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Įkliuvo Chruščiovo Šnipai; 
Du Gali Būti Lietuviai

KEISTUTIS BALČIUS SU ŽMONA 

VEIKĖ VVASHINGTONE

Rusas Ivan Jegoro v su žmona 
priklausė Sovietų personalui 

prie Jungtinių Tautų

I

Pereitą savaitę buvo su
imti 4 Sovietų Rusijos šni
pai. Ivan Jegorov su žmona, 
aiškūs rusai, priklausė So
vietų personalui Jungtinėse 
Tautos New Yorke ir ten 
areštuoti. Gi Keistutis Balt- 
ches (Balčius) su žmona bu
vo nutverti Washingtone 
veikiant. Visus juos kaltina 
šnipinėjimu ir linkimu žinių 
Chruščiovui apie Amerikos 
kalines jėgas ir įrengimus.

Ivan Jegorov ir jo žmona 
Aleksandra esą Sovietų Ru
sijos piliečiai. Bet kas iš tik
tųjų yra "Balčiai“, tai rašant 
šiuos žodžius dar nebuvo iš
aiškinta.

Jų pavardę dabar mes ra
šome kabutėse ("Balčiai“), 
res FBI žvalgybos agentai 
sako, kad tai esanti pasisa
vinta svetima pavardė. Nor- 
walke, Conn., tokia pavarde

Šokių Šventė
Labai Pasisekė

Mūsų laikraščio korespon
dentas Jonas Janulaitis iš 
Chicagos telefonu pranešė:

Antroji JAV ir Kanados 
lietuviu šokiu šventė labaiZ Z
pasisekė. Publikos prisirin
ko tiek. kad užėmė visas 
7,500 sėdimas vietas.

Šventėje dalyvavo 25 vy
resniųjų šokėjų ir 9 mokyk
linio amžiaus grupės. Pir
mieji, kurių buvo 600, pašo
ko 16 šokių, o antrieji, kurių 
buvo 450, pašoko 4 šokius.

Švertę atidarė inž. Bro
nius Nainys, šokėjų grupes
priStSte pi vgi <xixxvro »

esąs lietuvių katalikų kuni-J mU aktorė Rūta Kilmonytė. 
gas. Pas jį esanti šeimininkė, - w - • • ’

PREZIDENTAS SAVO SENELIŲ TĖVYNĖJE

Ypatingai iškilmingai prezidentas Kennedy buvo sutiktas Airijoj, iš kur j JAV at
vyko jo seneliai, čia jį matome prie Cork miesto vaidybos namų.

Valdžia Gali Perimti 
Amerikos Geležinkelius

TAIP BUS, JEI UNIJOS NESUSITARS SU 

KOMPANIJOMIS

Ginčas tarp jų eina dėl "minkštos lovos“ teisių

ftegrai Susiginčijo

Kovai už "lygybę“ Ame
rikos negrai turi keletą or
ganizacijų, kurios seniai jau 
tarpe savęs pešasi. Bet da
bar kilo tikra audra, nes per
prievartą įvesti į baltųjų u- 
niversitetus negrai studen- 

j tai pradėjo kritikuoti savo
į vier genčių keliamas riau-

Maskvoje Vyksta 74 F Darbininkai Sovietų Ginklai
Komunistų Derybos Milionieriai Kuboje

į šes, sėdėjimus, gulėjimus
baltveidžių biznio įmonėse 
ir neapgalvotus reikalavi
mus. Studentas Meredith, 
kuriam įvesti į Mississippi 
universitetą prezidentas pa-

Amerikoje tarp geležinke
liečių unijų ir kompanijų jau 
seniai eina ginčas dėl 
"minkštos lovos“ teisių. 
"Minkšta lova“, angliškai 
vadinama "faether-bedd- 
ing“, reiškia tokią padėtį, 
kur nereikalingiems darbi
ninkams yra mokama pilra 
alga.

Tokia padėtis yra susida
riusi gelezinxeiių u_n,je.

Kai geležinkeliai panaiki
no anglimis kūrenamus gar
vežius, tai jiems pasidarė 
nereikalingi pečkuriai, ku
rių yra keliasdešimt tūks
tančių. Kad ir nereikalingi

_ 1- nui o L7 i e Lrzilicc ---i Pereitą penktadieni MasK-? Danio departamento sek-
Liuda» Sagys. Pianesejosj voje pridėjo Rusijos ir Ki- i rotorius neseniai paskelbė, tus tvirtino, kad Chruščiovas 
pareigas pasigėrėtinai atliko, njjos
mūsų grakštutė žinoma fil

komunistų derybos, kad Amerikos darbinnkų or- atsiėmė iš Kubos visus savo
Norima susitarti dėl ideolo 
ginių skirtumų. Skirtumai

ganizacijos turi 
kaip bilioną ir 300 milionų

T „ I šventę buvo atvykę iš tokie: Rusija mano, kad ko-, dolerių tuito. Tiek buvo
kuri vadinasi Joy Ann Gar- Washingtono Lietuvos atsto-j mUnizmą galima įvykinti; 1960 metais darant krašto
ber. Lygiai tokį pat vardą n vas Juozas Rajeckas ir P.L. j pasaulyje be karo, tik pro-į statistiką.
pavardę pirma buvo pasisa- Bendruomenės pirmininkas! nas-ando3 keliu. Todėl iie _ . . . , ,
vinusi ir šnipo "Balčiaus“ • dr j Sungaila iš Kanados.! . . . Turtingiausia tada buvo
moteris, bet vėliau jiedu ap- , i siūlo ieškoti taikaus sugy ve- elektrotechnikų unija, turė-
sivedę, ir dabar ji vadinasi i _ Chicagos majoras Richard Į nimo su kapitalistiniais jusi $111,311,000. -

daugiau j puolamuosius ginklus, pabė 
geliai iš Kubos sako, kad tai 
netiesa. Ir pereitą savaitę 
Miami leidžiamas "Sentinel

jau "Ann Baltches4
Matyti, "Balčiai“ yra jau 

suamerikoneję, nes jisai 
versdavęsis mokytojavimu, 
o ji turėjusi Washingtone

vartojo net 17,000 kareivių buvę pečkuriai, vistiek uni- 
ir žandarų (maršalų), perei-- jos pareikalavo, kad gėlė
tą savaitę pareiškė, kad to- žinkelių kompanijos mokė- 
kiai juodųjų taktikai vado- tų jiems pilną algą, kitaip 
vauja "žemo lygio“ vadai ir! visi unijistai mesią darbą, ir 
visos jų demonstracijos yra sustos visi geležinkeliai.
mažų vaikų sumas. Juod- 
veidžiuose tas sukėlė tikrą 
audrą.

Venecueloj Siaučia
of Liberty“ ("Laisvės Sar-Į Teroristai
gas“) išspausdino praneši-Į _____
mą, kad Kuboje, Yerba de
Guinea apylinkėje, rusai tu
ri įrengę sviedinių bazę ir

Venecuelos respublikoje, 
Pietų Amerikoje, teroristai 
pridarė daug nuostolių 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių aliejaus pramonei. Jie 
susprogdino 30 colių skers-

Daley liepos t d. paskelbė, įraštaįg^ kad būtų galima United Mine VVorkers u-i sustatyti tenai puolamieji 
Lietuvių diena. Sventejej juos užimti be triukšmo, nija turėjo $110,419,000. i sovietų sviediniai taiko į A-

dalyvavo jo atstovas pulk.. kaip Kubą. Kinijos komu-, Ladies Garment VVorkers merikos bazę Guantanamą..
nistai tokiai taktikai priešin- unija — $44,/41,000. ! 1 rnens vamzdi kuriuo alie-

’ gi. Jie sako, kad be kiro nie-į Vežikų unija - 38,813, OrgaUlZUOja Eiseną ' ’’Kad šventė taip pasisekė,
moteriškų plaukų šukuose-j Pa<?ėka ir pagarba priklau- ko nepadaiysi. Kapitalizmą ’ 000.
nos salioną | so Jos ren£eJarns- visiems pa-1 esą galima sutriuškinti tik-

Kad ir netikri jie būtų čigonams, grupių vadovam i tai jėga. Taip kalbėjęs ir
"Balčiai“, tai visgi jiedu ga- ir tam mielam, darbščiam, j Stalinas.
Ii būti lietuviai, nes kas gi energingam, tautiniai susi- j T ■ j - .fi 1
kitas galėtų žinoti, kad Nor- pratusiam .jaunimui susibu- « abj 'u.,

” ’• - • ----- ’—rūsiam į šokėjų gretas. Jvvalko lietuviai turi kunigą 
tokia pavarde. Ir argi kita
tautis galėtų žinoti, kad kun. 
Balčius turi šeimininkę Oną, 
iškreiptą į "Ann“?

FBI žvalgybos agentai se
kė šitą "kvartetą“ jau se
niai. Iš pradžios jų buvę 6, 
bet du rusai pabėgę. Taigi 
Chruščiovas nemiega.

IŠTEISINO NELEGALIAI 
AREŠTUOTUS

' jus buvo pumpuojamas, ir
i Wn^inntnnai^iantl alieių uždegė‘ į n asningioną\Paskui jie šturmavo du

______ miesteliu, policiją ir telegra-
Negru vadai paskelbė, to bei pašto stotį. Sakoma, 

. kad jų ‘ "laisvės eisena“ į kad teroristai priklauso ko- 
Mūrininkų— $26.271,000. VVashingtoną tikrai bus. munistinei "krašto išlaisvi-

Automobilistu
$30,760,000.

unija —į

Plieno — $31,522,000.

Prieš kiek laiko policija 
areštavo vieną profesorių ir 
keletą kitų asmenų dėl nepa
dorios (pornografinės) lite
ratūros. Jie buvo nubausti 
nuo 3 iki 5 metų kalėjimo, 
bet apeliavo. Dabar vyriau
sias Mass. valstijos teismas j 
visus išteisino, nes policija! 
"neteisėtai“ buvo juos areš- i 
tavusi—be varanto.

Paleis 1,000 darbininkų

Pranešama, kad Pitts
burgh Steel Co. numatanti 
paleisti iš darbo tarp 150 ir 
1,000 žmonių.

PAKILO 55 MYLIAS

Majoras Boh Rushworth 
bandomuoju lėktuvu X-15 
pakilo apie 55 mylias ir lai
mingai nusileido.

sėm priimtiną taktiką. Bet. Mašinistų — $22,991.000. Maršuosią nuo 100,000 iki nimo“ organizacijai, kurio
neatrodo, kad iš tų deiybų' Paprastų statybos darbi-, 300,000 asmenų. Žygis pra-Į būstinė yra Kuboje,
kas išeis, nes posėdžiams ( rinkų — $21,345,000. I sidėsiąs rugpiūčio 28 dieną.
dar neprasidėjus jau ėmė; Medžio darbininku (kar- jam vadovauja kunigas 

Martin Luther King, kuris
eme

1 vieni kitus piktai kaltinti, i penterių) — $19,127,000.
ir Chruščiovas kelis kinus iš;------------------------------------
Maskvos išvijo. j Nai jas milžinas

Sušaudė Penkis j 

Spekuliantus i

Iš Maskvos pranešama, 
kad Leningrado teismas pa
smerkė sušaudyti 5 speku
liantus. kurie savanaudiškai 
gamino ir pardavinėjo skus- į 
tuvėlius, fontanines plunks-j 
nas, sagas ir liniuotes. Vai-i 
džia pristatė prieš juos apie 

1 300 liudininkų ir 150 lakštų 
kaltinamos medžiagos. Visi 
penki kaltinamieji sušaudy-J 
ti. Jie buvę tos spekuliacijos 5 
organizatoriai ir vadai. Mi- 
nėti daiktai buvę slapta ga
minami valdžios dirbtuvėse. 
Dešimt kitų kaltinamųjų ga
vo kalėjimo. Žinia sako, kad 
spekuliantų dauguma buvo 
žydai.

New Yorko uoste pasirodė 
naujas milžinas Santa Ma
riana. kuris plaukios tarp 
New Yorko ir Krihu jūros 
bei Pietų Amerikos Pacifi
ko pakraščio uostu.

pasižymėjo triukšmingų de
monstracijų rengimu Bir- 
minghamo mieste, Alaba- 
mos valstijoje.

KU KLUX-KLANAS
RENGIASI KOVAI

Ku-Klux-Klano organiza
cija Georgijoj nutarė su
ruošti Savanos mieste de
monstracijas prieš nėgių są- 

į jūdį, siekianti rasių lygybės, 
i Demonstracijoj dalyvausią 
! apie 50,000 baltveidžių.

PREZIDENTAS SKELBIA 
PAVERGTŲJŲ SAVAITĘ

Prezidentas Kennedy sa- 
I vo aktu trečiąją liepos mė- 
! nėšio savaitę paskelbė "Pa-Į 
Į vergtųjų tautų savaite“. Eu- j 
' ropoję jis įsitikinęs, kad ne- • 
j gali būti taikos be laisvės ir 
j nepriklausomybės paverg- 
1 tiesiems kraštams.

PRIEŠ LIBERALUS

Dešiniųjų numatomas kan
didatas į prezidentus šen. 
Barry Goldwater iš Arizo
nos kalbėjo jauniesiems res
publikonams San Francisco. 
Savo kalboje jis labai puo
lė liberalus ir demokratus.

Bijodamos streiko, kom
panijos algas nereikalin- 

I giems darbininkams moka,
1 tačiau jos kreipėsi į Aukš- 
L čiausiąjį teismą, klausda

mos, ar tai joms privaloma. 
Teismas pasakė: neprivalo- 

j ma. Nereikalingus darbinin
kus geležinkeliai turi teisę 
atleisti. Bet unijos pasakė: 
sustos visi geležinkeliai. Ir 
streikas buvo jau pribren
dęs. Bet Darbo departamen
to sekretorius Wirtz pasiūlė 
abiem pusėm susitarti 2 me
tų paliauboms. Atsakymas 
turėjo būti duotas šį pirma
dienį.

Penkios geležinkelių uni
jos Darbo sekretoriaus pa
siūlymą atmetė. Todėl gele
žinkelių klausimą turės 
spręsti kongresas. Manoma, 
kad geležinkelius turės pa
imti į savo rankas federali
nė valdžia, kad išvengtų 
streiko, kuris buvo numaty
tas šią savaitę.

POLICIJA MUŠA
LAIKRAŠTININKUS

Vietnamo mieste Saigone 
buvo budistų demonstracija. 
Kai Amerikos laikraštinin
kai pradėjo tą eiseną foto
grafuoti, juos puolė policija, 
pradėjo stumdyti ir vakyti. 
Vieną jų gerokai aplamdė, 
o iš kito atėmė fotografijos 
aparatą ir sudaužė jį akme
niu.

EISMO NELAIMĖSE
ŽUVO 514 ŽMONIŲ

Associated Press agentū
ros surinktomis žiniomis, 
per Liepos Ketvirtąją auto- 
mobilai užmušė 514 žmonių 
Be to, 39 asmenys žuvo plau
kiodami laiveliais ir 113 
prigėrė besimaudydami u- 
pėse ar jūroje.



>
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Darbininkų draugijai pagalvoti
Mano galvoje jau seniai bręsta mintis, kad Lietuvių 

Darbininkų Draugijai reikėtų susivienyti su Lietuvių So
cialdemokratų Sąjunga. Taigi šiuo rašiniu ir siūlau Darbi
ninkų Draugijos vadovybei visapusiškai šį klausimą ap
galvoti ir, atradus ji remtinu, pasitarti dėl jo su Lietuvių 
Socialdemokratų vadovybe. Aš tikiu, kad ir pastaroji tu
rėtų vienybės idėjai pritarti. Tada, žinoma, reikėtų jau 
tartis dėl formalaus susivienijimo.

Atsimenu, vienybės klausimą darbiečiai buvo iškėlę 
kiek seniau. Tada buvo gyvas dar S. Strazdas, J. Stilsonas, 
J. Januškis ir Brooklyne dar buvo leidžiamas Draugijos 
organas „Naujoji Gadynė“. Bet sąlygos tada buvo kito
kios, ir socialistams atrodė, kad dvi pažangios organiza
cijos — LSS ir LDD — veikdamos atskirai, galės atlikti 
daugiau naudingo darbo, negu viena, kad ir gausesnė ji 
būtų. Todėl vienybė tada neįvyko.

Bet šiandien man rodos, kad tai buvo klaida. Man 
rodos, kad jau tada reikėjo susivienyti. Suvienytam pa
stangom gal būtų buvę galima ir „Naująją Gadynę“ iš
laikyti ir aplamai daugiau naudingos literatūros išleisti ir 
paskleisti.

Tą klaidą tačiau galima dar atitaisyti. Tai kodėl gi 
nepabandyti?

Kai kas mano, kad Darbininkų Draugijoje yra „viso
kio svieto“ ir kad kai kurie gali bijotis socialistų vardo.

Betgi socialistai Darbininkų Draugiją įkūrė, ir socia
listai dabar jai vadovauja. Daugelis darbiečių priklauso 
Socialdemokratų Sąjungai, ir daug socialdemokratų pri
klauso Darbininkų Draugijai. Tai dvi broliškos, o jei no
rit, seseriškos organizacijos. Kokia tat prasmė joms veikti 
atskirai?

Jeigu pažiūrėsime į Amerikos darbininkų organiza
cijas, į vadinamas unijas, tai ir tenai vadovauja socialde
mokratai. Nuo pat pradžios socialistai buvo Amerikos 
unijizmo nugarkaulis ir smegenys. Socialistų vadas E. V. 
Debsas suorganizavo geležinkeliečius; Dubinskis ir šlos- 
bergas sukūrė stiprias siuvėjų unijas; socialistas Reuthe- 
ris sucementavo automobilių darbininkus.

