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Valstybės Sekretorius D. Rusk 
Lankė Europos Sąjungininkus

Lankėsi Paryžiuje, Bonnoje, Romoje ir Londone; Aiškino 
NATO Kariško* Sąjungos Apginklavimą Atominiai*

Ginklai*; Ar Anglijo* Atominiai Ginklai Yra A- 
merikos Kontrolėje? Amerika Laukia, Kad 

Anglija Dėsi* Prie Muitų Unijos.
karo pajėgos bus apginkluo-Į 
tos atominiais ginklais, bet 
kaip tas bus vykdoma, lieka 
ateities susitarimui.

Kanada Skolinasi 
Bilioną Dolerių

Valstybės sekretorius De
an Rusk pereitą savaitę iš
vyko j Europą ir ten aplan
kė Paryžių, Bonną, Romą ir 
Londoną. Valstybės sekre
torius buvo nuvykęs ir j Ber
lyną pasižiūrėti komunistų
pastatytos sienos, kuri ski-i --------
ria rytinę miesto dalį nuo Kanados vyriausybė skel- 
vakarinės miesto dalies. i bia, kad ji užtrauks virš bi-

PAKLIUVO STAMBŪS N AUKOTI K V PIRKLIAI

čia matome i\ew loiae suimtus 3 narkot.kų pirklius: Roy Lester Ehiens. 26 m., Vie- 
tor Maiiier, 4i m., ir Marvin Wright, 34 m., kurie kartu su Richard Gardiner, 48 
m., ir Jimmy Joseph, 36 m-« per klaidą pardavė heroino daugiau kaip už vieną miiio- 
ną dolerių valdžios agentams, kurie buvo apsimetę narkotikų prekiautojais. Spėja
ma. kad heroinas buvo gautas Meksikoj, pasiųstas i Prancūziją, o iš ten per Panamą 
atvežtas į Niew Yorką. Karas su narkotikų pirkliais yra niekad nepabaigiamas.Valstybės sekretorius ta- i°no doleiių i>askolo? įvai

rėsi su Europos valstybių va-įnuose *3anklį?s^ Jungtinėse 
dais ne tiktai dėl Amerikos' Amerikos \ aisty bėse n 
ir Europos valstybių tolimes-'A^jU0^** J askolos užtrauk-; / Diena
niu ryšių ir bendros kariško-' tos, kad būtų galima įslaiky. 
sios sąjungos NATO ginklą-į11 Kanados dolerio vertę
vimo ir plėtimo, bet ir dėl Šalia paskolų ' Kanados
Europos muitų unijos plėti- vyriausybė siekia sumažinti
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Du Ožiai Susitiko Zem. Ūkio Gamybos 
Alzerųa balsuoja Ant Siauro Liepto Įstatymas Atmestas

Liepos 1 d. Alžerijos gy-
mo, įtraukiant į ją ir Angli- i importą ir dės pastangų di-jventojai balsuoja, ar jie no-
ją. Dei-ybos dėl Anglijos įsi
jungimo į Europos muitų u- 
niją vyksta Briuselyje, bet 
derybos eina su kliūtimis, 
nes vis dar lieka neišspręsti 
tokie klausimai, kaip anglų 
ir Tautų Bendruomenės san
tykiai su būsima muitų uni
ja. Amerika skatina, kad 
Anglija susitartų su šešiomis: dabar yra vertas 92.5 ameri- 
Europos valstybėmis dėl ū- į koniskus centus, 
kiško apsivienijimo

dinti eksportą. Kanados f i- ri gyventi nepriklausomoj 
nansinė krizė kilo todėl, kad į valstybėj, kuri bendradar- 
į kraštą mažiau beįplaukia biaus su Prancūzija, ar gal 
pinigų

Du parlamentariniai pa
triarchai, atstovų rūmų na
rys Clarence Lannon iš 
Missouri. 83 metų, ir sena-

57-TIEJI METAI

Kongresas Svarsto Svarbius 
Visam Kraštui įstatymus
Šią Savaitę Kongresas Gal Jau Balsuos Užsienio Prekybos 

ir Muitų Įstatymą; Visa Eilė Kitų Įstatymų Jau Pa
ruošta Balsavimui; Respublikonai Staiga Rodo

Nepaprastų Vieningumą, Kurio Trūksta 
Demokratams.

Indonezija Vis Dar 
Puola N. Gvinėją

Indonezijos lėktuvai nu
leido dar 150 ar 200 parašiu
tininkų i Naujosios Gvinėjos 
salą netoli nuo Australijos 
valdomos N. Gvinėjos da
lies. Olandai sako, kad jų 
kariuomenė siunčiama para
šiutininkus išgaudyti ar iš
šaudyti.

Pereitos savaitės gale at
stovų rūmai balsavo įstaty
mą dėl žemės ūkio gamybos 
reguliavimo. Atstovų rūmai 
įstatymą atmteė. Balsuojant 
tą įstatymą, visi respubliko
nai kongresmanai, išskyrus 
vieną, balsavo prieš vyriau
sybės siūlomą įstatymą. Iš 
sostinės praneša, kad res
publikonai esą nusistatę da
bar "vieningai laikytis“, kad 
juo daugiau vyriausybės re- 

, miamų įstatymų nepraeitų
Nemažai Indonezijos pa-, kongrese. Tuo būdu respub- 

lasiutuiinkii jau žuvo N.,jįkonaį tjkkd parodyti kraš- 
Gvinejoje ai pateko į olandų ,tuij kad demokl.atų daugu- 
nelaisvę, kiti dar tęsia kovąima kongrese su demokratu 
prieš olandus. Indonezijos I prezidentu nesugeba vykin- 
vynausybe neva sutinka de- ų jokios programos, ir todėl

Kitas klausimas, kuris 
dažnai iškyla, yra atominių 
ginklų suteikimas Europos 
karo pajėgoms. Tą klausimą 
pirmiausiai kelia Prancūzi-

įr Kanada daugiau i nori visai atsiskirti nuo 
aoienų išmoka užsieniams, į iTancuzijos, arba pasilikti, 
negii gauna iš užsienių. Vy-;kaip dabar, Prancūzijos da- 
riausvbė žada ir savo išlai- ūs.
das sumažinti 250 milionų Santykiai tarp prancūzų 
dolerių. Kanados doleris ir alžyriečių paskutiniu laiku 

tiek sugedo, kad nėra abejo
nės, jog didelė dauguma Al
žerijos gyventojų pasisakys 

LėktUVO Nelaimėj už nepriklausomybę ir ben- 
Žuvo 112 Žmonių dradarbiavimą Prancūzi-

ja.
r, ., - Prancūzai gyventojai išPereitą savaitę prancūzų AJ £ Ja

oro linijos lėktuvas Boeing vj J prancūzų iš Al 
su 112 žmonių Guade-: - *707ja. kuri jau turi šiokių tokių! «v. ii, 1 žėri jos atvyko į Prancūziją,

atominių ginklų ir nori jų | loupe saloje atsidaužę į kai-, 5ėgimag vig dar tęsiayl 
pasigaminti daugiau. Angli- n? .lalk? audros. Visa kelei-, Riti prancūzai vis dar tėgia
S •••• , w T “ 1 x XXI vi 171 Cll Iv Uovll V Iv vvZOlCi
ja turi atominių ginklų ir da- v*al ?r .}F£Ia ZUV°‘ ^kt.uvas naikinimą turto, kad ara
bai- bendrai su Amerika da- ■ skrido iš I arjziaus1 čili, pa- bamg pallkty mažiau pran_ 
lyvauja tų ginklų tobulini- ■ keliui sustodamas
me. Vokietija dažnai kelia
reikalavimą, kad ir jos ar
mija būtų apginkluota ato
miniais ginklais. Žinoma, 
nuo to reikalavimo neatsisa
kys nė Italijos karo pajėgos.

Atstovų rūmai pereitą sa
vaitę balsavo vyriausybės
nulytą naują įstatymą apie ietis su olandais, bet ji ma- gal balsuotoja?“išrinks į"aU 
žemes ūkio gamybos tvarky- j no, kad derybos ir karo rūmus daugumą res-

An- į rną. Įstatymas senate jau bu- Į veiksmai gali eiti kartu. Sa- publikonų.torius Carl Hayden iš
zonos, 84 metų, abu yra pi-.vo seniau priimtas. Atstovų Vo kariškas pastangas Indo- ‘ šią savaitę atstovų rūmų
man sucvnmn komisini nir- l umai istiitvma. nl.mpfp 141 !-------" - , i . c***fe*Z j--  | ______ - ------j.—z ——___ __ ,
rnimnkai senate ir atstovų balsų dauguma. Prieš įstaty-
rūmuose. Jiems ir jų bendra- mą balsavo visi respubliko- 
darbiams tenka sueiti innai kongresmanai (išskyrus 
konferuoti dėl senato ir at- vieną ) ir 48 demokratai, 
stovų rūmų priimtųjų įstaty-j Vyriausybė laiko, kad į- 
mų suderinimo. statymo atmetimas yra dide-

Bet iškilo "principo gin
čas“—kur posėdžiauti? Se-

1 x • • Vr •iiez-ija svipriKvi, in.1 \j- į visuma jau pradeda svars- 
landija nebegalės atsispirti. Į tyti ir gal balsuos vyriausy-

——-------------------- I bės siūlomą užsienio preky-
Kviečia Daktarus |bos ir muitų įstatymą. Pagal

Politikoje ^uS’pESimai

lis vyriausybės pralaimėji
mas, nes žemės ūkio pro-j

Amerikos gydytojų drau
gija per savo politinės ak- 

kainų ' cijos komitetą ragina visus 
krašto gydytojus įsitraukti į 
politinę veiklą ir paremti šio

mažinti muitus, o kai ku
rioms prekėms juos ir visai 
panaikinti derybose su kitais 
kraštais, ypač su Europos 
muitų unijos kraštais.

Yra visa eilė įstatymų, 
kurie turi būti išleisti dar 
iki liepos 1 d., nes kai kurie 
mokesčiai buvo įvesti tik lai-

gi kinai ir turi būti įstatymu 
‘ prailginti, arba jie atpuola 
visai. Liepos 1 d. prasideda 
naujo biudžeto metai, ir jau 
dėl to turi būti išleista visa

niau konferencija vykdavo ouktų pertekliai ir 
senato patalpose, o kongr.' palaikymas reikalauja daug 
Cannos pareikalavo, kad po- pinigų ir sukrauti i sandė- 
sėdžiai būtų perkelti į atsto- liūs pertekliai reikalauja di-i rudens rinkimuose tuos kan- 
vų rūmų patalpas. Pagaliau dėlių išlaidų jiems laikyti, didatus, kurie "simpatizuoja 
susitarta susitikti pusiauke- Vyriausybė siūlo tuoj pat medicinos pažiūroms.“
Įėję. Tada iškilo kitas klau- priimti laikiną įstatymą, nesi
simas—kas konferencijoje kitaip teks laikytis 1958 m. Į svarbiausiai reiškiasi vienu 
pirmininkaus? Cannon rei- priimto Įstatymo, kuris pa-klausimu, žmonių sveikatos 
kaiauja, kad pirmininkautų .„odė visai netinkamas per- draudimo kiausimu. Gydy-paliktų mažiau pran

vietose i cūzU pastatytų pastatų, dirb. pakaitom jis ir Hayden. Šen. tekliams sumažinti.
Lėktuvai Boeing 707 yrai^’ Hayden su Wo lyg ir sutiko,

vienos Amerikos bendrovės " 11 Pan

keliose

padirbti. Jie laikomi saugūs, yp,... f .
bet įvairiose nelaimėse bė-Į OlllSe tlUSU UOina
gyje pastarųjų dviejų metui Nėra Populiari
tuose lėktuvuose jau žuvo _____

Amerikos vyriausybė ne- 343 žmonės.
seniai aiškino NATO sąjun.

BALSAS Iš CHORO

bet pareikalavo, kad sena- TrUS Princai
tas turėtų lygią teisę su at- a
stovų rūmais iškelti ir svars
tyti įvairius pinigų skyrimo
įstatymus, bet Cannon su Laose susidarė "neutrali“ 1 tymui

tojų draugija yra priešinga . 
priverstinam žmonių drau- eiIntymų.

Įstatymas dėl senų žmo- 
niy gydymo nepajudėjo at
stovų rūmuose iš vietos, jis

flirnui nuo ligos ir yra prie- 
Jau Bara Ameriką šin^'a dabar kongrese svars

tomam KingiAnderson įsta-

gininkams, kad Amerikos a- 
tominių ginklų apsauga yra 
tikriausia. Jei kiekviena val
stybė siektų turėti savo ato- 
minių ginklų, tai karo pavo
jus būtų tik padidintas ir nė 
viena tokia tų ginklų įsigi
jusi valstybė negalėtų nė iš 
tolo lygintis su Rusijos ato
mine pajėga. Todėl atomi
niai ginklai mažai ką tepa- 
dėtų toms valstybėms.

Bet šitie argumentai pran
cūzų neįtikino. Atrodo, kad 
ir vokiečiai nelabai tiems ar. j 
gumentams pasitiki, o Ang- i 
Ii ja jau turi savo atominių 
ginklų ir. žinoma, turi tuos 
ginklus savo politinėje kont
rolėje, nors jų gamybą ir de
rina su Amerika ir turbūt jų 
panaudojimą irgi nutartų 
tik po susitarimo su Ameri
ka.

Tuos klausimus Ameri
kos valstybės sekretorius ir 
aiškinosi su sąjungininkais. 
Vėl kalbama, kad NATO

Ethel Waters, 61 m., viena 
iš 1.500 asmenų choro. ku. 
ris gieda evangelisto Billy 
Grabam šaukiamuose susi
rinkimuose Chicagoje, gie
da solo.

. ~ , :tuo nesutinka, nes, girdi, tą vyriausybė, į kurią įeina bol.
« Amerikiečių jazzo orkest- liausimą konstitucija via ševikai, neutralieji ir deši
nas, vadovaujamas Benny į nusprendusi. jnieji, visi su savo princais!
į Goodmano, dabar lankosi į Taip jau k(.jį mėnesiai du P1 iešaky. Nauja vyriausybė i 

• • ----- -------- pasisakyme!I Sovietų Sąjungoje. Visur igepi pall ial.(.hai negali suei- ^vo pirmame pasisaky
P^ltinka; ti ir posėdžiauti, o kongreso išbarė Ameriką, kam ji 

mas šiltai, o kai kur ir labai - - - ----  «—• •
at-

paskirti 55 bidonai dolerių siuntė savo kareivius į Thai-
entuziastingai. Tiktai Tbili- 1 • landa Panai I^oso nrinnm7 r- •• taip ir lieka kongreso abiejų nmoą. i agai i^oso pnncus, į

dalių nepatvirtinti ir nesude- amerikiečiam Thailande nė-!
neje, kai orkestro daininin
kas užtraukė rusišką dainą, 

į klausytojai prądėjo švilpti 
ir kaukti...

Amerikos orkestro vado
vai, matyti, nežinojo, kad 
ne visoje Sovietų Sąjungoje
rusų dainos yra lygiai popu
liarios, o gal manė, kad ir 
Gruzijoj gyvena rusai?

STIPRINA PATRULIUS 
TIES FORMOZOS SALA

nnti...

FILIPINAI IKGI NORI
TURĖTI KOLONIJŲ

Filipinų respublika krei
pėsi į Angliją su pasiūlymu
derėtis dėl perleidimo Fili 
pinams Borneo salos šiauri 
nės dalies. Ta salos dalis yra jganizaciją. 
anglų kolonija ir anglai no- 

■ ri įjungti i praplėstą Ma
lajų Federaciją. Filipinų rei- 

laivynas kalavimas nustebino visus ir

ra kas veikti, nors amerikie
čius kvietė atvykti ne I>aoso 
princai, bet Thailando vy
riausybė.

Laoso tolimesnė politika1 
dabar dar tebėra mįslė, ji 
paaiškės vėliau, kai pasiro
dys, kuris iš trijų princų yra 
stipresnis ir turi geresnę 01-

VAKARAI SIŪLO VENGT 
INCIDENTŲ BERLYNE

kuris numato senų 
žmonių gydymą iš socialinio 
draudimo fondų.

NUTEISTAS TEISĖJAS

Amerikos karo 
sustiprino karo laivyno pat-1 ypač šiaurinės Borneo salos 

! ralius ties Taiwan (Formo-i dalies politikus.
, zos) sala, kad sumažinus ki-1 Filipinai pabrėžia, kad jie 
! nų komunistams pagundą norėtų š. Borneo salos dalį 
1 pulti kinų nacionalistų salas gauti be grasinimų ir be ka- 
| prie Kinijos arba ir pačią ro, o tiktai derybomis ir vi- 
Taiuano salą. • *siškai gerumu.

Vakarų valstybės pasiūlė 
Sovietų Rusijai padėti iš
vengti incidentų prie Berly
no “sienos,” kuiią bolševi
kai pastatė per Berlyno mie
stą. Ką rusai atsakys į pa
siūlymą, dar nėra žinoma.

Ncw Yorko valstijos aukš
čiausio teismo teisėjas V’in- 
cent Keoęh nuteistas už rei
kalavimą $35.000 kyšio iš 
teisiamo sukčiaus Sanford 
Moore. buvusio policininko.

vis dar vienoje komisijoje 
"svarstomas“ ir. atrodo, bus 
nusvarstytas šiais metais į 
gurbą.

Kanados Rinkimų 
Niekas Nelaimėjo

Birželio 18 d. Kanadoje 
vyko parlamento rinkimai. 
Rinkimtj rezultatai tokie: 
konservatorių partija prave
dė į parlamentą 116 atstovų, 
(turėjo 208), liberalų parti
ja—99 (turėjo 49), sociali- 
nio kredito partija—30 at- 

j stovų (turėjo 0) ir naujoji 
demokratų partija—19 at
stovų f turėjo CCF atsto
vų 8).

Valdžią sudarys iki šiol 
valdžiusi konservatorių par
tija, kuri gali valdyti su kon- 
servatyvės "socialinio kredi
to“ partijos parama, bet lau
kiama, kad prie pirmos pa
togesnės progos vyriausybė 
skelbs naujus rinkimus.

Įstatymų leidimo mašina 
iždo metams baigiantis, su
judo smarkiau dirbti.



Puslapis antras • >U. KUMOh

Ar tai "naujo žmogaus” ke
lias i naujas malones ii- i ne
pabaigiamą t u r s inimąsi 
prieš "vyresni brolį” ir prieš 
"naujus Kremliaus stiklo ir 
metalo konstrukcijų rū-j

siau pradėjo saukti, kad tai Amerika esanti kalta, kad žinogus, tai jis

”Amerika planuoja karą”
Po to, kai Sovietų Sąjunga pakėlė mėsos ir sviesto 

kainas 30 ir 25G, Maskvos prapagandos mašina dauggar-

Sovietijos vartotojai turi brangiau už maistą mokėti. Gir
di, Amerikos kaltė yra tame, kad ji planuoja karą ir rusai p.Us ...mt paskutjniųju kojy 
negali leisti save pralenkti ginklavimosi srityje, o todėl £ju sėdintis” padarėlis, žiū- 
negali kelti ir žemės ūkio gamybos valdžios pinigais, bet rint is; "vyresniajam broliui”' 
turi pakelti maisto produktų kainas ir iš tų pinigų kelti j akis ir laukiantis išmaldos. • 
žemės ūkį.. . žodžiu, Amerika kalta, kad rusų žemės ūkis Rusų literatūroje dabar 
yra neproduktingas ir dėl Amerikos kaltės vargšai rusai reiškiasi naujos mintys, ra- 
turi susiveržti diržus. . . švtojai jau dažnai deda į ša-

Tokią propagandą komunistai gali varyti todėl, kad b so< i«di>tinio realizmo 
Sovietuose nėra laisvos spaudos. Visa spauda Sovietijoj
yra valdžios rankose ir spaudoje dirba valdžios pasam
dyti valdininkai, kurie rašo taip, kaip jiems nurodoma ra
šyti. Jei jiems liepia meluoti per akis, jie ir tą daro. nes 
ką j'ie kita gali daryti? Be to, valdžios agentūra parūpina 
spaudai medžiagą, ištraukas iš užsienio spaudos, ištraukas 
iš svetimų valstybių vadų pasisakymų ir patiekia jas to
kias, kokias pati sovietų valdžia nori. Su teisybe nėra rei
kalo skaitytis, nes niekas viešai melo nenurodys, niekas 
apgavystės viešumon neiškeis. Meluok, kiek tik drūtas!

