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Sovietijos Du Kosmonautai 
Skraido Aplink Žemę

Vienas Kosmonautas Paleistas Šeštadienį, Kitas Sekma
dienį; Jie Skrenda Netoli Viens Kito; Kosmonautai 

Gali Išbūti Aukštybėse Kelias Dienas; Visos 
Žinios Apie Rusų Kosmonautų Žygius Gau

namos Tik Iš Rusų.

Šeštadienį anksti rytą ru
sai paleido į aukštį vieną 
kapsulę, Vostok III, su kos
monautu, kuris skraido ap
link žemę aukštyje nuo 110 
iki 150 mylių. Sekmadienį 
anksti rytą rusai paleido į 
aukšti kitą kapsulę, Vostok 
IV, su kosmonautu, kuris, 
skraido aplink žemę aukšty
je nuo 112 iki 157 mylių. 
Pirmas kosmonautas majo
ras Andrian G. Nikolajev. 
apskrenda aplink žemę per 
88 minutes su sekundėmis, 
panašiai ir antrasis kosmo
nautas pulkininkas Pavel 
Popovič irgi apskrenda ap
link žemę per 88 su puse mi
nutės.

Rusų kosmonautas Niko
lajev jau sumušė Titovo re
kordą. Rusų kosmonautas 
Titov apskrido aplink žemę 
25 kartus, Nikolajevas jau 
daugiau kaitų apskrido ir v- 
ra toliausiai skridęs kosmo
nautas.

Rusų kosmonautai beveik 
"susitiko“ aukštybėse. Pa
gal kai kuriuos pranešimus 
jie esą tik apie 75 mylias 
vienas nuo kito ir gali vienas 
kitą matyti ir susisiekia per 
radiją. Matvti, rusų kosmo
nautai daro bandymus prisi
artinti viens prie kito, jeigu 
jie ilgesnį laiką skraidys ap
link žemę.

Pranešimai iš Maskvos 
sako, kad abu kosmonautai 
jaučiasi gerai, normaliai 
miega ir valgo. Kosmonau
tas Titovas kažkur sakė, kad 
kiti į-usų kasmonautai turės 
maisto ir kitų reikmenų de
šimties dienų kelionei. Kiek 
jie išbus erdvėje rusai nesa
ko.

Paleidimas Į erdvę dvieju 
vienas po kito kosmonautų y- 
ra didelis rusų mokslininku 
atsiek imas, o sovietų propa
ganda labai sumaniai tą įvy
kį išgarsino ir iš anksto bu
vo pasiruošus tą įvykį iš
naudoti nišų propagandos 
tikslui.

Pačioj Rusijoj, bent taip 
praneša iš Maskvos, žmo
nės labai susidomėję kos
monautų laimėjimais ir per 
televiziją seka jų žygius. 
Kalbėdamas su Chruščiovu 
pulk. Popovič sakė, kad 
"mes viską padarysime ru
sišku būdu—stipriai ir ge
rai.” Rusų pasididžiavimas 
kosmonautų laimėjimais gal 
palengvins jiems užmiršti 
kai kuriuos jų mažesnius lai
mėjimus, kaip. pavyzdžiui, 
atsilikimą žemės ūkyje ir pa
našius dalvkus. Užsieniuose 
propagandos laimėjimas yra 
nemažas.

Indonezija Derisi 
Ir Siunčia Karius

Indonezija jau beveik su
sitarė su Olandija dėl Nau
josios Gvinėjos likimo, bet 
nežiūrint susitarimo Indone
zijos vyriausybė ir pereitą 
savaitę pasiuntė į Naujosios 
Gvinėjos salą kelis šimtus 
kareivių. Olandija prieš tai 
protestuoja, bet Indonezija, 
matyti, yra nusistačiusi ka
riauti ir derėtis, kad galėtų 
paskui girtis, jog laimėjo jos 
ginklai, o ne Amerikos spau
dimas į olandus trauktis iš 
N. Gvinėjos.

Derybos šiuo tarpu yra 
pertrauktos. Jos tuoj turi vėl S 
prasidėti ir greit turėtų būti 
užbaigtos. Bet Indonezijos 
karių siuntimas į ginčijamą 
teritoriją gali derybas nutęs
ti.

Senatas Balsuos 
Del "Filibusterio“

Keletas liberališkų sena
torių pereitos savaites gale 
vėl pradėjo "filibusteriau- 
ti” (sakyti ilgiausias kalbas > 
prieš vyriausybės siūlomą į, 
statymą apie satelitų erdvė
je naudojimą susisiekimo 
tikslams su pagalba privačių 
bendrovių. Senatoriai sako, 
kad atidavimas valstybės pi
nigais padarytų išradimų 
privačioms bendrovėms yra 
neleistinas dalykas, tai yra 
dovanos, už kurias valstybė 
negauna rieko.

Senato vadai šį antradie
nį duos Senato visumai iš
spręsti klausimą dėl nebai
giamų kalbij uždarvmo. Už 
kalbu užbaigimą turi pasisa
kyti daugiau kaip pusė visų 
senatorių.

NEPAVYKO PABĖGTI

Policininkas teikia pagalbą 
Dykęs A. Simmons. kurio 
koją jis peršovė 3 kulkomis, 
kai Dvkes mėgino pabėgti 
iš Monterrev (Meksikoj) 
kalėjimo. Simmons nuteis
tas mirti u? 3 žmogžudys
tes.

Ispanijos diktatorius gen. 
F. Franko žada atleisti cen
zūros pavadžius ir duoti is
panams truputį daugiau 
spaudos laisvės. Dabar visa 
spauda Ispanijoj yra fašisti
nės partijos cenzorių griež
toje priežiūroje.
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Charles E. Bohlcn 
Ambasadoj Paryžiuj

Prezidentas Kennedy pa
skyrė diplomatą Charles E. 
Bohlcn, žinomą specialistą 
rusų klausimais, ambasado
rium Paryžiuje į vietą pasi

Dr. Sobolevičius 
Vis Dar Anglijoje

Anglija nutarė deportuo
ti vilkaviškietį Maskvos šni
pą dr. Soblen sobolevičių, 
bet kas jį atgabens i N’ew 
Yorką, dar nėra paaiškėję.

traukusio ambasadoriaus i Izraelio lėktuvų 
gen. J. A. Gavin. Buvęs am. į kuri turėtų 
basadorius Maskvoje L. E.' Soblen į Ameriką, atsisako 
Thompson, grįžęs iš Mask-į tai padaryti pagal Izraelio 
vos, užims ambasadoriaus ! vyriausybės įsakymą.
Bohlen vietą valstybės de
partamente, kaip patarėjas
įusu klausimais.«.

Amerikos ambasadorius 
1 Paryžiuje gen. Gavin pasi
traukė svarbiausia dėl to, 
kad iš ambasadoriaus algos 

•Paryžiuje negalima tinka- 
‘ mai atstovauti Amerikai, re- 
! prezentacijos išlaidos Pary
žiaus ambasadoje yra tiek 
didelės, kad alga jų nepa
dengia.

Tuo
tarpu dr. Soblen per savo 
advokatus vėl apeliuoja 
prieš Anglijos vyriausybės 
nutarimą ji deportuoti i A- 
meriką, ir dėl to deportavi
mo vykdymas kuriam laikui 
atidėtas, kol teismas pasisa
kys.

Berlyno Sienos Metinės Visi) 
įvairiai Paminėtos

Prieš Metus Laiko Komunistai Miestą Pradėjo Pertverti
Mūro Siena; Dabar Siena Aklai Skiria Miestą į Dvi 

Dalis; Komunistai Metines Minėjo Sutraukta 
Kariuomene; Vakarai Gal Bandys Suderinti

Politiką.

Ceilono Valdovė Rugpiūčio 13 d. rytinės
Turi Nemalonumų

--------- statyti per Berlyno miestą
Ceilonas yra vienintelė aukštą mūro sieną, kuri da- 

valstybė, kurios ministerių bar aklai skiria vieną mies- 
pirmininku yra moteris p. to dalį nuo kitos. Kartu su 
Bandaranaike. Ji jau valdo sienos statymu komunistai 
du metus, bet dabar opozici- pertraukė susisiekimą gele- 
ja,prieš jos vyriausylię pra- žinkeliu ir požeminiais trau- 
deda didėti. Priežastis ta, kiniais tarp dvieju miesto 
kad vyriausybė turėjo pakel- dalių, ir tokiu būdu kelias 
ti kai kuriuos mokesčius ir iš rytinės Vokietijos žmo- 
įvesti naujus mokesčius vals. nėms bėgti į vakarinę Vo- 
tybės išlaidoms dengti, o kietiją užsidarė. Vienas ki- 
prieš tai ir pradeda opozici- tas žmogus iš rytinės Vokie. 

! ja garsiau skelbtis. tijos vis dar pabėga, bet ma.
Prie valdžios moteris pri- siris bėgimas, kaip jis vyko 

ėjo, žadėdama vykinti savo Per e^ę metų, nutrūko, 
nužudyto vyro politiką, ir Sienos pastatymas per 
visokiais kitokiais pažadais, miestą buvo kartu komunis-1_ A _ ~ ~ __1_J___ __ _ 1 _ i A __ 1 _ -_ ~ _ .. • _

Albany, G a., Kova 
Dar Nesibaigia

Albany, Ga., mieste neg
rų kova dėl segregacijos 
viešose vietose pašalinimo t bet pažadų vykdymas nela-
a. . 1 - . N < Z A. —    1 .1 * * ' Gm o/aIz <-* c*e Al zvn 1 * tų laimėjimas ir jų gėda.

Laimėjo jie sienos uždary
mą, bet užtat visam pasau-

tęsiasi toliau. Miesto valdžia i bai sekasi, o todėl gali atsi- 
uždarė visus parkus mieste, į tikti, kad reikės skelbti rin- 

bendrovė, kari negrai negalėtų įžengti ! kimus ir patikrinti žmonių liui parodė, kad komunistų 
atgabenti dr. į baltiesiems skirtus sodus ! nuotaikas. tvarka negali išlaikyti var-

ir kitas vietas, bet negrai yra Į --------------------------- įžytyniųsu laisvaisiais Va-
nusistatę kovoti už savo ly- Argentinos Kariai J karais dėl žmonių simpatiją.

i gias teises, 
vybė sutiks 
naikinti.

kol miesto vado- 
; segregaciją pa-

Miesto vadovai skundžia
si, kad paša liečiai“ iš kitų 
miestų atvyksta drumsti 
miesto ramybę. Tų "pašalie
čių“ tarpe buvo ir kun. Lu
ther King, žinomas negrų

Kr. Soblen via pasirvžęs fadas, kuris buvo Įmestas į . 'i ka puma. via ir dailinau

Sienos metinių proga ryti
nės Vokietijos komunistų 
režimas sutraukė prie Ber
lyno ir pačiame rytiniame 
Berlyne daug savo kariuo-

sidalijo i dvi dalis ir sukėlė i n,ę™s’ mat-vli' laukdami vi- 
i kojas kariuomenės dalinius ^’kių nei amumų prie tos vi- 

sų berlvmecių nekenčiamos 
sienos. Vakariniame Berly-

Pasirengę Kautis

Argentinoje pereitos sa
vaitės gale armijos vadai pa-

kalėjimą. Yra ir daugiau 
' pašaliečių” negrų tarpe,

. .. , nes negrai iš ivairių miestųpastangas jį pasodinti j ka- ,(laro bandvma panaikinti i n3 prezidentą Guido, o kita 
segregaciją Albany, Ga.,' dalls generolų yra jam pne.

nesėsti į Amerikos kalėjimą. 
Amerikos vyriausybė deda

Įėjimą už karo mete šnipinė 
i jimą rusų naudai, kaip teis
mas yra nutaręs. Izraelis da.Lenkų Kardinolas

Kaltina Valdžia! ba;.irgi padl',a anip , •sukti nuo teismo jam paskir.

i Lenkijos kardinolas Ste- 
i fan YVyszinskv įsakė visose 
Varšuvos diecezijos bažny
čiose perskaitvti protesto 

' laišką prieš uždaiymą trijų 
vienuolynų ir vienuolių išlai
komų vaikų prieglaudų. 
Kardirolas sako, kad vy
riausybė sulaužė šalies kons. 
tituciją, kuri garantuoja vi
siems sąžinės laisve, ir sulau
žė susitarimą tarp bažnyčios
ir vyriausybės.

Kardinolas dar sako, kad 
po karo, kai našlaičių buvo 

! daug ir nebu vo kur jų dėti, 
vienuolynai daug vaikų pri
glaudė, o dabar valdžia at
ima vienuoliams jų pragyve
nimo šaltinį ir vienuolynus 
uždarinėja.

SOVIETU BLOKO ŽEMES 
ŪKIS ŠLUBUOJA

Iš visų sovietinio bloko 
kraštų pranešama apie di
desnius ar mažesnius žemės 

■ ūkio šlubavimus. Išimtis yra 
, tik Lenkija, kur dėl blogo 
oro derlius buvo irgi nekoks, 

• bet visgi didelių trūkumų 
i nėra. Visur kitur, nuo Kini- 
i jos iki Bulgarijos, žemės ū- 
Jkio negalavimai sunkiai at
siliepia į gyventojų maitini
mąsi.

tos bausmės.

ERDVĖS KARALAITĖ

Marian Gros* išrinkta Er
dves karalaitė-" Aktorė ( o- 
nnie Hame* jai uždeda sa- 
vntiška karūną.

; mieste. Kova užsitęs.

NEDUODA KARALIUI 
DAKTARO LAIPSNIO

į kojas
savitarpinėms kautynėms.
Prie kautynių dar nepriėjo. . . . ,
bet generolai išvedė kariuo. ne. sieno^ rnetmes buvo pa- 
menės dalinius ir įsakė jiems *™netos įvaiiiomis kalbomis, 
pasiruošti muštis. Dalis ge- demonstracijomis ir ret baz.
nerolų remia dabartinį laiki- tyčiose, ir.v,sur buvo įeika.

laujama sieną pasalinti.

Tarp Australijos ir Thai- 
lando kilo nekasdieninis ne
susipratimas. Thailando ka
lulius rengiasi aplankyti 
Australiją, ir ta proga pats 
karalius ar jo palydovai su
manė, kad būtų gera pada
lyti karalių "daktaru”, Syd- 
ney uni versiteto garbės dak- 
taru.

Bet universitetas atsisakė 
į suteikti karaliui Phoumi- 
phol garbės daktaro laipsnį,

1 nes, esą, karalius nėra užten
kamai pasiruošęs tokiam ti
tului... Dėl to Thailande kai 
kurie žmonės pasipiktino.

I į
Eisenhowerio nuomonėI _____I
Buvęs prezidentas D. D. ! 

Eiscnhover mano, kad A- 1 
J metikai nėra prasmės per; 
daug pinigų leisti varžvtynė- ! 
se su rusais dėl kelionės į : 
mėnulį. Jis sako, geriau pa- 

įsitenkinti būti pirmiems su 
įgerais butais, puikiomis mo
kyklomis, o varžytynėse dėl 
mėnulio nepersikaštyti. Taip 
gen. Eisenhovveris sakė dar 

j prieš paskutinį rusų pasiro- 
įdymą erdvėje. Savo pažiū- 
Įras buv. prezidentas pareiš- 
|kė magazine “S. E. Post.’’ 
skiltyse

(Singa ir norėtų jį nuversti.
• Argentinos kariuomenės 
vadai neturi ką veikti. Kai 
jiems nėra su kuo visiems 
peštis, įie pasidalija i dvi
grupes ir pešasi savo tarpe. Į_____ f____________ ’ jkius minister

daryti dai

Vokietijos vyriausybė ža
da siūlyti Vakarų valsty
bėms aptarti Berlyno klausi
mą, kad nors dabar galima 
būtų sudaryti Vakaru ben
dras frontas Berlyno klau-

įsimu. Vokiečiai norėtų to-

Dabar Kuznccovas

Sovietų nusiginklavimo 
konferencijos delegacijai t;Lllirrw,
ei i ** • tli\l llillt j.dabar vadovaus Kuznecovas' 
vietoj buvusio Zorino.

NEPAPRASTI AKINIAI

Bell Helicopler bendrovė iš
rado nepaprastus akinius. 
Juos dėvėdamas žmogus 
jaučiasi lyg turėtu dvi po
ras akiu. Todėl ir šitas lakū
nas vienu metu gali matyti 
visus vairavimo instrumen
tus ir kas dedasi horizonte.

ių pasitarimus 
iki rugsėjo 18 d., 

kada Nev. Yorke susirinks 
posėdžių Jurgtinių Tautų 
organizacija. Bet dar nėra 

kad tokia konfe
rencija įvyks ir kari bus su
tarta bendra politika dėl 
Berlyno.

Berlyno drumstą iškėlė 
Maskva, ji ir palaiko tą 
klausimą ”gyvą” ir vis karts 
nuo karto ta klausimą pašil
do, kad Vakarai kartais ne
pagalvotų kelti kokius nors 
jų sugalvotus reikalavimus. 

• Berlynas, kaip ir atominių 
i ginklų bandymū uždraudi- 
. mas, dabar yra du "užsikir- 
tę klausimai” tarp Rytų ir 
Vakaru.

ALŽERIJOJ VIENYBĖ

Alžerijos politiniai vadai 
ir kariški viršininkai šiuo 
tarpu sutarė vieningai dirbti, 
kad kraštas pradėtų tvarky
tis po karo ir suiručių. Kol 
kas kariški vadai pritaria 
politiniams vadams, bet 
daug kas spėja, kad karo va
dai laukia progos paimti vi
są krašto valdymą į savo 
rankas, ypač. jei politiniams 

'vadams nepasiseks aptvar
kyti krašto ūkio.



Puslapis antra 3 .n-.i.iu \ i.?, -ju. duMu.i

Pasidarėm visi vagys
r Pas mus aria penkiavagis,

Pasidarėm visi vagys!
O kaip mes mokyti, o kaip mes mokyti. . .

• (Iš Lietuvos kaimiečių dainos)
“Pasidarėm visi vagys”—taip su skausmu širdyje api

būdina gyvenimą komunistų valdomoj Lietuvoje iš ten 
ką tik dabar atvykusi Marijona Palionytė-Tamošiūnienė, 
72 metų amžiaus, gimusi Iezno valsčiuje.

Marijona 1914 metais atvyko i Ameriką, gyveno Con
necticut valstijoj, čia 1916 m. ištekėjo už Tamošiūno ir 
po pirmojo pasaulinio karo, 1922 metais, su vyru ir sūnu
mi grižo i Lietuvą ir gyveno Rasiūnų kaime, Deltuvos val
sčiuje, netoli Ukmergės. Sūnus 1935 metais, kaip Ameri
koje gimęs ir todėl Amerikos pilietis, grižo i Ameriką, o 
tėvai pasiliko savo 6 hektarų ūkelyje ir jame gyveno, kol 
komunistai privertė juos viską atiduoti kolchozui. Tą kol
chozą vėliau prijungė prie Leonpolio sovchozo (buvusio 
dr. M. Devenio dvaro). Sovchoze Tamošiūnai dirbo, kol 
galėjo. Paskutiniu metu M. Tamošiūnienė, vyrui mirtis, ir 
nebegalėdama dirbti laukuose, gyveno iš darželio ir kar
vutės, kurios pieną parduodavo pieninei, gaudama už litrą 
(kvortą) po 14 kapeikų.

Jos atvažiavimu i Ameriką rūpinosi sūnus Antanas 
dar 1958 metais, bet tik po keturių metų jam pasisekė iš
rūpinti motinai vizą atvykti i Ameriką. Sūnus Antanas . 
gyvena Arlingtone, Mass. Ėmė ištisus keturius metus su • 
viršum, kol motina gavo leidimą atvažiuoti pas sūnų, nors ‘ 
ji buvo nedarbinga ir todėl sovietų valdžiai mažai nau
dinga. Toks nesvetiškas tęsimas vienas jau rodo, kaip ko
munistai “rūpinasi” žmogumi. Jos kaimynai, sovchozo ku- 
miečiai apie Tamošiūnienės kelionę i Ameriką sakydavo, 
kad “boba ieško nepadėjusi,” nes jie visi skaitė jos sva
jonę ištrūkti iš bolševikų valdomo krašto tiktai svajone.

Praeitą šeštadieni Marijona su savo sūnumi buvo at-

Al KABIAUSIAS PASTATAS PASIPUOŠ

Aukščiausias pasaulyje pastatas—Empire State Na
mas Xew Yorke pirmų kartų kaip pastatytas 1932 me
tais iš lauko nudažomas, čia matyti du dažytojai ties 
102-uoju aukštu.

Juozas St i Įso na s
1891-1962

vykusi j “Keleivio” Įstaigą, kame turėjome progos su 
ja trumpai pasikalbėti. Marijona, pagal savo amžių, atro
do labai gerai, žvali, sveikos nuovokos ir vaizdžios kalbos
moteris. Jos klausytis didelis malonumas, o pasakoja ji . ...........................

