiša. Jau pa- 
Man tuoj buvo paaiškinta, čmje šio rasinio pradžioje 
kad akmuo tai ne Jurgio, minėtoj akmenų kelionėj 
bet kai jis savo žirgu jodine- minkstesni ir trapesni smė- 
jęs po žemę, tai buvęs ir Hngi akmenų sluogsniai bu- 
Lietuvoj ir jojęs kaip tik per jssidėvėję ir sudarė kiek 
Legų kaimo laukus. Kausty- urbusius akmenų sonus. Gi 
ta kanopa žirgas užmynęs minėtieji kietųjų sluogsmų 
akmenį, kuriame ir likusi i- kraštai kyšojo akmenų pa
minta pasagos žvmė, kuri ir viršiuje ir buvo apytikriai 
ligi šiol neišnykusi. Papra- tiesūs. Ir nors akmenys bu- 
šiau tą akmeni man parodyt. vo kampuoti, jie atrodė tar-

Sulaukus po to pirmojo tum kubilai, aptraukti medi- Jame su 
sekmadienio, mano buto šei- niais lankais. Tų "lankų“ 
amžiaus mergina, saulėto ir butą nestorų, tik apie nykš- 
mininkų duktė, ištekėjimo čio storumo. Vienas tokių 
gražaus popiečio metu pa- ! "lankų“, priešingai kitiems, 
kvietė mane truputi pasi- nebuvo apsirietęs apie ak 
vaikščioti ir pažadėjo paro- meni, bet buvo sulinkęs pa 
dyti mano prašytą akmeni, našiai į pasagą, tik kiek per 
Ir nors supratau, kad jai rū- kokios formos pasaga 
pi kas kita, bet gražų popie- niekad nesti. "Pasaga“ gulė
ti ne pro šalį buvo po laukuo- jo plokščiame akmens šone, 
se augusius kvapius pušyne- galais atgręžtais statmenai 
liūs pasivaikščioti, todėl į vieną "lanką“, o surietimu 
kvietimą priėmiau ir išė- į kitą. Ir kaip kiti "lankai“ 

ji nebuvo akmenin įspausta,

Dar anais sunkiais spau
dos draudimo metais Lietu- 

socialdemokratai kas-vos
met Gegužės Pirmosios — 
darbininkų vienybės šventės 
proga išleisdavo atsišauki
mus į Lietuvos darbo žmo
nes. Tuose atsišaukimuose 
primindavo darbo žmonėms 
daromas skriaudas, kaitų 
paragindavo laikytis vieny
bės ir nurodydavo kovos su 
Rusijos despotija priemones

j Turime reikalauti neprijiulmin- 
gos Lietuvos. . .”

“. . . ta kova už nepriguJmin- ... 
gą Lietuvą nemaloni visokiems 
poneliams. . . bet mes kovosim 
ir iskovosim.”

Vienas geras koncertas buvo, SLA 359 kuopai už gėles, 
kito laukiame į LDD 21 kuopai už pinigus

gėlių vietoje, Stasiui Michel
Gegužės 6 d. gana nema

nas bostoniškių būrys susi
rinko komp. Jeronimo Ka
činsko vadovaujamo Melro- 

. . se simfoninio orkestro ir Vir- 
Tokiais žodžiais baigia- gįnj0 Williams vadovauja

mas tas atsisaukimas. Jis mo bajet0 baleto pasiklau-
yra išspausdintas -vedamuo- 5vtj jr pažiūrėti

m -rVcn-kinlnVii Rok o - ! - T,susinr.Kusieji tikrai nepa
šykštėjo paploti tiek gerų 
norų turintiems ir jau nema-

n urna tyta apsvarstyti pasiū
lymai nusiginklavimo klau
simu — jie būsią patiekti 
spalio 25 d. Buenos Aires, 
Argentinoje, susirenkančiam 
Tarpparlament. Sąjungos 
visumos susirinkimui. Vad.šonui už gražią kalbą prie

kapo, velionio draugams —, ... .. . _,
V. Jackūnui, P. Brazaičiui, Pavąsanneye Romo?

ju 1903 m. "Darbininku Bai 
so" Nr. 2.