Paskutiniu laiku rusų ir tarbinės Lietuvos spauda pla
čiai įsikando vieną prezidento J. F. Kennedy posakį apie 
atominį karą ir valkioja tą posakį, bet pirma tą posakį 
iškraipė, iškraipė ji taip, kad jis atrodytų visai kitoks, ne- kan7ėjo" ir Lietuvos komu- 
gu prezidentas sakė. Trumpai sakant, pamelavo ir su tais njslu partijos atstovė L. Dir- 
melais šeria plačios Sovietijos žmones. žinskakė. Ji priminė, kad

Paduosime čia tą pavyzdį, kad mūsų skaitytojai ga- rašytojai yra tik partijos či- 
lėtų patys, jei nori, persitikrinti, kaip Maskvos diktatūros nauninkai. Ji sakė: 
žmonės meluoja, meluoja per akis ir nuodija Rusijos žmo- - Partija pareiškė nepaprastą 
hių protą, nes kaip rusas ar lietuvis, ar kitas Sovietijos pasitikėjimą rašytojais, pava- 
žmogus gali patikrint, kad jų laikraščiai meluoja ir kraipo dindama juos savo pagelbinin- 
Amerikos prezidento žodžius? kais ir padėjėjais. Tai dar la-

Kovo 31 d. magazinas “Saturday Evening Post” pa- biau kelia rašytojų atsakomybę, 
skelbė žurnalisto J. Alsop straipsnį užvardintą "Preziden
to didžioji strategiją” ir tame straipsnyje atpasakoja 
prezidento žodžius, kad “tam tikrose aplinkybėse mes ga
lime imtis iniciatyvos atominiame kare, pavyzdžiui, jei 
Sovietai užpultų Vakarų Europą.” Žodžiu, prezidentas jai, kitaip sakant dvasios 
patvirtino, kad Amerika būtų ištikima savo karo sąjun- žandarai, gerai apmokami,

visai nėra naujas. Tai tas

melą. jau spausdinamos kny
gos. kurios buvo uždraustos 
ir išnykusios. jau pasirodo ir 
Stalino laikais nužudytųjų, 
konclagei iuose kalintų ir ten 
žuvusių autorių raštai. Jei E. 
Mieželaitis su tokiais buvu
siais ‘užgožtais’ rašytojais 
žy giuotų ir jaustų vieningas, 
galėtume tik pasidžiaugti. 
Bet tokiame atsitikime jis 
nebūtų gavęs eks-Stalino, 
o dabar Lenino premijos.

Kad rašytojai žinotų savo 
vieta. Mieželaičio iškilmėse

ipareijzoja juos būti tikrais liau
dies masių . jaunimo mokyto
jais, jų sielų formuotojais.” 

Pagelbininkai ir padėjė-

TRl'MPA ž.MOMJOS ISTORIJA

Jei žemės istorija siekia 5,000.000.000 mėty. tai žmo. 
gaus istorija žemėje >ra tik mažutytė m ūsu žemės is
torijos dalis. Xew Yorko gamtos istorijos muzgjuje 
išstatytas spiralės formoje mūsų žemės amžius, o apa
čioje. mažame ratelyje, yra parodyta, kokią mažą da
lelę žemės istorijos gsveno žmogus, kurio amžius sie
kia 1,500.00*1 metu.
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Drąsutis Šova aiškinasi
Daug kas dar atsimena gy

dytoją Kaškiauč-ių, pagarsė
jusį komunistišku davatkiš
kumu ir abortais. Jau keli 
metai gydytojas Lietuvoje 
gyvena iš “personalinės pen- 

i sijos” ir gal abortų ar ko ki
to. Bolševikų "Laisvėj” šitas 
vyras aiškino, kodėl jam ne
patiko Ameriką ir jos kalėj i- 

■ mas. ..
Kiek panašus žmogus pa

siskelbė dabar toje pačioje 
Maskvos propagandos “Lai
svėje.

Pakistano. Bet išėjo kitaip. 
Tuolaikinis Kašmiro valdo
vas buvo indusų tikybos ir 
visą kraštą bandė prijungti 
prie Indijos. Kilo karas, kurį 
Jungtinių Tautų organizaci
ja šiaip taip užglostė, o Kaš- 
miras liko padalytas—treč
dalis Pakistanui, du trečda
liai—Indijai. Gyventojų at
žvilgių Indija gavo net ir 
daugiau kaip du trečdaliu.

Savo laiku Indija, per sa
vo atstovus J. Tautose iškil
mingai žadėjo, kad leis Kaš- 

! miro gyventojams laisvaiovcjc. Rašo Drąsutis šova,; . . . . .. _ • _
kuris išvažiavo i Lietuva po PabirĮP ai ^le n pjuja 
visokiu čia turėtų “sunku- i l? su Pakistanu. ar su Jn^ija.

„ . * -i zadeio, bet pažadą užmiršo,mų. Jis irgi niekina Amen.' J - j
i j - • • Nehru ir įo diplomatai da-ką, neranda ne vieno gero,, . , 1 ,  .
žodžio anie ia nasakvti ir! bar sako’ kad lo ™et.U 
. i • J * E- i - 1 Kašmiras suaugo su Indija irbando girti tarybinę Lietu- , b T, . • * • • legaliskai yra dalis Indijos,vą, bet po visų pagyrimų štai /Kašmiras suaugo, bet Goa 

I ir per 400 su viršum metų suką sako apie tą rusų ir ko
munistų valdomą Lietuva: ijrper^suvu^...^- 

“Be, yra čia dar ir negedo- Portugalija nesuaugo .. Tu
viu. taip pat ir neteiaybė., ! k!V verimaumkų ‘nksųln- 
gobšumo, sukčiavimu, trū- <>‘Ja gnebias, savo grob.k^- 
kumų. ..” (Laisvė 50 Nr) kumul Kasm,re pateisint 

Jeigu tokių dalykų yra, Iškilus vėl Rašmuo klaust-
tai ir Lietuvos tvarka nėra T,au‘.V O'Kan^’JOJ;
jau tokia tobula, bet Drąsu. i Sovietų Rusija pasakė met 
tis dar nežada iš jos bėgti, o!lr klabinto svarstymas sau.

Rusijoje ir visuose komu- skaityti bilioną dolerių, ar- gal ir bėgti nebėra kur. . . | Įa(]ijosJ vadas Nehru 
nistu valdomuose kraštuose ba 1000 milionų ir tada su- Įdomu, kodėl keli parva- ' - - sulptu Dlėšiku
trūksta maisto. Ne visur ir prasime, kokia krūva pinigų žiavę į Lietuvą iš Amerikos! J.kverna jį rodo liežuvi vi- 
ten žmonės badauja, bet gy- yra tas bilionas. ... žmonės turi “spaviedotis” j goms j Tautoms
vena labai “kukliai”, viso- lr vyriausybė supranta, išAmerikos “nuodėmių” ir į ‘ e
kie trūkumai vis lipa ant kad pinigų švaistymas kainų aiškinti čia mums likusiems, j Rusai erdvėje

Perteklių vargas

AIC liunuuic*! . . .1
kulnų ir žmonės laukia nesu- palaikymui, sandėlių užlai- kodėl jie pasirinko totalita- 
laukia tos dienos, kada galės kymui yra nesveikas daly- rinį bolševizmą vietoje de- • 

goms ir jei rusai užpultų vakarine Europa, atsakymas bū- pagarboje laikomi, kol eina maitintis sočiai ir be visokių kas. Kas nors reikia daryti, mokiatinio krašto? Ai jie 
tų greitas ir jis būtų atominiai* ginklai* ’’ jiems skirtas pareigas, badu | stovėjimų eilėse ir laiko gai. Tuo tik*lu vyriausybė buvo tą daro komunistų raginami,

■ - - - - ginimo. pasiūliusi kongresui išleisti ar savo kvailumui pateisin-
A metiką turi kitokia bė- nauia įstatymą dėl žemės ti ’ Atsakymo vargu sulauk

tų greitas ir jis būtų atominiai* ginklai
O dabar pažiūrėkime, ką rusai padarė iš tų pre

zidento J. F. Kennedy žodžių: jie triūbija po visą plačią 
Maskoliją, kad prezidentas J. F. Kennedy sakęs, jog: 
“Tam tikrose aplinkybėse mes galime imtis iniciatyvos 
atominiame kare.” Viskas. Tuos žodžius komunistai val
kioja po savo spaudą, komunistų ministeriai juos kartoja 
savo kalbose ir visi su tais žodžiai

dvasinami, jei nukrypsta 
nuo partijai reikalingo ke
lio, žodžiu, ne sau-žmonės, da_ žemės ūkio perteklių, ūkio gamybos tvarkymo. Vy. sime iš bet ko.
bet partijos tarnai ir nau 
jos, valdančios biurokratijos 
liokajai.

Kaip suderinti “naują 
ir L. Diržinskaitės

su kuriai* nežino ką daryti. riausybė siūlė įvesti griežtą 
Kasmet Amerikos iždas tu- sėjamų laukų kontrolę ir ap. 
ri išmokėti po kelis bilionus riboti gamybą taip, kad bū- 
doleriu maisto gamintojams, tų gaminama tik. tiek. kiek 
o išmoka todėl, kad nenori, maždaug reikia krašto gy-

Kanados rinkimai
Birželio 18 d. Kanada įs

naują parlamentą.rinko 
Rinkimuįtikinėjo rusus, kad žmogų

Amerika planuoja atominį karą ir rengiasi pulti Sovie- "ukazą? Tai padaryti visai kad maisto gamintojai pa- ventojams išmaitinti ir gal nė viena partija negavo dau-
tiją, o todėl sovietų krašto žmonės turi susiveržti diržus. nesnnku. ,7am '!a jne^as’ tektų į varga dėl žemų kai- šioks toks perteklius ekspor- gumos, nors konservatoriai,
mokėtUbrangiau už mėsą ir sviestą, nes Sovietų Sąjunga kur^s. leidžia naują žmogų np Taip atsitiktų, jei vy- tui. Valdžios siūlylas Įstaty- su J. Diefenbaker pasiliko
turi ginkluoti* gaibinti ii senoviškai s . . - Į riausybė neremtų žemės mac loido fermeriams naši- et i r»risi nei a rmrtllfj T*r» Vr»n_

. - ... . . . laižiauti. .. Galima šaukti,\'ūkio produktu kainu. ..Tai taip prezidento žodžius perkirto per pusę. visai kad «tnri t;k. UKL° •

nieks nelaimėjo,

Bolševikiškos Rusijos val
džia pakartotinai skelbė, 
kad jos įvairūs dandymai 
užkariauti erdvę vyko be jo
kių nepasisekimų, čia lankę
sis kosmonautas Titov irgi 
pasakojo pasakaitę, kad ru
sai nepasisekimų neturėję...

Bet vienas dalykas pasi
gyrimai, o kitas dalykas tik
rovė. Dabar jau pačių rusų 
moksliški žurnalai pripažįs
ta. kad skridimas į erdvę nė
jo taip sklandžiai, kaip 
Chruščiovo propaganda me
luoja. Pasirodo, kad 1960 m. 
gegužės 15 d. rusų raketa

mas leido farmeriams pasi- stipriausia partija. Po kon 
rinkti ar iie nori griežtos Į servatorių seka liberalai,

iškraipė jų prasmę ir su tokiu melu peni sovietų žmones, t^a”Vkartu mduid neč Ž.!n°ma’ ffCn’a-V tl”'ėti u'.' kontr°!?s irJ“™ a^.i5riebė
(v,etoje mėsos ,r sviesto) ,r niekas negah tos melagystes akis. Jei valdantieji to nori, jr pertekliai tokias gėrvbes be jokios alinio kredito ir naujoji negrižo į žemę ir nulė-
Sovietijos žmonėms nurodyti ir įskelti viešumon, kaip jų kodėl ne? , pradeda i-mvsti. Kasmet vai- kontrolės, bet su labai ma- mokratu partija laimėjo vie.!ke-' erdves tolybes... Kita ra-
valdovai diktatoriai meluoja ir juos apgaudinėja, štai ką Mieželaičio iškilmėse da- džia iš sekamu mokesčių žu kainų palaikymu. na 30 kita — 19 vietų parla- keta’ Paleista 1960 Pa
reiškia spaudos monopolis diktatorių rankose. j Ivvavo daug rusų rašytojų,, i?ynoka daug pinijn? farTne. Statymas, rodos, buvo pa- mente. dzi° 1 d , begrįzdama į ze-

kiirie atvyko laureatą pa- rl-arri? ją produktus, pri- siūlytas gana protingas, bet Rinkimuose naujoji de- sudegė...
sveikinti irta proga išgerti. ?tatornnp j valdžios sande- pereita savaitę kongrese jis mokratų partija dalyvavo’ Rusai sako, kad tuose ne
buvo \ oznesenskij, Ticho- j^pkėjimai ir pa- nepraėjo. Trūko 10 balsų pirmą kartą. Partija gimė iš pasiseliusiuose bandymuose
novas. B. Sluckij, Surkovas, ]ajk0 aukštas žemės ūkio jam priimti, o todėl padėtis į susijungimo socialistų CCF( nežuvo niekas, bet Vakaruo
ja ;Tmonovas, B. Popovas, produktų kainas. Bet tas da- palieka, kaip ji anksčiau bu-Į su darbininkų unijomis ir!se .vra Įtarimo, kad tai tik 
k ^a^yevas ir kt. j romą iš mokesčiu mokėtojų vo. jei kongresas nepriims kai kuriomis farmerių gru- ^ar vienas rusų melas. Ta

Baigiant dar viena juo- kgen^s> pinigais. Žmo- koki nors laikinį sprendimą, pėmis. Buvo tikėtasi, kad ’ kosmonauto iškamša“

APŽVALG H- - - -
“IŠKILO ŽMOGUS” ' tuoj pat, kaip tik “asmens

A. Zienius iš Lietuvos ra- ku,tas" PafkraVk« g 'lahar 
šo bolševikų “Laisvėje” apie I ,nauJas ®°™tlsk” .žmogus,
“lietuvių šventę Vilniuje.” ku? "e. ta,,P sen,.al lr JPS‘PS £

rp - , . .A .. . Paleckis liaupsino, siekia tas------ rTa švente,—ta, Įteikimas I dan^ , Mieže)aiti la.šo apie <iū
Lenino vardo (seniau Stah- " - A. šalčių:
no vardo) dovanos rašytojui “žmogus pastebimai išsiva- 
Eduardui Mieželaičiui’už jo j duo’a iš daugelio šimtmečiu jį 
parašytą knygą “Žmogus.” kausčiusių egoizmo, senu prie- 
Knvg’a gavo’ dovaną todėl,; tar9’ver^ško nuolankumo.” 
kad ji išversta i rusų kalbų į žodži<] naujas žmogus|LietuV!Į

juo
kingas dalykėlis. A. Zienius 

a A. šalčius
Paleckis liaupsino, siekia tas dūšelę pardavęs

’su kosmonauto iškamša“

Įdomu, kad prieš valdžios
ga-

ir gyvas žmogus,

“šiuo metu Lietuvoje viešin
tis amerikietis žurnalistas A. 
šalčius, kuris . . . ruošia doku-

brangiai mokėti. Išeina dvi
gubas apsunkinimas—vieną 
kartą mokame mokesčius, 
kad farmeriai galėtų savo

kongresmoną, ir prieš įstaty
mą pasisakė 48 demokratai, 
prezidento partijos žmonės.

Kas toliau? Jei ne šimet,

ir rusų tinkamai įvertinta. 
Tos knygos mes dar neskai
tėme nei rusų, nei lietuvių 
kalba, tad apie ją šiuo tar
pu ir nekalbėsime. Užteks 
pasakius, kad E. Mieželaitis, 
sakosi aprašęs koki tai nau
ją žmogų, kurs iškilo Sovie
tų Sąjungoje ir, turbūt, ir 
Lietuvoje. Tas naujas žmo
gus ten išdygo po to, kai as
mens kultas “nuslinko į ša- 
lj.” Jis sako:

“Savo metu šį žmogų buvo 
kiek užgožęs vieno asmens kul
tas. Kai šis kultas nuslinko į ša
lį, visu savo didumu iškilo žmo
gus.”

“Užgožtasis” žmogus tuoj 
kėlėsi iš nebuitis, iš sunieki- 
nimo, iš konclagerių, iš če-

yra, pavartojant Vidūno po
sakį, “sau žmogų?” nors to 
išsireiškimo Mieželaitis ir 
vengia.

Bet rašytojas, pagarbinęs 
naują žmo?ų ir pareiškęs, 
kad “menas turi sakyti tik 
tiesą,” tuoj pat neužmiršo 
parodyti, kad jis žino, iš ko 
jis duoną valgo ir kam jis tu
ri būti dėkingas už viską, Jis

“dėkojo rusams rašytojams 
už jų nuoširdžias pastangas iš
vesti (gal išversti?—Reti.) lie
tuvių literatūra į vieną labiau
siai ištobulintų pasaulio litera
tūriniu kalbų.” (suprask rusų).

Įdomu, koks reikalas poe
tui garbinti rusų kalbą, kuri 
kitų kalbų tarpe neužima

Imentinį filmą apie šiandieninę | pro^nktllS brangiai parduoti 
i valdžios sandėlius, o antra 
karta mokame brangiai už 
roaista todėl, kad daug pro-Vadinasi, škurninkas par

veš dar vieną filmą. Bus 
konkurencija p-lei Norkeliū- 
naitei ar tik dar vienas žai
slas bolševikams?

O kad A. šalčius jau pa
sidarė “amerikiečiu,” ir sa
kosi esąs iš amato “žurnali
stas.” tai reik manyti, kad 
jis bandys gyventi iš dūšios 
išpardavimo. Tai irgi “nau
jas žmogus,” penimas iš bol
ševikiško butelio ir laižantis 
savo naujų “bosų” čebatus.

kistų urvų ir darbo jungo, kokios tai ypatingos vietos.

Pakalbinkime draugus, kai

mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

dūktų guli sukrautų i val
džios sandėlius!

Negana, kad vartotojai už 
maista brangiai moka ir, iš 
iždo viena **wentoju da
lis gauna pašalpas, yra dar ir 
trečia “skylė,” pro kurią vi
su piliečiu pinigai dingsta 
perteklių jūroje. Supirktus 
valdžios javus reikia kur 
no’-s laikyti. Sukrautus ja
vus ir kitas gėrybes reikia 
saugoti, kad nesugestu. Tam 
reikalui irgi leidžiami pini
gai ir kasmet vien tik sandė
liu nuomai ir priežiūrai išei
na anie biliona dolerių.

Bilionas dolerių ir Ame
rikoje vra didelis pinigas. 
Kas netiki, pabandykite su-

kimai vilčių nepatvirtino. 19 Be nepasisekimų dirba tik 
vietų parlamentet nėra di- bolševikų propaganda. Ji 

meluoja ir niekada nesu
klumpa, o jeigu ją kas pa
gauna už liežuvio, tada bol
ševikai tyli ir prasimano 
naujus melus...

dėlė jėga, juo labiau, kad 
net viena CCF savo laiku

tai kitais metais, bet žemės yra turėjusi daugiau atstovų
ūkio portekliaus klausimą 
reikės kaip nors išspręsti.

Kodėl daugumas kongres- 
monu atmetė vyriausybės 
siūlyta istatvma? At*akvmų 
yra visokiu. Republikonai 
parodė, kad jie yra “vienin-

parlamente.
Jei rinkiminis nepasiseki

mas partijos neišsklaidys, 
tai naujoji demokratų parti
ja gali su laiku sudaryti ir 
rimtą politinę jėga Kanados 
gyvenime, bet reiks daug

ga” opozicija, o demokratų , darbo ir pasišventimo, 
eilėse yra daug savos para-1 •
niios patriotu, kurie skaitė, i Simtaris Veto 
kad naujas įstatymas nebus
iu atstovaujamiems balsuo
tojams gana pelningas. Įsta
tymas atpuolė. Mokesčiu

Pereitą savaitė Sovietų 
Rusija paperėjo šimtąjį ve

Indonezija kariauja

Indonezijos kariuomenė 
no truputį vis iškeliama 
Naujosios Gvinėjos saloje. 
Olandai iškeltus ar iš lėktu
vų išmetus karius gaudo, 
šaudo ir į nelaisvę ima, bet 
Indonezija žmonių turi daug 
ir olandams gal nevisuomet

to Jungtinių Tautų saugumo į Pasiseks visus išgaudyti ir iš- 
. . . . ~ , taryboje. Tas buvo padaryta i šaudyti. Amerika neva tar-

Kašmiro ginčą. j nininkauja. Kalbama apie 
Kašmiro ginčas iškilo In- derybas. Bet nuogas faktas 

diiai pasidalijant i dvi vai- vra. kad Naujojoj Gvinėjoj 
stvbes—Tndiją ir Pakistaną, kraujas jau liejasi, o J. Tau-
Pasidalijimas vyko pagal ti- tų organizacija tyli. Nieko 
kvbinius požymius, o Kašmi. nesako nė didžiosios valsty. 
ras didžiulėj daugumoj yra kės. Karas panosėj, bet nie- 
apgvventas magometonu, kas nesijaudina! 
todėl jis turėjo jungtis prie1 J. Q.

kainoms palaikyti, ir sandė
liams anmokėti ir tie patys 
mokesčiu mokėtojai, kaino 
vartotojai, mokės aukštas 
kaina* ir už maisto produk
tu*. Kada nors ta labdarybė 
turės baigtis.

