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Amerika Išsprogdino Erdvėje
Galingą Vandenilio Bombą

Galinga Kelių Megatonų Vandenilio Bomba Išsprogdinta
20C Mylių Aukštyje; Kuriam Laikui Plačioje Srityje 

Radijo, Telefono Susisiekimas Buvo Nutrauktas;
Viso Pasaulio Mokslininkai Tyria Pasekmes

Kuba Vėl Skundžiasi
Dėl JAV Agresijos
Kubos vyriausybė vėl nu

siskundžia, kad Amerikos 
karo lėktuvai ir vienas Ame-

, . . .. , likos karo laivelis papildę,ba išsprogo ir jos jtaką j j- .. . .. ,
vairius samios reiškinius da- ««"*«» <’nes Kubos

šį pirmadienį Amerikos 
mokslininkai Pacifike virš 
Johnston salų išsprogdino 
galingą, kelių milijonų TNT 
galingumo vandenilio bom
bą dideliame aukštyje. Apie 
200 mylių aukštumoje bom

bai- aiškinama viso pasaulio 
mokslininkų

Tuoj po bombos sprogimo 
plačioje Pacifiko srityje vi
soks radijo ir telefono susi
siekimas buvo nutrūkęs, bet 
j,o trumpo laiko Havvajų ra
dijo stotys vėl pradėjo dirb
ti. Kaip išsprogdinta bomba 
atsiliepė į radaro ir kitas 
elektroninio sekimo priemo
nes, neskelbiama. Bomba 
tam ir buvo išsprogdinta, 
kad galima būtų patirti, j

nitetą. Lėktuvai iš aukštai! 
stebėję Kubą šnipinėjimo j 
tikslu ir pažeidę Kubos oro į 
rubežius, o karo laivelis bu-1 
vęs įsiveržęs į Kubs vande
nis. Kuba taip pat skun
džiasi, kad Ameriks kariai iš 
savo bazės Kuboje šaudę į 
Kubos teritoriją.

Amerikos vyriausybė vi
sus tuos kaltinimus atmeta, 
kaip iš piršto išlaužtus. At
rodo, kad Kuba vis dar gau.

BALTŲJŲ RCMŲ BIBLIOTEKA VĖL VEIKIA

“The American Institute of Interior Ih-'isners” atnaujino ir naujais baldais apsta
tė Baltųjų Rūmu pirmo aukšto biblioteką. Tai tos organizacijos dovana. Preziden
tienė Kennedy oficialiai atidarė bibliotekom patalpas. Paveiksle iš kairės minėtos de
koratorių organizacijos atstovai: Stephcn ,'usel, Miiton Glaser (pirmininkas), pir
mininkė I.enygon, Prezidento žmona. Eilėn ; ebm n McCIuskey ir I.erov Chambers 
(buvęs dekoratorių draugijos pirmininkas) . Biblioteka įrengta 18-©jo amžiaus galo 
stiliuje. Nauji šeimininkai Baltuosius Kū.mus žymiai pakeitė ir išpuošė.

Laisvos Alžerijos Nauji Vadai 
Ieško Savitarpės Taikos

Nepriklausomos Alžerijos Vadai Susirinko Aiškintis, Ar
Jie Gali Taikiai Sugyventi, Ar Turės Muštis; Kraštui 

Gresia Anarchija, Jei Arabai Ims Muštis Savo 
Tarpe; Maroko Juos Nori Sutaikinti.

Jazzo Orkestras Jau 
Grįžo iš Sovietuos

Šį pirmadienį amerikiečių 
jazzo orkestras, vadovauja
mas Benny Goodmano, pa
kyla kelionėn namo. Orkes
tras aplankė visą eilė Sovie
tuos miestų ir visur buvo 
širdingai, ypač jaunimo pa
sitiktas.

Orkestro dalyviai sako, 
kad Sovietų Rusija į juos 
padarė gana liūdną įspūdį. 
Kiek jie turėjo progos stebė
ti Rusijos žmonių gyvenimą, 
jis jiems padarė slegiančio 
įspūdžio. Didelis butų trū
kumas, žmonių apdaras ga-

na daug ginklų iš sovietų 
kaip bombos sprogimas at- Į bloko valstybių ir savo gin- į 
siliepia į įvairias susisieki- i klavimuisi pateisinti suran-1

SLA Suvažiavimas Newarke
V okiečiai-Prancuzai 

Paraduoja Kartu

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle pereitą antradienį 
paseklbė Alžeriją nepriklau
soma valstybe ir tuoj pat ša
lies valdžia buvo perleista 
arabams.

Bet dar prieš paskelbiant 
to krašto nepriklausomybę, 
iškilo ginčas tarp pačių ara
bų. Dalis arabų vadų ir dau
guma af žymi dalis alžyrie
čių armijos mano, kad ne
priklausomybė turi būti tik 
pirmas žingsnis į revoliuci
ją, arba i prancūzų išvary
mą, jų turtų nusavinimą ir 
ypač į žemės reformą, pai
mant iš prancūzų kolonistų 
jų žemes ir išdalijant jas 
vietiniams žmonėms.

mo priemones. Panašią bom
bą amerikiečių mokslininkai 
jau buvo išsprogdinę 1958 
metais, bet tada tas buvo pa
dalyta slaptai, niekam ne
žinant. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad toks bandymas buvo 
daromas. Dabar bomba bu
vo sprogdinama iš anksto 
apie tai pranešus ir net bom
bos sprogdinimo atidėlioji
mai iš kelių kartų buvo vi
sam pasauliui pranešti.

Prieš galingos bombos 
erdvėje sprogdinimą girdė
josi nemažai protestų. Prote
stavo rusai, bet jie tą daro 
iš papratimo, jeigu ne jie ką 
daro, jie tuoj protestuoja.. . 
Prieš bombos sprogdinimą 
protestavo ir kai kurie an
glų mokslininkai, bet užtat 
kiti visą tą bandymą skaitė 
įdomiu dalyku ir gyvai sekė

da vjsokio pateisinimo. Tam 
reikalui pasitarnauja ir kal
tinimai Amerikai, kad ji šni
pinėja ir dar ką tai daro 
Kubos teritorijoj.

įzlzint o c:171

d
viešbutyj
lietuvių klubo salėje buvo moji Taryba renkama dviem mieste priėmė bendrą vokie- 
suruoštas delegatams susi- j metams n a> t veji me i ~ jr prancūZų kareivių pa- 
pažinimo vakaras, kur buvo į saukiami seimai. fadą 3,0(X) vokiečių ir pran.
duota proga ir jaunimui pa-, Pastebėtinas ir kitas daly. cqZu pražygiavo pro tų dvie- 
sirodyti, būtent- jaunų ta- kas. Seniau SLA seimai jų (aatų vadus. Parade daly- 
lentų kontestas, dainos, mu- rinkdavosi lietuviškose sa- vav-o jp tankų daliniai, 
zika, šokiai, literatūrinė kū-! lėse, o dabar ištaiginguose I .
ryba, sportas ir “Miss Susi- viešbučiuose, kur už kamba- * okiecių kariuomenės da 

Julijos oro linijos kelei-; vienijimas” rinkimas. Tai rį dviem žmonėm reikia mo- Imiai gavo iš prancūzų tei

Nukrito Lėktuvas Su 
94-iais Žmonėmis

vinis lėktuvas pereitos savai-! buvo sekmadienio vakarą, 
tės gale nukrito Indijoj že- Pirmadienį 10 vai. ryto 
mėn netoli nuo Bombėjaus; delegatai susirinko viešbu- 
miesto, bet likimas keleivių j čio salėje ir čia gLA pirmi_ 
ir įgulos dar nėra žinomas. nįnkas Povilas Dargis ati-

Lėktuvas dingo šešios mi-1 darė 52-ąjį SLA Seimą. Pa- 
nutės prieš nusileidimą ae- Į sveikinęs delegatus, jis pa- 
rodrome Bombėjuje, bet jo Į prašė sekretorę padaryti de- 
nepasisekė greit surasti, nes! legatų vardošaukį. Manda- 
jis nukrito džunglėse. Tik j tams patikrinti paskyrė ko- 
sekmadienį lėktuvas pašte-; Kol mandatai buvo
bėjo nukritusio keleivinio I tikrinami, pasakyta keletas 

i kalbų.

keti nuo 10 iki 17 dolerių. lavintis įvairiose prancū- 
Suponėję lietuviai. ‘ ,įU kariuomenės stovyklose.

J Tie tai daliniai ir dalyvavo 
Šiame Seime ryškiai jau-; bendrame parade, 

čiasi ilgamečio SLA sekreto-

na mizernas, miestai irgi pa
darė nekokį įspūdį. Vienas! 
negras muzikantas sako, jog' kad griežtų reformų rei- 
pasakojimai apie rusų gyve-f k\a siekti palaipsniui, o pra- 

i nimo visokius trūkumus vi- džioje reikia laikytis pada- 
sai nėra perdėti. Kitas muzi- ryto karo paliaubų susitari- 
kantas negras sako, kad jam mo’. nes Kit-aip teks turėti 
teko patirti rasinės diskrimi- i sunkumų ir su prancūzais, 

kurie Alženjoj dar turi apie 
400,000 kareivių, ir bus sun
kumų su krašto ūkiu, kurs 
po 7 metų karo ir visokio te
roro yra sunkioje padėtyje.

Kad išsiaiškintų, ką ir ko
kiu būdu toliau daryti Alže
rijos vadai susirinko šį pir
madienį Rabat mieste, Ma
roke ir ten gal susitaikins ir 
sutars bendrą politiką. Kito
kiu atveju naujai laisvę ga
vęs kraštas pateks anarchi-

nacijos, sako, taksiukų šofe-, 
riai tyčia nepastebi negro 
keleivio ir pro jo nosį prava
žiuoja paimti baltą keleivį.

Pakišo Bombą V ak. 
Berlyno Komunistam

Sekmadienį kas tai pakišo 
bombą rytinės Vokietijos 
komunistų partijos būstinėj

i vakarinėj to miesto dalyje. 
' V d L.' irvr-ii i L-nmiin iclu noviju... , .. Rheims (Rens) miestas ir Vokiečių komunistų partija

l iaus dr. \ įniko ne ^mia>. jQ gargi katedra per pirmąjį ! gali veikti ir vakariniame 
Po pereitojo >eimo jis mirė.

Kiti Alžerijos vadai ma-

jon ir skurdan...

lckt-uvo poclsskns n* tik vo
bombos sprogdinimo pada- jjau bus žinoma, ar iš kelei-! Pasirodo, kad kuopos bu
rinius.

Galingosios bombos iš
sprogdinimas erdvėje ir jos 
padariniai dabar studijuoja
mi mokslininkų visame pa
saulyje ir ypač Amerikos 
mokslininkai su atsidėjimu 
dalyką aiškina. Bomba turė
jo būti išsprogdinta liepos 4 
dieną, bet dėl visokių kliū- 1 
čių jos sprogdinimas buvo 
atidėliojamas net penkis 
kartus. Pagaliau šį pirma
dienį sąlygos buvo geros ir 
sprogdinimas atliktas.

Amerika Maitino 
Alžyro Vietinius

Amerika pasiuntė alžyrie
čiams keletą tūkstančių tonų 
maisto tuo metu, kada Alžy
ro miesto arabai dėl “slap
tosios armijos” teroro nega
lėjo iš niekur gauti maisto. 
Amerika maistą siuntė per 
privačias organizacijas ir 
prancūzų teroristams neži
nant.

į parau!įni kanĮ b?vo visiškai Berlyne, nors ji ten didelio 
pasisekimo neturi, o atsiran
da savanorių, kurie ir bom
bomis tą partiją payaišina. 
Nuo bombos sprogimo šiek 
tiek apardyta kompartijos 
būstinė, bet šiaip niekas ki- 

! tas nenukentėjo.
Rytinės Vokietijos komu

nistai skelbia, kad komuni
stų ofiso namas “paverstas į 
pelenus,” bet tai tik nusi
skundimas. Tikrenybėj nuo
stolių mažai tepadaryta.

Taip pat yra miręs buvęs vi- vokiečių suardyti, o antrame 
cepirmininkas Maceina i>' pasauliniame kare prancū- 
buvęs “Tėvynės” redakto- zaj 2949 metais prie to mie- 

' sto pasirašė pasidavimo su- 
rodo, tarti su Hitleriu. To miesto 

kad dabai Susi. ienijimas tu. parinkimas vokiečių-pran-

nūs Vasylius.
Sekretorės raportas

70 narių ir >>,505,824 i tūzų bendram draugiškumo

Bethesda karo laivyno ligo
ninėj nuo širdies smūgio 
mirė senatorius Francis Fa
se. repuhlikonas iš S. Daco- 
ta, 65 m. amžiaus. Iš va
karo jis dar ilgai dirbo savo 
raštinėj senate. Nuo 1936 
m. jis buvo atstovu rūmuo
se. o nuo 1950 m. senate.

Seniau SLA seimai rink- dėl SLA valdyba stengiasi 
davosi kasmet, todėl kas- pritraukti į Susivienijimą ko 
met reikėdavo ir Pildomąją daugiausia jaunuolių, kad 
Tarybą rinkti. Bet tokia galėtų tą turtą jaunajai lie- 
praktika vargindavo organi- tuvių kartai palikti, 
zaciją. Vos tik pasibaigdavo Daugiau po seimo.

Narkėiiūnaitė Traukia Republikonu Partija ir Vėl
| Teismą Bertašių Ieško Partijos Kebo

Gydytojų Streikas 
Kanadoje Tęsiasi

Gydytojų streikas Kana-■ 
dos provincijoj Saskatche-! 
wan dar tęsiasi. Ir gydytojai ' 
ir provincijos vyriausybė vėl 
kalba apie derybų atnauji
nimą, bet kol kas derybų dar 
nėra.

Ginčas tarp gydytojų
Žurnalistė Salomėja Nar- Republikonu partijoj, be- 

kėliūnaitė traukia į JAV tei- siailinant rinkimams, vėl
smą agronomą Bertašių, ku- gyvai svarsto avo politinį Į vyriausybes dėl priverstino j 
ris rašęs, kad jos kelione i kelia ir vis nepajėgia surasti įmonių draudimo nuo ligos Į 
Lietuvą apmokėję komunis- politinio nusbtatymo, kut^liyedimo šukele didelio susi-, 
Ui. P. Bertašius siūlė, kad ta visai partijai būtų priimti- į domejimo ne tik Kanadoj, 
ginčą išspręstų L. Bendruo- nas I'artiP’s konsei-vatyvus bet ir J. Amerikos Valsty-' 

■ " bese, kur žmonių draudimo 
nuo ligos klausimas plačiai 
svarstomas.

Daugelis gydytojų Ameri
koje gydytojų streiką smer
kia, kaip priešingą gydytojų

ir

menės garbės teismas, bet S sparnas griežtai yra priešin-
' Narkėiiūnaitė tą pasiūlymą gas partijos liberalams, ku- 
atmetė. ‘ ryškiausias atstovas šiuo

, Išeina Uip, kad L. Bend- i metu vra Ne" Ywko 
j ruomenė yra gera Amerikos natorius Nelson Rockefeller,
Lietuvių Tarybai ardyti, bet bet prieš ji pasisako partijos 
nenusipelno pasitikėjimo dešinieji kurie yra linkę į priesaikai ir jų pasižadėji- 
ginčui spręsti trp dviejų lie senatoriaus Goldwater poli- mui skubėti į pagalbą žmo-1 
*■— -- * nėms ligos atsitikime.

IR JIS žl VO

Sudužusio prancūzą lėktuvo 
pilotas Andrė Lesieur, kuris 
taip pat žuvo lėktuvo nelai
mėj. Jis dažnai vairuodavo 
prezidento de Galle lėktuvą.tuviu. tika.

Dr. B. Soboleviėius
Nori Likti Anglijoje
Sovietų šnipas, vilkaviš

kietis dr. Soblen-Sobolevi- 
čius, kurs vežamas iš Izrae
lio bandė nusižudyti, dabar 
yra Anglijos kalėjime. Jis 
jau galėtų keliaut į Ameriką 
ir čia sėstis į kalėjimą, bet 
jis per savo advokatus prašo 
Anglijos suteikti jam prie
glaudos teisę, kad nereikėtų 
sėstis į kalėjimą.

Anglija ir Amerika turi 
sutartį dėl kriminalistų išda
vimo, bet sutartyje nėra nu
matyta, ką daryti su šnipais. 
Todėl anglų teismas spręs, 
ar dr. Soblen bus išduotas 
Amerikai, ar jam bus suteik
ta prieglauda Anglijoj.

Amerikos mokslininkai iš
tobulino būdą susekti pože
minius atominius sprogdini
mus ir jeigu ikišioliniai pa
tyrimai pasitvirtins, galima 
bus tartis su rusais ir dėl po
žeminių sprogdinimų kon
trolės. Iki šiol nebuvo prie
monių susekti požeminius 
sprogdinimus, bet jei ir juos 
galima bus susekti, kaip ir 
sprogdinimus atmosferoj, 
tada su rusais bus lengviau 
susikalbėti dėl atominių gin
klų bandymų uždraudimo.



Puslapis antras

Gydytojų streikas
Kanadoje, Saskatchewan provincijoj, kilo nekasdie

ninis streikas — gydytojų streikas prieš ligonius. Saska- 
tcheuan provincija Kanadoje turi socialistinę vyriausy
bę. Tos vyriausybės ir vietinio parlamento bendromis pa
stangomis išleistas Įstatymas apie priverstiną tos provin
cijos gyventojų draudimą ligos atsitikime. Saskatchevvan 
provincijos Įstatymas yra panašus i Anglijos Įstatymą, 
kurs užtikrina visiems Anglijos gyventojams nemokamą 
gydytojo ir ligoninės pagalbą ligos atsitikime. Kanadoje, 
kaip ir visoje šiaurės Amerikoje, toks Įstatymas yra nau
jenybė ir ypač gydytojai Amerikoje ir Kanadoj griežtai 
yra priešingi ligonių kasoms ir priverstinam žmonių drau
dimui nuo ligos. Kai sakome “gydytojai,” turime galvoje 
gydytojų organizacijas, kurios kalba visų gydytojų var
du, nors nebūtinai atstovauja visus gydytojus. Ir Saska- 
tch'ewan provincijoj iš 900 gydytojų tiktai 600 su viršum 
išėjo Į streiką, o kiti tęsia savo darbą ligoninėse ar priva
čioj praktikoj. Panašiai ir Amerikoje toli gražu ne visi 
gydytojai yra priešingi priverstinam žmonių draudimui 
ligos atveju. Bet nėra abejonės, kad didžioji dalis gydy
tojų, kaip Kanadoje, taip ir JAV-ėse yra priešinga priver
stinam žmonių draudimui.