Seniau, dar mano atminimu, Amerikos darbininkai 
dirbdavo po 60 valandų savaitėje, gaudami tik po S4.50 ir 
15 .00 atlyginimo už tą laiką. Už sutrumpinimą darbo die
nos ir pakėlimą užmokesčio smarkiausia kovojo socialis
tai. Pirmiausia pareikalauta 8 valandų darbo dienos, o 
šiandien jau reikalaujama 35 valandų savaitės ir, be to, 
darbininkai gauna ilgų apmokamų atostogų. O savaites 
uždarbiai siekia jau $100. Visa tai laimėta per ilgą ir sun
kią kovą, kuriai visada vadovavo socialistai.

Kaip tat susipratęs darbo žmogus gali būti socialis
tams priešingas ar bijoti jų?

Jeigu iš tikrųjų tokių yra, tai tik dėl nesusipratimo. 
Socialistų priešai, norėdami darbininkus atbaidyti nuo 
socialistų, skleidžia prasimanymą, esą, socialistai tarnau
ja velniui, griauna tikėjimą, ardo šeimynas ir tt.

Iš tikrųjų gi socialistai į žmogaus sąžinę ne tiktai ne
sikiša, bet kaip tik priešingai — reikalauja žmogui pilnos 
laisvės tikėti ar netikėti. To reikalauja ir Amerikos kosti- 
tucija.

Todėl yra nemaža ir pažangių kunigų, kurie veikia 
su socialistais. Kun. Lunn neseniai dar leido Amsterdame. 
N.Y., socialistinį laikraštį „The Citizen“. Kun. McGrady 
yra parašęs socialistinės minties knygelę „Darbininkų 
Klausimas“; dr. Matulaitis buvo išvertęs ją lietuvių kal- 
bon, o Lietuvių Socialistų Sąjunga išleido (jau išparduo
ta). Pagaliau ir dabartinis Amerikos socialistų vadas Nor- 
man Thomas yra kunigas.

Argi tie dvasininkai veiktų su socialistais, jeigu so
cialistai griautų tikėjimą arba ardytų šeimyną, kaip dar
bininkų mulkintojai klaidina žmones?

Ne, socialistai nėra tokie, kaip juos piešia fabrikantai 
ir kiti darbininkų išnaudotojai. Socialistai yra niekas dau
giau, kaip susipratę darbo žmonės, kurie visada kovojo ir 
kovoja prieš darbininkų skriaudas.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjunga yra at
likusi daug gražaus darbo kultūros bei švietimo srityje, 
daug yra davusi paramos Lietuvai, kad atsipalaiduotų 
nuo caro valdžios, ir per karą yra surinkusi daug pinigų 
nukentėjusiems Lietuvos žmonėms sušelpti. Nuo pat savo 
įsikūrimo 1905 metais ji leidžia laikraščius ir knygas. Da
bar jos organas yra Keleivis. Ji turi nuosavą namą ir 
spaustuvę, kur kurį laiką buvo spausdinamas ir L. D. 
Draugijos žurnalas „Darbas“.

Abiem organizacijom susivienijus, darbas būtų na
šesnis, gyvesnis ir naudingesnis visiems.

Pagalvokim apie tai.
Darinėtis

DRG. JONAS JANUŠKIS SU KITAIS KELEIVIO PATIKĖTINIAIS

Sėdi iš kairės į dešinę: Jonas Januškis, Povilas B ražaitis, Margareta Mk-heLsonienė (pirm.), Sta
sys Michelsonas, Jackus Sonda (red.). Stovi: Vincas Anesta. Napoleonas Jonuška, Pranas Rama
nauskas, Juozas Vinciūnas ir Antanas Valeika. N uotrauka daryta 1960 m.

(vairios žinios
DETROIT, MICH.

Bus socialdemokratų 
gegužinė

Amerikos Lietuvių Social-

| tus paruošti. Bilietai gauna- 
; mi iš kuopos valdybos ir na
rių. Informacijų gausite pa
skambinę tel. WE 4-5081. 

Visi mūsų Detroito ir
demokratų S-gos 116 kuopos Windsoro draugai ir bičiu-
tradicinė gegužinė bus rug
piūčio 4 d. N. Toleikienės' 
ūkyje (29948 W Horn Rd., 
New Boston, Mich.).

Tą vietą norint pasiekti, 
reikią iš Detroito važiuoti į 
Middle Beit keliu iki Van 
Horn kelio, tada sukti į de
šinę. Pusę mylios pavažia
vus, bus pirmas mūrinis na
mas rudu stogu. Čia ir bus 
gegužinė.

Pietūs prasidės 2 vai. po
piet. Vienam asmeniui mo
kėti $1.50. Norintieji daly
vauti prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto, kad šeimininkės 
žinotų, kokiam skaičiui pie-

liai kviečiami gegužinėj da
lyvauti. Iki pasimatymo!

M. L. Balčiūnas

WATERBURY, CONN.

AMERIKOS STUDENTAI 
{KUBĄ

Iš Havanos pranešama, 
kad tenai atvyko 59 studen
tai iš Amerikos universitetų. 
Jie nuvyko tenai nepaisyda
mi Wash ingtono valdžios 
grasirimų, kad gali būti už

Studentai pirma nuskrido 
į Čekoslovakiją, o iš ten į 
Kubą. Jie yra Castro svečiai 
ir atvykę neva susipažinti 
su tikra padėtimi Kuboje...

& P Ž V A L G
REIKIA LAISVES SIEKTI 

PER KOVAS

ir vieningiau susitvarkyti, ir 
sako:

jo po vakariečių revanšistų vė
liava.

"Įdomu, kad prezidentas sa
vo kalbose visiškai pamiršo vo-

Turėsime malonią gegužinę

SLA 4 apskritis rugpiūčio 
4 d. Belleview Grove Park 
rengia gegužinę. Joje daly
vaus centro sekretorė Bronė 
Pivarūnienė. Geras Gudaus
ko orkestras gros šokiams, 
bus ir kitokių staigmenų.

Visi prašomi į gegužinę 
atvykti.

Rengėjai

ANTRASIS PANAMOS 
KANALAS

________ ______ i_________ Prieš 60 metų JAV ir Pa-
kiečiams priminti, kad jų valdo-j narna pasirašė sutartį, kuria 
vai neseniai buvo uždegę pašau-, paskutinioji perleido dalį

"Einant prie vienybės, reikia 
j turėti tvirtus principus, kurie

Rusiją, yra traktuojami! ">“'!»»» jungtų. Tie principai 
‘ yra: lietuvybė, demokratija, to

lerancija...“

J4 1
kaip nusikaltėliai...

"Keleiviai, kurie vyksta i Ru-

lį dviem karais, kuriuose daug 
krito ir amerikiečių. O tai reikė
jo priminti...“

Visiškai teisingai galvoja .. ..... . . .._ ... m- i siją su viltimi, kad jiems pasi-Toronto savaitrastis „Te- ’____.. , ' Tai yra gražūs principai,
seks suprasti kraštą per netar- ; kaip mes jos suprantam. Ta- 
piškus ryšius su gyventojais,1 čiau bėda, kad kiti supranta 
labai apsigauna ir iššaukia re-1 juos kitaip. Pavyzdžiui, m- 

\ ergas lieka vergu tol, kol ; presijų prieš tuos, su kuriais ums Vakarų Vokietija yra 
nesukyla. Pavergėjas paprastai norėtų pabičiuliauti. Visa poli- demokratinė respublika, O 
nesitraukia iš savo pozicijų gera. cijos galybė stovi rusų namų ir komunistams ji fašistinė res- 
valia: laikosi, kol susitelkia prie-j rusų sielos paslaptingumo sar- publika. Tikroji liaudies de-

viškės Žiburiai“, kuris 26- 
tame savo numery sako:

Mes sutinkam, kad pri
minti reikėjo. Ypač reikėjo 
priminti, kaip Hitleris, klas
tingai su Stalinu susitaręs, 
užkūrė Antrąjį pasaulinį ka-J 
rą.
KAIP JUOS PAVADINTI?

savo teritorijos kanalui iš
kasti. Tas kanalas, kaip ži
noma, sujungė Atlantą su 
Ramiuoju vandenynu ir tuo 
būdu daug kartų sutrumpino 
kelionę laivais iš rytų į vaka
rus ir atvirkščiai.

Tas kanalas jau veikia 
į 49 metai. Pradžioje JAV

šinga jėga ir sugriauna jį... Į gyboje4.
Kad iš tikrųjų taip yra,' Kaip dabar, taip ir tada 

Kanados laikraštis paduoda^ joks keleivis negalėjęs ke- 
visą eilę istorinių pavyzdžių liauti po Rusiją pats vienas, 
ir prieina prie Lietuvos. Esą

’’Lietuva nuo pat savo tauti
nio atbudimo reiškėsi sukilimais.
Ir jie pralauždavo vergiją tiktai 
didesnio ar mažesnio masto su
kilimais. Niekas neatėjo jos iš
laisvinti meilės ar tautų apsi-

Jį visada lydėdavę is anksto 
paskirti žvalgybininkai, ir 
jis galėjęs matyt tiktai išorės 
fasadus, ko ištikrųjų carų 
valdžia ir norėjusi.

Taip yra ir šiandien.

mokratija esanti tik Rytų 
Vokietijoj, kurią valdo ko
munistai. Taip pat ir su lie
tuvybe. Smetonos režimas 
vieniems buvo lietuvybės 
pavyzdys, o kitiems — mu- 
soliniškojo fašižmo pamėg
džiojimas. Kaip tat įvykdyti 
tvirtą vienybę?

ANGLAI — 
KEISTA TAUTAVargšas mūsų Dan Kuraitis ‘ 

sprendimo principų vardan. Lie-Į negalėjo vienas nei pas savo Rodos, iš vienos pusės an- 
tuvai reikėjo sukilti 1863 me-; r\UVyįt’- XįSU keliu jį g-]aj vra pažangi tauta, bet iŠ

. ..... lydėjo du Chruščiovo dikta- antrįs _ labaJ gtikima sg.
turos zvalgjbinmkai. novos papročiams. Ji vis dar

DŽAZAS — NEGRŲ laikosi monarchijos, nors
„MENAS“ tvarkosi demokratiškiau, ne-

KT„„.. u u j iv- ; gu Jungtinės Valstijos. Pini- Naujienų“ bendradarb.s sfctema tebė,.a aĮchaiška.

tais, ir 1918 metais, ir 1941 me
tais, neskaitant kitų sujudimų. 
(Reikėtų būtinai suminėti 1905 
metų revoliuciją, ko Kanados 
laikraštis vengia.—Kel. Red.)“

Buvęs 1941 metais (prieš--•v- —.—- ------ .J. K. rašo apie paskaitą, ku- t .... , . .
bolševikus) sukilimas nėra rioj buvo aiškinama, ka? vra Taip J? se?°\!skį 
baigtas, sako „Tėviškės Ži-f i, Mur| taip mėgsta A- svaraL * ™ teMaikb- 
burių“ bendradarbis Pr. G.' menkos jaunimas. Paskaita ma? net,kęs Fahrenheito ter‘
Jis buvo nutrauktas laikinai, 
bet vis dar teberusena visų 
lietuviu gelmėse ir laukia 
tik palankaus pūstelėjimo. 
Laukimas tokiomis apylin
kėmis reiškia budėjimo ir 
ruošos metą. Tačiau vra ir 
pavojaus, kad toks laukimas 
gali virsti sunykimu. Šito pa
vojaus ypač turėtume neiš
leisti iš akių. Visiems reikia 
budėti, kad neįsigalėtų išti-’ 
žimas, nes tai mūsų pavo
jingiausias vėžys.

Tad budėkime ir stiprinki
me svarbiausią savo ginklą 
— ruošą būsimai kovai, ka
da ateis tinkama valanda, 
baigia T. Žiburių bendra
darbis.

TAIP PAT BUVO IR
CARŲ MASKOL1JOJE
„Tydzien Polski“ kuri 

„Naujienų“ priede cituoja J. 
Cicėnas, paduoda iš prancū
zų knygos „Russie en 1839“ 
ištraukų, kurios parodan
čios, kad dabartinė Sovietų 
valdžios baimė svetimšalių 
nėra nauja Rusijos liga. Ca
rai taip pat bijodavę svetim
šalių, kad neužkrėstų tam-

buvo skaitoma vienos meno 
grupės susirinkime. Girdi:

„Nepriklausoma Lietuva . .
prineša, kad kanadietis lie- “V? ™sų taute muziko pa

tai nubausti kalėjimu ir po Montrealio universitetą.

tuvis d-te Jonas Mališka, y-i voįingomis idėjomis“ 
ra pakviestas profesorium j Į K”**0* sakoma:

J kasmet mokėjo Panamai po 
400 tūkst. dol., o dabar jau 
moka beveik du milionų, bet 
Panama ir tuo nėra paten
kinta.

Todėl yra kilęs sumany
mas kasti antrą kanalą, bet 
jau per Kolumbiją. Ko
lumbijos valstybė žada įvai
rių lengvatų. Jei tas kaua-

Drg. Kipras Bielinis iškėlė 
klausimą, kaip pavadinti 
tuos gaivalus, kurie 1941 
metais sugalvojo Lietuvos 
žmonių trėmimą į Sibirą, ir 
per 3 paras (14—16 birže
lio) išgabeno vergi jon apie 
40,000 lietuvių? Taikomi 
jiems „budelių“, „žvėrių“ las bus kasamas, tai bus pa- 
ir „išgamų“ pavadinimai yra • naudotos atominės bombos.
perblankūs. Prof. S. Kairys 
pasiūlė vadinti juos „juod- 
žudžiais-madžudžiais,“ apie 
kuriuos jis skaitęs rvtų le
gendose. Jie pasižymėdavę 
neapsakomu žiaurumu ir 
žmonių kankinimu. Bet Mo- 
ntrealio Nepriklausoma Lie
tuva mano, kad reikėtų su-

mometras, kuris rodo 32 lai- ŠVENTOJO 
usnių šilimos, kai vanduo 

: sala. Ir visas kraštas jaudi-
”Aiškinimus iliustravo stereo-• naši dėl grynai privatinio 

foninių plokštelių garsais. Va- valdininku elgesio. Pavyz- 
dinamojo tradicinio džazo atsi- džiui. anais metais jaunas 
rasta Amerikos negrų vergų
tarpe XIX šimtm. pradžioje.

karalius vedė paprastos kil
mės amerikietę. Rodos, tai 

Negrams dainuojant ir grojant i toks mažmožis, i kurį never- 
prancūziškais ir angliškais mu- ta nei dėmesio kreipti. Ta

čiau Angliioj kilo revoliu
cija. Karalius buvo pašalin
tas nuo sosto ir išvytas iš 
Anglijos. Šiomis dienomis 
vėl buvo dauer triukšmo dėl 
menkniekio. Vienas ministe
ris naromansavo su mergina 
— ir tuoj parlamente kilo 
audra. Paskui, vienas kara-

zikos instrumentais, vystėsi va
dinamos ragtime ir blues melo
dijos...

"Iš to tradicinio "džazo“, ku
ris vadinosi blues ir gal dar ki
tais vardais, XX šimtm. atsira
do modernaus stiliaus muzika 
džazo vardu...

"Disonansai (ne kakofonija)
yra būdingi naujojo ir senojo liškos šeimos vaikutis para- 
džazo melodijai.“ Į gavo vvno — ir bematant

Disonansai reiškia garsų' ™ž.ž ,visa Ang'ija' Ar ne 
nesutarimą, muzikos ne-i keista' 
tvarka, triukšmą. Negrai to- i „NELAIMINGA MISIJA“ 
ki triukšmą mėgsta. Bet kul-' Tai A Bimba vadina 
tunngas, .slavmtu jausmu prezident0 Kene.

džio paskutinę kelionę požmogus negali džazo pakęs
ti. Jis erzina. Net ir Chruš
čiovas užsikimša ausis, kai 
išgirsta džazą.
BLOGA BE PRINCIPŲ, . 

BLOGA IR SU JAIS

Kanados Lietuvių Ben
druomenė ruošiasi suvažia
vimui rugpiučio pabaigoj. 
Montrealio „Nepriklausoma

’Visi svetimšaliai, beįvažiuo- • Lietuva“ ragina ją tobuliau

Europa ir pasakytas tenai 
jo kalbas. Girdi:

"Jau viskas rodo, kad mūsų 
prezidento Kenedžio kelionė Eu
ropon brangiai atsieis taikos 
reikalui. Kur tik jis pasisukę, 
visur sustiprino šaltojo karo jė
gas. Ypač jo kalbos Vakarų Vo
kietijoje buvo pavojingos kal
bos. Su jomis jis aiškiai atsisto-

Specialistai sako, kad pa
kaks megatoninių bombų 25 
sprogdinimų, ir bus iškastas 
apie 100 mylių iki 1,000 pė
dų platumo ir 250 pėdų gilu
mo kanalas. Tokiu būdu ka
sant, išlaidų numatoma net 
kelis kartus mažiau, negu 
kasant paprastomis priemo-

galvoti taiklesnį terminą —' nėmis. žinovai tvirtina, kad 
tokį, iš kurio būtu aišku, kad, radiacijos pavojus nebus di- 
tai buvo sovietiški žiauru- dėsnis, negu Nevado vykdo- 

\ v Į sprogdinimų.
TRIUKŠMAS DEL

KAZIMIERO PAŠALPA UŽSIENIUI

Brooklyno pranciškonų 
„Darbininkas“ neseniai pa
skelbė „trevogą“ kad Lietu-

New York Times žinio
mis, paskutinę birželio sa
vaitę Washingtono valdžia

voje plėšiami bažnyčių ai- davž svetimoms vaistyk 
tonai ir įsveziami sv. Kazį- ] šitoki .
miero paveikslai. Ypač nu-į
kentėjusi Kamąjų bažnytėlė.! Pakistanui $5,000,000.