Tas atsišaukimas yra aiš
kus įrodymas, kad ir anuo-;žai meninių pastangų padė

lį’ būdus, suminėdavo, kas!met socialdemokratų tarpe jusiems jauniems šokėjams, 
jau lamėta ir kad Lietuvos būta asmenų toli žiūrinčių i kurie atliko Colmarko "Kai- 
darbininkija toje kovoje nė-j ateiti, sveikai galvojančių ir mo vestuves“, ir jau senam, 

žinančių, ko siekia ir kodėl įgudusiam ir gerose dirigen- 
pasirinko tokį sunku kovos to rankose esančiam orkest- 
kelią, ir buvo tikri- ked jei rui, kuris sugrojo Čaikovskio 
kovos, iškovos. Trečiąją suitą ir Dūko "Bur-

Bet dar ir dabar pasitaiko tininko mokini.“ 
leistame atsišaukime buvo tokių zaunų, kurie tauška, Koncertą rengė Balfo sky- 
pasakyta: j kad Lietuvos socialdemo- rius.

Ir mes nevieni taip kovo- : kratų sąjūdžiui buvo sveti- Dabar bostoniškiai laukia 
mos ar nenuoširdžios kovos kito nepaprasto koncerto.

ra vieniša, kad ji turi talki
ninkų ir tarp kitų carinės 
Rusijos pavergtų tautų.

Štai 1903 m. Lietuvos So
cialdemokratų Partijos iš-

savo priešais. Kovoja . . , . .. .
drauge su mumis latviai, žydai, i02 Lietuvos nepriklausomy- kuns bus gegužes 20 d. toj 
lenkai, gudai, ukrainiečiai, 'šuo-1 nore anal? spaudos drau- pačioj
miai, armėnai, gruzinai, mas
koliai. . . kovoja skersai ir išil
gai caro viešpatystės, kruta vi
si kraštai, kuriuos laiko caro 
valdžia sugniaužusi 
nėmis replėmis, kruta studentai, 
šviesūnai, ūkininkai. . . ir caro 
valdžia iš visų pusių gauna 
skaudžius smūgius.”

dimo metais Lietuvos social
demokratai buvo vienintelis 
Lietuvoje gerai organizuo-

geleži-i buvo:

jome.
Nuėjus į vietą, rasta kele- bet iškilusi. Tačiau tas ne- 

tas didokų akmenų, kurie kliudė žmonėms fantazuoti 
gulėjo vienas nuo kito per ir kurti prietaringas nebūtas 
keletą metrų, pasiskirstę ke- pasakas.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

įipfnvin Ičoiviio A mari V nioKJIVIUVIIĮ B0V1V1JU flIUVl IUVJV
Parašė STASYS MICHELSONAS

Yra tikra, kad ir šiandien 
Lietuvos žmonės, kovodami 
su raudonųjų despotija, tu
ri talkininkų ir kitų komuni
stinės imperijos pavergtų 
tautų tarpe.

1903 metai jau buvo 1905 
metų revoliucijos priešauš
ris. Ar šie metai yra lemtin
go, neišvengiamo perversmo 
priešaušris sovietinėje Ru
sijoje, atsakys gai netolima 
ateitis.

Štai dar viena vieta iš mi
nėto 1903 metų atsišauki
mo:

V. Anestai, Mildai Anestai 
tei, S. ir M. Michelsonams, 
J. ir J. Vinciūnams, M. 
Strazdienei ir jos sūnui, S. 
Petukauskienei, M. Mickevi
čienei, J. Sakalauskui. B.

So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje. Tada Bos
tono mišrus choras atliks

je dalyvauja 300 atstovų iš 
46 kraštų.

Balandžio 25 d. sesijoje 
JAV senatoriui Randolph e- 
nergingai protestavus prieš 
sovietų puolimus bei šmeiž-

Dapšienei, S. Žiaugai ir O. tus, nukreiptus prieš JAV- 
Gegužienei už medžiaginę amerikiečiui atšovė J. 
paramą gėlių vietoj, grabo- Paleckis, JAY-bėms prikiš- 
riui Barasevičiui, Baluko-j( arna:?’ kad šios... pasaulyje 
niams už rūpestį užkan- ’ trukdančios Įgyvendinti tai- 
džiais. ',$•____

Ačiū visiems, kurie šiuo.' 
ar tuo stengėsi mūsų skaus
mą mažinti mums taip sun
kia valanda.

Senas braška, jaunas lūžta.

Žmona Veronika, sūnus 
Alfonsas, marti Marijo
na ir anūkas Povilas 
Taurinskai

Patvirtintas rotušės 
projektas

REIKALINGAS BARO VEDĖJAS

Reikalinsras Klubo baro vedėjas. 
Pageidaujama vyras su žmona. La
lai geras atlyginimas, nuolatinis dar
bas.