Gydytojų streikas yra nepaprastas tuo atžvilgiu, kad 
jis visai nesiderina su gydytojų humanitarine misija pa
dėti žmonėms gintis nuo ligų ir nuo mirties. Gydytojas j 
nėra verslininkas, jis nėra nė amatninkas ar darbininkas, 
kurie gamina vartotojams reikalingas prekes. Gydytojo 
patarnavimas yra visai kitos rūšies negu kitų profesijų 
žmonių patarnavimas. Tą suprato garsusis senų laikų gy-

ALLL1\1>, SO. BuSiuK

PROTESTVOJA PRIEŠ LAIŠKŲ

Senatorius Kari E. Mundt iš S. Dakotos protestuoja, 
kam žemės ūkio departamento valdininkai tikrina vi
sus laiškus, kuriuos tas senatorius ir šen. Carl Curtis iš 
N'ebraskos rašė žemės ūkio departamentui visokiais 
reikalais. Tie senatoriai mano. kad žemės ūkio departa. 
mentas nori ka nors iš tų laišku surasti, kas galėtu 
kampromituoti tuos senatorius. Abu senatoriai daly
vauja komisijoj, kuri tikrina Bille Sol Estes skanda
lą. žemės ūkio sekretorius tą griežtai užginčijo.

bės,(o gal jų bus ir žymiai 
daugiau 1 bus vienas ūkiškas 
vienetas. Draugystė, paremta 
ūkišku bendradarbiavimu, 
yra nepalyginamai stipres- 

į nė, negu politinis susidrau- 
i gavimas, laiko sąlygų padik
tuotas ir todėl paprastai ne
stiprus. Kas kita muitų uni
ja, ji jungia bendromis mui
tų sienomis apsitverusias ša
lis i vieną ūkišką kūną ir 
verčia tokias apsijungusias
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Trys naujos valstybės
Liepos 1 d. Afrikos vidu-

ryje gimė dvi naujos valsty
bės, Burundi karalystė ir 
Ruanda respublika. Abi

, . .... . . . naujos valstybės yra netur-
valstybes ir politikoje bend- Įjng0S> neturi daug gyven- 
rai.arbiauti. tojų q)O 2 suvirs milijunus)

Europos muitų unija, prie ir pasaulinėj politikoj ilgą 
kurios dabar nori dėtis An- laiką nevaidins didesnio 
glija, Norvegija, austrai, Šve- vaidmens. Jų svarbiausias 
dija, Norvegija, Portugalija' reikalas yra išlaikyti vidaus

dabar tebėra Maskvos lioka
jai ir savarankiškai galvoti 
dar neišsimokė. Būdami 
Maskvos vedami ant politi
nio pavadžio komunistai ne
gali būti “taikos kovotojai,” 
nes jie kovoja “už taiką,” 
kokios Maskva nori, o todėl 
komunistai yra tik veidmai
niškos maskvinės taikos šali
ninkai.

ir net frankinė 
Graikija ir kas tai dar, da- 

. bar labai madoje. Bet kol 
' Anglija Į ją nejsijungė, jos

Komunistų bandymas pa- 
Ispanija, i tvarką ir bandyti vytis pa- sisavinti “taikos ir demokra- 

žangesnes valstybes.
Pereitą savaitę gimė ir 

trečioji nepriklausoma val-
nanų skaičiaus didėjimas stybė Afrikoje—tai Alžeri- 
tebėi a ateities reikalas. Vis- ja, milžiniška savo plotu,

tijos kovotojų” vardą kve
pia sena veidmainyste ir de
mokratai, kaip ir taikos šali
ninkai tokių “sąjungininkų” 
vengia kaip šeškų.

kas parei nuo to, ar Anglija 
susitars su šešiomis Vakarų 
Europos valstybėmis. Jei an
glai susikalbės, tada durys 
atsidarys ir kitoms Europos 
tautoms, o Amerika jau turi 
priimtą Įstatymą, kurs duo

Elzaso ir Lotaringijos pro- žiu nesantaiką tarp Prancū- 
vincijos. Pirmasis pasaulinis zijos ir Vokietijos, juo In
karas dar tebėra daugelio biau. kad visai Vakarti Eu- 

dytojas Hipokratas, kuris iš savo mokinių imdavo prie- žmonių atmintyje ir jo pa- ropai išaugo pavojus Rytuo- 
saiką, kad jie tarnaus žmonėms visokiose aplinkybėse, sekas visi žinome. Tame ka- se — rusiškas bolševizmas, 
užlaikys paslaptį sužinotą žmogų begydant ir t. t. Hipo- re daugiausiai kraujo liejo kurs su dideliu apetitu žiū- 
krato priesaika jau buvo žinome prieš 2.400 metų, o kai prancūzai ir vokiečiai. Kare ri i Vokietiją ir Prancūziją 
kurie universitetai ir dabar iš baigusių medicinos mok- Vokietija buvo sumušta su ir dar net šiandien tikisi tas 
slą žmonių ima panašią priesaiką, tuo pabrėžiant, kad gy- Anglijos, Rusijos ir Amen- valstybes padaryti savo sąte- 
dytojo misija gyvenime vra kiek kitokia, negu batsiuvio, kos pagalba, bet vokiečių litais, kaip padarė Lenkiją, 
ar kurio kito darbininko* bei amatninko. taut°? ambicijos tame kareVengriją. Rumuniją, Bulga-

Todėl sunku suprasti, kad gydytojai išeina į streiką, . .. . - . . - rt t t ... į
uždaro savo ofisus, nevyksta Į ligonines, nukabina savo xo P!1? usin Jr Pne t;n2* ykkietiia . . - ...... . : . .. . . mos progos Vokietna vėl is- tinę voKienją.telefonus ir iškeliauja žvejoti ar medžioti, kai ligoniai ... .• .... .. „ . . t> x * - • 1 e 1 * v kilo kaip iki dantų ginkluo- Ar Vok etijos ir Prancūzi-,esko pagalbos ,r jos negauna Bet taip nyko Saskatcke- * ir ambici kariauto. su?itaikvJmas vra tikrai.
wan provincijoj pereitą savaitę. Ten jau vienas devynių ja HitIeriui vadovaujant. Ujems laikams, kas tą gale- pats Karolis Didysis-Charle
menesių vaikas mirė negavęs gydytojo pagalbos. Gal ir Vokietija atnaujino kovą dėl tu pafakvti. Dabartinėse są- magne skaitomas feodaliz.
gvuyvupas iitrvruvų j«m Į/ovtvvi. izcx ievai..««- nuropos ir sugniužo tiK. an- lygose vokiečiams ir prancu.
tų visai kitokia nuotaika, jei jie būtų galėję susilaukti Į glu-saksų jėgos perblokšta. zarnį! nėra ko bartis ir peštis,
gydytojo pagalbos. i po antro pasaulinio karo Vokiečiai atsisakė nuo Elza-

Saskatc-hewan provincijos Įstatymas apie Įvedimą pri. . Vokietija buvo padalyta i 4 so ,r Lotaringijos, prancūzai 
verstino draudimo nuo ligos, turėjo pradėti veikti nuo ba- ; dalis, bet mes žinome, kaip atsisakė nuo Saaro krašto, i 
landfto 1 d., bet derybos su gydytojais dėl Įstatymo prak- . trvs jos dalys , Vakarų Są- ^U1j J^e laiške pretenzijas

nevieninga gyventojų sąsta
tu, bet iškovojusi sau nepri
klausomybę prancūzų “nuo
vargiu” ir arabų, o taip pat bar panaikino visokius su- 
ir kitų valstybių kariška pa- varžymus turistams ir koto- 
rama. Dar ir dabar didžioji kiems atvykėliams iš Sovie- 
dalis Alžerijos armijos yra tų Sąjungos ir jie dabar ga- 

da prezidentui plačius Įga-1 Tunise, mažesnė dalis yra j^s lankyti visas Amerikos 
liejimus tartis su Europos Maroke ir pati mažiausia daHs> kaip ir patys amerikie- 
muitų unijos nariais dėl ar- dalis pačioje Alžerijoj. čiai. žinoma, kariški irengi- 
timo ūkiško bendradarbia- Alžerijos, kaip ir Maioko mai ir amerikiečiams drau- 
vimo. Kalbama net apie “in. uup ?ėl a- Alzenjoj gyvena džiamos vietos bus ir sve. 
terdependence” tarp ūkiškai a,al5ab bei >eiai, 
toliausiai pažengusių kraštų. J Piancuzai 11 kt. Vyraujantis, namOs

elementas, prancūzus ispra-i . .
Pastaba: Karolis Didysis- gju§ arba išvarius lauk, liksi Sovietų Sąjungoje dar jr 

-Cbarlemagne gyveno 742- arabai, o kitos tautinės gra- dabar visa eilė krašto sričių 
-814 metais, jis buvo užsidė- pės liks arabų pajungtos,

Draugiškas žestas.. .
Amerikos vyriausybė da-

čiams iš Sovietijos nepriei-

ir kitiems 
yra drau-

naus kaiūną ir buvo apvie- milijonai berbeių neturi jo- džiamos lankyti. Kodėl? Ga- 
nijęs anų laikų Europą Į vie- kių tautinių teisių. j las žino. Kartais rusai sako,
ną valstybę. Jo imperija su- Nelaimei, arabai patvs kad jie nenori svetimtau- 
aižėjo po jo mirties. Jo vai- Alžerijoj dar nėra vieningi čiams lodyti kariškas pas
kui pasidalijo imperiją, o įr kol jie persiims, ar susi- laptis, bet tiknimoj nenori 

tars, Alžerija pagyvens kiek r°dyti savo nelabai gražių 
anarchijos tvarkoje. Tuo
tarpu geri kaimynai maro-

amerikiečiams
jęs Romos V akarų imperato- kaip tai yra Maroke, kur keli etimtaučiams 

‘ 1 ' ■ ‘ ' ‘ ‘ džiamos lankvti.

mo santvarkos kūrėjas.
—ab

vietų. Juk ir visa Lietuva te
bėra draudžiama turistams,

kiečiai, kurie padėjo alžyrie- kaip ir visa Latvija. Kodėl? 
čiams muštis su prancūzais, ■ Tik Vilnius ir Ryga yra tu-

KONSULATO IEŠKOMI jau pasirodė šailokais ir pa ristams atviri miestai, o jei
siuntė savo kariuomenę už- kas nori matvti Šiaulius, Ma- 
imti dali Alžerijos Sacha. Į riampolę, Klaipėdą ir Jelga-w . i-.— _ ____ j~ r ____ -z__ z- . - ... Augustinaitis Jonas iš Pečiulis , - - _____ . _ . _ _

tiško Įgyvendinimo ilgai užtruko ir Įstatymo Įsigaliojimas (jungininku okupuotos, greit P° karo, karo reparacijų ir kaįmo> Anykščių vi., Utenos ros, kur yra aliejaus, gele- va, turi gauti specialinj leidi- 
susivienijo, ūkiškai atsistatė j Pana?ū? klausimai neerzina apskrities_ jžies rudos, anglių ir kitokių
ir Įsipiršo buvusiems prie- santykių, kaip tai buvo po Burbjen- veronika ir jos sesuo žemės turtų. . . 
šams i sąjungininkus prieš j pirmojo pasaulinio karo. To- Kairiūnienė Palionija. Tą pat darytų ir Tunisas,
Sovietų Rusija., .šiandien dėl taikus sugyvenimas at- ^apaitė Alisa. gim. 1924 m., gy-i jei nebijotų, kad Alžerijos Į šnipinėti” irisams nepalan-
vakarinė Vokietija ūkiškai rodo Įmanomas. Bet yra po- venusi Kaune, po karo buvusi kariuomenė Tunise nušluos kių žinių. Tokių vietų yra ir
yra stipriausia Europos vai- litiniu skirtumu. Prancūzijos; Mlienchene Vokietijoje. ga!i bū- visa Burgibos valdžia, nes
x..v, . ziz. i alžyriečių kareivių Tunise

buvo nukeltas iki liepos 1 d. Su gydytojais betgi visvien 
nebuvo galima susitarti. Vyriausybė nebeatidėjo Įstaty
mo veikimo pradžios, nes gydytojai kėlė reikalavimą, 
kad Įstatymas būtų visai atšauktas. Su tuo vyriausybė ne
galėjo sutikti, nes Įstatymas priimtas parlamento ir jis 
atitinka tos provincijos žmonių daugumos pageidavimą.
Gydytojai ir dabar, išėję i streiką, stato vyriausybei ul
timatumą atšaukti Įstatymą, o vyriausybė siūlo jiems tęs
ti derybas dėl būdų Įstatymą Įgyvendinti.

Streikai dažnai paliečia “pašalinius” žmones, bet 
visgi susisiekimo priemonėse streikas ar koks panašus, jei *Ko'e]po miesto burmistras 
ir sudaro nepatogumų žmonėms, tai visgi nėra gyvybės ar r|r Konrad Adenauer 
mirties klausimas, kaip yra gydytojams išėjus i streiką.

Gydytojai, išeidami Į streiką, savo profesiją paže
mino, save sulygino su bet kokios kitos profesijos žmonė
mis ir parodė visuomenei, kad jų eilėse vyrauja dolerio, 
o ne žmoniškumo principas. Peikia linkėti, kad Saskatche
vvan provincijos vyriausybei pasisektų gydytojų daugu
mos ultimatumą paversti Į nieką ir surasti pakaitalą už- 
miršusiems savo pareigą gydytojams. Nusileidimas gydy
tojų ultimatumui būtų kapituliacija prieš vienos profesi
jos savanaudiškumą ir blogas pasitamavimas ne tik Sas-

įtvbė, o karišku žvilgsniu ji prezidentas de Gaulle vie- tj j,tek-jusi už Klauso Gronen.
i irgi greit bus, jei dar nėraj^ai ir labai aiškiai pasisakė'
'stipriausia Europos valstvbė. už palikimą Lenkijai buvu- ...* 1 - ‘ i --i - • „ 'relezinu

Po karo Vokietijos prieša
kyje atsistojo kadaise buvęs

i --i - •.. -i - : ”ficzinis Juoze.s, Onos sūnus,siu vokišku žemiu iki Odros
zni • \ gimęs apie 1916-1911 m„ gvve-Hkieno) ir Nysos (Neisse) • ' , .

ir i • ___ nes Narkunu kaime, Gelgaudis-upiu. Vokietijoj toks gen. de • . > «
. * Gaulle pasisakvmas kelia k!'’

_ ka- dau? tu]žies hį de Gaulle Kavaliauskas Juozas. Juozo sū- 
tahkas. kilęs is Pareimo, sa- pasisakė galutinai. Mes ma-■m,s- 1920 m- Siesikuose,
vo jaunose dienose buvęs ’ . . , .. . . Ukn
kone separatistas, žodžiu o,w. ka>p Amerikos varta,, 

kūne juk Lenkijos padali
jimą Jaltoje kartu su Sta
linu atliko, apie vakarines 

Senais laikais, kai Pran- Lenkijos sienas šoka kvai- 
cūzijos revoliueiios eieroje ]a kazoka ir visą reikalą nu
buvo iškilęs Nepoleonas Pir- stumia iki “taikos konferen-
masis, jis buvo prijungęs rijos.” Ivg nesulaukus tos km.. Daugailių vals., Utenos aps. 
kainji Reino pakraštį prie • konferencijos jie negalėtų Į Nenius Jonas, Antano sūnus.

prancūziškos
žmogus.

orientacijos

mą. Matyt, rusai mano, kad 
tokiose vietose, kaip Lietuva 
ar Latvija, turistai gali “su-

pačioje Sovietijoje. Ten tu
ristams durys uždaros. Ame
rika, atsilygindama už rusų 
toki aprėžtą vaišingumą, bu- 

Trvs naujos valstybės ir! vo nustačiusi vietas, kurių 
trys nauji Jungtinių Tautų keleiviai iš Sovietijos nega- 
nariai, kurie padės 104 na- Įėjo lankyti. Dabar tas sū
riams spręsti pasaulio prob- (varžymas čia panaikintas. 
lemas- Į Mainais už tai Amerika ne-

_ t <__ ! gauna nieko. Gal kada ir ru-
Siulė “bendra frontą” i caj susipras nebeslėpti savo

Komunistu partijos taip j ^rail^ziaTnųjy sričių. Gal? 
vadinamame laisvajame pa-i šiaip tai yra “draugiškas 

žestas” visai dvkai, taip sa
kant magaryčios už nieką.

yra daugiau negu Tuniso ka
reiviu. . .

kmergės apskrities.
Lepševičius Stasys ir Vincas,
Jono sūnūs, kilę iš Niveliškių 
km.. Žaslių parap.
Lukoševičius Juozas, Genovaitės ; ?au^vip visai nepasikeitė po 
tėvas. Stalino galo, nors jos turėjo
Miku lėnas Silva, gim. šikšnių

katchevvanės, bet ir kitų Kanados provincijų ir net JAV P,ancūrijos ir keliolika me- apsispręsti. Prancūzija, ma-! Neniuvienė Ona ir Nenius Jonas,
gyventojams.

Amžini priešai taikosi
Vokietijos ministerių pir-1 Karoliui Didžiajam mirtis,

mininkas dr. Konrad Ade
nauer pereitą savaitę baigė 7 
dienų oficialinĮ lankymąsi 
Prancūzijoje ir oficialiai už
antspaudavo dviejų amžinų 
priešų susitaikymą “visiems 
laikams.”

Kadaise labai seniai šių 
dienų Prancūzija ir šių die
nų Vokietija buvo vienoje 
valstybėje. Tos valstybės 
priešakyje stovėjo imperato
rius Karolis Didysis-Charle- 
magne, kurio sostinė buvo 
šių dienų vokiečių mieste 
Aachene, prancūziškai vadi
namame Aix - la - Chapelle,

Prancūzija ir Vokietija pa 
suko skirtingais keliais ir 
tarp tų valstybių per amžius 
ėjo varžytynės, o jau mūsų 
laikais, dar senu žmonių ar- 
mintyje tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos vyko trys labai 
kruvini karai, kurie visi bu
vo vokiečių išprovokuoti.

1870-71 metų karas prasi
dėjo, kaip Prūsijos-Prancū-

Bet ir nustolio iš to daug gal 
nebus.

visokiu krizių ir pilvo sopė
jimų. Geriausias tam pavyz
dys vra Amerikos komunistų 
partija. Ji mainė vadovybę, Taikos kermošius

tu tas kraštas buvo Francu- tyti, turėdama galvoje būsi- 
zijos dalis. Kaip visoj Pran- ma draugystę su Lenkija, 
cūzijoj. taip ir Pareinvj bu- sienų klausimu aiškiai pasi- 
vo panaikinta baudžiava ir sakė ir visvien neprarado 
to krašto žmonės buvo su- Vokietijos bičiulystės.
sigyvene su Prancūzija. Po 
Napoleono kam Pareinis bu
vo atiduotas Priisijai, bet to 
krašto žmonių nieks neklau
sė, kur jie norėtu priklausy
ti. Pareinis pasidarė Prūsi
jos dalis, bet to krašto žmo
nėse liko ilgesvs tu laiku, ka
da iie buvo Prancūzijos pi-

Vokiečiu - prancūzu suar
tėjimą su=tinrino Sovietų 
Rusijos grobikiška politika 
ir tarp tu tautu pradėtas ar
timas ūkiškas bendradarbia
vimas. Taip vadinama “ben
droji Europos rinka” arba 
muitu unija, svarbiausiai re
miasi prancūzu ir vokiečiu

liečiai ir jų tarpe buvo ne- susitarimu bendradarbiauti 
maža. separatistų, kurie s» ,-Wn -e muit
ma ommtn butu nuo Pnuujos p,.,,,■ h'pnf1ra(Iar.
atsrtkvre u-dejes, pne Pran. hiavimas hm.o į,rtartas n1ie.
cūzijos. Vienas i senaratiz

zijos, bet Į ji tuoj pat Įsi- ™a savo iaunvstėie linkusiu Jr - palaipsnio
traukė visos vokiškos vals-, buvo ir Konrad Adenauer. imnitu vnijos’j^endinimo.
tybės ir tas karas pasibaigė' Pasidaręs Vokietijos mi- 
Vokietijos suvienijimu Į vie. nisteriu pirmininku (kanc 
ną Reichą ir Prancūzijos leriu) dr. K. Adenauer skai

no ir anglių srityje, o vėliau

Iki 1970 metų muitų unija 
turės būti visai Įgyvendinta 
ir ūkišku atžvilgiu tada še-

prie pat Belgijos sienos. Bet apipusimu. Iš jos atimta tė savo misiją užbaigti am- šios Vakaių Europos valsty-

Jono sūnus.
Norbutas Antanas, 
sūnus, gyvenęs 901 
St.. Chicago. III.
Padolskis Juozas, Mykolo sūnus. 
Pranauskas Petras ir Sidaras, 
Jono sūnūs.
Vadeiša Petras. Povilo ir Anelės 
sūnūs, gimęs šakių 
vu vals., vokiečių 
Daugpilio kalėjimo.

; lyg ir mainė savo kailiuką, 
.bet kaip buvo taip ir paliko 

Kazimiero Maskvos agentūra ir vis dar 
West 33rd £rraibstosi tu pačių “triksų,” 

kaip ir seniau.
Amerikos socialistu parti

ja ir socialdemokratų fede- 
raciia laikė savo suvažiavi
mą Wa.«hingtone, D. C. A-

km., Smal- menkos komunistu parti.ia 
išvežtas iš atsiuntė socialistų konvenci

jai pasiūlyma užmiršt praei-
Vadeiša Zenonas, Jono ir Mari- j L*, sudaryti “bendrą frontą
jos sūnus, gimęs šakių km., 
Smalvų vals., vokiečių išvežtas 
iš Daugpilio kalėjimo. 
Vilčikauskas Jonas, kilęs iš 
Viekšnių, atvyko Amerikon dar 
prieš pirmąjį pasaulin; karą.

Iv-škomieJi arPa apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF L1THUAN1A 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

Maskvoje liepos 9-14 dd. 
posėdžiaus “taikos kongre
sas,” i kuri komunistai ir jų 
bendrakeleiviai stengiasi su
traukti dideles minias žmo
nių. Taikos kermošiaus or
ganizatoriams nesvarbu su
traukti taikos šalininkus, bet 
i Maskva viliojami tie, ku
rie jau iš anksto sutinka pa
sisakyti už taika, kokios Ma
skvos diktatoriai nori.