Pasiremdamas tuo gandu, Į 
Chicagos marijonų „Drau- j 
gas“ išpūtė dar didesnę šen- 
saciją. Kai kuriose bažnyčio
se buvo net pamokslai apie 
tai sakomi. Piadėjo triūbvti 
ir radijas, kad Lietuvoje plė
šiamos bažnyčios. Išgirdę a- 
pie tai Miuncheno (Vokie
tijoj) lietuviai katalikai tiek iš Belgrado pranešama 
susijaudino, kad parašė „so- kad Jugoslavijos seimas pa- 
pūlingą“ skundą net šventa- tvirtino diktatorių Titą ket- 
jam tėvui. Pasidarė beveik* 
tarptautinė „trevoga“.

Bet „Vienybė“ dabar pra
neša, kad tai buvo tuščias 
burbulas. Atsiklaustas apie 
tai Kamąjų klebonas prane
šęs vienam asmeniui Ameri
koje štai ką:

"Kazimiero paveikslas vra sa
vo vietoj ir niekas juo net nesi
domi. Negerai, kad jūsų krašto 
lietuviai taip meluoja.“

Atrodo, kad kas nors čia 
tikrai apsimelavo, tiktai 
klausimas 'kas — tie, kurie 
tą gandą paleido, ar tie, ku
rie jį užginčija t

Kolumbijai $30,000,000. 
Čilei $8,000,000. 
Argentinai $25,000,000. 
Indonezijai $14,000,000. 
Tai JAV piliečių sudėti 

pinigai.

PATVIRTINO
DIKTATORIŲ

virtam terminui. Naujoji 
kostitucija leidžia jam val
dyti kraštą iki gyvos galvos, 
todėl seimo nutarimas buvo 
tik formalumas. 

SKERDYNES NESIBAIGIA

Iš Saigono pranešama, 
kad Pietų Vietname, kur 
viešpatauja katalikas dikta
torius, skerdynės nesiliauja. 
Birželio 30 d. valdžios ka
riuomenė, tankų ir lėktuvų 
palaikoma, užmususi 122 su
kilėlius, kurie norėjo nu
versti diktatorių Ngo Din 
Diem,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM,

TAS DUONOS NEPRAŠO.
J

Drg. Jono Januškio netekus
Liepos 1 d. mirė drg. j trečiąjį aukštą, pabeldžiau 

Jonas Januškis, Keleivio į- į buto duris, bet ilgi niekas
staigos vedėjas ir redakcijos 
narys, senas, drąsus ir nuo
širdus kovotojas dėl visų 
skriaudžiamųjų geresnės at
eities, didelis savo tėvų že
mės patriotas, jaunystėje 
ginklu gynęs jos laisvę, o 
vėliau iki mirties savo aštria 
plunksna smerkęs jos lais
vės plėšikus. Bet ką drg. Jo-

neatsiliepė. Tada jau garsia: 
trankiau ir klibinau duris, 
o iš vidaus jokio gaiso nesu 
laukęs, nubėgau į įstaigą.

Žinant jo sveikatos stovį, 
buvo aišku, kad su drg. Jo
nu kas nors negera atsitiko, 
nes visada jis buvo nepa
prastai pareigingas, punktu- 
alus ir tokiu metu niekad

nas Januškis reiškė Kelei-
viui, visam lietuvių socialis- namų ar toliau nuo įstai- 
tiniam judėjimui, jo spau- *=os neišeidavo. Kas daryti?
dai ir aplamai visai mūsų vi- Žm°tna?u1° laikuv > 
suomenei, daug kas vėliau is darbo, bet jos dar
parašys, o šį kaitą aš teno-į nėra. Ji kasdien apie pietus 
riu papasakoti tik apie jo Pas^ambinda\o iš savo dar- 
paskutinę dieną. bovietės ir paklausdavo,

kaip Jonas laikosi, ar eina, 
ar jau išėjo pietų. Nežinau, 
ką ji šiandien su Jonu kal
bėjosi ar kada sutarė parei
sianti. Manau, o gal yra iš
vykusi atostogų ar kur už- 

i gaiš kitais kasdieniniais šei- 
į mos rūpesčiais :r ilgiau nesu- 
, lauksime. Taigi pasitarę iš
šaukėme policiją, išlaužėme 

! duris ir įėjome į Jono butą. 
Ir pamatėme:
Drg. Jonas sėdi ant kėdės 

prie stalo galo, pakrypęs į 
čia pat esantį atidarytą lan
gą, ranka nusvilusi žemėn, 
o veidas priglaustas prie pa
langės. Nei mažiausio gyvy
bės ženklo.

DRG. J. JANUŠKIS TARP PLUNKSNOS DRAl GV

Sėdi kairėj Naujienų vyr. redaktorius dr. Pijus Gri
gaitis, Jonas Januškis ir Stasys Michelsonas, stovi 
Jackus Sonda. Jie tada (1960 m.) buvo susitikę Ame
rikos Lietuvių Socialdemokratu S-gos suvažiavime 
Paknią vasarvietėje, Thompson, Conn.

i

Lietuvių socialdemokratija ir demokratiškoji 
Lietuva neteko širdies smūgio ištikto

JONO JANUŠKIO.

Jisai visas savo jėgas, mokslą ir sveikatą paskyrė 
kovai dėl tėvynės Lietuvos laisvės ir lietuvių gerovės. 
Jau iš gimnazijos suolo stojo savanoriu kariuomenėn 
sietuvos nepriklausomybės ginti. Grįžęs mokyklon ir 
baigęs aukštąjį mokslą užsienyje, deja, nepriklauso
moje Lietuvoje nerado, ko siekė ir dėl ko kovojo: dėl 
demokratinio nusistatymo pačių lietuvių tremiamas 
ir kalinamas, jau 1928 metais buvo priverstas palikti 
Gimtąjį Kraštą. Tęsdamas tremtinio gyvenimą svetur, 
jau ir Amerikoje visą savo energiją ir didelį dvasinį 
bei moralinį pajėgumą iki mirties skyrė lietuvių 
spaudai — laikraščių redagavimui.

Reikšdami giliausią užuojautą Velionio žmonai 
Lioliai, drauge liūdime

Lietuvių Socialdemokratų 4 Kuopa Chicagoje

DRG. JONO JANUŠKIO 
LAIDOTUVES

JONAS JANUŠKIS

t

Mūsų įstaigos vedėjui 

JONUI JANUŠKIUI

mirus, jo žmonai Lioliai ir kitiems velionio giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

Keleivio bendrovės patikėtiniai:
M. MicheLonienė, M. Strazdienė, V. Anesta,
P. Brazaitis, N. Jonuška, S. Michelsonas, Pr.

Ramanauskas, A. Valeika, J. Vinciūnas.

Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro Komiteto 
pirmininkui

JONUI JANUŠKIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Lioliai, 
broliams Liudvikui ir Juozui

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Centro Komitetas

Jo paskutinė diena
Pirmadienis—sunki die

na keleiviečiams, nes tą die- 
Iią isieiuZiamaS įSirkiTiSviS, 

todėl yra ir daug sunkaus 
darbo. O be to, ta diena bu
vo baisiai karšta, termomet
ras lipo prie šimto.

Artėjo 5 valanda vakaro, 
Jau buvo beveik viskas pa
ruošta laikraščiui spausdin
ti. Draugas Jonas, visą dieną

Tuoj atvykęs policijos gy
dytojas konstatavo mirtį. Ji 
fiirgin įvykti lyhai gtniva. 
nes velionis taip ir liko besė
dįs, tiktai į langą pakrypęs, 
lyg instinktyviai gaivinan
čio oro ir laisvos erdvės siek
damas, lyg žalių laukų vėje
lio ilgėdamasis, į užjūrio to
lius dvasios akim žvelgda
mas. Taip ir amžinuoju mie
gu užmigo. Tai turėjo įvykti

Lietuvių Socialdemokratų Partijos buvusiam nariui, 
eilės partinės spaudos redaktoriui, Trečiojo Lietuvos 
Seimo nariui, politiniam emigrantui nuo 1928 m.,
vsz aurux

JONUI JANUŠKIUI,

mirus, jo žmonai, giminėms JAV, Lietuvoje ir iš
tremtiems i Sibirą reiškia gilią užuojautą

LSD Partijos Delegacijos Tremtyje vardu 
Kipras Bielinis

buvęs gana geros nuotaikos,! 5;'3O į. 6;30 vaI vaka 
išėjo papietauti ir po valan- rQ
dos turėjo grįžti ir pradėti! 'Netrukus SU2TiŽ0 ir io rū 
Keleivį spausdinti,—jis ir Netrukus sugrįžo ir jo ru 

, 1 -iv pestingoji žmona, jo drąsinio hnvn Lro hnnroc noc * o j ? v

Uoliam socialistinio fronto kovotojui, mūsų kuopos 
ilgamečiam nariui draugui

JONUI JANUŠKIUI

mirus, liūdime kartu su jo žmona Liolia, broliais 
Juozu ir Liudviku

Amerikos Liet. Socialdemokratų S-gos 60 kuopa

čia buvo reikalingas, nes 
naujas spausdintojas dar nė
ra įpratęs. i

Laukiu valandą. Jono nė
ra. Dar pusvalandį palau
kęs, skambinu telefonu. Ne
atsako. Manau, gal pervar
gęs kiečiau užsnūdo. Tepa-; 
miega. Kiek palaukęs, vėl 
skambinu. Vėl niekas neat
sako. Tada einu prie durų 
skambinti (Jonas gyveno 
greta Keleivio įstaigos). Ir 
Čia niekas neatsiliepia. Su
sirūpinau. Paskambinau ki
tam to įėjimo gyventojui, š&nt naująjį adresą neuž
knis atidarė duris. Užlipęs nuriti parašyti ir senąjį.

rėmėja šios žemės kelionėje, 
bet jų bepasitiko tik skaus
mo valandos. Susirinko su- 
žinojęk nelaimę kaimynai 
ir draugai, bet visus apsėmė 
tik gilus liūdesys.

J. Sonda

Nepalaužiamam, nuosekliam socialistui, mūsų 
organizacijos vienam žymiųjų darbuotojų ypač 
spaudos srityje, draugui

JONUI JANUŠKIUI

mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Lioliai, broliams Juozui ir Liudvikui, iš Sibiro 
grįžusiai seseriai ir kitiems velionio giminėms

s •'
Amerikos L. Socialdemokratu Centro Komitetas

Mirus Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro 
Komiteto pirmininkui

JONUI JANUŠKIUI

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Lioliai, broliams 
Juozui ir Liudvikui

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa

Mūsų įstaigos malonaus vedėjo 
JONO JANUŠKIO

netekę, liūdime kartu su jo žmona Liolia, buvusia 
mūsų bendradarbe,—

Jackus Sonda 
Antanas Gustaitis 
Glorija Razvadauskaitė 
Bronius Rimkus

Apie staigią drg. Jono 
Januškio mirtį jau daug kas 
žinojo tą patį vakarą. Kitą 
dieną jau pradėjo skambinti 
Keleivio įstaigai jį pažinu- 
sieji bostoniškiai, reikšda
mi savo užuojautą. Vienas 
pirmųjų buvo Lietuvių Enci
klopedijos redaktorius dr. J. 
Girnius, J. Vaičaitis ir kt.

Nors Liepos 4-sios proga 
daug kas buvo išvažiavę, 
bet į šermenis atsilankė 
daug bostoniečių. Kelios de
šimtys mašinų palydėjo jį į 
Forest Hills kapines. Iš 
Worcesterio į laidotuves at
vyko Sandaros kuopos pirm. 
A. Tomkus, Keleivio bend
radarbis J. Krasinskas, D. 
Mažeika.

Iš New Yorko atvyko Kip
ras Bielinis, B. Spūdienė, J. 
Rimavičius, o iš Thompson, 
Conn., žurnalistas Jonas Vil
kaitis.

Iš velionio giminių buvo 
brolis Juozas iš Easton, Pa., 
ir velionio žmonos brolio 
sūnūs Vytas ir Algis

Liubino laidojimo įstaigoj 
su drg. Jonu atsisveikino 
Stasys Michelsonas keleivie- 
čių vardu, o Kipras Bielinis 
Lietuvos Socialdemokratų 
Delegatūros ir A. Lietuvių 
Socialdemokratų S-gos var
du, o kapinėse kalbėjo Pra
nas Šveikauskas. Jų kalbos 
buvo jautrios ir nuoširdžios, 
visi jie pabrėžė, kad drg. Jo
nas gimė ne lankstytis prieš 
darbo žmonių ir demokrati
jos priešus, kad kovai dėl 
žmogaus laisvės jis atidavė 
visas savo jėgas. Jie iškėlė 
velionio meilę žmogui, jo pa
sišventimą dirbti kitiems, vi
sai pamirštant savo asmens 
reikalus, jo patriotizmą, ku
riuo nesiafišavo, o darbais jį 
rodė, jo nuopelnus lietuvių 
socialistinei spaudai, jo ne
palaužiamą tikėjimą, kad
Lietuva vėl atgaus laisvę.

Kadangi velionis priklau
sė S. Bostono L. P. Draugi
jai, tai karato garbės nešė
jais buvo P. Brazaitis, S. Ja
kutis, K. Glodenis, P. Šna
ras, M. Gaputis, J. Marke- 
lionis.

DRG. JANUŠKIS IŠTAIGOJE

Viduryje Jonas Januškis, dešinėje Liolia Januškienė, tada ėjusi 
Keleivio įstaigos sekretorės pareigas, kairėj Jackus Sonda. Nuo
trauka daryta 1955 m.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytoių, 
kurie keičia adresą, prane-

POILSIO VALANDA

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Mūsų kaimynui

JONUI JANUŠKIUI

mirus, jo žmonai Lioliai reiškiame gilią užuojautą 

Monika ir Pranas Lembertai

Mirus spaudos darbuotojui
Z

JONUI JANUŠKIUI,

kuris man per 10 metų nuoširdžiai talkininkavo Balfo 
šalpos reikaluose, jo mylimai žmonai ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą.

A. Andriulionis,
Bostone Balfo sk. pirmininkas

Drg. Jonas dirbo už kelis. Jis nežinojo 40 
valandų savaitės ir dirbo ne 5. bet visas 
7 dienas. Ir taip daug metų. Retas bet 
didelis poilsis jam buvo gerų draugų Ire
nos irVIado Sirutavičių namuose, kur jis 
galėjo pažaisti šachmatais, ši nuotrauka 
padaryta per šių metų Velykas.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas, 
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

Aloyzas Baronas: VIENI
AI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ l,o0.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraciioi

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
’š knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premi jų o t a 8 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166puaL, 
kaina $2.00.
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Liet u vaitos Murmansko 
srity: mus čia atsiuntė...

(E) Birželio 16 d. per Vii-

Kas atostogauja Palangoj

(E) Jūratės sanatorijos 
vyr. gydytojas Sadauskas 
per Vilniaus radiją informa- niaus radiją perduoti pasi-
vo: iki vasaros sezono pra
džios iš 716 ligonių, dau
giausia buvę iš Leningrado, 
Minsko, Permės, net iš toli
mojo Altajaus, daug buvę ir 
iš Baltarusijos, pagal Sa
dauską,— na, kiek ir iš mū
sų Lietuvos respublikos“. E- 
są, daugelis ''plačiosios tėvy
nės“ ligonių išvykę paten
kinti, daug prisidėjęs Pa
langoje veiKiąs mineralinis 
vanduo.

Miesto kultūros skyr. ve
dėjas Valentas per radiją in
formavo, kad tikimasi vasa
ros sezonui gauti pakanka 
mai pieno produktų, dar ii 
geros kokybės varškės. Ma 
noma, kad šiais metais mė
sos pristatymas nebus su 
trukdytas, būsią ir jautienos, 
ii- avienos. Kitas Palangos 
pareigūnas ta proga nusi- 
skunae vasarvietės lankyto 
jais — esą, sezono metu ne 
įetai randama sutryptas žo
les soduose ir parkuose, nu 
skintas gėles, apipiaustytu^ 
ii* nulaužytus medžius, me
džiuose išraižytus Įvairiau
sius inicialus. Jis baigė žo
džiais: "Kviečiame Į Pa
langą, brangūs svečiai, bet 
ūkite kanu ir šeimininkai“.

Vis skundai lietuviška 
avalyne

(E) Nors Lietuvos avaly
nės pramonė gaminanti vis 
daugiau Įvairių modelių, bet 
gegužės 31 d. Vilniaus radi
jas nusiskundė, kad tie fab 
likai vis dar nepatenkina 
"išaugusio ir išlepusio“ pir
kėjo skonio. Vienoje Vil
niaus batų parduotuvėje 
pardavėja aiškino: mūsų 
moterys, perkančios batus, 
labai dažnai nepatenkintos 
Nepatinka odos, jos esančios 
per storos, tos moterys dau 
giau perka importuotus ba 
tus — jie gražiau atrodo ir 
lengvesni.. Tų pirkėjų nuo
mone, Lietuvoje išleidžiami 
batai senų fasonų, buvusių
prieš 5-6 metus.

Apie avalynės trūkumus 
kalbėdamas, odos pramonės 
valdybos skyr. viršininkas 
Strakšys pripažino, kad pra
monė neturinti atsargų odos 
avalynės viršui, tad būta at
vejų, kad "gana storoka o- 
da“ leidžiama ir vaikiškai ir 
moteriškai avalynei.

Meninėje fotografijoje 
pasigenda darbo žmogaus

(E) Vilniuje Įvykusioje

IŠKILMĖS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJESovietijoje dar mažiau laisvės

(Elta) Maskvoje birželio patyrusi, jog veikiant visai 
18-21 dienomis vykęs Sovie- eilei sąjungų nėra Įmanoma 
tų Sąjungos kom. partijos efektyvi kontrolė. Partija 
CK plenumas ideologiniais savo plenume Iljičiovo lūpo- 
klausimais buvo būdingas mis paskelbė tolimesnę ko- 
keliais bruožais: sovietai ir vą formalizmo jukoms lite- 
toliau pasiryžę eiti totalita-1 ratūroje, abstraktiniam me- 
rinių varžtų keliu, ir jie nu- nui, vad. dekadentizmo“ 
matomi stiprinti kiekvienoje pasireiškimams, 
gyvenimo srityje. Tiesa, L. Ryšium su partijos pasi- 
Iljičiovo referate buvo smer- ryžimu drastiškai suvaržyti 
kiamas vad. asmens kulto j dvasinio gyvenimo kū/ ėjų 

laisvę, Įdomūs ir kiti reiški
niai. Pvz., sovietinių kosmo
nautų žygiai partijos vertin- j

VIENUOLĖ IR BANGINIS

Palos Verdes, Cal., akvariume banginis sveikinasi sa 
Tarrytown vienuolyno vyresniąja. Ten yra toks papro
tys, kad kitoj gatvės pusėj esančios kolegijos naujai 
atvykę nariai ar svečiai turi pasisveikinti su banginiu.