Rašykite laišką, suteikdami apie 
J avė platesnių informacijų šiuo adre-i:

D. L. K. Vytauto Club 
W. Peslikas 
447 Central Street 
Lowell, Mass. (21

Kaip žinoma, Scollay aik- 
komp. Juliaus Gaidelio di- štėje Bostone bus statomi

tas sąjūdis su savo progra- džiulę kantatą (žodžiai Sta- miesto savivaldybės rūmai, 
ma, kurios pagrindinis šūkis

neprigulminga Lie
tuva.

Laikas būtų drįsti pasisa
kyti, kas kam anoj praeity 
priklauso ir liautis niekus 
zaunijus, nes tai nerimta ir 
neprotinga.

BROOKLYN, N. Y.

Sv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

šio Santvaroj, dalyvaujant kurie atsieis 20 milionų do-i,. . viltis
solistams Daivai Mongirdai- lenų. Jų projektui paruosti 
tei ir Stasiui Liepui.

Mūsų padėka

. , ,, , , , , Bet kokiu tat būdu lijros ir mirtisOUVO paskelbtas konkursas, pasiekė visą žmoniją? Adomas buvo
kiri laimėjo 3 ianni archi- visos žmonijos natūralus tėvas. Die- kii į laimėjo .5 jauni aicni vas <iavė jam Kimdytį kūdikius
tektai: Gerhard Kallmann, ir pripildyti žemę. Ta teise jis pradėjo
4 n   . ■ .naudotis tik po to, kai buvo ištremtas

i metU, gimęs Berlyne, rojaus į netobulas ir nepalankias 
mokęsis Londone: Noel M c- 'aPy«toyas. Apsigimimo dėsniu tėvo

11 • • netobulumas ir ligos, Įgytos nepaklus-Kinnell, 2 i meti}, £imęs ir numu ir skurdžiu gyvenimu nepri- 
mokęsis Anglijoje; Edvvard
Knou les, 32 metų, gimęs ne' aišku, kad tokiose sąlygose būda- 
~ , . .. mas, jis ir jo moteris begalėjo pagim-Brooklyne ir mokęsis New dyti tik netobulus kūdikius. Taigi

Mūsų brangus vyras, tė
vas, senelis Juozas Taurins- 

i kas po ilgos ir sunkios ligos 
' mus apleido amžinai balan- 
idžio 24 d.
j šiuo mes nuoširdžiai dė- Yorke ir čia Bostone Visi a,*ku kad l,KU ,r mirt,es priežastis koiamp visipms; kurio lankė “ t ia nu. tone. v įsi yr> pradjnis Adomo nUsidėjimas..kojame visiems, Kune lanke dabar Columbia univer- Kiekvienas iš Adomo padermės kilęs 

Cinkas, 71 m. amžiaus, tau- !®ruo- “ ””i'
tininkų srovės veikėjas, Bai- Tir ktiTka™ “ ,P'°jektą .bend,rai-. .
fo direktorius, didelės sai- Y j Xngi So. Bostono ^""(Sukį 
dainių krautuves savininkas T ixi;zJK„ „si^ Slėsniųjų piojeKtų vien
Brooklvne.

Mirė J. Ginkus
Gegužės 4 d. mirė Juozas

ALTO DU03KASIAI

L. Piliečiu Dr-iai už srėles irio j "j----’ '44 74 “ nronenai iri Reguzcs io u.palydovus (P. Brazaitis, V domi 
Jackūnas, V. Anesta, P. Ži- _

gegužes 
meno muziejuje.

vieną žmogų nuodėmė įėjo i pasaulį,
a a* taąaafc mirtiai

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad
išeivija prasidėjo 17-am e šimtmetyje, bet pirmutinė jos’ ro jungą kartu su kitais, tai dainelę kaip ir!

Nuostabus dalykas, bet ir, 
šimtaprocentinių patriotų“!•Bet jeigu numesime mes ca- Urpe yra tokių kurfe gie(]a

rolis- Pučeta ir Giedraitis),

SENASIS PASAULIS 
NAUJU KELIU

banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje sų likimas bus nežinomas. Lie- Maskvos davatkos_ panai-1
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusį New tuvos ateitis dar neaiški. Gal Vyliausiąjį Lietuvos Iš-, 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku. ižiūrės klti i mus kaiP i tfr3‘us laisvinimo Komitetą ir Ame-

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū- Įskaitlingesniu tautu, turinčius rfkos Lietuviu Taiyba

(Atkelta iš 2 psl.) 
idėjos kovotoją, ir ne tik jį,

Derėjo ant visų žmonių, nes visi 
jame (t. y. Adome) nusidėjo.