Žinoma, tokiame kermo
šiuje Vakarų pasaulio taikos 

Žinoma, socialistai ta ma- į organizacijoms nėra pras- 
skviniu žmonių pasiūl.vmą ™čs dalyvauti ir visos, nuo 
atmetė, kaip veidmainių siū- komunistu nepriklausomos 
Ivma. Savo atsakyme sočia- organizacijos, atsisakė siusti 
listai pabrėžia, kad komuni- savo delegatus Į Maskvą. Ja- 
stai netinka demokrati jai nedalyvaus vienas kitas pa
ginti. nes jie kaip buvo, cifistas ir ne iš komunistinio 
taip ir lieka demokratijos darželio, bet tokių balsas 
priešai ir kur jie valdo, de- nuskęs komunistinių kraštų 
mokratijos nėra. Be to, ko- delegtų jūroje.
munistai, kaip buvo, taip ir_________ D.

ir bendromis pastangomis 
ginti Amerikos demokratiją.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

B TOLIMŲ JŲ HAWAJŲ
A. ’ENKINS

Jau rašėm, kad mūsų kolo- visuomet būna garbinga 
nija nyksta, ir gausus lietu-1 vieta, kaip unijos pionieriui, 
vių būrelis krinka it Grigo' kuris įstojo unijon 1907 m.,
bitės, Be pirmiau paminėtų, 
pasižadėjom plačiau parašy
ti apie So. Bostone visiems 
gerai žinomą Stasį Grub- 
liauską, kuris stropiai ruo
šiasi ir jau sparnus miklina 
skristi į Floridą gal ir nenuo
latiniam įsikūrimui, bet, 
spėjame, kad į Havajus var
gu jis grįš.

Stasiui sunkiau skiltis su 
mumis ir apleisti Havajus, 
negu bet kam kitam, nes jis 
buvo galutinai apsisprendęs 
čia pastoviai įsikurti, labai

dar UGW, o kai kūrėsi A- 
malgameitų unija, tai jis bu
vo pats pirmutinis, ir čia Ha
vajuose jis visiems rekomen
duojamas kaip unijos steigė, 
jas.

Stasio Grubliausko garbei 
buvo suruošta šauni išleistu
vių vakarienė vienoje iš žy
miausių Willow valgykloje, 
kur dalyvavo unijos virši
ninkai ir Stasys su savo šei
ma. Jis veikiausiai nė nesva
jojo, kad kada nors Amalga- 
meitų unijos generalinės ta-

buvo pamėgęs šio krašto eg- n bos bus taip labai pa- 
zotišką gamtą ir džiaugėsi gerbtas ir vaišintas.
kitais jos malonumais. Stasys, pasakodamas apie

AR SURAS ŠITŲ MERGAIČIŲ ŽUDYTOJUS

Erie Morris Plains. N. J., miške rasta Ma rgaret Ann Kennedy (viršuj) 16 mėty, ir 
Norren Buckley 17 metu, abi nužudytos, ju lavonai labai sumušti. Išeidamos iš namų 
mergaitės tėvams sakė, kad eina i pokyli. Dešinėj policijos specialistas tyrinėja au
tomobilio ratu padangų atsuktuvą, kuris buvo rastas arti tų mergaičių lavonų.

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

Tarybos rinkimai
PLB Vokietijos Krašto

Deja, gyvenimas kitaip Amalgameitų unijos steigi- 
susiklostė. Stasys čia gyvena mą, su didžia pagarba prisi. 
su savo dukra Aldona, kuri minė savo bendradarbius—
yra ištekėjusi už havajiečio, 
ir juodu augina labai gražią 
dukrytę Giedrę, 14 metų. Ją 
reikia leisti i aukštesnius 
mokslus, kas vietoje reika
lauja daug išteklių. Jie nu
mato, kad aukštesnį mokslą

Praną Rolį, Matulį, J. Palai
mą, Jurgį Dragašių, Spurgą, 
Bronių Skerstoną. Aleką Lu- gę antraštės pašiepiamoji
koševičių, Tuinvlą, Pečelin- p,.asmė Pavyzdžiui, skyrius
gi, Andrių Gumauską, Meš- 
li, Povilą Urbšą, P. Malionį, 
Abraitį, Julių Slipkauską,

pasiekti didžiajam konti- Juozą Lėkį ir daug kitų, ku-
nente bus lengviau. TadAl-jrių dauguma jau po velėna 
dona su savo šeima apsi- ir tik keletas tebegyvena. Ir 
sprendė keltis ir iš naujo jeigu jie nori būti atitinka- 
kurtis San Diego, Calif. ' mai pagerbti, kaip unijos

Kairėj Keleivio bendradarbis Antanas Jenk
ins. dešinėj Stasys Grubliauskas, tarp jų 
Grnbliausko duktė Aldona.

Senelis Grubliauskas kone pionieriai, teatvyksta Į Ha- 
visą gyvenimą siuvyklose vajus. Ten jie pamatys ne

Kontrastai,” kur kalbama 
apie Vilniaus stalių baldų 
gamybą Maskvai, kai pačia
me Vilniuje baldų trūksta, 
turėjo būti baigtas taip:

Tuo tarpu vilniečiai gali trau
kti dainelę:
Sapnuoja sofas,
Kai nuo kieto suolo dugnus sopa. 
Ir minkštą lovą.
Pasidėjus po galva kuolą. 
Staleliai raityti,
Ikros, vodkos nustatyti;
Spintos šauniai maliavotos, 
Maskvai atiduotos.

Bet tas paaiškinimas bu
vęs nubrauktas. Kodėl tai 
padaryta? Aišku, kad ne dėl 
poezijos trūkumo.

Skaitęs Vienybę

IRKLUOTOJAI 
IŠ LIETUVOS

TAI GLUSAS!

“Vilnies” redakcijoje yra 
toks S. J. Jokubka, kuris bir
želio 26 d. to laikraščio lai
doje rašo:

"Buržuaziniai nacionalastai 
šiemet, išvakarėse 16 d. vasario, 
kaž kur rado žmogų, vardu inž. 
Miklovas. Ruošia jam mitingus 
ir siuntinėja i lietuvių kolonijas 
sakyti prakalbų nukreiptų prieš 
Tarybų Lietuvą.

"Tvirtina, kad tas inž. Miklo
vas neseniai atbėgęs iš Lietuvos 
ir viską žino. kas tenai dedasi, 

i Gi mums atrodo, jis yra kažkur 
‘iškeptas’, antitarybiniam dar
bui paruoštas, jeigu ne čia A- 
merikoje. tai Prancūzijoje, Va
karų Vokietijoje ar kur kitur.

‘Nes iš jo kalbų, kuo daugiau 
jų klausaisi ar skaitai, stačiai 
peršasi, kad jo supratimas apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje nė 
kiek nepranašesnis, kaip kiaulės

Sovietų Sąjungos ir JAV įpratimas apie debesį.” 
irkluotojų varžybose Pbila-
delphijoįe liepos 4 d. daly
vavo ir Vilniaus “Žalgirio” 
akademinės a š t uonvietės 
valties irkluotojai, kurie yra 
Sovietų S-gos čempionai. Ši
toje komandoje yra Romos 
olimpiados vicečempionai

unijos vyriausioje vadovybė- Antanas Bagdanayičius ir ne į - $enjaj pabėgęs iš Lie-
?lgn?as Oimitnįus tUvos. ten išėjės aukštuosius
Semionov. Petras Karia Vy- mok?)u? -vairiosc So. 
tautas Briedis, Viačeslavas

jiems gal net tiki!
Ne kitoki išminčiai besą

ir "Laisvės“ rabinai, nes ir 
jie pripažino reikalinga tą 
Jokubkos sapaliojimą pa
kartoti.

LIETUVIAI SVARBIOJ 
KONFERENCIJOJ

bedirbdamas, ir Thomas 
Park. So. Bostone, begyven
damas. priklausė lietuvių or
ganizacijoms, gana daug 
veikė Amalgameitų siuvėjų 
unijos 149 skyriuje ir visuo
met smagiai jautėsi, lyg be
gyvenąs senoje tėviškėje 
Lietuvoje.

Kai išėjo ”ant loskavos“ 
duonutė be didžiųjų rūpes
čių pagyventi, jis apsispren
dė vykti į Floridą, kur atra
do apsčiai lietuvių, pastoviai 
įsikūrusiu ir laukiančių? 
saulėlydžio. Ten kiek pagy
venęs, jis atvyko Havajų pa
matyti ir bematant pamėgo 
šį puošnų kraštą.

Nors lietuvių čia mažai, 
bet šių žodžių autoriui pa
dirbėjus įsikūrė Amalcra- 
meitų unija. įsisteigė puikią 
raštinę, ir Stasys pamatė 
siuvėjus lyg Bostone su ta 
pat siuvėjų unija ir tą patį 
Jenkins. su kuriuo ginčyda
vosi, belukštenant įvairias 
savo pramonės ir gyvybines 
problemas.

Skirtumas gal tik toks, 
kad kai Bostone Stasys nu
eidavo į unijos raštinę, tai 
nedažnai jam tekdavo į- 
žengti į kampinį kambarį, 
kur sėdi vyriausias unijos

tik vieną iš gražiausių pa
saulyje vietų, bet supras, ir 
ką reiškia turėti savo tautietį

je. Kas abejoja, tepaklausia 
seną darbuotoją ir gerą sa
vo bičiuli Grubliauska.

KAS VIENYBEI 
NEKOŠER

Vienybėje buvo pradėjęs 
rašyti “Lietuvos gyvenimo 
trumpas apybraižas” Jonas 
Stony»MMrti«M^amas Er
nestu Keturakių, bet netru
kus nustojo rašęs dėl Vieny
bės moterų cenzūros.

Dirvoje pate autorius pa
aiškino, kad Vienybės re
dakcija išbraukdavusi visus 
autoriaus komentarus ir tuo 
būdu visai iškreipdavusi jo 
mintį.

Pavyzdžiui, iš straipsnio 
“Nuo rytų šalies, kaip sap
nai debesies,” paaiškinant 
Lietuvos okupanto leidžia
mą Lietuvoje iš rusiško ver
stą komunistinę propagan
dą, išbraukė šiuos žodžius:

Savo raštą, savo druką, gudas 
vis mums bruka; sako; Tegu 
bus Lietuva—tarybinė buka” 
ir visus kitus komentarus.

Čiorstvy, Juozas Jegelevi. 
čius ir Jurius Larinson. Ko
mandos kapitonas, treneris 
ir vairininkas — Ričardas 
Vaitkevičius.

Kaip matyli iš pavardžių, 
komandoje yra lietuvių ir 
rusų.

Žalgiriečiai laimėjo ir Phi. 
ladelphijoj. Jiems varžytis 
teko su Cornell ir Wosh- 
ingtono universitetu irk- 
lininkų geriausiomis ko
mandomis. Varžybas stebė
jo kelios dešimtys tūkstan
čių žmonių.

Iš kito straipsnio “Tikrai 
vadas, gi Havajuose bendro, plati, šalie mūsų gimtoji,” 
sios tarybos raštinėje Stasiui išbraukus komentarus, din-

KNYGOS JAUNIMUI

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

JŪRININKO KiMlKADO NUO- 
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui. 108 psl., fcaj. 
na ................................. $2.00

MftLYNT KARVELIAI. Aloyzo B., 
rono apysakaitėm vaikams, 69 ps,

............................  «1.W»
NAKTYS KARALISKIUOSE. Lip

do Dovydėno apymaka. 16S pml
............................. 12.00

Na, matote, turime nors 
vieną redaktorių, kurs su 
kiaulėmis yra ėjęs mokslus 
ir gerai žino, kiek kiaulės 
supranta apie debesis.

Ir toks žmogus sėdi redak
cijoj ! Jei iis iki šiol rašo ne
žinąs. kad inž. Miklovas yra

Birželio mėn. 27-29 dieno
mis New Yorke New Yorko 
universiteto patalpose Bron- 
xe vyko trečioji automatinės 
kontrolės konferencija, ku
rioje dalyvavo apie 700 re
gistruotų dalyvių, jų tarpe 
du lietuviai.

Automatinė įvairių tech
nikos veiksmų kontrolė yra 
viena gyviausių inžinierinių 
sričių, nes su jos tolimesniu 
išsivystymu yra glaudžiai su
sijusi ekonominė šalies .pa
žanga ir jos saugumas.

Konferencijoje buvo skai
tytos 64 paskaitos, vaizduo
jančios vėliausius atsiekimus 
automatinės kontrolės teori
joje ir jos pritaikyme.

Malonu pastebėti, kad 
vienas paskaitininkų buvo 
lietuvis Z. V. Rakašius, jau
nas. bet daug žadantis moks
lininkas, gimęs Lietuvoje 
1928 metais, aukštuosius in
žinerijos mokslus baigęs 
jau šiame krašte. Daktaro 
laipsnį jis įgijo 1960 metais, 
ir šiuo metu vra žinomo 
Purdue Universiteto, India
noje, jaunesnysis (assistant) 
profesorius.

Konferencijoje dalyvavo 
ir matematikas Leonas Ka
činskas, šiuo metu dirbąs

Tarybos rinkimai buvo lie
pos 8 d. Viso labo buvo iš
statyta 36 kandidatai.

Nuteisė žmogžudžius
Vakarų Berlyne nuteisti 

4 naciai (iš SS-Eisatzkom- 
mando) nuo 3 iki 10 metų, 
o vienas iki gyvos galvos ka
lėti už tai, kad 1941 m. lie- 
pos-spalio mėnesiais akty
viai prisidėjo 11,000 žydų 
Vilniuje, Vitebske ir kitur 
išžudyti. Vienas, kuris eilę 
metų iškalėjo sovietų priver
čiamųjų darbų stovyklose, 
teismo paleistas į laisvę. Įdo
mu pažymėti, kad nuteista
sis iki gyvos galvos dr. Fil- 
bert paskutiniuoju metu bu
vo banko skyriaus vedėju 
Berlyne, o nuteistasis 4 me
tus kalėti Struck dirbo kri
minalinėj policijoj Žem. 
Saksonijos krašte.

Lietuvių kultūros dienos 
Duesseldorfe

(E) Birželio 16-17 d.d. 
Vestfalijos krašto LB apy
linkių pirmininkai ir veiklie
ji darbuotojai, PLB Vokieti
jos Kr. Valdybos Įgaliotinės 
prie Vestfalijos kr. vyriausy
bės Onos Boehm-Krutulytės 
sukviesti, buvo susitikę 
Duesseldorfe apsvarstyt ben
druomenės veiklos ir dvasio
je atsinaujinti rengiant kul
tūros dienas, šių finansavi

NAUJAUSIOS KNYGOS

vietijos vietose savo specia
lybės darbą. Apie jį JAV 
spaudoje tiek ir tiek prira
šyta. Jei Jokubka jai netikė
jo, tai turėjo pasiklausti ta
da Washingtone sėdėjusio 
Lauryno Kapočiaus. Jis bū
tu jam patvirtinęs tą nema
lonia žinia, kad inž. Miklo- ......-'„Aconioi otvažia mokslines informacijos sn- vas tikrai neseniai atvazia- . . . J .
vo iš Lietuvos. tik ne Mastyje Wa.«bingtone, kuris se- 
kvos siustas, bet be ios ŽĮ., ke konferenci.ią ^ Kongreso 
nios. savo noru. O gal iis ir
klausė, bet juk nemalonu, 
kai Miklovas. toks inteligen
tiškas vvras ir taip sklan
džiai. rimtai kedena visas 
dabartinės Lietuvos gyveni
mo sritis ir tiek daug mas-

bibliotekos pavedimu.

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 8 

metus miręs Juozas Stalinas 
pačiu komunistų paskelb- 

leviniams nemaloniu dalyku *»• didžiam™ žn™gžudžh, 
nrina^koia. To tvirtinimus " J° lavonas .įmestas ii 
iie na^ali atremti, nes jis mauzoliejaus Maskvoje. Iš
laktais «avo žodžius nare- "įkaityti Kelei-
mia Tai reikia kito ginklo !▼*> prieš 15 metų išleistų 
imtis, reikia tvirtinti, kad iš knygelę —
Lietuvos ioks Miklovas ne
atvažiavo, kad jis čia pa
ruoštas. . .

Kame berasi “įsmintinge.
gyii” už Jokubka redaktorių? 
Kokie dvasios elcetos vra 
tie. kurie tokius redakto
riaus sapaliojimus skaito ir

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

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai. 

Įsigykite tų knygutę!

mą parėmė Vestfalijos kr. 
valdžia. '

Birželiio 16 d. bendruo
menės klausimus švaistė 25 
asmenys ir pranešimą apie 
bendruomenės uždavinius 
Vokietijoje padarė PLB Vo
kietijos Kr. Valdybos pirm. 
kun. Br. Lubinas. Birželio 17 
d. po pamaldų buvo V. Kat
kaus (iš Hechingeno) pa
skaita apie lietuvių tautos
gerąsias dvasines ypatybes. 
Tos pačios dienos jiopietį į- 
vyko Maironio 100 metų gi
mimo sukakties minėjimas. 
Apie Maironį kalbėjo dr. J. 
Norkaitis Jr. ir paskaitą apie 
Maironio reikšmę lietuvių 
tautai skaitė dr. J. Grinius. 
Su paskaita buvo sujungtas 
ir lietuviškų dainų koncertas 
—jį atliko solistė M. Panse. 
Simaniūkštytė, pianinu paly
dėjo JAV ir Vokietijoj mok
slus baigęs lietuvis muzikas 
—komix)zitorius Darius La
pinskas, šiuo metu dirbąs 
Tuebingeno ir Stuttgarto 
dramos teatre bei operoje, 
kaip tų teatrų muzikinių sk. 
vedėjas. Maironio minėji
mui vadovavo Duesseldorfo 
apyl. pirm. M. Valaitis. Kul
tūros dienos baigtos Lietu
vos himnu.

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

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

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27. Mass. 

636 E. Broadway,

Vasario 16 Gimnazijos 
šokėjai — Romon

Į rugpjūčio mėn. pradžio
je Romoje rengiamas iškil
mes, ryšium su išeivių trem
tiniu dienomis, išvyks ir Dro-- v X
gramoje dalyvaus Vasario 
16 Gimnazijos tautinių šokių 
grupės 24 dalyviai, vadov. 
E. Gedikaitei-Tamošaitienei. 
Su lietuvių tautiniais šokiais 
ir spalvingais rūbais jie
pasirodys tiek lietuvių, tiek 
ir kitataučių visuomenei. Ti
kimasi, kad tuo metu lietu
vių šokėjų pasirodymą ga
lės stebėti ir iš JAV atvykę 
lietuviai ekskursantai. Gru
pė iš Vokietijos išvyksta lie
pos 31 d.

PAVERGTŲJŲ SAVAITE 
NEW YORKE

(LAIC) Specialus komi
tetas, kurio garbės pirminin
ku yra New Yorko meras 
Robert F. Wagner, įuošiasi 
paminėti Pavergtų Tautų 
Savaitę, kuri prasidės liepos 
15 dieną. Savaitės minėji
mus ruošia Conference of 
Americans of Central and 
Eastem European Descent, 
the American Friends of 
ir Captive Nations, the Ass- 
emblv of Captive Nations, 
the National Captive Na
tions Committee ir the A- 
merican Conference for the 
Liberation of the Non-Russ- 
ian Nations in the USSR.

Liepos 17 dieną prie 
miesto rotušės įvyks apei
gos, čia šalia Amerikos vė
liavos plevėsuos ir vėliav 
tautų, kurios minėjime da 
lyvaus. Prie vėliavų budės 
JAV-bių karinė garbės sar
gyba. Bus skaitomos guber
natoriaus ir mero proklama. 
cijos, ir kalbės tautu atsto
vai.