"±ŪrJn!i?:>'1''entU VargU ir žiau,'umų’ be kar- ^o“'voki'etUąTte7pa"taili’ė 
kaip tik i “Kapp pučą.” kai

A. JENKINS
(Tęsinys)

Europoje Juozas Stilsonas , Gailiu* mirė politinėj emi 
buvo neilgą laiką, bet turėjo gracijoj.

Lietuvoje, savoprogos pamatyti tą, ką jis 
labiausiai norėjo matyti ir

tėlio ir nusiskundimų.
M. Tamošiūnienės gyventas sovchozas (valstybinis 

dvaras) yra vienas geriausių. Aplamai, sako ji, sovcho- 
zuose kaimiečiams geriau gyventi, negu kolchozuose. Sov. 
chozais valdžia danginu rnninasi. iuose ir atlyginimai vra- — u. J- —y '■'“•TO —— - —-
nustatyti ir už tam tikrą padirbtą darbą, gauni nustatytą 
alyginimą. Gi kolchozuose žemės dirbėjai gauna atlygini
mą tiktai iš likučių, iš to kas lieka atidavus valdžiai visas 
prievoles, padarius atsargas sėkloms ir atpylus javus i vi
sokius “fondus.”

Ir vistiek jų geriausiame sovchoze uždarbiai yra la
bai mizemi. Štai melžėja, kuri turi rankomis pamelžti 16 
karvių tris kartus per dieną, per ištisą mėnesi uždirba tik 
50-60 rublių. O melžėjų darbas nėra tiktai karves melž
ti, bet jas ir prižiūrėti. Dirbantieji paprastus darbus, kaip 
Tamošiūnienė sako. “su šakėmis,” uždirba per mėnesi nuo 
20 iki 30 rublių. Tiktai.

šiemet metai labai prasti, lietingi, vėlai pasėjo, todėl, 
sako, bus blogas derlius ir dar sunkesnis žmonių gyveni
mas. Iš kolchozų-sovchozų daug žmonių bėgtų i miestus, 
bet negali. Žmonės yra pririšti prie savo darbaviečių, be 
leidimo mieste negalima gauti nei buto, nei darbo.

Nėra pyragų ir miestuose, nes ir ten visko tiūksta

Kappo vadovaujama ka
riuomenė nuvertė Berlyno 
vyriausybę ir pasiskelbė tė-

JUOZAS STILSONAS

vyre gelbėsianti. Į šitą karių 
išsišokimą Vokietijos dar-

Dzukijoj -Juozas

koj Rusijoj, padarė i ji įta
kos vėliau apsisprendžiant 
stoti | kovą prieš bolševikinę 
diktatūrą n prieš tos dikta
tūros šauninKus lietuvių tai. 
pe. Bet grįžęs iš keliones jis 
ne tuoj apsisprenue ir ka
dangi turėjo gyventi “po
grindyje,” tai į politinę vei
klą mažiau bebuvo įsitrau- 

Į kęs.
J. Stilsonas buvo lankęs 

l’hiladelphijoj prekybos ko
legiją, bet duonai uždar
biauti jis buvo išsimokęs 
spaustuvininko darbo ir bu
vo toje srityje jiatyręs ir ge. 
ras specialistas. Spaudos 
darbą J. Stilsonas yra dir
bęs daugelyje lietuviškų ir 
angliškų spaustuvių. Pami- 

' nešime čia kai kurias.
Iš lietuviškų laikraščių jis 

yra dirbęs prie Kovos, Lais
vės, Chicagoje prie Žarijos. 
Philadelphijoj prie Naujos 

; Gadynės, vėliau ir Brookly- 
! re prie Naujos Gadynės, 
prie siuvėju unijos žurnalo 
Darbas, prie Keleivio, prie 
Pittsburgho Lietuvių žinių, 
kur su kun. Kazėnu nepras
tai sugvveno. Paskiausiais 
laikais dirbo prie SLA orga
no Tėvynė.

Dirbo ir prie anglų kalba 
leidžiamos spaudos: Long 
Island Matithuck Nevvs, 
Long Island Agriculture 
Journal, Medford L. I. News

Patchog L. I. Nevvs, o vi
sokiausius spaudos darbus 
dirbo Robetsus spaustuvėj.

Grįžęs iš Europos Juozas 
i Stilsonas maždaug iki 1926 
metu dirbo anglų laikraš-
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Humphrey esant vyriausy
bėje, jo bendrovės padėjo 
krauti nikelio atsargas ir at. 
sai gos buvo daromos ne tik
tai karo reikalui, bet ir kai- 

redaktorius, o senais palaikymo tikslu, 
laikais redagavęs LES lei- Humphrey apklausinėji. 
Ižiamą "Kovą. imas bus įdomus todėl, kad

Prieš mirti K. Vidikas lbuvęS j^do sekretorius daly-

Kazio Vitliko veidas
Liepos 21 d. Brooklyne

mirė Kazys Vidikas-Tauras, 
ilgametis komunistų “lais
vės” redaktorius, o

prašė, kad jis būtų palaido
tas katalikų kapinėse su vi-

vavo vyriausybėje, taip sa
kant, palengvintomis sąly

gomis bažnytinėmis apeigo- įlomis. Paprastai, biznieriai, 
mis, kas ir buvo padaryta, j kurie įeina į vyriausybę, par.

Brooklyno “Laisvės” bol. į duoda savo turimus visokių 
ševikams, su kuriais K. Vidi- bendrovių
kas 34 metus dirbo kartu, ši.
.oks K. Vitliko pasielgimas 
ra nesuprantamas ir jie ne

žino, ka sakyti. 34 metus 
bedieviškoj gazietoj dirbo,

serus, bet buvu
siam iždo sekretoriui G. W. 
Humohrey buvo padaryta 
išimtis, ir. pasirodo, kad 
kain tik jo vadovauiamos 

i bendrovės dalyvavo biznio 
operacijose su vyriausybe.o mirdamas prašėsi palaido- 

:amas ten. kur bolševikų nė.
■ a. Bimbai su Mizara tai ne
įprantama. Bet taip vra

tik todėl, kad jie K- Vidilto ,g_ Narke,ianaitė dabai. rado 
X“’ pakedenti kių ke-
maskvinius stabus garbino, j“!,*

K. Vidikas buvo lietuvis gybininko kvočiamas ir po-

Keliauninkė ir keliauninkas
Į Lietuvą keliavusi p-lė

S ir

gimtojoj
Stilsonas

gavo įsitikinti, kad Lietuvos čiuose ir lietuviškame gvve. 
žmonės bolševikų nelaukia. nįme nedaug tedalyvavo. O 
priešingai is Dzūkijos daug tuo tarpu komunistu parti- 
jaunų vyrų tarnavo Lietuvos joje čia visą laika b'uvo šo.

nacionalistas, bet toie kom
panijoj. kurioje iis dirbo, jis 
turėjo vaidinti Maskvos kvi. 
dingo vaidmenį. Tuo jis

licijos tardomas Lietuvoje 
parašė mūsų skaitytojams 
jau žinomą “Apgailestauju.” 

P-lė Narkeliūnaitė Danošlykštėjosi, kaip šlvkštėjosi ... . , .
ir savo redakciios kojomis Kuralc,° P^n odyma verti 
už ju parsidavimą ir buter
brodišką ideologiją.

Velioni turėjau progos pa
žinti. Su juo yra tekę bartis 
ir atvirai pasikalbėti ir pali
ko įspūdis, kad jis “Lais-

na labai žemai ir sako, kad 
jis “suvaidino netikėtai pi
gią komedija.” Girdi, “agit- 
propas paguldė Dan Kurai- 
t: ant menčiu.” bet esą ir pa
čiam tam agitpronui nėr ko 
didžiuotis, “nes didelio var

lėje” jautėsi belaisvis, kaip go nereikėjo pakeltiv lzl i i -/vii rro c* ie rr • i >• *
kariuomenėje ir rusų durtu-ikamas švento vito kiumpa_
\a;> ne.-amo išlaisvinimo ne kojj«j o kaj venas provokato. 
tik nelaukė, bet jam P’le>1- ,qUS L. Ereina parašė parti- 
no'1- jai šaunią programą ir dar

Būdamas Vilniuje laike geresnes tezes, tai partijo- 
bolševiku - lenku karo. kur įe be perstoįimo vvko raga- 

i Angariečio ir kitų iš Rusi- nų gaudymo, skaldymosi ir 
jos suvažiavusių lietuvių ko. <rerkliu piaustvmosi kon- 

. munistų grupė laukė tik kursai.
į \arsu*o> paėmimo, kad Didžiausia mūsų laimė, 

pradėtų Vilniuje organizuo- ka(j gyvenome Amerikoje, 
n Lietuvai “tarybinę” vai- o ne Rusijoje, kur Stalino-
rjžią, Juozas Stisonas susipa- uhniščiovo-Berijos ir pana- Inors gal iš kunigų seminari- 
zmo arčiau su Lic*tu\o> ko-.-j vadų gengė išskerdė mi. jos ir jaunų dienu buvo likę 
irunirtų vadais ir išarti pa- Ijonus neka|t žmoni j entimJenlo4 kwg amžiaus 
mate amžinąjį karą. kuris Bl.owderio? Amterio j, Fos. ?a]e vž, sustiprėjo. Bet ir

s Bimbos. Į tas jausmas greičiausiai bu- 
gengė vo tik atsiribojimas nuo sėk. 

lios bimbų-mizarų dvasinės 
ubagystės.

nesva- 
liežu-

vavimo teroru.
Didelė dauguma senų dar

buotojų iš tos varijotų par
tijos nutarė pasitraukti ir 
įsteigti laikraštį ir savo or- 

riausias, bet jei tai būtų pri- ganizaciją Lietuvių Darbini- 
1 klausė nuo lietuvių komuni. kų Draugiją. Stilsonas, kai- 
jstų, jis būtų buvęs išmestas po vienas iš gabiausių orga- 

. . . . i iš bet kokio vadovavimo. . . nizatorių pažangiame sąjū-
gana stiprus, bet jų įtaka ne. ya- buvo širdingai visų ne-rilyje, bene daugiausiai pasi- 
buvo lemiama prieš milijo-! mėgianias žmogus. jdarbavo kuriant naują kul-
nines mases, kurios tada se-! . . , . . rin™* jr ug-

bininkai atsakė generaliniu komunistų vaili^ Liguistaii į^ymais ir
streiku ir po poros dienų ka. 1 ?itikėti tik* ts savimj 
nskas perversmas susmuko.' • '-nieku kitu. Kadangi jam bu. 

J. Stilsonui tai buvo pir-[ vo patikėti rusų “Lietuvos 
ir viskas brangu. Net prie duonos, mėsos tenka eilėse ii- moji pamoka, kad \ okieti- revoliucijai” duoti pinigai, 
gai stovėti ir negausi kiek reikia. O jei eisi pirkti i turgų, p.°j f? komunistai vadovauja taj j,. buvo tuo metu vy
tai kainos tokios, kad negali įkąsti: lašinių kilogramas ar inln U masėm.-, e so-, w wi f»i h,it,i nn
(2.2 svarų) 3 rubliai, sviesto—3 rubl. 30 kap., rugių cen
tneri* (110 svarų)—25 rubliai.

M. Tamošiūnienė pasakoja, kad jauni žmonės karo
prievolės atlikti siunčiami i Sovietijos gilumą. Iš užsienio 
siunčiamos radijo programos labai trukdomos.

Mažai uždirbdami, brangiai už viską turėdami mo-

cialdemokratai ir iu veda
mos darbininku unijos. Ko
munistai Vokietijoje buvo

musėlė įklimpusi į išrūgas, iš ( Kaj daugelis žmonių pik. 
kuriu nebebuvo jėgų išsi- >tinosi ar gal tik galvas krai-
kapstyti. Pasitiaukęs i pen- 
siia. iis nutraukė ir ryšius su 
savo 34 metų kolegomis, o 
pasilaidoįimas su kunigu 
giesmėmis ir mišiomis tai 
buvo jo paskutinis žodis bu
vusiems draugams, kad jis 
su iais nieko bendra nenori 
turėti.

Dėl jo tikybinių įsitikini, 
mų ne ką galėčiau pasakyti.

Rusai aukštybėse
Rusai vėl pasirodė erdvės 

tyrimo žygiais. Pereitą sa-

pė dėl p-lės S. Narkeliūnai- 
tės įspūdžiu iš Lietuvos- ke
liauninkė barėsi, o dabar 
ji pati niekina keliauninką, 
kurs dar nieko nepasakė ir 
nieko neparašė apie savo 
kelionę, išskyrus tą “apgai
lestauju,” kuri išpešė “Tie
sos”’ ir politinės policijos 
žvalgybininkai. Ar ne per 
greitai p-lė S. Narkeliūnaitė 
daro išvadas? O pagaliau D. 
Kuraičio “apgailestauju” vi. 
sai negali pateisinti pačios 
keliauninkės nedasakvmų ir 
pataikaujančių nutylėjimų.

J. D.

MIRĖ J. AKSTINAS ir 
G. VELIČKA

Liepos 19 d. Montrealyje 
staigi mirtis pakirto tik 40

vaitgali jie iškėlė aukštybės, amžiaus uolų visuome. 
na nrdvėa knliaunin. "'"'nką, ZVmų aktOrtų, dai-

brinką Juozą Akstiną, ona net du erdvės keliaunin 
kus vieną po kito, ir dabar 
Nikolajevas ir Popovičius 
skrenda aplink žemę netoli 
vienas nuo kito.

Koks tikslas iškelti du
kė socialdemokratus ir jokio ; krypties erdvės kediauninkus, girdė.__ iš komunistų ne- is 1920-tųju metų Ru-, t.

keti, žmonės visaip “kombinuoja” — vagia, kur tik k3 ga- Į laukė. Tai buvo gera pamo- maža ka galima paša-, aitrast) ^aująją ^a
ka iš Amerikos atvykusiam kyli arba reiktų labai daug i dynę Brooklyne.
ir revoliucinėmis nuotaiko-• na^aKoti. Tuo metu bolsevi-j Lietuviu Darbininku D- 
mis gyvenančiam žmogui. įRu diktatūra, po kruvino pi- isikūrima ir jos reikšmę

li, nes kitaip retas žmogus tegalėtų gyvas išlikti. Sa
ko, ir bažnyčia pro pirštus žiūri į vagystes. Didelė parama 
žmonėms yra siuntiniai iš užsienių, bet, aišku, tokią para
mą gauna tik dalis žmonių, kurie turi geraširdžių giminių 
Amerikoje ar kur kitur.

M. Tamošiūnienė geriausiai apibūdina Lietuvos kai
mo, o gal ir ne tik kaimo gyvenimą, kaimiečių dainuoja
mos dainelės vienu posmu: “Pas mus aria penkiavagis,
(suprask, penkių vagų traktorių tempiamas plūgas), pa
sidarėm visi vagys... Griežtesnės “savikritikos” komuni
stinė tvarka negali susilaukti iš nieko.

Agitatoriai daug kalba apie Amerikos pasivijimą ir 
pralenkimą. Kartu tie patys agitatoriai apsisukę pasako
ja, kad Amerikos darbo žmonės badauja, vargsta...

Prieš jai išvažiuojant buvęs mitingas, kuriame kal
bėtojas karštai gyrėsi, kad Amerika bus pasivyta ir pra- 
lerkta. Vienas iš klausytojų visiškai sutiko su kalbėtoju ir 
pasakė: “Aišku, kad mes basi ir kiaurais klynais pavysim
žrao-us gavo 15 parų “kalabūzės.” ! «ausumu Maskva ne ,s tol° neSal> '.'Sintis su Bostonu.

Paklausta, kaip jai atrodo dabar Amerika, po 40 me. i ,Paga' Marijonos Tamošiūnienės manjnną. tie. arno
tų laiko, M. Tamošiūnienė sako, kad ji spėjusi pastebėti nes, kūne gensi komunistine santvarka, per dvi savaites is- 
didelį pasikeitimą, ypač jai krito į akis automobilių gau- s^ydytų nuo tos ligos, jeigu jie bent porą savaičių pagy- 
aybė, krautuvės pilnos visokių gėrybių. Sako, automobilių ventų eilinių žmonių gyvenimą Lietuvoje.

Panašią pamoka Juozas 
Stilsonas gavo ir Lietuvoje,

lietinio karo ir po karų su 
savo kaimynais, jau buvo 
įsistiprinusi, bėt Rusija už 

baisiaikur tHrėio progos pabūti sa- buvo užmokėjusi 
vo tėviškei ir gavo pats sa-ri ‘
vo akimis įsitikinti, ibd I ie.! bran*,« >nV

davo. o Kremliaus valdovai 
svajojo apie pasaulinę revo-tuvos žmonės nelaukia "is 

laisvinimo” iš rusu ar rusų 
pastatytų Angariečio ir 
Kapsuko. I Lietuvą J. Stil
sonas pateko mažlietuvio 
Viktoro Gailiaus pastango
mis. V. Gailius tada dirbo ’
Lietuvos pasiuntinybei Ber-ii • • * i • i . • i |»vI(Hll|cl,
lyne ir is kažin kur atsiranu.!
šiam lietuviui su labai abejo.' Nėra abejonės, kad Juozo 
tinais dokumentais davė Stilsono kelionės i Europą ir 
progos nuvykti į Lietuvą. V. ypač, ką jis matė bolševikiš-

Lietuviu pažangiajame ju
dėjime šiame krašte geriau
siai yra aprašęs Juozas Stil
sonas T Jetuviu Darbininku 
Draufriios leidžiamame žur
nale “Darbas” 1952-1953 m.

liucija, kol padaliau pamatė. 
kad eina i visišką chaosą ir 
nusidaužė į vadinamą Nau
jąja Ekonominę Politiką, 
ieškodami laikinos taikos su 
ūkininkija ir smulkiąja mie-

, dešimtyje straipsniu.
Jis ten ir Lietuvių D. D. 

istoriją ir jos žymiuosius as
menis gana nlatokiai nušvie
tė ir ten kiekvienas suintere
suotas asmuo ^ali gauti aiš
ku vaizda, kaip nuo rusišku 
davatkiškumu užsikrėtusios 
r'artiios išsiskyrė blaivesni 
žmonas ir pasuko tradiciniu 
demokratinio somali^mo ke. 
liu. Linkėtina, kad tie Juozo 
Stilsono strainsniai anie Lie
tuvių Darbininkų Draugiją 
būtų išleisti atskiru leidiniu 
kartu su paties Juozo Stilso
no platesne biografija.

(Bus daugiau)

ti visokių spėliojimų. Rusų 
kosmonautai skrenda vienas 
nuo kito 75 mylių atstume, 
kas erdvių platybėje yra la
bai arti, ir galimas daiktas, 
kad rusai kosmonautai gali 
erdvėje "susitikti“, ar bent 
vienas prie kito prisiartinti 
tiek, kad ateityje kosmonau
tų ”rendez-vous“ pasidarys 
galimas dalykas.

Taip rusai daro tolimes
nius žygius erdvės kelionėje, 
ir Amerikai vis dar nepasise
kė raketų dydžiu rusų pasi
vyti. Lenktynėse dėl mėnu
lio rusai dar pirmauja.

rugpjūčio 7 d. Los Angeles 
mieste mirė ilgai sirgęs ne
daug už Akstiną vyresnis 
Gasparas Velička, buvęs 
Vilniaus teatro aktorius, 
Vilniaus f Harmonijos liau
dies ansamblio režisorius, 
parašęs Nemunas žydi, Pa
baigtuvės ir daugiau teatri
nių kūrinių.

AMSTERDAM, N. Y.

Įdomus liudijimas

Šį ketvirtadieni

Mirė K. Dauginis

Rugpjūčio 7 d. mirė Ka- 
zvs Dauginis. 67 metu am
žiaus. buvęs ilgametis Pap
lavos (netoli Šiaulių) giri
ninkas. Amerikoje išgyve
nęs 12 metų. Palaidotas Chi- 
cagoie.

Velionis buvo nuoširdus 
demokratas, ilgametis Ke
leivio skaifrtoias. Jo arti
miesiems reiškiu gilia užuo- 

senato; jauta.
J.V.vienoje komisijoje liudys 

buvęs iždo sekretorius Geor
ge W. Humphrey apie jo va.. o ...... .
dovaujamų bendrovių daly- j p,kalbin’fime draugus, kai-
vavimą kariškų metalų at- mynua ir pažįstamus užsiaa- 
sargų krovime ir ta proga , . . „ .
padarytus pelnus. Jau yra i 7 įveseivj. itama 
paaiškėję, kad George W. tams panki doleriai.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Ką veik ė Amerikos Lietuvių 
Taryba

Dr. P. Grigaičio pranešimas
Tęsinys

ALT santykiai ir darbai 
su lietuvių organizacijomis

ALT Vykdomasis Komi
tetas Lietuvos laisvinimo 
reikalais bendradarbiauja 
ir su kitomis lietuvių organi
zacijomis ir taip pat Lietu
vos diplomatinėmis ir kon- 
suliarinėmis atstovybėmis.

Kaip su politine Lietuvos 
laisvinimo organizacija AL-

tautos naikinimo minėjimus. 
Kur nėra ALT skyrių, LB 
apylinkės rengia minėjimus 
ir gauna iš ALT centro rei
kalingų informacijų, rezo
liucijų ir t.t.