___________________________ Tik vienas Dievas gali išgelbėti
___ žmogų iš šito nelaimingo likimo ir

J. PALECKIS PRIEŠ JAV sugrąžinti jam sveikatą ir amžinąjį 
gyvenimą, ir tą jis tikrai pradėjo da
ryti ir paskirtu laiku pilnai įvykdys. 

(E) Balandžio 19 d. iš Atsimenate, kąd Viešpats Jėzus yra 
- _ ' . . _ _ . . pasakęs, kad jis atėjo surasti ir su-M ask VOS 1 Romą dalyvauti grąžinti, kas buvo pražudyta. 
Tarpparlamentarinės sąjun-
gos tarvbos sesijoje išvyko !VM- Būkite tikri, ne dangų, nes 
S e, i x _ j’* niekad danguje nebuvo buvęs irOOV. JN-gOS r arlament. gru- jokių dangiškų pažadėjimų neturėjo.

jų klausyti, gal neduos mums 
tautiškos laisvės. Ir sunku su
laukti to, ko neprašėm, turime

romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios į7ys'žinot7fko norime? nu’^rtĮ 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku-1 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi‘ir Lietuvos likimu. Ji gauaiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadvray So. Boston 27, Mass.

caro jungą, ko trūksta mums, 
kad galėtumėm gyventi pilnu 
tautišku gyvenimu, idant paskui 
jvykdinti socialistinį surėdymą.

MOTINOS VEIDAS

Štai pora aiškių pasisaky
mų:

Jonas Yėlaikis jaunosios' 
kartos kultūros žurnalo 
"Metmenys“ Xr. 4 straipsny 
"Vlikas ir LB santykiai 
sišaipęs iš Vliko. daro šito 
kią išvadą:

"Vliką perreformuoti Į po
litinį komitetą prie LB“.

•Atkelta iš 6-to puri.)
, . nosios kartos K. Sdar nesupranta tos dienos šitai ra5o. 

prasmės, bet mes — suau
gusieji vaikai“ — pilnai su-

nesitenkinti tuo kas pasiek PėS 3elesracija: Mos gnipės Iį
ne.ltenK ntl tuo- Kas pa^ieK narvSj Tarpparla-Todėl Jėzaus pažadėjimai įvyks, Tūks-
ta, bet Siekti ne tik Euro- tantmetinėje Karalystėje tie namai
r»z\c> V.r,t LnnJm.n ment. SąjUngOs taiybos na- Jus ir vėl atsteigti ir sugražinti žmo-pos, bet ir Atlanto bendruo- j Paleckis (iis ir sovie- rui. ™
menes . kurios sudėti įeitų ,infe delegacijos vadovas)t
ne tik Europos apvienytas u- Sov. g.eof Aukšč. Ta,Tbo?

(Bus daugiau.)
(Bus daugiau)

Mes tvrime pasiskaitymui lapelių
Uc Epž ii- TAV iv TCunorlnc ;f fcnyeruėių įvairaus turinio tikėjimo7.^’ , . ?r 'J J 11 .Ka^a(lOS- deputatai A. Gorkinas. A. klausimuose. Parašykit mums laišką 
Tas leistų sudaryti tokio u- v. Zotovas, P. vuumu „ei,.™.,.

. pa- k,sko pajėgumo organizaci- . Fed0?iejevaf šioje se?ij ie
no' 3%, pnes kūną butų bejegei_____________  ____

L. B. S. A 212 E. 3rd Street 
SrRINC. VALLEY. ILL.

Sovietija, ir kuri leistų be 
kraujo praliejimo išspręsti 
šių laikų didįjį ginčą tarp 

-.rv • Rytų ir Vakarų.
O Dirvos*’ Nr. 49 jau se- Pradėjus Europos reikalų

DĖMESIO LIETUVIAMS

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

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

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

636 E. Braadhraj, So. Boaton 27, Mass.

Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi
mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi

_____ __ ______ ___ _______ yra braižinys. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir ju
Karpius tvarkymą jos ūkišku an- i^,ir|ą- Kas ta knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 

__x -- ir ramybe. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik SI.
Kita knvga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 

tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės virbeliais. 338 puslapiai, kaina tik SI. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