Birželio 22 d. Įvyko Vasa- 
; rio 16 Gimnazijos naujo pa- 
; stato Kertinio akmens pa
šventinimas. Ta proga Įmū
rytas aktas su lietuviškai ir 
vokiškai parašytu tekstu, o 
kartu su vokiškais ir lietuviš
kais pinigais. Iš tikrųjų, ker
tinis akmuo jau seniai buvo 
padėtas, net ir sienos jau iš
augo iki pirmųjų lubų. Šios 
dienos iškilmėms—aktui ir 

'i pinigams Įmūryti—buvo pa- 
į likta tuščia vieta .

Minėtą dieną Į tą mažą 
i riuettenield miestelį priva

žiavo lietuvių ne tik iš Vo
kietijos, bet taip pat iš Bel
gijos ir Prancūzijos. Tasai 
miestelis nėra matęs tokio 

1 antplūdžio net tais laikais, 
kada ten gyveno bankinin
kas Rodšildas.

Šeimininkai turėjo rūpes- 
j čio surasti laisvų vietų val

džios atstovų mašinom gim
nazijos kieme pastatyti, nes 
buvo daugybė privatinių 

i mašinų.
Kaimo restoranėliai ir ka

vinė, nors dirbo išsijuosę, 
bet nepajėgė visų svečių rei
kalavimų patenkinti. Tiktai 
gimnazijos virtuvė sugebėjo 
visus pasotinti ir pagirdyti.

Po oficialiosios dalies, jau
temstant, prasidėjo nuotai-

Vienybė“ birželio mėn. nybės“ redaktorėms Palec- Į dingas Joninių laužas su į-
. o. i -i • v- d. numeryje paskelbė kis ir jam panašūs yra "di- domia gimnazijos mokinių

tos ir Stalino laikais kūrę pramanytas žįnJias įpie ma. deli poJnai.‘ bel ma> jie yla

vietostaiybųnarių,20milto-'n° P1^lanky- kenčiančios lietuvių tautos 
nu aktvvi^tu ir dar milžiniš- ’u J’ • - t l- « ! mąsi Vllmuje. Kadangi to engėjai, ir juos lankyti ne
ką komiaunimo bei nrof I dabar ^pa&iryzę kum pagal iaįkraščio redaktorės kiai- dėjau pastangų ir jokio noro
Ką komjaunimo nei pi oi. Chruščiovo nurodymus. dina skaitvtoius iaučiu na- nenareiškiau sąjungų narių armiją. Parti- n , , ,.fi ai?a skaitytojus, jaučiu pa nepai eisKiau.

H O koks išbartųjų, sukilti- reigą viešai pareikšti: | - ; t...,h,,ekuotų likimas? Apie tuos ra- . M __ c_v hl • L o. Netiesa, kad į Trakus
čvtnilię nnptns neoficialiai L Netiesa, kad savo būvi- buvau nuvežta aukšto kom-

, , - - i w sytojus, poetus neoficialiai Vilniuje. Už-: partijos pareigūno“ Ten bu-
X n„±,±^ų njičiovas !),ane“' kad *«- ? !ValnU, Z‘mų' ‘^vamc' kl'^' vau plMėt/ inžinieriaus,
‘ / r/n r v — g. •. šiolinė Įvamų kūrėjų sąjun- kai kūne jų metęsi 1 studi te? iaįSVame mieste, bet ne! vadovavusio Dilięs atstatv

z a mkeviciaus 1O gi-į gų (rašytojų, muzikų ir Lt.) Jas» kiti dirbdami rastinėse, okUpUOtame. Mano grįžimas j m0 darbams/
Tne^?es- J.ls struktūra būsianti panaikin- man0 sulauksią geresnių lai- nebuvo uždelstas, bet sulai-: 6. Netiesa ‘ '

->__aPskr., ta ir ateityje teveiksianti i kU- O kai kurie jauni kūrė- kyląs, paaiškinant, kad ne-Į pirmoii drąsuolė“, nuvykusi

kalbėjimai su lietuvaitėmis, 
dirbančiom Sovietijos šiau
rėje, Murmansko srity. Ke
lios šiaulietės radijo bendra
darbiui aiškino: mus Į čia 
atsiuntė pagal komjaunimo 
kelialapius.

laikotarpis, tačiau tai ne
Priminė nacių planus ; reiškia, kad smerkiami visi 

Lietuvoje Stalino metodai: Maskvos
(E) Ryšium su Vienoje, i rezįma? 5*k atsiriboja nuo 

Austrijoje, vykusia buv. Vii-į kjastutimų stalininio despo- 
niaus nacių laikmečio komi- tizmo bruožų.

tini ne tik kaip technikos :

saro Hingsto pavaduotojo 
Hans Murerio byla, per Vil
niaus radiją birželio 13 d. 
atpasakoti Panelių Įvykiai 
(buvę sunaikinu 70,000 vil- 
iiečių) ir priminti nacių pla
nai suvokietinti lietuvių tau- 
vą. Cituous ir "Das Schvar
žė Korps“ 1943 m. teiginys, 
jog "tos uutos tėra tik at
skiri lašai ant karšto ak
mens“... Nurodyta, kad Lie- 
.uvoje buvo Įsikūrę tūkstan-

Jei kas tikėjosi varžtų at
palaidavimo — buvo smar-Į 
kiai apvilus. Partija po' 
maskvinio plenumo pareiškė 
sieksianti dar daugiau var
žyti visas dvasinio gyvenimo

pasiekimas, bet ir kaip... j
sovietinės ideologijos ir ko-
munistinės moralės trium

fas.
Maskvos "Pravda“ at

spausdino atsakymus Į anke
tą — šimtas meno, literatū-

sritis. Čia Įsidėmėtini Iljičio- Į ros darbuotojų atsakydami 
vo žodžiai: "Tik mūsų parti-Į privalėjo nurodyti, kad buvę 
jai priklauso ideologinis va-Į pasiurimai su Chruščiovu ir 
dovavimas. Tik ji vairavo ir paitijos vadovais jiems bu- 
vairuos visą krašto ideolo- vę naudingi. Atsakiusiųjų 
ginj gyvenimą. Sovietų S-gos Urpe trūksta pavardžių kū- 
gyvenimą. Sovietų Sąjungos rėjų, pavasarį sulaukusių’

.moję ouvošikuię tukstan- komunistų partija yra poli- aštrios kritikos iš partijos 
-•lai v okiecin kolonistų sei- tįng jr dvasinė sovietų tau- pusės, kaip Jevtušenkos, j 

-4. -i,-, tos vadovė.“ j Voznesienskio, NekrasovoJ
kO OnT4i Siekiant vadovavimą Erenburgo, Dračo ir kt. Į j 

įabarisfkure Lietuvoje. \o-j gys^pjįjjtį norima vieno "Pravdos“ klausimus atsa-j
Viešas pareiškimas

kietinimo planų atpasakoji-1 centro 
mas lengvai galėjo sukelti 
mintis ir apie atkakliai vyk-:
domą Lietuvos rusinimą bei 
Komunistinimą.

Geologui J. Dalinkevičiui 
70 metų amžiaus

(E) Birželio 15 d. Lietu-

bui pajungti du milionus

ja nepakęsianti jokių auto-
voje pažymėtos Įžymaus' nominio pobūdžio siekimų.

23 d. numeryje paskelbė kis ir jam panašūs yra ”di-
programa — dainomis, šo
kiais. Žinoma, neapsiėjo ir 
be raketų.

Vidurnaktį laužo progra
mai pasibaigus, šokta iki 
saulė patekėjo.

Tvarka buvo gera, nebuvo 
triušmaujančių, svirduliuo
jančių.

J. Petraitis

p - • - -.ir ateityje teveiksianti klI; O kai kurie jauni kūrė- kytas, paaiškinant, kad ne-! pirmoji drąsuolė“ 1
amusio km. Sukaktuvmm-j viena , centro vadovaujama, jai savo noru stoję dirbti Į galiu išvykti "dėl vietos sto-i į Vilnių irapkrėtusi kitus, Į-

ko nuopelnai yra ypač dide- profesinė organizacija, api- žemės ūkio ir pramonės dar- fcOs lėktuve“. Po kelių dienų; skaitant ir panelę S. Narkė 
i Lietuvos geologijos moles-Į manti visus kultūros sričių bus, nes... tikisi rasti tinka- "atsiradus vietai“, tik lipantiiūnaitę, "lankymo bacilo 
:Ui. Jis aukštuosius mokslus į darbuotojus. Tai reiškia vėl mU temų. Partija ir čia ne- į lėktuvą, man buvo grąžin-i miS‘
išėjo Petrapilyje ir Kaune j naują žingsnį atgal, net ir patenkinta ir kūrėjų pasyvu- tas užsienio pasas, kuris iš 
(1930). J. Dalinkevičiui mi- ! palyginus su Stalino laikais, mą laiko Chruščiovo nuro- manęs buvo paimtas nusilei- 
nerologijos ir geologijos į Kodėl visa tai vykdoma? dymų boikotu. dus aerodrome,
noksiu daktaro laipsnis su-: Greičiausia, kad partija jau
ceiktas 1933 Grąžo universi-i
tete, Austrijoje. Mokslo dar-; 
bą Lietuvoje J. Dalinkevi- 
iius pradėjo 1925 m. Jis yra; 
parašęs daugiau kaip 85,

Lietuvos kultūros diena

AR IŠ PROTO IŠĖJAI?
------ --- ! Sniečkum stovėjau tribūno-

Šitokiu klausimu sutiko iš je jr filmavau paradą. Kaip 
Brazilijos sugrįžusį Į Lietuvą jro(jymą turiu filmą. Į ją

KAM TARNAUJA 
KOSMONAUTAI

(E) Ryšium su abiejų 
kosmonautų skridimu, birže
lio 19 d. sovietų kom. parti- 

j ja drauge su Aukšč. Sovietu 
f Tuo nesunku Įsitikinti pa- paskelbė atsišaukimą — jis 
šiskaičius senuosius "Vieny- skirtas visoms šalims, pa- 

. . Bės“ numerius. S. Narkėliū- žangiajai žmonijai. Jis aiš-
-. Netiesa, kad gegužės 1« raitės "apkrėsti“ negalėjau, i kiai Įrodo, kad sovietams 

d. as kaitų su Paleckiu ir nes jau vykdama Į Punską kosminiai žygiai pirmoje ei- 
1958 metais ji galvojo va
žiuoti i okupuotą Lietuvą.

Birutė Paprockienė

Įėję tarnauja komunistinei 
propagandai. Reikia pami
nėti tik kai kuriuos to atsi
šaukimo teiginius bei agita-

per Maskvos radiją
(E) Ryšium su Maskvoje

mokslinius darbus ir straips- Įvykusiu partijos plenumu, ______ __________
nius iš Įvairių geologijos sri-1 prieš jį per vad. Visasąjun-. lietuvių sugrižo Į Lietuvą, būnos 
cių. Ypač svarbūs jo darbai ginį radiją Maskvoje buvo: komunistų propagandos su-
Lietuvos ir Pabaltijo regio- suorganizuotas broliškųjų klaidinti. Jie tikėjo ten į^i ...
ninei geologijai. Jis yra ir respublikų“ kultūrų radijo toki gražu gyvenimą, apie cliauSai 'enau Kai ku iems; lokio pavadinimo) P°dę, kokie patikimi ir to-
eilės geologinių žemėlapių mėnuo. Birželio 13 d. leista kuri komunistai visur kalba. ne^y?rk1le^ifrPs.. .p.nYac*ai platų straipsni "D<mstae- buli sovietiniai kosminai lai- 
~..4.„_:.„. pasirodyti lietuviams — iš Ten nuvykę, jie greitai Į- LaS/’i^^ stebėjęsi n ka,’h1; (1^. Echo“ paskelbė Pabalti- vak- Skridimai Įkūniję "mil-

^nnrasti. kam H.K. 1 - . . žinišką tarybinės liaudies
jėgą, jos talentą ir genijų, 
ryškiai demonstravo tarybi
nės socialistinės visuomenės 
santvarkos pranašumus..?4 
Tarybiniai žmonės esą...”ne-

JO gimines. i pažiūrėjus aiškiai matyti, į 19gJ m. birelio 28 d.
Is Pietų Amerikos būrys kad filmuota buvo ne iš trr ii cimus "perlus“ mažiau są- 

! Pabaltiečių tarpe dar ryškus j moningai žmonijos daliai 
mano pasipriešinimas j klaidinti: taigi,—sklidimai

autorius. * pasirodyti lietuviams — iš Ten nuvykę, jie greitai Į- \* “p1 L“! derEcho“ paskelbė Pabalti-
Visa sukaktuvininko mok- ry*0 buvo pasakojama apie, sitikino esą apgauti: rado ne^eję suprasti, aip • • jo tautų bičiulis Erik Thom- 

slinė karjera vyko laisvosios "Pirčiupio Motinos“ pa-; visai ne tai, ko tikėjosi. Kai gijusi stovėti tribūnoje son. Nurodęs i Pabaltijo tau-
Lietuvos laikais- tie minkla. io kūrėia G. .Tokū- novvVn orinti ič gegužės 1 d.“ Šiai tariamo tu neteisėta naerobima au-Lietuvos laikais: 1925 m. jis minklą, jo kūrėją G. Jokū- 
buvo laborantu gamtos mu- bonį, dainas atliko saviveik- 
ziejuje, o 1939 m. jau Vii- lininkai, partijos Vilniaus 
niaus universiteto e. o. pro- miesto sekr. F. Bieliauskas 
fesorius. šiuo metu Lietuvo- kalbėjo apie menininko pa- 

meninės fotografijos parod- je atliekant giliaisiais gręži-' šaukimą, dar buvo atlikti 
doje eksponuota apie šimtas niais paremtus geologinius1 Jaunū kompozitorių — A. 
penkiasdešimt 41 autoriaus tyrimus, juose dalyvauja per' Bražinsko, V. Barkausko, V. 
darbų. Šią parodą "Tiesoje“ i50 Dal’inkevičiaus mokinių, i Kairiūkščio, R. žigaičio ir 
(139 nr.) vertindamas kino Prof. dr.J. Dalinkevičiusmi- kL kūriniai- Vakare akt. M. 
operatorius Alg. Mockus nu- nėjo ir 45 pedagoginio dar-' l^ironaitė skaitė Baranaus- 
rodė, kad vyrauja fotorepor- bo metus, šiuo metu Vil-iko> Maironio, S. Nėries ir 
tažas. Pasigendama dirban- niaus universitete geologi-' Jnst. Marcinkevičiaus kūn 
čio, kuriančio žmogaus pa-! jos mokslų fakultete jis va- "
vaizdavimo nuotraukose, e- dovauja Geologijos kated

mus.

kuriems jų pavyko gi įžti, iš
kur buvo atvykę. Vienas to
kių savo Įspūdžius paskelbė 
Brazilijoj leidžiamoj "Mū-

tų neteisėtą pagrobimą, au
torius teigia, kad 1940 me-laiško citatai labai tiktų

"made in Vienybė“ fabriką- tais fyykdytas Pabaltijo 
to vardas. - valstybių užėmimas, nuola-

4. Netiesa, kad "didelius tinis kraštų sovietinimas bei regėtai ištvermingi ir drą- 
komuristų ponus“ bandžiau rusinimas laikytinas pavyz- sūs“, o juos išugdanti parti-

sų Lietuvoj“. Jis ten rašo:
"Kai tik nuvykau Į Lietu- , , . . - ... .

vą, pirmas mano namiškių aPlankyti. Tikiu, kad Vie- džiu. Šiuo atveju Sovietų Są- ja. Aplamai, skridimas bu- 
ir riminiu nasveikinimas bu- junga viso pasaulio akivaiz- v?s marksizmo-leninizmo i-

dėjų triumfas... Dar pasigy- 
rus, kaip toli pasiekę sovie
tai, nurodyta, kad visi lai
mėjimai tarnaują taikos rei-

junga viso pasaulio 
doje parodė, kas vėliau Įvy
ko su visais rytų Europos 
kraštais ligi Elbės upės. Šiuo 
metu Kremlius žodžiais ir

ir giminių pasveikinimas bu 
vo: "Kibą tu durnas, ar tu iš 
proto išėjai, kad grižai Į 
Lietuvą? Mes norime ištrūk
ti, o jis grįžta.“

"Aš teisinausi, sakyda
mas kad man sakė, jog Lie
tuvoj gerai gyventi, visko 
pilna ir didžiausia laisvė. Ir 
mane stoty pasitiko, nufoto
grafavo, vaišino, vežiojo au
tomobilium, viską rodė. 
Man patinka. O jie tuoj at
kirto: "Pagyvensi, pamaty-

2ODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Mirė P. Mikutaitis

Vilniuje birželio 21 d. 
staiga mirė Vilniaus univer
siteto docentas Petras Miku- 

. į taitis, gimęs 1906 m. Jurbar-
Naujas pavadinimas— ; ko valse., Skirsnemuniškių

Žinijos“ draugija Į kaime.
(E) Maskvoje turinti savo! Velionis nepriklausomoj 

centrą ir visose respublikose Lietuvoj buvo gimnazijos
veikianti ypatingai ateisti- mokytojas, pavergtoj Lietu-1 gyvenimas. Greitai pasibai- 
nės propagandos srityje po-, VOJ buvo švietimo ministeri-Į gė ir mano laisvė. Pamačiau 

Čiurlionio bičiulis dail. A., litinių ir mokslinių žinių !> vidurinių mol^klų vai-į ir Įsitikinau, kad visur di- 
Žmuidzinavičiu* Čiurlionio 1 skleidimo draugija pavadin- i dybos viršininku, Pedagogi-i džiausią priespauda, kontro- 
sesuo ir jos kūiybos tyrėja ta nauja—Visasaiungine nio inst lektorium, "Tarybi-į lė, priežiūra ir bausmes.“
V. Čiurlionytė-Karužienė,

są, turėtų plačiau atsiskleis
ti "didžiosios ateities staty-

rai. Sukakties proga Aukšč. 
Sovietas Lietuvoje jam su-

ba“... Be to, mažai spalvotų teikė nusipejniusio mokslo
nuotraukų.

