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Maskvoj pasirašyta trijulės 
sutartis nesprogdinti bombų

DABAR CHRUŠČIOVAS SIŪLO DARYTI 
NEPUOLIMO SUTARTI IR UŽBAIGTI 

ŠALTĄJĮ KARĄ
Amerika ir Anglija sutinka šį klausimą svarstyti, 

bet Prancūzija ir Vakarų Vokietija priešingos

---------- ... . į Kiek yra žinoma, nepuolimo į
Galų gale trys didžiosios 

pasaulio valstybės — Ame
rika, Anglija ir Sovietų Są
junga,— kurios iki šiol da
rė savo branduolinių bombų gjoj tokiai minčiai buvo 

priešingas ir Washingtonas.

sutarčiai yra priešingas 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, ir tokios sutaities 
bijosi Vakarų Vokietija. Iki

PRIEŠ JI BUVO SI TULĘ Baigiasi Anglijos 
lordų gadynė
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Kaltina valdžią pataikaujant 
negrų riaušimaka iu

^raitę\nglų~*parlamentas! BALTVEIDŽIŲ TEISĖS SIAURINAMOS, O NEGRAMS
priėmė įstatymą, kuris lei-! DUODAMA NEPAPRASTŲ PRIVILEGIJŲ
džia loidam» atsi&ak\ti sa- Taįp eSą daroma pašto įstaigose ir kitose federalinė. 
vo titulų, tapti paprastais

Čia matome Sirijos prezidentą gen. Louay Attassi 
(kairėj), atvykusį i Kaira. ir Jungt. Arabu Respublikos 
minžsteri pirm. Aly Sabri besiklausančius savo kraštu 
himną. Kr;eš dabartinę Sirijos valdžią buvo sukilę 
jaunieji karininkai., kurie yra didelėj Nasseria įtakoj 
ir pi .e>ingi savo valdžiai dėl to. kad ji nerodo Nasse- 
riui visiško paklusnumo. Sukilimas numalšintas, bet 
jame žuvo šimtai žmonių.

Lietuvoje pasibaigė bajo 
rų gadynė, o Anglijoje bai- į 
giasi lordų laikai. Pereitą

bandomuosius sprogdini
mus, užkrėsdamos nuodin
gomis nuokritomis orą ir 
vandenį, padarė sutarti dau
giau tokių sprogdinimų ne
bedaryti. (Žiūrėk 2-rajame 
puslapy vedamąjį Ką duos 
Maskvos sutartis“.)

Sutartis buvo padaryta 
Maskvoje, Nikitai sufleriuo- 
jant, ir pereita šeštadinį te
nai nuvyko Jungtinių Vals
tybių užsienio reikalų vedė
jas Rusk ir Anglijos užsie
nių reikalų ministeris Lord 
Home, kurie kartu šu Sovie
tų užsienio reikalų ministe- 
riu Gromyku šį pirmadienį 
patvirtino tą sutarti savo pa
rašais. ii _ , . . ;„ . . , . į Dabar, kai susitarta nu-i

N\>rs už kiekvieną \ aisty - trauktj branduolinių ginklui ... .. r u-ug™ 
bę buvo padėtas uk vienas; band pagamintus gink- nkole- B Carac^ kaleAlm.° 

r-i "vi TvI: * .„J pereitą savaitę įssilauze ir

bet jo nuomonė gali pasi 
keisti.

Nepuolimo sutartis, kaip 
Chruščiovas neseniai ją aiš
kino Rytų Berlyne, tui etų 
pripažinti dabar esamas sie
nas. Tokiu būdu būtų pri
pažintos ir dvi Vokietijos, 
demokratinė ir komunistinė. 
To nenori nei Vakarų vokie
čiai. nei Prancūzija. Tada 
būtų nuskandinta viltis ii 
Lietuvai atgauti laisvę.