Minėjimui ruošti pasitari, 
mui, kuris vyko mero kabi
nete. pirmininkavo koman- 
dierius James Farrell, mero 
^Vagnerio specialus atsto
vas. Pasitarime dalyvavo 
žymūs asmenys.

os
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Darbas atbulomis rankomis kako 50 m. amžiaus. Jis yra 
. . T r,- , parašęs kelis eilėraščių rin- 

kinius, bet labiausiai verti- 
Nese-

Rusintojai dirba
J. Vilu a

Dar ne taip seniai paverg- nius pavadinimus nejučio- 
toje Lietuvoje A. Sniečkaus, mis panaikintu Darbas va- 
J. Paleckio ir kitų buvo iro- romas atsargiai, tiek per su. 
dinėjama ir Įtikinėjama, sirinkimus, tiek per spaudą 

IU& «-«uuukuuus uivuvo . ... kad tik susov ietinta Lietuva pakišami tiems pavadini-
bės^ Pasak jo, sandėliuose P^1TOĮeji du Šekspyro raštų ! vįgiši^į nepriklausoma, mams tokie pakaitalai, kaip

čius "Tiesoje“ dejuoja, kad
blogai paskirstomos prekės, 
jos gaminamos blogos koky-

namas kaip vertėjas, 
niai yra pasirodę jo išveisti

‘LAISVE* ir RUSŲ ŠNIPAS

didžiulės prekių atsargos 
(balandžio 1 d. jų buvo net 
4.6 milionų rublių vertės), o 
krautuvėse jų trūksta.

Zinkevičius sako, kad taip 
yra dėl to, kad didmeninės 
(urmo) prekybos atstovai 
dažnai pateikia perdidelius 
užsakymus, užsako tokių 
prekių, kulių vartotojai ne
perka, o iš antros pusės, pra
monė gamina prekių, kurios 
neturi vartotojų paklausos, 
bet, jas gaminant, lengva i- 
vykdyti Įmonei nustatytą 
planą. Jos gamina ir daug 
broko.

Didesnės bazės stengiasi 
tas nereikalingas, su trūku
mais prekes Įkišti kartu su 
geromis. Dėl to taip atsitin

tomai.
Premijos žemės ūkio 

Dirmūnams

i suvereninė valstybė. Tada teritorinė spauda, teritorinis 
spaudoje ir Įvairiuose piane-, ūkis, teritorinės kariuome- 
šimuose buvo Lietuvos var-į nės Įgula. Dar ne taip seniai

kitoms vaistyoinems 
ūkio įmonėms

žemes, . sai)katinu uz vartojamas. Ilgainiui; niaus Kutuzovo aikštę išsiri- 
. _ . liautasi i rodinėti, kad Mask- kiuoti, o paskui eis apžiūrė-

aukstos kokybės žemės ūkio okupuota Lietuva esanti ti Vilniaus mūsų žymiųjų 
nepriklausoma valstybė So- paminklų: Lenino, Puškino 

^r_ vietų Sąjungoje. Norima pri- ir kitų...
pratinti prie minties, kad • Teisybę tarus, maskoliš- 
nėra nepi įklausomos Lietu- ygjj komunistai nėra jau 

teliko tik išradingi, kaip jie patys

ČIA SIDIŽO LĖKTUVAS SU KELEIVIAIS

l’r.-incū'.u linijos lėktuvas Boeing 707, skridęs iš Pary
žiau?. i Čile. nukrito Guadeloupe saloje. Visi 97 kelei
viai ir (i žmonės Įgulos žuvo. Kryžius rodo vietą, kur 
nelaimė Įvyko.

gaminių pardavimo valsty
bei plano Įvykdymą bei 
ši j imą. Iš to fondo bus skir
ta 450 premijų nuo 1,000 
iki 8,000 rublių. Didžiausių 
yra 5 ir mažiausių 130.

Didžiausios premijos bus 
paskirtos tai Įmonei, kuri 
parduos valstybei daugiau 
kaip 200 tonų mėsos (gyvo 
svorio) arba daugiau kaip 
1,000 pieno, mažiausias pre
mijas gaus tos, kurios par-

vos valstybės, o 
ad m inist ratinis vienetas— 
Sovietų Sąjungos provincija, 
vis dar respublika tebevadi
nama.

Tolidžio iš Maskvos pra
dėjo pūsti nauji vėjai. Paty-

apie save kalba ir rašo. Ir šis 
jų rusifikacijos darbas yra 
Įsisavintas iš rusų carės Kat
rės. Ši, tik spėjus Lietuvą o- 
kupuoti, tuoj jos žemes 1796 j. išspausdino 
m. gruodžio 12 d. suskirstė

Kas čia meluoja?

ka, kad pavasari krautuvėse mėsos ne mažiau kai
pasirodo kailiniai ir kitos
žiemai reikalingos prekės, o 
rudenį jos užverstos vasari
niais batais ir kitomis rudeni 
ir žiemą nereikalingomis 
prekėmis.

Arba štai kitas darbas at
bulomis rankomis. Telšiuose 
yra tekstilės fabrikas Mastis. 
Jis savo gaminius siunčia Į 
Kauną, ten tų prekių pirkti 
važiuoja ir Telšių apylin
kės tinklo Įmonės.

Sandėliuose, pavyzdžiui, 
yra laikrodžių ir foto apara
tų atsarga, bet daug kur nė
ra krautuvių, kurios tas pre
kes pardavinėtų.
Žiūrėk, kur tas voras įsisukęs

50 tonų arba pieno ne ma
žiau kaip 200 tonų.

Kad Įmonių vadovai ne- 
pasiskirtų premijų tik sau. 
numatyta, kad jie gali gauti 
ne daugiau kaip 10'< visos 
premijos sumos ir ne dau-

lomis pradėta Įrodinėti, kad' gubernijomis, o Lietuvos 
esamas Sovietų Sąjungos te. i vardą visiškai panaikino, 
ritorinis padalinimas atski- Tik jos garbei ji buvo titu- 
romis respublikomis jau pra
deda prarasti savo prasmę 
ir tikslą.

Girdi, bendram šalies ū- 
kiui kylant, tos respublikų 
administracinės sienos sa-

Laisvė" liepos 3 d. ap
gailestauja, kad Ruisijos ko
munistų šnipui Dr. Robertui 
Soblen - Sobolevičiui, kurį 
JAV teismas nuteisė už šni
pinėjimą rusams iki gyvos 
galvos kalėti, nepavyko pa
bėgti. Jis, kaip buvo rašyta, 
savo mirusio brolio pasu, bu
vo pasprukęs i Izraeli, bet 
Izraelis tokio svečio nepano
rėjo ir išsiuntė atgal, iš kur 
jis buvo atvykęs. Pakelėje 
lėktuve jis persipiovė rankos 
gyslas ir pilvą, todėl buvo 
Londone paliktas, kol galės 
būti atvežtas į Ameriką.

Šito šnipo išdavimas, pa
gal "Laisvės“ išminti, rodo, 
kad Izraelis nėra nepriklau
soma valstybė, bet ji “pri
klauso Wall Stryčio kiše
nei."

“Laisvė” verkšlena ir dėl 
teismo neteisingumo. Girdi, 
“šis R. Sobleno dalykas at
kreips Amerikos ir viso pa
saulio dėmėsi i amerikinius 
teismus."

Laisvė piktinasi ir Izrae
liu, kad Sobleną išdavė. Ji 
rašo:

“D-ras Soblenas-Sobolevi- 
čius kadaise buvo nusipirkęs 
Izraelyje žemės ir galvojo 
kada nors ramiai pagyventi 
žydų žemėje. Dabar, kaip 
matom, žydų žemė priklauso 
kam kitam."

Gal Bimba su Mizara 
parašys, kas gi trukdė tam

Vienuolių marijonų dien- kino su kongresmanu, apsi
keitė keliais sakiniais 
"How do you do, Hovv is 
vour health" ir pn. Bet jokio 
pasikalbėjimo jiolitikos te
momis su juo nebuvo.

O nuo vasario 16-os Gri
gaitis nėra su kongresmanu 
Murphy nei matęsis, nei kal
bėjęsis telefonu, nei susira
šinėjęs.

Taigi ta visa pasislėpusio 
po raidėmis "cc“ asmens pa-

raštis "Draugas“ birželio 30 
"cc“ parašy

tą straipsneli "Pabaltijo 
kraštų "eksperto“ pėdomis,“ 
kuriame teigiama, kad Chi- 
cagos kongresmanas Mur- 
phy vadinamųjų "kuchel- 

dek-gacijai pasakęs, 
Pijus Grigaitis ji at-

Rusijos imperatorius, Lenki- kalbinėjęs remti Įneštą Į 
kongresą rezoliuciją Pabal
tijo pavergimo bylos iškėli
mo Jungtinėse Tautose rei
kalu. Straipsnelis baigiamas 
šitaip:

"Puiku, kad kongresma
nas Murphy buvo atviras ir 
viską išpasakojo. Tas pagel
bės visiems geros valios lie
tuviams pasidaryti išvadas.

luojama, kaip ir vėliau visi 
kiti Rusijos imperatoriai— ninku’ 
Jo imperatoriškoji didenybė kad di

jos karalius, Lietuvos didy
sis kunigaikštis... Bet vėliau

giau kaip mėnesini atlygini-įvaime dingsta. Kartu Mask- jau Lietuvos didžiojo kuni- 
mą. Žemės ūkio specialistų' vos rusifikatoriai pradėjo gaikščio pavadinimas nebu- 
gaunamos premijos sudarysianti pastangas, kad šalies ū- ''O vartojamas, o jo vietoje 
80' ė ūkio vadovų gaunamos j kis, pramonės, tiek že- sakoma : ir taip toliau, ir 
sumos, bet, bendrai paėmus, i mes ūkis, būtų iš centro pla- taip toliau...
jos neturi viršyti 20' < bend-į nuojamas ne tik pagal res- Galop tos ano meto Lietu- 
rosios premijos sumos. Liku- Į pubhkmes sntis, bet pagal 
si suma, tai yra ne mažiau! pramonės ir žemės ūkio ati- 
kaip 70' f, išmokama tiems ■ Rinkamas sritis. Ir iš centro 
pirmūnams, kurie betarpis- itos ūkinės sritys jau buvo su
kai gamino aukštos kokvbės * darytos nepaisant esamų va_
---- -_5_ - . . -„Alinamu sąjunginiu resoub-

vos rusifikacijos pasėkoje 
buvo lietuviams ir spauda

cruminiuc iv nneiriomJZl ICIVIVJV rv fv«
Vilkaviškio padangė buvo | pardavimo valstybei didini-i “Ku sienų.

viena lietuviškiausių, o is 
"Tiesos“ Nr. 151 aiškėja, 
kad "vyresnysis brolis“ Jo
nas Parfionovas (Ivan Par- 
fionov) Įsitaisęs šiltoj Jano
nio vardo kolchozo pirmi
ninko vietoje. Svetimi vorai 
geriau numano, kur galima 
geresnį voratinkli nupinti.

mo.
Premijas 

rių Taiyba.
Rastas lobis

Yra jau tokia
skiria Ministe- bendra kukurūzų juosta, ku

ri dalinai apima Ukrainą,

Gargžduose, kasant obe
laitei duobę, rastas pinigų 
lobis. Klaipėdos Kraštotyros 
Muziejui perduota 150 mo
netų. Jos esą Lietuvos-Len-

kartu su Bielorusija ir pa
vergtąją Lietuvą.

Na, žinoma, tuoj spaudoj 
pasirodė korespondencijos 
ir straipsniai, kad toms nau
jovėms visiškai pritaria liau
dis,’ ir visur suvarytuose mi

saka yra begėdiškas, nedo
ras. prasimanymas ir šmeiž- šnipui seniau vykti Į Izraelį 

ir tenai ramiai gyventi. Ko
dėl jis atvažiavo i JAV, kur 
žemės neturėjo?

uždrausta. Jau buvo spėlio- Ką su dr. Pijumi Grigaičiu 
jama, kad lietuvių tauta tik daryti, be abejo, rimtai pa- 
merdi, jos kalba tik kaimo!galvos ALT-feos vykdomojo 

komiteto Vadovybė ir visa 
patriotiškoji lietuvių visuo
menė.“

A rviru Zilzz_VVAVJC V.T l.l▼ <xi Lvja-

mą. Buvę Lietuvos general- 
sudaryta ! gubernatoriai Kutuzovas.

korikas Muravjovas ir kiti 
uoliai vykdė tą rusifikacijos 
darbą Lietuvoje, carinės Ru
sijos okupantai Vilniuje Mu
ravjovui ir Kotuzovui buvo 
pastatę paminklus, bet jie

I tai d r. P. Grigaitis Nau-
b jienų liepos 2 d. laidoje ši- 

Į taip atsakė:
Biaurus melas ir šmeižtas

buvo nuversti Lietuvos ne
priklausomybės metais. Da
bar Kutuzovo vardu VilniujIr šokėjai turi propagandai tk-,-,-,-;— t.'.. t —'tarnauti Prii^jos, . 1?°’JsPa_ ringuose tokios naujovės, bent viena iš aikščių pava-

. nijos ir Belgijos pinigai. Mo- kaip Įprasta, "vienbalsiai. dinta. Susilauksime ir Mu- 
liau- netos buvo molini L-i.------------------------- . ravjovo paminklo.

Deja, ir tais Lietuvai 
skaudžiais ir sunkiais metais 
iš lietuvių tautos atminties

Nusipelniusis LTSR 
dies dainų ir šokių ansamb
lis (anais laikais žinomas 
Švedo ansamblio vai du) jau 
šoka šokius, kurie vaizduoja 
šių dienų “laimingą" gyve
nimą sovietų “rojuje" ir pa
šiepia visokius jo kenkėjus. Į 
O štai birželio pradžios kon
certo dainos “apie tautų 
draugystę” vis iš kitos “ta
rybinės respublikos," kai ku
rios net originalia kalba dai
nuojamos.

Vis daugiau apdovanotų
Garbės raštai Įteikti "ge- 

riausiems respublikos pio
nierių ir komjaunimo dar
buotojams, mokytojams ir 
pionierių darbo visuomeni
ninkams, apdovanotiems už 
aktyvų darbą auklėjant vai
kus komunistine dvasia“— 
komjaunimo sąjungos pir
majam sekretoriui A. česna- 
vičiui, sekretorei L. Bakū- 
naitei, Vilniaus 25-sios vidu
rinės mokyklos vyr. pionie
rių vadovei D. Kugaro ir kt.

Tą pačią dieną ryšium su 
sovietinės prokuratūros 40 
m. sukaktimi apdovanota vi
sa eilė jos valdininkų.

netos buvo sudėtos Į molini priimamos su neaprašomu 
mdą. džiaugsmu.“

Manoma, kad Jobis buvo j Tokioje padėty dabar yra 
užkastas apie 1702 metus, atsidūrusi ir pavergtoji Lie
kai, prasidėjus šiaurės ka- tuva, ir štai jau vis dažniau 
rui, švedai ižvgiavo i Žemai
tiją.

"Blogiau už katorgą“
Taip, pasak "Sovetskaja 

Litva“ Nr. 151, skundžiąsis 
kažkoks Jonas Jurgelėnas, 
kuris nacių buvęs išvežtas 
darbams i Vokietiją, o da
bar gyvenąs Kanadoje. Jis 
sergąs, bet neturįs iš ko gy
dytis, negaunąs ir darbo. 
Girdi, jei nebūtų vandeny
no, tai jis pėsčias eitų i Lie
tuvą.

"Aną dieną galvoju, kaip 
gauti darbo.

nebuvo pajėgta išbraukti 
sakoma ir rašoma: teritori- Lietuvos vardas. Jis gyvas 
nė spauda, teritorinis ūkis ir paliko tarp savųjų.
panašiai, 
lika jau

Suprask—respub-
beveik

vir sta atgyvena, nes masko
liškasis komunizmas nežino 
tautinių valstybių bei tau
tų, išskyrus vieną—rusų. Ru
sų tauta revoliucinė, toliau 
Įžiūrimi, neišpasakytais sa
vo išradimais išgarsėjusi ir 
kaip tokiai visam žemės ru
tulio gyvenimui vadovaujan
čiai lemta išlikti gyvai, kitų

tas! Juo siekiama apjuodinti 
"N“ redaktorių ir Alto sek
retorių visuomenės akyse.

Reikia tik stebėtis, kad 
"Draugo“ redakcija tokį 
biaurų dalyką Įdėjo, nepasi
teiravusi apie jo tikrumą.

Tame raštpalaiky dar sa
koma. kad "Sunku ŠIUO me
tu būtų pasakyti, ar dr. Gri
gaitis yra davęs panašių ’pa- 
tarimų’ ir kitiems kongres- 
manams ir senatoriams.“ 
Vadinasi, prie begėdiško j'av

šeštadieni, birželio 30 d., 
Chicagos "Draugas“ Įdėjo! 
kokio ten dviem raidėm 
"cc“ pasirašiusio asmens pa
sakojimą, kad Dr. P. Grigai
tis kalbinęs kongresmaną 
William T. Murphy (dem. 
iš Chicagos, III.) "neremti“ 
rezoliucijų Lietuves reikalu, 
Įneštų JAV kongrese.

Tas pasakorius rašo, kad 
apie Grigaičio "atkalbinėji
mą“ nuo rezoliucijų rėmimo

melo dar pridėta insinuaci
ja, kad Grigaitis užsiimąs 
kongresmanu bei senatorių 
kurstymu prieš veiklą tų 
žmonių, su kurių nuomonė
mis jisai nesutinka!

Mes esame girdėję, kad 
"kuchelninkų“ grupę vedė 
Alg. Nasvytis. Ką Murphy 
pasakė Nasvyčiui ir ką Nas
vytis pasakė Murphy, mes 
nežinome, bet esame tikri, 
kad kongresmanas, kuris y- 
ra geras “Naujienų" redak
toriaus draugas, nesakė ir

1903 m. Lietuvoj buvęs PaCyrusi los-angeliečių dele-l negalėjo sakyti Nasvyčiui to,
^raeit^Je’ gubernatorius Sviatopolk - .^cijos grupė, atsilankiusi

Mirski turėjo pripažinti sa 
vo rašte carinei valdžiai.- ikad nėra tokios galybės su 
turėti vis kasmet didesnio 
lietuviškų knygų platinimosi 
ir siūlė spaudos draudimą 
panaikinti. Deja, pavėlavo, 
lietuvių tauta jau ruošėsi sa
voje žemėje tapti šeiminin

‘LIETUVIS ŽYDŲ 
TAUTYBĖS"

Ai- žinojote toki sutvėri
mą? Aš nežinojau, kol nebu
vau skaitęs “Vilnies” Nr 
128. Jame radau parašytą, 
kad “visų nuostabai dingo iš 
savo namų nuteistas už šni- 
pavimą dr. Robert A. Sob-

Toliau šitaip paaiškinta, 
kas yr a tas Soblen: “Dr. Ro
bert Soblen lietuvis, kilęs iš 
Vilkaviškio miesto, žydų 
tautybės."

V. K.
Red pastaba: Stebėtis nė

ra ko. Jei lietuviai nišų tau
tybės, kaip Jokubka. ir ko. 
gali redaguoti laikrašti, tai 
kodėl negalėtu būti lietuvis 
ii- žydų tautybė: 9

40 VALANDŲ DARBO 
SAVAITE

kas paskelbta (dviem savai- Tarptautinis Darbo Biuras
pas kongre-maną Murphy 
birželio 15 d. Girdi,
' Pašnekesio pradžioje kon
gresmanas Murphy kalbė
jo, kad jis esąs prieš rezo
liuciją, nes dr. Pijus Grigai
tis jam sakęs, jog Chicagos 
ii- viso krašto lietuviai tų 
rezoliucijų pravedimo ne
nori. Rezoliucijoms Remti 

komiteto nar ių grupei, daly
vaujant šiame* pašnekesy, 
pavyko Įtikinti kongresma-

tėm praėjus po jų atsilanky- 225 balsais už. 22 prieš ir 
mo!) katalikų dienraštyje, 4$ susilaikius nutarė reko- 
nes mes netikime, kad kon-, menduoti visų valstybių vy- 
gresmanas Murphy melagis. ■ riausybėms Įvesti 40 valan- 
Bet dėl viso ko pasiteirausi-! dų darbo savaitę.

Šiuo metu trumpiausią 
darbo savaitę turi N. Zelan
dija—39.3 valandas JAV 
—40.2 vai.

Ilgiausia darbo savaitė 
yra Japonijoj—51.3 vai., E- 
gipte—49 vai., Pcn,—47.7

me.
(Alg. Nasvytis, Dirvos 

birželio 25 d. nr., rašydamas 
Įspūdžius iš atsilankymo pas 
kongresmanus ir senatorius, 
rašo, kad Murphy "sakėsi 
esąs kai kurių Chicagos lie
tuvių veikiamas nebalsuoti

nesuvirškintai. Ir kaip tokios ku’ ^P0’—Lietuvos vals
tybė buvo atstatyta.