Atidarytas Čiurlionio 
muziejus

(E) Birželio 16 d. Druski
ninkuose atidai-ytas M. K. 
Čiurlionio muziejus. Muzie- 
jų-nameli atidarant kalbėjo

dail. P. Gudynas, komp. K. 
Kaveckas ir kt.

veikėjo garbės vardą.

nauja
"Žinijos“ draugija. Pavadi
nimas esąs pakeistas draugi
jos narių pageidavimu.

si“.
J "Na, ir prasidėjo mano

nės mokyklos“ redaktorium 
ir pagaliau Vilniaus univ. 
docentu.

Pasenęs gyvulys nužudomas, 
žmogus pavaromas.

spausdinta propaganda šie- į kalui, tad Įvairūs kraštai pa- 
, kia sudaryti Įspūdį, kad Pa-į raginti padaryti galą ginkla- 

Dabartinės lietuvių kalbos i baltijo respublikos savo no-į vimosi varžyboms, pasiūlyta
žodynas, redagavo prof. J. ru virtusios Sovietu Saiun- visuotiniai nusiginkluoti, at- 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl.,
kaina ........................  §12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina §7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie ‘ 
30.000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ......................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo-

ru virtusios Sovietų Sąjun- visuotiniai nusiginkluoti, at- 
gos dalimis ir kad ir šiandie kakliai kovoti dėl taikos. To- 

grynai propagandiniojos esančios "suverenės“ ir' ki°
’nepriklausomos“. Autorius turinio atsišaukimas skelb-

čia nurodo, kad tikrumoje tas spaudoje, per Vilniaus 
Pabaltijo valstybės šiandien) radiją ir Įvairiomis kalbomis 
laikytinos sovietinės imperi- per Maskvos ir kitų sovieti
jos kolonijomis. > nių bei satelitinių kraštų ra-

Gi ūkiniu atžvilgiu jos yra - dij° siųstuvus.
išnaudojamos, ir jų pramonė 
palenkiama Maskvos intere-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapi
sams.

Vis dėlto, pabrėžia Erik
dynas, V. Baravyko, 368 į Thomson, estai, latviai ir .. * .........................
psl. apie 20,000 žodžių, kai-' lietuviai ir toliau vykdo pa- ga 1 e gautl Keleivio įstaigoj 

• na ................................  $4.00 ‘ sipriesinimą. už SO centų.

<
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Trimituok, dėde Kazy!
J. KAMINSKAS

(Tęsinys)
Labai vienodas piemenų ninkas turėjo savo galvijus 

dienas paįvairindavo jiems ganyti, juos pririšdamas, ir 
skirta šventė — Sekminės. : prasimanyti jiems jau geres-

D e i • * • * nės ganiavos, teko būsimoPer Sekmines gamų jau * lauką užsėti dobi.

da rugiai jau būna gerokai Į3?-Nebuv0. t3"1 P™8“?“ 
paaugę ir išplaukę, pievos ir kalvutes, jos, geriau paga 
nubertus įvairiausiais žie- nytos, daugiau ir pieno pra- 
dais, miškai lapuočiai pačia-' dėjo duoti.
me žalume.

Ir piemenukai laukė Sek 
minių. Jie tada papuošdavo 
savo galvijus. Mėgiamoms 
karvutėms (tokių turi kiek
vienas piemuo) iš anksto nu
pilta iš lauko gėlių vainikus 
ir Sekminių vakarų jais pa
puošia karvutes, sukabinda
mi juos ant įagų. Visa ban
da tada atrodo šventadieniš
kai.

Beregint atsirado ir Pie
nocentras, bidonu nešinas, 
ir pasiūlė ūkininkams atlie
kamą namuose pieną jam 
parduoti, žadėjo neblogai 
mokėti, ūkininkas mielai su
tiko. Po kurio laiko, savo 
karvutes vis geriau prižiū
rint, kartais ir geresnę nusi
perkant, ūkininkui prireikė 
ir antrojo bidono.

Ūkininkas nudžiugo ne 
tik dėl to, kad dabar jis iš 
pieno turėjo pastovų jam 
taip reikalingą skatiką, bet 
ir dėl to, kad iš Pienocentro 
pieninės galėjo atsiimti jo 

į parduotą, bet jau nugriebtą

| tuvių suvažiavimas, iš Fed. 
į traukęs apie 7000 dalyvių.
' į iškilmes buvo atvykę vo- 

Vokietijos ir kitų kraštų su-
Tris ketvirtąsias dalis že- riausiems gyviems organiz- įįiejių valdžios atstovai: 

mės rutulio užima vandeny- mams tarpti visoje vandeny- • /ras
nai .................... .

į Vandenyno reikšmė
___Tokios didelės vandens no storymėje. V andenyne Į l.0 vldaus reikalų ministeri-
erdvės turi lemiamos reikš-į gyvena apie 150 tūkstančių, valst. sekr. Sepp 
mės žemės gamtinėms sąly-Į rūšių gyvūnų ir auga dau-! Schuartz, kitų Įstaigų atsar
goms, o praktiškai neišse-, giau kaip lo tūkstančių rū-1' ai» atstovavęs f-reiburgo ar- 
miami biologiniai, minera-į šių augalų. Daugumas šio
liniai ir energetiniai vande-l neišsenkančio turto atstovų
nyno ištekliai yra turtingiau
sias žaliavos šaltinis įvai
riausioms pramonės šakoms.

Vandenynas yra didžiu
lis šiliminės saulės energi
jos kaupėjas. T uo metu, kai 
žemės atmosferos ir litosfe
ros įšilimas ir atšalimas 
greitai keičiasi priklausomai 
nuo saules, pasaulio vande
nyno masė lėtai įšyla šilto 
sezono metu ir taip pat lėtai 
atiduoda šilimą atmosferai 
šaltojo sezono metu. Oro
srovės šią šilimą nuneša į že- Į vj

— Ar žinai, Maiki, kad vo prestyžo kėlimas. Juk tuo 
mudu pražiopsojom gerą tikslu jis dabar ir Europon 
čenčių iškelti savo balsą už j važinėjosi, pas popiežių bu- 
Lietuvą.

— Ne, tėve, mes nepra- 
žiopsojom nieko.

— Kaip tai nieko? Juk 
pereitą savaitę buvo Ford- 
džiulajaus?

— Aš, tėve, nesakysiu
”Fordžiulajus“: aš sakysiu 
Ketvirta Liepos.

— Nu, tai Rą tas reiškia?
— ketvirta Liepos ame

rikiečiams reiškia tą patį, tė

VO.
— Ale pas popiežių jis ne

suspėjo, Maiki.
— Kaip tai nesuspėjo?
— Ant karūnacijos pavė

lavo.
— Negali žinoti, tėve, gal 

norėjo pavėluoti.
— O kaip tu tą išfigeria- 

vai?
17* •— visai

Lro mumc
liktoji. Tai nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas.

— Nu, tai kaip tu rokuoji 
ar mudu tą dieną negalėjon. 
pakelti savo balso už Lietu 
vą?

— Gal ir galėjom.
— Tai kodėl nieko nepa- 

darėm?
— O ką tėvas būtum norė

jęs daryti?
— Ne aš vienas, ale abudu 

turėtume daryti. Tu mok. 
gerai angelckai, tai reikėju 
nusiųsti prezidentui Kene
džiui tyligramą ir paklausti 
kodėl Amerika gali iškilmin
gai švęsti savo Fordžiulajų, 
o Lietuva apie Vasario še
šioliktą negali nė užsiminti?

— Ponas Kenedis mudvie
jų telegramos neskaitytų, 
tėve.

Pasipuošia ir patys pieme
nys gėlėmis, rugių varpomis, 
žaliom medžių šakomis, o 
gėlėmis turi apipintus net sa
vo botagus. Nepasipuošęs 
būna tik dėdė kerdžius.

j pieną, kuris buvo reikalin-
\ isa banda su piemenų-; gas jo pradėtiems auginti 

kais linksmai Įžygiuoja į bekonams, 
kaimą, čia jų laukia šeimi-1 . ,
ninkės. Piemenukai pašilei-' Švariam, minkštam beko-
džia "kiaušiniauti*', eidami ru* atsirasti, kuris pribaigė 
per visus kiemus. Šeiminiu- agresyvią ilgais šeriais ir

mynus, Kuriuose sušvelnina 
šalčius ir vasaros Karščius. 
Vandenyno įtaka didėja ar
čiau ašigalių, len vandeny
nas gauna labai mažai sau
lės šilimos ir, atrodytų, e- 
sant tokiam šilimos Kiekiui,

yra panaudojami ne tik kaip 
maisto produktai, bet ir kaip 
žaliava daugelyje pramonės 
šakų.

Didžiausią reikšmę turi 
žuvies pramonė. Pasaulyje 
pagaunama apie 30-35 mili
onų tonų žuvies per metus. 
Savo maistingumu šis žuvies 
kiekis atitinka 150-200 mili
onų raguočių bandą. Dau
giausia žuvies pagauna Ja 
ponija, JAV ir Kinija.

Be maisto produktų, iš žu- 
ies gaunami technikiniai 

riebalai, gaminami klijai, 
žuvies miltai gyvuliams šer
ti. Iš žuvų žvynų gamina
mas guaninas, iš jo dirbti
niai perlai. Žuvų oda panau
dojama galanterijos ir ava 
lynės pramonėje.

kivyskupą prel. dr. Beil iš 
Heidelbergo ir kt. Be Vokie
tijos lietuvių, dalyvavo dar 
Prancūzijos Krašto Valdy
bos pirm. kun. J. Petrošius, 
Belgijos Kr. Valdybos pirm. 
St. Baltusienė, atvykusi su 
keliolika Belgijoje gyvenan
čių tautiečių.

Iškilmių programą vedė 
Vasario 16 Gimnazijos dir. 
kun. Br. Liubinas. Buvo su
giedotas Lietuvos ir sugrotas 
Vokietijos himnas, menišką
ją programą dienos metu ir 
spūdingas Joninių apeigas 
atliko Vasario 16 Gimnazi
jos moksleiviai. Suvažiavi
mo metu buvo pasiųstos tele
gramos naujai išrinktam 
popiežiui Povilui VI ir tuo 
metu atvykusiam į Fed. Vo
kietiją JAV prezidentui J. 
F. Kennedy.

Birželio 24 d. iškilmesvandenyno įtaka turėtų neį
didėti, net nykti. Tačiau pa-J Juio& žinduolių tai pe di
ėiame vandenyne vyksta ne-l 7'ę l’lam0,nint ''eiksmę tun Huettenfelde ir Gimnaziją 
nutvilkstamas šilimos pasi- ‘ banginiai, bet apie juos kitą 
skirstymas tiek statmeninė- kaita*
mis, tiek ir gulsčiomis kryp-!
timis. Vandenynų srovės ga-- VOKIETIJA

kės neišleidžia nė vieno pie- dai’ ilgesniu snukių lietuvis- bena šilimą nuo pusiaujo
menuko. neapdovanojusios 
ne tik kiaušiniais, bet ir la
šiniais. Visa tai sunešama į 
iš anksto sutartą kiemą, ir 
jame keliamas piemenų "ba
lius**, kepama kiaušinienė, 

, dažnai padainuojama, pa- 
žaidžiama, kaltais būna

kąją kiaulę, kuriai nebuvo ašigalių 
tvoi-ų ir kitokių užtvarų,' 
daugiausia yra nusipelnęs 
britas. Jis, mokėdamas už 
bekono kumoį neblogą pini
gą, darė tai, kad ūkininkas 
vis geriau gyveno ir sočiau

,i
linK. Mokslininkų 

apsKaiciavimu, Golfo srovė 
į šiaurės jūras atneša iki 
45 5 č šilimos, kurios jos gau-

valgė. i įįmos apykaita vyksta tarp
paprastai, tėve.' muzika, žinoma, būdavo pa-’ lr štai kaip perkūnas iš'J\ Šie skirtumai didžiausi

ir

Per popiežiaus vainikavimą! vaisinamas ir dėdė.
Balius užtrukdavo iki vė-ouvo didelis žmonių susigrū

dimas. Popiežius buvo ap
suptas tik kardinolų. Pašali
mai negalėjo nei artyn pri
eiti. Tai kas tokioj minioj 
natytų Amerikos preziden
tą? Kas galėtų jį tenai foto
grafuoti? Gal liktų visai ne- 
)astebėtas. Labai galimas 
laiktas, kad ir popiežiaus 
irtimųjų buvo įspėtas tą die- 
įą tenai nesirodyti, bet at- 
ykti jau po vainikavimo iš

kilmių. Taip ir buvo. Popie
rius priėmė jį privačioj au- 
liencijoj. Tada jau ponas 
Kenedis buvo iš visų pusių 
u popiežium nufotografuo

tas, ir plačiai spaudoje ta 
audiencija išpublikuota. Ši
toks prestyžo iškėlimas bus 
sunaudotas kaip aliejus at

giedro dangaus trenkė į mus 
maskvinio bolševizmas. Vėl 

lyvo vakaro. Piemenukai Ųskas pasikeitė. \ ėl atėjo 
skirstydavosi su pažadintu liesieji metai. Sunkesnis pa- 
jausmu. kad ir jie ko nors sklarė oras kvėpuoti, Mask- 
verti ir kad vėliau bus dar vos įvairiopai apnuodytas, 
daugiau verti, tik dar reikia ėl gavome pažinti, kas yra 
paaugti į pusbernus ir ber-; priverstino

Birželio įvykių minėjimas 
Luebecke

(E) Vienas iš labiau pa
vykusių Baisiojo Birželio

na per metus. Kuo didesnis minėjimų birželio 17 d. įvy- 
oro ir vandens temperatūrų! ko Luebecko mieste. Jis! 
skirtumas, tuo stipresnė ši-j šiais metans rengtas lietuvių 

pastangomis. Buvo iškilmės 
miesto kapinėse prie ten e-

paminėjo pagal dpa prane
šimus Frankfurter Allg. Zei- 
tung, Die Welt ir daug kitų 
vokiečių laikraščių. Apie 
gimnaziją vokiečių pabėgė- 

, lių ministerijos pranešimą 
į paskelbė Fed. Vokietijos or
ganas Bonnoje Bulletin, nu
rodydamas, kad gimnazijos 
išlaikymą ir dabar statybą 
remia ir vokiečių federali
nės ir paskirų kraštų įstai
gos.

sančių tautinių paminklų, 
pamaldos, vakare vyko iš
kilmingas aktas su kalbo
mis ir meno programa. Ben- 

veiksmų, perduodančių van-' drame trijų tautybių minėji- 
denyno šilimą atmosferai. į me dalyvavo ir kalbas paša-, na $2.00. 
Kartu su šilima perduodami ; visa vokiečių vai-!

arčiau ašigalių. Taigi ir šil
domoji vandenyno įtaka čia 
didesnė.

Garavimas yra vienas iš

NAUJAUSIOS KNYGOS

Grifraitytės eilėraščiai, pre- 
RUDENS LAPAI, Kotrynos 
mijuota knyga, 80 psl., kai-

darbo botagas. Į milžiniški drėgmės kiekiai. į džios atstovų, o akte dar da-Į AUKOS TAURĖ, Stasio 
nū* "Yrumpainumiguš 'dė- ! Vėl rudu čekis- Įšilęs vanduo garuoja. Dėl' ™iest0 VyV* barmis^Santvaro o-j! eilerascių
SS’SPSini™^’jūOs; t», mus piktai jodo, viską to did%a paviiStiniį van-į lo° PUSlaP‘U’

globdamas, nepalikdamas denų druskos koncentracija. ’ k!JOS atstovai’_ Jv.a!rių 01 &a.
neapteršęs net dūšios žmo- Vanduo tampa sunkesnis ir. nizacįJlI yeikejai ir. Sauslai 

grimsta gilyn. Vanduo mai-' estl*’ latvn*ir hetuvi* * mi‘

juos
pažadindavo galvijų ginti ji 
alkaną pūdymą, ir taip dar 
daug metų. į &UJ6-

* * * j Aš nežinau, ar bėra gyvas
Buvo ir tada, kas pagalvo-; dėdė Kazys. Bet jei jis tą 

davo, kad taip, kaip yra, nė-' viską matytų, kas šiandien 
ra geriausia. Vis dažniau Pas mus darosi, tikrai neiš- 
ūkininkams savo tarpe tek-! tvertų ir imtųsi trimituoti, 
davo pasikalbėti, kad iš to’ pakeitęs savo senąjį trimitą 
pūdymo nekas jiems naudos, i dar skardesniu. Ir ne 
Bet atsiskirti su trilaukiu— ’ tan\.kaf] žadintų dar mie
tam reikalinga draskyti pa- į gančius žmones gyvulių ra
čius kiemus, eiti i vienkie-' ryti, be^ visus Lietuvos žmo

žiai įrišta, kaina... $2.50.
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui. 130 psl., 
kaina............................$1.80,šosi Šitaip i ūandenvno gel- i nėJim? atvykęs VLIKo Vyk-!" natAnkJ nJf ir domosios Tarybos URT>

mes patenka didžiules pa v ir-. Karvelis kalbė- PLAUK, MANO LAIVELI,
šutinio vandens mases. Kuo 1 . * . * laigvinim* veik. Petro Segato eilėraščiai,

111 psl., kaina......... $2.00arčiau ašigalių grimzta van- Į į° aP^ _ . .
duo, tuo žemesnė jo tempe- ,r ™P«eius- Dar Pa5ake

-I
einančių rinkimų mašineri-j mius. Ilgai tą reikalą svars-i n^s sukilti prieš atėjūnus, su- 

.. ... , . 9 i jai. Ar dabar tėvas suprasi,! tę, kaimai pagaliau pradėjo kdti dėl sayo krašto laisvės.
tI-i -i k°dėl ponui Kenedžiui buvo! skirstytis, net ir valdžios pa-! Trimituok, dėde Kazy.