Tokiais pat pagrindais 
bendradarbiaujama ir su ki- 

i tomis organizacijomis, įvai
riais klubais, abiejų Susi
vienijimų kuopomis ir kt.

Kreipiantis toms organi-
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMO 1962 M. LIEPOS MEN. 29 D. CHICAGOJE, SHERMAN HOUSE, NARIAI IR SVEČIAI*

Sėdi (ii kairės į dešinę) V. Barauskas, M. Kisyte, prof. A. Aleksis, E. Mi- 
kužiūtė, Dr. K. Drangelis, St. Gegužis, Dr. P. Grigaitis, L. s.mut.s, Dr. P. 
Daužvardis — Lietuvos Generalinis Konsulas, prel. J. Bol-Balusevicius, A. 
Rudis, E. Devenienė, J. Bečiūnas, inž. E. Bartkus, T Bl.nstrubas. Stovi 
(ta pat tvarka): A. Trečiokas, A. Ambrose, Dr. B. Nenueitas, M. Gudelis, P Dargis, A. Repšys, M. Vaidyla, J. Talalas, St. Rauckmas, Dr. A. Montvy-

das, Dr. K. Šidlauskas, Dr. M. Devenis, inž. J. Jodelė, kun. A. Statys, I. 
Paurazianė, agr. A. iantaras, S. Bakanas, B. Pivaronienė, A. Dzirvonas, V. 
Kvetkas, Dr. St. Bieiis, J. Miklovas, J. Bertašius, J. Jasaitis, Dr. V. Simai* 
tis, inž. J. Jurkūnas, J. Vaičiūnas, J. Pabedinskas, L. Prapuolenis, E. Tre
čiokienė, J. Strazdas, O. Biežienė, M. Baronienė, K. Katkevičienė, Dr. S. 
NaikeKs.

Tui artimiausiai tenka turė-: .. . . ,
ti reikalų su Vyriausiuoju zacljoms Į ALT kokių įnfor- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi. j Nacijų, v isada jos suteikia- 
tetu (Vliku).

Vyriausiąjį Lietuvos Iš-j,. ;4LT dag ,?410 paramos 
laisvinimo Komitetą ALT ,letuvnJ dudentų 
remia pagal išgales finansiš-

leidžia- 
kalba žurnaluimam anglų

’ Lituanus.“ į maj buvo paskelbti spaudo- naudojo kitiems tikslams
ALT užmokėjo už “Con-i Tik pora buvo gauta a- ALT Vykdomasis Komitetas

gressional Record“ spausdi- nonimiškų pareiškimų, kad pasiuntė laišką, reikalauda- 
Lietuva yra laiminga rusiš-'mas ataskaitos ir pasiaiški- 
kojo okupanto globoje. Taip■ nimo. Skyriaus valdyba du

kai, todėl savaime supran 
tama, kad ir ryšiai bei veik
los informavimasis tarp tų 
dviejų organizacijų turi bū
ti glaudūs. Kaip praeityje, 
taip ir šiuo metu santykiai ..... * .
su Vliku buvo geri. Tačiau ™”,nt ^metais Kongrese
kai kada netikėtai įvyksta Nepnklausomybes pavardėmis ir adresais,
organizaciniame darbe ne- Pa^elbimO sukakti, 
sklandumų. Vieną iš tokių ALT suteikė taip pat $oū() 
tenka paminėti įvykusį per- i Para|ną išleisti propagandi- 
nai spalio mėn., kuris gero-'neI knygutei apie Lietuvą, 
kai sujaudino lietuvių vi- ku[> platinama Chicagoje 

vykstančioje tarptautinėje 
parodoje, ir taip pat ALT

dant. Ryškesnieji pasiūly- tuvos laisvinimo aukas pa- ALT sekretorius dr. P. tyti damų ir vieningą ben-
s. j Grigaitis 1961 m. spalio 22 dradarbiavimą bei tarpusa 
is d. dalyvavo Chicagos Lietu- vį pasitikėjimą.

nimą, kur paskelbti visi 
JAV Atstovų Rūmų ir Se
nato darbai apie Lietuvą, į pHt buvo gauta pora nepa-! ir pusė mėnesio tylėjo, tik

lankių pareiškimų su autorių liepos 16 d. prisiuntė piane 
Šimą, kad ALT V. K-to raš
tą ji perdavė svarstyti tą 
skyrių sudarančių organiza
cijų atstovų visuotiniam su
sirinkimui. Iš esmės jokių

suomenę.
1961 m. spalio 20 d. pa .... . . .... . ...

sirodė spaudoje žinia, kad pesomis yra leidžiamas leidi 
Vliko pirmininkas išvyko įdėlis—vertimas Į anglų kai 
Washingtoną, D.C., aplamį chmagietės įspūdžių, ku- 
kyti Valstybės Departamen.j
to, nes esąs pavojus, kad ga 
Ii būti uždaryta Lietuvos pa
giuntinybė. 

Ta žinia sukėlė nerimo

ki lankėsi su amerikiečių 
ekskursija Lietuvoje.

Leidinių apie Lietuvą 
platinimas

Pr. m.lietuviu visuomenėje, ir dau. , ri‘ sPa.^® mėn. Vyk- 
gelis kreipėsi į ALT centrą,I dom?s,s1 Komitetas paskelbė

sąrašą ALT turimų informa
cinių leidinių apie Lietuvą. 
Atsiliepimų buvo iš Įvairių 
vietų ir net iš kitų kontinen
tų. Dalis tų leidinių buvo iš
siuntinėta nemokamai už ki
tus buvo gautas atlyginimas. 
Kai kurie leidiniai buvo tuo
jau išplatinti, ir jų pritrūko, 
ypač Kersteno Komiteto ty-

prašydami paaiškinimų. AI 
Tos Vykdomasis Komitetas 
buvo nustebintas, kad Vliko 
pirmininkas, nieko nepain- 
formavęs, daro žygį Valsty
bės Departamentan, net ne
pasitaręs su ALT. Be to. pa
aiškėjo, kad Vliko pirminiu, 
ko nežinia iš kur gauta in
formacija buvo neteisinga. .... ,. T -r, . . . . I rinejimo knygų.ALT pnes visuomene tą!
žinią teko atitaisvti. Tai bu 
vo vienas iš stambesnių ne
susipratimu tarp ALT ir 
VLIK. šiaip santykiai iki 
šiol buvo normalūs.

Š. m. balandžio 28 d. ALT 
visas Vykdomasis Komitetas 
dalyvavo New Yorke Vliko 
praplėsto prezidiumo posė
dyje, kur bendrai buvo ap
tarta: 1) Lietuvos laisvini
mo kovos suintensyvinimas, 
2) lietuvių jėgų koordinavi
mas ir 3) lėšų telkimas.

Paprastai raštiškais susi
rašinėjimais pasidalinama 
informacijomis ir žiniomis.

ALT bendradarbiauja ir 
su Lietuvos pasiuntinybe, 
konsulatais ir Lietuvos lais
vės Komitetu

ALT akcija Vasario 16 d. 
proga

Šiais metais, prieš minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
44 metų sukaktį, ryšium su 
Vasario 16 d. aktu, ALT 
Vykdomasis Komitetas iš
siuntinėjo pagal turimus ad
resus virš 4,000 atsišaukimų 
-kvietimų atskiriems asme
nims, prašant dalyvauti ren
giamuose Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimuose ir 
paremti Lietuvos laisvinimo 
darbą aukomis. Atskirai 
Chicagai buvo paruošta per 
1,000 atsišaukimų-kvietimų. 
Asmeniškų kvietimų siunti
nėjimo pagrindinis tikslas 
buvo sueiti glaudžiau ALT 
su visuomene bei propaguoti

Akcija gyvuoju žodžiu apie 
pavergtosios Lietuvos būklę

ALT Vykdomasis Komi
tetas, norėdamas plačiąją i paaiškinimų nedavė, ir toks 
lietuvių visuomenę supažin- i elgesys nėra pateisinamas, 
dinti su pavergtos Lietuvos To skyriaus ,-uorganizuotoje 
žmonių būkle, pakvietė ne- draugijų konferencijoje bu- 
seniai iš Lietuvos pasišali-ivo priimta motyvais nepa- 
nusį geologą Juozą MiklovąJ remta rezoliucija, smerkian
kuris pavasarį pasiekė Ame
riką. Jisai aplankė šešias 
vietoves gegužės - birželio 
mėn, ir jo pranešimus girdė- 
jusieji buvo labai patenkinti. 
Be to, ALT Vykdomajam 
K-tui rekomenduojant, J. 
Miklovas š. m. birželio 18 d. 
liudijo apie pavergtos Lie
tuvos būklę JAV Kongreso 
Užsienio Komisijos specia
liame pakomitety, tyrinė- 
jančiame Sovietų Rusijos 
politiką pavergtuose kraš
tuose.

Santykiai su skyriais ir 
Informacijos Centru

ti V. Komiteto veiklą ir Įžei
džiančiais sakiniais nieki
nanti ALT sekretorių.

Paprašius ALT sekreto
riui balandžio mėn. tos kon
ferencijos protokolo nuora
šo, kad galėtų atsakyti į 
priekaištus, jis iki šiol ne
gautas. Tai vienintelis sky
rius, kurio vadovybė išėjo 
prieš ALT Centrą su tokia 
priešiška veikla.

Su bendradarbiaujančio
mis organizacijomis, kur nė
ra ALT skyrių, santykiai y

vių Tarybos metinėje konfe
rencijoje ir kalbėjo apie 
ALT Centro veiklą.

Taip suglaustai atrodo 
ALT vadovaujamų organų 
atlikti darbai.

Ateičiai ALT vadovybė 
nusistačiusi vykdyti visus 
darbus, kaip laiko sąlygos 
ir aplinkybės leis geriausiai 
Lietuvos laisvinimo reika
lus ginti. Tačiau tenka pa
brėžti, kad daug pareis nuo 
to, kaip ALT sudarančios 
grupės taikia ir ramia for
ma pajėgs rasti būdus atsta-

Pastaruoju laiku ypač 
pradėta kelti ALT reformos 
klausimai. Praeitų metų su
važiavime niekas to klausi
mo reikalingumo nekėlė. 
Šiais metais to klausimo 
staigus atsiradimas yra pa
sėka jau minėto prieš ALT 
triukšmo. Reformos klausi
mas yra sudarančių ALT or
ganizacijų kompetencijoje, 
ir jis turėtų būti sprendžia
mas normaliose sąlygose, 
vispusiškai apsvarsčius joi
—ii—Ii__________remaunguiuu nujfuy vus,
staigaus spaudimo iš šalies.

DETROITO NAUJIENOS
Lietuviu Namai užpirkti ' mokant kas mėnesį po $200, 
Didieji* čekų namai, 3009

jai turi kitus planus: šimtiTillman, kampas Butternut 
g.—jau lietuvių.

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos vadovai, Dariaus. 
-Girėno Klubo atstovai ir 
būrelis spaudos darbuotojų 
š. m. rugpjūčio 7 d. dalyva-

ninkų telkimas bus tęsia
mas visu smarkumu ir tiki
masi, kad namai bus iš visų 
skolų išlaisvinti per metus 
nuo pasirašymo dienos. 

Kaip matome, prieš kelio.

ra geri ir normalūs, išskyrus 
porą atvejų šiais metais, ka- 

Su visais skyriais JAV da paskiri asmens ir kai ku- 
tarp ALT Centro ištisa eilė rie laikraščiai sukiršino dalį 
metų vyko sklandus bendra- visuomenės prieš ALT Vyk. 
darbiavimas. domąjį Komitetą, ypač prieš

Skyrių veikla yra ypatin-; sekretorių, 
gai svarbi visam organizaci.; Tenka dar paminėti ALI
niam ALT darbui. Kur sky-! Pada!in!New y ?r?e~In.for" 
rių valdybos yra veiklesnės, macijos Centrą ir jo direkto- 
ten paprastai ir lietuviu or-!r£ M. Kižyte. sis veiksnys 

yra svarbus ALT darbe, y- 
pač palaikant ryšius su JAV 
Kongreso ir valdžios institu-

vo Lietuvių Namu užpirkimo Įik > ,Jetu;
ceremonijose. Viso 21 lietu- vi„ Namų rejkalą

perėmęs Rariaus . Girėno

paprastai
ganizacinis gyvenimas yra 
stipresnis, surenkama dau
giau laisvinimo aukų ir gy
viau atliekamas kitoks dar
bas. Visą laiką skyriai ben
dradarbiavo ir palaikė ry
šius su ALT Centru gražiai.

Bet pernai kai kuriuose 
skyriuose pradėjo reikštis 
seperatinės tendencijos. Vie
nur kitur skyriai iš surinktų 
Lietuvos laisvinimui auku

vis ir apie dešimtį čekų buvo 
įvyko dalyviais bei liudi
ninkais.

Dokumentus iš lietuvių 
pusės pasirašė D. L. N. D-jos 
direktorių tarvbos pirminin
kas Vincas šarka ir nariai 
Algirdas Atkočaitis, Jonas 
Paškus, Antanas Petraus
kas. Iš čekų pusės—Char
les Schamanek, Sokol— De
troit , Ine., direktorių tary
bos pirmininkas ir Walter 
A. Biumo. Sokol—Detroit,

Klubas savo padarė. Lietu
viai vėl turi rūmus didesnius 
ir už buvusią Lietuvių Sve
tainę, krizės laikais praras
tą. Lietuviai, pagaliau išsi
pirko iš didžiausios bėdos! 
Dabar vietos bus tiek seni
mui, tiek ir jaunimui.

Lieka kreiptis i “nevier- 
nus Tamošius,“ kurie šim
tines duoti delsė. Kaip mato
me, didžioji dalis sumos su

Ine, prezidentas. Lietuvių ir
advokatu buvo Norbert Pod. dai $-9,000, arba -.00

ALT yra Įstojęs nariu į! jo darbus ir drauge patirti i jų dalį skyrė kitiems tiks-s _ • _ A  ? 1 v —e ** v 1 O iVi o • Voeom'n 1 £ siCentro ir Rylų Amerikiečių 
Kilmės Konferenciją. ALT 
moka šiai organizacijai nu
statytą mokestį ir per savo 
atstovus dalyvauja jos dar
buose. Apie tos organizaci
jos veiklą bus padarytas jos 
atstovo atskiras pranešimas. 
Atstovais yra 5 lietuviai iš 
New Yorko.

Su Lietuvių Bendruome
nės organizaciniais vienetais 
daugiausiai bendradarbiau
jama ruošiant Lietuvos Ne

atskirų asmenų nuotaikas. 
Tenka pastebėti, kad toks 
metodas pasirodė labai nau
dingas, ALT Vykdomasis 
Komitetas gavo daugybę at
sakymų ir atskirų adresų nu
rodymų ir tiesiai siunčiamų 
ALT Centrui aukų tokių as
menų, kurie anksčiau nebu
vo žinomi, ypač paskirai* gy
venančių nuo didesnių cent
rų mūsų tautiečių. Kai kurie 
davė savo pasiūlymus ir pa
tarimus, kaip kontaktuoti vi

lams: Vasario 16 d. gimnazi
jai Vokietijoje, kai kuriai 
spaudai palaikyti ir tt. Kiti 
skyriai, siųsdami aukas ALT 
Centrui, prašė ju dalį per
siusti kitur. Tais atvejais 
ALT Vykdomojo Komiteto 
buvo nurodyti ALT statuto 
nuostatai, ir skyriai jų prisi
laikė. Bet visai seperatiniu 
keliu nuėjo Los Angeles 
skyrius. Jis aiškiai nesilaikė 
ALT statuto IV skyriaus 5 
ir 6 straipsnių. Jo pirminiu

priklausomybės ir lietuvių suomenę ALT darbą vyk- kas ir valdyba surinktas Lie

cijomis. Ruošiant kiekvie
nais metais Kongrese Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimus. Informacijos Cent
ras atlieka didžiausią darbą.
ALT Vykdomojo Komiteto 
ir Centro V-bos posėdžiai

Nuo pr. metų suvažiavimo 
ALT Vykdomasis Komitetas
turėjo viso 1 i posėdžių. Iš 
jų du buvo su LB atstovais 
ruošiant audienciją pas JAV 
prezidentą. isuose posė
džiuose buvo svarstomi ALT 
veiklos darbai.

Centro Valdyba tais pat 
klausimais turėjo 5 posė
džius.

Paskiri Vykdomojo Ko
miteto nariai dalyvavo, be 
jau minėtu delegacijų ir ki
tokių bendru posėdžių. Va
sario 16 d. iškilmių minėji

gorski, o čekų—M. Hertzog, 
Pasirašymo dieną čekams 

įmokėta $6,500, iš kurių
$300 už visus namuose esa
mus baldus. Po pasirašymo 
dienos lietuviai jau turi tei-

susipratusių lietuviu, kurie 
duotu po šimtinę. Mieli Ke
leivio skaitytojai, nelikite a- 
bejingi! šimtinė šiais laikais 
nėra didelis pinigas, bet Lie
tuvių Namams skolinantieji 
pasistatys sau po gražų pa
minklėlį. Jų vardai bus su

Velionis Julius buvo gi
męs Brooklyne, N. Y. Į Det
roitą atvežtas vaiko metuo
se. Čia baigęs VVestern High 
mokyklą ir VVayne valstybi
nį universitetą. Nuo 1954 m. 
dirbo Detroito teisme, jau
nųjų nusikaltėliu skyriuje. 
Studentavimo metais buvo 
pasižymėjęs beisbolo žaidi- 
kas. šiaip buvo labai malo
nus, mandagus vyras, lietu- 

i vių veikloje nedalyvavo, bet 
lietuviams daug patarnau

ji davo, dirbdamas tėvo veda
moje draudimo bei namų 
pardavimo ištaigoje, čia ra
šančiam teko daug reikalų 
su velioniu turėti, užtat jo 
nelaukta mirtis buvo tikras 
perkūno trenksmas giedrą 
dieną.

Pagal vielionio pageida
vimą, Baužos-Brazio laido
jimo koplyčioje kūnas tebu
vo tik vieną dieną, ir tai už
darame karste. Ant karsto 
viename gale buvo padėtas 
Mozarto muzikos plokštelių 
albumas, citatų knyga (Dic. 
tionary of Quotations) ir ve
lionio nuotrauka: )>er vidurį 
našlės vainikas: kitame ga
le beisbolo pirštinė, beisbo
lo kepurė ir velionio nuot
rauka beisbolą žaidžiant. 
Visą laiką koplyčioje buvo 
grojama Mozarto muzika. 
Nors vietoj gėlių buvo prašo
ma aukoti vėžio tyrimo fon
dui, bet keletas gėlių vaini
kų vistiek buvo. Be trumpos 
žinutės mirties skelbimų 
skyriuje, apie velionį Detroit 
News dienraštyje buvo dide
snis aprašymas, kur velionis 
paminėtas, kaip nusipelnęs 
Jaunuolių Teismo pareigū
nas.

Julius Molis palaidotas 
rugpjūčio 8 d. ryte Ever- 
green kapinėse. Liūdi žmo
na Ardyn, motina Eugenija 
Molienė ir sesuo Aldona 
Hoppe su šeima. Taipgi eilė 
artimų giminių Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Liūdinčiai velionio šeimai 
reiškiu gilią užuojautą!
Kanados lietuvių sąskrydis

Darbo Dienos savaitgaly
je, rugsėjo 1, 2 ir 3 dieno
mis Windsore bus Kanados 
Lietuvių IX Diena ar sąskry
dis. Bus koncertas, meno pa
roda, sporto žaidynės, šau
nus šokių vakaras—balius.

Nors Kanados lietuviai 
daro tokį sąskrydi kiekvie
nais metais, bet Windsore 
jis tik antrą kartą rengia
mas. Tai didelis įvykis, ver
tas visų Detroito lietuvių da
lyvavimo ir visokiausios pa
ramos. Be abejo, iš suvažia
vusių kelių šimtų, o gal ir 
tūkstančių svečių iš plačio
sios Kanados bei kelių JAV 
miestų, didelė dauguma pri
siglaus Detroite.

Smulkiau apie programą 
bus per vietines radijo 
valandėles ir dienraščius 
pranešta.

sę pradėti smulku remontą
dūle' 'aS'-,i ir namuo«t.), neturėdami teises dūle- jailwin; n<.

liam remontui, iki spalio 4 
sjd., kuomet bus įmokami to5 i:____ : ei o caa r_____ •_limesni $18,500 ir namai ga

lutinai iš čekų perimami. 
Tuos pinigus D. L. N. D-ja 
jau turi dabar.

Iš anksčiau skelbtos $46,- 
900 pilnos namų kainos če
kai vieną tūkstantį dar nu
leido. išsiderėdami teisę nuo 
nuo 1962. X. 4 d. iki 1963. 
X. 4 d. (lygiai vienerius me
tus) vieną dieną savaitėje 
naudotis sporto sale. Tokia 
diena bus pirmadienis, ant
radienis ar trečiadienis. Tad 
spalio 4 d. iš čekų namus

muose ir ?ukė atitinkamas j j>erėmus, liks mokėti $20,- 
kalbas. suma> Pagal sutartį

daugeliui metų! Kapuos pa. 
minklas gali greičiau išnyk
ti, negu Lietuvių Namuose!