L. II. S. A. 212 E. Ird 9L, Spring Valley, III.
^eooesoonBOoeeooooosooeooiąoooeooooeeeoeoeoooeooeeoo

vienijimu ir siekiant iš būti-
"Kelis kartus esu užsimi- numo jį plėsti iki Atlanto 

prasdami tos dienos reikš- ir dabar vėl kartoju, kad bendruomenės, laisvasis pa- 
mę, pasistenkime suteikti ALTas privalo hiti tik A.L. Saulis turės rasti sprendimą 
^avo motinai ta diena kuo Bondruomenės politiška ko-;u tos pioblemos antiajai da daugiausia džiaugsmo Ir ne jeigu tokios reikia.“ Hai : Europos tinkamo poli
vien tiktai vertingomis dova- Taigi v5ena? siūi0 panaj_
nomis mes galėsime ją tą kinti dar Lietuvos pogrindy 
dieną pradžiuginti, bet dar sukurta kovai su okupantais 
daugiau savo tikra vaikiška vliką, ‘o antras senųjų išei- 
meile ir dėkingumu. Tegul §ęrnai sukurtą ir tiek 
tą dieną džiaugsmingai šyp- daug nudirbusią organizaci- 
sosi mūsų motinos veidas, ja — Altą ir jų abiejų dirba- 
tegul ji mato, kad mes dar mą darbą nori pavesti 
tikrai esame jos vaikai, kad Bendruomenei, kurios cent- 
mūsu meilė ir prie jos pri- ro taiybos nrimininkas St. 
sirišimas yra toks pat dide- Barzdukas vra pasakęs, kad 
lis, kaip ir seniau, tik gal jjs jjgra politikas ir apie po- 
kiek kitaip išreiškiamas. litika nieko neišmano.

Kas jau nebeturi savo mo- j Ko toks Kai l ius ar Vėlai- 
tinos gyvųjų tarpe, tas tegul fcig siekia- siūivdami mūsų 
susiranda savo širdyje jos vyriausius politinius veiks- kV*
mums niekados nemirštanti nius atiduoti i nieko apie 
veidą ir mintimis savo šie- politiką neišmanančių rau
toje vėl susijungia su ja! kas ir galu gale ne tam rei- 

0 gyva geraširdė ir miela kalui ir skirtas? 
į motina tegul guodžiasi ir
džiaugiasi šią dieną, žinoda
ma, kad pasaulis ją garbina

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažistamus užsisa- 

ir su ja kartu taip pat džiau- “Keleivį." Kaina me* 
giasi. tams penki doleriai.

tinio apsijungimo. Nuo jos 
tinkamo išsprendimo pareis 
žmonijos ateitis. Tai yra ne 
mažiau pribrendęs reikalas, 
kaip ir ūkiškasis susitvarky
mas. Bet prie to klausimo 
mums teks vėl ir vėl grįžti.

GINTARĖLĖ — 
GRAŽI DOVANA

Netrukus Motinos Diena. 
Ta proga vaikai pirks dova
nų savo mamytėms. Už jas, 
mamytės galėtų atsidėkoti

kams, dovanodamos jiems 
labai gražiai išleistą J. Na- 
rūnės Gintarėlę — lietuviš
kai kalbantiems, arba Am
berella — angliškai kalban
tiems. Vienos ir antros kny
gos kaina $1.00. Jas galite 
gauti Keleivio administraci
joje.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviSkam daroui, audėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe lr remia ku 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SbA GYVYBĖS APDRAUDA IK’ 910.001
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 deiimflsl 

tr dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Pu 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoa aemą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atal-
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITKIMV 
apdrauda duoda pašalpos iki S325 1 minsat.

SLA apdrauda—SAUGI, NRUECIAMA Ir NEPBA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuu gimtam dienua Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbas ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymeanėae lietuvių ko* 
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokio ėdriau;

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



Puslapis aštuntas

STASYS LIEPAS DAIVA MONGIRDAITĖ

Vieni dainuos, kiti šoks

Taip bus ši šeštadieni, ge 
gūžės 12 d., šv. Petro para-į

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bostono šachmatininkai 
South Bostone

Padėka
Balandžio 28 d. Lietuvių

KUR ATOSTOGAUTI?

Geriausiai pailsėti per ato-
. ................. ... ........r__ Pirmų syki Didžiojo Bos- Darbininkų Draugijos 21-oji stogas garsiame CAPE COD

i pijos pobūvy. So. Bostono L. į tono šachmatų pirmenybės kuopa turėjo kortayimo va- kurorte, viename iš gražiau- 
Piliečių Dr-jos didžiojoj są-'Įvyksta pas lietuvius, South karą. Pabaigus lošimą vie