— Todėl, kad laiko ne
tun* . , . . , , . į nikavimo iškilmes pavėluo-

— Tai sakai, kad neskai-J 
tęs įmestu i gurbą?

. T. . . 1 _ Oi, Maiki, ta politika.— O ne, teve. Jis turi pa-, Htika
sisamdęs daugybę sekreto-j _ pf, tog ljtiko u 
nų, kurie skaito ir atsakine- ;

naudingiau . popiežiaus vai-Į skatinami
Prasidėjo naujas gyveni-

Jau labai metas!

SKAITYK STASIO Mi

ja visas jam adresuotas te 
legramas ir laiškus. Jie ir 
mudviem duotų mandagų, 
atsakymą. Jis būtų maždaug 
toks: Prezidentas dėkoja

ir Lietuvos pavergimo klau-

mas. Išnyko pūdymas, išny- CHELSONO PARASYTj 
ko bendras galvijų ganymas, KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
nebereikalingas tapo ir dėdė Amerikoje.” DAUG PA- 
kerdžius, teko užmiršti ir VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
piemenų šventę per Sekmi- STAIS VlRSAIS $4.00,

simas nėra judinamas. Pa-į nes. Dabar kiekvienas ūki-KIETAIS—$5.O<) 
taikauja Chruščiovui.

— Nu, ale Kuboj, Maiki,
Chruščiovas gavo nuo Ke- 

.... nedžio per nosi.jums uz te egramą ir labai, _ Tėvag RlystL Ruba pa_
džiaugiasi, kad jus e ia o , sjdard pavojinga Sovietu

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-

ratūra, tuo jis tankesnis ir 
tuo didesnes vandenyno gel
mes jis užima. Todėl gilyn 
temperatūra žemėja, nes gi
liausiai grimztantis vanduo 
mažiausiai šilimos iš pavir
šiaus gabena. Žemiausia 
priedugnio temperatūra 30- 
32 F laipsnių Šiaurės ledjū-į 
ry ir Antarkties srityje. Ki
tuose vandenyno rajonuose; 
priedugninė vandens tem- j 
peratūra pasiekia 34-35 F. 
laipsnių.

Kildami į paviišių, gelmių 
vandenys, maišydamiesi su 
aplinkiniais vandenimis, įšy
la. Kylantis iš gelmių van
duo atneša su savimi daug 
maistingų druskų. Todėl tos

kalbas visų trijų pabaltiečių 
grupių atstovai. Meninėje 
dalyje lietuvių ir vokiečiui 
liaudies dainas atliko solis-į 
tė M. Panse-Simaniūkštytė,', 
deklamavo Alb. Gedvilą,! 
skambino Rainer Gepp.

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.

kį klausimą, kuris ir jam Rusijos tvirtovė prieš Ame- i—'-ū--'—-r. 
pačiam labai rupi. Jis darys ,.;v„ ! kasdien lanko n \

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 

arna. Našlės Daugienės kieme ir jos mačiam įauai i uju. dis uett/o rjka Veikdami iš Kubos So-i A-<ia'uxcx-11 uaugiene? Kieme it ju? ma
šiuo reikalu viską, kas tik aįentaj o’,.ga_|žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,
galima. Ir po laišku būtų pa- nizUQja revoliucionierių liz- silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
dėtas parašas, tik ne prezi- dug piet^ Amerikoj. O mū- kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 

sų prezidentas, pataikauda
mas Chruščiovui, panaiki-

dento ranka rašytas.
— Maiki, aš nenoriu ti

kėti, kad prezidentas darytų no Amerikos karines stovyk

ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-toki monki-biznį. las Italijoj ir Turkijoj. To

— Bet ne jis pats tokį • Chruščiovas reikalavo, nes . _
'biznį“ daro, o jo sekreto-įj tos stovyklos buvo pavojin-'?aka dailininko Viktoro simankevičiaus gausiai įliustruo- 

ulbai tbvo Pnciiai Rat wi A mariVa ta. Tai gera dovana Kalėdų nroea iauniems giminaičiamsriai. Jis neturi laiko, tėve.’! gos Rusijai. Bet jei Amerika 
Tai viena. Antra, jam to-j ko reikalauja, Chi-uščiovas 
kie mažmožiai ir nerūpi. ' nenori nei girdėti.

— Bet ką jis daro, jei-į — Užteks, Maiki, nebau
gu laiko neturi? , gink manęs, ba aš užmigti

— Jam rūpi politika ir sa-j negalėsiu.

Lietuvių kultūros dienos 
Duesseldorfe

; RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
(ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

(E) Birželio 15-16 dieno- zas Liūdžius, 246 pusla
nkis Duesseldorfe susirinku-1 piaL kaina..........$3.00.
siu apie 170 Reino-Westfali-' ATSIMINIMAI APIE JUO- 
jos krašto lietuvių turėjo Į Zą LIŪDŽIU, parašė Pet- 
Kultūros Dienas — joms va- ■ ronėlė Liūdžiuvienė, 88
dovavo O. Krutuiytė-Boehm.! psi kaįna..............?1 00
Ta proga minėti birželio
liūdnieji įvykiai ir 1863 m• t>
sukilimas. Apie Lietuvos TUVĄ STATANT, Rapolo 
laisvinimo veiklą kalbėjo! Skipičio atsiminimai. 440 
URT vald. dr. P. Karvelis. Psk» kaina. . . . -.o.00

vietos, kur į vandenyno pa-; Jįs dar padarė atskirą pra- VIENIŠI MEDŽIAI, roma-
viršių pakyla gelmių vande
nys, yra biologiškai labai 
produktyvios ir žuvingos.

Vykstant statmeniškajai 
vandenyno cirkuliacijai, vi
si jo vandens sluoksniai gau-

nesimą susisukusiems Rei-i 
no-Westfalijos kr. PLB apy
linkių pirmininkams ir įga
liotiniams, pabrėždamas, 
kad Fed. Vokietijos vyriau
sybė yra pasiryžusi išlaikyti

na ir deguonies, kuris reika-, lietuviu tautini savitumą. A- 
lingas gyviesiems organiz-, pylinkių atstovams apie pa- 
mams vystytis. Deguonies dėti Lietuvoje pranešimą
vandenynas gauna ir iš at
mosferos ir iš viršutiniuose 
vandens sluoksniuose au-

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė. 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. ‘
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

padarė V. Natkus.
Lietuvių suvažiavimas

Vasario 16 Gimnazijoje
(E) Birželio 22 d. Huet- 

mosferos vanduo gauna ir į tenfelde buvo pašventintas 
jūrų augalams reikalingą! Vasario 16 Gimnazijos nau- 
anglies dvideginį. Visa tai i jojo pastato kertinis akmuo, 
sudaro geras sąlygas įvai- • ir ta proga įvyko gausus lie-

Kalėdų proga jauniems giminaičiams ; gančių augalų, vykstant jų 
pysakos kaina $1.80 su persiuntimu, j medžiagų apykaitai. Iš at-|ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. 

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway------:------ So. Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS
BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Vienišas žmogus
(Tęsinys)

Saulė jau artėjo laidos, ir veikiai ėmė temti. Mergaitė 
pakilo eiti, nes jos laukė dar tolimas kelias. Vienišasis 
žmogus kvietė viešnią pasilikti pas jį nakvynei. O kad toji 
buvo pavargus — ji ilgai nesigynė.

Ir barzdotasis vyras paklojo jai minkštą guolį. Ir 
kai jauna viešnia ramiai miegojo, jis negalėjo sumerkti 
akių. Keistas virpulys kuteno jo kraują. Jis visą naktį 
prasėdėjo ant durų slenksčio, žiūrėdamas į žvaigždes ir 
giliai dūsaudamas. O tos žvaigždės žėrėjo taip skaisčiai, 
kaip dar niekad! Jos, rodos, mirksėjo jam lyg viešnios 
didelės ramios vaikiškos akys, tai vėl lyg kažką šnibždėjo.
Jis buvo lyg jų užburtas.

Su aušra pakirdo mergaitė. Jai prausiantis prie 
šulinio — vyras negalėjo atsigėrėti jos stamantria krūtine, 
baltais grakščiais pečiais, švelniom kaklo linijom, jos 
lanksčiu liemeniu. Ji neleido jam ruošti pusryčių — pati 
juos pai-uošė; sutvarkė guolį, trobą; iššlavė ąslą, išbarstė 
takus smėliu. Ji net išskalbė, atsidėkodama už nakvynę, jo 
apnešiotus drabužius. Ir viskas atrodė kaip nauja. Viskas 
spindėjo ir švietė, lyg pati saulė būtų trobon įžengusi.

— Tamsta gyveni vienas, tamstai Siunku, kai niekas 
saulėtos, šiltos rankos.
ruoštis nepadeda, — čiauškėjo pakeleivė lyg vaikas.

Ir jos žodžiai smigo jam į širdį, glostė ją, lyg švelnios,
Bet vyras perdaug buvo prie vienišumo pripratęs, var

žėsi jos ir jai nieko neatsakė. Tik dėkėjo už trobos su
tvarkymą.

O ji — nepažįstamoji keleivė, lieknesnė už stirną — 
dėkojo jam už viešnagę ir nakvynę. Ir kai ji kalbėjo, ji 
šypsojosi, ir jos balti, sveiki dantys švietė lyg beržo tošis.

Ir atsisveikinusi, ji vėl nutolo, žengdama keliu į pa
kalnę ir dingo tolumoje už medžių, lydima keistuolio atsi
skyrėlio akių. Ji dingo kaip pasivaidinęs angelas, kaip 
pasaka, kaip sapnas, atsibudus iš miego. g

Tik nedingo mergaitė iš jo minčių, iš širdies. Taip, t 
jis liko vėl vienas, kaip seniau. Bet tik dabar pajuto savo ’ 
vienišumą. Ir tai jam buvo labai keista. Jis pats savimi Į 
stebėjosi. Kaip visa pakito nuo to laiko, kai gražuolė. 
keleivė pas jį čia viešėjo — jo lovoj miegojo, valgį ruošė, j 
trobą tvarkė... Ir tas nesuprantamas ilgesys — koks jis di- j 
delis, nenumalšinamas! Pabudo jame ilgesys — pirmą sy- j 
kį jo gyvenime — ilgesys moters, kuri visada su juo 
drauge gyventų, jo trobą tvarkytų, jam valgį gamintų, 
dalintųsi džiaugsmais ir rūpesčiais ir rudenėjančio gyve
nimo vaisiais... Anksčiau jis buvo save visiškai pamiršęs,
siekdamas tik vieno aukšto tikslo — padėti žmonėms bro-. j.ejj mažmožiai, ku- savo vyro žodžių prasmę.
liams, atnešti jų tarpan sandarą, kad liautųsi liejęsis, riuos verta nepamiršti, jei į Pavyzdžiui, jo žodžiai’Tu kuris negali "skristi,1bet gali 
brolžudystėje kraujas... Vėliau tapo sėsliu, atsiskyrėliu/ norima, kad bendras gyve-' atrodai gerai“ gal reiškia/ labai greitai bėgti. Jis nera- 
vienišu kaip anksčiau. Jis atliko nežmonišką darbą. Žmo- nimas butu laimingesnis. „Brangioji, tu šį vakarą at-. mus, mėgsta kivirčus pešty-
nės jam dėkingi, ir'jt) kartų kartos taip pat bus dėkingos/ l. Nepaversk vyro šeimos ' " " “ ~................ ""

baubu. Nesakyk vaikams:

SI’ SAVO MIELA KAIMYNE

Kairėj Jonas Januškis. dešinėj Jackus Sonda, vidury prof. dr. 
Vanda Sruogienė, 1958 m. rugsėjo mėn. pirmą kartą atvykusi į 
Bostoną. Drg. J. Januškis ir dr. V. Sruogienė yra viekšniškiai.

j 5. Negyvenkite visą amžių Lietuvo žemės ūkis sovietų 
(pagal laikrodį, nebarkite baudžiavoje (J. Audėno), 
vienas antro, jei katras pa- Tautinė valstybė ir ateitis 
sivėlinsite. (H. Blazo), Pažangiosios

6. Venkite supykti abudu politikos bruožai j
vienu kartu. <dl ’ K' Ra"'eho) *r “•

7. Gerbkite vienas antro 
privatiškumą.

8. Neaukokite visų šios 
dienos malonumų tam, kas 
jūsų nuomonę gali būti at-

I eities garantija.

Pats pinigų neuždirbęs, nemo
ka jais ir naudotis.

* • «
Kylys kylį varo.

* • *
Nepadėjęs neieškok.

9. Pasivaikščiokite kartu 
lietui lyjant

10. Retkarčiais praleiskite 
naktį viešbuty.

11. Kartu rinkite šeimos 
nuotraukų albumą.

12. Kartą per mėnesį vie
ną nakti praleiskite atskirai.

13. Išjunkite televiziją ir 
radiją ir pakalbėkite.

14. Visada turėkite suma-

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.............................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................  $3.00
f rank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 

! 1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik....................................................$2.00

nymų ateičiai — ką norsi Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
dirbti, statyti, pirkti ir tt K. . ._ , _ .

Cicagietes įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
15. Nemėginkite viešai 95 puslapiai, kaina............................................... S! 00

varžytis, visada vienas antrą'
palaikykite, ; r°L * • Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

, 70 puslapių, kaina.......................................... $1 00
16. Niekada nepradėk sa-' ..

kinio „Po viso to, ką aš esu' ^oscenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis

Vincas Mykolaitis-Putinas

PER VĖLAI

Ant kelio, ant lauko purvynas,
Dar eina iš žemės šalti pašalai.
Dėl ko gi ir mano krūtinėj 
Jausmų pumpuruotas daigynas 
Atgijo šįkart taip vėlai, taip vėlai?

Šį rytą visur stebuklinga:
Ir paukščiai pragydo, ir sodai pražydo. 
Masina pavasario šventės stalai, — 
Svečių į tą puotą nestinga,
Tik aš į ją kviestas, deja, per vėlai.

Aš meilės svajų vieną sykį 
Pavasario rytą klausiausi mielai, —
Ir vienas man žodis į širdį įkrito.
Tą žodį man šiandien tu vėl pasakyki, 
Kad ir per vėlai, per vėlai...

Moterų dėmesiui

tau padaręs“. 196 puslapiai, kaina ........................................................ $2.00

ŽMONIŲ SANTYKIŲ 
TRUMPAS MOKSLAS

Jei norite geresnius san-j 
tykius su kitais palaikyti, į- j
sidėmėkite šiuos patarimus: Į LEAVE YOUR TEARS IN 

Šeši svarbiausi žodžiai: įMOSCOW, Barboros Armonie- 
"Aš prisipažįstu, kad pa

dariau šitą klaidą.“
Penki svarbiausi žodžiai:
"Kokia jūsų nuomonė tuo

klausimu?“
Keturi svarbiausi žodžiai:
"Aš labai didžiuojuosi ju-

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

_ z~ umis.
Trys svarbiausi žodžiai: 
"Jei jūs leisite...“
Du svarbiausi žodžiai: 
"Ačiū jums.“

Vienas svarbiausias žodis: 
"Mes“.
Vienas mažiausiai svar

bus žodis:
"Aš.“

Stručiai geri sargai

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
k»in* ........................................ $1.2$

ŽVILGSNIS I PRAEITI. R- Žuko J- 
domus atsiminimai, «77 pal., kai
na ........................................ $6.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. AbelkM 
istorinis romanas ii šėmaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.5<

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 136 ps£

DIENOJ ANT, “knygnešių karaliaus* 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl- kaina... .$6.0$

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ...................................... $6.0$

Strutis — didelis paukštis,

Dabar jis galėtų ramia sąžine džiaugtis gyvenimo vakaru 
Ar jis neturi teisės paimti dar iš gyvenimo tai, ką iki šiol 
buvo pamiršęs — motelį ir meilę?-------

Nuo tos atmintinos dienos, kai svetimoji mergaitė 
įžengė į jo trobelę, dingo vyro ramybė. Ji sudrumstė ja. | 
Jis tai žinojo, jautė visa savo esybe. Ji buvo kalta, kad jis 
beveik nebeįstengė nieko dirbti Dažnai vienišasis žmo
gus rymojo prie lango, žiūrėdamas i tą pusę, kur keleivė 
mergaitė nuėjo. Jis aiškiai žinojo — ji buvo burtininkė, 
kuri užbūrė jį savo grožiu ir jaunumu. Jis nepajėgė iš
mesti jos iš savo širdies, iš minčių, nors veltui bandė. Ne, i 
jis negalėjo jos pamiršti, niekados! Ji jam likimo buvo j 
siųsta, kaip dovana, kaip atpildas už jo atliktus darbus. 
Ir juo jis labiau su savimi kovojo, stūmė tą mintį šalinnuo 
savęs — juo Įkyriau jos paveikslas jį persekiojo. Paslan- 
tingoii viešnia stovėjo priešais jį, lankė jį nakčia sapnuo
se, viliojo, gundė jį, Mekendama. Ir jis dažnai susimąsty
muose girdėjo jos skambų, žvalu balsą, kaip anuomet. 
Prieš jį spindėjo mergaitės keleivės mėlynos lyg lino žie
dai akys ir drumstė jo kraują. Ne vieną naktį jis praleido 
be miego, vartydamasis guolyje, arba ant slenksčio sėdė
damas ir dūsuodamas į žvaigždes, kurios žėrėjo tyg 
viešnios akys ir dar labiau jį neramino.