Norintieji šimtines ati
duoti teskambina: Vincui 
Šarkai, VI 1-1208, Antanui 
Petrauskui—TA 6-5360, ar
ba Algiui Atkočaičiui, LO 5. 
-4282.

Mirė Julius Molis
Rugpjūčio 6 d„ keletą sa

vaičių tesirgęs kepenų vė
žiu, vos 42 metų amžiaus te
sulaukęs. mirė teisininkas 
Julius Molis, prieš keletą 
metu mirusio žymaus visuo
menininko, draudimo kom
panijos savininko Povilo 
Molio sūnus.

Socialdemokratų 
išvažiavimo nebus

Rugpjūčio 19 d. numaty
tas LSS 116 kp. tradicinis 
išvažiavimas į Navickų ūkį 
dėl Rozalijos Navickienės 
mirties neivyks. Jo vieton 
rudenį ar žiemą kuopa ma
no surengti parengimą sa
lėje.

Kadangi rugpjūčio 11d. 
buvo numatytas kuopos na
rių susirinkimas išvažiavi
mui pasiruošti, tai ir jo šau
kimas atpuolė. Sekantis 15S 
116 kuojios susirinkimas bus 
rugsėjo mėnesį. Tiksli data 
ir vieta nariams bus praneš
ta vėliau.

Alfonsas Nakas

šuns kaulu nepabaidysi. 
—o—

Tinginiui vis šventė.
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"Naujo tipo“ lietuviško* 
vestuvės Lietuvoje

(E) Rokiškio kultūros na
muose jau kelintus metus j 

...... . l4 - praktikuojamos "naujo ti-
Dešimtys tūkstančių toji valdyba viena kalta — lietuviškos vestuvės.

sugadintų batų daug tikriau į kaltinamųjų Jaunavedžiai atvažiuoja su
(Elta) Lietuvoje dažnai syolą f°?intl teklM ir V1SUS didžiulėmis palydomis, pa-

pasigirsta balsų prieš jvai- ^us »• »ati režimą 
riose gamyklose pasileis- j
•kiantį gaminių broką. Viena i Vėl jaunuolių transportas 
iš labiausiai vartotojus er-l j Kazachstaną

sipuošę tautiniais rūbais. Čia 
juos sutinka orkestras. Iš- • 
puoštoje patalpoje jaunave
džiai pasirašo sutuoktuvių

zinančių sričių tai avalynės 
gaminiai. Dėl jų ir Lietuvos
partinė spauda jau kelia a-i.^ sWtieg Kazachstana 
liarmą. Padėtis nepakenčia- „aunuolnį
ma, apsileidę u* fabrikų va-

liudijimą. Juos sveikina vyk
domojo komiteto pirminin- Į 
kas, deputatai. Nusileisdami i
nuo pakvlos, jaunavedžiai i aujas paunuolnp >o ' ki ti juoste, 

transportas.s.ame Uanspor. keHa

(E) Vilniaus radijo pra
nešimu, liepos 25 d. iš Vil-

į naują 
gyvenimą. Juos pasitinka 
gėlės, fotografai, draugų 

dovanos. Tasai 
fc.ažus paprotys“ 

vis labiau populiarėjąs Lie- j 
tuvos miestų ir kolchozinių 
kaimų gyventojų tarpe, pra
neša sovietiniai reporteriai. 
Tik stambaus tipo mokyklos

TAMSŪS IR ŠVIESOS 
POLICININKAI

reikalautų prezidentas, arba i 
seimo atstovų vienas trečda-, 
lis, ar*50 tūkstančių piliečių.1 
Tuo būdu buvo gaiantuotas 
konstitucijos pastovumas. 

Deja, 1926 m. gruodžio 
Seimo

GINASI Nl'O VARNĖNŲ

Kai policininkas Michael Sabatoni šauna į būrį varnė
nų (špokų), kurie užpuolė Mount Vernon, N. Y., 12 
melu Steven kaulman užsikiša ausis, kad negirdėtų 
šūvio triukšmo.

Lietuvos rašytojų suvažia
vime dalyvavo ir apie lite
ratūrą ir jos vaidmenį kalbė- 
jio Valstybės Saugumo Ko-17 d. perversmu St.------- , ..... , D

‘ buvoįmiteto viršininkas A. Ran
dakevičius. JAV lietuvių 
spaudoje iškėlus klausimą, 
ką bendra turi žvalgybinin-

dovai ir inžinieriai, menkai 
dirba gamyklų kontrolie
riai. Tai vienas vaizdelių 
šių dienų Lietuvos miestuose 
—jis ryškiai vaizduoja da
bartinio režimo tvarką.

Pvz., Vilniaus "Tiesa“
(142 nr.) pasakoja, kad kas
dien Į Kauną grąžinama ke
liolika dėžių su lietuviškos 
avalynės siuntomis. Jos at
einančios iš Maskvos, Astra
chanės, net Sibiro ir vis... 
su brokais, dažniausiai su 
nukritusiomis pakulnėmis.
To broko skaičiuojama nebe čius p0 jy metų, M. Magi 
šimtais, bet dešimtimis tūks- das, A. Lipskis, Z. Dapševi-
tančių—pvz., peniai is V o- čienė ir inž. V. Vaišvila po m° m° i Valstybės santvarkos pa-
ronežo ir Novgorodo bazių 7 metus. jzesnes,kaip . bO wetų,inter.igrindiniai nuostatai vadina-

! natos nemazesmus, kaip 330 konstitucija Jokiu kili
potvarkiai ar valstybė* par- 

nemazesnes, jamen^ leidžiami Įstatymai
(negali prieštarauti konstiiu- posėdyje jau buvo dieno- 

tvarkėn trečiuoju punktu į- 
dėtas laikinosios konstituci-

priimta konstitucija 
pažeista ir vėliau apeita. Su
sidarius perversminei vy-.
riausybei ir jai paleidus sei-’:į|gugu lašvtoJaU ir |lteratū- 
mą, turėjo būti per tins me-i Lai,vėje atsiliepė
nesiūs paskelbti nauji seimo Į “popiežius“ Antanas 
rinkimai. Šito perversmi- i jen jį< j ašo:
ninku pastatytos prezidentas „ , faktoriai <n, vena se neįvykdė. Iki 1928 m. gegu-; -.itGantonai gyvena se- 

, įa^rv...'na praeitimi, vadovaujasizes lo d. salis buvo valdoma a.Ia
be jokios konstitucijos. Nuo s ,.

te buvo 150 jaunuolių. Jie 
dirbsią kolchozuose ir sov-
chozuose Ulijanovskio, Te- .... - ,... - ,7. sveikinimai, d<lenskio rajonuose Rara- „ .
gandos srityje). v įlniaus ra. i J 

Į dijas vadina jaunuolius
"Lietuvos patriotais.“

Nubaudė už batų vogimą
Šiauliuose nubausti už ba

tų iš fabriko "Elnio“ vogimą 
ir jų pardavinėjimą: A. Me-! (E) Ministrų tarvba priė- 

- ir jų paruavmejimą: A.ae.; . nutarimą—kain praneša I

' Lietuvos konstitucijai 40 meto
« - n, » vi m - Panevėžyje ir rajonų ___________

į "Raudonojo Spalio“ ga-j Inž. V. Vaišvila, dirbęs 
nykią grįžo daugiau kaip j

dėlininko

centruose bendrojo lavini- ■ 
mo mokvklas statvti nema- J. Vlks

ucjus.uinv.Bucuujvo. ^.jjeins atro.Įo kad kadangi 
tos dienos buvo paskelbtas bur2uaziiai valdant Lietuvąburžuazijai

jos pelicijos bei saugumo 
viršininkai buvo tamsus ir 
žiaurūs sutvėrimai, tai taip 

tas tautos atsiklausimui. Bet turėtų būti ir nūdienėje Ta- 
tokio atsiklausimo nebuvo, rybų'Lietuvoje.
ir 1938 m. jau nedemokia- "Dabar gi kitaip. Dabar 
tiškai išrinktas seimas prie. Lietuvoje atsakingas vietas 
mė naują konstituciją. .valstybės organuose užima 

Joje žodis demokratija gabūs, išsilav inę, talentingi, 
ivo visur išbrauktas. Buvo ^aosiiriū*, patnotmgi zmo-

naujos konstitucijos pro
jektas, kuris 10 metų laiko
tarpyje turėjo būti pateik-

myklą grįžo daugiau kaip prie telegrafo, įsitaisė san- j 
90 ooo nnm vvriškn nusha-! dėlininko pareigose ir perĮ- 

kelis mėnesius sukombinavo ‘
20,000 porų vyriškų pusba 
čių, ir net nesurandama vie
tos, kur tą blokinę avalynę 
sutalpinti (tai ryškiai vaiz
duoja ir padėtį, kai milži
niški Lietuvoje pagamintų 
prekių kiekiai iškeliauja į 
Sovietijos net ir tolimiausias 
sritis -E). Pasirodo, visa grą-

vietų ir vaikų priešmokykli
nes patalpas

nudžiauti net 400 porų batų, 
kurių vertė 14,000 rublių.

Iš tos vagystės sužinome, 
kad batų pora sovietinėje 
Lietuvoje kainuoja 35 rub
liai, o darbininkų žemiausias 
uždarbis yra 30 rublių. To-

140 vietų.

Kur apdraudimas
nuo gaisro;

, cijai. 
JAV

žintoji avalynė buvusi su į dėl Lietuvoje yra daug dar- 
kontrolierių štampais, o to-'

(E) Neseniai gaisras su
naikino Skuodo rajono Mo
sėdžio kolchozo gyvenvie
tės dalį. Gaisrui prasidėjus, 
kolchozininkai buvo laukuo
se. Iš Vilniaus radijo liepos 
25 d. pranešimo apie tą ne

priimta ir įvairių 
draugijų ar sambūrių Įsta
tus vadinti konstitucija.

Ar visos valstybės turi 
savo konstitucijas?

loginėm sienom ir laisvą nuo 
visų valstybių ryšių, kurie y- 
ra buvę su kitom valsty
bėm.“

Nors St. Seimo antrame

buvo_________ ..
panaikintas demokratinis inep ... 
šalies gyventojų valdymasis .1 a 1 . . . -
ir nasiikta fašizmo keliu tai S1US anO rreto Lletuvos P°h- n pasukta fašizmo ke , i iCjjos j,. tfaUgUnio viršininkus, 
yra , autontannj režimą- TJegul Lu> jje buvę žiaurūs 
asmens kultą. Priešakyje b. taniSūS Nesiginčysime, 
valstybės buvo pastatytas kad ir komunistų policijos ir 
prezidentas, ypatingų tau-><augumo viršininkai yra 
tos atstovų renkamas. Jam!’gabūs, talentingi“ ir kitų 
buvo suteikta seimo ir vy-i dorybių kupini vyrai. Juk 
riausybės galia, tai yra įsta-1 jau istorija liudija, kad 
tymų leidžiamoji ir vykdo- Dzeržinskis, Ježovas, Keri

ime ramybėje buvu.

moji valdžia. Tiesa, jis įsta- ja ir visa eilė kitų čekistų

kių pareigūnų kauniškis fab 
rikas turįs net ištisą armiją 
—beveik 40 žmonių.

Kur tenka ieškoti kalti
ninkų? Fabrikai teisinasi: 
mes perdaug išsiplėtėme, 
priėmėme daug naujų darbi
ninkų, tiekėjai siunčia blogą 
žaliavą... O kodėl batų atšo
kusios pakulnės? Nagi, kaip 
paaiškina fabriko vadovai, 
buvome užsakę tik vieno nu
merio vinis, o jos kaltais pa
sirodo per trumpos. Na, o 
kadangi planas reikia pildy
ti, reikia skubėti gaminti,

tymus galėjo skelbti tik sei- vądų tikrai buvo gabūs, iš- 
mui neveikiant, bet pats sdavinę, talentingi, nuošir- 
seimas buvo renkamas nede. f“. !>««,mtingi • VI“- 
mokratiniu būdu, ir prezi-, , ... .’ , * , isumaniai panaudoti techni-
dentas galėjo seimą bet ka- ka žmonėms kankinti, pri- 
da paleisti. versti juos prisipažinti to-

Visur kultūringose demo- kius nusikaltimus padarius,

jos projekto svarstymas, bet 
tą dieną jis nespėta svars
tyti. Jau tik kituose St Sei
mo posėdžiuose pradėtas tas 
klausimas nagrinėti. Būta 
ginčų, būta didelių ginčų, 
nes reikėjo sudalyti, kad ir

Štai Anglija neturi tokių 
nurašytų pagrindinių vaDty- 

poros laimę aiškėja, kad trobė- bės santvarkos nuostatų, net laikinę, bet visiems] 
siams naujai atstatyti pagal- tvarkosi užsilikusiais papro- ną konstituciją, kuri

bininkų, kurie per menesi 
neuždirba nė vienos 
batų.

Kita “pamoka" vra tar- b3 teikė apylinkės gyvento-;cia1?’ 
nautojų nesąžiningumas. Ar Jai; šelpdami nukentėjusius. mais 
tarnautojai vagia dėl skur- i daiktais ir pinigais. Iš val
do, ar dėl “naujo tarybinio džiog £auta tik nedidelė pa

seniau išleistais istay- 
ir kitais potvarkiais.

’ Sovietų Sąjunga, nors turi 
savo konstituciją, be: jos ne-

tuotų demokratinę šalies 
santvarką, o čia būta Įvairių 
Įsitikinimų. Reikėjo surasti 
bendrą kalbą.

kratijos santvarka pagrįsto-j apie kuriuos jie nė nesapna- 
!' se šalyse įsakmiai įstatymų Į vo; i kapus nuvalyti šimtus 

Pnim į leidžiamoji galia pavedama į tūkstančių net komunistų 
garan-Į r40PiOTOOn4.1,; VVL-Jvadu ( nanrastu niliečiu nė-▼T XX-- ' ----  ---- ---------- ---narį amnntni įcfofvmi'.

SSI

T ra ko nė minėti >. kurie šian

žmogaus dvasinio supuvi
mo? Tą galėtų atsakyti gal 
tik poemos "Žmogus“ auto
rius Mieželaitis. Už tai juk 
jam ir Stalino, atsiprašau, 
Lenino premiją davė. . .

Pirma sušaudė, paskui— 
garbina

<E) Neseniai Lietuvos te

šalpa. Kur draudimas nuo j vykd°, tai tik propagandinis Tuo klausimu kalbėjo vi- 
gaisro? ■ bereikšmis lapelis. 1 žymesnieji St. Seimo at-

»i a a i Senovės Lietuva taip pat stovai, taip ju prof. St. Kai-
... ty* ry’! tyP į savo konstitucijos netu ėjo. rys ir prof. V. Čepinskis..

žemaičių ir avių iu o kai Lietuva ir Lenkija su-i Jie, atstovaudami Lietuvos 
(E) Lietuvos mokslų aka- darė uniją, tai seimų pri- socialdemokratų frakcijai

demijos Lietuvių kalbos ir imti įstatymai buvo 
literatūros instituto ekspedi- mi konstitucija, 
cija dabar dirba Mažeikių į
rajone. Kalbininkai ištisą

dymas vyriausybei, o vykdy
mo priežiūra, teisingumas— 
nepriklausomam teismui.

Lietuvos perversminės 
konstitucijos projektas tuos 
demokratijos pradus panei-1 da“įo 

Į daiyti.
Kai pereitojo antrojo pa- Neabejojame, kad Mask- 

saulinio karo okupacijos me-! va ir Lietuvos saugumo virsk 
tais Lietuvos pogrindyje ninkais skiria ne žioplius, 
kūrėsi Vyriausias Lietuvos ;het "talentingus, gabius, 
Išlaisvinimo Komitetas-Vii- į nu°rirdžius“ vyrus.
kas, tai jo kūrimas ilgiau už- i —ZZZ--------
truko dėl ginčų, kurią kons- i hr PEKLOJE“
tituciją laikyti galiojančia.
Tautininkai ir jų šalininkai

dien "prikeliami iš numiru
siųjų“ ir vėl garbinami.

Tamsūs, negabūs, neta
lentingi ir nenuoširdūs sau
gumo viršininkai tikrai tokio 

nebūtų sugebėję pa

vadina-1 St. Seime, dėstė pagrindines 
žmogaus laisves, kurias nors 

Lietuvos pirmoji laikine ir laikinė konstitucija apsau. 
konstitucija, tiksliau, kons- gotų. O taip pat, kad būtų 

lanaikinta mirties bausmė, 
karštų ginčų, vpač, ar 

priimtas Lietuvos Tary- J yra reikalingas prezidentas, 
Pa- kartu su kitais žymiais ka- mornis latvių tarmėmis. Kar- bos. Tada dar beveik visa i 1926 m. birželio 2 d. laikinėromą kiekybės vardan.

galiau, negi prekybininkai 
patikrins visą avalynę, ir tuo 
būdu nusiraminama.

liškiais buvo sušaudytas). tu renkama medžiaga lietu- Lietuva buvo vokiečiu ka- i konstitucija buvo priimta.
Atvaizdavo ji ne tik kaip v?ų įįa!Į?os žodvn.ui ir lietu“ Į riuomenės užimta, 

karvedį, bet ir kaip beletris. |Vių kalbos at,asui- 1920 m., kai jau buvo su-
Kito blogybė, ir ji chio-Įtą bei dailininką. Iki šiol te- Tradicinė dainų šventė daryta balandžio 20 d. Lie- 

niškai reiškiasi įvairiose pra- surastas tik vienas jo topy-' y * 99 i * v tuvos vyriausybė ir Lietu-
monės įmonėse, tai—vad.! binis darbas ir kelios karika.! v LieP°^ ■— «• Py*? , vos Tary ba jau vadinosi Lie-
šturmavimas. čia esama ke- tūros. Modžiarn. K.,ctin5?? 11 Palangos tradi- tuvOg Valstybės Taryba, ta-
lių tokio "šturmavimo“ prie
žasčių. Pvz., avalynės fabri
kui neatvežta gumos padam, 
ir taip fabrikas savaitę ar il
giau pastovi be darbo. Vė
liau... jau šaukiama — vyrai, 
pasispauskim I Skubama, jei

tūros. Medžiagą televizijos i n.i
vaidinimui surinko B. Mo- i i .'u.‘1(,je da buvo priimti nauji kons
tūzą. I gyvavo <00 daininmkų. jtituciniai nuostatai, ir tai lai- mo
Ir vėl sunkumai su našam ' \° at"!kini nes vasario 16 d. Lietu. Į

oa^iLu kompozitortoi-<lingen-:vos nepriklausomybės aktu
paruoš,mu tai Švedas, Karosas, Kleinic- buVQ paskejbta? kad Lietu-

(E) Žemės ūkio produktų kis. . yog gL bug teisėtas
gamybos ir pai*uošų minis-

nelaimei nepastebima, kad b’as Songaila, kaip prane. 
•_ - , . . , , , ša "Tiesa“ (175 nr.), smar-j

kiai priekaištavo kai kuriem
ir iš kitur atsiranda brokas 
—pvz., oda lūžta kaip stik
las. O šiaip aliarmas fabrike 
prasideda mėnesio gale — 
skubama pildyti planus ir... 
niekas nežiūri į darbo ko
kybę. Avalynė kraunama į 
dėžes ir siunčiama i parduo
tuves.

Bendras Pabaltijo kraštams 
atominis reaktorius

(E) Salaspilyje prie Ry-

buvo pasisakę prieš St. Sei-
Redaktorius Stone, kuris 

važinėjosi Sovietų Sąjungo.

Tai parodo, kad St Sei
mas rimtai pažvelgė įį Lie
tuvos konstitucijos reikalą ir 
nesiryžo iš karto pradėti 
svarstyti pastovios konstitu. 
ijos klausimo. Tik 1922 m. 

rugpjūčio 6 d. buvo St Sei- 
paskelbta konstitucija.

Lietuvos konstitucijos 
likimas

mo priimtąją konstituciją, j.e.ka,tu. s.u gq'uPe kitų JAV 
bet pagaliau aprimo, dėl jos 'a,k’as;Mninkii nockoitalaikraštininkų, paskelbė į- 

domų komunistų "rojaus“ ir 
Amerikos "peklos“ kai ku-

galiojimo ginčų nebekėlė.
Visose šalyse yra priimta . .

savos konstitucijos paskel- Prekių kainų palyginimą, 
bimo diena naminpti ^ma Sears Roebuck (New

Lietuvos avalynės fabri
kai jau atsidūrę broko klam
pynėje—dejuojama. Ir kaip
gi neatsidurs, jei Kauno fab
riką klampina ir Šiaulių odi
ninkai su "Elniu“ priešaky.
Jis dažnai i Kauną pasiun
čia blogos kokybės odą, ne
tikusius rantus ir kitokią ža
liavą. Abi įmonės priklauso 
Lengvosios pramonės valdy
bai, ir jai daugiausia tenka 
priekaištų. Padėtis esanti
liūdna, ir pažanga vykstanti narna jau 
lėtai Jau kitas klausimas, ar mečius -E)

rajonam, kad atsilieka su I ?o? ,ieP?s 20 d; .visu PaJėgu- 
pašaru paruošimu. Iki liepos' l)a^e’stas tiriamasis ato-' 
20 d. buvę nušienauto tik m’n’s reaktorius, kuris

bendras visiems trims Pabal
tijo kraštams, kitaip ta
riant, juo naudosis visų trijų 
kraštų mokslininkai savo 
specialybių tyrinėjimams.

priimti ir paskelbti Lietuve? 
konstituciją.