Mes regim, kad ir šie Lie
tuvos okupantai jau pavėla- 

Štai visasąjunginės kultū- vo~Sėtuvių tauta budi.
ros ministerijos ministerė---------------------------------
Furceva jau prieš porą metų 
drįso Šveicarijos spaudai 
pareikšti, kad žydai, gyveną 
Sovietu Sąjungoje, savano-

visagalinčios tautos kalbabadausiu, }>us VJ- kitu j?jsavjnta įro 
sufnku „• sirgti kad tik su-1 cIinėja UMaskvos rc(lakt^at 
taupyčiau lesų kelionei. Na-I
mo, namo, i tėvynę. Ta min
timi aš gyvenu, ją alsuoju.“

Taip, girdi, rašąs tas Jur
gelėnas, o laikraščio kores
pondentai B. Bagdzevičius 
ir J. Noreika nuo

ną Murphy, kad d r. Grigai- už ..rezoliuciją“. Keleivio

I vllv V vi 1 11111 Jv 11 • ~ 1 z
Tokius raštus gavo eilė uz “

rr J. įsoreika nuo savęs pn- --v • •. - j-. .deda kad " Justinas nrkšo kal lsslzadeJ° «**<> gim- oeoa. Kad Justinas prašo tosjos kalbo o taipgi ir ki- 
tęva padėti jam grįžti i tevv- . . b, . . :
ne Jam Kanada i109,taUtO> S?v?nonskal !5,-iv j v, 7 tos tautos Kanada blogesnei

Pakalbinkime 

mynus ir pažįsta 

kyti “Keleivį, 
tams penki

draugus, kai-

uzaisa-

Kaina me-

kultūrininkų ir gydytojų. 
Žurnalistai A. Leipus ir 6- 
guzas ryšium su Pravdos 50 
metų sukaktimi gavo meda
lius.

A. Churginui 50 m.

Keisti tie Maskvos patn'i- 
bočiai. Jie duoda lėšų kai 
kuriems žurnalistam iš JAV 
važiuoti pasisvečiuoti Lietu
voje, bet nepadeda štai to
kiam Jurgelėnui, kuris su

savanoriškai 
įsavina rusų kalbą...

Tai to didžiojo rusifika-! 
cijos darbo pasėkoje masko- i 
liškieji naciai sumetė ir są-į 
junginių respublikų istori-

ADMINISTRACIJO5
PRAŠYMAS

Poetui ir vertėjui Aleksiui 
Churginui gegužės 25 d. su

Jureglėnas dar negimė, nes
graudžiomis ašaromis prašo minėto laikraščio korespon.L 

<siui padėti grįžti. 1 lentai jį vienoj vietoj vadi-į__ _____yy____ A _i no Tomv +O greičiausia iš vosi toks na Jonu, kitoj Justinu.

“Keleivio" 

ja prašo mielųjų skatytojų, 

e keičia adresų, 

šant naująjį adresų 

miršti parašyti ir tenųjį*

tis jokiu būdu neatstovauja 
visiems krašto lietuviams. 
"Trumpai tariant, kongres
manas Murphy via dr. Gri
gaičio suklaidintas...“

Tai grynas melas!
Grigaitis niekad su kon

gresmanu William T. Mur
phy nėra apie jokias rezoliu
cijas kalbėjęs, nė jam rašęs.

Grigaitis nėra matęsis su 
kongresmanu Murphy nuo 
1962 m. vasario 16 d., kada 
jisai (Murphy) ir kongres
manas Daniel Flood atėjo Į 
Baltąjį Namą pabūti drauge 
su lietuvių delegacija, kurią 
priėmė prez. Kennedy. Ta ja !

red.)

TIKRA TEISYBE

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

Sąjungų."
Joje rasite bendrų žinių 

apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 

1 koncentracijos stovyklas, są-

\al., Prancūzijoj—46.2 vai., 
y okietiioj—45.6 vai.,

Aii i joj —45 vai., Anglijoj— 
47.9 vai.

Skaityk Stasio Michelso- 

no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE, 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4-00, kietais $5.00. 

Pakalbinkime draugus, kai-žinės laisvę ir Lt ir Lt •
Ypač šiuo metu ji naudin-' ,ny7u* ir P^!stamu« užsise

ga ir Įdomi paskaitytu Jos'^7*’ “Keleivi.” Kaina 
proga Dr. Grigaitis pasisvei- kaina tik 50 centų. tams penki doleriai.
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Žmogaus teisių deklaracija
1 nepolitinių nusikaltimų ar- 

■1 ba dėl veiksmų, kurie pa
žeidžia Jungtinių Tautų sie
kius bei pagrindus.

žmogiškam orumui atitin
kančią jo ir jo šeimos egzis
tenciją.

(4) Kiekvienas žmogus

— Nu, Maiki, apie ką mu
du šiandien kalbėsime?

— Galima pakalbėti apie 
Liepos Ketvirtąją.

— O kam apie ją kalbėti? 
— Ji yra svarbiausia šios

šalies šventė, tėve.
— Tai tu ,turbūt, kalbi

apie Fortdžiulajų, ar ne?
— O ką tai reiškia ”’Fort-

džiulajus, jei ne Liepos Ket
virtąją.

— Šiur, Maik. tai ameri-

tokios sąlygos. Amerika gy
veno užsidariusi savo ribose, 
plačiu vandenynų atskirta 
nuo kitų kraštų ir jautėsi 
saugi, nes kasgi būtų galė
jęs ją užpulti, kai perplaukti 
jūras reikėdavo kelių savai
čių? 0 šiandien susisieki
mas yra tiek ištobulintas, 
kad ir kelių tūkstančių my
lių atstumas nėra jokia ap
sauga. Šiandien jau reikia 
galvoti apie apsigynimą, jei

koniška šventė. Seniau ir aš į kas užpultų. Ir Amerika ruo. 
jos laukdavau, ba būdavo1 šiasi. 0 kad priešų šnipai 
daug šaudymo. Kai prade-' nesužinotų Amerikos apsi- 
davo iš vakaro, tai pyškin- gynimo priemonių, reikia da- 
davo per visą naktį ir visą-boti, kad jų čia neprilįstų. 
dieną. Aš turėjau iš Plungės i Todėl be vizos niekas neilei- 
atsivežęs krajavą pištalietą,Į džiamas. Ypač reikėjo sau-

britams atkeršyti. Ir kai į 
1773 metų gruodžio 16 d. į Į 
Bostoną uostą atplaukė lai-Į 
vas su arbata, būrys vyrų, į 
persirengę indėnais, nakties 
laiku sulipo į tą laivą ir visą 
arbatą suvertė į jūrą. Tas jų 
žygis yra žinomas “Tea Pal
ty" vardu.

—O kaip tas būtų lietu
viškai?

—Galėtų būti “arbatos 
balius.”

—O ką tada Anglija pa
sakė?

—Ji uždarė Bostono uos
tą, nieko iš jo neišleidama ir 
nieko į jį neįleisdama. Kolo. 
nistai tada griebėsi šmuge
lio. Pradėjo kontrabandos 
keliu gabenti ginklus ir ruoš-

! tis revoliucijai;
—O ko jie norėjo?
—Jie norėjo nusikratyti 

Anglijos karaliaus valdžios, 
kuri lupdavo iš jų mokes
čius, bet nepripažindavo 
jiems pilietinių teisių. Jie 
neturėjo jokios savo atstovy
bės Anglijos parlamente. 
Atvira kova tarp ginkluotų 
kolonistų ir Anglijos kariuo
menės prasidėjo 1775 me
tais ir tęsėsi iki 1783 metų. 
Tai buvo jau tikras karas — 
karas už nepriklausomybę. 
Jis tęsėsi taip ilgai dėlto, 
kad nebuvo dar geležinke
lių, keliai buvo prasti ir ne
daug jų buvo. Susisiekimas 
buvo labai sunkus ir ilgai 
trukdavo. Telefono taip pat 
nebuvo. Kai bostonietis Paul 
Revere 1775 metais sužino
jo, jog į Bostoną artėja britų 
kariuomenė, jis raitas nak
ties metu aplėkė visą apy
linkę, sukeldamas žmones, 
kad griebtųsi šautuvų ir sto
tų miesto ginti.

—Ar apgynė?
—Tėvas pats matai, kad 

šiandien Bostoną valdo jau

tai pyškindavau ir aš. Būda
vo daug fonių, kai iš nety
čių liuobdavai kam pašonėn. 
Kartą net poiiemoną išgąs
dinau : ale jis nieko nesakė, 
ba tokia buvo mada. Jes, 
Maiki, tada tai būdavo Fort- 
džiulajus. Ale kai šaudymas

gotis nuo šnipų karo metu; 
todėl ir šaudymas per Lie
pos Ketvirtąją buvo karo 
metu uždraustas. Iš tikiųjų 
tas triukšmas ir nebuvo rei
kalingas, daug jaunuolių su- 
sižeisdavo, sukeldavo nema
ža gaisrų. Dabar daug ra-

išėjo iš mados, tai jau Fort- miau ir saugiau
džiulajus nieko nereiškia.

— Taip nekalbėk, tėve.
— Kodėl? Ar aš ne teisy

bę sakau?
— Liepos Ketvirtoji, tėve, 

šio krašto žmonėms reiškia 
labai daug. Ji yra nepriklau
somybės šventė, kaip mums 
lietuviams Vasario šešiolik
toji.

— Bet tu man andai sa
kei, kad Ameriką atrado 
Kolumbas.

— Tai kas?
— Na, tai amerikonams 

nereikėjo už ją kovoti. Ji bu
vo fry kontras visiems. Ir aš 
tau pasakysiu, kad tada bu
vo daugiau laisvės, negu da
bar, ba. galėjo atvažiuoti, 
kas tik norėjo. Nereikėjo nei 
pašportų, nei vyžų. O patra- 
jyk tu dabar iš kitur atva
žiuoti. Jau be vyžos savo ko
jos Amerikon neįkelsi. Už
draudė net ir šaudymą. Nu, 
tai kur ta laisvė ar nepri
klausomybė?

— Tėvas klaidingai daly
kus supranti. Amerikon at
važiuoti nereikia jokių vyžų, 
bet reikalinga viza. Tai yra 
leidimas, kuri Amerikos val
dininkai kitose šalyse duoda 
norintiems iš tenai atvykti 
į šį kraštą. Toks leidimas 
reikalingas kaip apsauga, 
kad Amerikon neprivažiuo
tų šnipų ir kitokių nepagei
daujamu elementų.

Dažnai skaitome ir girdime 
kalbant, kad Sovietų Sąjunga 
nusižengė tai vienam, tai ki
tam Žmogaus teisių deklara
cijos, kurią ji yra pasirašiusi, 
straipsniui. Tačiau iki šiol tik 
rai daug kas jos nėra skaitę 
nes lietuvių kalba tik neseniai 
Vilkas ją teišleido. Todėl ma
nome, kad bus naudinga ją 
Keleivy atspausdinti, juo la
biau, kad jau buvome gavę 
panašių pageidavimų.

Šita deklaracija buvo priim
ta Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime 1948 m. gruo
džio 10 d.

ĮVADAS

Kadangi 
šeimos nai

15 str. (1) Kiekvienas į turi teisę savo reikalų ap- 
Taip pat negali būti daro- ŽI«°gus turi teisę | valstybės saugai sudaryti profesines 

mas joks kirtumas dėl poli- P^etybę. , u. sąjungas ir toms sąjungoms
tinio, teisinio ar tarptautinio . Valstybes pilietybe priklausyti.

lygu.

statuso to krašto, kuriam niekam negali būti savava-
ik- asmuo priklauso, nežiūrint i Į^ai atimu. Taip pat nega- 
?s. ui, ar kraštas yra neprikišu- !aUmta U13e kelst* P1’

Red.

somas, ar yra protektorate, 
ai- neturi savivaldos, arba 
jei jo suverenumas šiaip su 
varžytas.

3 str. Kiekvienas žmogus 
turi teisę į gyvybę, laisvę ir 
asmens saugumą.

4 str. Niekas negali būti 
laikomas vergijoje ar bau
džiavoje. Vergija ir vergų 
prekyba yra draudžiama vi
sose jos formose.

5 str. Niekas negali būti

lietybę.
16 str. (1) Subrendę vy- 

_ * rai ir moterys turi teisę su-; 
daryti santuoką ii- kurti šei
mą, nežiūrint jų rasės, vals
tybinės pilietybes ar įeligi- 
jos. Jie abu turi lygias teises 
santuoką sudarant, santuo-

pri
24 str. Kiekvienas žmogus 

turi teisę į poilsį ir laisvalai
kį, į protingą darbo laiko 
apribojimą ir periodines, ap
mokamas atostogas.

25 str. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę į tokį pra
gyvenimo lygį, kuris užtik
rintų jam ir jo šeimai gerbū
vį bei sveikatą. Jis turi teisę 
į maistą, rūbus, medicininį. .... i lliuiova. J UMUk?' ilIVUlVAlliių

<kiri^Ven“n° ‘r 1SS*' aP‘a™a''in>9- socialinės ap- 
s 11ian ‘ saugos priemones, globą ne-kiriant.

(ž) Santuoka gali būti su
daroma tik laisvu ir pilnu 
būsimų santuokininkų valios 
vieningumu.

(3) šeima yra natūralūskankinamas, su niekuo ne- ________ _________
v viiU 2,1101 i bati elgiamasi nežmo- pagrindinis visuomenės vie- 
: i/.:.0™!.1 . ! niškai ar pažeminančiai, netas ir turi teisę reikalauti

sau visuomenės bei valstybės 
apsaugos.

6 str. Kiekvienas žmogus 17 str. (1) Kiekvienas 
visur turi teisę būti laikomas žmogus turi teisę į nuosavy-

lyg11! bei nepakeičiamu tei- i niekam negali būti taikomos g 
tių pripažinimas suuai o tokio pobūdžio bausmės.įų pripažinimas 
vės, teisingumo ir taikos vi 
šame pasaulyje pagrindą, 

kadangi žmogaus teisių 
nesupratimas ir negerbimas 
nuvedė į barbariškumą, ku
ris giliai pažeidė žmonijos 
sąžinę, ir kadangi sukūri
mas tokio pasaulio, kuriame 
žmonės būtų laisvi nuo bai
mės ir vargo, galėtų naudo
tis kalbos ir tikėjimo laisve, 
yra aukščiausias žmonijos 
tikslas,

kadangi svarbu apsaugoti

juridiniu asmeniu.
7 str. Visi žmonės yra ly

gūs įstatymams ir turi teisę 
į lygią įstatymų apsaugą. Vi
si žmonės turi teisę į lygią 
apsaugą prieš traktavimo 
skirtumus, kurie galėtų pa
žeisti šios deklaracijos nuo-

’ status, ir prieš kiekvieną 
kurstymą tokiam skirtingam 
traktavimui.

8 str. Kiekvienas žmogus

ir bendriai su

žmogaus teises, kad jis ne-j purj teisę į veiksmingą teisiš- 
būtų priverstas imtis pasku- apsaugą atitinkamuose 
tinės priemones — sukilti valstybės vidaus teismuose

bę pavieniui 
kitais.

(2) Nuosavybė niekam 
negali būti savavališkai at
imta.

18 str. Kiekvienas žmogus 
turi teisę į minties, sąžinės 
ir religijos laisvę, ši teisė 
apima laisvę keisti savo re
ligiją ar įsitikinimą, skelbti 
juos viešai ar privačiai pa
mokslais, pamaldomis, apei
gomis, praktikavimu

19 »tr. Kiekvienas žmogus!

darbo atveju, ligos invalidu
mo, našlystės, senatvės ir vi
sais kitais atvejais, kai be 
savo kaltės netenka pragy
venimo priemonių.

(2) Motina ir vaikas turi 
ypatingą teisę į pagalbą ir 
paramą. Visi vaikai—san
tuokiniai ir nesantuokiniai 
—naudojasi vienoda sociali
ne apsauga.

26 str. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę į švietimą. 
Mokslas turi būti nemoka
mas bent elementarinėse ir 
pagrindinėse mokyklose. E- 
lementarinių mokyklų lan
kymas yra privalomas. Spe
cialus ir profesinis mokyma
sis turi būti visuotinai pri
einamas. Pagal gabumus vi
siems taip pat turi būti pri
einamas ir aukštasis moks-

prieš tironiją ir priespaudą,
1 kadangi yra svarbu puo
selėti tautose draugiškus 
santykius,

kadangi Jungtinėse Tau
tose susibarusios tautos nau-

(2) Suteikiant žmogui iš
silavinimą, būtina siekti iš
vystyti jo asmenybę, stiprin
ti pagarbą žmogaus teisėms 
ir pagrindinėms laisvėms. 
Siektina savitarpio visų tau
tų, rasių ir religinių grupių 
susipratimo bei draugišku
mo, remti Jungtinių Tautų 
veiklą taikai tarp tautų iš- ♦ 
laikyti.

(3) Pirmoje eilėje tėvai 
turi teisę parinkti savo vai
kams išsilavinimo pobūdį.

27 str. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę laisvai da
lyvauti visuomenės kultūri
niame bei moksliniame gy
venime, naudotis to gyveni
mo pasiekimais.

(2) Kiekvienas žmogus 
turi teisę į moralinę ir mate
rialinę savo reikalų, kurie 
gali išplaukti iš jo, kaip 
mokslininko, literato ar me
nininko darbo apsaugą.

28 str. Kiekvienas žmogus 
turi teisę į tokia socialinę ir 
tai-ptautinę santvarką, kurio
je būtų pilnai įgyvendintos

yaujantis visuotina lygia nn- šioje deklaracijoje minėtos

turi teisę į laisvą savo nuo
monės pareiškimą. Į šią tei
sę įeina laisvė nekliudomai 
savo nuomonės laikytis, be 
to, laisvė visomis susižinoji
mo priemonėmis priimti ir 
skleisti informacijas bei i- 
dėjas.

20 «tr. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę į taikių 
tikslų susirinkimų bei sąjun
gų laisvę.

(2> Niekas negali būti 
verčiamas priklausyti kuriai 
nors organizacijai.

21 str. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę dalyvauti 
savo krašto viešųjų reikalų 
tvarkyme — betarpiškai ai 
per laisvai rinktus atstovus.

(2) Kiekvienas žmogus 
turi teisę vienodomis sąly
gomis būti priimtas į viešas

prieš visus veiksmus, kurie 
pažeidžia jo pagrindines 
konstitucijos ar įstatymų ga
rantuotas teises.

9 str. Niekas negali būti 
savavališkai suimamas, lai
komas suimtas ar tremiamas 
iš krašto.

10 str. Naudodamasis ly
giomis teisėmis, kiekvienas 
žmogus turi teisę į pridera
mą ir viešą teiseną (į bylos 
nagrinėjimą) nepriklauso
mame ir bešališkame teisme,

kadangi valstybės-nariai kuriam pavesta spręsti apie 
dėjo dar kitos'kolonijos, ir Įsipareigojo, bend radarbiau- ■ jo teises ir įpareigojimus, ar- 
taip susidarė nepriklausoma damos su Jungtinėmis Tau-i ba apie kurį nors prieš jį iš- 

x-—-- ' ’ • • — keltą baudžiamosios teisės
apkaltinimą.

11 str. (1) Kiekvienas 
žmogus, kaltinamas bau
džiamu veiksmu, turi būti

jai patvirtino savo tikėjimą 
tai. Nors karas dar nebuvo I pagrindines žmogaus tei- 
pasibaigęs, bet jau 1776 me- 8®5’ ! žmogaus asmeny >ės
tų liepos 4 dieną trylikos ko- 91^Irn^ ” vertf’ -1 -.^ia' x?ro 
lonijų atstovai, susirinkę *r moters teises ir nutarė 
Philadelphijoj, paskelbė pa
sauliui, kad tos kolonijos jau
laisvos ir Anglijai nebepri- ^esnesja^ves,^
klauso. Vėliau prie jų prisi.

nnlvc irk orvrvrrknf nioi n nn Vvi’i
vz uv ui x- i

Ale man, Maiki, norisi 
šaudyt. O jeigu policija ne
leidžia, tai kur mano laisvė, 
ką?