šėje. Jame smuiku grieš E.!Bostono Lietuvių Piliečių snios h* svečiai buvo pavai- 
į Carlson, o choras, J. Kačins-' Draugijos salėje, būtent ge- sinti kava ir pyragaičiais. į 
Į ko vadovaujamas, dainuos. Įgūžės 30 ir birželio 2-3 die- si pobūvi prisirinko pilna 
Vėliau visi galės šokti, nešinomis, šiose pirmenybėse ^aie svečių, vėliau atėjusie-

Nr. 19, Gegužės 9. 1962

Dalyvaus Bostono Mišraus 
t horo koncerto programoje 
gegužės 20 d. 3 vai. So. Bos
tono aukšt. mokyklos salėj 
(Thomas Park). Tame kon
certe bus pirmą kartą dainuo
jama komp. Juliaus Gaidelio 
sukurta didžiulė Kantata a- 
pie Lietuvą (žodžiai Stasio 
Santvaroj.

Dalyvaus Bostono Mišraus 
Choro koncerto programoje 
gegužės 20 d. 3 vai. So. Bos
tono aukšt. mokyklos salėj 
(Thomas Kark). Tame kon
certe bus pirmą kartą dai
nuojama komp. Juliaus Gai
delio sukurta didžiulė Kanta
ta apie Lietuva ((žodžiai 
Stasio Santvarų)

gtos latvių studentų orkest
ras. Rengėjai visus kviečia 
atsilankyti. Pradžia 7 vai. 
vakaro.

Nuskendo P. Plekavičius

rungiamasi dėl Lietuvių pe- Ji 
reinamosios dovanos, kuria 
1957 metais Įsteigė So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D.au- 

Įgija.
Dovana graži ir Įspūdinga 

savo didumu. Naujos Angli
jos čempionas Johan Curdo

turėjo grįžti

Kur eisim ši šeštadienį? Motinos diena

Žinomos kepyklos Cam
bridge. kuri kepa ir lietuvis- iš Lynn, Mass., yra laimėjęs

namo, nes 
vietos kur atsi-

Sfci'tl.
Penkios dešimtys asmenų 

atnešė dovanų ir ne po vie
ną, bet po keletą, todėl lo
šėjai galėjo laimėti ir laimė
jo vertingų dovanų.

nebebuvo

šių lietuviškų vasarviečių
Jansonų viloje ‘AUDRONE’ 
87 East Bay Rd. Osterville 

Cape Cod, Mass.
Tel. GA 8-8425

Vila via prie pat jūros 
pliažo, gražiam pušų parke, 
įkibai gražus ir patogūs 
kambariai ir geias lietuviš
kas maistas,

Vila “AUDRONĖ” ir at
skilas namelis 'AUDRUTE* 
šiemet dar padidinta ir sve-

NECCH1 SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja. dirba monograma*, 
dirba žirkavones ir t. L, ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3960

ką duoną, buvęs savininkas,'ją dukart. Jei jis laimėtų da- parengimą 
ilgametis Keleivio skaityto- bar trečią kaitą, dovana lik- tlus paskalos, kad sis paren- 
jas Pranas Plekavičius gegu- tų pas jį ant visados. Po kar-
žės 1 d. rytą nuskendo Char- ta ta dovana laimėjo: J.

Paskutines edenas prieš .. . . ..
buvo pasklidu- patogumui patobulinta

les upėje prie Eliot tilto.
Jis suko savo automobili

Goldstein, lietuvis Gedimi
nas Šveikauskas. David

Memorial Dr. ir, matyti, dėl Scheffer ir Freeman.
kokios nors priežasties ne
besuvaldė jo ir Įvažiavo i u- 
pę. kurios krantas toj vietoj 
nea {išaugo tas.

Nors pagalba tuoj atėjo ir 
automobilis buvo iš upės iš
trauktas, bet Plekavičiaus 
gyvybės nebuvo galima iš
gelbėti.

Velionis paliko du sūnus: 
dr. Louis A. Plekavich ir 
John ir dvi dukteris: Anna 
Helen, du broliai Lietuvoj ir 
esu.o Cambridge. kuriems

Piimenybės bus A, B ir C 
klasėse.

A klasėje rungiasi patys 
stipriausieji, jų laimėtojui 
skiriama ŠI00 dovana pini
gais. Kiti laimėtojai gaus 
kitokias dovanas.

C klasėn bus Įkelti visi be 
klasifikacijos (be “Rat- 
ing’o”). Šios Bostono pirme
nybės yra atviros, taigi jo
se leidžiama dalyvauti ir ki

mias atšauktas, nes tos sa
vaitės 'Keleivyje” nebuvo 
p;ar.ešimo apie šį parengi
mą. Komisijai teko laiškais 
; : anešinėti, Kad šis parengi
mas Įvyks.