St. Seimo rūpesčiai dėl 
Lietuvos konstitucijos

St. Seimo priimtoji Lietu
vos konstitucija panaikino 
buvusias Įvairiem luomam 
Įstatymais teikiamas lengva
tas. Visi Lietuvos piliečiai 
tapo Ivgūs, panašiai kaip 
JAV.

(New
Yorke) ir Maskvos GUM 
(universalinės krautuvės) 
kainas.

Nevv orke paprasti spor
tiniai marškiniai $2.50, Mas
kvoje—$10,50, nailoninės
kojjnės čia 75 centai, ten 

T ... . . ... Į?2.75: vviiški batai čia $10.
JAV lietuvių njaskolber.,11. ten $33-38: suknelė čia 

mų popiežius A. Bimba Į $0.91, ten $29: vyrų kostiu-

bimo dieną paminėti. 
Minėtina ir mums toji die

na, nors mes ir už Lietuvos 
sienų gyvename.

O KIEK ATSIEINA 
SOVIETU ŽVALGYBA

38G viso numatyto plano. 
Silozavimas einąs labai lė
tai. "Kai kuriuose ūkiuose... 
rupiauta žolė supuvo pra
dalgiuose,“ sako Songaila. 
Žaiginiai šienui džiovinti 
taip pat mažai panaudoja
mi.

Šernai naikina bulves

(E) Vilniaus radijas pra-
Pirm, karta skarelės iš ! "eš? ’’ Lie‘«'Os vie-

nesiglamžančios medžiagos sei nai kai kur pa.
.... . , įdaro daug žalos, naikindami

(E) V įlniaus pramprek.v- hu]veskitus auga|us.

! 1920 m. gegužės 15 d.
vla Steigiamajam Seimui pirmo garantav 

posėdžio susirinkus, tuoj iš
kilo Lietuvos konstitucijos 
klausimas. Bet tas pirmas
St. Seimo posėdis buvo skir.jt.vbės, kaip esama čia, JAV. 
tas tik jau formaliai pripa-| šeimas buvo numatytas 
žinti ir paskelbti, kad Lietu-Į rinkti demokratiniu būdu 

Į vos Tarybos paskelbtasis ne.Įtnejiems metams. Prezidentą
priklausomybės aktas nuo pinko tap pat trejiems me- 
St. Seimo sušaukimo pirmos>tam seimas. Vyriausybė tu-

boję pirmą kartą pasirodė 
skarelės iš nesiglamžančios 
kaprono medžiagos. Skare
lės išleistos lietuviškais or-

Mirė O. Stulginskienė
Mirė buvusio Lietuvos 

prezidento Aleksandro Stul-
namentais (Užsienyje nesi- rinskio žmona Ona. Velio- 
glamžanti medžiaga gami-, nė kartu su savo vyru buvo 

ilgus dešimt-' ištremta į Sibirą, bet vėliau

dienos virto faktu, ir visųpejo turėti seimo pasitikėji- 
St. Seimo narių vienu balsu; mą. Seimą galėjo preziden- 
ir gyvu pritarimu buvo pa- j tas paleisti, bet ne vėliau nu- 
skefbta: i statyto laiko turėjo paskelb.

"Lietuvos Steigiamasis ti kito seimo rinkimus. Kons- 
Seimas, reikšdamas Lietuvos tituciją papildyti, ją keisti 
žmonių valią, proklamuoja i galėjo seimas trimis ketvir- 
atstatytą Nepriklausomą Įtadaliais visų seimo atstovų

Laisvės Nr. 63 su pasitenki- mas čia $40, ten $169 ir t.t. 
nimu mini kažkokį laikraš-i Taigi, kainos Maskvoje 
tuką "Long Island Press“, | keleriopai didesnės, npgu

R'on^titneiia tain nat kuris net keliais straipsniais New Yc,ke* ° uždarbiai 
avo vkas demokratė Prabjlęs apie Jungtinių Vai- t.aip pat kelis kartus mažes- 
u ik• K p,- stybių žvalgybos veiklą. Pla- ini: kiek ten uždirba per mė.

ske bramas politines ti baisi esarti jos veikla. Ji JAV uždirba per sa- 
zmogaue laisves Tik bazny. wrinti 39 . vaįtg
e.a nebuvo atskirta nuo vals. praryja«ti ^aug]au: Todėl Sęivietijo, darbinin-

kaip vieną bilionąir 776mi- Al:!1’1’.' !' 111J !al' 20 m''
lionus doleriu. H •kl’1 UZ(il'!>a tuziną

' t i, • i j < tv ' kiaušiniu, o .JAV darbinin- Lauksime, kada A. Bimba kui pakanka dirbti 15 minu- 
parasys apie jam taip pat čių: svarą sviesto ten uždir. 
gerai žinomą Sovietų Sąjun- ba per 3 vai. 15 minučių o 
gos žvalgybos veiklą. Įdomu čia per 20 minu 'iu, vyių kos-
bus sužinoti, kiek ji turi a- tiumą ten uždirba per 2 mė 
gentų, kiek ji atsieina Sovie- 
tijos jungą nešantiems dar
bo žmonėm ir kokia jos veik
la.
Pakalbinkime draugus, kai
mynu* ir pažįstamus užsisa-

Lietuvos valstvbe» kaipo de- balsų dauguma ir pateikti rkyti “Keleivį.“ Kaina* — , , « « •_ • • * . »_ _ __ 9 - • • 9_• •buvo leista grįžti į Lietuvą, mokratinę respubliką, etno. tautos balsavimui, jei to pa- Urna penki doleriai.

nesiūs, o čia per 20 valandų 
21 minutę. 4

Panašus santykis 
kitų kainų.

O komunistų į JAV at
siųsti visokie agentai rašo 
jų spaudoje apie baisų skur
dą Amerikoje ir i padanges 
kelia gyvonyną Šovietijoje.

yra ir
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— O ką tėvas darytum, 
jeigu būtum ”visas svie
tas“?

— Aš, Maiki, nelaukčiau,' 
kol Chruščiovas prisidarys 
gana bombų ir pradės jas 
mėtyti ant visų. Aš liuobčiau , 
jį bombomis raidavei, kad 
iš jo liktų tik šlapia vieta. 
Tada ir nepriklausoma Lie
tuva galėtų atsikelti. O ki
taip jos neišgelbėsi. Iki šiol 
mes vis meldėmės, kad Die
vas padėtų jai laisvę atgau
ti. Socialistai vis sakydavo, 
kad poteriais Chruščiovo ne
nugalėsi, bet mes, geri kata. į 
likai, vis melsdavomės ir i 
Vasario šešioliktą minėda- i 
vome vis su invokacijomis.1 
Ale dabar, Maiki, ir aš jau : 
pamačiau, kad poteriai nie
ko nemačija. įteikia gerų 
bombų. Jessa!

— Bet tėvas nepagalvoji, 
kad bombos galėtų ir Lietu
vą sunaikinti.

— Nu, tai ką darysim?
— Padėtis yra tokia, tė-

1 ve, kad mudu negalim nieko 
padalyti.

— Yut tebe raz! Negalim 
ir dac oL O kodėl negalėtu
me ką nors išmislyt? Juk tu
rime Amerikos Lietuvių 1 a- 
rybą. Kaip girdėjau, dabar 
prie jos prisidės dar ir gene-

juo gyventi, a? rolai, tai jie parodys, kas rei-
— Iš tikrųjų, tėve, kapi- kia daiyti Lietuvai išlaisvin- 

talizmas jam nedvokia. Juk ti. Juk čia turim ir generolu.

— Maiki, ar teisybė, 
gazietos rašo apie Nikitą 
Chruščiovą ?

— Apie ji rašoma labai 
daug, tėve. Tuose rašymuo
se yra daug teisybės, bet via 
ir prasimanymų. Nežinau, ką 
tėvas turi galvoje.

nelabai seniai jisai kalbėjo 
kito kolchozo ūkininkams 
ir ragino juos mokytis iš 
kapitalistinės Amerikos. E- 
są, mokytis to, kas gera, nė-

— Buvo parašyta, Maiki. į ra jokios gėdos. Matyt, vė- 
kad tas belzebubas jau ne-i bau ji* apsigalvojo, kad ne

gerai tada pasakė, nes kol-benori vainos. Taigi aš norė
čiau žinoti, ar tas teisybė, ar 
ne. Jeigu būtų teisybė, kad 
vainos jau nebus, kad visi 
nusiginkluos, tai gal ir man į
reikėtų jau savo šoblę pade-1 tvarka,
ti į muziejų. Kaip tu rokuo-t Todėl dabar jis jau aiškina, 
ji? f kad nors su kapitalizmu ten.

ką Lietuvą valdė, tai jie ži
no kaip reikia bolševikus 
mušti.

— Tai j), tėve, tie genero
lai turėjo savo rankose Lie
tuvą, turėjo armiją, rurėjo 
ir karo aviaciją, pagalbai tu
rėjo dar ir šaulių Sąjui.gą

JULIJUS CEZARIS NESIJUOKIA

Paveik. , i . iuur> ak’u-rius Ke\ Harrison. kuris gami
namame Ii.me Kleop.. ra vaidina Juliaus Cezariu vaid
menį. (iv'.nėj i z.i.onu. o kairėj Kleopatrą vaidinanti 
Elizai c’h fa.. !or. .Moterys kažin kodėl juokiasi, bet 
ju juok i-, tiarn- ną visai neiinksmina. Kleopatros fil
mas. jei ida bus baigtas, bus ilga istorija juokų ir 
nepadoriu ašarų.

(lūžo Balto lubos
Remontai Balfo name Visi prašymai paramos į
1947 metais Balfo orga. Lictuv« ir Sibhą tenkinami

nizacija persikėlė i savo pa-, e“čj-

Pažanga medicinoje
PER PASKUTINIUOSIUS 30 METŲ

talpas, keturių aukštų namą 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N.Y. Jis kainavo $10,000, 
nežinia kada statytas, be
veik nuolat remontuojamas, 
taisomas, šiomis dienomis 
užgriuvo to namo 11 aukšto 
lubos, todėl vėl reikia jį tai
syti. Namo išlaikymas (be 
remontų) atsieina metams 
per 1,200 dolerių, kuriuos 
nei,ilnai grąžina du nuomi
ninkai, gi pirmas ir antras 
aukštas naudojami organi
zacijos reikalams, 

i Dabartiniam Balfo rūbų 
sandėly kadaise yra buvusi 
garsi šokių salė, į kurią lie
tuviai skubėjo pasišokti,

! stikliukėlį mažutį nulenkti 
ir dažnai iškrypuodavo ”pa- 

' vargę.“ šiuo metu į tas pa- 
' talpas atplaukia lietuvių a- 
. šaros ir iškrypuoja išlinguo- 
t ja paramos siuntiniai, 
į Siuntiniai iš Balfo Centro 

Nei karščiai, nei atostogos

DR. STASYS JASAITIS 
(Tęsinys) gaminti jo daugiau. Karo

naikinamoje Anglijoje ne-Pasteur 
„Laimė pasi 
susi protą...“ 
bėjo- šitą mer 
augino jo dar au ir pradėjo

:a
_nk3 
leming išgel- j 

pelėsį. issi

j. ' , buvo imanoma tai padaryti.Id-'ll uO- į , 1 . .

306322 doleriai
Mūsų buhalterija suskai

čiavo, kad per 12 menesių 
Ralfas sukaupė pinigais ir 
gėrybėmis per 306,000 dole
rių, o šalpai ir administraci
jai ileido 307,767 dolerius 
(administracijai: algoms— 
$11,892, kitkam—$6,079, iš 
6G visų išlaidų). Supranta
ma, kad skirtumą teko pa- 
viso—$17,921, t. y. nepilnus 
imti iš 1961 m. liepos 1 d. li
kučių. Pilnos metinės apy
skaitos jau išsiuntinėtos di- 
rektoriatui ir skyriams, o 
Centro personalas ruošia 
dviejų metų veiklos apyskai
tas Balfo Vienuoliktajam 
seimui, kuris įvyks Baltimo- 
rėje spalio 13-14 dienomis.

Jau dabar matyti, kad 
Balfo dviejų metų biudžetas 
viršijo pusę miliono dolerių, 
vien gėrybėmis buvo gauta 
ir vargstantiems lietuviams 
išskirstyta per pusantro mi-

nesulaiko šalpos prašymų į liono svarų įvairių gėrybių, 
srovės. Centro Valdyba yra Nacių aukomI.įnva|idam, 

žinotinapaskyrusi pinigines pašalpas- 
lietuviams Italijon, Argenti
non, Vokietijon, Prancūzi- 
jon. Centras daugiausia turi

JT Komisaras Tremti
niams praneša, kad nuo na-

vargo su siuntinių prašymais <-'ių nukentėjusiems jau pra
dedama išmokėti vienkarti
nės pašalpos. Tokių užsire
gistravo per 40,000 iš 52 į- 
vairių kraštų, net 6,000 iš 
JAV. Didžiausioji grupė 
(per 20,000) yra lenkai, po 
jų seka rusai, ukrainiečiai ir 
kiti. Lietuvių vos keli šim
tai.

Šis atlyginimas yra tik 
vienkartinė pašaipa, tikriau 
pasakius, pirmoji pagalba. 
Išmokama pradžioje 125.00

iš Lenkijos. Liepos mėn. bu
vo supakuota ir išsiųsta 148 
individualūs siuntiniai (107 
rūbų ir 41 vaistų). Jų vertė 
keli tūkstančiai dolerių. Vi
sa tai buvo Amerikos lietu
vių dovana aušros belau
kiantiems broliams.

Abu Oxfordo mokslinin
kai. pasiėmę Fleming pelėsį 
ir savo užrašus, vieną dieną 

z.-cuoti atsirado Amerikoje. Čia su 
didele valdžios ir kai kurių 
privačių vaistų kompanijų 
pagalba tolimesni tyrinėji-

savo atradir 
moksliniuo.'

bandydamas 
šis jo \isai 

ra.-tag pęičsi- ęįt,
sąlygose sug a 
is savęs issr 
džiagą, kr: d 

kitus

chozininkai gali iš to supras-į ir vaikščiojo po Laisvės Alė
ti, kad jeigu iš kapitalizmo ją, kardais ir pentinais barš. 
reikia mokytis, tai visgi ka-! kindami. Bet, kai pamatė 
pitalizmas turi būti geresnė! bolševikus ateinant, tai visi 

komunizmas, pabėgo iš Lietuvos kaip zui
kiai. O jeigu jie tada nemo
kėjo Lietuvos ginti, tai kaip

negu

ka sugyventi, bet jis dvokia jie gali dabar mokinti to

kad

u.-i mkimuo- • 
-aiškinti.;

: < tikėtai so-1 
am tikrose ■ 
a pagaminti, į
c i.?*, - .iv m6—

tojumi KlkMVCUMT-------

— Chruščiovas kalba ...
dviem liežuviais, tėve. Į kaip ožys. Žodis žodin, Kali-į darbo Amerikos Lietuvių į.*ro(j,r

— O kaip tas gali būti? ! novkos kolchoze jis aiškino, Tarybą?
— Tas yra taip, tėve, kad! taip: "Jei jūs laikot savoj — Uskiuzmi, Maiki, aš

jis veidmainiauja. j gryčioj ožį, jūs Įprantat prie ' jau nebežinau, ką sakyti.
— Nesuprantu, Maiki. Į jo smarvės ir susigyvenat su Gudbai...
— Jis prieštarauja pats į tuo. Taigi įsivaizduokim, 

sau, tėve. Štai anądien jis; kad imperializmas yra taip 
nuvažiavo savo tėviškėn ■ pat dvokiantis ožys, tik šiuo 
Kursko gubernijoj ir pasakė atveju gryčia turi būti visas
Kalinovskos kolchozo ūki- pasaulis.“ Kai kas daro isj (E) Chruščiovas liepos

DĖL STALINO KLAIDU 
KALTAS IR NIKITA

kinti
ganizn

Kaip jau n. 
dos nepavyk 
ko, kuris būti 
iiuoti ir iš_r . 
medžiagą, < 
pavyko ir > 
kiek svarbus 
mas.

ai )SiCu 
inti jo

?gom

ir sėkmingai. To darbo re- 
i zultatai šiandien jau medi- 
į cinos istorijos lapuose. Ang- 

į lai surado peniciliną, ameri
kiečiai išmoko jį gaminti.

. ... Taip gimė vienas iš svar- 
- ižo- biausių ir šiandien nepa
rasta prastai reikšmingų ir plačiai 

1 vartojamų antibiotikų. Kitų

r.i-

i rodyti, 
ati aei-

Kalinovskos kolchozo ūki- ' pasaulis. Kai Kas daro įsi (E) Chrusciovas liepos:------------
ninkams prakalbą, kurią jis to išvadą, kad Chruščiovas' 29 d., kaip pranešė Maskvos į dr. sta> . - .J ASAITIS
rašęs ištisą savaitę prakaitą , iš tikrųjų nenori karo. j radijas, is naujo puolė Stali. į
braukdamas. " į — Na, o kaip tu, Maiki, fi-1 ną ir „stalinines atgyvenas.“ k/U i - -

_ Xu, tai ką jis jiems pa-! ?enuo.n • Ar jis kalba iš šir- Lyg stengdamasis pridengti
sakė? ’ dies, ar meluoja, kaip čigo- savo paties valdymo nege-

— Visų pirma jis išbarė ras kumelę pavogęs?
juos, kad mažai pagamina 
maisto. Sovietams stinga mė. būtų 
sos, stinga pieniškų dalykų, ninka 
ir dėl to jo valdžia turėjusi

— Tėve, jei Chruščiovas 
nuoširdus taikos šali- 
?, jis nesipriešintų nu

siginklavimui. T iesa, jis siū
lo, kad kitipakelti maisto kainas. Tuo 

būdu ji norinti paskatinti bet jis nesutinka, 
ūkininkus sunkiaiu dirbti ir
daugiau padaryti. O kai bus 
daugiau mėsos, pieno ir duo
nos, tai ir Sovietų priešai tu 
rėsią
kad
žmonės badauja. Be to. sa
ko: "mums reikia ir ginklų, 
reikia termobranduolinių 
bombų. Tada mes iš tikrųjų 
gyvensime gerai.“ pridūrė 
jisai. Reiškia, reikia neštis 
karui. Bet apsisukęs jis sa
ko, kad karas nereikalingas.
„Kokiam velniui mums to 
karo reikia?“ jis klausia. E- 
są, geriau gyventi su dvo
kiančiu ožiu. negu kariauti.
Taigi čia tauzija du liežu
viai, tėve. Vienas sako. kad 
reikia ginkluotis ir ruoštis 
karui, o antras tvirtina, kad 
karo reikia vengti. Geriau 
dvokiantis ožys, negu karas.

— O ką reiškia dvokian
tis ožys, Maiki?

— Dvokiančiu ožiu Chruš
čiovas vadina kapitalizmą.

nusiginkluotų, 
kad kiti

rovės žemės ūkio šiltyje, 
Chruščiovas kaltino Staliną, 
kad tas turėjęs „visiškai 
klaidingas pažiūras į socia
listinę gamybą.“ Dėl dabar
tinių negerovių sovietinio 
žemės ūkio elektrifikavimo

prižiūrėtų Sovietų Rusijos srityje esąs kaltas kaip tik 
nusiginklavimą. Tai kasgi Stalinas. Stalinas esąs se- 
gali juo pasitikėti? Kai a- p-iai nebegyvas, bet jo klai-

____ r________  nais metais susirinko Žene- du padariniai vis dar pasi-
sią prikąsti savo*liežuvius, voje tarptautinė nusiginkla- reiškią. Tas klaidas reikią iš 
ari komunizmo tėvynėje vimo komisija, tai Amerika šaknų rauti. (Chruščiovas

kad jis Stalino
vai nedalyti branduolinių laikais pats buvo žymus jo
savanoriškai pasiūlė Mask- nepaminėjo.

bombų bandymų, kol ta ko- patarėjas ir padėjėjas ūkio 
misija ves nusiginklavimo klausimais, taigi ir jis pats 
derybas. Maskva su tuo su- .Vfa kaltas už blogus Stalino 
tiko, ir Amerika tuojau sa- laikų padarinius. -E).
vo bombų gaminimą ir ban-:______________________
dymą nutraukė. Bet Chi uš- JUOZAS STALINAS 
čiovas slapta tokias bombas i
gamino ir prisigaminęs pra- i s,anaien, kaaa prie* 8 
dėjo jas sprogdinti. Taip ga-'me5?* I”iręs Juozas Stalinas 
lėtų būti ir su nusiginklavi- Į Pač«J komunistų paskelb 
mu. jeigu būtų nutarta nusi- *as didžiausiu žmogžudžiu 
ginkluoti be priežiūros. Yi-t *r J° lavonas ..išmestas i« 
si nusiginkluotų, o Nikita mauzoliejaus Maskvoje, la 
bet kada galėtų pradėti ka- bai įdomu paskaityti Kėlei 

vio prieš 15 metų išleisk 
knygele —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai, 

įsigykite tą knygutę!

ra.
— Aš sutinku, Maiki. kad 

taip būtų negerai, ba tada 
niekas negalėtų raudonajai 
pavietrei atsipirkti. Ale jei
gu visas svietas mato, kad

— Olrait, jeigu kapitaliz-ĮMaskolija prie to eina, tai 
mas įam dvokia, rokuoįasi; kodėl tas svietas toks žioplas 
smirda, tai kodėl jis nori su'ir nieko nedaro?

mentai susilaukė didelio 
tarptautinio dėmesio.

1939 metais \Vaksman 
pradėjo planingai strepto- ar 250.00 dolerių, vėliau pa-
mycino ieškoti ne vien dėl 
to, kad jį sudomino Dubos 
eksperimentai, bet taip pat

gal taškus, nukentėjimo dy
dį—bus išdalinta visa turi
ma suma. Išmokėjimai daro-

1

am žiu buvo paaukojęs, be- 
nemažiau svarbių antibioti-1 studijuodamas komplikuotą 
kų atradimas ir pagamini- dirvos bakterijų tarpusavio 
mas sekė po to, bet jau daug

ir dėl to, kad beveik visą sa-' mį per vietos bankus. Reikia 
vo ilgo mokslinio gyvenimo

santyki.
spartesniais žingsniais. Ne 
suskaitomi milionai žmonių 
mirė nuo įvairių infekcinių 
ligų, kol žaliasis Fleming pe
lėsis sau ramiai gulėjo dvy
liką metų laboratorijos len-

pažymėti, kad tai pašalpai 
gauti registravimosi laikas 
jau pasibaigė (1962 m. kovo 

.... a .. , 31 d.). Tačiau visi tie, kurie 
. - - J^jsvyste teoriją ;tjėj tautybės taip nukentėjo 

apie bakterijų antagonizmą. nu0 nacių kad chroniš_
Jis žinojo, kati \ isas ligas su-; ka;s Hgonisiis, gali (ir priva- 
keliančios bakternos naca- ,=a..v ■____ , • • .keliančios bakterijos paga 
liau suranda sau kelią į že
mę—į dirvą. Tai jau tęsiasi

lėtų) krenptis betarpiai į 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybę ir reikalauti sau peną-

milionus metų, betgi tų za- jos (kuri siekia iki $1W mė. 
tylioje. O paskui tereikėjo lingu mikroorganizmų skai. nesiui). Tuo tikslu reikia 
mažiau negu dvylikos dienų, čius nedidėja — jie kažkur krcįptįs ; Vakarų Vokietijos

nuolat dingsta. ĮVaksman vyriausybę šiuo adresu: 
pradėjo domėtis šita daugy.: Bundesverwalturgsamt, 
be mikrobų dirvoje ir ,bu- Hwhau Roein, Germa- 
tent, kaip jie vieni kitus pa-i ny ’
veikia. Jam kilo mintis, al
kai tais jie, tie mikrobai, ne-l Terminas pareiškimams 
žudo vieni kitų tam tikromis paduoti baigias; šiais 1962

kati streptomycinas pradėtų 
savo kelionę iš laboratorinės 
"petri“ lėkštutės į Minneso
ta valstijos sanatoriją, kur 

į jau po keturiolikos mėnesių 
jis buvo sėkmingai vartoja
mas tuberkuliozės ligonims 
gėdyti.

Penie 
dar dvy

laukti i

rugpiūt • 11'
Oxfordo . iiniiikji »)<a-

skelbė, k it?.;.' pavyko
pagaminu 3' Z33 3i j)C-
niciliro •i bandymui
su 25-mi.' - tokoko mirti-
na doza stonais pele-
mis. Jom. duota' peni-
gilinąs, i _ •į išliko gy-
vos. Po • trys bandy-
mai su ..is. Dr. is jų j
buvo s

1 pirmųjų <
i. Nežiūrint
adančių pasi- •

sekimu. :ai, kad peni.
cilinas <mingas toli-
mesniuor lymuose bu-
vo per m 
buvo ir ‘

. Pagaliau ne- 
icilino: ban-

dymams i reikėjo pasi-

metais gruodžio 31 dieną. 
Deja, nei Ralfas, nei Vo

is savęs išskirtomis chemi
nėmis medžiagomis ir taip

! išlaiko nuolatinę pusiausvy- kietijos konsulatai JAV ne- 
Moksio pasaulis 1928 me-;rą—balansą. Tuomet jam : turi tam reikalui jokių blan. 

tais dar nebuvo pribrendęs: gimė klausimas, ar kartais kų, nei aiškesnių instrukci- 
suprasti, kokios svarbios i tos cheminės medžiagos ne- JU. Taip pat neturime Ralfe 
/eikšmės Fleming atradimas‘galėtų būti pajungtos žmoni-Į jokių žinių, ar galima gauti

1 jos labui, pavartojant jas in- b- kaip atlyginama už pra

Streptomycinas

kalėjo turėti medicinos 
mokslui. Taip pat buvo ne- 
upia>ta, kad mikroorganiz

mai gali gaminti medžiagas, 
kurios yra pajėgios žudyti 
žmonijai negailestingas bak
terijas. Užtruko daug metų, 
kol mokslinė teorija pasivi
jo mokslininkų pastebėji- 

. h. kurie savo laiku nega
lėjo būti išaiškinti.

1939 metais Rene Dubos 
oo kelerių metų sunkių pa
mingu pagaliau pademonst

ravo galimybes senos teori
jos, kad dirvoje nuolat vyks. 
ta nesibaigiantis bakterinis 
karas. Nors tyrotricinas, an- 
dbiotikas. kuri išskyrė viena 
iš Dubos bakterijų, pasirodė 
perdaug nuodingas žmonių 
tydymui, bet jo eksperi-

rastą turtą.
Balfo Reikalų Vedėjas

fekcinių ligų gydymui? Ir 
streptomycinas buvo suras
tas todėl, kad VVaksman jo 
specialiai ieškojo. Prieš su
rasdamas streptomveiną, jis 
savo laboratorijoje surinko 
ir sistemingai išanalizavo 
per 100.000 dirvos mikroor 
ganizmų. kol pagaliau sura
do tai, ko ieškojo. Stiepto- jp savo draugus ir priešus 
mycinas. kaip vėliau paaiš- ir nel pa,Mi a 
kejo. buvo efektingas pilęs juoktij. Kaina į2^20 Gaunl. 
daugel) penicilinui atsparių KakiTio adlnini„racijo. 
bakterijų. Bet didžiausia jo
reikšmė pasirodė esanti ko
voje su džiovos bacila, kurią 
Sir William Osler savo laiku 
buvo tiksliai pavadinęs 

mirties kapito-

NEVERK BE REIKALO!

Geriau perskaityk Antano 
. Gustaičio knygą Anapus 

Teisybei. Joje atpažin-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

„žmogaus
nu.“

(Rus daugiau.)

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

/
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Iš kūdikystės atsiminimų
(Tęsinys) j

Šulcų arklys atsitiktinai mano tėveliui pridarė žalos, 
nutrypdamas avižų dirvos galą. Tėvelis arklį parsivedė 
namo ir uždarė tvarte. Reikėjo arklys vaduoti, šulcas-tė- 
vas, žinodamas, kad nuėjus arklio vaduoti, teks iš tėvo 
išklausyti nemalonių, šlėktai gal nepakenčiamų "poterių," 
pats vaduoti nėjo ir savo vieton pasiuntė žmoną, šulcienė, 
tyli, rami moteris, kaip ir nederėjusi Šulcų pasipūtusiai 
šeimai, reikalą be sunkumų su tėveliu sutvarkė.

Šulcų šeimoje buvo du sūnūs—Jonas ir Mykolas ir 
paauganti mergaitė. Tos šlėktų šeimos aršiausi buvo tė
vas ir Mykolas.. Ir man visai nelauktai toje ypatingoje 
šlėktų šeimoje teko išbūti kuri laiką. O taip atsitiko štai 
dėlko.

Šulcų dukra—jau paauguolė ir todėl buvo pats lai-l 
kas ją rašto pamokyti, žinoma, lenkiškai. Turbūt šulco-tė- 
vo rūpesčiu buvo Zosei surastas ir mokytojas. Šulcų toli 
mas giminaitis, jau pagyvenęs žmogus, kiek daugiau pa
mokytas, kaip sakėsi, galįs vaikus paruošti ir į gimnaziją 
stoti. Mokytojas kalbėjo ir skaitė tik lenkiškai. Ir kai vie 
nai Zosei buvo nuobodu, nuobodu buvo ir mokytojui, to
dėl pradėta kaime ieškoti ir daugiau vaikų mokyti. Buvai 
pirmasis ii- bematant atsidūriau Šulcų gryčioje. Mūsų kai 
me susirado dar pora vaikų, ir Šulcuose pradėjo veikt 
slapta mokykla.

Piadžioje mūsų mokytojas mus mokė lenkiškai, bei 
neilgai. Mūsų kaime atsirado toks, kuris- Kurklių uriad 
ninkui pranešė, kad visų nemėgiamo Šulco troboje slap
tai mokinasi vaikai. Nereikėjo ilgai laukti, kad Užnevė- 
žiuose pasirodytų Kurklių uriadninkas. Kai tik tą sužino
jome, mūsų "mokykla” iš kaito pabiro, tarp savųjų pa 
sislėpė ir mūsų mokytojas. Tokia buvo ir mano tolimesni? 
mokymosi pradžia. Iš jos atmintyje beliko mažas įvykis.

Šulcai laikė žąsys ir turėjo piktą žąsiną. Man buvc 
neatidėtino reikalo Į kiemą išeiti. Jau buvau su kelnėmis.
Eidamas į kiemą beveik tikrai žinojau, kad turėsiu susi
tikti su žąsinu, bet pasirinkimo nebuvo ir pasiryžau. Kie
me dar nevisur buvo ištirpęs ledas ir vietomis buvo van
dens klanai. Žąsinas puolė pirmutinis klastingai šnibžda
mas. Rankose neturėjau jokio ginklo ir tas nulėmė žą
sino puolimą. Jis šnibždamas įkibo į mano drobines kel
nes ir smarkiai patraukė. Netekau pusiausvyros ir pasly
dęs kritau į vandens klaną. Atsikėliau, bet kelnės buvo 
jau šlapios, šokau bėgti į trobą kad ir toks. o žąsinas, be
gėdiškai savo pergalę rodydamas, mane pagynėjo iki prie
menės. Šulcienė mane pasitiko su tikra užuojauta, šla
pias pasileidau bėgti namo.

Taip tuo tarpu nepaprastai prasidėjo ir taip netikėtai 
nutrūko mano “aukštasis” mokslas. Bet jam nebuvo lemta 
nutrūkti visai. Gal tai buvo bendra “laiko dvasia,” kad Į 
kiek pasiturintiems to meto ūkininkams parūpo savo vai
kus mokyti. Jei tik kurioje šeimoje atsirasdavo "atlieka
mas,” nebūtinai reikalingas vaikas iš berniukų, jis reikė
jo būtinai mokyti, kad galėtų duoną valgyti ne tik iš ar
klo. Kad turėtų ką mokyti rūpėjo ir naujam mano moky
tojui. Naujas kandidatas atsirado mūsų netolimuose kai
mynuose. Tai buvo Adomo žvirblio iš “Leliuvkos” sūnus 
Steponas, kiek už mane paaugesnis berniukas. Mano mo
kytojas dar ir tuo buvo įdomesnis, kad Stepono tėvai ro
dė palankumo lenkų kalbai net šeimos gyvenime.

Neilgai truko, ir jau dviese sėdome naujoj žvirblių 
troboj, naujo mokytojo stropiai prižiūrimi, ir skaitėme.
Kaip skaitėme ir kaip ilgai taip mokėmės, dabar negaliu j sams užnludus nerervveno vi_ • • x r •  ___ _ — _ .i a .i _ t ! cnVin Ko i >»• 1 o l .o i zl izl

KELEIVIS, SO. BOSTON .

rs METŲ BŪDAMA MOKOSI SKKISTI

Styrite t iricksun tuoj minės savu amžius 78 metu su
kakti. o vis dėlto ji nori gauti lakūno diplomą. Ji jau 
turėjo 10 skraidy mo pamoku. Čia ją matome sėdint 
prie vairo Ingleuood. Calif., aerodrome.

rusų atnešto skurdo neužtik- 
Įsime. Bet pakalbėjus kad ir 
j trumpą laiką su moterimi,
Į kuri išgyveno \ isą kolchozų 
ir sovchozų baudžiavą, ga
lima gauti vaizdą, per ko- 
Kius vargus perėjo Lietuvos 
žmones bolševikams į Lietu
vą susiki ausčius. Matė var
go, bado ir sunkaus darbo ir
Lietuvos miestų gyventojai, 
oet su Lietuvos valstiečiais 
jie negali lygintis. O juk ir 
dabar pusė Lietuvos žmonių 
gyvena iš žemės ūkio darbo 
ir siunčia sa.o darbo v aisius 
Maskvos užkariautojams ir 
okupantams, patys gyvenda
mi kunigo Strazdelio apra
šytu vargo ir nelaisvės gy
venimu.

Mat ijona Tamošiūnienė 
moka pasakoti apie savo as. 
meninius pergyvenimus ir 
moka stebėti gyvenimą. Iš 
jos žodžių susidarai vaizdą,

14 liūtų. Ką jis turėjo dary-1 
ti? Pasukti iš kelio nebuvo 
kur. Dviračio stabdis veikė 
blogai. O sustoti keli žings
niai nuo liūtų gaujos nebuvo

GERIAUSIA DOVANA

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

dovana bus
įšios knygos:

H. Tautvaišienės ”Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje,“ 
kaina $1.25.

Liūtai išsigando daugiau, . ..... .
nesu paštininkas. Jie pašoko S'.as.o M.chelsono Lie- 
bėgti. <lu net pe,šoko per va- *UV'M An.er.koje
Žiuojantį paštininką, o kiti į?'"“ -unkštas vrsel,a.s $4, 
išbėgiojo i visas puses. !kie,a,s S5 0°-

Stepono Kairio “Lietuva

prasmės. Todėl paštininkas, kad Seriausia
sustingęs iš baimės, važiavo, 
rodos, į neišvengiamą mirtį.
Bet kas atsitiko?

PREMIJA UŽ ”AVIS“ budo”, kaina $5.50 
Kipro Bielinio ‘Dieno-

kaip Lietuvos žmonės ėjo studentas už šitokį rašinį
Kalvarijos kelius visus po- ”Avis — seniausias ketur-
karinius metus ir dabar gv- i. -- - ,.. • - •• kojis zmoeaus draugas vrtvena vagiu gyvenimą, nes < ,7 • , - T •
. . ° i- . nn enn hof ot’ic Lroin tvirtint:

Dabartinėj Vokietijos sos- jant» kaina $6 00
tinėj Bonnoj buvo tarptau- . ..

, . . . * , .. . Kipro Bielinio Penktiejitinis studentu sąskrydis. Ja- 4 ;„ . . nn , J ? o • . - metai , kaina $6.00.me buvo duota 3 minutes ra-;
šiniui apie avis parašyti. Jas galite gauti ir Kelei-
Yaržvbas laimėjo geltonodis jv*° administracijoje.

. , - i • I t».*it» Kroa<twav.
So. Boston 27. Mass.
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prisiminti. Tačiau garsas apie mūsų mokyklą, atrodo, pli
to po pasaulį. Neatsimenu iš kur tas ėjo, bet ir žvirbliuose 
pradėta kalbėti, kad mokinių mūsų mokyklai gali būti ii 
daugiau ir būtent iš Vastapų dvaro. O tie Vastapai buvo 
nuo mūsų beveik “už jūrų marių”—Aluntos parapijoj. 
Bet kalbos, atrodo, nebuvo tuščios ir pagalios tėvų buvo* 
sutarta, kad aš ir Žvirblių Stepas važiuojame į Vastapų' 
dvarą mokytis. Vastapuose turėjo prisidėti dar keli vai
kai. Ne be susijaudinimo pasiruošiau kelionei aš su Žvirb
liu Stepu važiuoti į Vastapų dvarą, kuri vaizdavaus nepa
prastai didingu. Nuvykom kartu su mūsų mokytoju.

Dvaru gavau iš dalies nusivilti. Vastapus privažiuo
damas iš kalnelio pirmltinį pamačiau jų tvenkinį, ir kai 
gerai neįsižiūrėjau, man galvoje šovė keista mintis: bene 
tai yra dvaro rūmų vaizdas. Kai akis pratryniau, tikrieji 
Vastapai pasirodė jau nebe tiek didingi. Iš tikiųjų tai bu
vo tarp septynių ūkininkų išparceliuotas dvaras, kurio 
pėdsakai ir trobesiuose dar nebuvo išnykę. Visų pirma bu
vo pasilikęs senas dvarininko gyvenamas namas su bu
vusio parketo žymėmis ir dvaro arklidės, gaisro paliestos, 
bet nevisai sudegusios. Tad ir tame arklidės trobesy apsi
gyvenęs ūkininkas, bene Kazys Kemėšis, ligi nepasistatė 
naujo gyvenamo namo, buvo vadinamas Kemėšis Stai- 
ninia.

(Bus daugiau)

NE GIRELĖ . ..

Ne girelė, ne žalioji ūžia — 
plačiame laukely piktosios bitužės: 

bitužėlės - kulkos skaudžiai gėlė. . . 
Ten nutiško, ten žėrėjo kraujo gėlės. 

Saulė kėlės, kėlė žalią žolę — 
brolužėlis nuo žirgelio puolė.

Lėkė žirgas be jojiko — vėjas švilpė, 
kadaravo sidabrinės kilpos.

Ir išėjo prie vartelių sesė — 
bėras žirgas kojom žemę kasa.

—Ei, bėreli, ko liūdnai taip žvengi, 
kraujo putos riestą kaklą dengia?
Ko perbėgai, paržvangėjai be jojiko, 
kur jaunasis brolužėlis pasiliko?
Ar kovoja didįjį karelį, 
ar aukštajam ilsisi kalnely?

—Jau karelis didis iškovotas 
miega kareivėliai laukų plotuos.
Ten švytravo, ten kryžiavos kalavijai,
icniv ."ciuiv. UiilVu liin

Brolužėli kaip bijūną skynė, 
vai. paguldė galvą už tėvynę.
Ant jo kapo kruvinos lelijos, 
plieno kardas prie šalies įūdyja.

Benediktas Rutkunas

Viešnia iš Lietuvos

jei nevogsi, nekombinuosi, 
tai negalėsi ir gyventi. Ko
munistai giriasi išauklėję 
"naują žmogų,” bet iš senos 
ir gyvenimo mačiusios mo-
terš pasakojimo aiškiai gau. galvijai tik 5,000 metų 
name vaizdą, kaip vergiška Rrist Ubuvo 

; bolševizmo tvarka iš žmonių
; išauklėjo vagis, kurie savo 
gyvybę gelbsti visokiais ne
leistinais būdais. Bet gyvy
bę gelbėti reikia. Reikia val
gyti, norisi ir apsirengti, o iš 
savo prakaito išgyventi ne
gali, nes plėšikas okupantas 
siekia visas uždirbtas gėiy- 
bes pasiimti sau. darbo žmo
gui nepalikdamas iš ko pra- 

igyventi. Tokioj plėšikavimo 
tvarkoj turėjo atsirasti "nau. rJET\’VI-- Amerikoje.„ J J : vaizdi krašte lietuviu įstorna,jas žmogus, kurs moka ----— —- ——
sugeba iš savo pažeminimo 
kombinuoti, bet kartu jis 
pats ir pasijuokti.

Viešnia iš Lietuvos užsi
minė ir sąžinės laisvę be!se= 
viku tvarkomoj I ietuvoje. I 

i bažnyčią einančius senus ir 
į šiaip “prasčiokus” žmones 
, nieks nepersekioja, bet bė- 
Ida, jei mokslehis ar tarnau
tojas bus pastebėtas bažny- 

Ičioje, tokiam nei mokykloj, 
nei tarnyboj vietos nėra.

Trumpa santrauka pasi
kalbėjimo su M. Tarno iū- 
niene skaitytojai ras ant a- 
me puslapyje, o vėliau p:xsi-

a
ne šuo, bet avis, kaip tvirtina Į 
vokiečių zoologas dr. Hene.!
Jau 9,000 metų prieš Kristų " “ o
avis buvo naminis gyvulys. Dar tu"n,e dr p. Sru°-
Kiaulė pasirodo tik 6,000, o'įpenės Lietuvos istorijos ke-

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

pnes 
ijaukinti. 

dar vėliau težinomas šuo, 
kaip žmogaus palydovas. 
Bonnoj avių 1930 metais te
buvo tik 30, o 1962 m. 554.“

lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
doleriu.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitara Dovanoti

gansiai iliustruot*. parašė St. M 
chePonas. virš .'00 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais
viršais ...................................... ?1.0O
kaina ...................................... SI.25

Pereitą šeštadienį mūsų į-ios kupros. Ji stebėjo Lietu, stengsime duoti ir daugiau 
įstaigoje apsilankė viešnia is įjungimą į Sovietų Rusi-! žinių iš retos viešnios pasa
is Lietuvos, ka tik atvykusi ią. ją varė balsuoti renkant kojimu.

taip vadinamą “liaudies sei. t __ 2______________
na.” ji pergyveno rusų gi į-j 
žinią į Lietuvą ir partizanų 
karą prieš rusus okupantus.
Liudininkė neslepia to karo 
baisumo ir žiaurumo. Tai 
■uvo ne tik lietuvių karas 

prieš rusus, bet rusų eilėse 
kariavo nemažiai ir lietuvių, 
kurie įvairiais sumetimais, 
dažnai tik iš pigių išskaičia
vimu stojo į “stribų” (istre
biteliu ) eiles, kad išvengtų 
didžiojo fronto prieš vokie
čius, arba. kad galėtų pasi
likti arčiau savo šeimų, arba 
ir pigiais kailio sumetimais.

Po partzaninio karo, liū
tį inirkė pergyveno “savano
rišką” kolchozų kūrimą, ku
riame savanoriškumo nebu
vo nė už stalinišką kapeiką, 
bet užtat buvo ašarų, šmul
io, sauvalės ir nežmonišku
mo jūros.

Suvaryti į kolchozus, Lie
tuvos valstiečiai greitu lai
ku buvo vėl varomi į sustam
bintus kolchozus, ir vėl, ži
noma, “savanoriškai.” Per 
tą kolchozų sustambinimą,
M. Tamošiūnienė pateko į 
valdžios dvarą ir ten vargo 
prie sunkių lauko darbų, iki 
lėl senatvės nebegalėjo lau
kų dirbti ir palikusi našlė tu. 
rėje gyventi iš mažiuko dar
želio ir vienos karvutės, ku
ri ir buvo jos maitintoja.

Lietuvoj yra rašytojų, ku
rie valgydami valdišką duo
na. rašo kol ūkiškomis temo
mis. Tai yra valdžios išlai- į 

komi pataikūnai, kūne turi 
rašvti, kaip valdžia nori, 
kad jie rašytų. Jų raštuose 

savo nemažai vargo mačiu- lietuvio valstiečio vargo ir

iš vieno geriausiu Lietuvos 
?ovchozų, Marijona Palio
nytė Tamošiūnienė. Ji atvy
ko iš Waterbuiy ir kitur ži
nomo daktaro M. De Ve
nio buvusio Leonpolio dva- 
•o, kurs dabar vra didelio 
komunistinio sovehozo (val
stybės dvaro) centras. Prie 
buvosio M. Devenio dvaro 
komunistai pri jungė anlinki. 
nių ūkininkų žemes, kurios 
seniau buvo apjungtos vie
name kolchoze.

Marijona Tamošiūnienė 
vra gyvas liudininkas iš mū
sų senosios tėvynės, kuri ni i

'šokių baisybių ir labai dide
liu permainų jos ūkio ir val
stybės gyvenime.

Tokių liudininku nėra 
laug ir ypač maža žmonių, 
kurie ant savo pečių nešė 
Lietuvos valstiečiu naujau
sia. iš Pusijos atnešta kmtr 
kolchozinę ir sovehozinę 
baudžiavą. Tai vra gyvas 
b’udininkas. prieš kuri nu
blunka papirkti ir pasamdv. 
d.vti liudininkai, kurie ir Lie
tuvoj nebuvę gatavi yra sa
vo galvas guldyti, kad Lie
tuvos žmonės gyvena "erai. 
n kai nukelia koją i Lietuvą 
tai parsiveža propagandos 
maišus ir pasakoia visokius 
gražius dalykus, kurie gali 
būti gražūs kai kuriems po
nams biurokratams, bet ne 
visiems Lietuvos žmonėms.

Gyva liudininkė iš Rasiū-
*nų kaimo, Deltuvos vals
čiaus ir iš Leonpolio soveho
zo yra pergyvenusi Lietuvo
je vykusius pasikeitimus ant

LIŪTAI IŠSIGANDO 
ŽMOGAUS

Afrikoj, Ugandoj, pašto 
išnešiotojas, norėdamas su
trumpinti kelią, nutarė dvi
račiu važiuoti per tautinį 
parką. Viename kelio pasi
sukime jis staiga pamatė čia 
pat saulėj besikaitinančius

RUDENS MADOS

Paryžiaus madų kūrėjos 
Chanel suknelė ateinančio 
rudens dienoms.

ŽVILGSNIS J PR.AETTJ. K. Žuko j 
dornūs atsiminimai, 477 psl.. kai- __ •- oo

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

DTENO.TANT. “knvsmešiu karaliaus’’ 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai, 464 psl.. kaina....86.00

1905 METAI. Kinm Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina ...................................... 86 06

PASAULIO LIKTUVrV ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i’ anrlų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ....................... 86.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir ssiredasravo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinvs, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 pusi. kaina...................... $5.00

LIETUVIU KALBOg GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pu<la 
pių. Kaina ...............................81.(K

MARLBOROUGRS LITHUANTAN 
SELF-TAUGTIT. M. Inkienė. <re 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl., kaina ........................... $1 -25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Va lun
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dalis 390 
psl. Kaina ..»...•••••••••• $3.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo®’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų. 
popieriuje. Kaina ...................$8.56

TTKRA TEISYRf! APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Tzibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 6® Cnt.

SENOVŪS LIETUVIU PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 p«l., geras popierius 
kaina ......................................$I0.0(

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.29

MTLŽTNO PAUNKSMŽ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina •*••••.•••. ••*••• $2.50

ALTORIŲ 8ESBLT. V. Putino-Mv- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti riršai, 631 puslapis. 
Kaina $6.00.

demokrattnto socializmo 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienu klausimams su
prasti. Kaina .......................... 50c.

LIETUVA BUDO. Stenono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga gražiais kietais vir- 

41 f? Liuslapiu^ 
didelio formato. Kaina ___  85.50

ŽEMAIČIŲ KPJK9TAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičiu krik
što laikų, kieti ap!arai .... 83.50

ŽEME DEGA. J Savicko karo metų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................. $4.50

ŽEME DEG A, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....84.50

KODĖL AS NETIKIU J DfEVĄ? 
'Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ..........................20 Cnt.

SOCTALTZMO TEORI i A. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Valams nuo ru
su ‘vaduotoju’. 536 psl. Kaina 85.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsi m m i n ai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos iietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina .......... 82.00

SUŽADĖTINĖ. .1. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. 82.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. tingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ...........................  $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanaa 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
82, ara-visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairiu ,ietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................81.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina .......... 84.00

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

ROČIAI DEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa® 
socializmo aiškininmas. Kain^ 25 c.

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

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

LIETUVOS SUC1.AT.DEMOKRATŲ 
PARTTJOC PROGRAMINES GAI. 
RES. 32 psl., kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuose nė
ra vienvbės. SO pcl., kaina .. 81.06

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiui, 
kaina ...................................... 50 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63$ Broadtray -------:------- So. Boston 27, Mass.
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Save kaltinąs advokatas
Pasirodo, kad yra ir tokių atvykusiam frontininkui Da. 

advokatų. \ ienas tokių yra mušiui. Jis visomis keturio- 
inz. Julius Jodelė, Anierikoh Į mis pasisakė už Kuehelio 
l ietuvių larv bos Los Ange. | rezoliuciją. Jis pradėjo rei- 
les skyriaus pirminir kas, uo. kalauti, kad skyriams būtų, 
lūs Kuehelio ir kitų i kongre- leista veikti. Darnusis pakai. i 
są įneštų rezoliucijų rėmė tojo ilgiausią litaniją kaltini- * 
jas. 1 os rezoliucijos mūsų rnų Altui ir baigė viską ’vie. 
visuomenėn Įnešė tokios ne- no žmogaus užsispyrimu.“ 
santaikos, kuria tik mūsų "Teisėjas Jonas Žiul is pa. 
pnesai komunistai labai tarė įįo klausimo labai prie 
džiaugiasi.

Tas "advokatas“ buvo at
vykęs ir i Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimą Chica. 
goje liepos 28-29 dienomis 
ir norėjo, kad suvažiavimas 
pasisakytų už tas rezoliuci
jas. Deja, "advokatas“ Jo-
dėlė jas taip gynė, kad pats 
visą bylą pražudė.

"Naujienos“ Nr. 185 taip 
apie tai rašo:

"Ponas Aleksis (Jis tuo 
metu pirmininkavo, Kel. 
red.) pradžioje pareiškė, 
kad rezoliucijų klausimas 
Amerikos lietuviams yra ne
paprastai svarbus, todėl čia 
jis ir reikia išrišti. Jis Įei
siąs visiems išsikalbėti, kad . 
vėliau kiekvienam būtų aiš. i 
ku, kur stovi Altas, ko sie
kia Amerikos lietuviai.

"Jodelė, priminęs, kad pa
čioje pradžioje Altas rėmęs 
Los Angeles republikonų re
zoliuciją, bet vėliau nuo rė
mimo susilaikęs, pradėjo Įti
kinėti suvažiavusius Alto at
stovus, kad dėl jo rezoliuci
jos susidariusi netiksli nuo
monė. Jodelė niekad negal
vojęs, kad Kuehelio rezoliu
cija atųešianti Lietuvai

širdies neimti. Politikieriai 
rezoliucijas remia rinkimų 
metais, o vėliau jas užmirš
ta. Jis patarė lietuviams ne
sipykti dėl rezoliucijų. Tų 
rezoliucijų būta labai daug.; 
bet dauguma jų nuėjo į gur.' 
bą.

Rezoliucijų reikalais kal
bėjo ir d r. Šidlauskas. Jis 
aiškino suvažiavimo atsto
vams, kad Los Angeles re
zoliucija bereikalingai dvi
gubinanti darbą“

Po jo kalbėjo M. Gudelis 
(Spausdinama dalis kal
bos) :

"Man nepatiko, kad pir
mininkas leido Jodelei kai

čia

LĖKTUVŲ IŠDAIGOS KONE PASIBAIGĖ LIŪDNAI

lių lėktuvai virš Ventura, Calif., rodė. kaip žmogus iš vieno lėktuvo ore nusileidžia 
j kitą lėktuvą. Lyle Cameron, 31 metą. turėjo tą nusileidimą padaryti (kairėj), bet 
lėktuvai ore vienas kitą užkabino ir visa komedija pasibaigė netikėtai. .Lėktuvai 
nukrito žemyn, o pilotai ir oro akrobatas nusileido saugiai žemyn parašiutais. Oro 
akrobatika galėjo pasibaigti labai liūdnai, bet ši kartą baigėsi laimingai.

tų tokia jau svarbi Lietuvos 
laisvės kovai. Jis pats pasa
kė, jog tai buvo tik dirbti no
rinčių vyrų pasukavimas. Jo.

yra Alto atstovų del« stebi5i.- ka'Pš! l>aP''asta 
suvažiavimas. Girdėjau, kad propagandine pri 
ir kiti zurzėjo prieš tokį pir
mininko leidimą. Bet aš pa
keičiau savo nuomonę. Pono 
Jodelės atvykimas ir leidi
mas jam čia išsikalbėti yra 
vienas vertingiausių šio su
važiavimo dalykų. Jodelė

Nepavykęs kermošius

man tvirtino, kad jis savo pi
nigais mokąs šios kelionės 
išlaidas, bet jeigu šiame su
važiavime iškiltų jo kelio
nės išlaidų apmokėjimo 

l klausimas, tai aš balsuočiau
laisvę. Tai buvusi tik prie- j už tai, kad Jodelei ši kelionė 
more duoti darbo veikliems ibūtų apmokėta.
Los Angeles skyriaus na-j i-_ i..

"Tai pašūkavimas, Pasakysiu, kodėl taip ma. 
....... ' nau. Iki šio meto mes visi
kad Washingtonas nepripa- buvome įtikinėjami, kad jo
riams.

įemone ga
lėjusi sukelti tiek kivirčų...

Dabar mes visi žinome, 
kur stovime. Ne lietuvių tau
tos priešai tai pasakė, ne 
sekretoriaus vadovaujamas 
dienraštis, bet mums tai pa
sakė pats Jodelė, savo inici- Į vykių, kokių niekas nesitikę 
atyva net iš Kalifornijos at- jo.
važiavęs į ši suvažiavimą. Suomių spaudos dauguma 

Mes taip pat girdėjome jr visuomenė festivali igno- 
pasiūlymą Alto suvaziavi- ravo nereipė i ji jokio dėme-
mui pritarti šiai jokios reiks- J
mes neturinčiai propagandi
nei rezoliucijai. Šis pasiūly
mas tuojau buvo paremtas.
Kad p. Bartkus pritarė šiam 
pasiūlymui, tai mes nesiste- 
bim. Bet mus nustebino dr.

žintų rusų okupacijos...“ Jo
delės tonas buvo labai švel
nus. Jis negalis suprasti, ko
dėl prieš tokios mažos svar
bos dalyką, kaip Kuehelio 
rezoliucija, kai kas taip 
griežtai pasipriešinęs.

"I)r. Nemickas tuojau Al
to suvažiavimui pasiūlęs pa
remti Los Angeles grupės 
rezoliuciją, padaryti sava. 
Inž. Eugenius Bartkus dr. 
Nemicko pasiūlymą parė
męs. Jis pasisakė, kad jis vi. 
są laiką rėmęs šią rezoliuci
ja.

, . Nemickas, pats nuosaikiau-
yannvauiamas komitetas ve.! . . . .. •> ~ ; ■ ",da rimtą darbą; kad to ko
miteto siūloma rezoliucija 
yra labai naudinga Lietuvos

• x O lVlGUCiac aj/UCUI tonti_V«UV»"

ninku atstovas. Kaip jis ga
lėjo siūlyti šiam suvažiavi
mui pritarti rezoliucijai, ku-

laisvės kovai ; kad žmonės, Į rjOf? rezoliucijos iniciatoriai
anksčiau pasisakę prieš Ku. 
chelio rezoliuciją, yra pada
rę beveik vieną baisiausių

kad tik 4 G iš apklausinėtų stadijone, įvairiose miesto 
suomių pasisakė, kad jie la- salėse, aikštėse, koncertų sa- 
biau domisi festivaliu. lėse. Nepaisant miesto už-

Suomiai ir šalia jų įvairios tvindymo, suomiai į įvairias 
užsieniečių organizacijos vi. manifestacijas nekreipė dė- 
sa padarė, kad tik atitrauk- mesio ir tai geriausiai galė
tų visuomenės dėmesį nuo jai pastebėti jų spaudoje, 
festivalio. Pvz., festivalio Festivalio dienomis suomių 
dienomis įvyksta sporto jaunimas kasdien leido
rungtynės tarp suomių ir spausdintą 4 psl. prieš festi- 

i švedų, ir jos sutraukia tūks- valį nukreiptą leidinį "Hel- 
tančius žiūrovų bei svečių iš sinkio jaunimo naujienos“— 
Švedijos. Nors šiaip vasaros anglų, prancūzų ir ispanų 
metu teatrai uždaromi, ta- kalbomis.
čiau dabar jie veikia. Pavyz- --------------------------
dingai suorganizuota švei- VILNIS APIE V. SIRVYDĄ 

j eai-ų paroda pavaizduoja
Į laisvos demokratijos bei Va. 
i kai-ų

"Vilnis“ Nr. 155 šitaip ra. 
so_ šo apie vieną iš Vienybės re

Komunistai tikėjosi dide- demonstracijų ir susirėmimų i na Sovietų gamybos, o šiaip
lio kapitalo iš Suomijos sos- įvykių Helsinkyje smarkiai 
tinėje rengiamo tariamojo jaudinosi. Vyriausybės orga- 
"Pasaulinio jaunimo festi- nas "lzvestijos“ kaltina y- 
valio,“ bet apsiriko, nes ja- pač kažkokius organizuotus 
me buvo tokių aiškių protes- provokatorius, kurie de
tų prieš Maskvą ir kitokių į-

šio. Nepaisant to, jau festi
valio išvakarėse Helsinkio 
gatvėse būta antisovietinių 
su komunistais. Festivalio 
atidarymo dieną demonstra-

nesitiki pravesti ir nelaukia 
iš jos jokios naudos? Mes 
ne vaikai, suvažiavome ne

(__ , pranašumą, jaun. __
cialdemokratų paroda atsto- aktorių 
vavo Suomijos pasiekimus 
įvairiose gyvenimo srityse, pastebėti, kad jis atsipalai- 
Jaunieji amerikiečiai suor- duoja nuo apsimaskavusių 
ganizavo savo parodą. : Lietuvos patriotų, bet ir jis 

Įvairiose miesto vietose, | ^ar dažnai vartoja jų termi- 
ir provincijos miestų neiš-■ aJ?ie "pavergtą Lie-
skiriant, su milžiniška sėk-!^4v^’ apie nelaisvus lietu, 
me pasirodo amerikiečių1^'. Anądien lis net paa- 
džazo muzikos atlikėjaii!I fe JviSk?,krai L,etuva yra 
Helsinkyje visur gali justi! "Mūsų patarimas jam: 
Vakarų įtakos— skelbimai, Į nuvvkite Lietuvon ir patik- 
spaudos pobūdis, filmų pro. rinkite.“ 
gramos (iš per 20 festivalio , - ». ,
metu lodomų filmų vos vie. , G,rd,t d?us uz riš,lv{di*

į raitis, nuvykęs Lietuvon, 
' praregėjo ir viešai apgailes.

Apie V. širvyuą reikia

monstiacijas suorganizavę. sęU(jentų ir jaunimo minia
festivalį nukaitinami Vakarų Vokieti

jos jaunimo organizacijų ir 
švedų "agentai,“ kaltinami

daugiausia JAV filmai).
Liepos 28 d. vėlų vakarą tavo, ka anksčiau apie Lie- 

pagrindinėje miesto gatvėje tuvą rašęs (Kaip Dan Ku- 
- Mannerheimo bulvare, gai-1 raitis "apgailestavo“, mes 
vališkai susirinkusi suomių I jau rašėme). Todėl suprask, 

‘ ‘ ‘ kad išmintingesniam žmo
gui Sirvydui tikrą teisybę 
bus dar lengviau pamatyti.

sukėlė prieš
kreiptas demonstracijas.

Festivalio atidarymas Įvy.
taip pat pabaltiečių aluolu- ko Iiepos 29 d. — deleeaci-! NAUJAUSIOS 
niai Švedijoj ir kitur. Prav- žygiavo miesto centro 1 -------
da“ savo kaltinimus nukrei
pia į amerikiečius ir jų slap
tosios tarnybos agentus. 
Kaip ir kiti Maskvos laikraš
čiai, "Pravda“ tvirtina, kad

cijos įgavo jau gana plačią i demonstracijų organizato- 
apimtį. Demonstracijose da- riai buvę specialiai apmoky

tiilz-etanZ-iaivunv'iuiiviui

daugiausia jaunuolių. De 
monstrantai nešėsi su savim 
šūkius "Šalin komunistiški 
festivaliai!,“ "Lauk su vi
sais komunistais!,“ "Pakarti

lvVOVA IJ V<»TV _______vurkcmi iviui Mvmv a a

gatvėmis ir stadione. Komu 
nistai padėjo visas įmano
mas pastangas stadijonui už
pildyti ir iš provincijos at
gabeno tūkstančius komu
nistų jaunuolių. Visa toji 
publika šūkavo, mosavo vė-ti (pvz. Miunchene. Free Eu

ro pe priežiūroje). ! vimas stadijone užtruko dvi
Jei jau festivalis Austn- Į vaian(]as

iidvciciins. iTnc^avijiį r,v^iei-

KNYGOS

jos sostinėje Vienoje parodė 
kitų tautų abuojumą tokiems 
komunistiniams parengi-

Nikitą!“ ir pan. Kai atskiros mams, tai įvykiai Helsinky 
delegacijos žygiavo į festi-! dar labiau patvirtino, kad

Sovietų delegacijoje (per 
700) žygiavo ir devyni lietu
viai, jų tarpe Lietuvos kom
jaunimo sekr. česnavičius,

nusikaltimų prieš lietuvių žaistj. Suvažiavimas gali pri.' «e>ęgdcjjos VS™” .J. ^i-į F-vyuv.«o, aau kolchozo pirm. Mačiulionis,
tautos reikalus. Tuo tarpu is tarti tik rimtiems dalykams, valio aikštę, pakeliui jos bu. laisvasis pasaulis su tokiais ReH muzikai ir SpOrtininkai.
p. Jodelės kalbos, pasakytos o ne vaiku žaidimams. 

Altošiame Alto suvažiavime,
mes visi girdėjome, kad nei 
pats Jodelė netiki, kad rezo
liucija būtų kada nors priim
ta. Girdėjome, kad jis pats

'Duotas žodis iš Detroito netiki, kad ta rezoliucija bu-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją 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 kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

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

Parduodama be pelno. Gražiai* kietai* apdarai* kai
na $5.00; minkštai* apdarai*—$4-00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

$36 E. Broadumy So. Boston 27, Mas*.

"Gerbiamieji, tik pagal
vokite, į kokią padėtį mes 
pastatytume Vykdomojo ko. 

' miteto ralius, jei suvažiavi
mas ori tartų Kuehelio rezo
liucijai. Dabar Valstybės 
Departamentas ir Kongreso 
komitetai p. Šimutį ir dr. 
Grigaitį laiko rimtais vyrais. 
Kiek\ieną kartą, kada jie 
nuvažiuoja i Washingtoną, 
juos priima, jų išklauso, o 
labai dažnai ir paklauso. 
Juos skaito pavyzdžiu ben
dro darbo. Nei lenkai, nei 
rusai, nei vengrai, nei ukrai. 
n iečiai neturi tokios didelės 
įtakos Washingtone, kokią 
turi Alto Vykdomasis Ko
mitetas, o mes, primesdami 
jiems propagandinę Jodelės 
rezoliuciją, padėsime juos j 
kvailą padėtį. Rimtus vyrus

vo pasitiktos demonstrantų! komunistiniais parengimais 
piktais šūkiais ir —akmeni- nenori nieko bendro turėti, 
mis. *

Grjžtančius iš festivalio E"0* a,•,o,'o P™"-*”“ 
komunistus demonstrantai Komunistų rengiamą VIII 
palydėjo niekinančiais šū- jaunimo festivalį Helsinkyje 
kiais. Įsimaišė policija, ta-; žymėjo du bruožai: jį aiškiai 
čiau ji prieš tūkstantinę ma- boikotuoja krašto šeiminin- 
sę mažai ką tegalėjo pada- kai suomiai, ir jis suorgani- 
ryti, noi-s panaudojo net du- zuotas pagal įprastinę ko
jas. Būta sužeistų. Demons
trantų skaičius į vidurnakti 
priaugo iki 5,000. Tik raitoji 
policija demonstrantus po 
vidurnakčio pagaliau iš
sklaidė. Tačiau jie naujai 
rinkosi prie parko, kur vei
kė sovietinė paroda, De
monstrantai mėgino ją štur
muoti, bet buvo atstumti.

munistinę režisūrą.
Dar prieš festivalio pra

džią buvo būdinga, kad suo
mių spauda bent ligi liepos 
23 d. apie komunistų rengia
mą triukšmą tylėjo ir jo ne
minėjo nė žodžiu. Vieninte-

Iš Vakarų atvykusiems lie
tuviams pavyko su iš Lietu
vos atvykusiais kiek pasikal
bėti. Savo gausumu atkreipė 
dėmesį kubiečiai, italai, 
prancūzai, vak. vokiečiai, a- 
merikiečiai (tačiau šių tarpe 
kiek teko patirti, vos apie 40 
esama tikrų komunistų šali
ninkų, o apie 450 tarpe a-

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 psl., 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.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo

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

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13

kaina
pie pusė buvo aiškūs festiva 
lio priešininkai). Atidarymo i novelių* 204 psl., 
kalbose skambėjo įprastinės Į $2.00. 
komunistų frazės apie taiką
—būdinga, kad festivalio 
rengėjai naudojo tik suomių 
ir prancūzų kalbas, dalinai

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
lis laikraštis, plačiai rašęs ir, ir ispanų, ir buvo išvengta 
teberašąs, tai komunistų Į anglų ir rusų kalbų.

Kansan Uutiset“. Pvz., po-{ Kitomis dienomis vyko
Demonstracijų ir susidūrimų, puliariausias ir įtakingiau-' 

• i įvyko ir sekančiomis dieno-į sias Helsinkio dienraštis
keli šimtai kitų parengimų

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mas*. 
636 E. Broadway,

"Helsingin Sanomat“ tik 
prieš festivalio pradžią įdė
jo gyventojų pasisakymus 
apie festivalį, ir jie visi — 

ti, Maskva dėl nemalonių jai neigiami. Būdinga dar ir tai,

mis.
Maskvos karti reakcija

versime dirbti vaikų darbą, 
šis suvažiavimas jokiu būdu 
negali užkarti tokios gėdos 
Alto Vykdomajam Komite-' Kaip ir buvo galima lauk-t • ii * , _ « I • • •tui.“

Po M. Gudelio kalbos nie. 
kas daugiau rezoliucijos ne. 
begynė, o pirmininkaujantis 
nebelaikė reikalinga net pa. 
remto pasiūlymo balsuoti, 
nereikalavo to ir patvs na- 
siūlytojai.
Pakalbinkime draugu*, kai
mynu* ir pažįstamu* užsisa
kyti "Keleivį." Kaina 
tams penki doleriai.

NAMAS STOMAI 
AR PARDAVIMUI

Worrestprio apylinkėje jrroitam 
naroavimui ar išnuomavimui f. kam 
Hariu namas, karštas vanduo ir van 
deniu apšildomas, rarvia?, barnu 
du vištininkai, šeši ir pušį akro ♦»’ 
mės. Kreiptis:

272 Oak St., Schrewsbury Ma--
Tclafonaa PL 4-7181.

(ii)

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

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

m Keleivio" spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius- Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS"

g3S E. Broadway, So. Boston 27, Mbm.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuviu* bendram 11 et u vi S kam darnai, au<M)a 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe Ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateitie*.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deMmčlal 

Ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 sr 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pažalpoe iki $326 | minėsi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NMPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios seoatvia.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SIJt Centre- Rąžykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

“307 Weet 30tb Street, New York 1, N. Y.

t
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Aukos Balfui V. Vasyliūnas ruošiasi 
daktaratui

Minint Baisiojo Birželio 
sukakti, aukojo: S. Griežė- 
Jurgelevičius, K. Dusevičius 
A. Driekus ir A. Andriulio
nis po $5, o A. ir V. Andriu- 
šiai, F. ir A. Karosai ir J. i. 
A. Matjoškos po $3, mažes
nėmis sumomis suaukota 
$49, taigi iš viso $78.

Vajaus metu aukojo: A. ii 
J. Januškevitiai $20, SLA 
II apskritis $15, J. Vembrė, 
J. kasys ir A. Andriulionis 
po > 10, M. Bratėniene, A. 
lvas, J. ir A. Liutkoniai. S. 
Jankevičius, Z. ir S. Kiliu
liai po $5, i dėtuvių Piliečių 
Dr-ja $25, iš viso $115.

Baliu vaidyba visiems au
kojusiems dėkoja ir lauKia 
aukos iš tų, kurie iki šiol ne
suspėjo jos atiduoti.

Mirė V. Kavaliauskas

Rugpiūčio 6 d. mirė Vin
cas Kavaliauskas, 79 metų 
amžiaus, palaidotas rugpiū
čio 8 d. šv. Mykolo kapinėse.

Velionis kilęs iš Daugų 
miestelio, i JAV atvyko 190'i 
metais, paliko liūdintys sū
nus Vilkam, dukterys Zuza
na O’Brien, Anna Fossett, 
brolio šeima, 8 anūkai, 3 
proanūkai ir sesuo Lietuvoj.

Vytenis Vasvliūnas, ši pa
vasari baigęs įizikos niuks
us Harvardo universitete, 
įkviestas į garsųjį Mas.', 

i echnologijos Institutą asis. 
entu. Ten jis ruošis ir dak 

.aro laipsniui gauti.
Vytenis Vasyliūnas. yra 

-tartu ir muzikas, jau ne ka;. 
,ą surengęs vargonų korcer- 
ą (paskutinysis buvo liepos 
31 d.), dažnai savo tėvui 
smuikininkui talkininkaują, 
pianinu.

Pvz., Pilot muzikos recen
zentas ir apie paskutinįjį 
koncertą giažiai atsiliepė, 
pažymėdamas, kad jaunas 
muzikas turi nuostabų ne pa
gal savo amžių muzikini pa
jautimą ir todėl jo grojimą 
vadina ”excellent.”

L. Jasaitienė išvyko 
j Chicagą

Laima Jasaitienė, daktaru 
Stasio Jasaičio žmona, išvy
do į Chicagą savo vaikų par
sivežti, kurie trumpai atosto
gavo pas dėdę u r. Kazį Bo
belį Elgine, netoli Chicagos. 
Žada grįžti po keliolikos 
dienų.

Lankėsi Sienkevičiai
Norma mokytojaus 

ir mokysis

Norma Razvadauskaitė, šį 
pavasarį baigusi EmmanuelĮ 
kolegiją, gavo stipendiją bi
ologijai studijuoti Broun u-

Praeitą savaitę mus ap
lankė Antoinette ir Juozas 
Sienkevičiai iš Worcesterio. 
Jie savo dukteriai, kuri šiuo 
metu gy vena Japonijoj, nu
pirko M. Michelsonienės

V X k~« W W / Pi nvirlpnpp. R. i
I.). Vieną semestrą ten stu- Už McCormack ar Kennedy 
dijavusi, ji nuo rudens mo-1 _____
kytojaus aukštesniojoj mo
kykloj ir mokysis universite. 
te.
Mažėja tekstilės pramonė

BALSUOTOJAI, PABUSKITE!
• AUTOMOBILIŲ SAVININKAI!
• NAMŲ SAVININKAI!

Panaudokit savo balotus reikalavimui sumažinti automibilių apdraudos iikaičiams! 
Panaudokite savo balotus, kad gyvenamu n-tmų mokesčiai būtu peržiūrėti ir sumažinti!

KELIAUTOJAI AUTOBUSAIS ir NAKTIES DARBININKAI!
Panaudokite savo balotus tam:

—kad padorus susisiekimo aptarnavimas būtu grąžintas dienos metu!
—kad keleiviai būtų tinkamai aptarnaujami vakarais ir nakčia!
—kad 30-40 centų mokestis už vieną keliavimą būtų sumažintas!
—kad McLernon būtų pašalintas!

BALSUOKIT ŪZ
ADVO KATĄ

JAMES J. TWOHIG JR.
KURIS STATO SAVO KANDIDATŪRĄ Į VIETĄ

VALSTIJOS SENATORIAUS
VETERANAS

Darbininkų Dr-jos banketas Paskutinė gegužinė pavyko

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jes 21 kuopa rugsėjo 9 d.
So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos salėje rengia metinį ban
ketą.

Atvyko iš Lietuvos

Šiomis dienomis iš Lietu
vos pas savo sūnų atvažiavo 
Marija Palionytė-Tamošiū- 
nienė. Plačiau apie tai rasite 
6 puslapy.

Praleista pavardė

Užuojautos pareiškime 
dėl P. Ramanauskienės mir
ties pereitame Keleivio nu
meryje praleista Lucy ir 
Charles Marcilioniai, jų pa
vardė turėjo būti greta kitų, 
bet liko išleista. Dėl to atsi
prašome.

Šį ketvirtadienį, rugpiū
čio 16 d., So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos susi
rinkime, be kitu klausimu. , Į 7
bus svarstoma, kuri kandi- • A™en.k<« '-g''0"0 Stepo, 
datą i senatoriaus vietą rem. nno Darlaus Pos*° moterys 
ti. Draugijos valdyba siūlo

Moterys legionierės minės 
25 metų sukaktį

Massachusetts valstija iš
seno buvo žymi tekstilės pra. j datartiS"' Ten.' prokurorą 
mone, bet paskutiniais me- Edward ‘.McCormack 
tais daug Įmonių čia užsida-
rę arba išsikėlė kitur. Nuo 
1947 metų vien vilnų teksti
lės įmonėse dirbančiųjų 
skaičius sumažėjo nuo 167, 
000 iki 65. 000.

Dail. Juozas Bagdonas rašo

Dail. J. Bagdonas laiške 
bostoniškiams bičiuliams ra-

__ _ , Išo, kad norėjęs čia savo pa-
Šio krašto tekstilės pra-' r°dą suruošti anksčiau negu

monei didelę konkurenciją 
daro užsienio valstybės, iš 
kurių importas yra labai pa
didėjęs.

Serga V. Montvilas

Vincui Montvilui iš So. 
Bostono Nevv England Bap-

kur kitur, kad pakely kitose 
parodose lankytojai dar ne
išpirktų geresnių kūrinių. 
Mat, pasirodo, kad ir mo
dernaus meno šiaip jau ne
garbinantis vis pataiko įsi
gyti patį geriausią paveiks- 
lą.

Jo kūrinių paroda, kuria
tist ligoninėje padalyta ope-; globoja LB* Bostono Liet. 
racija. Šiomis dienomis ligo- Kultūros Klubas, čia Tauti
nis apleis ligoninę. Linkime nes S-gos Namuose atidaro- 
jam greičiau susigrąžinti ma rugpiūčio 31 d. ir tęsis

avo 25 metų sukaktį minės 
rugsėjo 30 dieną So. Bosto
no L. Piliečių Dr-jos salėje.

BI TAS 3 KAMBARIŲ

Garo šildymas, karštas van
duo, pirmas aukštas. So. Bosto
ne. 1; Svvallotv St. — visi pato
gumai. Kreiptis tel. AN 8-4390. 
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 
I vai. popiet. Butas tik suaugu
siems.

(34)

IŠNUOMOJAMAS KITAS

Išnuomojamas So. Bostone, netoli 
ajūrio, 1 ar 5 kambarių butas, yra 
i. i patogumai.
Skambinti; AN 8-6715.

prarastas jėgas. iki rugsėjo 7 d.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS1
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, » —-.-i ir kitko. Visas išlaidas 
Ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ:

Iš toiiau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik-

NECCHl SIUVAMA .MAŠINA 
1960 Modviis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
I ado, išsiuviinja, dirba monogramas, 
įdirba žirkavone; ir t. t., ir t. t. 
■Originale u pvnl.ių metų garantija 
(.25 uz visk* galima moi.vti po 41-25

per savaitę 
HA 6-3900

Bay Vieic Reali y Co
Real Estate - Insurance 

Nolart Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius MIKONIS 
LICENSKI) BKOKERS

ąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
izianticiiiN nanu..-', uidus, ir vers

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

Office A V 8-1114 
.bes. AY 8-1111 ir td 5-8811

BUVęS ATSTOVAS
I EI.IKSAS Z Al. ĖSK AS. 264 BOWEN ST„SO. BOSTON, MASS.

Svečiai iš tolimos šiaurės i Pamaldos evangelikams

Nors sekmadienį oras ne
buvo labai geras, bet į Va
lentinos ir Stepono M inkų 
radijo gegužinę Brocktone 
suvažiavo gana daug svečių, 
buvo atvykęs ir gen. proku
roras Edward McCorma* k 
su žmona, kurie patys įteikė 
ir savo dovanas išrinktajai 
gražuolei ir šokėjams.

Gegužinės meninę progra
mą atliko Onos Ivaškiem > 
vadovaujami mažieji šokė
jai ir latvių šokėjai, kuriems 
vadovauja Lidija Abolins. 
Be to, savo ”triksus“ rodė 
magikas Aladin ir klounas.

Gražuole išrinkta Diana

Stasys Sukvs su savo šei
ma ir anūkais (iš viso 8 as
menys*. gyvenantis Sioux 
I.ookout, Ont., aplankęs Šu
kienės brolį Jurgelevičių 
Ne\v Jersey valstijoje, per
eitą savaitgalį praleido Bos
tone, kur atvyko savo sesers 
ir -vainio dr.Anthonv Kapo
čiaus aplankyti, šia proga 
Šukys su žmona, dukterimi 
ir sūnumi, Stasio Michelsono 
lydimi, aplankė ir Keleivio 
įstaigą.'

Pirmadienį jie iš Bostono 
7-vyko į Netvarką ten pasili
kusiu Šukienės brolio pasi-

Sekmadienį, rugpiūčio 19 
d. 2:30 vai. popiet First Lu- 
theran bažnyčioje Bostone 
(299 Berkeley Street) bus 
Bostone ir jo apylinkėse gy
venantiems lietuviams evan
gelikams pamaldos, kūnas 
laikys vikaras A. Žilinskas.

Šis karas ne toks kaip iki šiol 
buvusieji. Dabar kas kurį kraštą 
užima, tas įveda ten ir savo so
cialinę tvarką.

Stalinas

Kaučytė iš Dorchesterio, jos i imti ir is ten važiuos namo 
palydove Laurene Bemaške- 
vįčįūtė įš Brocktono.

Šokių varžybas laimėjo: 
Senių polkos—L. Šakys .-u

M. ir Pr. Lembertai grįžo I

Monika ir Pranas Lem-
A. Žideikiene, jaunimo pol. bertai, su savo sūnum, mar
kos—M. Marcilionytė su'čia ir mažąja anūke pralei- 
DiStasio, valso—G. Aust- dę dvi giedrias atostogų sa
rum su M. Voldinš (lat
viai), tango—E. Chase su 
G. Skabeikiu.

Savaitę atostogų dviem 
asmenims laimėjo B. Mc( ar
ty, o vienam asmeniui Jan
sonų viloje—J. A. Kiūrąs. 
B. W. Nonvald laimėjo $50. 
E. Podėli—$25. Kitas dova
nas laimėjo S. Martišauskas. 
M. Hutchvns ir Valentine.

Pagal įžangos bilietus lai. 
mėjo šie: 024268, 024905. 
024249, 025333,
025115.

vaites Cape (ode, pereitą 
šeštadieni vėl grįžo i Bosto
ną prie savo nuolatinių užsi
ėmimų. Vasarotojai gerokai 
saule nudegę ir pailsėję ir 
vėl džiaugėsi susitikę su se
nais bičiuliais.

GAVOME NAUJĄ 

ŽODYNĄ
Lietuviškas angliškas žo

dynas, paruošė Vilius Pete- 
025056. raitis. 58€ puslapiai, kaina

doleriai.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

KEIK PATYRI SIU BARTENDERIO
;eras atlyginimas, lengvos darbo są

lygos. Kreiptis pa? Petrą Peldžių.
S’rand Cafe Corp.

3.4 W. Broadwav, So. Boston. Mass. SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

, PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI (.AR
SI J. M. KROSNIS SI TERMO

STATU • MASTER REI. \Y
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBI'STION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 
TANKAS IR • DARBAS U Z

GERAS NAMAS

Irorcho'.tpr, arti So. P.” tor.». po 
5-5-5 kamb., atskiras gari.i's ai»šildy- 
ruas, vienas su aii'jum, kieto medžio 
g. indys, 6 verandos lpiaz.7. dide
lis sklypas žemes. Savininkas, ligo
tas ir senas, turi greitai parduoti.

Kreipti ; Peter Yankjn, telefonas- - 
GE 6-14<>5 vakare po 7 vai., arba 
AN 8-0605 visą dieną.

(33)—V, . .v. . v. . •. _

DOVANOS Į LIETUVĄ

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų ištaiga. Siuntiniai nu*__ _ . _____ _______ _____ ______ _ ____ ___ Į *■ Z ”

tl) sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, I eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 
deiėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIUKĄ. KREIPRITRS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad musų Įstaiga greičiausiai patar- 

Buja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTURISTO įgaliojimais.

Rfantiniai priimami ka«die« nno 4 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nno 
• gal. ryto Iki 7 T«l rak. ir Mtadieniai- nno A ryto iki 2 vai. po pieta.

fBDtJAS: JthNAS ADOMONIS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva
eeeooooooooeoooeeoeQc&-ccoccosccco!

R The Apotbecary
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. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 vai. rvto ik! 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.• _____4aMMSMoooaooooMMOoeoQocaceoacx:2csaQoeooooooooo*i

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 gelių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Vpham’s Corner 
Dorchester, Mass.Peter Maksvytis

Carpenter A Builder 
925 E. Foarth St,

So, Boston
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau- i 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- ! 
lavimą. Saukite visados iki 9 va- • 
landų vakaro. Į

Telefonas AN 8-3630 
............................................................ -1

!ir J. (\ Landžius 
( Seymour)

Lietuvis Gvdvto’as ir Chirurgas
X RA Y

331 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANItOS nuo 2 iki t ir 6 iki 7 
TEL. AN S-2712

Namai ir l'kis:
287 Conrord Rd.. Kilierira. Mass. 

TEL. Mt, 3-2048

GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminiįura ir dažo- • 
me iŠ lauko sienas. !

Free Eatimates J
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO » 

Du broliai lietuviai j
Charles Ir Peter Kfelauskai. 
Garantuojame gerą darbą}

I ’
Apsidrausk i 

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

BRONIS KONTRIM
Jastiec ot —Cenatable

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

^eeeereeeeee Brrreeeeeeeera

” Dažau ir Taisau 1
Namus ii lauko ir viduje, s
Lipdau popierius It taisam 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charle* J. Kay
LIETUVIS

PlanMag—Heating—G m—Oil 
1 G«ta iiHmą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERN0N STREET!

1

DORCHESTER 25, MASS. >
ivmvmsia

i TELEFONAS

Į Dr. J. L. Pasakomis į 

Dr. Amelia E. Rodd •
OPTOMETRISTAI {

AN 8-2805 »t

• VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

4t7 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. .1. NAJIAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEMELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sųuarc
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAIHVAY 
SGITII BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin Mon re Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