— Gal tėvui norėtųsi kai 
kam ir langą išmušti, bet to
kios laisvės negalima pripa
žinti. Laisvė reikalinga tik 
geriems tikslams, o tokios 
laisvės Amerikoje niekas 
nevaržo. Tėvas gali surengti 
gegužinę, gali užsidėti biz
nį, arba laikraštį įsteigti, ir 
policija to nedraus. Nereikia 
jos nei klaustis. Ir valdžios 
rinkimuose gali laisvai daly
vauti, gali balsuoti už ką tik 
nori. Štai, tėve, kur Ameri
kos laisvė. Bet tą laisvę 
žmonės turėjo iškovoti per 
revoliuciją.

vystyti socialinę pažangą, 
siekti geresnių gyvenimo są-

ir laisva Jungtinių Valstvbiu tomis’ siekti visuotinio žmo- 
respublika. Todėl dabai-i £aus tei5il* -elL>jmo Igyven-

Liepos Ketvirtoji,1 dlllimo, .................
of July kadangi tų įsipareigojimų 

svar 1 įvykdymui didžiausios reikš-

kasmet
angliškai Fourth 
yra švenčiama kaip
blausia šios šalies šveitė. ! mė5 turi vieninga nuomonė laikomas nekaltu tol, kol joĮ savo krašto tarnybas.

—Ale vistiek, Maiki, ta 
šventė būtų šumnesnė, jeigu 
būtų valia šaudyti. Mano 
pištalietas tebėra dar užpro. 
vvtas.

apie teises ir laisves, kaltė nėra įrodyta remiantis

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

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite

(3) Liaudies valia sudaro 
visuomeninės santvarkos au
toriteto pagrindą, ši valia 

ynimui reikalingas sąlygas. Į turi būti išreiškiama perio- 
(2) Niekas negali būti diniais nesuklastotais rinki- 

teisiamas už savo veiksmus, mais, kurie turi vykti vado- 
padarvtus tuo metu, kai tie'
veiksmai pagal tautinę ar

Jungtiniu Tautų visumos įstatymais viešoje teisenoje, 
susirinkimas paskelbė sekan- užtikrinant jam visas apsi 
čia visuotiną

- ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJĄ

kaip visu tautų ir nacijų _ _
siektina ideala, kad kiekvie- tarptautinę teisę nebuvo 
nas asmuo ir visi visuome- baudžiami. Taip pat negali

voliuciją kelti? Juk Ameri
ka buvo atrasta laisva, caro' 
čia nebuvo.

—Bet čia buvo įsigalėjusi kapinynas Sibiro tundroje, 
Anglijos karaliaus valdžia, į kaina $1.25. 
tėve. Ji pastatydavo čia gu- i Stotio Mkhelwno 
bematonus, leisdavo savo:taTiu BeWjl Amerikoj” 
įstatymus ir apkraudavo ko.]kain; mj„kj,a, J4
lonijų gyventojus mokės- kic,;. $5.00

nės organai vadovautųsi šia 
deklaracija, ir stengtųsi 
žmogaus teisių bei laisvių 
gerbimą puoselėti švietimu 
ir auklėjimu, siektų pažan
giomis priemonėmis tautinė
je ir tarptautinėje ; 
užtikrinti jų pripažinimą ir

būti taikoma sunkesnė baus
mė, negu toji, kuri buvo tai
kyta baudžiamojo veiksmo 
metu.

12 str. Nei vieno žmogaus 
privatus gyvenimas, šeima, 

dotmėje butas, susirašinėjimas, garbė 
ir reputacija negali būti sa

geriausia dovana bus i vykdymą de<va!styb^
nariu gyveninių tarpe, tiek na. žmogus turi teisinę ap-šios knygos:

H. Tautvaišienės "Tautu

ciais. Kolonistai pradėjo 
priešintis. Ir 1770 metų kovo 
5 d. įvyko Bostone susirėmi
mas su anglų garnizono ka
reiviais. Britai pradėjo šau
dyti į minią, keturius koloni
stus užmušdami ir keliolika; 
sužeisdami. Tas incidentas;

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio ‘'Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

vra žinomas kaip “Bostono i Jas galite gauti ir Kelei-
— O kodėl seniau to ne-•Skerdvnė’ (Boston Massa-jvio administracijoje:

reikėdavo? i ere). Dėl šito įvykio bosto-Į Kmadwav.
— Seniau, tėve, buvo ki- niečiai nusistatė kaip nors So. Boston 27, Mas£

kraštuose, kurie /ra pajung- • saugą pnes panašius pazei- 
ti tų valstybių priklausomy- Į dimus ir puolimus.

13 »tr. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę laisvai ju-

bei.
1 straipsnis Visi žmonės

vra gimę Ivgns laisvės, oru-i dėti valstybės viduje ir lais- 
mo ir teisių ai/vilgiu. Žmo- vai pasirinkti sau gvvenamą-

ją vietą.
(2) Kiekvienas

nėms yra įgimtas protas bei 
sąžinė, ir jie turėtų bendrau
ti' viena- su ki;u broliškumol teisę iš bet kurio krašlo, 
dvasioje.

2 str. Kiekvienas žmogus • sugrižti.
turi teise i šioje deklaracijo-

žmogus

įskaitant ir savąjį, išvykti ir

kimų teise, slaptai balsuo
jant, ar naudojantis kita to
lygios vertės rinkimų tvarka.

22 str. Kiekvienas žmogus 
turi teisę į socialinę apsaugą. 
Kiekvienas žmogus, būda
mas visuomenės nariu ir 
remdamasis valstybės vidaus 
įstatymais bei tarptautiniu

teisės ir laisvės.
29 str. (1) Kiekvienas

žmogus įpareigotas dirbti vi
suomenei, kurioje ir tėra ga
limas laisvas bei pilnas jo 
asmenybės išvystymas.

(2) Naudodamasis savo 
teisėmis ir laisvėmis, kiek-

bendradarbiavimu, gali nau.; Y’enas žmogus gali būti \ar-

14 str. (1) Norėdamas iš- darbo atveju.

dotis ūkinėmis, socialinė-1 
mis ir kultūrinėmis teisėmis, 
kurios yra reikalingos jo 
žmogiškam orumui ir lais
vam asmenybės vystymuisi. 
Šios teisės jam suteikia
mos atsižvelgiant į kiekvie
nos valstybės organizaciją 
ir jos turimas priemones.

23 str. (1) Kiekvienas 
žmogus turi teisę į darbą, 
gali laisvai pasirinkti profe
siją, reikalauti prideramų 
darbo sąlygų bei globos ne

vengti persekiojimo, kiek- (2) Visi žmonės turi tei-

žomas tik tokiais apriboji
mais, kurie yra įvesti įstaty
mu, siekiant užtikrinti kitų 
asmenų teises ir laisves, re
miantis teisėtais moralės, 
viešosios tvarkos, visuotinio 
gerbūvio bei demokratinės 
visuomenės dėsniais.

(3) Teisių ir laisvių Įgy
vendinimas jokiu būdu ne
gali būti priešingas Jungti
nių Tautų siekiams bei pa
grindams.

30 str. Joks šios deklara
cijos nuostatas negali būti 
aiškinamas taip, kad sudarv.ie na«ke!btas teises ir laisves .

be jokiu ’-t-ė- spalvos. ly-Įvlenas žmogus turi teisę ki- sę į vienodą atlyginimą už Į tų pagrindą kurios nors vai?
ties, kalbos. ■< 
tiniu ar siaių

Ilgimu, poii-!tuose kraštuose ieškoti glo- tą patį darba ir negali būti 
i v—i - i.. . skirtingai traktuojami.

(3) Kiekvienas dirbantis

tybės, grupės, asmens veiks
mams, kuriais būtų siekiama 
panaikinti šioje deklaraci-

lusistatymų ! bos ir Ja pasinaudoti.
skirtumu, nežiūrint tautinės (2) Tačiau šia teise nega-!^ ......................
ir socialinė- kilmės. nuosa-Uima pasinaudoti tuo atveju, žmogus turi teisę į teisingą joje nustatytas teises ir lais- 
vybės r.imimo nr kitokių są. kai persekiojimas vyksta dėl atlyginimą, užtikrinantį ves.

»
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STEPONAS KAIRYS

Iš kūdikystės atsiminimų
SULAUKĘS ŽIEMOS, LAUKSIU PAVASARIO 

Pavasaris

Kiek tik galiu savo atmintimi pasitikėti, pirmosios 
šalnos apie Visų šventųjų šventę mus vaikus jau suvary
davo Į šiltas trobas. Bet tekdavo dar palaukti, kol pirmo
sios sniego pusnys mūsų troboje uždarytų langus, vienin
telę priemonę dar palaikyti ryši su pasauliu.

Bet, kai vis stiprėjanti žiema nuostabiai gražiais 
piešiniais rašyta plėvele užtraukdavo ir langų stiklus, 
pasijusdavome visai nuo pasaulio atskirti ir troboje gy
veną savo atskiru gyv enimu.

Ankstyvą rytą tas gyvenimas buvo susimetęs ties ma
mos kūrenama ir rūpinama krosnimi. Prieždoje susėdę,' 
iš karto testebėjome kaip krosnyje vis kaitresnė liepsna, j 
laižydama krosnies skliautą, ji darė baltą. O tuo tarpu; 
rūpinami krosnyje vienas po kito atsirado puodai su ver
damomis bulvėmis, verdamu valgiui viralu, šildomu van
deniu.

Kol tas vyko, mama spėjo dubenyje užmaišyti ir iš
plakti tešlą blynams kepti, o jau puodu atsirėmusi kaito 
taukais iškepta keptuvė. Čirškėdamas keptuvėje, ją visą 
nuliesdamas, atsirado pirmas blynas. Keptuvę atkeldama.i 
mama vikriai apvertė blyną ir, dar kiek krosnyje palai
kiusi, vėl nukėlė ji ir paklojo ant medinio skritulio.

Kam pirmasis blynas? Tuo tarpu aš buvau pirmasis 
ir vienintelis kandidatas. Vėliau atsirado ir antrasis, mane 
nugalėjęs — mano sesutė Banadutė.

Mano privilegiją sėdėti krosniai besikūrenant prie 
pat prieždos sekė ir mano pareigos. Kaip tik išaušdavo ir 
krosnis būdavo iškūrenta, reikėdavo nakčiai i pakrosni 
suvarytas vištas paleisti, kad jos atsigautų dienos švieso
je. O man po to tekdavo nelengvas uždavinys — per siau
rai iškirstą langeli įlįsti Į pakrosni ir ten surinkti vištų 
per naktį pudėtus kiaušinius. Dėl langučio i pakrosnį ma
žumo tai tik aš tegalėjau padalyti.

Tik turbūt apie tą metą ir man kiek nelauktai psrei= 
gų padaugėjo. Pas mus atsirado mano mažoji sesutė Ba
nadutė. Mažytę, su kuria mane mama supažindino, sa
kydama, kad tai mano sesutė, sutikau labai gerai jai nu
siteikęs ir tik kiek vėliau tarp mudviejų pradėjo atsirasti 
debesėlių. Ir nežinia dėl katro kaltės.

Kai mama, mažylę tinkamai paruošusi, paguldyda
vo į lopšį ir siūlė jai miegoti, lopšį kiek pasupusi, palikda
vo mano globoje, kad baigčiau užsupti. Dariau tą rūpe
stingai vis pažiūrėdamas, ar Banadutė jau miega. O ji, 
kaip tyčia nieko kito neturėdama daryti kaip miegoti, vis 
nemigo, vis į mane pažiūrėdama. Ir kai tas per ilgai tiu- 
ko, man pradėdavo pritrūkti kantrybės, ir lopšį pradėda
vau supti per daug nervingai. Tai buvo laikiniai nesusi
pratimai, kuriuos spręsdavo mama, kaip tuomet man at
rodė, gana šališkai, paprastai pripažindama kaltą mane, 
o ne mažytę.

O Banadutė bematant augo, ir aš tik vėliau paste
bėjau, kad augo pavojinga man konkurentė. Paūgėjusi ji

Bl'Yl'SI KARALIENĖ IR JAUNAS MUZIKAS

Buvusi Belgijos karalienė Elzbieta kalbasi su 12 metų 
amžiaus pianistu, dirigentu ir kompozitorių Joey Al- 
fidi garsiojo čelisto lasais festivalio pertraukos metu 
New Yorke. Uarnegie Hali. Jaunasis muzikas prieš pus
antrų metų buvo Belgijos sostinėj ir buvo pakviestas 
karaliaus rūmų svečiu. Senajai karalienei labai pati
ko Alfidi skambinimas, o jaunam muzikui—buvusi ka
ralienė. Taip juodu ir susidraugavo. Kai karalienė at
važiavo Į New New Yorką. Alfidi prašė ją aplankyti 
ji ir jo šeimą. Prašymas buvo išpildytas, čia juos ma
tome vėl susitikus koncerte, kuri dirigavo pats gar
susis ispanų eelistas, 85 metų amžiaus Pablo Casals.

Kazys Inčiura

SAKALU KELIAIS

Griaudė griausmas, linko medžiai, tratėjo šulai, 
bet pakilo į padanges šaunūs sakalai.
Skrenda audrom, skrenda vėjais aklumoj vakarėj, 
viršum jutų susibūrę gūdžią naktį taria:
— Jei besigrumiant padangėj mums sparnai palūš, 
žygin, kurin mus lydėjot, ruoškitės tat jūs! —
Tilo vėtros, tiko žiaurios — sakalai negrįžo, 
tik siūbavo minių minios kryžkelėj prie kryžiaus:
— Pasirvže nebegrįžo — būkim sakalais:

pasirinkti? Jeigu paklausi
•skolininko, kiek jis moka už 
kreditą, paprastai jis nežino. 
Žmonės neturi būdų žinoti, 
kiek jie moka už metinį kre
ditą.

KOMUNIZMAS ir KELNĖS į vienam piliečiui. kuris bando pa
siturinčiai gyventi, išskyrus pri
vilegijuotąją klasę, tuoj numau
na kelnes, nes tie, kurie dėvi

“Pirmyn” kolūkyje agitato
rius kalba apie gamybos didini
mą Tarybų Sąjungoje ir ragina kelnes, atmeta komunizmą, 
kolūkiečius daugiau dirbti, idant Į “D. B.“

Argumentas, kad yra per j kuo greičiau būtų pralenkta -------------------------------------------
sunku apskaičiuoti paprastą Amerika. Baigus jam kalbėti.! DIDIEJI AERODROMAI 

kolūkio pirmininkas klausia, ar į _______metinį procentą, yra absur
diškas... Tuo tarpu kai sko
lintojai ir pardavėjai išdirba

kas neturi kokių neaiškumų. Po i 1<*G1 metais Los Angeles
kelių minučių tylos iš tamsaus tarptautiniame aerodrome 

begalo komplikuotas kredi-i kampo pasigirsta pagyvenusio pakil<> ir nusileido viso labo 
to sistemas, jie turėtų pirkė- kolūkiečio Siemaškos balsas. Jis 324,993 lėktuvai. Chicagos 
jams ar skolininkams paro-Į sako: lO’Hara aerodrome — 318,-
dyti paprastus apskaičiuo-i —Sutinku, kad reikia pavyti'gog lėktuvai Miami tarp- 
tus skaitmenis, koks vra me-'
tinis procentas pirkiniams 
kreditan.

Federalinė valdžia pradė
jo reikalauti, kad namų šei
mininkėms būtų pasakyta
teisybė apie jų perkamus ii! 
pirkinius: maistą, drabužius, 
vaistus, patalynę ir t.t. Fe
deralinė valdžia turi lygiai 
taip pat didelę moralinę at
sakomybę imtis vadovauti 

; ir suteikti vartotojams infor
maciją bei juos apsaugoti 
nuo apsukimu kredituose.
Aš žinau, kad daugelis vals

tybių išleido įstatymą, kuris 
Į sureguliuoja mažas pasko
las. išdėliotas terminais. Ta
čiau ligi šiol dar nieko ne- 

! padaryta, kad būtų aiškiai 
i nurodomas metinis paskolos 
procento dydis.

amerikiečius, ale jokių būdu 
nepatariu jų pralenkti!

—Kodėl? — nustebęs klausia 
agitatorius.

—Nes, kai pralenksime, jie 
pamatys mūsų nuogą pasturga-

?.Iiami
tautiniame—310,52o, \Vash-

Su Siemaškos nuomone dabar 
sutiko ir Chruščiovas. Kalbėda
mas su amerikiečių žurnalo 
■‘Look” redaktorium Mr. Cowl- 
es, jis pasakė, kad Sovietų Są
jungoje kai kas nori skelbti, jog 
komunizmo jau pasiekta, kai 
“dešimčiai žmonių tėra tik vie
na pora kelnių, ir tos kelnės yra ' 
pa dalytos Į dešimtį lygių dalių. 
Tuo budu galima pasakyti, kad

ingtono Nati< >nal—297,082, 
Ne\v Yorko tarptautiniam— 
290,134.

Chicagos Midtvay aero
dromas. kuris daug motų bu- 
-oje vietoje, nes pakilo ir 
sidūrė iš 254 aerodromų 12- 
-oje vietoje, nes iš pakilo ir 
jame nusileido tik 219,869 
lėktuvai.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke- 

visi vaikščioja visai be kelnių.'lis egzempliorius. Tai di- 
Mes atmetame tokį bekelni ko- džiausią ir visiems supran- 
munizmą.’’ pasakė Chruščiovas, amai parašyta knyga, 947 

Paskutinis jo posakis, be abe
jo, nesutinka su gyvenimo tik-

Laisva visuomenė reika- rovė. Komunistu valdžia kiek-
lauja, kad vartotojas (o tai, 
reiškia mes visi l žinotų fak
tus, kad galėtų inteligentiš
kai spręsti pirkdamas ar 

i skolindamas. Duoti pasiūly
mai yra surašyti S. 1740 bi- 
liuje. Jie reikalauja, kad bū
tų aiškiai parodyta, kokios 
yra kreditų kainos. Vartoto- 

Įjai turi teisę žinoti, kiek jie 
moka už pinigus, paskolin
tus pirkti reikiamiems daly
kams. Padalykite galą eg- 

’ zistUojančiai blogai prakii-siekim saules, siekim laisves — sKrisKim jų Keliais:
~ o -.n.00 i- • 17^1 • kai. parduodant dalvkus įP. S. 1933 m. liepos Ii dienai tik prasidėjus, vokie- i-re<i;J.a ‘

tijoje netoli Soldino miestelio žuvo lakūnai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, išskridę iš New Yorko ir per 35 vai.
35 minutes nulėkę 4.000 mylių. Žuvusioms lakūnams pa
gerbti poetai yra parašę eilėraščių. Vieną jų čia spaus
diname.

Gana apgaudinėti parduo
dant kreditan

American Council

PAŽANGA KOVOJE SU 
VĖŽIO LIGA

psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

lietuviu išeivija Amerikoje.
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruoja, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 pu«laoin. Kai
na kietais viršais $5.00, mink'*-’’*
viršais ....................................... S 1.00
kaina ........... ........ $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITJ. K. Žuko i 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai 

$5.00
VAIKO SVEIKATA. parašė dr. V. 

Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 186 psl.

DIENOJA NT. “knvgnešiu karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs at*i 
minimai, 404 psl., kaina.—$0.00

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

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinbi lietuvių m anglų kalbomis 

lietuvius visame pasanlv

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knvva šių dienu klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

IETUVA BUDO. Steuono Kairio 
labai vaizdžiai ir jd<»— iai parašyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš mievo. ymria’i*ia dovana kiek- 
vi» na protra. ‘rražiais kietais vir

šeliais. ilir-tnjo’a. 116 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5 50

»EMATCTŲ KRTKšTtS. P. A Kelkio
isfori—'s romanas ’* žcma:čių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

tEMĖ DEGA. .T Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 458 psl. Kaina ...................$4.50

'ĖMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 411 psl. kaina ....$4.50

KODĖL A A NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomone, įdomūs arirumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TfiORT.iA Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės =nn'varka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriška* anrašyma*. kaip 
karui einant prie —alo tūkstančiai 
lietuvių bė£*o j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 586 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. _ B. 
Kriaučiūno at‘iminim:.i iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu vvve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. -T. Tįtinio 15 trumpų 
pasakojimu. ISO psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI T.TETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutą* J. Linsris, J. 
Balys J. Žilevičius, 826 nsl.,
kaina ........................................ $5.00.