Kartais jam pasivaidendavo ji, praeinančių keliu mo
terų būrvje — geltonom, lyg kviečiu varpos, kasom, iškai
šytom rūtų žydinčiom šakelėm, nudribusia linine skarele 
ant baltų pečių. Jis skubėdavo prie jos — ja pasveikinti, 
iš arti išvysti, pasikviesti viešnagėm Bet tai būdavo ne ji, 
ne„ tik į ją panaši, kita mergaitė. Ir jis apsivylęs grįždavo 
dūsaudamas savajan kieman.

Pagaliau vienatvė jam tapo nebepakeliama. Ir vieną 
dieną jis paliko savo namą ir lauką. Jis traukė į šalį, kur 
girios slėniuose augo, plačios upės vingiavo, kur nuėjo jį 
aplankiusi mergaitė, pradingdama melsvuose toliuose.

(Bus daugiau)

rodai stebuklinga“.
4. Atsimink savo žodžius 

Palaukit, tėvas grįš!“ arba _ir kurie jam smen-
,>Aš leisčiau, bet tėvas ne
leis“.

nes. Bet jis gali būti ir geras

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAI 
paruošė Anicetas Simutis, daugy- Į 
bė žinių lietuvių h* anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pašau? 

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

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 7$ 
psL, didelio formato, gera popie- 
ra, kaina....................................$2.54

■sa

LIET G V A BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai” vir

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

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1946) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.56

ŽEME DEGA, J Savicko užrašu an
troji dalis, 414 psL kaina ____ $4.50

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, idomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi virno- 
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina..................... $0.75

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiojo- mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai. 

............................................... 50 Ct

ga į širdį, ir juos kartok.

sargas.
Tą jo ypatybę pastebėjo 

Australijos avių ganytojai,

irapa
$2.04

5. Būk rami, jei vyras sve- ir todėl dabar nemažai stru-
2. Nepasakok jam savo

bėdų, kol ji pavalgydinsi.
3. Išmok teisingai suprasti'

čiuose dainuoja 
krečia.

ar juokus

GRAŽIOS KOJOS

Martene Dietrich, atvykusi 
į Vokietijos dainų šventę 
Baden-Baden, sėdi taip, kad 
aiškiai batų matyti jos gra
žiomis laikomos kojos.

6. Nesakyk jam, kad jis 
yra senas tai padaryti, ką jis 
nori.

7. Būk namie, kada jis ten 
grįžta.»

i 8. Vyrui skirtas dovanas 
; pirk grynais, kad netektų 
jam už jas mokėti.

9. Neklausinėk vyro: „Ar 
mane myli?“ ir tikėk, kai jis 
sako mylis.

Abiejų dėmesiui..

O štai keli patarimai a- 
biem — vyrui ir moteriai.

1. Kartas nuo karto elki
tės, lvg būtumėte pirmą kar
tą susitikę.

2. Nevadinkite vienas ant
ro motina ar tėvu ir nesiar- 
tinkite per daug prie tų, ku-

{ rie taip daro, jei dar nesate 
80 metų.

3. Neikite gulti ginčytinų 
klausimų neišsprendę ir ne
susitarę.

4. Jei vienas iš jūsų pir

čių išmokė avis ganyti. 
Karingi stručiai labai ge

rai atlieka tas pareigas. Jie 
puola ne tik prie avių besiar
tinančius pėsčiuosius, betgi 
net dviratininkus ir automo
bilius. Jų snapo ar kojos 
pirštų smūgių niekas nenori 
ragauti, todėl ir avių vogti 
nedrįsta.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Varpas Nr. 5. Jį išleido 
Varpininkų Filisterių drau
gija, 279 psl., kaina $2. Ad
ministracijos adr.: 1214 N. 
16th St., Melrose Park, III.

Šio leidinio redaktorius 
dr. J. Pajaujis, redakcijos 
nariai—J. Audėnas, H. Bla
zas, T. Briškaitis ir M. Mac
kevičius.

Leidiny yra daug įdomios 
medžiagos. Štai kelių straip
snių antraštės:

Globalinės rungtynės su 
komunizmu (dr. J. Pajau
jo), Kultūriniai ryšiai su pa
vergtąja tėvyne (V. Čižiū-

SU2ADETINE. J. Titinio 15 tru 
pasakojimu. 180 psl. Kaina

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n- 
lietuviškai riekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ........................$5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $1.26

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SUNŪS, Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
iapiaL Kaina............................ $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, $96 paL, geras popierius 
‘ ‘ ...................................... $10 .00

no), Lietuvos partizanų ko- 
masis kiek sugadins naują; vos (J. Audėno), Maskvos| 
automobilį ar ką kitą, juo- pramoninė politika paverg-1 
kitės abu. toje Lietuvoje (P. Zundės),

ALTORIŲ EESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kisti viriai, 081 puslapis. 

• $6.00.

TEĖJUSIEMS NEGRĮŽTI M. Kati
liškio meistriškas anrašvmas. kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėro į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
▼os ir iš Amerikos lietuvių gws- 
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.04

NEPRIKLA USOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona« Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina .................... $5.0?

VAŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė J. Gimbutas J. Tingis. J. 
Balys Ir J. Žilevičius. 326 nsl- 
kaina ............................................. $5.00.

•'EZARTS. Mirko Jesulič romanaa 
1 trijose dalyse, kiekviena dalis o-< 

$2. ara visos 3 dalvs........... ŽR.o<»
NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 'vairių lietu
višku ir kitu tautu valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

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

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

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

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Rliumas. "T'rumpa» 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

‘JUOZAS STALINAS, arba katu 
Kaukazo išponis buvo paridaree 
Rusijos diktatorių Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, $2 peL, kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuoue nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.0$

UŽMkymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3f E. Broadvray ■ t ■ So. Boston 27, Mi

 —... ■nunaaii
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Abromas- žmoniškas žydas
J. KAMINSKAS

Mūsų gryčioje ramu ir šil- pasirinkimas, kas ko reika- 
ta. Maniškiai ką tik papus- lingas. Abromui tenka iš- 
ryčiavo ir išsiskirstė kas po- girsti ir karčių papeikimo 
gulio prigulti, kas savais vi- žodžių. Kai jau visi bus išsi-
šokiais reikalais. 

Pavasaris jau įpusėjęs.
rinkę, kas kam reikalinga, 
ateina valanda atsiskaityti.',

Pro langą šviečia linksma Kaip mokės? Pinigų čia ne
šaukite. Į ją nekliudo pro matyti.
langą žiūrėti žiemos raštais 
aptraukti stiklai. Ji pati la
šo ant švariai pašluotų grin
dų asloje savo raštus. Stak
lėse sėdi mano motutė ir au
džia. Turiu jai pritrynęs šei
vų atsargą, ir man tuo tarpu 
niekas nerūpi. Žiopsau.

Staiga atsidaro gryčios du
rys, ir duryse atsistoja Ab
romas. »

— Labas rytas, — sveiki-

Viena moterų nešasi sku
durų pundą. Abromas tepa- 
žiūri, kad skuduruose nebū
tų lino, ir skudurus deda į 
savo maišą.

Mergaitė samdinė nešasi 
kaulų ryšulį. Abromas ir 
juos priima. Atsiradę vyrai 
nešasi kas arklio uodegą, 
kas kiaulių šerių pundelį.' 
Abromui viskas tinka. Są-; 
skaitai baigti motulė atneša

PREZIDENTAS TARP VIENUOLIŲ

Prezidentas Kennedy, būdamas Airijoj, aplankė ir šv. 
Loreto vienuoles. To vienuolyno viršininkė sakėsi e- 
santi Kennedy pusseserė.

pranta nelengvą mūsų spau-l Pelėdų akių ypatybė — jų to- 
dos padėtį ir jos reikšmę y- J liaregiškumas. Jos gerai pašte-, 
pač už Lietuvos ribų gyve- : bi iš tolo net smulkius dalykus, Į 
nantiems tautiečiams, daug bet mažai mato sugauto, jau jų j 
lengvesnis būtų ir *' 1 ‘ ‘ 1
kelias.

SOVIETUOS JUOKAI

Kada važiuosime į Vieną

piamas ir suvaržymas iš
vykti į užsienį.

Propagandistas kalba apie 
didžiulius pasisekimus erdvėje j 
ir pasakoja klausytojams, kad
netrukus sovietų pilietis galės 
nusileisti mėnulyje.

Iš kiausytojų vienas pakelia. 
Į ranką ir paprašo leisti paklaus-! 

ti:
— Aš noriu žinoti, kada mes

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
Keleivio' naguose esančio laimikio smulk-Į TERORO IR VERGUOS 

I menas. Stvėrusi žiurkę, pelėda,! IMPERIJA SOVIETŲ 
norėdama pradėti mėsinėti, ap- RUSIJA
čiuopomis snapu ir apysnapio Joje smulkiai aprašyta 
šereliais ieško, kur jos galva. . bolševikinio teroro sistema, 

Į tos vergų stovyklos, kuriose 
į kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuviu kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina 52.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Basas toliau kasas.

Parduodamas namas
Parduodamas gerai įrengtas 

. namas su baldais, netoli ežero ir
didelės upės, su garažu 2 auto-; _ 
mobiliams, dvigubas sklypas. 

Rašyti: P. O. lio\ 51 c, 
Oklauaha, Ha.

Jieškojimai
(30)

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
kad geriausia dovana bus

naši Abromas ir prideda:—• keletą kiaušinių ir pagaliau davo Abromą. 
žydas kitas, nematytas, —ir, stato ant stalo puodynę pie-j Tik vieną kartą gyvenime 
linksmomis akutėmis api-j no bei duonos kepalą. ir aš galėjau ant Abixjmo su
bėgdamas gryčią ir pridary-i Iš ryto nevalgęs, Abro- PYk^-Buvo šitaip. Abromas

WORCESTER, MASS.

Baigė mokyklą

Aukštesniąją komercijos
damas duris, kad gryčios ne-; mas, atsiprašęs Jehovą, įsi-; nu.?]° i gJJĮ’bą, ° mokyklą baigė šie lietuviai:
šaldytų. Rekomenduojasi be • pila stiklinę pieno, atsirie- kiek \*hau išėjau i kiemą ir panįejįus Bučinskas, Karoli- 
reikalo, nes čia Abromą visi kia duonos ir taip gardžiai pamačiau klaikų, mane su-
pažįsta ir nuluptą. Ir pats valgo, kad ir kiti pradeda krečiantį vaizdą: Abromas 
Abromas čia jaučiasi savoje norėti valgyti. i aen^ nugaros užsimetęs nešė-
"parapijoje“ ir neprašytas Prisisotinęs Abromas susi-į si surišt°mis k0J°mis šėmą 
sėdasi ant suolo. | krauna maišan savo prekes; versi, man tėvelio pažadėtą,

Abromas ant kupros ne-1 ir ką čia gavęs, trumpam antas .an^inai?* , 
šasi didelį maišą. Tas maišas suolo prisėda ir, jei turi ką A Matyti, mano asaros buvo j 
tai jo universalinis sandėlis, įdomaus iš "svieto“, kartais jokios graudžios,kad tėvelis,
kuriame jis nešiojasi viską, • net iš Amerikos, papasako- 
ko jo "parapijiečiai“ gali j ja. Ir kai turgų baigęs Abro- 
būti reikalingi. ; mas išeina į kiemą, jo ne-,

Abromas, tik kvapą atga
vęs, pradeda ir reklamuotis, 
kad jis turi imbiero, pipirų, 
degtukų, moteriškų šukų, a- 
datų ir sagų, gražių skare
lių, kvepiančio muilo, veid
rodžių ir tt.

puola net mūsų margiukas. į 
Mat, Abromą pažįsta ir kai
mo šunys, todėl jis eina be 
lazdos, lankydamas visą sa
vo "parapiją“.

Pasitaiko, kad einant iš 
kiemo į kiemą, ateina ir nak-

Motulė, tokio siūlymo su- tis. Tuomet Abromas prašo-
viliota, keliasi iš staklių, o 
Abromas tuo tarpu iškelia iš

si naktigultos. Retas ūkinin
kas Abromui pasigailėjo

savo maįgn ka iamo turi ir nakvynės. ir. iei tik krosnis 
būna laisva, Abromas lipa 
ant dar šilto priekrosnio, o 
ten jau tikrai pailsi.

Kai naktį išmiegojęs, kar
tu su kitais atsikeldavo, Ab
romas visų pirma vandeniu 
pašlapindavo rankų pirštų 
galus. Tai reiškė, kad jis nu
siprausė.

Abromas buvo pamaldus 
ir todėl "nusiprausęs“ pra
dėdavo. ant kaktos užsimo
vęs dešimt Mozės įsakymų,

išdėsto ant stalo. Abromo 
prekės nušvitino stalą.

Kitos moterys, nugirdu- 
sios, kad Abromas čia, taip 
pat suėjo į gryčią. Prasideda

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAG1US-NA- 
GEVIČ1US, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa* 
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.

galėsime nuvažiuoti į Vieną? i, ko Dabužinskaitė ieško j tai atsiminkite,
,sios knygos:

Stasio Michelsono “Lie- 
j tuvių Išeivija Amerikoje,” 
į kaina minkštas vršeliais $4, 
{kietais $5.00.
i Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
iant", kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Kas nemoka skaityti, tam ne
gelbsti nė akiniai.

♦ *
Ką rasi nepasėjęs?

brolio Prano Dabužinsko, Jono 
sūnaus, gimęs 1920 m. spalio 1 d. Į 
Utenos rajone, dingęs 1944 m. , 
Rašyti: Lithuania, Vilnius,

| Pilies skersgatvis 7-10, 
Veronika Dabužinskaitė

(29)

na Barytė, Joan Brikaitė, 
Rapolas Bučinskas, Joana 
Čepulionytė, Jane Čiuplytė, 
Katrira Čypiūtė, Vanda Pa-i 
jėdaitė, Dennis Sabonaitis, 
Glorija Metrikaitė, Elaine 
Miškinytė, Elaine Šalkaus- 
kaitė, Vitas Spirauskas, Ma- ‘

ko veršį nusimesti nuo pe- rilyn Tumaitė, Marijona Za- 
čių ir jį paleisti į gurbą. . leckaitė, Jonas Snarskis ir 

Vi/ą savaitę taip prekia-' Raimundas Stanelis. 
vęs, apėjęs visą savo "para-• Klasikinę aukštesniąją 
piją“, Abromas sunkiu j mokyklą baigė: Marijona A- 
žingsniu grįždavo namo į i lonytė, Joanne Ambrozaitė, 
Kurklius šeštadienio "saba- Renata Baziliauskaitė, Kris-! 
to“ švęsti. Tada Abromo' tina Butkevičiūtė, Antanas 
švarko vienas skvernų būda- Kunsaitis, Kazys Butkus, Ri- 
vo palenktas ir užkištas už chmlas Lubinas, Kastytis 
juostos, o užlenkime ramiai Pauliukonis, Julius Šer- 
tupėjo jau nedėsli višta, ski- ’ mukšnis, Diara Sprindžiū- 
riama sabato vakarienei. i naitė, Bernardas Staliulio- 

Abromo žmona Kivkė, : nis, Antanas Štaras, Saulutė 
taip pat dievobaiminga,: Staškaitė, Kazys Tagmenas, 
dukros padedama, kraustė iš Karolina Truncaitė, Zigmas 
vyro maišo kas jame buvo Židonis, Ruth Andruškaitė, 
valgoma. Pats Abromas sta- j Jonas Krušas, Robertą Luč- 
tydavo ant švarute staltiese! kauskaitė, Stasys Jusinskas, 
užtiesto stalo septynių šakų Dovydas Jucevičius, Edmun- 
Saliamono žibintą ir, saulu-: das Žalimas, Liuda Bara- 
tei nusėdus, uždegdavo sep- • nauskaitė, Kazimieras Ga- 
tynias žvakutes. Tuomet vi-' gas, Jonas Gulbickas, K. 
sa Abromo šeima susėsdavo Mačionis.

įsakė, o Abromas tuoj suti- i 
pe-

Už ERZINIMĄ—MIRTIS

l^icholas L k raine (aesmėj), z6 m. amz.. naninSn 
užmušęs Robert Reidy žmoną ir jos 10 mėty sūnų 
tai. kad jie iš jo tyčiojosi.

už

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ................... SL50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl.. kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
........................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
j kaina ............................ $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ..................................... $0.35

I YTItVfK T-ICOR Hr F Ma-« w M' ■ —

tulaitis, 24 psl., kaina $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina ............... $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

aplink stalą, ir nebejauna 
Rivkė statydavo ant stalo sa- 

ilga šikšna apvyniojęs deši-i bato valgį su jau išvirta vis-' 
nę ranką, kalbėti savo pote-i ta. Ir visa Abromo šeima,l 
rius mums nesuprantama sukalbėjusi Jehovai skirtą 
kalba. Dieve gink, jei tuo maldą, ėmėsi vakarieniauti, 
metu gryčion

J. Krasinskas

NUOŠIRDI PADĖKA

Sandaros 16 kuopa (Wor- 
cestery) birželio 23 d. Vy- 

įsilauždavo Tada ir pavargusį Abromą,; tauto parke surengė geguži- 
Joje yra šio žymaus poeto! kiaulė — tada Abromo po-, atsipalaidavusį nuo bet ku-j nę laikraščių naudai. Iš tos 

»__• _.j---------—a:.. ~gegužinės pelno kuopa Ke
leiviui atsiuntė S20. •

keleivio redakcija ir ad
ministracija via labai dėkin
ga minėtos gegužinės rengė-}

visi eilėraščiai, 420 psl., kai-! teriai eidavo niekais, viską; rių rūpesčių, pagaudavo ra- 
reikėdavo pradėti iš naujo.’ mumas, ir jam atrodė, kadna $6.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE-

Žmonėse Abromas turėjo 
neblogą vardą. Kitus žydus

ROES, 88 psl. teksto ir 95 • žmonės vadindavo sukčiais,

ir jo gyvenimas nėra jau 
taip vargingas, kad ir jis yra 
gyvenime reikalingas.

psl. paveikslų, kaina $4.75.1 apgavikais, o Abromą aš ne- Tikrai, iš jo surinktų uo-: jams ir jos dalyviams. Jei 
Dr. Kazys Grinius, ATSI-’ girdėjau pakaltinant sukčia-Į degų ir šerių tolimame Vii- daugiau būtų tokių, kurie SU

MINIMAI IR MINTYS, II j vimu ar apgavyste. Savas | karišky žydai gamino pui- 
tornas, 336 psl., kaina $5. žydelis—taip žmonės vadin- kius šepečius. Belgijos fabri

PAGARSĖJUSI KEELER IR VAIRUOTOJAS

Christine Keeler, dėl kurios iš pareigų iš 
lėkė karo ministeris ir nemalonumų turi 
ir daugiau aukštų Anglijos asmenų, lenk
tynių vairuotojo Paul Mann lydima vyks
ta j tardymą.