Komisija dėkoja visiems 
už dovanas ir už skaitlingą 
atsilankymą.

Rengimo Komisija

atidaroma birželio 16 d.
Iš anksto kambarių re-

zervavimo reikalu kreiptis:
Dr. E. Jansonas 
89 Mt. Ida Road., 
Boston 22, Mass.
Tel. AV 8-5999.

arba po birželio 16 d. tiesiog
Audronė - Jansonas 
87 East Bay Road 

Osterville, Cape Cod, Mass.

Ato# Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
Res. AV 8-4144 ir CO 5-8841

5LA pirm. P. Dargis 
Bostone

bus ❖

Aišku, i SLA 359 kuopos Pabaltijo Lietuvių Motei ų reiškiame užuojauta, 
kortų vakarą Sandaros salėj Klubas Bostone gegužės 13 Velionis priklausė 
(124 F St. So. Bostone), nes d. (sekmadieni) 3 vai. po-
rengėjai pasirūpino gražio- piet Piliečių Klubo patalpo
mis vertingomis dovanomis se, Il-me aukšte, rengia Mo- 
ir gardžiais užkandžiais. To- Bnos Dienos minėjimą, 
dėl visi atsilankiusieji ma- Programoje: 1. Sveikini- 
loniai ir Įdomiai praleis va- niai. 2. prof. kun. los pa
kąrą. Pradžia 7:30 vai. vak. skaita — Motina, 3. dainų, 

šokių ir eilėraščių pynė.
Šoka mažieji O. Ivaškienės 
tautinių šokių šokėjai: dai

Rengėjai maloniai kviečia 
visus SLA narius su savo 
draugais ir bičiuliais atsi
lankyti.

Skautų akademikų šventė

’ nuoja Liet. mokyklos moki= 
niai ir skautai: eilėraščiai — 
B. Vaičjurgytė ir D. Izbic- 
kaitė.

Pranešėja Laima Kataus- 
kaitė.

Po progiamos kavutė.

priklausė SLA 
359 kuopai, buvo kilęs iš 
Kuršėnų valsčiaus, i Ameri
ką atvyko 1909 m. ir 
laiką gyveno Cambridge, 
Mass., mirė 76 m. amžiaus.

■|

Akademinio Skautų Sąjū
džio metinė šventė bus bir
želio 16 d. Kandidatai garis 
tikrųjų narių juosteles. Sve
čias'iš Oberlino Kolegijos-'visą lietuvišką visuomenę at-
Ohio,’ prof. d r. Rimv. Šilba
joris skaitys paskaitą 'Indi
vidas, tauta ir valstybė (li
teratūriniu požiūriu). Vaka
re numatytas pobūvis. Vieta 
ir laikas bus paskelbta vė
liau.

Balandžio 15 d. ASS susi
rinkime Eostone dalyvavo 
apie 40 studentų skautų li
kt. Dr. Juozas Girnius kal
bėjo apie jaunąją kartą. 
Diskusijose dalyvavo stu
dentai N. Makaitytė, Al. 
Mučinskas, B. Šležas, P. Ži
gas ir kt.

Po\ i las Dargis, SLA pir
mininkas, atvyks Į Bostoną 
ir dalyvaus SLA sukaktuvi- 

. iriame pokylyje, kuri rengia
tų miestų bei valstijų sach- apskritis gegužės 27 d. 
matininkams. Geistina, kad 4 Val. j)Opjet go. Bostono L. 
lietuviai įs kitur pasinaudo- pj
tų šia sąlyga ir dalyvautų: 
vietos šachmatininkai juos 
mielai paglobotų Bostone. 

vls3 Informuotis pas K. Merki, 
tel. AN 8-1282.

V. Anesta

Nauja ALTo vadovybė, 
centrui $2,000

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa-

Gecužės 4 d. posėdžiavo 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
Bostono skyrius, kuriame 
centrui nutarta pasiųsti 
52,000 (skyriaus reikalams 
palikta tik virš 5100). Be to.

-iU-l..

Draugijos salėje.
Pokylio komisijos pirm. 

Vyt. Stelmokas, būdamas 
Pittsburghe, aplankė P. 
Dargi ir rengėjų vardu pa
kvietė ji i Bostoną.

SLA skvriai prašomi iš 
anksto užsisakyti stalus (10 
asmenų L Tikimasi, kad po
kylis bus labai gausus, nes 
jam ruošiama Įdomi prog
rama.