CEZARIS. Mirko Jesul’č romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 'vairių 'ietu_ 
višku ir kitų tautų valčių receptų. 
182 puslapiai, kaina...............$1.25

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pacai Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pa*idaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOJ PROGRAMINĖS GAI_ 
RĖŠ, 82 psl.,- kaina......... 25 Cnt

VITKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienvbčs. 80 ps|.. kaina .. $1.00

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoie parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikiu, 128 pilkapiai, 
kaina ........................................ 60 Ct

Savo gyvenime vėžiu gali1 
susirgti kiekvienas ketvirtas’
amerikietis. Skaičiuojama,1 
, 1 1 (.Ito u 1 * * LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE,kad 1962 m. bus susekta net -- - - ’ -
520,000 amerikiečių, sergan..
čių vėžio liga. Mirusių vėžiu 
kaičius pakils iši 300,000

ame
464 psl. Kaina . . $0.50

I

Bet tie baisus skaičiai nepa-
.. , r - - j • vaizduoja tos pažangosa ku-:.a spausdmama «ra«ka rasrafms jų pardavmo su- lan.ta ko‘voje ® vė;i„ 

-ateraon lenes kalte liu- tartyse išnaudoti. silpnus, ne- Patobui!nta technika lei
Truth in Len

čia
iš Paterson
dijaat už "Truth in Ixn- išlavinusius ir bejėgius. (|žja vėžj ank?čiau sllrasti jr
dmg bilių, kuns svarsto- Zmor.es su žemu atlygini- <^1 to 1 OOrt amerikU-in 

lengvai laimėjo pirmąją vietą prieždoje prie kūrenamos : mas senato bankų ir pinigų mu jau vien savo neturtin- (jaf avvX.a ’nor5 1U ij„-a 
krosnies, kai buvo kepami blynai. Kai sėsdavome prie komiteto pakomitety: , gurno dėka pakliūva į ne" Vo surasti prieš penkis me”
stalo valgyti, Banadutė sėdo tėvelio pašonėje, mane nu-' Yrįa faktas, kad JAV-se1 skrupulingų Padavėjų ran-i kaf| pe,"
stumdama suolo antron vieton. Ir kai vakaro sulaukė mes plačiai vartojamas pirkimas kas. Tačiau tai atsitinka ne ,• J,„,
vaikai sulipdavome ant vis dar siltos krosnies pasakų kreditan padėjo pakelti mu. vien tik žmonėms su žemu p,.jsjf]£s (jar g_9(jo 000 
klausyti. Banadutei tekdavo geriausia vieta. Ir pagaliau, ^^Yen^m.° ’r Pa^at?ti uždarbiu. Milionai žmonių,, agme

gyta ir tėvelis pakildavo eitiaukštesni uz bet kūno k!- gyvenančių rezidencinese , -----kfi? vakarienė buvo pavalgyta to krašto gyvenimo lygį pa- priemiesčių vietovėse, daž 
kailiniais apsupta išnešdavo miegoti kamaraitei! greitai A) n01™ ^kiai Pa- nai pasirašo sutartis mokėti
sušildydamas po ‘duknomis. Naktį pramiegoję, vėl abu sak>‘t1' kad as nesu Pnes kre- kas tam tikra 1"kotorW uz

miego į šaltą kamaraitę, jis Banadutė imdavo glėbin ir

grįždavo į trobą, kur pakurta krosnis jau liepsnodavo.
Man pačiam menkiau sekėsi. Mūsų kad ir didelėj 

troboj, šeimai didėjant, pradėjo nebeužtekti vietos šiltai 
miegoti, ypač kad jau buvo samdomas bernas. Vyresniam 
broliui Antanui tekdavo nakvoti šaltoje klėtyje po dukno
mis. Jis, eidamas gulti, kartu pasiimdavo ir mane. Ir jei 
jau būdavo pasnigę, brolis imdavo, mane basą ant rankų 
ir tekinas bėgdavo į šaltą klėtį, į šaltą patala. kurį tekda
vo sušildyti savo pačių šiluma. Dabarties akimis žiūrint, 
tai buvo baisu, bet tuomet man atrodė, kad gyventi buvo 
ne tik galima, bet ir įdomu.

Gyvenimo nepatogumus, jo vienodumą su kaupu at
lygindavo vakarai. Ir visų pirma dėl to. kad likimas mums 
vaikams dovanojo berną Antaną Jakuti, neužmirštamą pa
sakorių. Spartus darbe, visuomet gerai nusiteikęs, atrodo, 
mus vaikus gerai supratęs, Antanas, kaip tik darbus bai
gęs pasirodydavo troboje, jau nebegalėdavo mūsų vaikų 
atsiginti — “Antanai, pasakyk pasaką,” ir Antanas ne
baigdavo iki vėlyvos nakties.

Tr kai dabar prisimenu tuos vakarus, kuriuos paša- baisaus nepagautų, 
korius mokėdavo užpildvti mus pagaunančiu turiniu, dar į Neužmiršdami vakarai, kuomet laikas liaudavosi bu. 
ir dabar negaliu atsistebėti, kiek Antano pasakose buvo j vęsir patys klausytojai liaudavosi gyvenę realų gyvenimą, 

kūrybinės vaizduotės! Jo pasakos mus sukrėsdavo, tro-: Kažin, ar bėra gyvas tas Antanas pasakorius? 
bos tamsą darė gyvą, pilną velnių ir kitokių baisenybių,1 (Bus daugiau

ditan pirkimą ir nesu prieš nupirktą daiktą, neturėdami 
mokėjimą mėnesiniais ar ki. jokio supratimo, kiek galų 
tokiais išdėstvmais, kai tai gale tas tas daiktas atsieis, 
yra daroma individų ar sei- šeimų su vidutinišku uždar
ių. pilnai žinančių viso to biu. ligi ausų pakliuvusių į 
kainą. į skolas, istorija yra labai

Tačiau aš protestuoju dažna.
prieš plačiai naudojamą pa- žmonės su mėnesiniais 
protį nuslėpti tikrą kredito; atlvginimais turėtų žinoti 
kainą nuo pirkėjų. Net iriai- teisvbę apie skolintų pinigų 
mingesni mūsų visuomenės kaina. Jiems vra lengva ap- 
nariai, kurie yra išsilavinę,1 sižiūrėti, ką pirkti, bet kre- 
retai supranta, kiek kainuo- dito kainu praktiškai nega- 
ja kreditas. Todėl yra paly- Įima lyginti ir todėl yra sun
kinus paprasta neskrupulin- ku apskaičiuoti, kiek ištik- 
giems skolintojams ir preky- ro kreditan perkama prekė 
bininkams visokiais skelbi- i kainuoja. Jeigu negali lygin
imo būdais ir labai mažomis ti kredito kainų, tai kaip ga- 
raidėmis išspausdintais pa- Ii apsispręsti, kokį kreditą 

net kojas reikėdavo laikyti pariestas, kad iš pasuolio kas

Rytų Alžerijoj yra karšto 
vandens šaltinis. į kuri įmerkus 
mėsą galima ne tik ją išvirti, bet 
ir pasūdyti, nes vanduo yra sū
rus.

DVYNĖS GRAŽUOLĖS

Tai Megan ir Chrisline Dė- 
es. dvynės ir panašios kaip 
du vandens lašai. Atlantic 
City, N. J., jos abi išrinktos 
“Steel Pier’’ gražuolėmis.

surinko ir soredasrsvo Jonas Ba- 
Ivs. 472 3aino« su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienoc daino< 
turiny®, todėl tinka dovanoti tt 
lietuviškai nekalbantiems, jr'šta 
826 pusi. kaina .......................$5.00

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pu^la 
pip. Kaina ............................... $1.0*

MART BOROT’GTUR T.ITHUANTAN 
SELF-TALTGTTT. M Inkienė. sre- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo- 
kvtis antiškai kalbančiam. 141 
psl., kaina ............................ $1.25

NEMUNO SUNŪS. Andriau* Valnc- 
ko romanas iš 1985 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo pneš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali« 79° 
psl. Kama $8.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina $4.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nletoiimos’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daujrybe paveikslų, srerame 
pop’eriuie. Kaina ................... $8.50

TTKRA TETSYBfi APTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoie. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika 
laibai dau? informacijų, 96 nsl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAT nu< 
seniausių laikų ik? Lietuve* ne 
priklausomybė* tralo 1795 metais 
Para*ė Jonas Karys, daugybė na 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ $1«*

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PTNTGAT. parašė Jonas Karys, la
bai dau? paveikslų, 255 psl. rera 
popiera. Kama $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbų susi. 
pažinti. Kama $1.20

MTL2TNO PAUNKSNĖ, Balio Rruo 
yo* triloriška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina......................................$2.50

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kuniyas, ap
rašo, kaip kuniyas Vasaris išsiža
dėjo kuniyystėa dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygą. Meti viriai, 081 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway ------- :--------So. Boston 27, Mass.

Zmor.es
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Kam priklauso $2,400,000?
Liepos 3 d. JerseyCity, N. kai tik paaiškėjo pinigų sa- 

J., viename sename apleista-ivininkas, tuoj prisistatė iž- 
me garaže buvo atrasta aiti do valdininkai, kurie ant pi- 
dviejų su puse milionų dole-1 nigų deda savo leteną ir no
rių pinigų. Pinigai buvose-‘ri juos paimti iždo globon.

Aiškinimas parodė, kad

nemažai ir kaštavo. Jis buvo 
daug kartų areštuotas, yra 
sėdėjęs pakartotinai kalėji
me ir šiaip turėjo visokių 
nemalonumų, kol tiek pinigų 
sukirpo iš avelių. Ir dabar 
jis sėdi kalėjime nuteistas už 
gembleriavimą kalėti nuo 2

VIETINĖS ŽINIOS
livyko į SLA Seimą

J 52-ąjį SLA Seimą, kuris 
vyksta šią savaitę Newarke, 
N. J., iš Bostono išvyko Sta-

Dalyvaukime Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjime

ši

Dėkoju dienomis Chicagoje Marijos 
įaukš. mokyklos salėje, o sek
cijų posėdžiai Jaunimo cen
tre.

name automobilyje, kuris: 
stovėjo apleistame garaže be 
vieno rato.

Tiek pinigų, tai ne juokas. 
Kaip tik policija sužinojo, 
kad tokia krūva pinigų atsi
rado sename garaže, tuoj 
prasidėjo aiškinimas, kam 
tie pinigai priklauso? Aiški
nimas dar nėra baigtas, bet 
jau nebėra abejonės, kad pi
nigų savininkas susektas. O

senas automobilis apleista
me garaže priklauso vieno 
“gemblerio” ir gengsterio

sekmadieni, liepos 15 
d. 2:30 vai. ppiet John Han- 

gemoienavimą Kaieunu„ . Michelsonas ir Margare- eock salėj, 188 Berkeley St.,
iki 3 metų. Jis dar t k kelis Michelsonienė d,. į L bus minima Pavergtųjų Tau!
menesius era a ėjęs. . . k p;apOčius su žmona, Ona ir tų Savaitę, kurią pirmą kar- 

Monartv. 52 metų am- AJ_.ots At.. ___ ___________

Teko 7 dienas pagulėti 
Carney ligoninėj, kur d r.
Stanley Mikai man padarė Į 
operaciją. Nuoširdžiai dėko-' literatūros vakaras ar dra- 
ju visiems, kurie mane ligo- mos spektaklis, o kitą dieną, 
ninėj lankė ar laiškais rami. t. y. lapkričio 25 d., lietuvių 
no. simfoninės muzikos koncer.

Juozas Vinciūnas 1 tas, kuriam diriguos Jeroni-

Po kongreso vakare bus

žiaus, turi “draugę”, panelę 
Anna Petrick. “virš 21 me-

Moriarty “draugei.” Kartųjį amžiaus, kuri sakosi tą 
su pinigais buvo atrasta vi-i^€ml)^rl Pustanti visą jo 
šokių valdžios bondsų, ku-Į gyvenimą.
rie išrašyti Moriaty ir jo mi-; 
rūsio brolio vardu. Iš to ir

Antanas Andriulioniai, Ja
dvyga Tumaviėienė, Vincas 
Anesta, Juozas Lekys, Ja
dvyga Keslerienė, Antanina 
Mockienė ir kt.

122 Gilbert Rd.. Belmont mas Kačinskas iš Bostono.

Dar 168,675 doleriai Daug atostogauja

kam pinigai pri-

tą Amerikos prezidentas pa
skelbė 1959 metais ir nuo to 
laiko ji kasmet minima.

Minėjime kalbės ameri
kiečiai ir įvairių pavergtųjų 
tautų atstovai.

Nepamirškime liepos 29 d.!

Sveikino A. Mačionis LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

susekta, 
klauso.

Kaip policija pinigus su- 
’rado? Taigi, policija jų ne
surado. Pinigus atrado dar
bininkai, kurie taisė aplei
stą garažą. Vienas statybi
ninkas supirko apie porą sename.

Kai iau dviejų milijonų ir 
400 tūkstančių dolerių mįs- 
ste, vienas blokas nuo rasto- 
čiame Jersey City, N. J. mie- 
lė buvo išspręsta, tame pa- 
sios didžiosios sumos, irgi 

apleistame garaže
dešimtų apleistų garažų, nu- atrasta dar 168, 675 doleriai, 
tarė juos pataisyti ir išnuo- Policija nustatė, kad ir tie 
moti. Viename iš tokių ap- pinigai priklauso tam pa
leistų garažų pinigai ir buvo ėiam “gembleriui, kui įam 
atrasti. Statybininkas vardu priklauso ir tie du su puse 
Frank Munzy pranešė poli-! milijonai dolerių! Žinoma,, 
ei jai apie atrastus pinigus ir iždo letena pasieks ir tuos 
toliau jau policija tuo skar- nauJai atrastus pinigus, 
bu rūpinosi. Pasirodo, kad neužtenka

O kur savininkas Moriar- suktais būdais ‘ uždirbti di

JDOMIOS 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 Is Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

ai- «- me’ ne* šis, nei tas. Bet ... ......
Ale Rūta, MOTINOS savininkas sėdi kalėjime ir paslėpti einant 1 kalėjimą 

RANKOS, romanas apie1 net nedrįsta prisipažinti, Porai metų poilsio. Kas tik

Liepos mėnesį daugiausiai 
atostogaujama. Daug ir bos- 
toniškių dabar poilsiauja. 
Vieni jų apie savo namus su
kinėjasi, Bostono ar kuri ki
tą artimesni paplūdimį ap
lanko, nors, teisybę pasa
kius, dar iki šiol nevisas die
nas dėl oro ten malonu bu
vo būti.

Kiti (rašytojai St. Santva
ras, Ant. Gustaitis su šeimo
mis ir kt.) išvažiavo į Cape

Vėl kiti (Pov. žičkus su 
šeima, Jadvyga Adomavi
čienė) išvyko net į Chicagą,

Atsiminkime liepos 29 d., 
sekmadienį! Tą dieną Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
21 kuopa rengia savo metinį 
pikniką-gegužinę, North Ea- 
stone, Mass. Piknikas bus 
Bernice Gaire farmoje, kur 
buvo ir kelis praėjusius me
tus. Vieta graži, patogi, o to
dėl pasižymėkime dieną ir 
dalyvaukime! Rengėjai už- 
kviečia visus.

Ketvirtadienį atidaromas 
Music Hali

Inž. Antanas Mačionis, 
gyv. Nevv 
sveikinimų iš Cape Cod, 
kur jis atostogavo Nenortų 
vasarinėje.

KULTŪROS KONGRESAS!

Yorke, atsiuntė g
už 50 centu.

Antrasis JAV ir Kana
dos Lietuvių Kongresas šau
kiamas š. m. lepkričio 22-24

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio įstaigoj

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshiil

Lanarkshire, Scotland.

Su tiek pinigų sėdėti kalėji- tul ėti Proto’ kaiP tu0? Pim” Sėkmingai kovoja su polio i Music Hali kino teatras, bu.
sunaudoti ir kaip juos • J ------— 1 • --

motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA Į 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$5.00.

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

Tas knyga? ralima gauti 
Keleivio administracij o i 
636 Broadvvav, So. Boston 
27 Mass

kad pinigai jam priklauso. 
T iesa, jis nuo pinigų ir neat-

tiek teišmano, kad pinigus 
slėpti sename garaže po

sisako, bet ir nesako, kad jie dulkėtais voratinkliais, tas 
jam priklauso. .. j iš tikrųjų, turi pirma sumo-

Policijai betgi nėra jokios keti iždui savo skolas, o po, 
abejonės, kad pinigai vra jei Jam ^ar kas liks, galės 
Moriarty. O jeigu taip, tai Įvažiuoti į Floridą šildyti sa- 
iždas tuoj pat uždėjo lete- vo durną makaulę karštuose 
na ant tų pinigų ir suskaitė, sauks spinduliuose ir dūsau- 
kad Moriarty yra skolingas; ti ' išvilioti mokėjau,—pas- 
iždui už nesumokėtus mo- lėpti nesugebėjau... 
kesčius, pabaudas ir nuo-
šimčius Ivgiai $3,395.665.23, 
kitaip sakant, daug daugiau, 
negu atrasta sename gara-'
že! Moriartv savo pinigėlių
taip ir nebematys ir dar tu
rės primokėti.

BIJO, KAD VANDENS 
NEPRITRŪKTŲ

Bostono miesto sveikatos 
įstaigos pranešimu, gegužės 
mėnesį 179,816 vaikų nuo 3 
mėnesių iki aukštesniosios 

! mokyklos baigimo metų ga
vo pirmą kartą nuo polio

vęs Metropolitan, kuris si 
pavasari perėjo į Ben Sack 
rankas. Tas savininkas da
bar turės Bostone 5 ir Fitch- 
burge 2 kino teatrus. Be to, 
Bostone jis stato dar vieną 
naują—The New Common- 
wealth.apsaugojančias tabletes ir 

172,843 vaikai antrą kartą.: Atidarytame kine pirmas f ii.
Tuo būdu 86G visų minėto 
amžiaus vaikų gavo priešpo-

mas bus Boys’ Night Out. 
šitam mūviu teatrai vado-

linių vaistų antrą kartą. Ši- vauja Algimantas Ivaška.

Taip, kai kam yra rūpes
čio ir dėl šito dalyko. 1900 
metais JAV per dieną šu

tas procentas dar padidės, 
nes i minėtą skaičių neįeina 

■ tie, kurie gavo vaistus iš pri
vačių gydytojų.

Pakeitė “Blue law”

Sveikiname S. Vaitkevičių

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANUOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos groži, rasti ramybę ir 
gerą poilsį, kuris po sunkaus visų metų darbo kiekvienam yra la
bai reikalingas.

ECHO VALLEY LODGE.
Tai vieta, kurioje Jūs, su šeima ar he šeimos, lietuviškoje vasar
vietėje. praleisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisi
minimuose; kartu suteiks Jums poilsį, ramvlję ir lietuvišką ap
linkumą.

ECHO VALI E Y LODGE .Jūs rasite, be poilsio, puikų resto
raną, erdvius atskirus ir patogius kambarius su visais patogumais, 
ar tai viengungiui ar su šeima, puikią teniso.krepšinio aikštelę, 
gerą lietuvšką maista ir malonų patarnavimą.

ECHO VALLEY LODGE. be poilsio ir žaidimu. Jūsų patogu
mui ir malonumui yra puiki didelio tipo maudyklė <swimming 
pool) su nuosavu mažu ežerėliu ir 20 akrų puikaus miško.

Primami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, orga
nizacijoms ar pavienėms grupėms.

ECHO VALLEY LODGE atidaroma nuo liepos 4 dienos ir 
veiks ištisus metus.

Lietuviai savininkai JULIUS ir ELENA GARMAI visus ma
loniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE. PA. Telefonas: STROl'DSBURG 424-1920

Sveikiname Stanislovą 
Vaitkevičių, Keleivio ilga
metį skaitytoją, kuris šiomis 
dienomis baigė 92 metus ir, 
dar prie žemės nelinksta., t 
Dar ilgų metų stipriam že-'

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
l'žsakyk pasjnus Įvesti GARSŲJĮ 1902 METŲ 

i NTt.KNA riUNAL karsto oro KRvroNį

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

mooooooooooooooaoooosoooooooooooooooaan

I ĮRENGIMĄ 
JEINA:

1 85.000 arba 
95,000 BTL 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įren girtas 
SU 10 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA

Nuo liepos 4 d. pradėjo
6 iš kur Joseph Moriartv naudodavo 4 bilionus galio, veikti naujas įstatymas, re- 

vavo tiek ninim’ Būkite ti- nu vandens, o dabar jo jau eiliuojantis prekybą sven.i 
kri. kad jk j^ neuždirbo! Icikia «> bilionų galionų, tomis dienomis. Jis daug lai- 
Moriartv vra lošikas, kurs Spėjama, kad po 18 metų jo svesms negu ik, s,oi ve,kės.
kirpdavo ' nelabai gudrias tris kartus daugiau. O ns leidžia sven- N Anj?)i.
aveles ir iš to susikrovė ne-1 gamtoje vandens tiekimas tadieniais laikyti ati< arytas -oj strej|;av0 a„je 4500 dar- 

nepasikeicia.. paisto krautuves (su ne b?inkų _ ge']ežinių kons.
Rytuose ir Pacifiko šiau-:^au«laa kalP 2 .tarn?ut°- tnikcijų 2,300, Plymouth gu

rioj daiyj tas reikalas leng. *»■*); dovanu, gelių ,r kt., mos ;^onėsc jr
viau išsprendžiamas—terei- krautuves. Juo paliko nepa
kęs parūpinti didesnius at- tenkinti tie, kurie švenčia 
sargų įrengimus. Kas kita šeštadieniais, nes žydai ir 
kitose Vakarų vietose, kur adventistai norėjo, kad jie

mažą kapitalą. Reikia pasa
kyti, kad jam tas kapitalas

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
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 
Ptennsylvanijon 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 gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or 
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė i) 
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. Gražiais kietais apdarais kai 
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

vandens ir šiandien trūksta. 
Ten bėra viena išeitis—gau. 
ti vandenį iš vandenyno, pir
ma pašalinus iš jo draską. O 
tas darbas šiandien yra la
bai brangus. Atomo energi
jos panaudojimas taikos rei
kalams, gal padės ir tą klau
simą išspręsti.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
WILLIAM FAULKNER

galėtų visokias savo krautu
ves laikyti atidaras sekma
dieniais.