Fermerio Vaikas
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KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM), 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Prieš metu* mirė 

Barbora Keblaitienė
Rodos, kad tik vakar, o 

jau vieneri metai sueina, kai 
netekome vienos iš didžiau
sių Detroito lietuvių moterų 
-visuomenininkių. Barbora 
Keblaitienė, beviltiškai su 
vėžio liga eilę mėnesių pasi. 
grūmusi, 1961 m. birželio 30 
d. 8 vai. 5 min. ryte mirė.

Keturiasdešimt vienerius 
metus Detroite gyvendama, 
ji čia yra kalnus nuvertusi. 
Ir tai visose lietuvybės šako
se: kultūrinėje (bendradar
biaudama Keleivyje, Nau
jienose ir Tėvynėje), politi
nėje (eilę metų būdama So
cialdemokratų Sąjungos na
rė bei valdvbos narė, o per 
tai ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos direktorė), šalpos 
(viena Balfo 76-to skyliaus 
ir Žiburėlio Dr-jos steigėjų 
ir jose iki mirties vis svar
bias pareigas uoliai ėjusi) 
ir, pagaliau, ekonominėje 
(būdama ne tik Detroite, bet 
ir visoje Amerikoje viena 
pačiu gabiausių Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje or-

belaukdamas grįžimo die
nos, jis nesėdėjo rankas su
dėjęs, bet visą laiką dirbo ir 
dilba kultūrinį darbą. Gy
vendamas Vokietijoje, jis 
išvertė iš rusų kalbos Jurgio 
Baltrušaičio poezijos rinki
nį „Žemės pakopos“, o gy
vendamas Chicagoje, išver
tė, sutvarkė ir išleido gar
saus rusų humoristo Michai
lo Zoščenko feljetonų rinki
nį, pavadindamas jį „Micha- 
il Zoščenko Satyrinės nove
lės.“ čia lašančiam svečias 
kaip tik ir paliko puskapį 
minimų knygų, kad papla- 
tinčiau tarp detroitiškių.

Alfonsas Nakas

Mūsų padėka
SLA 352 kuopa, kovo 24 

d. minėjusi Susivienijimo 
deimantinę sukaktį, birželio 
3 d. surengė gegužinę gra
žiame Green Lawn Drove 
sode. Į ją atsilankė virš 200 
asmenų.

Kadangi šiemet yra Mai
ronio metai, tai gegužinėj

šis. Jis pakvietė šiuo metu buvo jo eilėraščių deklama- 
stovykloje gyvenantį kun. vimo varžybos. Jose dalyva- 
dr. Petrą Celiešių pakalbėti vo SLL jaunieji nariai. Jų 
meno^ temomis.^ Prelegentas tarpe buvo Regina ir Lucija 

minučių, Garliauskaitės, Algis, Vytas

per vestuves! čia dar ilgai 
buvę pasišnekėta apie orga
nizacinę veiklą ir kitką.

Menininkų paroda 
Dainavoje

Birželio 9 Dainavos jauni
mo stovykloje buvo vadina
masis „kartūnų balius“, ku
ris, kaip praeityje, taip ir 
šiemet sutraukė keletą šimtų 
žmonių, pasišokti ar pasiaus
ti trokštančių. Net aštuonios 
gražiausias suknutes dėvė
jusios moterys buvo apdo
vanotos.

Ta proga buvo Detroite 
gyvenančių tapytojų meno 
paroda. Joje dalyvavo Van
da Balynienė, Algis čekaus- 
kas, dr. Julius Kaupas, Jo
nas Vytautas Ogilvjs, Anta
nas Paskųs, Birutė Rama
nauskaitė, Vida Smakaus- 
kaitė ir Stasė Smalinskienė. 
Parodą atidarė Leopoldas 
Heiningas, o po jo trumpą 
žodį tarė dr. Adolfas Damu-

NEBLOGA AGITATORE

Mass. senatoriaus I.everett SaLstonstall dukterėčia SaL 
Iv piešia agitacini plakatą, raginantį respublikonų kon
vencijos narius balsuoti į senatorius už George Cabot 
Lodge. Jis ir laimėjo.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

KAS GIRDĖTI NEWY0RKE
DR. A. TRIMAKUI 

60 METŲ

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmi
ninkas daktaras Antanas 
Trimakas gimė 1902 m. bir
želio 19 d. Tauprių kaime, 
Biržų apskr., kur žmonių 
tautinis susipratimas iš seno 
gyvas, kur gimė knygnešių 
karalius Jurgis Bielinis 
(1846-1918)

Dr. A. Trimakas teisės 
mokslus studijavo Prancūzi 
jos. Šveicarijos, Olandijos 
universitetuose. Lietuvos ne
priklausomybės metais tar
navo Užsienių reikalų minis
terijoje. Kurį laiką Švedijo
je buvo Lietuvos pasiuntiny
bės sekretorium, vėliau, už
mezgus diplomatinius san
tykius su Lenkija, buvo Var
šuvoje Lietuvos pasiuntiny
bės patarėju.

ris, nepastebimai čia, JAV, 
dirbusi lietuvybės naudai, 
kaip mokėjo ir išmanė.

Ji buvo toji kuklioji lietu
vaitė, kuri nesiveržė į pir
maujančias savų tautiečių 
draugijinio gyvenimo vie
tas, bet tyliai rėmė tą darbą 
ir pastangas, kurios ėjo ir 
eina kartu su labiausia 
skriaudžiamu luomu—dar
bininkija, su jos į socialistinį 
sambūrį įsijungusia dalimi. 
Tiesa, ji pati tiesioginiai tam 
sambūriui nepriklausė, bet 
ne tik netrakdė savo vyrai 
Antanui toje srityje dirbti, 
bet tą jo darbą tyliu pritari
mu nuoširdžiai rėmė.

Jau kuris metas Barbora 
Žilinskienė pradėjo skųstis 
savo sveikata, nustojo vaikš
čiojusi ir galop be pašalinės 
paramos jau negalėjo apsiei
ti. Jai padėjo, ją globojo jos 
sesutė Augustienė, Šulaičių

visuomenės veikėjas ir kul
tūrininkas Povilas Dirkis.

Vilniaus Krašto Sąjungos

užtruko bene 20
ganizatorių, daugelio SLA bet galėjo jis ir dvigubai kal- 
seimų atstovė, visą laiką bėti, nes jo kalba apie me- 
SLA 352-sios kuopos narė), ną buvo tikrai įdomi ir dau- 
Čia pažymėjau tik pačias di- geliui (kaip ir čia rašan- 
džiąsias velionės darbo sri- čiam) akis praplovė. Po kun. 
tis. Ji dirbo ir paliko gilius dr. P. Celiešiaus paskaitos 
pėdsakus dar visoje eilėje kiek kitaip į iškabintus pa-
kitu organizacijų.

Prieš metus į amžinybę
nuėjusios Barboros Keblai- 
tienės liūdi ne tik vyras Vin
cas, sūnūs Edvardas ir Al
bertas su šeimomis bei dau
gybė giminių. Jos liūdi ir de
šimtys naujųjų ateivių, ku
riuos velionė į šią šalį iš su
griautos Vokietijos atsikvie
tė, čia įsikurdinti padėjo.

veikslus žvelgėme, negu 
prieš tai.

Trumpai reikia pasakyti,
A. a VI IZ5

ir Rūta Kauneliai, Julė 
Kraučiūnaitė. Birutė Janušy
tė, Šarūnas Dūda, Jonas Ra- 
čiukaitis ir Giedrė Sirutyte.

Mergaičių grupėje pirmą
ją vietą laimėjo Rūta Kau- 
nelytė, o antrąją — Regina 
Garliauskaitė. Iš berniukų 
pirmąją vietą laimėjo Algis 
Kaunelis, antrąją — Vytas

Išvežimų Sibiran 
paminėjimai

Šių tragiškų įvykių pami
nėjimai Chicagoje birželio . ,
16 d. buvo du. Vienas vidur- Ghicagos skyrius drauge su 
miestyje drauge su latviais Mažosios Lietuvos Bičiulių

Si “S W352

bent pusė buvo visai neblo
gų, o vienas kitas galėtų ir į 
pripažintų menininkų darbų 
parodas būti priimtas.

Buvo susirgusi 
Ona Balčiūnienė

LSS 116 kuopos ir SLA

CO nnvniVtllll_ _ _ _ _ _
Kaunelis. Varžyboms vado-
vavo SLA narys A. Boreisis, 
sprendėjais buvo režisorė, 
mokytoja Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė, mokytojas A. Mi
siūnas ir mokytojas P. Va- 
deika.

ir estais, šiam paminėjimui 
pirmininkavo lietuvis A. Ag
linskas. Kalbėjo lietuvis žur
nalistas St. Pieža ir konsu- i 
las dr. P. Daudžvardis. Buvo 
ir meninė dalis. Lietuvaitės 
buvo pasipuošusios tauti
niais rūbais. Kadangi čia 
buvo „garbės minėjimas“, 
tai ir publikos atsilankė ma
žai

Tos pačios dienos vakare 
kitą minėjimą suruošė LB 
Chicagos apygarda.

Iš Los Angeles į Chicagą

Dr-ja rengė Joninių laužą 
Spaičio darže birželio 23 d., 
o Naujienų gegužinė buvo 
birželio 24 d. Bučo darže.

L. Topelis 

BLACKSTONE. MASS.

Mirė P. Manku*
Birželio 16 ch Woonso- 

cket ligoninėj mirė Povilas 
Mankus, palaidotas ukrai
niečių kapinėse So. Belling- 
ham. Velionis paliko liūdin-

i mo, - - t (sukaktuvinio/ SLAkuopos nariai.-Tos budi sim.,, , . .? • m ,♦ x • i 1 banketo metu puikiai vado-tai Detroito lietuviu, ku- ___ ._ ...__, , . , ‘t ; va vusi vaisių paruošimui, (J-nems teko kartu su velione ~ „„„v;,,;j na Balčiūniene buvo sunkiai dirbti bendra lietuvybės dar
bą.

Vieneri metai!

susirgusi. Šalia astmos ata
kų, buvo dar prisidėjusi ir 
bronchalinių vamzdžių in-

Daug žiedų ant Tavo ka-, fekcija. ir nuo birželio 4 d. 
no pereita vasara pabėrė. . iki birželio 11 d. ligonė buvo 
Rudenio lapai ant Tavo ka- atsidūrusi Harper ligoninėj.
po paslaptingai čežėjo. Žie
mos pūgos Tau pagrojo 
graudžias melodijas. Ir . gtįprėjusi ir vėl pilna visuo-

Šiuo metu O. Balčiūnienė 
jau namie, jau gerokai su-

pavasaris, Tavo kaną žiedais 
apklojęs, o Woodmere ka
piniu paukšteliai Tau kon
certus rengia... Vieneri me
tai ! Daug ju bus be Tavęs, 
Barbora, bet Tu dar ilgai gy
vensi atliktuose darbuose. 
Ilsėkis ramybėje!
Socialdemokratu

susirinkimas

Eilinis LSS 116 kuopos 
susirinkimas buvo birželio 
9 d. Teklės ir Jurgio Palio
nių namuose. Nors ne visi 
nariai dalyvavo (ir čia ra
šančiam susirinkime neteko 
būti), bet jis buvęs darbin
gos nuotaikos, kuopos v-b6s 
pirmininkui Mikui Balčiūnui 
pirmininkaujant ir sekreto
riui Vincui Rasteniui rašti
ninkaujant. Galutinai buvę 
nutarta vasarinį išvažiavimą 
į Navickų ūkį rengti, kaip 
anksčiau čia minėjau, rug
pjūčio 19 d., o prieš išvažia- 
vima dar sušaukti narių su
sirinkimą. Apie tai parašy
siu vėliau, kai daugiau žinių 
gausiu.

Po susirinkimo T. Palio-

meninio veikimo planų. Lin
kiu greitai visai pagyti.
Susižeidė Ona Strazdienė

Prieš pora savaičių, aukš
tas rožes bekarpydama, nu
krito nuo kopėčių ir gerokai 
susižeidė nugarą bei kairę 
ranka Ona Strazdienė, LSS 
116 kuopos aktyvi narė ir 
Keleivio skaitytoja. Nors 
ranka buvo smarkiai ištinu
si. bet kaulas nesąs lūžęs. 
Tikiu ir linkiu, kad Ona 
Strazdienė bus greit vėl 
sveika..

Malonu buvo gegužinėj | kon jr ž 0US j Wa. 
matyti beveik visų Detroito' bin(?tona j„ kalba buvo 
organizacijų atstovus. | miglota į,. ne Tjsiems agki.

Visiems svečiams už atsi-, Amoniu atsilankė gal virš

čią žmoną Mariją, posūnį ir 
atvykęs L. Valiukas kalbėjo; Peserj Lietuvoje, kuriems 
apie rezoliucijų pravedimą reiškiame užuojautą. Kitą

, P!*-. Trinkas Y™ Į šeima, atsilankydavo ir se- 
knksciomų demokratų sali-j nieji j bi£iuliai v
mnkas ir pnklause jų Lietu- ,Micheb((nai. Jos giminaitė
vos ūkininkų Sąjungai. Kalvelis taip pat užeidavo 

Vyriausiame Lietuvos Is-’
laisvinimo Komitete (Vlike) 
jis dirba nuo jo įsikūrimo 
dienos. O Vilkas įsikūrė Lie
tuvą Vokietijai okupavus, 
lietuvių politinio veikimo 
pogrindyje. Jis veikė tik po
grindyje, ir hitlerinės polici
jos buvo atsidėjusiai ieško
mi to veikimo pėdsakai. Bet 
vokiečių okupantams nepa
sisekė Vliko veikimo išardy
ti. Pakartotinai raudonie
siems Lietuvą okupavus,
Vilkas savo veikimą perkė
lė V. Vokietijon, kur pasi
traukė ir dr. A. Trimakas.
Dabar jau kelinti metai kaip 
Vilkas įsikūrė čia, JAV, ir

savų draugų aplankyti.
Barboros mirtis stipriai 

paveikė jau sergantį jos vyrą 
Antaną Žilinską. Jis jau ne
buvo pajėgus savo žmoną į 
kapus palydėti. Vien tik sa
vo ašaromis pašlakstė jos 
palydėjimą į amžinojo poil
sio vietą. i

J. Vilkaitis

MIRĖ R. STASYS

kartą parašysime plačiau.

BALTIMORE, MD.

Birželio 6 d. po sunkios, 
ilgos ligos ir operacijos iš 
mūsų tarpo amžinai atsisky
rė Romualdas Stašys (Sta-

... i shis), gyv. Yucaipa, Cal., pa.jo prezidiumo pirmininku laWotas birieIiu 9 d High. 
dabar yra dr. A. Trimakas. |and demonai Park kapuo- 

se Redland, Cal.

lankymą ir tuo mūsų darbo 
parėmimą valdyba yra labai 
dėkinga.

Didelė padėka priklauso

šimto. Tiesa. Chicagos Altas 
tokį minėjimą atidėjo rugsė
jo mėnesiui. Meninę dalį 
skoningai atliko solistė M.

Mirė S. Butkus
Birželio 11 d. Annapolio 

ligoninei mirė net 4 metu*
sunkiai dirbusioms šeimi- Kripkauskienė. akompanuo- į
ninkėms: O. Pusdešrienei, 
B. Januškienei. A. Grinienei
ir O. Petravičienei, joms pa- į kai.

Lankėsi pedagogai Valaičiai

Birželio 15 d., iš 
važiuodami atostogauti į Ka
nadą. porai valandų pas čia 
rašanti buvo sustoję moky
tojai Jonas ir Antanina Va
laičiai. Jonas Valaitis nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
matematikos mokytojas gim
nazijose, gimnazijos direk
torius, o Antanina Valaitie
nė taip pat mokytojavo gim
nazijoje. Kaip socialdemo
kratų veikėjas J. Valaitis pa- 
sižvmėio nuo 1905 metų re-

dėjusioms A. Nakaitei ir R. 
Januškvtei- troškuli malšinu
siems A. Griniui, P. Balnio- 
niui, prie vartų budėjusiems 
K. Nausėdai, P. Valentinui, 
bilietus pardavinėjusiai A. 
Balčiūnienei, laimėjimus 
tvarkiusioms L. Mingėlienei, 
M. Šimkienei, tvarkdariams 
F. Motuzui, M. Balčiūnui, 
P. Januškai.

Dėkui F. Januškai už do
vanų surinkimą, o taip pat 
ir ju aukotojams: P. ir B. 
Padolskiams. A. ir K. Nau- 
sėdams, George Sherman- 
šerbukui, P. Karliui, G. Pa
kalniškiui. Paddaks Drug 
Store, radijo valandėlės ve
dėjui R. Valatkai, Z. Janus-

s Chicagos !kevičienei ir kt
Ačiū visiems, kurie bet 

kuo prisidėjo rengiant gegu
žinę.

Antanas Sukauskas

jant Vasaičiui, ir montažą, 
vadovaujant aktoriui Brin-

Skaityk Stasio M ic bei šo

no parašytą knygą “LIETU

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE,” 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir-

Sekmadieni, birželio 17 
d.. Jėzuitų bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už bol
ševikų išvežtus ir nukankin
tus, ir prie paminklo padė
tas vainikas su atitinkamo
mis kalbomis.

Gaila, kad į tokius svar
bius paminėjimus, juo toliau, 
juo mažiau susirenka žmo
nių.

BALFo gegužinė
Birželio 17 d. Bučo sode 

įvyko metinė Balfo geguži
nė su laimėjimais ir prakal
ba, kurią pasakė neseniai iš 
Lietuvos atvykęs inž. Mi- 
klovas. Mašinų suvažiavo 
virš penki šimtai, o lankyto
ju gaiėio būti apie pusantro 
tūkstančio. Gegužinė laiko
ma gerai pavykusi. Nors 
rengėju iš anksto buvo pra
šoma, kad kitos organizaci
jos ta diena nuo parengimų 
susilaikytu, bet kai kurios 
organizacijos i tai nekreipė 
dėmesio ir todėl kiek paken- *!*pr° 
kė Balfo gegužinei.

Programai vadovavo ak
tyvus Balfo veikėjas ir Chi
cagos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas A. Gintneris. 
Laimėjimu bilietų platinime

Stasys Butkus. Tuo 
būdu per dvi savaite* nete
kome net 7 lietuvių, jų tar- 
pe 5 vyrų ir 2 moterų. Velio
ni* Stasys Butkus buvo iš jų 
jauniausia*. . Ji* palaidotas 
Redeemer kapinėse, j kuria* 
buvo didelio būrio palydė
tas. .

Velionis buvo -malonu* 
žmogus, skaitė Keleivį, pri
klausė .SLA 64 kuopai ..ir 
Mindaugo Dr-jai.

Gabry*

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
na savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knvgo3:

H. Tautvaišienė* „Tautu 
kapinynas Sibiro tundroje,“

nienė surengusi vaišes, daly- voliucijos laikų. Iš gimtojo 
vavusių pasakojimų, kaip krašto bolševikų išguitas ir šeliais >4.00, kietais >5.00. daug pasidarbavo žinomas

kaina $1.25.
Stasio Michelsono “Lie

tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkšta* vršeliai* $4, 
kietai* $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

Bielinio “Dieno* 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Brna«fwav.
So. Boston 27, Mas*.

Dr. A. Trimakas yra Eu
ropos Pavergtųjų Tautų Sei
mo narys, priklauso Vidurio 
Europos Krikščionių Demo
kratų Unijai ir yra jos vyk-

Velionis į šią šalį atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir apsigyveno Cambridge,

domojo komiteto pirminin- Mass. Jis buvo vienas pirmų-
ko pavaduotojas. Tos uni
jos ir Vliko reikalais dr. A. 
Trimakas lankėsi Pietų A- 
merikos valstybėse. Be šio 
visuomeninio ir politinio 
veikimo, dr. A. Trimakas 
profesoriauja Seton univer
sitete, yra žurnalo The Bal- 
tic Review redaktorius ir 
iš jaunų dienų lietuvių spau
dos bendradarbis, dar 1924- 
26 m. redagavęs kooperati
ninkų savaitraštį Gerovė.

jų, kurie šitoj apylinkėj pra
dėjo gaminti beakoholinius 
gėrimus. Jo įmonė vadinosi 
National Bottling, Ine., o 
vėliau Torah, Ine.

Jis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, priklausė įvairioms 
draugijoms, buvo jų vado
vybėje.

Po antrojo pasaulinio ka
ro velionio sveikata pradėjo 
šlubuoti, todėl jis savo įmo-

-. . . . , j i nę pardavė ir išvažiavo i Ka-Cia tenka pastebėti, kadi. .V . .. *
dr. A. Trimakui pradėjus
Vliko veiklai vadovauti, tar 
pusaviai sroviniai ginčai ap
rimo, dirbama darniau, nuo
saikiau. čia turi daug nuo
pelnų dr. A. Trimako asme
nybė.

Linkime dr. A. Trimakui 
ir toliau sėkmingai, našiai 
vadovauti Vliko veiklai, il
gai gyventi ir vis naujais ge
rais darbais savo gyvenimą 
vainikuoti.

J. Vlks.

BROOKLYN, N.Y.

Mirė Barbora Žilinskienė

Žinomo visuomenininko, 
snaudos bendradarbio ir 
platintom Antano Žilinsko 
žmona Barbora mirė ir pa
laidota birželio 12 d.

Barbora Lipskaitė-Žilins. 
kienė gimė 1877 m. rugsėio 
24 d. Kuršėnų valsčiuje, 
Šiaulių apskr. Tai buvo 
darbšti, tyli, sąžininga mote-

sitaisė, ir jis ramiai gyveno, 
buvo savo gyvenimu paten
kintas, nors vaikščioti be 
lazdelės ir negalėjo.

Velionis buvo ilgametis 
Keleivio skaitytojas, kartas 
nuo karto jam ir parašyda
vo. Buvo kilęs iš Pandėlio, 
iš didelės ūkininko šeimos.

Paliko liūdinčią žmoną 
Petronėlę Kriščiukaitytę- 
Stašienę, brolį Kazimierą, 
kuris kartu su juo gyveno, 
ir Vladą Cambridge ir 3 a- 
nūkus. Visiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Mielas svaini, ilsėkis ra
mybėje Dėdės Šamo žemelė
je- kurioj gyvenai ilgiau, ne
gu gimtinėje.

Bronius ir Kotryna 
Simonavičiai

1961 metais Amerikoje kelių 
nelaimėse žuvo 37,600 žmonių ir 
3,057,000 žmonės buvo sužeisti.
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rovus ir jie su vad. “rei
dais“ jau zuja, tikrina, kaip

Naujos supirkimo kaino*
Lietuvai

c • x o • w i atliekami sėjos darbai. Kai<E) Sovietų Sąjungos Mi- k|lri„ ...... h„Jz;li kad
msterių Taryba birželio 1 d.
paskelbė naujas supirkimo 
kainas gyvuliams ir paukš
čiams. Tai padalyta, "sie
kiant pakelti kolūkių ir tary
binių ūkių materialini suin
teresuotumą smarkiai didin
ti gyvulių ir paukščių ga
mybą bei pristatymą vals
tybei“. Supirkimo kainos gy
vuliams ir paukščiams, ku
riuos kolchozai parduoda 
valstybei, vidutiniškai pa
keltos 35 procentais. Lietu

-vos respublikoj patvirtintos 
tokios supirkimo kainos 
(rubliais už gyvo svorio 
centneri): už vidutiniškai i- 
mitusius galvijus —91 rbl., 
už bekonus ir riebias kiaules Tadfr <_  ■ Q į’nl ii'z mncinuc Izioil— ____ _ - -—135 rbl., už mėsines kiau
les—115 rbl. Vištoms ir viš
čiukams—1 rublis 40 kapei
kų, žąsims—1 rublis, antims 
—1 rublis 10 kap. ir kalaku
tams—1 rublis 60 kapeikų 
už gyvo svorio kilogramą. 
Savo nutarime Min. Taryba 
pastebėjo, kad už nestandar

kurie kolchozai barami, kad 
pilnumoje neišnaudoja nei 
traktorių, nei arklių. "Vil
ties“ kolchozui padarytas 
priekaištas: pirmininke, ne
jaugi 80 arklių laikote tik 
tam, kad jais kolchozininkai 
įsidirbtu savo sodybinius 
skly pus? Vilniaus radijo žo
džiais, daugelyje kolchozų 
stebimas tūpčiojimas ir or
ganizaciniais ir kitais sume
timais.

K. Inčiūra garbina 
hidroelektrinę

(E) Gegužės mėn. pabai
goje Lietuvoje išleistas K. 
lnciuros poezijos rinkinys 
“Prie Kauno Marių“ (292 
psl.). Jame stambi draminė 
poema “Mūšis prie Nemu
no“, apdainuojanti Kauno 
marias ir hidroelektrinę, ku
rią garbinti Įpareigoti ir po
etai. ir dramaturgai, ir fil- 
mininkai. Dar Inčiūros kny
goje paskelbta jo Įvairiais 
metais rašyti eilėraščiai. • 

Britai statys Įmonę
(E) “Daily Telegraph“

paskelbė, kad britų Prinex 
firma gavusi užsakymą pri
statyti ir Įrengti mašinas 
Lietuvoje statomai dirbtinės 

į tekstilės įmonei. Sutarties 
Į objektas siekiąs 6 mil. britų 

(t) Kai visą laiką ūkiamsĮsvarų. IVistatymai Įmonei1 
tu.’ numatomj pradėti 1963 m. 

Sutarti su britais pasirašiusi 
Maskvos Techmašimport į- 
taiga.

!

f

ir
Oras pagerėjo, bet 

toliau nusiskundžiama

labai trtikdė dažni lietūs, tai 
nuo birželio pradžios orai 
žymiai pagerėjo, ir sėti jau

LKP žemės ūkio skyriaus- 
pareigūnai per radiją nuolat' 
ragina žemdirbius imtis dar-■ (E) Vilniuje, Vingio par
ko, nelaukti, kol pradžius ko estradoje, birželio 1 d. 
dirvos... Tačiau rezultatai buvo atidalyta 16 dienų tru- 
visvien menki. Pvz., ligi bir- kusi Rytų Vokietijos elekro- 
želio 5-6 d. kai kuliuose ra- technikos paroda. Tai ket- 
jonuose pasėtos vasarinės virtoji iš eilės vokiečių elek

Vokiečių paroda Vilniuje

.. . , , kultūros vos 10-12'timus galvijus (sulysusius) į
mokama 20' c mažesnė kai- * ., . E ,. , , . nas daugelyj
na. Nuo birželio 1 d. taip dėtas vos 5' <.. Partiniai va- troniniai
pat padidintos galiojančios 
kolchozų parduodamo val
stybei sviesto supirkimo kai
nos vidutiniškai 10'< ir grie
tinėlės — 5G.
"Tai tik laikina

(E) Birželio 1 cl. visoje 
Sovietijoje pakėlus mėsos, 
sviesto kainas, dabar parti
jai tenka sunkus, nedėkin-
eras.

IK JIE BALSAVO

Kanados kariai, kurie šiuo metu yra iu>ng:> valstijoj 
(Afrikoj), taip pat galėjo balsuoti praeitą savaitę 
įvykusiuose parlamento rinkimuose.

Mongolai buvo geresni
KUO MAN ATGRASUS MASKVOS BOLŠEVIZMAS?

Sunku jaunimą apgauti
(Eltai Laisvajame pašau- munistai ypatingai pasipik- 

lv jau gerai žinoma, kad nuo I tinę suomių sociali lemokra- 
iiepos 27 d. iki rugpiūčio 5| tų pažiūromis Į festivalio

J. KAMINSKAS
Mano sveikatos dabartinė 34,000 vytų, senelių, moterų 

būklė, gydytojų patarimu, ir vaikų ir išbarstyta po pla- 
trotechnikos paroda. Joje i reikalauja vengti intensy- čiąją Sovietiją. Mes, tas bai- 

kukurūzų sėjos pla- buvo 400 eksponatų, dau- j vaus darbo ir neužmiršti po- sias dienas minėdami, daž- 
gelvje vietų teivvk- ginusia—elektriniai ir elek- į įlsio. Kai aš gydytojams esu niausiai Įvykį vaizduot

sėjos

pat
priemonė“ į xad dažni 

d dirva

ii7ftavinv«i I.---- c puivc iwjiic xk

rengimą ir jas laiko... išda
vimu. Socialdemokratams y- 
ra prikišama, kad šie panau- 
doją 35 mil. suomių markių 
-urną prieš festivalį nukreip
tai propagandai vykdyti.

Čia kyla klausimas—-ar 
festivalio organizatoriams 
pavyko ką pasiekti kituose 
Skandinavijos kraštuose? 
Eltą pasiekė informacijos, 
kad ir tuose kraštuose komu
nistai vargiai kuo nors galė
tų pasigirti. Danijoje, Šve
dijoje ir Norvegijoje pavyko 
sudalyti organizacinius ko
mitetus, jie verbuoja daly
vius.

O jei mesti žvilgsnį į nuo
mones festivalio požiūriu vi
same pasauly, tai tenka pa
sakyti, kati is kai kurių ne
utralių kraštų, laukiama kiek 
gausesnių delegacijų, pvz., iš 
trako, Alžiro. Kolumbijos, 
šiuo požiūriu festivalio ren
gėjai, aišku, reikš pasitenki
nimą, kad, girdi, neutraliojo 
pasaulio jaunimas drauge 

* j su komunizmu žygiuojąs 
' prieš "kolonialinę priespau
dą“. Dar būdinga, kati festi
valio rengėjai yra pakvietę, 
nors ir ribotame skaičiuje, 
festivalv dalyvauti ir laisvai

d. Helsinkyje. Suomijoje, 
rengiamas ”7-sis jaunimo 
festivalis taikai ir draugys
tei“ turi grynai komunistini 

‘pobūdį. Aplamai, Vakarų 
klastų jaunimas šio festiva
lio požiūriu y? a parodęs su 
prantamą ir pateisinamą re
zervuotumą. Jei pažvelgti Į 
Afrikos-Azijos kiaštų jauni
mą, tai ir ten, pagal Eltos 
gautas žinias, tas jaunimas 
taip pat laikosi, palyginti, 
santūriai, ir jis nėra, kaip 
kas manytų, pasinešęs pa
klusti komunistinei propa
gandai.

Šiuo atveju įdomu pa
žvelgti Į Indijos socialistinio 
jaunimo nusistatymą. Indi
jos socialistinio jaunimo są
junga ”Samajwadi Ywak 
babha“ paskelbtame leidiny
je "Faktai ii’ įsivaizdavi
mas“ (Facts and Fiction) 
labai aštriais žodžiais pa
smerkė tuos metodus, kurie 
buvo panaudoti neutraliuo
se kraštuose, siekiant suvi 
lioti jaunimą dar 1959 m 
Vienoje rengiant festivalį 
Minėtas indų dokumentas 

vaizduodavo- festivalį išryškino kaip ko
munistinei propagandai bū
dingą manevrą. Šalia indų 
socialistinio jaunimo nuo
mones, dar reikšmingesnis 
viso
jaunimo nusistatymas, nese-

gydytojam
matavimo prietai- klusnus. man dabar susidaro mes, kaip jį pajėgėme ste- 

daugiau laisvo laiko ir pail- bėti išvežimo dienomis pa
sėti ir pagalvoti. Kai dabar čioje Lietuvoje; išvežtųjų to- 
pažvelgiu Į savo praeitį ir limesnis likimas mums buvo 
stengiuosi ją sau isisąmonin. nežinomas.

„ . . ... ti, mane pradeda kamuoti Kai spaudoje pasirodė H. _ .
kur J^ntninę premiją, jo pagerb- skaudus, nuo manęs neatsto- Tautvaišienės atsiminimai j niai pareikštas \ ak. Berlyne mancua 

atvyko Lenino literatūros ją§ klausimas: dėl ko Mask- apie jos kartu su kitais iš-'vykusių pasitarimų metu. 
meno premijų komiteto vos bolševizmas, koks jis vežtaisiais aštuonerius metus

rovai šaukia: nelaukite, kol sai- 
pradžius din os, negali būti Kito*
pertraukos tarp dinos pa- Mieželaičiui Vii-
ruošimo ir sėjos. Tačiau čia .uitzeiatciui vii

niuje birželio 9 d. jteikiant

aiškinti- kad tai padaryta 
gyventojų... gerovės vardu.. 
"Tiesa“ savo vedamajame i 
(128 nr.) plačiai išdėsčiusi, 
kiek daug partija su vyriau- 
pakelti žemės ūkį. pasirėmė

tie

žinios

varovai pripažino, 
lietūs

suplakė,
pluta ir tai pavojinga dvgs- _. ,
lantiem- cukriniams runke- pirm’ Tlchonovas> pairus šiandien yra, mums toks a- eitąjį Kalvarijos kelią Sibire, 
karos. Tad nenuostabu- kad į>a;eigūnai, rašyt. Surkovas kuojas? Lenos žiotyse ir Arktikoje,

Tas klausimas nėra leng- tik tuomet gavome pažinti, i jaunimo neigiamo nusistaty 
jv vas atsakytį. Noriu tačiau kokias neįsivaizduojamas -mo-‘
nai su lietuviais rašytojais. skaitytoją įspėti. Žinau, kad baisenybes gavo pakelti mū- 

Birželio 4 d. Vilniaus įr aš Maskvai esu kaip page- sų broliai, žudomi tūkstan- 
valst. konservatorijos salėje (jęS šuo ir toks nekenčiamas, čiais badu, dėl klimato žiau- 
įvyko jos rektoriaus doc. jOg Maskvos kvislingai ven- rūmo, ligų, gyvi parazitų su- 
Jurgio Kamavičiaus fortepi-,gja net minėti mano vardą, ėdami, nuo bolševikų režimo 

(E > Birželio 5 d. i tarp- j°n° vakaras, skirtas 50- g^t tame, ką aš apie Mask- žiaurumų.. Kiekvieno lietu- 
vos bolševizmą viešai paša- vio sąžinės pareiga

pasisakyti aiškius tokių ma-
pasaulio socialistinio “iteracijų priešus. Tai tam 

tikras taktinis komunistų
daug

• 1 tl susidarė .ir

gegužės 25-birželio o d. kai h' kt V?.l.niaus
Kuriuose ūkiuose buvo tepa- 
seta vos vienas ha cukrinių 
runkelių.

Kaune spausdinami 
leidiniai Afrikai

ir Drąsumo Šovos gegužes butinę mUgę Poznanėje, osioms gimimo metinėms.
2/ d. toje pačioje "Tiesoje“Lenkijoje, išsius 
paskelbtomis mintimis apie k Požėlos i buv tai. kaip vargia piliečiai :£paustuvėjfc( 
kapitalistinėse JAV -se... lenkų kaJba leidįnys
^Laikraštis pripažino, kad Jas 18-je". Lž poros dienų į Vilniaus dailės muziejuje 
susidarė padėtis , kai kol- mUgę Damaske pasiųsta tas birželio pradžioje atidaryta 

chozai pradėjo smukti su paU leidinys ir brošiūra uzbekų dailės paroda — eks- 
nuostoliais. J kai pakėlė Švietimas TS-ie“. atsnans. ponuota apie 150 dailės kū

Ten nurodyta: "festivalis 
teigiamas Suomijoje nepai
sant aiškaus ir kieto suomiu

BLOGAI, SMEGENIMS 
IŠDŽIŪVUS

Į Lietuvą su ekskursija 
} nuvažiavęs kažkoks tipelis 

Dar nuo praėjusių metų A- B. Petronis Vilnies Nr. 
pabaigos suomių jaunimas b rašo:
(pvz., suomių studentų są- "Važinėdamas Lietuvoje 
junga SYL) yra pareiškęs išsikalbėjau ne tik su savo 
savo aiškias pažiūras į festi- gimtinio kaimo gyventojais, 
valį, pastebėjęs kad tos de- o su eile miesto darbininkų 
monstracijos yra rengiamos ir šiaip jau žmonių. Ir nemu,

mažiau

mažmenines kainas, tai, gir. ,įįmį anglį) kalba, šio pasta 
di. sudarys tam tikrą mo- rojo leidi„io 30,000 egz. iš
nopoli-. tai atsiliepsią šei- shjsta į chanos respubliką, 
mos biudžetui. Tačiau, tai-1 Afrikiečiams toje
esą. laikine priemonė, o atei- spaustuvėje rengiama ir kita 
tyje, pranašauta, gyventojai knyga, iliustruota spalvotais 
jau bus pilnai aprūpinami i paveikslais, ’TS-ga—Azijos 
mėsa pigesnėmis kainomis? Jr Afrikos tautų draugas.“ 
Taigi Lietuvos gyventojai
gali ramiai laukti geresnių 
laikų ateityje, o dabar belie

damas, ko jie verti.
Ir kas Maskvos bolševiz

me mane labiausiai užgauna- 
jį daro labiausiai abuoju, la- 

tajiybos drobių, gra-* blausiai nepakenčiamu ir 
nepriimtinu, tai jo nežmo
niškas žiaurumas.

Man buvo savotiškų mo
tyvų susidomėti mongolų 
praeitim. Ir aš pradėjau apie 
jų praeitį rinkti žinių. Jau

rimų:
likos, keramikos dirbinių.

Valst. akademinis operos 
pačioje į,- baleto teatras Vilniuje pa

statė paskutinę sezono 
premjerą—J. Strausso ope
rą “čigonu baronas“. Pa-

ciau, mane sudomino vieta, 
kur aprašoma, kaip bolševi
kų elitas Lenos žuvininkys
tės centre Trofimovske at
šventė lapkričio 7 dienos— 
nolševikų revoliucijos laimė
jimo dieną—prie rinktiniais 
valgiais apkrautų stalų 
kaij
pa

Įaugi atmintis

tui ’ Geriausiu atveju, komu-: jo būti daugiau ar 
nistai tikisi sužvejoti apie i prasikaltusiam.
2.000 suomių jaunimo, jų 
tarpe 500 studentų. 

Paskutinėmis žiniomis ko-

visuomenės atmatos. Iš tik- 
Įr | ro, be kitų, tarp Maskvos če

"Hitlerinės okupacijos 
metais buvo kitas reikalas. 
Pakakdavo, kad kas pirštu į 
žmogų parodydavo, vokie
čiai statydavo prie sienos ir 
šaudydavo. Gi tarybų vai-• £ _ *■ . ! * '“J? W 1\ILL49 veli (J aVAHoK V Oo C /Trrioi ’* 111* * »i •

<aip tas elitas, pavalgęs ir kištų atrinktųjų žmonių bu- /- v g, ^’ykai pasikei- 
lasigėi ęs, šoko. vo jr mano sesuo su trimis < žios pi K>ai buvo ve-

Paslaugi atmintis sugre- iau paaugusiais sūnumis. Tik 7^!r>1 1 ‘ 1 >1!t-iai tarybų šalies

Pramones gaminiai 
Maskvos parodoje a

(E » Birželio 6 d. Maskvo
je, parodų salėje, atidalyto
je Sovietų Sąjungos lengvo
sios pramonės įmonių gami- 

(E^) Kari Lietuvoje žymiai j jų parodoje su savo gami
niais dalyvauja ir Lietuvos

ka tik suprasti partijos-val- 
džios iškeltus reikalavimus.
Orą* ir jo meškos paslaugos

sugre- jau paaugusiais sūnumis. Tik
statė J. Grybauskas, dirigen-l esu kai ką sužinojęs apie įtinti su tuo vaizdu priminė pripuolamai nepatekau ir 
ta- Y. Viržonis, chormeiste-; Čingischano žygius, apie jo man istorinį epizodą iš XIII aš. Mes nežinome, kiek beli- 
ris J. Dautartas, dailininkas! invaziją į centrinę Europą, šimtmečio, iš mongolų Euro-ko gyvų iš tų išvežtųjų, nes 

Ir turiu jau dabar pasakyti, poje siautėjimo gadynės, ir,
kad tarp mongolų žygių ir būtent, apie mongolų mūšį
to, kas dabar daroma Mask- ties Kolkos upe, kai mongo- nimo sąlygos, kad jie, kaip 
vos nurodymais pas mus į lai, nugalėję rusus, kelis šim- Arktikoje, Vorkutoje ir kito- 
Sovietus įjungtoje Lietuvoje, tus nelaisvėn paimtųjų rusų se vergams skirtose vietose,

Y. Palaima, baletmeisteris 
Č. Žebrauskas.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

pavėluota su sėjos darbais, 
kad derlius negalės būti 
gausus, tai čia, pripažino 
Vilniaus radijas, daugiausia 
kaltas oras. .Jis padaręs dvi.
gubą meškos paslaugą: pir-l'“Elnias“ Vilniaus "Lelijos“, n AI 11 Al 
ma, beveik mėnesį pavėlavo fabrilras ir Įeitos imonės. Pa- 
lauko darbai, ir antra, sėja Į krai Vilniaus radiją, daugiau LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
uzsitęse iki to laiko, kada dėmesį patraukė Lietuvoje .MERIKOJE, parašė Stasys

pagaminti medvilniniai ga- Michelsonas, 500 pusla- 
miniai.

pramonės įmonės. Su gami 
niais pasirodė Telšių “Mas 
tis“, Šiaulių „Verpstas“, o- 50 centų 
dos - avalynės kombinatas_________

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj

xas buvo tremiamas, tiems 
buvo nustatytos tokios gyve

, yra nuostabiai daug bendra, kunigaikščių surištus sūkio- būtų būtinai sunaikinti.

KNYGOS

Mongolams buvo būdin 
ga tai, kad jie nevertino 
žmogaus ir žmoguje neger
bė žmogaus. Čingischano 
žygių kelius, pradėjus nuo 1 JŲ vaitojimus.

jo žemėje, apklojo juos len 
tomis, vežimų drangomis ir 
kitokia medžiaga ir ant jų

Aš čia nedrįstu pavaiz
duoti, kur ir kuriomis formo
mis pasireiškė bolševikų re-

šoko, girdėdami nelaimingų-!žimo žiaurumas ne tik mūsų

ankstyvesniais metais vyk
davo pati karščiausia pasė
lių priežiūra, štai birželio 5 
d. Vilniaus radijas nusiskun
dė, kad anksčiau pasėtus 
cukrinius runkelius, kukurū
zus, miežius tirštai apniko 
piktžolės. J kovą su jomis te
ko leisti akėčias, kultivato
rius. Dabar, girdi, viską le
mia tempai, darbo sparta, ir, 
ko nepadaiyta per mėnesį,
tenka įveikti greičiau kaip Tai tikrai "rojiškas“ už- 
per savaitę. Suprantama, darbis. Ką sakytume, jei čia, 
partija kolchozininkams pa- JAV, sekretorė-mašininke

Sekretorės uždarbis
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.Vilnis Nr. 119 išspausdino:

L. Mickevičienės laišką iš■ KAŠTAI — S1RAIPSNIAI, 
Lietuvos,kuriame tarp kitko!ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

246 pusla- 
... $3.00.

rašoma:
"Šiuo metu dirbu mašinin

ke ir kartu sekretore, mėne
siui gaunu 41 rub. naujais 
pinigais?

zas Liūdžius 
piai, kaina .

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88

Kinijos centrinių provincijų 
ir iki pat senovės Kijevo, žy
mėjo išgriauti miestai, tūks
tančių tūkstančiai išžudytų 
žmonių, dešimtys iki vieno ko 
išžudytų tautų. Tai mane i- 
galina ir maskvinio bolše
vizmo žiaurumą vadinti 
mongolišku. Ir bolševizmui 
pakaitinti mums netenka 
skolintis medžiagos iš Čin
gischano: medžiagą teikia 
pati Maskva.

Trofimovske ir jau dvi
dešimtajame amžiuje istori-

tautos, bet ir iš viso Sovieti- 
jos gyvenime. Bet tas žiau
rumas virto mūsų gyvenimo

ja pasikartojo, tik kiek pasi- oru- mane tik stebina bol
ševizmo cinizmas, kad po to, 
ką Maskvos valdovai vra

keitus dekoracijoms. Čia šo- 
bolševizmo elitas tik ne

ant rusų kunigaikščių, o ant pasauliui parodę ir savo 
lietuvių darbo žmonių lavo- žiaurumu ir savo žmogaus 
nų. Manyčiau, kad Kolkos negerbimu, jie dar drįsta 
mūšio nugalėtojai mongolai kalbėti apie socializmą,

psl. kaina $1.00

a-
pie tai, kad ir jie kuria gy
venimą pagal socializmo i- 
dealą.

Mano šiame straipsnelyje 
paliestasis klausimas yra di
delis ir nelengvai atsako-

lio 14 dienos įvykius Lietu-! duotas įsakymas tremti iš mas> bet aš pajėgiamai ban- 
- - ’ Lietuvos tuos 34,000 lietu-! tolesniuose :—

vių, buvo pasakę, kad tai esą! niuose,

buvo padoresni už tuos, ku
rie dabar Sovietiją valdo iš 
Maskvos, nes Kolkos mon
golai bent neplūdo aukų.

Metų metais mes sau pri-! Maskvoje sėdintieji mongo- 
simename 1941 metų birže-1 Jai, aiškindami, dėl ko buvo

voje, kai Maskvos patvarky.
Tos knygos gaunamos irimu per dvi dienas buvo iš

tikrinti naudoja įvairius va- P^r mėnesį uždirbtų $45.50 Keleivio administracijoj. Lietuvos išvežta i Sibirą buvę valkatos, prostitutės ir

straips-

"Darbininkų Balsas'

gilumą ne tam, kad juos nu
bausti, o tam. kad pasitaisy
tų. O katrie buvo prasikaltę 
tiek, kad reikalinga sušau
dyti, be teismo sprendimo 
niekas neturė jo teisės jiems 
atimti gyvasties — sušaudy-

Ir taip rašo žmogus, bu
vęs Lietuvoje, turėjęs progos 
tikrąją padėtį sužinoti! Juk 
šiandien ne kas kitas, bet 
patys komunistai- net pats 
Chraščiovas viešai skelbia, 
kad Stalinas tūkstančių 
tūkstančius nekaltų komu
nistų ištrėmė į vergų stovyk
las ir nužudė. Teisybė, kol 
kas kalbama tik apie nekal
tai nukentėjusius komunis
tus, dėl milionų nukankintų 
ir ištremtų prastų žmonelių 
komunistai dar nesisieloja, 
bet juk ir mažas vaikas su
pranta, kad, jei komunistai 
tiėmė ir žudė nekaltus savo 
partijos narius, tai jie dar 
žiauriau elgėsi su neparti
niais.^ O tas tipas Petronis 
sapalioja, kad Lietuvoje tik 
nusikaltėliai nukentėjo. Tik
ra bėda, kai žmogaus sme
genys išdžiūsta.
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Pfflrikalbffinas'
Maiklo sn Tfc

įkūrimo laikus. Kai įsikūrė 
'nepriklausoma Lietuvos Res. 
publika, jai reikėjo gauti ki
tų valstybių pripažinimą. 
Bet karą laimėję sąjunginin
kai nenorėjo Lietuvos pri
pažinti. kam jos vadai buvo 

i pasikvietę kaizerio junkerį 
' Urachą į Lietuvos karalius. 
Lenkija, Latvija, Estija ir 
Čekoslovakija buvo jau pri
pažintos, bet Lietuva—ne! 
Lietuvai į pagalbą tada atė
jo Amerikos Lietuvių Susi
vienijimas. Buvo nutarta su
rinkti milioną parašų ir į- 
teikti juos Washingtono vy- 
riausybei su prašymu pripa- 

įžinti jaunutę Lietuvos vals
tybę. į parašų rinkimo darbą 
buvo įkinkytos visos Susi 
vienijimo kuopos, ir milio- 
nas parašų buvo sulinktas 
Už Lietuvos pripažinimą ra
šėsi ne tiktai lietuviai, bet ir 
žymūs Amerikos vadai—se
natoriai, gubernatoriai, kon- 
gresmanai ir kiti. Ir kai lie
tuvių peticija su tais para 
šais buvo įteikta prezidentui 
Hardingui, Lietuva tuojau 
buvo pripažinta nepriklau
soma respublika. Štai, tėve, 
kaip ir ką veikė Susivieniji
mas.

— Tai kodėl tu anksčiau 
man šito nepasakei? Aš bū- 

virtusį dabartiniu New Yor-ičiau jau seniai prie Susivie

Nepriklausomybės diena1
Prieš 186 metus Filadelfi

jos mieste susirinko grupė 
vyrų. Karas tarp Amerikos 
kolonistų ir Britų imperijos 
jau buvo prasidėjęs, ir šie 
Kontinentalinio Kongreso 
vyrai susirinko nuspręsti, ar 
sis karas turėtų būti kova 
lėl nepriklausomybės, ar ne.

Jų sprendimas įvyko grei
tai. 1776 m. liepos mėn. 4 d. 
jie paruošė raštą, žinomą is
torijoje Nepriklausomybes 
Deklaracijos vardu. Tokiu lakai 
būdu jiems buvo skirta už

nas kitam skiriame savo gy
vy bes, turtus ir savo šventą 
garbę.“

Rašydamas savo žmonai 
Abigail. John Adams, vienas 
iš Nepriklausomybės Dekla
racijos signatarų ir vėliau 
antrasis Amerikos preziden
tas, išreiškė savo įsitikinimą, 1 
kad Nepriklausomybės Die-j 
na bus ’ minima sekančių 
genei acijų kaip didelė šven
tė. Ji turėtų būti atžymėta

mingai, paradais 
sportu, varnomis ir

duotis paskatinti žmonėse pais, iliuminacijomis ir ra- 
Iaisvės ir nepriklausomybės ketomis nuo vieno kontinen- 
idėją. Tuo metu. tačiau- jų to galo ligi kito, nuo dabar 
darbo sąlygos buvo nepavy- ligi visada.“
dėtinos. John Adams žodžiai išsi-’į

Puslapis penktas

KUO BAIGS TAS JAUNUOLIS?

Lary Hankias (sėdi kairėj), 14 metų amžiaus, u jau 
sugebėjo apiplėšti Senatobia banką Mississippi valsti
joj ir pagrobti $8.215, bet kelių policininkas j; sugavo. 
\ idury ji sugavęs policininkas, dešinėj banko kasi
ninkas skaičiuoja, ar visi pinigai grąžinti.

Kai maištingi kolonistu pildė. Daugumai amerikie-
žadai susirinko Filadelfijoj, čių Liepos Ketvirtoji Diena ■ 
žinios apie karą buvo labai reiškia šeimų piknikus ir ra- i 
skaudžios. Tik prieš kelias ketas, dieną kaime ar paplū- į 
dienas nualinta Jurgio \Va- dymy, pradžią kitos vasaros. [ 
shingtono armija Long Is- Tačiau šios dienos reikšmė] 
landė pergyveno dar vieną ir svarba neturėtų būti už- 
pralaimėjimą, ir ką tik buvo miršta vasaros malonumų 
gauta žinia, kad New Yorko linksmybėse.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS BELGIJA

— Alou, Maik!
— Sveikas, tėve! Kas gir- ku.

dėti? i — Jes, jes, Maiki, ir aš
Aš, Maiki, girdėjau,1 žinau. Gaspadinė man skaitė'.

Įnijimo pnsirasęs.

ANGLIJA

miestas yra anglų atakuoja
mas. Tai buvo laikai, kaip 
Tom Paine išsireiškė, "kurie 
mėgino žmonių sielas“. Tai 
buvo laikai, pasakė jis, kai 
"vasaros kareiviai ir saulė- 
švaistos patriotai“

American Council

SOCIALISTAI SMERKIA 
KOMUNIZMĄ

Norvegijos sostinėje Oslo 
nusigrę- posėdžiavęs Socialistų inter-

Miršta mūsų broliai lietuviai
Kaip rudens lapai nuo

Minėjome Maironį
Liege lietuviai surengė 

medelių, taip paskutiniu me-j Maironio minėjimą birželio
tu krinta vienas po kito Pie
tų Amerikos lietuviai.

Štai negausioj Montevi

10 d. Labai gaila, šiame mi
nėjime negalėjome turėti 
ponios Spies, kuri ne kartą

deo lietuvių kolonijoj birže- mus džiugindavo ankstyves-

kad Amerikos Lietuvių Su-'apie tą 
sivienijimas neužilgo turės 
Newarke didelį savo susi
raukimą, taigi norėčiau, kad 
tu man pasakytum, kas tai 
bus do kermošius?

— Matyt, tėvas girdėjai 
apie busimą Amerikos Lie
tuvių Susivienijimo seimą, 
bet ne apie "Susivienijimo 
susiraukimą.“

— O kas čia gali žinoti.---- ------------- --------------------------------------_ ----------- — - r

Maiki, kaip ji teisingai pa
vadinti? Tu sakai seimas, 
kiti sako susirinkimas, o Za- 
cirka sako susiraukimas.
Bet jeigu tu žinai geriau, tai 
pasakyk, kas ten iš tikrųjų 
bus?

— Gėda, tėve, kad jau pa
senai Amerikoje gyvenda
mas ir vis dar nežinai, ką 
reiškia Lietuvių Susivieniji
mo seimas.

— Maiki. tu manęs nesar- 
matink, ba ir tu pats nese
niai sakei, kad žmogus ne
gali viską žinoti.

—Bet yra dalykų, tėve, 
kurie jau seniai lietuviams 
žinomi. Amerikos Lietuvių 
Susivienijimas pradėjo orga- 
nizuotis dar jie įeitame šimt
metyje. šiemet bus jau 52- 
ras jo seimas. Liepos 9 d. 
Nev.arke susirinks jo kuopų 
delegatai iš visų Jungtinių 
Valstijų ir iš Kanados. Tu
rėtum tenai būti ir tėvas.

— O tu važiuosi?
— Važiuosiu, jei užteks 

pinigų kelionei.
— Nu, tai važiuokim abu

du. Gal gausim furmanką už 
dyką.

— Bet tėvas nesi Susivie- 
» nijimo narys.

— Tai tu mane prirašyk.
— Bet dabar prisirašęs, 

dar negalėsi būti delegatas.
I Gaila, kad nepagalvojai a- 

pie tai prieš 6 mėnesius.
— Vistiek prirašyk, tai ga

lėsiu nuvažiuoti nors į kitą 
seimą. Juk išsigerti tenai 
duoda, ar ne?

Tai yra pačių delegatų 
reikalas, tėve. Pats seimas 
į tai nesikiša. Bet jie suruo
šia šaunų banketą ir kitokių 
pramogų, šiemet- rodos, bus 
idomi ekskursija jūromis

miestą iš "Lietuvių 
išeivija Amerikoje“ knygos, 
kurią tu man dovanojai.

—Toj knygoj, tėve, ir su
sivienijimas yra plačiai ap

žė nuo kovos dėl Amerikos, nacionalas vienbalsiai prie-j ljo mėnesio pirmąją savaitę niuose minėjimuose

Griaudūs davatkų verksmai
Neseniai, 1962 m. pavasa

rį, iš Londono tapo permes
ti tiesiog tolimon Australi-!

Bet, nors kova ir atrodė mė deklaraciją, kurioje ašt- 
pralaimėta, šie sukilėlių va- riai kritikuojama komunis-
dai pasiryžo suformuluoti tinė sistema, o drauge atsiri- 

! žodžius, prieš kuriuos tironi- bojama ir nuo kapitalistinės
turėtų subyrėti ir kurie visuomenės neteisybių. Šve- 

per šimtmečius skambėtų dų spaudoje ši deklaracija
— Tu sakei, kad Susivie- Hetmių’ da- Pasaulyje. . laikoma tiesioginiu atsaky
- J SMiSLo ”Mes laikome, kad šios^u į pemrn Maskvoje įvy-

viešai apraudojo, o likę tos tiesos paūos kalba už save,“, kus, kompartijos suvaziavi- 
davatkuomenės nariai štai ,vra parašyta Nepriklauso-
jau kelios savaitės dar ir da- mybės I tekiai acijoje, kad 
bar tebevaikšto užverkto-! visi žmonės vra sukurti ly- 
mis akimis, su ašaių išvago- gi®, kad jiems .Kūrėjas su

niurnas atsirado dar prieš 
šimtą metų. Tai pašėlusiai 
ilgas laikas, Maiki. Prieš 
šimtą metų gal nei Plungės 
miestas dar nebuvo pasta
tytas.

— To aš nežinau.

mą. Mes atsiribojame“, sa
koma deklaracijoje, "tiek 
nuo besielio komunizmo, 

_ tiek nuo kapitalizmo netei-
tais veidai ir siskretusiai tam tikras nepmluo-i sybių“. Nei komunizmui, nei

mirė net 5 lietuviai. Birželio 
2 d. mirė Ignas Aleksejūnas, 
birželio 4 d. Pranas Žuklevi.

Bet už tai šiame minėjime 
galėjome pasiklausyti gražių 
Maironio kūrybos deklama-

cius, birželio 5 d. Lietuvos eijų. Tai atliko iš Vokietijos 
atstovas dr. Kazys Grauži- atvykusi Eliza Gedikaitė. Ji
nis ir Justas Kirkilas ir bir
želio 6 d. Magdė Rakauskie
nė.

Vis tai mažiau ar daugiau
kaip 60 metų amžiaus žmo-, toją.

taip pat gražiai dainavo. 
Kun. Danauskas, buvęs

Maironio mokinys, papasa
kojo apie savo buvusį moky-

nės, kurie dar galėjo gyven
ti.

Lietuvos atstovas dr. K. 
Graužinis palaidotas puoš-

Ui pasakyk’M.^u_! tų gausiai pralietų ašarų ta- damasteises, tarp kuriųį yra kapitalizmui nepriklausanti nįUOS€ Buceo kapuose. Jo
sivienijimas per tokį ilgą 
laiką veikė?

— Jis vienijo Amerikos 
lietuvius, tėve, ir rūpinosi jų

kais, kaip arimais... yvenimas, laisvė ir laimės ateitis. Abi apraiškos kilo 
siekimas... kad kai bet kada tų laikų, kai žmogus buvo

Abiem iškeliaujantiems bcĮ kUri valdžios forma pa- i laikomas žaliava, bet ne vi- 
ta proga drauge ir atskirai sidaro destruktyvi šių siekių HM pastangų tikslas, 

gerove. Pradžioje lietuviams ! keliose vietose buvo suruoš- atžvilgiu, žmonės turi teisę Socialistų internacionalo 
sunku buvo susirasti darbo, j tos išleistuvės, kuriose jie ja pakeisti ir nuversti.“ deklaracijoje pabrėžiama,
todėl Susivienijimas buvo I liaupsinti kalbomis, išpūstai i 
įsteigęs agentūrą, kuri pa
dėdavo mūsiškiams susirasti 
uždarbių. Be to, Susivieniji
mo kuopos prižiūrėdavo ser- žiniški jų (laibai katalikis- Kolonijos vra pagal teise 
gančius savo narius ir palai- kam lietuvių tikėjimui ir la- laisvos ir nepriklausomos 
dodavo mirusius, o pats Su- bai sparčiai anglop skęstan- (valstybės.“ šios deklaracijos
sivienijimas teikdavo para-ičiai lietuvybei bei pačios <rale iie pareiškė: “Mes vie- 
_ .r. L’ni T iatnvnc ’Moicvinimni“

' i ją pakeis
Užtikrinę žmogaus ir

laidotuvėse dalyvavo Urug
vajaus užsienio reikalų mi
nisterijos ir kiti valdžios at
stovai, diplomatai, lietuvių 
organizacijų atstovai ir šiaip 
lietuviai. Prie kapo pasakyta 

j- v įkalbų, iškelti jo nuopelnai, 
pasiryžęs dirbti j)at padaryta per lietuvių 

tačiau taika galima I katalikų radiją, sudėta daug

Reikia pabrėžti, kad Bel
gijos lietuviai labai neran
gūs, nesusirenka. O juk iš 
200 lietuvių vis galėtų dau
giau atsilankyti, negu pus
kapis, kaip šį kartą.

P J iš A.

demokratinis socializ-

kur delegatai galės pamatyti

mos mirusiųjų šeimoms. Kai 
lietuviai pradėjo pirktis na
mus, Susivienijimas duoda
vo jiems paskolų. Jis duoda-

Lietuvos "laisvinimui
Jaunesniam iš jų ta pati 

davatkuomenė padovanojo 
dar naujutėlaitę Olympia de

--- I
NAUJAUSIOS KNYGOS

vo paskolų ir moksleiviams.i luXe vokiečių gamybos ,^o. 
O kai Lietuvoje caro kazo- mašinėlę, o kitam, vv-
kai įvykdė Kražių skerdy-, resniam, priaukota visokiau-
nes, Susivienijimas suorga
nizavo milžinišką protestą 
prieš tokį smuitą. To protes
to rezoliucijos buvo patai- !m°s dievaitis Bachas ne pasi
pintos ir angliškoj Amerikos I Rali jam savų malonių ir ki-

siu kitokių dovanų.
Lai dauggalis senovės Ro-

tokių pasisekimų ir naujoje 
jų nutūpimo vietoje!

spaudoj. O kai Susivieniji
mas pagamino ir nusiuntė 
Rusijos caini knygą su rei
kalavimu grąžinti Lietuvai 
spaudą, tai tas reikalavimas 
nuaidėjo net ir Europos 
spaudoje, šiandien Susivie
nijimas yra ne tiktai seniau
sia, bet ir didžiausia lietuvių 
organizacija, tėve. Kai se
noji mūsų tėvynė yra oku
puota svetimųjų, tai Susivie
nijimas Amerikoje reiškia 
mums antrą Lietuvą. Jis yra1 vyskupų veidai.?, 
didžiausia ir turtingiausia 
broliška lietuvių organiza
cija visame pasauly.

— Vot, ir pasakei!
— Taip, tėve, 

grynus faktus, nieko nepri- 
d ėdamas.

I — O ką jau čia galėtum

Naujai atsiųstasis pasta
rojo išvykėlio įpėdinis užė
mė kiek kitokį veikimo barą. 
Jis yra pasiryžęs visus esa
mus ir būsimus bedievuome- 
nės narius sumurkdyti į jo 
pradėtą rausti "Šaltinį“, ku
rio skystame turinio vande
nėlyje, lyg skaidriame kriš
tole, primygtinai atsispindi 
vien tik davatkų, kunigų ir 
—skupų veidai...

Davatkuomenė į juos, 
kaip ožys į naujus vartus, tik 
pasigėrėdama veizi ir atsi-

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos,
134 psl.- kaina $1.25.

LIETUVIU IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
509 puslanki kaina mink 
štais viršeliais $4.00, 
kietais ?•>.<><>.

NEPRIKL.M ŠOVĄ LJE 
TUVĄ STATANT. Rapole 

Skipičio atsiminimai. !4< 
psl., kaina. . .

pasakiau veizėti negali
' Visai minėtai

pridėti, kad ir taip prišnekė
jai daugiau, negu reikia.

Jir Manhattano sala, kur pir-į Oi, tėve, galėčiau daug 
Imieji lietuviai statę legenda- ką pridėti. Paimkim tik ne- 
Irinį Aušros miestą, vėliau priklausomos Lietuvos at-

■istorines vietas New Yorko 
pakrašty. Gal bus apžiūrėta

davatkuo- 
menei labai linkėtina lau-! 
kiamos vasaros metu švariai 
išsimaudyti vėsiame "Šalti
nyje“ ir laimingai pasiekti 
"šventą“ Romos miestą, ku. 
rin ji šiemet rengiasi išvykti. 

Graiku Dionyzas

iavimais, bet tautų 
tarpusaviu susipratimu. Nors 
komunistai smarkiai kalba 
prieš kolonialinį režimą, ta
čiau jie patys pavergę laiko 
milionus žmonių— sakoma 
deklaracijoje.

LENKIJA NERIMAUJA

nerimoLeikija ne be 
žvelgia į pasunkėjusią že
mės ūkio padėtį ir trūkumus 
gyventojus aprūpinant kai 
kuriuose lytų bloko kraštuo
se. ypatingai Rytų Vokieti
joje, Čekoslovakijoje ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje. 
Lenkai prisibijo, kad iš Len
kijos gali būti pareikalauta

gėlių vainikų.
Žinoma, daug kuklesnės 

buvo kitų mirusių lietuvių 
laidotuvės Del Norte ir Cer
io kapuose.

Sako puodas, kad katilas 
juodas

Lietuvos atstovui d r. Ka
ziui Graužiniu! mirtis, tą 
faktą paminėjo ir vietos 
bolševi kėliai. Sekmadienį, 
birželio 10 d., jų radijo pro
gramoje kalbėjo ponasdrau.j 
gas Petras Revuckas. Jis 
pranešė, kad "mirė Smeto
nos kruvinojo ministras P. 
Amerikoje d r. K. Grauži
nis.“

Nesiginčysime dėl "kruvi
namos. | no jo Smetonos“, bet nega-

kai keleiviai, atvykę iVa-;lim(. nepaKtebėti, kodėl Re-
karus iš lytinio Berlyno ar 
Prahos, praneša apie tų vuckas neprisiminė Stalino, 

■ Chruščiovo ir kitų jo garbi
kraštų sunkumus gyventojus namų Rusijos l audonojo im-
aprūpinant mėsaVIENIŠI M' ližIAI. romą ar daržovėmis, Ui Unkijoje ^„“""rt^krav^ne^i^
u jos nesukolektyvintu ūkiu smetonąUovzas Baro- 

kaina $1.5<’
nas, paras'* 
nas, 117 p

ANGLŲ KALBOS
| VI ATI K A, 215 psl. 

sėliai, kaina....
TŪZŲ KLEBĄS, Antano| 

Tūlio 11 novelių, 196 ps 
kaina .................. $3.00,

Revuckas ir jo
padėtis žymiai geresnė. Čia bendraminčiai nenori žinoti. 

URA-jn,<“kas nepastebės gyventojų kafj tų budelių įsakymu iš- 
k;et; vir-!el^y Bes mėsinėmis ar dar- žudyta ne šimtai ir tūkstan- 
.....83.5(» j žov’ų krautuvėmis. Privatūs čiai? bet mi|ionai nekaltų

no i ^minkai su valstybės; žmonių — rusų, ukrainiečių,
i prekvbos įstaiga pasirašė su- , ,d T j • x_x’i lenku, lietuvių. latviu, estu*•’ tartis ansiimdam, nnstatvti . . 2, *ir kitų tautų. Tų aukų tarpe 

vra ir tokių, kurie tam pa
čiam komunistiniam impe
rializmui aklai tarnavo. Ga
na priminti tik Putna. Ubo- 
revičių, Aleksą-A ngarietį,

tartis, apsiimdami pristatyti 
daugiau kaip 632,000 kiau- 

VEIDU PR’E ŽEMĖS, para- lių, 100,000 daugiau, negu 
13 praėjusiais metais. Per šių 

kaina metų 5 mėnesius Leikijos li
kis parūpino bulvių vienu

šė Kotiyn aGrigaityte. 
novelių, -’ l P 
$2.00.
Tas kny 

Keleivio
So. Bo«ton 27. M a ss.

636 E Broadway, kitus lytinio bloko kraštus).

ima "auti milionu tonu daugiau, kaip , • r ... \ •g.,> Janina uuvi , Tr kurie šiandien is kapu keliai 'minDtraeiioie- visais praėjusiais metais (Jul-. , ■• ‘a,įmini. ti.i .. J dai.s eksportuota .• Im. ,r didvyriais vadinam,.
M. Krasinskas

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

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.

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRįŽ T A f 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$5.00.

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

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

‘27. Mm
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POETAS B. RUTKŪNAS 
RAŠO A. JATUŽIENEI

JUOKAI

MOTERŲ SKYRIUS
MOTIEJUS VALANČIUS

Žemaičių vestuvės
(Tęsinys)

Juozapas Vaištara atsiliepė: "Aš duosiu pusparši?“ 
Pranciškus Kairys tarė: "Aš duosiu avi?“

Silvestras Norbutas iš Laurių sakė: Aš duosiu versi 
iš žardžio?4

Vincentas Norbutas tarė: "Aš duosiu du pūrus rugių“. 
Kitas kaimynas tarė: "Aš duosiu du pūrus miežių,

kad turėtų iš ko putrą virti,4* ir taip toliau.
Mergaitės: viena žadėjo stomeni, kita rankšluosj, kita

pirštines, kojines ir Lt.
Tą pati šeštadienio vakarą padarė jaunieji sutartuves

ii- atliko pintuves. Per kiaurą naktį šoko.
Sekmadienio rylą jaunieji nuvažiavo į Viduklę, užsi-,

rašė. atliko poterius ir padavė užsakus.
Dviem savaitėm praslinkus ir užsakams išėjus, pir-'

madienio vakarą prasidėjo vestuvės. Pakviestieji svečiai 
suvažiavo, jaunasis taip pat atvyko, parvadintas smuiki
ninkas kad pradėjo čirškinti. Petronėlė meldė, idant tėvai 
pradėtų šokimą. Vos tuodu susikibę perėjo per trobą, tuoj 
visi šokti pradėjo ir žudės per kiaurą naktį.

Antradienio rytą visi svečiai valgė, tiktai jaunieji nė 
snapo nekišo, nes ketino eiti išpažinties. Išvažiuodami 
prie šliūbo, meldė tėvus ir visus svečius, idant laimintų; 
tą tie ir darė. Jaunoji drauge su seseria ir piršliene sėdo į 
ratus ir visų pirma važiavo. Jaunasis sėdo į gražų žirgą ir 
jojo greta jaunosios vežimo. Paskui to važiavo visi vestu
vininkai, šaudydami ir dainuodami. Neapsistojo nė prie 
vienos smuklės. Nuvažiavę viešnamyje pasipuošė, o mer
gelės šokti pradėjo.

Piršlys Kazimieru, Petronėle, dešimčia liudininkų ve
dinas nuėjo į kleboniją užsirašyti.

Jaunieji tuojau skubėjo į išpažintį. Po išpažinties at
ėjo kanauninkas Kalėda tuokti. Jaunąją nuvedė sesuo Ve
ronika, o jaunąjį piršlys su broliu. Tuokart jaunoji raukės 
ir verkė, bet nenorėdama, dėl ko maža tebuvo ašarų.

Sutuokus grįžo į viešnamį: jaunieji užsikando, o ves. 
tnvininkai §okQ; Išvažiavo namo lygia dalia šaudydami 
ir dainuodami. Parvažiavus dukterį priėmė motina su duo
nos kepalu ir su druska. Tėvas priėmė žentą su alum ir su 
buteliu degtinės. Dar dainuodamas sakė: "Te. ženteli, ma
no dovanas, kad tavo butai neti-ūktų rūgštimo.“ Jaunieji, 
į trobą eidami, pagarbino. Jaunoji dar tarė: "Įėjau į trobą 
su duona druska.“ O jaunasis: "Įėjau su rūgščia ir gėralu, 
kad Viešpats mano gyvenimą užlaikytų." Abudu savo do
vanas bakst padėjo ant stalo. Piršlys tuojau, ėmęs butelį, 
prigožė stiklą ir balsiai tarė: ”Po šventų jungtuvių atsi
gerkim gero gėrimo. Sveikas, tėvai!“ Paskui gėrė visi ge
riantieji pakarčiui. Jaunuomenė tačiau negėrė.

Namiškiai padengė stalą, piršlys jaunuosius pasodi
no užstalėje, pačioj kertėje, kaipo vyriausioj vietoj. Pu
sėje valgio moteriškės gėrė alų, o vyrai briauškę. Piršlys 
ragino svečius tarydamas: "Valgykit, sveteliai, bet į kiše
nę nekiškit.“ O piršlienė šiaip sakė:

Sugavau varną,
Iškepiau sparną;
Nesistebėkit.
Pasistiprinkit,
Sveteliai mano.

Vakarienę pavalgę dar šoko, o paskui ėjo gulti.
Trečiadienį piršlienė pakėlė pietus visiems svečiams, 

po kurių jaunoji su vėdliais ir pasekėjais išvažiavo į Kem- 
pebalius prie jaunojo. Kraitį iš klėties nešti norint, Stasiu- 
lienė pfekšt sėdos ant skrynios, jaunasis turėjo tris rub
lius užmokėti, kolei išgavo. Kraitį nešė keturi vyrai. Skry
nia
lengva, jaunoji lig laiku keletą akmenų įdėjo. Per nelaimę

JIS NEATRODO NUSIMINĘS

l'eter Parker, 8 m. vaikas, buvo ant tėvų namų stogo 
t laremont. CaL, kai suskambėjo telefonas. Vaikas lie
pė atsakyti savo seseriai, o ta juokais jam sako: "At
sakyk tu taip. kaip Santa Cbas", kitaip taros, nusi
leisk pro kaminą žemyn.. Vaikas taip ir padarė, bet į- 
strigo kamine, ir reikėjo ugniagesio pagalbos jį iš
traukti.

Balys Sruoga 

TĖVIŠKĖLĖ

Tartum sapnas, tartum nykus 
Dyvinas, skaudus, 
Nesudrumstas atsiminimas 
Tėviškės klaikios.
Aš kas naktį’ žiaurią, juodą, 
Ausdamas godas,
Nuteriotos tėviškėlės 
Nykdamas verkiu.
Tiek išvargus, tiek kentėjus — 
Amžius užmiišta 
Vėl paplūdai kraujo upėms — 
Nemunais plačiais...
Nežinojai, kur grūmoja 
Pragaro ugnis,
Tik savy auklėjai skaisčius 
Sielos siekimus.
Tik jutai brangiąsias giesmes 
Nemuno bangų,
Paslaptingus, išganingus 
Gaudesius varpų. . .
Aš išguitas šiaurės tyruos 
Prieblanda, nakčia, — 
Atsiklaupęs, susigraužęs:
— Tėviškėle, Tu!

Prisiminiau senas laikus

Prancūzų dailininkas Horace 
Vernet piešė prie Ženevos eže- 
.<>. Netoliese piešė dvi meotrvs. 
Viena jų priėjo pažiūrėti, ka jis 
>iešia ir davė jam patarimą. Jis 
iž patarimą padėkojo.

Rytojaus dieną jis tą gerašir-

ėios poros daug kas mėg«lavo 
pasišaipyti. Kartą vienas pažįs
tamas net ir atvirai ėmė juok
tis. Filosofas linksmai atsakė:

—Ko gi jūs norite? Kaip iš
mintingas vyras, aš pasirinkau 
pačią mažiausią blogybę!

—o—
Bernartl Shaw važiavo i Lon- 

: i dona. J<> bendrakeleivis apsižiū-

Poetas Benediktas Rutkū- 
nas, kuris vis dar nesveikuo- 
ja, rašo savo globėjai A. G.
Jatužienei, Parry Palmira,

' N.J., vadindamas ją net ma- 
į myte:
i "Brangioji Mamyte, jau 
! praėjo savaitė, kai lankėtės 
pas mane. Norėčiau žinoti,

| kaip sveikatėlė? Ar nesusir- 
got po kelionės, ypač po lipi
mo laiptais? Ar nesušlubavo 
širdis? Ir aplamai- kas nau
jo, kas gero? Ar tebežydi 
gerosios Mamytės lietuviš
kame (žemaitiškame) dar
želyje gražieji kvapieji bi
jūnai, apie kuriuos dainom 
dainuoja? Mūsų jau vysta, 
noi-s vis dar kvepia. Tik dar 

f žydi puikiai našlaitės, ir ro- 
[žės. ir liepos, kurių šakose 
dūzgia bitelės, čiulpdamos 
saldųjį medų, kuris taip svei
ka valgyti. Čia avilių aplink 
nematyti, įdomu, iš kur jos 
atskrenda, užuodę kvapiuo
sius liepžiedžius, iš kurių 
mano mama virdavo arbatą 

! prakaitui išmušti susirgus.
"Mūsų laukuose (Filadel

fijos apylinkėje, Red.) siū
buoja kaip jūra rugiai, avi
žos garbanotosios, kaip mer. juoktis. Kaina $2.20. Gauna-j psl.. su trimis žemėlapiais 
ginų kasos, kviečiai ii- kvie-'ma Keleivio administracijo- ir daug paveikslų. Kaina 12

le patarimus duodančia moterį
/ėl susitiko garlaivyje.“ Moteris ka<l nėra Pi'"*1”"*- 11’-ar'
.•ėl prie jo priėjo ir sako: I rašytoją tuoj

—Pone. Jūs esate iš Prancūzi- 
os. tai turite pažinti didįjį dai-
ininka Vernet. Sako, kad ir jis 
ra laive. Parodykit man jį,— 

įrašė ji.
—Norite pamatyti jį?
—O, taip!
—Gerai, panele ar ponia, Jūs 

jį jau pažįstate, nes vakar da
vėte jam piešimo pamoką.

—o—
Graiku filosofas Demokritas

išvadino ki
šenvagiu.

Bet dar karta perkraustęs vi- 
, | sus savo daiktus, tasai asmuo

buvo labai aukšto ūgio vyras. O 
vedė jis žemo ūgio merginą.

Iš tokios juokingai atrodan-

NEVERK BE REIKALO!

piniginę pagaliau surado ir atsi
prašė rašytoją. Į reikalą įsikišo 
konduktorius. Jis sakė:

—Aišku, už įžeidimą galite 
paduoti į įteismą.

—Et, — mostelėjo Shaw,— 
I būtų tik bereikalingas triukš- 
| nias. .Juk mudu abudu tik apsiri
kome: jis mane palaikė kišenva
giu. o aš ji palaikiau padoriu 
žmogumi. . .

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

~ Dar turime dr. V. Sruo-Geriau perskaityk Antano — t • *. • *. ... , / gienes Lietuvos istorijos ke-Gustaicio knygą Anapus?3 .
Teisybės. Joje atpažin- lis egzempliorius. Tai di- 
si ir savo draugus ir priešus džiausią ir visiems supran- 
ir net patsai iš savęs imsi amai parašyta knyga, 947

čiukai, kurie jau geltonuoja, 
i kaip auksas, kaip gintaras. 
Tai malonu būtų sukti dalgį, 
užėmus barą, kaip pas tėve
lį gražiojoj Lietuvoj, kai 
parvykdavau atostogų.

"Baigiau valgyti saldai- 
! nius. Jie tikrai buvo skanūs.
. šokoladiniai, taip pat suval
giau apsilaižydamas, kaip 

i katinas grietinę, juodą duo- 
! na, apteptą Mamytės gar
džiu sviestu. Ir pamidorai la
bai tinka su dešra—jos dar 
nebaigiau. Obuoliais gar- 
džiuoiuos po truputį, dar du 
turiu.“

Toliau prašo jam atsiųsti į 
kai kuriu knygų.

I Čia verta pastebėti, kad 
i Keleivio sena bendradarbė 
A. G. Jatužienė poetui B. 
Rutkūnui vra visai svetima, i 
bet. būdama geros širdies 
moteris, ji. nelaimėn pateku
sį, nuoširdžiai globoja.

mokykla Šimkaičiuose, su 
Antanas Giedraitis, prisimi- eeru gabalu žemės, sodu. Jis 

siūlė tuoj ir avanso duoti, 
bet aš atsisakiau. Priminė,

kad ten lankėsi rašytojas 
is

liau senus laikus.
Buvau jauna, ką tik sravu 
pradžios mokyklos moky 

toios diplomą. Kauno pra

i .je. doleriu.

JM10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
I

SKŲSK VISUS NUOGAI!