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti 

nius giminėms Į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu 
eina tvarkingai ir be trukdy
mo*!. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

.. , - . . .šiame posėdyje išrinktasRengėjos maloniai prašo naujas ,.ezidįJmas.

silankvti. įėjimas nemoka- . N*®*®?*)““ tvarka sky- 
mas * riui įs eiles vadovauja kitos

grupės asmuo. Pernai vado
vavo R. K. Federacijos at
stovas adv. Anthony Young, 
šiemet tos pareigos tenka L.

Padidėjo Auštrų šeima

Dalė ir Aleksas Austrai iš Tautinės S-gos atstovui. Pa-Dorchesterio gegužės 3 d. ....... .x
susilaukė dukros, Rimukas s,kSlcla, ,r,kltOS Pareigos.
sesutės, o Juozas ir Adelė 
Austrai ir Juozas ir Petronė
lė Kurapkos anūkėlės. Lai
mingai augti!

J. Gimbutas Nevv Yorke

Bostono A k a d e minio 
Skautų Sąjūdžio pinu. inž.

----  ------------------- dr. Jurgis Gimbutas gegu-
Pakaloinkime draugus, kai- žės 5 d. buvo nuvykęs Į Nevv 
myr.us ir pažįstamus užsisa- Yorką ir ten skautų Akade- 
kyti “Keleivį.” Kaina me- mikų iškilmingoje sueigoje 
tams penki doleriai. pasakė kalbą.

;---------y=-- = 4:—

Tuo būdu šių metų ALToi 
skyriaus valdybą sudaro: 
pirm: Antanas Matjoška, vi- 
cepiim. Vladas Bajerčius, 
sekr. Antanas Juknevičius, 
ižd. Jackus Sonda. iždo glo
bėjai Antanas Andriulionis 
ir Stasvs Jakutis.

Dorchesterio L. P. Klubo 
nariu susirinkimas

gai ten ir sa»c pa
matysi. Kaiha minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

Knyga yra pats gražiausias 
tautinės kūrybos žiedas.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETU’ 
MLTfRINĖ RADIJO PROGRAMA i

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
A.M Bangomis 1190 ki lociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš \VKOX, Framingham, Mass.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų 
biznio pastatų, parai Jūsų 
lavimą. Saukite visados 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

us is lau- 
> namų ir į 
isų reika- ■ 
iki 9 va- •

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

! Taisome, šingeliuojame. den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du hroliai lietuviai 
•Charles ir Peter Kislauskai 
{Garantuojame gerą darbą

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietusią Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—S
534 BRO A DW A Y 

SOUTH BOSTON. MASS.

f

Trans-Atlantic TraveI Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, parieda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus Į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Wcst Broadvvay, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbu, avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas 
»»• SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKT! SAVIKAINA 
MUSU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau sių.-kite siuntinius mūsų viršui nurodvtu adresu. Jdėkite daik
tu sara-a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

ISTUO4 L1ETUTMKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėiai isitikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTURISTO icaliniimais.

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak- ketvirtadieniais na®
* vai. ryto iki 7 vai. vak. ir Mtadieniais nuo » ryto iki 2 vai. po pieta.

TKDtJAS: JONAS ADOMONIS

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo susirinkimas 
Įvyksta penktadienį, gegu
žės 11 d. 8 vai. vakare So. 
Bostono Lietuvių Pil. Drau
gijos patalpose.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Valdyba

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

I
IĮ

■

I
PILNAI ĮRENGTAS UŽ 
SI’K(TALIN t KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus hurneris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
40% kuro išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Type 
Power Burner’j. Tuoj pašaukit!

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
{ Draudžiame nuo polio, viso- 
Jkių kitokių ligų ir nuo nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis į 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas 

447 RROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St.. Dorchester, Mass.

GEneva 6-1201

Lietuviška* angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58£ ouslapiai. kain p 
$7.00

BITAS NUOMAI
►ariu butas, baltos sinkos ir 

vaškietai. naujai atremontuotas, nuo
ma labai pigi, t'nl-amas mažai šei- 
-'ai. 18b Bolton S*.. So. Bostone.

Sa-ipir' •»>: 7»- FL Broadvvay. So. 
Bostone. Tel. A N 8-5114.

PARDUODAMA KIRPYKLA
I Dėl senatvės nsr'iuo<b'm “barber 
Į •’-oo'" creroi vietoj palei Bostoną. 
Teirautis Keleivio administracijoj, 
telefonas A N 8-.T871, darbo valando- i
mis. (20

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

E Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 
k Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heatiag—Gaa—Oil 
I Gazo Šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.
MMK11HUKKU111H1K- J

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namam

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