NEVERK BE REIKALO!

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus 
Teisybės. Joje atpažin
si ir savo draugus ir priešus

_______ ir net patsai ii savęs imsi

Amerikos rašytojas Will- * iu°lctis. Kaina $2.20. Gauna- 
'a™ Faulkner mirė liepos 6 ma Keleivio administracijo- 
d. ankstį rytą Oxford, Miss. je.
ligoninėj nuo širdies smūgio.

Rašytojas W. Faulkner 
mirė 64 metų amžiaus. Jis 
buvo farmeris ir universi
teto profesorius (dėstė lite- 
tatūrą), bet pagarsėjo savo 
raštais apie “Yoknapataw- 
pha” apskrities gyventojus,
Mississippi valstijoj, jų ko
vas, vaidus, smurto “žygius” 
ir gyvenimą. 1950 metais 
rašytojas gavo Nobelio lite- 
ratūros premiją.

Rašytojas- Faulkner yra 
parašęs eilė romanų, trum
pų novelių ir du rinkiniu po
emų. Visai neseniai jis pa. 
skelbė apysaką “The Rei- 
vers,” kuri dabar labai pla
čiai skaitoma. r

maiciui t

Streikai

Mass. Technologijos Institu
to 1,350 darbininkų.

Nepirkite labai mažų vokų

Paštas įspėja, kad nuo 
1963 m. sausio 1 d. nebus 
siunčiami laiškai, kurių vo
kai bus mažesni kaip 3x4% 
colių.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviška* angliška* žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 5SC puslapiai, kains 
7 doleriai.

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

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

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

“KELEIVIS”

|34 E. Broadway, So. Boston 27, Ma**.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darDui, auKlėJa 

tautln} selidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBRS APDRAUDA IK1 *10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 deMmflal 

Ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoa sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atel-

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pažalpoe iki >325 i mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA tr NEPBA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

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

Tūkstančiai matė 
lietuvių šokius

Bostono meno šventės, ku.

akro plote jame sutelpa A. Bimba apie
100 įvairaus dydžio papra
stų ir sprausminių lėktuvų, 

yra įrengimai, kurie

Gaidelį ir Santvarą
Grįžo Sirutavičiai

Jame
j ri baigėsi praeitą sekmadie-' įgalina kas 16 sekundžių pa-i ba savo k 
nį, liepos 3 d. programa bu- leisti vieną lėktuvą. Jis, sa-J laidoje j 

ko, tiek stiprus, kad nukritu
si bomba jam tiek tereiškia, 
kiek žmogui uodo įkandi
mas.

Irena, inž. Vladas ir jų 
"Laisvės“ rabinas A. Bim. duktė Irena Sirutavičiai grį- 

laikraščio liepos 3 d. žo iš atostogų, kurias pralėk

vo skuta liaudies šokiams, 
į šiemet tebuvo pakviesta ma

Be galo nustebau Keleivio 
praeitame numery perskai
tęs So. Bostono Lietuvių Pi-

Pagal įstatų str. 36 susirinki- įįau tautų, tos, kurios turi 
mas teisėtas, kai jame daly-' geresnes šokėjų grupes, ir 
vauja ne mažiau kaip 75 na. joms duota šokti po 3 šokius, 
riai. Birželio 21 d. susirinki- šiemet dalyvavo šių tautų 
me, kaip pats pirmininkas šokėjų grupės: amerikiečių,

joj tai bus bene pirmas toks 
atsitikimas, kad pirmininkas 
taip Įžūliai elgtųsi su drau
gijos nariais.

Jis mane ir kelis kitus na
rius, kurie susirinkime drįso 
pareikšti kitokią, negu pir
mininko, nuomonę, ją ginti 
ir gauti beveik visų susirin
kusių pritarimą, vadina 
triukšmadariais, "jumpings 
jacks’*, neigiamai galvojan
čiais, trukdančiais draugijos 
veiklą nariais.

Aš prieš tai protestuoju. 
Ilgus metus esu d įaugi jos 
narys, dirbau jai, kiek išga
lėjau, ir dabar aš, pirminin
ko kareiškimu, tapau žalin
gas draugijai, nes neprita
riau pirmininko miglotam 
siūlymui, kurį ir susi
rinkimas beveik vienu balsu 
atmetė. Kas davė pirminin-

Laive yra 4,600 karių, jų 
tarpe 60 karininkai. Galima 
įsivaizduoti, kiek reikia visa 
ko jiems aprūpinti. Karių 
patalpos geros, jie turi bib
lioteką, kiną, televiziją, 3

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. iAsiuvtttėja, dilba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su |>eiikių metų garantija 
♦25 už viską—galima mokėti po 61-25

per savaitę 
HA 6-3900

do Maine valstijoje.piktinasi rašytojo 
Stasio Santvaro ir kompozi
toriaus Juliaus Gaidelio su
kurta Kantata apie Lietuvą, 
kurią Bostono lietuvių miš
rus choras sėkmingai sugie
dojo gegužės 20 d. Lietuvių 
spauda palankiai įvertino 
abiejų kūrėjų darbą.

Kitaip jį veltiną tas, ku
ris viską mato pro Maskvoj 
dirbtus akinius. Jis norėtų, 
kad Kantatoj būtų garbina
ma rusų pavergta Lietuva, 
o joje kaip tik keliamas pa
sipiktinimas pavergėjais, ža- 

tuo 
sulaukti

KEIK PATYRUSIO BARTENDKRlO
Geras atlyginimas, lengvos darbo są
lygos. Kreiptis pas Petrą Beldžiu.

Strand Cafe Corp.
374 W. Broadway, So. Boston, Mass.

IEŠKAU PIRKTI 4ALDYTUVĄ
Kas turi palaikytą, bet dar ditban- 

tį šaldytuvą < reirigeratorių1 prašom 
pranešti man, noriu pirkti. Adresas:

W. Garon-Geronaitis 
15 Burrill PI., So. Bostone

ayoai privalomu met> at?ovavo Onos
Bet pirmininkas to nepri- nės vadovaujamas sambūris i tuvįį į. 11 *

pažįsta, nes susirinkimo nu- _io poll}> Kaip minėjau, vi-
tarimas jam nepatinka. Jis, sos grupės buvo geros, todėl Laivas, kaip minėta, yra
užuot elgęsis pagal Įstatus. įr mūsiškiams reikėjo gerai varomas atomo jėga. Kartą ............_ ,___
nori jį apeiti neteisėtu keliu, pasitempti. Jie gėdos mums reikalingu atomo kros-Įeinamas pasiryžimas 
pagalbos šaukdamasis laiš- nepadarė. nims kuru apsirūpinęs, lai- junjru nusikratyti ir su
kais, per spaudą ir per radi
ją i tuos parius, kurie susi
rinkimų nelanko.

Ir ką iš tikrųjų pirminin
kas mano daryti su tais na
rių pareiškimais, jeigu jis to
kių gaus? Juk tai bus neži
nia kaip gauti pareiškimai iš 
narių, kurie susirinkime ne
buvo, negirdėjo visų vienos 
ir antros pusės aiškinimų ir, 
vadinasi, nežino reikalo. Ar 
jis

?padar
Dar tik pranešėjui primi- įas gali be sustojimo plau- (iįenos> kada Lietuvoj “pra- 

kioti 3 metus. Kadangi tas (jįn2rS nedalios atnešti var
toms teužima labai mažai „aį

ovaujami, pasigirdo Todėl Bimba fr ,ašo- “
cūs šūkiai ir plojimai. Vi- i į, /kitiems jį lydintiems kad SltaS Gaidell° Sant- 

aivams. Elektros jis gali-.

dabar pasirodys 
Onos Ivaškienės

nūs, kad 
lietuviai, 
vadov
lankūs šūkiai ir plojimai, v į-jggg kitiems jį lydintiems 
sus tris šokius šokant buvo : i - • • .
paplojama, o ka jau besaky
ti šokiams pasibaigus. Nė 
vienos kitos grupės kiek
vienas šokis nebuvo ploji
mais pertraukiamas. Todėl

IEŠKO BUTO
Dirbanti moteris, lietuvė, ieško 3-4 
kambarių huto, švaraus, netoli susi
siekimo priemonių. Gali būti So. Bos
tone, Cainbridžiu?e, Dorchesterv. Ra
šyti :

Keleivis
636 Broadwav, So. Boston, Mass. 
(For Mrs. Schniras) (29

varos biaurus spiaudvmas i
ant Lietuvos jų karjeros ne
pakels nei per nago juody
mą. Priešingai, nuo dabar

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,*’ DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSAIS $4*00, 
KIETAIS—<5.00.

pasigaminti tiek, kiek reika
linga aprūpinti 2 mil. gyven
tojų miestą, kasdien gali di- , . , . , A .
stiliuoti 280,000 galionų kiekvienas padorus lietuvis
vandens ! Juos ir J1? anktat3 (Tur

būt, norėta pasakyti "kanta. 
žodžiu, tai yra tokia plau- tą", Kel. red.) žiūrės su dijais mėgins pakeisti vi- j reikia pasidžiaugti, kad ir š’, tai vra tokiu man ♦ r i j v - - -

šuolinio nariu susirinkimo karta mūsiškiai šokėjai gra-1, f0*1? l),au- , Kel. red.) ziures su di
- - *• žiai pasirodė tokiai gausiai lojanti tvirtove, kokios dar džiausiu pasipiktinimu.“nutarimą ir savo sumanvmą ziai pa»u-oue loniai gausiai natnri Toriai - , - ... ,wMvn-> * * žiūrovu miniai. Tikrai buvo Mekas kitas neturi, rodei i Tokia Bimbos recenzijvykdyti?

Bet kuriuo draugijos sta-

Bay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius M1KONIS 
L1CENSED KROKERS

Sųžiningas patarnavimas peikan- 
ūeins, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
rtes. A V 8-1141 ir CO 5-8841

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.

DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

, t»iiuw» licenzija
supiantama, kad daug kas kaip tik ir yra geriausias įro- 
noi ėjo ją aplankyti. dymas, kad S. Santvaro ir J.

Kas nepateko į Enterpri-j Gaidelio Kantata apie Lie- 
nutarimo fė ProSrama buvo lodoma. |se, tas galėjo aplankyti ma-^uvą išsako kiekvieno pado- 
. jis, manau' Malonu, jei kuris nors lie- bet vis dėlto dideli raus laisvės trokštančio lie-

..lektuvnesi VVaspir kelis ki- tuvio giliausius ---------
Pir- muša i amerikiečių tarpą, karo laivus, jų tarpe pir-

----- valiuojamų raketų vergėjui. Juk mes jau žinom,

keliolikos tūkstančių minia,
kui teisę narius rūšiuoti, vie- tuto'straipsniujis tĮ 'savo ei-1 ° ki.ek <Įar.žiūrov, šokėjus
-..........---------- 1—------ gesį parems, jei tokio nėra?,mate televizijoj, nes visa (

O jei be teisėto
nūs viešai vadinti pazan 

o kitus atžagariais?giai> _ __
Naudingais ir nenaudingais šos bus išleistot • • • n

žino, kas už tai atsakys. 
Dar vienas dalykas, 

prašo

draugijai?
Kur rasi kitą tokį pirmi

ninką, kuris norėtų, kad na. j mininka< 
riai susirinkime tik tylėtų ir j nuOmonę pumoj o
kaip nebyliai keltų rankas atnaujinimo tesimo reikalu.* 
už kiekvieną valdybos pa-

tuvis ar lų sambūris prasi- '-‘eKiuvnesi vvaspir Kens ki- tuvio giliausius jausmus 
muša i amerikiečių tarpą. jtus karo laivus, JU tarpe, pir- meilę tėvynei ir panieką pa-

pareikšti | T okių turime ir Bostone. Iš/ , . . ’ , , n J ,
aukoto ju tarpo, be abejonės, nelie-|kreiserL raketųnaikintuvą, kad Bimbai patinka ne lais- 

tuviams plačiausiai žinoma Liepos 5 d.Tnterpnse iš- ves muzika, o tik vergų pirk- 
Argi jau tas darbai prade- vra Ona Ivaškienė su savoiP^ukė į Atlantą, iš ten po lio nusibodusio zvano bim-
tas? O kas ir kada ra nuta. lietuvių tautinių šokių šokė-|k«*M I savo binimas.

iais. Toie sritvie iie vra mr-!uost3 Norfolk, Va., susitvar.;

174 Millbury 
WORCESTER, 

TeL SW

Street
MASS.

siūlymą? Taip daroma tik 
Chruščiovo viešpatijoj, bet
mes gyvename ‘laisvoje A- • vašo, kad valdyba dar tik
menkoje, laisva sukū- ruošėsi tam darbui. Ir susi- yra N. Anglijos tautiniu so-
rėme šitą draugiją ir visi tu- Į ,-inkimUi dar nebuvo smul- kių puoselėtojų draugijos di- 
rime lygias teises ir pareigas! Riai įšdėstvta, kas irkaip iektoPė.Bejosšokėjųneap- 
jos likimu lypmtis. Jos vai- bug atnaujinama. Nebmį sieina nė viena N. Anglijos 

pranešta nė numatomu išlai- liaudies šventė, jie dažnai 
dų suma, tik direktorė Ona s°ka studęn.tll jr kitų mokyk- 
Ivaškienė paskutiniajam su- l'd moksleivių ir draugijų pa
sirinkime atidengė paslaptį, jrenirimuose, televizijos prog- 
kad tai kvepia Ši 1,000.

Tai išgirdę ir neturėdami 
iš valdybos aiškaus darbų 
plano, nariai tikrai sus’jau-

TnL- Jv lū not» I V?* VtC*i JU • tF Virk ii į z c* v*
mose eilėse. Ona Ivaškienė k^ *r jsvyks į Viduržemio

N. Anglijos tautiniu šo- jar3, kur plaukioja JA\ 
6-sis laivynas.

dyba tėra tik narių įgalioti
nė ir, ką jie nutaria, tą tega
li vykdyti. Ji neturi monopo
linės teisės spręsti, kas drau
gijai reikalinga ir naudinga.

O pirmininkas tą teisę 
pats vienas pasisavino, nes 
jis, kaip minėjau, jam prie
šingą nuomonę pareiškusius 
vadina draugijos veiklą 
trukdančiais, o tas reiškia— 
draugijai kenkiančiais.

Draugijos valdyba pagal 
jos įstatų str. 42 duoda prie
saiką sąžiningai vykdyti 
draugijos įstatus. Tokią 
priesaiką yra davęs ir pirmi-

lamoje, todėl šitas sambū
ris dažnai ir amerikiečių 
spaudoje minimas.

Reikia džiaugtis šito Į
dino ir valdybos pasiūlymą į sambūrio veikla ir linkėti jo 
atmetė. Valdyba turėjo atei- vedėjai nepailsti, nes jeigu 
ti i susirinkimą su aiškiu pa- jai nepritrūks noro ir energi- 
siūlymu: norime tą ir tą da- jos, ji mokės ir šokėjų su
ryti. tas gali atsieiti tiek ir rasti.
tiek, paskelbus varžytynes, i 
gal dar bus pigiai. Ar sutin
kate?

Bet valdyba to nepadarė ,
Jūrų

Ž-is

\ įeversio nemaiyu jam paši
lus apie 1000 pėdų, bet jo gies
me girdėti iš 2000 pėdų aukščio.

LAISVĖS VARPAS
N \UJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA]

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kiloeiklų 

FM Bangomis 105.7 meRaciklij 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J 8, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Peter Maksvytis
Carpenter A BaiMer 
925 E. Fonrth SU,

Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 8 va
landų vakaro.

AN 8-3630

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—į8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

I

ur. .i. r----iz:....nUJIU ^IU9

Telefonas

GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Taisome, singeliuojame, den
giame aliumini jum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Da broliai lietuviai 
Charles Ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

(Seymour)
Lietuvis Gvdvtoias ir Chirurgas

X RA Y
531 Broadwav.

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7

TEL. AN 8-2712 
Namai ir V kis:
287 Cenrord Kd.. Bil'erica. Mass.

TEL. MO 3-2948

TELEFONAS AN 8-2805

j Dr. J. L. Pasakomis J 
Dr. Amelia E. Rodd ♦

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 
Trečiadieniais

vakaro
uždarytas

ninkas. O ką jis daro? Jis jr vj reika| kažkokia 
sąmoningai nusižengia jsta-jclQ^i* „oli^ t_,., 

tams.
Draugijos įstatų str. 30 i 

sako, kad "visuotinis susi

milžinas apleido 
Bostoną

Šių metų Liepos Ketvirto.

rinkimas yra aukščiausia 
draugijos instancija**. Todėl 
jo nutarimai privalomi vi
siems nariams ir valdybai.

slaptimi gaubė, todėl susi
rinkimas jai ir nepritarė. ji Bostone, be Įprastinių ce- 

Kas čia darosi mūsų drau- l t‘rnonijŲ ir svečių, turėjo 
gijoje? Nejaugi jos pirmi- f^ar nepaprastą svečią—di- 
ninkas nori tapti diktato- džiausią ir greičiausią atomo 
rium? To nariai neturi leisti, jėga varomą lėktuvnešį En

terprise, kuris prieš pat šią
Bronis Kontrim

f — . t -J   
—

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už Aukšto Spaudimo

$269.Trans-Atlantic Travel Service

šventę atsilankė į Bostoną. 
Dėl savo dydžio jis turėjo, 
sustoti jūroje kelios mylios i 
nuo kranto, bet laivo vado
vybė parūpino bostonie-į

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

♦ Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice of th<P«a««—Conatable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

ofisas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

J

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- .. . . .. . , ,
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- į ciam> ai\e įus jį pasie ti.
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

Persiunčiame Jūsų sudarytos siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, • -*..4 ir kitko. Visas išlaidas 
b' SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavų, 
pranešimi' Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRTSTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 4 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 raL rak. ir Mtadieniais nno S ryto iki 2 vai. po pietų.

▼BD8JAS: JONAS ADOMONIS

Norinčių tą nepaprastą 
svečią aplankyti buvo labai 
daug. Per 3 dienas jį aplan
kė 12,000 ir dar daug tūks
tančių tegalėjo juo pa$i-j 
džiaugti iš tolo ir laukti ki
tos progos jį aplankyti.

Šitas laivas baigtas staty
ti 1961 m. lapkričio mėnesį, • 
jis atsiėjo 444 milionus dole. 
rių. Jis yra 85.350 tonų, grei-Į 
tis 40 mylių per valandą, il
gus 1,123 pėdos, kitaip ta
riant penktoji dalis mylios, i 
ankštis nuo dugno iki stiebo' 
galo lygus 23 aukštų mūrui. ’ 
-Jo vienas inkaras sveria 301 
tonų.

Jo denis, nuo kurio paky
la lėktuvai yra puspenkto

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva

t Dažau ir Taisau

iMMMoeeeo*«oeo8«0806o

Namus ii lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisauj

► viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią
£ medžiagą.

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. išskyrus šventadienius ir sekm.
MMOMMammMMMaoooooooeeoeeooGeeooeoooaeoooaoM

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

Ketvirtis & Co.
-jeweleRs—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

mm ikijujujjjjt

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plamhins—Heating—Gm—Oil 
l Gaza Šilimų permainyti S275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.
lUMUBlIllUtUV

Flood Sguare 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai