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINĖ

Leavitt Drug
OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. • u
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«t 30th Street New York 1, N. Y.

kai iš jo skudurų audė gra
žias gelumbes, jo surinkti 
kaulai bene buvo reikalingi 
čekų cukraus fabrikui. O kas 
be jo galėjo viskuo aprūpinti 
jo "parapiją“? Taigi Abro-Į 
mo, to mažojo račiuko, tuo 
metu buvo reikalinga. Tegul 
dabar bando jį pakeisti vi
sokie kooperatyvai^.. Abro
mas supurto savo barzdą, 
kurioje pradeda pasirodyti 
jau ne vienas sidabrinis 
plaukas, ranka perbraukia 
per kaktą, kurioje padaugė
jo raukšlių, ir kaip visuomet 
dar giedria nuotaika pa
žvelgia į savo šeimą. Sabato 
vakarienė baigta, jau metas 
ramiai pailsėti. Gesinamos 
septynios žvakės Saliamono 
žvakidėje.

Kanadoje amerikiečiai kontro
liuoja 95 procentus automobilių, 
77 pr. gumos, 68 pr. žibalo, 60 
pr. elektros, 51 pr. chemijos, 45 
pr. popieriaus pramonės.

NEMALONU LIUDYTI

Aktorė Dolores Gray šluos
to ašaras, nes turi liudyti 
savo buvusio sužadėtinio 
James Lofland byloje. Lof- 
land kaltinamas, kad už 3 
milionus dolerių išnuomavo 
New Meksikoj tokius aly
vos plotus, kur alyvos visai 
nėra.

r i

AU- M

H R

nemokamai
prietatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

66 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

Priešais Naująjį Lietuvių Klubą
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

L3PP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. .Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 psi., kaiira .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.15

Į Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
| Kraučiūnr eilėraščiai. 124 

psi.. kaina ................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KA1I SENOVĖ.IF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl.. kaina .. $0.10

EILĖS IJ STRAIPSNIAI 
(kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.. 
kaina ....................... $0.20

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psl. kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................ $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................................  $0.75

.lAUETRs DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina ............... $2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

KA? YRA SOCIAIJZACIJA. 
į K. Kautsky. 31 psl.. kai

na ..................................... $0-30
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad w
Su BoaUa Vt.

i



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 28, 1963 m. liepos 10 d.

Vietines žinios
Kuri Lietuvaitė bus šių 

metų gražuole? i
MALONIAI KVIEČIAME 

I MŪSŲ TRADICINĘ

DOVANOS J LIETUVĄ Išleisime pusę biliono

S. Michelsonas — Keleivio 
įstaigos vedėjas

Naujas Laisvės Varpo 
antrašas

Laisvės Varpas nėraJau 10 m. Keleivio admi-1 
nistracijai vadovavo ir dalį, tiek turtingas, kad galėtų tu- 
jo (pirmąji ir antrąjį pus-'rėti savo patalpas. Todėl 
lapius) redagavo Jonas Ja-1 jam tenka prisiglausti pas

... T , . . • tuos asmenis, kurie jam va-
. ... -,.6. . i dovauia. Pirmininkui ir pro*Keleivio patikėtiniai veho-| ... - vf--;. T gramos veoejui Petrui viščinio Januškio vieton pakvietė 6. . . ,.x.

Stasį Michelsoną, kuris lai
kinai sutiko tas pareigas eiti.

Svečias iš Lenkijos

Lietuvaitės nuo 16 iki 60 
Į metų amžiaus, kurios nore-; 
i tų dalyvauti Minkų radijo 
i progiamų 29 metų sukaktu-!
j vių metiniam piknike gra-: -— - . ...... -i i. j: •
5 žuolės „Miss Lithuania of; rengia savo metinį ir jau tradicinį pikniką 
į N. E.“ konteste rugpiūčio [ 1963 m. liepos 28 dieną, 2 vai. popiet Bernice L aire 

11 dieną Romuvos parke,1 sodyboje, 357 Bay Road, North Easton, Mass.
Sti “Z vtt! Vieta graži, ym paikus plynas ir visokie.patogumai.

Minkierę, 502 E. Broadvvay Patartina atsivežti savo vaikus ar anukus, nes jiem.
yi a visokių žaislų, ir jie turės daug malonumo.

Kviečiame širdingai Tamstas atvykti ir atnaujintį

GEGUŽINĘ
LIETUVIŲ DARBININKU DRAUGIJOS 21 kuopa

Siųskite dovanų siuntinius Mass. valstybės biudžetas 
giminėms į Lietuvą per mūsų! priimtas $525,644,127 su- 
įstaigą. Čia kalbama lietu-i mos. Už pernykščių metų 
viškai, žemomi. kainomi,; biudžeU jis tė,.a 9 mil. do. 
galima gaut. Lietuve, Ubą. lerjų didesnis.
vertinamų prekių. Patarnau- • _____________________

Bostone vieši Liudas Abro-į

niui persikėlus į naują vietą 
gyventi, pasikeitė ir Laisvės 
Varpo antrašas. Dabartinis 
Petro Viščinio ir Laisvės 
Varpo antrašas via toks 

173 Arthur Street, Brock

So. Bostone. Atsiųskite savo 
vardą, adresą ir amžių. Ga
lite užeiti asmeniškai į Bal
tic
ite užeiti asmeniškai į Bai- .. . -e j,.Q11<ysl:ą Tmėsimp svečiu ir iš to-ic Florists eėliu bei dova- pažinų su savo senais diaugais. luiesime svečių ir is io 
ie Moru U genų bei do\a j p Dasįžadėjusių atvykti ir iš tolimesnių kolonijų,

nu krautuvę virsmmetu a-' nau’ >ia -
dresu arba telefonuoti AN | Todėl niekam nebus laiko nuobodžiauti.

..........................‘ Siame piknike bus visokių dovanų. Prie įžangos bus
kviečiam lietuvaites iš vi-1 . - •» -------

jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti siuntiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
Vedėja B. Sviklienė

GERIAUSIAI PASILSĖTI 
PER ATOSTOGAS

mavičius, buvęs Telšių mie-į ton 18, Mass. Telefonas pa-( kit savo miestus ar mieste-
sto burmistras, vėliau Kauno liko tas pats: J U 6-7203. 1 liūs, ,dalvvaudamos šiame...................... I

s. | Kviečiam lietuvaites ,s vi-; duodamos dovanos. Piknike bus ir muzika,
k- konteste, - aitovam i ~ Tikime, kad pasimatysime su Tamsta piknike.

Be valios nėra galios.
* * *

Dešimt vieno nelaukia.

i SAV-ON !
I t
•ROOFING and SIDING CO.} 
♦ •
• 409 W. Broadwav, So. Boston '
J AN 8-2150 {

• DAŽOME IR TAISOME {t *
Al Stecke F. Pukanasis }
Res.: 8 Faxon St. Natick ♦

lenkų gimnazijos direktorius 
Dabar jis gyvena Lenkijoj, 
j JAV atvažiavo savo duk-
tei-s, gyv. Rochesterį, N. Y., 
aplankyti, o į Bostoną už
suko su savo senais pažįsta
mais pasimatyti. Sustojo pas 
D. Nikolskį, buvusį telšiškį. 

Gali pabrangti cigaretės

tradiciniame „Miss Lithu- 
' ania of N. E.“ konteste. Iš-

--------  i įtektoji gražuole bus apdo-
Bostono Tautinės sąjun- vanota gražiom dovanom il

gos skyrius per Jonines su- vėliau bus surengtas balius 
rengė paveikslų laimėjimą, jos garbei.
Dail. J. Bagdono paveikslą j Pereitų metų gražuolė bu- 
laimėjo inž. J. Dačys, I. Ka- į vo Diana Kaučytė iš Dorche- 
mantauskienės — Bačans-į sterio, Kleopatros ir Antano 
kas ir Januso— M. Kalvai-; Kaučių duktė. Na, o kuri

Laimėjo paveikslus

tiene.
Gubernatorius svarsto su

manymą pakelti cigarečių 
mokestį iki 8 centų pakeliui. į kienė iš Nevv Jersey.
Tuo budu valstija turėtų* ... . , .,• . , \ įsi paveikslai buvo pačiųnauju pajamų apie 14—16 , J, , . *-i J i - ‘ dailininku dovanoti, todėl,mil. dolerių. ... , ... ’__________________ aišku, laimejmų rengėjai yra

j jiems dėkingi.

Knygų laimėjo O’Neil, S. 
Kazlauskas ir Ieva Trečio-

lietuvaite bus s 
žuolė?

ių metų gra-
Rep.

Mokykimės adresus rašyti

18 milionų nuostolių

Miesto susisiekimo įstai
ga (MTA) spėja, kad ji šie
met turės nuostolių 18 mil. 
dolerių. Pernai tų nuostolių

Suklysta.

655-0807 *1 3rockton 586-9272GARSIAME CAPE COD— 
Osterville. Mass.. Kurorte 

Prie atviro Atlanto jūros pliažo, 
pušų pavės.vje gražioje lietuviš
koje JANSONŲ vasarvietės 
viloje

“AUDRONĖ”i
I • Viloje “Audronė” erdvūs

J

KOMISIJA

Autobusai iš South Bostono išeis nuo Lietuvių Pilie* 
j Draugijos svetainės, kampas E ir Broadway, 1 valandą 

popiet. Kelionė į abi puses su įžanga tik $1.50.
Kelrodis: Važiuojant 138 keliu už trijų mylių „u„ Į kambariai ir gražus pušymis -

Stoughton, privažiavus Fernand Market po dešinei posukit; « giltos Golfštremo srovės at- 
i kelia Main Street ir už mvlios bus miestukas North Easton. jūios pliažas tik 7 minutės
Cia imkit vidurinį kelių prieš kalmukų, ir tas nuves iki kelio „ R.imi vj(,
Bay Road, tada sukit j kairę ir tiesiai į Bernice Claire sodybą. tos poilsiui jr žaidimams.

; * Geras lietuviškas maistas.
.— -------- ~ Vila atidaryta vasarojimui
V. Lembertas — magistras Grįžo šokėjai | nuo birželio 15 iki rugsėjo 15

dienos.
Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 

ansonai visus maloniai 
atvykti praleisti atos

ciu

Telefonas: AN 8-2805 Į
\Dr. Jos. J. Donovan\ » • 
\Dr. J. Pašakarnio •

ĮPĖDINIS
i t 
«

( OPTOMETRISTAS J
| Valandos: f
| nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. {

! Vakarais iš anksto susitarus {
447 BROADVVAY 

! South Boston. Mass !

. Aei-orantikos inžinierius Vi-Į Pirmadienio vakare iš
’talis Lembertas Connecticuttį Chicagos grižo 50 šokėjų su to J

Paštas padarė pakeitimų. į universitete gavo inžinerijos savo vadove Ona Ivaskiene. .ogas
Jis dabar kitaip žymi paš- . . j Jie dalyvavo An iojoj - Iš anksto dėl kambrių rezerva-

r ------- I jr Kanados lietuvių šokių; magistro laipsnį.

Praeitame numery žinioj sėte, o pirmieji trys yra nau- 
apie Bostono šokėjų sambų-i jį. Pavyzdžiui, So. Bostono

k,lv_ hcv-ųuJL- I r*° Įsibrovė klaida.! paštas iki šiol buvo žymimasbuvo beveik pu^ept^olik-1 t3kystimėliou bonką dova «*£ 
to miliono, o 1960 m. jis bu nojo Re Andriulionis, bet 
\o peisokęs per 22 mil. do- į Petronėlė Virbickiene, kuri

be to, sunkiai dirbo šeimi
ninkaudama. O tortas buvo

lerių.
Tą nuostolį sumoka Bos

tus. Jis dabar prašo jus ra, j r- ~
syti jūsiškio pašto numerį: Jis dirba Hartforde, Con. šventėje, 
iš penkių skaitmenų. Pasku-

: tiniuosius du skaitmenis pa- 
' liko senus, kokius pirma ra- TJ

tonas ir apylinkės miestai, dovanotas ne P. Izbickienės, 
kurių susisiekimui minėta į bet Onos Abdriulionienės. 
įstaiga tarnauja, bet, aišku, j Už klaidą atsiprašau. 
Bostonui tenka sumokėti di
džiąją dalį.

Įstaiga nesuveda galų su 
galais, nes viskas brangsta, i
o keleivių, besinaudojančių _ . ~ '
MTA priemonėmis, skaičius Sandaios -4 kuopos pus-:
mažėja, didėjant automobi-’ ^etmis susirinkimas bus šį.

Zis.

Brocktono Sandaros 
susirinkimas

po miesto pavadinimo. Da-Jyj 
bar reikia rašyti 02127, ir; i 
tie skaičiai turi būti parašy-| 
ti po valstijos pavadinimo.!' 
Todėl dabar, pavyzdžiui,!; 
Keleiviui reikia rašyti taip u 

Keleivis, 636 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass., 
02127.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS lietuvių 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Rangomis 1190 kilocikiu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Yimo kreiptis: E. Jansonas, 
15 R eisena! e St., Boston 24, Mass 
Tel. 288-59999. Po birželio 15 d. 
kreiptis adresu: Audronė-Janso- 

nas. 87 East Bay Road 
Osterville. Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 424-8425.
(—)

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. feixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

ir radiją

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA‘

lių skaičiui.
i .. i O. x V - • priderintų siuntiniams, pra-!;

Lembertai į tolimą kelionę 1 ,e! Va ® ia svarbių rei-; neia, naują cent ! s
kalų todėl prašau visus na-. ro >usitarimą su g. s. Rj j
nusda \\auti. VNESHPOLSYETORG

T. Miiauskas, sckietoiius.f įstaiga, būt priimama ūžta* 
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 

_ gaus užsakytus daiktus, ku-
- „ - ------------- — Marcele \ adehene is Ros-- bus aprūpinti dalimis ir
lankys San Francisco, Los lindale, Mass., po sunkios Į taisymu, pav., automobiliai,

Bostoniškiai Monika ir 
Pianas Lembertai su savo 
sūnumi inž. Vitalių ir visa 
jo šeima iškeliauja į ilgą ke
lionę skersai Amerikos že
myną ligi Pacifico. Jie ap-

Operuota M. Vadelienė

Angeles ir kitas Kalifornijos operacijos tebeguli Carney 
vietoves. Linkime laimingai ligoninėj. Linkime jai gręi- 
pakeliauti ir grįžti! i čiau pasveikti.
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motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal 
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan-

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass- Tel. AN 8.8761 ; tuotas ir skubus 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per j 
valandas nuo ių priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. , I
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- !
KAINA mūsu Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas “‘Singer*’ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik-1 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakave,; 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. j

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

SESUO ZORA
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku- ' 
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų.

* IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAž’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIl’NTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo .9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. rvto iki 7 vai. vak. ir eeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDfiJAS: JONAS ADOMOMS

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSION, MASS.
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1. Laisvas aptarnavimas: /
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ ; 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai • 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono : 
dieną. •
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas: :
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio . 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes * 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja. i
3. Dalių išlaidų garantija: ... i
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- Į 
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. ; 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo planą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsu visos šildvmo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 
10 £r 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums į 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia į 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi • 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. :

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna : 
Fuel Co„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame : 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus ! 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų ( 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums Į 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba /
pasiųskite atvirutę:   j

45 DORSET ST„ DORCHESTER j
FORTŪNA FUEL CO. į

Peter Maksvytis
Carpenter &. Builder 

925 E. Fourth SL,
So. Boston

, Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- 
» ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
j biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavimą. šaukite visados iki 9 ▼*- 
| landų vakaro.
| Telefonas AN 8-3630

RADUO PROGRAMA

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

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

Apsidrausk J
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

} Draudžiame nuo polio, viso- I 
‘kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
S Visais insurance reikalais { 
{kreiptis: }
• BRONIS KONTRIM

Jnstirc of thePeaee—Constable 
598 E. Broadtray 

So. Boston 27, Mass.
j Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
i _ ____________________

Ji pasako kiekvienam ateitį, 
todėl, jei nori savo ateitį žinoti, 
kreipkis kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro tel. 566-3107. 
Adr. 1258 Commonwealth Ave„ 
Boston. Mass.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, 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 AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius ir seiun.

x Dažau ir Taisau
* Namus iš lauko ir viduje. 

Lipdau popierius ir taisau^
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Satin Hill Avė.

J Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854 J

* “ ««**«««****«

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

Į Gazo šilimą permainyti $265 
Telefonas: CO 5-5839

* 12 MT. VERNON STREET i 
« DORCHESTER 25, MASS.
Žaaaataa»************a*a<

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Coiumbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

iLietavis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

i VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

• Namai ir Ūkis:
'287 Concord Rd_ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY. 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ordinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

l