Uralo srities pramonės 
centrinio miesto Medno-

vykdomasis komitetas
isakė plaukų kirpėjams ne-j 
bekii-pti "pagal vakariečii|
madą.“ Visi turi būti kerna- 

.v„ v.» v.- , , .. •_*: • mi nuogai, kaip kita kartą
i pradžios mokyklos moky- af 1U buvo kerpami kareiviai,

uoios diplomą. Kauno pra- "e?a,5 rulrVn'mvlin ’' Kai kurie kirpėjai (Sovie-
džios mokyklų inspektoriaus * »-J’.;. * tiioj privatiniu kirpėjų nėra.
I. Damijonaičio patariama, nebeičiau atrisakvti ir ap- ten lr
apsisprendžiaiu pasilikti Sprendžiau važiuoti pamė-ine* t ™effino aiškinti kad is 
Kaune, jau buvo ir mokykla ?inti nors trumpą laiką. Ma- auk?ciau nustatytos tais^k- 
numatvta Liaudies namuose, draugės Marvtė Butėnai-
Lukšio gatvėje. Svajojau Telšių_______ ,______o...... ___ ...... ........ ............. ....~ ~___ -. ir Eliutė Tarno-

buvo gana didelė, bet nepilna, todėl, kad neatrodvtu lanljvti universitetą bet gy- šaltytė iš Plokščių sutiko 
u„ ,.5v„ -1.____ ...... -i-:'; ven,mas Pas‘’suko k,ta vaffa- taip pat vykti i Jurbarko

? -T./? p-j-. * y* Viena diena buvau iškvies- inspekciia pedagoginio dar-nesejai, kraiti nsdam, , ratus, pakreipė skrynią, .dėtieji ta j sve{; kamban-. Ten ,.a. hf| ‘ - P
akmens bildu bildu pariedėjo. Pradėjo visi juoktis ir sake, dau jauna nuaugusį
jog akmenų yra ir Kempebaliuos, kam juos vežame. Ta- vyrą. kuris pasisakė esąs 
čiau skrynios neatidarė. Nešėjai už savo darbą nieko nega- Jurbarko apskr pradžios mo- 
vo.

Susėdę į ratus vedliai važiavo pirma dainuodami. Pa
sekėjų dveja tiek susirinko, tarp jų buvo ir jaunosios se-

Dirbome tą svarbu darbą
su inspektorium A. Giedrai-

kvklų' "inspektorius' Antanas ™.kele™? "“t0?-Jam kitur 
'Giedraitis. lsell,s- '° 'Sėdimu tapo su-

Suvirpėjo mano širdutė, 
sers; tie paskui vėdlius važiavo. Jaunąją nuvažiavus prie Pamaniau, kad man kas nors 
durų priėmė Kazimiero motina su duona ir druska. .Jauną- duobę kasa. Provinciion ma- 
jį sutiko tėvas su alum ir degtine. Jaunieji, įėję į trobą, pa- ne stunria. kuri neviliojo, 
dėjo tai ant stalo. Tuojau piršlys Petronėlę su Kazimieru Tšklausiau jo labai gražia 
pasodino užstalėje, ir visi svečiai susėdo. Bet kai tiktai kalba išdėstytų gerų sąlygų, 
smtiTkininkas pradėjo džiržginti, sukušo ir šoko. Vakarą pažadų ir t.t. ir paklausiau, 
gana vėlai pavalgė.

(Bus daugiau)

Įvalkietis Sabas.

Amerikoje iki praeito amžiaus 
vidurio nebuvo žvirblių. Juos ta
da atvežė iš Anglijos varbz- 
džiams naikinti.

Aguonos galvutėje yra apie 
8,000 grūdų.

Popieriniai pinigai kiniečiųį kiy planų 
buvo vartojami apie 2000 metų 
prieš Kristų. Europoje jie pradė
ta vartoti daug vėliau.

kas jam apie mane užsiminė. 
Sakiau, kad aš ne iš to kraš
to, jo nepažįstu ir turiu kito-

A. Giedraitis buvo pa
vyzdys visiems kitiems. Jo 
meilė savo tėvynės mažie
siems buvo tokia didelė, kad 
jis buvo vadinamas lietuviš
kuoju Pestalozzi. Jis Jurbar
ko valsčiaus mokyklas pės
čias lankydavo, kad neap
sunkintų ūkininkų pastotė-

Prancūzijoj yra upė 
Aa ir ežeras vardu Oo.

vardu

lės kaip kiroti leidžia kele
riopai kirpti, bet minėto 
miesto bosai atsakė, kad įu 
įsakvmas vra šventas ir todėl 
vykdytinas.

MOTERIMS BLOGĖJA 
LAIKAI

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuviu Utoriir.. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 ouslap’U. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina ........................................ $1.25

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5 00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais, 136 psl.

DTENO.TANT, “knvgnešin karaliaus'’ 
sūnau® Kipro Bielinio idomfis atsi 
minimai. 404 psl., kaina.__ $0.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 ouslsnia? 
^taMiką $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simntis. daugy
bė žinių lietuvių r anglų kan>.imi= 
apie lietuvius visame pasauly. 

404 psl. Kaina ....................... $6.56

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
Ivs 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvieno® dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
320 pusi. kaina .......................$5.00

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. P. Pilka. Pntaikmta 
Amerikos lietuviams, 144 pu Ja 
pių. Kaina ............................... $U6<

MART.BOROUGirs LITHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Tnkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl.. kaina ............................ $1.25

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse 1910 metais vyru bu
vo 2.700,000 daugiau, negu 
moterų, o dabar priešingai— 
motetu vra 2.700 000 dau
giau. negu whl 1S60 metais 
kiekvienam šimtui moterų 
buvo 105 vyrai, o dabar tik 
97 vyrai.
Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir na rista mm ursisa- 
kvti “Keleiv? ” Ks»ina me- 

mis. Jis yra daug nusipelnęs Utm doleriai
Lietuvos žmonių švietimui, į

Jis atsakė: "Niekas kitas, savo pamokymais ypač jau-Į 
tik aš pats sužinojau iš kitu niems mokytojams ir savo
išlaikiusių,44—ir pradėjo že
mėlapy rodyti, kur kokios 
mokyklos yra ir numatoma

raštais mūsų mažiesiems, 
štai girdžiu, kad Keleivis

netrukus išleis dar vieną jo
atidaryti. Mano dėmesį at- gražią pasaką. ^Murklį“.

Linkiu Antanui Giedraičiui 
dar daug ramių kūrybingų 
metų.

Buv. Šimkaičių mokyklos
mokytoja A. Slaboševičiūtė

NEMUNO RŪNDS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dalis 390 
psl. Kaina............................... $3 0°.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’uo- 
ko romano antroji dalis. 426 mis- 
lapiai Kaina ............................ $4.00

IJETUVIU LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų nlėtoiimo«: nasrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $S.5ū

TTKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų dfk+ntu- 
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Ijibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIU PTNTGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ tlO.Of

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

AR ROMOS POPTEŽTUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS’ Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera ponie- 
ra. kaina......................................$2.50

ALTORIŲ SEAELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys {rištos i vienų 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis. 
- ‘ .................................... $6.06

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

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

šeliais. iliustruota. 415 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMATČTŲ krikštas, ū. Abeikio 
istorinis romanas, iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

ZEMfi DEGA. J Savicko karo metų 
41939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEMft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ,...$4J»0

KQD£L Aš NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jd-.mūs argumen
tai. Kaina ...........................20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORLiA. Trumpai tr 
aišbia: rare-io. ka;n keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kama ....................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGPlžTT M Kati
liškio meistriškas an-aiymas kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Va1 arus nuo ru
si) ‘va.fuotojų’. 536 psl. Kaina $5.06

SIAURUOJU TAKELIU. K. B.
Kriaučiūno at i-ninimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerik s lietuvių gw»- 
nimo. 179 psl.. kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titimo 15 trumpų 
pasakojimu 1SC psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LTETT’VA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. Lingis. J. 
Balys ir .1/ Žilevičius, 326 nsL, 
kaina ........................................ $5.00.

CEZARIS. Mirko Jesnlič romanaa 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. a ra visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 ^vairių lietn. 
višku ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, p. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina .......... $4.00

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

SOCT Al DEMOKRATIJA TR BOL- 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Van’dervelde, vertė Vard®_ 
nas. Kaina ...........................25 Cnt.

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpaų 
socializmo aiškirinmas. Kain^ 25 e.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt

VLTKO GRUBIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienvbės. 90 psl.. kaina .. $1.06

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmoio karo metų 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................r© Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Bro*dway ------- :-------- So. Boston 27, Mass.

I
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WORCESTERIO NAUJIENOS
Birželio 17 d. įvykiai
Pradedant 12 vai. Hames 

gatvėj buvo didelių veikėjų 
sąskrydis. Visų pirma sudo
rota keli kepsniai, gerai pa
vilgytos burnelės. Tada 
Worcesterio prezidentu iš
rinktas fotografas, nutarta 
suruošti toki parengimą Au
ditorijoj, kokio čia nėra bu
vę.

Aiškintas tas "Svečias“, 
kuris Keleivy plačiai aprašė 
bendruomenininkų suvažia
vimą Clevelande. Kliuvo 3 
mušketieriams: vienam iš 
Brocktono, vienam iš Bosto
no ir vienam iš Worcesterio. 
Daugiausia teko worceste- 
riečiui.

Užtikrinta, kad su Ameri. 
kos Lietuvių Taryba bus pa
liaubos, kai iš ten bus paša
lintas jos sekretorius dr. P. 
Grigaitis.

Padaryta ir daugiau nuta
rimų.

navo, skautai pašoko, prog
ramos vedėju buvo kun. Al
binas Jankauskas. Kalbėjo 
prof. Keblinskas iš Brockto- 
no, buvęs kun. Steponaičio 
mokinys, ir kiti kunigai.

Kun J. Steponaitis yra 
naujakurys, geros širdies 
žmogus, todėl ir šiame ban
kete buvo įvairių pažiūrų 
žmonių. Jis savo kalboje su 
ašaromis pareiškė nesąs ver
tas tokio pagerbimo.

Worcesterio žvalgas 

BALT1MORE, MD.

sugyvena su naująja ateivi- 
ja-

Be baltimoriškių svečių, 
buvo ir iš toliau.

Svečiai buvo pavaisinti ne 
tik užkandžiais ir gėrimais, 
bet ir muzika. Meninę dalį 
atliko jauna, gabi smuikinin
kė B. Pumpolytė iš Filadel
fijos.

J. G.

STEBUKLAS, TIK NE 
FAT1MOJE

Kai žmogus nepajėgia ko
kio nors retesnio įvykio iš
aiškinti, jis sako, kad tai yra

KONSULATAS JIEŠKO
Bush, Elizabeth Mrs., gyvenusi 
8521-85th Street, Wo«xlhaven, 
N. Y.
Drauksch, Felix, gyvenęs 4K 
Hudson St., Brooklyn, N. Y. 
Jančaras, George (Yancaras), 
gyvenęs Glen Lyon. Pa.

NEW YORK, N. Y.

ŽilinskasMirė Antanas
Birželio 20 d.ką gyveno Westbury, Long Is-

Siga, ar Pigaga Jakubauskai. socialdemokratų veikėjas
tė Julė, gyveno 1905 Roxbury 
Road, East Cleveland, Ohio. 
šeikis Albertas, po 
Austrijoje.

Jucius Jonas iš Balandžių km.,' Slapšyiė Veronika, Petro duktė. 
Gaurės vi., Tauragės aps. gyve- šlepetis Klemensas, Antano sū

nus, iš Siožinių km., Daugailių 
vi., Utenos aps.
Stonys (Stonytės) Elzbieta, Ja

no Philadelphia, Pa. 
Lazauninkas Paul, gyvenęs 431 
West Mahanoy Avė., Mahanoy 
City, Pa.
Malinauskas Antanas ir Povilas, 
iš Utenu km., prie Smilgių.

JUOKAI

Komunizmas

mirė senas
ir pinigui

tokį juo

1 Antanas Žilinskas, kovo 28 
j d. įžengęs į 86-sius metus, 

ka^'buvęs Velionis jau seniai negalavo, 
bet jo žmonos mirtis birže
lio 9 d. jį dar labiau pri
trenkė ir jis po to smūgio vos 
kelioliką dienų begy veno.

dvvga ir Juozapina, Juozo Sto
nio dukterys, gyveno Braddock, 
Penna.
Vaitkevičienė Magdalena, Jurgio l

ANGL1JA

Lietuvių sąskrydis

Šiemet, kaip ir ankstyves- 
i niais metais, šimtai lietuviųstebuklas. Seniau tųstebuk-!^“"“/“^.;‘»'enfs "10 ...........................................

lų buvo daug daugiau, nes East 169th St ’ Cleveland, Ohio. duktė, išvykusį is Lietuvos prieš, jg vįSų Anglijos kampų Sek- 
Tm/MraiK ainniimns hnvo1 Mockutė Ona, jos motinos mer- 17 metų. minėms suvažiavo i Lietu-Paverbė Joną Lietuvninką Žmogaus Žinojimas buvo . _ __g be Joną Lietuvninką mažegnis jej šiandien putine pavarde Juciute, gyveno

Joninių išvakarėse, birže- iš kapų atsikeltų prieš šimtą Philadelphia, Pa.
lio 23 d., Lietuvių svetainėje metu miręs žmogus, jam ste- 
Tautinės Sąjungos skyrius bukfu būtų tiek įr tiek. Ir vis 
surengė šaunią vakarienę tai būtų tokie dalykai, ku- 
Jonui Lietuvninkui pagerb- riuos mes laikome papras-

4 vai. popiet 
parke buvo 1941 m. birželio 
mėnesio išvežimų minėji
mas. Ten suėjo 120 asmenų. 
Kalbėtojas kalbėjo 45 minu
tes, žmonės kalba buvo taip 
sujaudinti, kad net prakai
tuodami jos klausėsi su di

ti jo amžiaus 80 metų sukak 
ties ir vardadienio praga.

Sukaktuvininkas dar prieš 
I-jį pasauk karą ir jo metu 

t dalyvavo darbininkų sąjū- 
MaironioĮdy: buvo Baltimorės lietuvių 

siuvėjų nepriklausomos uni
jos, turėjusios apie 2000 na
rių, pirmininku; lietuvių, va
dinamų aidoblistų (I,W.W.) 

Darbininkų Balso“, ėjusio

ciausiais.
Bet ir šiandien dar yra to

kių, kurie stebuklais tiki ir 
kurie tą tikėjimą moka ge
rai išnaudoti.

O štai pora pavyzdžių, 
kaip stebuklai atsitinka.

Vokietijos sostinėj Bonnoj 
gyveno Walter Schmidt, ku
rio nervai dėl didelės katas-

manytojų ir to laikraščio lei- 
deliu dėmesiu. Aukų surink- dėjų komisijos narys.

čia 1914-1916 m., vienas su- trofos prieš kelerius metus

ta virš šimtinės. Jos skirtos 
vadovėliams mokykloms nu
pirkti.

Vakare Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos salėje į kun. 
Justino Steponaičio pagerb- 
tuves suplaukė 600 asmenų. 
Vyčių choras gražiai padai-

T1KRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia

Jam tačiau nesvetima ir 
verslo (biznio) sritis, šešio
se skirtingose verslamonėse 
buvo dalininku ar savininku. 
Svarbesnias pareigas yra ė- 
jęs pirmajame Baltimorės 
lietuvių bankelyje (First 
Lithuanian Building and

buvo labai paveikti, ir jis 
neteko kalbos. Neseniai tas 
Schmidt ėjo Bonnos gatve 
taip susimąstęs, jog nepas
tebėjo, kad ant jo vos vos 
neužlėkė automobilis. Jis 
suspėjo pašokti, sušukda
mas: ”Mein Gott.“

Jis atgavo kalbą ir iš 
džiaugsmo ėmė bučiuoti pra-

Loan Association). Kurį lai-Įeivius, kurie, aišku, nežino- 
ką buvo tos finansinės įstai- jo, kodėl tas nepažįstamas

Petraitis Jonas, Juliaus sūnus, 
gimęs 1890 m. kovo 12 d., 
Gaurės vi.. Tauragės aps. 
Rasimas (Arasimas) Česlovas ir 
Viktoras, Telesforo sūnūs, Ame
rikoje pakeitęs pavardę . Amsi
mas.
Silvestravičienė Marijona (Sil- 
vester, Mary), Simo duktė, jos 
vyras Jonas, sūnūs Jonas ir Vik
toras, gyveno 21 Irving St., Bri- 
stol, Conn.
Stuknys Vytautas, gimęs 1925 
metais.
Šultė Juozapas ir Pranciškus. 
Tumavičius, B. A., gyvenęs 
126-132 Call St., Forest Hills, Bo
ston, Mass.
žvingelienė Marijona, gyvenusi 
639 Lombard St., Baltimore. Md. 
Adomaitis, Juozo ir Uršulės Ar- 
bašauskaitės Adomaičių vaikai. 
Bagdonaitė Valerija, gyvenusi 
Kaune.
Brazlauskienė Mikalina ir jos 
duktė Ona, gyveno Chicagoje. 
Jansonienė-Galinaitė Ona, sū-

židonis Kazys ir Pranas, gyve
nę Kaune.

Ieškomieji arba 
maloniei

Lietuvoje pasakoja 
ką:

Aukščiausios tarybos posėdyj 
vienas deputatas paklausė Niki
tą Chruščiovą, ar pinigai vis dar 
bus, kai bus įgyvendintas komu
nizmas 19S0 metais?

Į šitą klausimą Chruščiovas 
taip atsakė:
“leiskite, drauge deputate, 

jums pasakyti, kad šiuo klausi
mu esama kelių nuomonių. Revi- 
zionis-ai sako, kad pinigai vis 
dar bus. Dogmatistai ir sektantai 
sako, kad pinigų nebebus. Ta
čiau mes, rusai, būdami tikri 
marksistai-Ieniniečiai, esame įsi
tikinę, kad kaip paprastai, kai

;x nani įėji 
! liepti:

apie juos ži- 
prašomi atsi-

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUAN1A 

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

ATVYKSTA LIETUVIAI 
SPORTININKAI

Birželio 28 d. iš Maskvos 
išskris Sovietų Sąjungos 
sportininkai, kurių tarpe yra 
ir Sovietijos čempiono vardą 
iškovojusi lietuvių irklinin- 
kų Žalgirio komanda.

Lenktynės irklinėmis val
timis bus Philadelphijoje 
liepos 4 d.

REIKALAUJA IŠDUOTI 
A. IMPULEVIČIŲ

mmems suvažiavo į 
vių Sodybą—savo bendrai 
sudėtais pinigais įsigytą Ūkį kurie žmonės turės pinigų, kiti 
netoli Londono. Aukštai ant 
stiebo iškilo Lietuvos tri
spalvė, o mūsų tautinės dai
nos pasklido po laukus ir 
slėnius. Sekminių išvakarė
se Nottinghamo lietuviai su
kūrė laužą savo žemėje, miš
ke, ant kalnelio. Už kelių 
savaičių čia pat suvažiavę 
skautai pastatys savo pala
pines, o visą vasarą čia žavi
si gamtos grožiu mūsų vasa
rotojai.

Svečias belaisvis.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

neturės!’

POILSIS CAI’E COITE

Išnuomoju Cottaarp gražioje vietoje 
(Brewster'y, Ca|** Cod). Ramu, daug 
medžių, miškas, ueloii pajūris (gali
ma pėsčiam nueiti). Didelis “living 
room”, miegama- is, porėtus, virtuvė, 
gazo pečius, karštas vanduo, vonia, 
automatinis aliejaus šildymas, pur
čius. Gali miegoti šeši žmonės. Lais
vas <ial«ar iki liepos l t <1. ir po rug- 
piūčio 11d. $70 per savaitę. Kitas 
cottage irgi Brpwstery visai prie pat 
jūros, taip pat su visais patogumais 
$00 per savaitę.

Skambinti: 11 TW 6-3204 arba ra
šyti (angliškai) P. O. Bo\ 44 East 
Bretvster, Cape Cod, Mass.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

gos prezidentu ir daug metų 
jos direktorių tarybos nariu.KT_1NUO ttn-ju 1_ _Kiti VpaSaui

Lietuvninkaspradžios J. 
veikė Lietuvai Vaduoti Są
jungoje. Ir dabar tebėra 
jautrus lietuviškiems reika
lams. Vasario 16-tos Gimna
zijai yra paaukojęs 500 dol.

Senatvei nepasiduoda. Be
veik visuomet matomas Lie-

ž m ogus taip džiaugiasi, kad 
svetimus žmones bučiuoja.

O Brazilijoj Vilią Bella 
ligoninėj buvo toks atsitiki
mas. Į ligoninę, kurioj gulėjo 
paralyžuoti ligoniai, įšliaužė 
didžiulė gyvatė. Dalis ligo
nių, kurie buvo paraližuoti 
dėl nervų sukrikimo, staiga 
pajuto galį judėti, šoko iš

yra darbininkų padėtis, apie tuvių Svetainėje įvarių vi-, paveikė ‘ ir .į djdžiausioj 
koncentracijos stovyklas, są- suomeninių ir kultūrinių pa- baimėj ,aukė
žinės laisvę ir t.t. ir tt J rangų metu. švelnaus būdo, 

Ypač šiuo metu ji naudi n-nuoširdus žmogus, jautrios, 
ga ir įdomi paskaityti. Jos nesugadintos lietuviškos są- 
kaina tik 50 centų. žinės. Gražiai ir sklandžiai

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoi 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį Nev 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū 
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai 
nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku 
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 gausia’ 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionu) 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado musų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ii 
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

<36 E. Broadvray So. Boston 27,

Sovietai reikalauja, kad 
Amerikos vyriausybė jiems 
išduotų Antaną Impulevičių, 
buvusį Lietuvos kariuome- 

nus Bruno ir dukterys Ingebor- nės majorą, dabar gyvenantį
ga ir Ona iš Juknaičių kaimo, Philadelphijoj.
1945 m. buvo Buetow stovvklo- Bolševikai kaltina jį, kad
jc, jra tariiaV^s VGkicvi»m», ▼a-1 VllfVl AIIIJVJ .

Klimas Alfonsas. Kazimiero ir dovavęs kariniam daliniui ir 
Jadvygos sūnus, gimęs Utenos pasižymėjęs masiškais so- 
aps., gyveno Buenos Aires, Ar- vietinių piliečių šaudymais, 
gentinoje. Į Kai amerikiečių spaudos
Kuzmickas Jonas, Jeronimo sū- atstovai atsilankė pas Impu- 
nus, ir jo sūnūs Jeronimas. Jo- levičių, jis jiems pareiškė,'; 
nas ir Zenonas. kad jam mestieji kaltinimai

Ievos ir išbėgo. Kitų tas ne-*Lonitievas Alėgijus, Dmitrijaus yra grynas komunistų pro-

bėgusieji suspėjo atvesti 
sargus, kurie gyvatę užmušė.

Kai kas ir tuos įvykius 
laikys stebuklais, nors yra 
gerai žinoma, kad susirgi
mai, kurių pagrinde yra ner
vų sutrikimai, gali praeiti, 
jei ligonis yra labai stipriai 
paveiktas džiaugsmo, išgąs
čio ar kitokio nepaprasto 
dvasinio išgyvenimo.

ČIA BEŠALIŠKAS 
NEGALI BOTI

Švedų dienr. "Upsala Nya 
Tidning“ savo vedamajame 
straipsny teigiamai įvertino 
neseniai išleistą jaunųjų li
beralų programinę knygą. 
Laikraščio žodžiais, pagrin
dinis šios programos princi
pas remiasi įsitikinimu, jog 
galių kovoje tarp demokrati
jos ir komunizmo nėra vietos 
bet kokiam ideologiniam ne
utralumui. Ten pat rašoma: 
"Reakcija turi galioti vi
soms priespaudos ir nelais
vės formoms: deportacijom^ 
Pabaltijy ir mirties sprendi
mams Vengrijoj, lygiai kaip 
policiniam režimui Ispanijoj 
bei Portugalijoj, apartheido 
politikai Pietų Afrikoj ir te
rorui Angoloje, lygiai kaip 
diktatūrai Egipte, Ghanoj ir 
Kuboj.“

Pakalbinkime draugus, kai- 

•nynus ir pažįstamos užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina ma-

doleriai.

J. Venslnmas 

1 Stew*rt Street, 

Mossend, Bellshill
Scotland.

“Keleivio” administraci

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

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Užsakyk pas mos įvesti GARSŲJĮ 1962 METŲ 

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

sūnus, gimęs 1915 m. 
Meleškienė-Určinaitė Anelė, iš
vykusi iš Plungės.
Mikolaitienė Marijona, gyvenu
si Kaune.
Navickienė-Kardokaitė Albina ir 
vyras Navickas Stasys, kurį lai-

JUOZAS STALINAS
šiandien, kada prieš 8 

metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei 
vi© prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Įsigykite ta knygutę!

pagandos prasimanymas ir, 
kad jis savo gyvenime nesąs 
nieko nužudęs.

Į PARDI ODU 2 ARMONIKAS
, Parduodu dvi armonikas, viena visai 
1 ma-ai naudota, kita kiek senesnė. Ga
lima pirkti prieinama kaina. Prašom 
rašyti:

Mr. A. Stira 
14 Venine Road 
Methuen. Mass.

KNYGOS JAUNIMUI

GINTARkLk, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina .... ................. $1.00:

JŪRININKO S i P* DBA DO NVO- 
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui. 108 psl., kai
na .................................. $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, <59 psl. 
kaina ......................................... f 1.60

NAKTYS KARALISKIUOSE. Lh»
I do Dovydėno apysaka. 168 psl. 

kaina ................. .. S2 Ik*

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jum9 reikia —

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

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

"KELEIVIS”

<38 E. Broadvray, So. Boston 27, Masa.

Į ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85.000 arba 
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengi nas 
SU 10 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

$595.
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

I-

v.

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

teoooouoeoooooooeeeoooooo

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
bendram lietuviškam daroul, au<lėj» 

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

8LA GYVYBES APDRAUDA IF' $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDKAUDA ild $10.000 deėimOal

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas

SLA—SVEIKATOS lr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda patalpos iki $325 i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECLAMA Ir NEPRA 
RA8TINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos fkl 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gao 
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose tr SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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Bostono meno šventė 
prasidėjo

Nėra kam apsileidėlių 
paraginti

Susirinkimą* užkliuvo 
už išviečių

Lietu* sutrukdė gegužinę vimą su vėliavomis; Giedrei 
Karosaitei už talkininkavi-l

SKAITYTOJŲ BALSAI

Praeitą sekmadieni oras mą, Laisvės Varpo, J. Roma- Gerbiamieji,
Taip buvo So. Bostono L. Bostono apylinkėje buvo no ir Minkų radijų vedėjams Esu daug visokių knygų per- 

Piliečių Dr-jos birželio 21 d. blogas—tarpais lijo, todėl ir šiaudai, pirmon galvon skaitęs, bet tokios, kokia yra 
susirinkime. jis pakenkė ir Laisvės Varpo Keleiviui už minėjimo vėl- Stasio Michelsono “Lietuvių lš-

ie pagerbti susikaupi- Ę1 ^ktone rengtai gegužinei. luj ga,minimų. Balfo reikalų
inute no „askutinioio * » susirinko palyginu ne- vedėjui kun. Lionginui Jan- 

būrys ištikimiausių

Prieš kelerius metus mies
to savivaldvbė So. Bostone

Pereitą trečiadienį prasi
dėjo Bostono meno šventė, 
kuri baigsis liepos 8 d. Ji ir Į apsodino medžiais didžiąją 
šiais metais rengiama Pub-igatvę—Broadvay. 0 kiek

Jame
mo minute po paskutiniojo
susirinkimo mirė 3 nariai . _ ... ....
(J. Kasperas, J. Minkevičius N.cl“ ^ejones, kad
ir K. Urbonas,. priimti 9 ^bu*?s buvu? k,{r kas 
nauji nariai, be ginčų priimJ0“^?** J?* oras ''Ulų buv«s 
ta praeito mėnesio pajamų l)a an ebnis-

lic Garden—miesto sode. šiandien tų medžių beliko?
Visą minėtą laiką bus paro
da, kurioj dalyvauja bene 
100 menininkų, dienos metu 
rodomi filmai vaikams ir su
augusiems, o vakarais vaidi
nimai, muzika, tautiniai šo
kiai, baletas.

Paskutinė savaitė skilta 
beveik vien šokiams—bale
tui. Liepos 2 d. jazzo muzi
ka.

Antradienį, liepos 3 d. 8 
vai. vak. šoks Onos Ivaškie- 
nė* vadovaujamas Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių 
Sambūris ir kitų tautų šokė
jai, liepos 4 d. airių dainos, 
liepos 5 ir 6 d. Amerikos ir 
Afrikos šokiai, liepos 7 ir 8 
d. Jazz Ballet šokėjai šoks 
naujoviškus šokius.

Visais tais malonumais 
galima naudotis veltui, tik 
norintieji turėti sėdimąją 
vietą už kėdę moka 50 centų.

Pernai tą šventę aplankė 
apie 600,000 asmenų, tiki
masi, kad šiemet ją dar 
daugiau aplankys. Nueiki
me ir mes, lietuviai, ypač 
liepos 3 d. vakarą, kada ten 
pasirodys lietuvių atžaly
nas—Onos Ivaškienės tauti
nių šokių šokėjai. Nešykštė-
kime jiems ir paploti.

Mirė seniausias lietuvis

ir išlaidų apyskaita, kuri bu
vo tokia:

1 ajamų iš baro $8,686, i 
kitų $1,311, viso $9,007; iš-' 

gatvių liko kiek daugiau, Į laioų: prekėms $5,264, kitų 
oet jie apaugę varpučio miš- (algoms 81,805, aukų $220 
ku, ir nėra kam net kelių

'aukštų namų savininkų pa
raginti, kad jie prieš savo

Kai kuriuose blokuose vos 
vienas, antras. Tarp I ir G

namus dar auganti medelį 
apgintų nuo piktžolių- nes 
pats jis nepajėgia nuo jų 
apsiginti. Tos piktžolės va
sarą iščiulpia visą drėgmę 
ir neleidžia medžiui kaip 
pridera augti.

Kas čia privačius asme
nis sudraus, jeigu net toks 
pat miškas želia ir aplink 
medelį ties valdiniu namu— 
Municipal Bldg.!

Dar apie E. Petrauską

Meninę programą gražiai 
atliko Onos Ivaškienes vado
vaujamo sambūrio mažieji.

Balfo padėka

, . ... Balfo Bostono skvrius bir-
“;l:t?.-:>14’4\,1’1vl^^a!dų želio 16 d. minėjo* 1041 m.

ioo, pelno lieka $-42, bet birželio mėnesio baisiuosius 
kadangi menesio ga e P1 e‘i išvežimus. Skyriaus valdyba 

( augiau -uo nol^ padėkoti visiems,kių buvo 
kaip pradžioje, tai j»elno iš 
viso $1-548.

Ginčai kilo, perskaičius

$1,336

kurie į tą minėjimą atsilan
kė, parėmė aukomis ar kuo 
kitu prisidėjo prie šio minė

valdybos protokolą, kuria- jimo rengimo, o ypač yra dė
me, be ko kita, užrašyta, kad kinga prel. Pr. Virmauskiui 
nutarta pertvarkyti išvietes: už salę ir kitokią paramą. L. 
baro kambary įrengti išvie- Bendruomenės apyl. pirm. 
tę rtoiletą) moterims. Dabar į Stasiui Griežei-Jurgelevičiui 
jos vyrams ir moterims yra už talkininkavimą, Kaziui

Pereitame numeiy buvo 
pranešta, kad Edvardas 
Petrauskas, 4 vaikų tėvas, | 
gyv. 3 Ashcroft Girele, Gro- 
veland, Mass.. gavo inžinie
riaus diplomą Northeastem 
universitete. Vėliau patyrė
me, kad jo tėvai Juozas ir 
Marija Petrauskai, gyv. 28 
Thalma Rd., Dorchestery,' 
yra seni Keleivio skaitytojai.

Sveikiname ne tik jauną 
inžinierių, bet ir jo tėvus. 

Jaunina policiją

rūsy. Susirinkimas gyvai į tą Jonaičiui už gražią kalbą, 
klausimą atsiliepė. B. Kont- Tautinių šokių sambūrio vė
limas, P. Žirolis, S. -Janeliū- dėjai Onai Ivaškienei už tai 
nas, O Ivaškienė ir kt. pa-: dienai pritaikytos progra- 
reiškė, kad nėra jokio reika-1 mos paruošimą, kurią taip 
!o tai daryti, kad tai bus tik
pinigų išmetimas

So. Bostone gyvena senas

eivija Amerikoje“ dar nesu tu
rėjęs.

kui, dalyvavusiam minėjime Jos kai kurias vietas skaitant 
kartu su iš N’e\v Yorko at- teko ašarų išlieti, o kitos suža- 
vykusiais kun. dr. Vaišnora d»no tokį ūpą. kad, rodos, nebi-1 
ir redakt. S. Sužiedėliu ir jotumei stoti į kovą ir su mil- 
pasakiusiam jautrų žodį. žinu-
Jūsų parama Balfo valdybą Visiems patariu ją įsigyti ir Į 
dar labiau skatins dirbti vi- perskaityti, 
su vargstančiųjų brolių ir se
sių pavergtoj tėvynėj ir ki- thamokin, Pa. 
lur labui.

Valdybos vardu pirm. GAVOME NAUJĄ
A. Andriulionis ŽODYNĄ

Lietuviikas angliška* žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina
7 doleriai.

SOVIETAI NUTEISĖ 
JUOZĄ STREIKŲ

Bolševikų spauda paskel-1

J. D. Taunis

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota.. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja, dilba monogramas, 

j dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$2ū uz viską—galima moLeti po $1.25 

per savaitę.
HA 6-3900

Pakalbinkime draugus, kaibė, kad Juozas Streikus nu-:
baitas mirties bausme, juin.
brolis Izidonus la metų ka- lanu doleri>L
Ietį ir juodviejų draugas
Vladas Krasauskas—10 me
tu kalėti.

mynus ir pažįstamu* užsisa- 
me-

❖❖❖

Jie buvo kaltinami, kad 
kad 1010 metais, kai raudo
noji armija užėmė Lietuvą, 
organizavę partizanus, vė
liau bendradarbiavę su vo
kiečiais, o sovietų valdžiai 

gražiai atliko patys mažieji- vėl grižus į Lietuvą, tęsę ko- 
kad ne vienam žiūrovui rie- • vą prieš ją.

Susirinkimo žymi daugu- £"5 kai[l raQaJ ?tžal>'na5; 
ma valdybos sumanymą at- ^o^lauRsmo asaros’ **- Iš 1.900 vaistų, vartojamų A- 

s mylėti tėvynę Lie- menkoje, daugiau kaip 90% 
ituvą; Žalgirio tunto skau- buvo surasti per paskutiniuo- 

Susirinkimas buvo negau- tams ir skautėms už dalvva- S>us 12 metų.

mete.

sus. nebuvo net kelių direk
torių.

Ž-is

Paskutinis susirinkimas

Dorchesterio Amerikos; 
Lietuvių Piliečių Klubas pa
skutini kartą šį pavasarį ren-

Neseniai dar pradėjęs ei- kasi penktadienį, birželio 29 
lietuvis Kazimieras Prata-'ti policijos komisionieriaus d. 8 vai. vak., So Bostono L. 
pas. kuris jau peržengė de- pareigas Edmund McNama- Piliečių Dr-jos patalpose.

ra įsakė eiti Į pensiją visiem, Be kitų klausimų, tame

l

T ikram kovotojui už socialistines idėjas

JUOZUI v. ST1LSONUI mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai Nata
lijai, dukteriai Lilian, žentui Antanui Šateikai ir anū
kui Randolpfe’ui ir kartu su jais liūdime.

LDD 35 Kuopa Montrealyj ir velionio draugai

Bay View Itealty Co
Real Estate - Insurance 

Nolary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Broli i us M1 KON IS 
LIC EN SĖD BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas peikan- 
įeins, pariiuodautieiiio, n- drau- 
lžiaiitiems namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
tęs. A V 8-4144 ir CO 5-8841P

vintąją dešimtį. Jį daug kas 
laiko seniausiuoju lietuviu. 
Tačiau dabar paaiškėjo, kad 
buvęs dar senesnis — Ka
zimieras Urbonas-Urbonavi- 
čius, gyv. 264 Athens gatvėj, 
net 106 metų amžiaus. Bir
želio 10 d. jis mirė savo na
muose.

Velionis kadaise kirto 
miškus, visą laiką jis buvo 
geros sveikatos, dar nese
niai prieš mirtį jis sau malkų 
prisikapodavo, kuriomis kū
reno krosnis.

Liko jo antroji žmona 
Michalina 86 metų ir sūnus

kuriem sukako 65 metai. To. susirinkime bus kalba ir apie į
kių Bostono policijos parei
gūnų tarpe yra apie 75. į jų 
vietą bus priimami jauni 
tarnautojai.

Susižeidė stud. Čepas

Studentas Čepas susižei
dė darbe koją, todėl kuri 
laiką negalės ne tik dirbti, 
bet ir šokti. Jis yra uolus 
Onos Ivaškienės vadovauja
mo tautinių šokių sambūrio 
narys. Linkime jam greičiau 
pasveikti.

Edvard Urban, inžinerijos
profesorius Wayne univer
sitete Detroite.

Vėl L. Enciklopedijos tomas

Pakalbinkime draugus, kai
mynu* ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tam* penki doleriai.

' T----—*—

klubo metinį banketą, ku
ris rengiamas rugsėjo 23 d. 
klubo pirtnininkui pagerbti.

Giedrė Karosaitė laimėjo 
rašinio varžybas

Kanados L. Vilniečių S-ga 
buvo paskelbusi varžybas 
rašiniui apie Vilnių ar Vil
niaus kraštą parašyti. Jose 
dalyvavo ir Bostono Litua
nistikos mokyklos mokinė 
Giedrė Karosaitė, kuri lai-1 
mėjo trečiąją dovaną. Svei
kiname veiklią lietuvaitę! 

Moterys nugalėjo
Išėjo Lietuvių Enciklopedi 

jos 26-sis tomas, kuriame y- i Seniai

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ i 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte "* 
AM Bangomis 1190 kilociklų

FM Rangomis 105.7 megaciklų 
IŠ WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS.
Tel. Jlniper 6-7209

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

žmonės reikalavo
ra žodžiai nuo Rothfels iki į uždaryti šiukšlyną Veršių 
Saulės kalendorius. Šitą to-!pievoj (Columbia Point), 

>et jų balsas nebuvo išgirs
tas. Tik šiukšlių sunkveži-

mc*imą redagavo Pranas Čepė- 
•nas.

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBl STION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už .Ankšto Spaudimo

$269.Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 West Rroadnay. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų, avalynės, rr.edžiagų, maisto. » — .4 ir kitko. Visas išlaidas 
h SSSR muitą apmoka siuntėjas. •
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ įSTAIGDJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyto adresu. įdėkite daik
tu sąraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausio laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje, kurios dydis yra 16 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsą Įstaiga greičiausiai pat ar 

Maja ir persiunčia siuntimas. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sn 1NTUR1STO iealiojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais m
• tsL ryto iki 7 tsL vak. ir Mtsdieniais nnn S ryta iki 2 tai. po pietą.

YBDEJA8: JONAS ADOMONIS

miui suvazmejus vieną mer
gaitę netoli šiukšlyno, mote
rys pakėlė tokį trtikšmą—pi
ketavo šiukšlyną- vėliau 
miesto valdybą, motinų de
legacijos lankė įtakingus as
menis ir t.t., kad jau nebe
buvo galima jų nutildyti.

Galų gale bii-želio 19 d. 
gubernatorius pasirašė vals
tijos seimelio priimtą Įstaty
mą. kuriuo minėtas šiukšly
nas uždaromas.

P. ir T. Dumšai — seneliai

Birutė ir Juozas Baluko- 
niai biiželio 20 d. susilaukė 
sūnaus, kuriam vardą keta 
duoti Juozo-Petro. Mūsų ge- 
’ i prieteliai Petras ir Teresė i 
Dumšai iš Dorchesterio pa
sidarė seneliai. Sveikiname! 
Dumšų duktė Aldona atskris! 
iš Floridos ir bus jaunojo 
Juozo-Petro krikštamočia.

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

21 Valandų aptarnavimas

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

GEnera H120t

DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

niu* giminėm* į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu 
eina tvarkaigai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

i ' r r ' r
j Peter Maksvytis

Carpenter A Builder
925 E. Fonrth St,

Sa, Boston
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

RADIJO 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.

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 Eatimatea

SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 
Da broliai lietuviai 

Charles Ir Peter Kislaaskai;
Garantuojame gerą

■ ■ ' i

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
J Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) . . 
i Visais insurance reikalais 
J kreiptis:
• BRON1S KONTR1M

Jmtiee ef thePene*—Conntable 
598 E. Broadmay 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

ii The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus \aistu3.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-fift2ft

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius ir sekm.
mmmmmmaMmaMM0OB0OOOeeooeiOOS«eooosaoooMOeeOOMW

f »l IIIIMSI »•»» » »
Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

> Lipdau popierių* ir taisau^
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

mm

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumhing—Heating—Gaa—Oil 
| G«J» Šilimą permainyti S275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREETj 
DORCHESTER 25, MASS. Į

IUUIRT

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti l'pham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytajaa ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADKAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

5 TELEFONAS AN 8-2805 '

Į Dr. J. L. Pasakantis! 
Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiui, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sf/uare 
H ardu: ar e Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 KAST RROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popicros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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