“misteriais“ 
rinkimuose
Parlamentu Anglijoje pa
prastai vadirasi Liaudies 
Rūmai (House of Com- 
mons), ir lordai iki šiol ja
me nedalyvaudavo: jie tu
rėjo atskirus Lordų Rūmus., 
į kuriuos buvo renkami ne 
tiktai pasauliečiai, bet ir 
bažnytiniai didikai — arki- 

1 vyskupai ir vyskupai. Tie 
{ -joniški parlamento rūmai 

dar nėra visai panaikinti,

ir dalyvauti 
į parlamentą.

valdžios darbovietėse

Rado dvidešimt 
kubiečių bombų

Kongrese jau keletą kartų 
buvo protesto ba^ų, kad 
Kenedžių valdžia pataikau
ja juodveidžių riaušininkam 
ir tuo būdu dar daugiau juos 
skatina maištauti.

Piaeitą savaitę Texas 
valstijos kongresmanas, de-

Aniei iku gaidų įVeneciieioį pabėgo
sunaikinti Rusiją j kalinių

KODĖL NEIŠĖJO 
“KELEIVIS“?

l tačiau laikosi tik kaip sena

Ii tradicija, kaip ir Anglijos 
karalienė.

\ Argentina turi 
\ naują prezidentą

Mendevillės miestelyje,
Louisianos pajūry, Ameri
kos žvalgybos (FBI) agen-
tai apsupo kubiečių namą ir mokratas'J<« Poorįra'iinė- 
. ad° bombų sandeli Kon- jo kad pastalaisiais' laikais
Smbu ir aute 2“^ iasi« Jungti-
bombų ir apie 2,000 svarų nėse Valstybėse pradėta tai- 
dinamito joms užtaisyti, ši- Ryti prieš baltuosius. Jisai 
ta amunicija buvo sukaupta sakėsi turįs faktų, kad taip 
ir ruošiama prieš Kubos dik- i daroma beveik visose fede- 
tatorių Kasti ą. Bet FBI sako valinės valdžios įstaigose, 
kitaip. Esą, sprogstamoji Pavyzdžiui, Dalias (Texas) 

i medžiaga buvo ruošiama pašte trvs negrai tamauto- 
prieš "svetimą valstybę, su jai buvo pakelti į aukštes-

i .

Porą pastarųjų savaičių

kuria Jungtinės Valstybės 
______  gyvena taikoje.“ 0 kas tą

Pereitą savaitę Argenti-j Uik« J^.dar nese‘
nnip buvo išrinktas naujas 1 Piai Kenedžio valdžia 
piezidentas, 62 metų am-Į į^ndė Kubon įsiveržti ir 
žiaus kaimo daktaras Artu- Į Kasti 4 nuversti! Ir taika su 
ro Illia, italų ateivių sūnus.! Rastru ibi šiol dar nėra pa

’ Keleivis“ neišėjo. Skaityto-į jjs priklauso Liaudies Radi-1 įkasyta. Rodos, visai aišku,
jai teiraujasi, kodėl? { kalų Sąjungai. Nora organi- t J^d Jungtinės Valstybės te-

Paskutiniame “Keleivio“ I zacijos vardas nedaug tepa-S bėra karo stovyje su Kuba.
parašas, tačiau iš ^as^^'Hus paliSa^iraip buvoftii pereitą išsilaužė ir numeryje buvo įdėtas pi»“ Įsako, bet gana to, kad Illia Tai kodėl >'ra persekiojami
tono, be paties Rusko, nu- savaime Jq10 klausimas, kas ■ pabėgo 100 kalinių, beveik mame puslapy pfcaiikini-Į esąs nusistatęs prieš komu- Kubos revoliucionieriai, ku-
skrido dar keletas senatorių tur- g^Klų daugiau A-Į komunitsai. Maištas ki- mas, kad mūsų laikraštis ne-į ristus ir prieš peronistus. Į

Venecueloje. Pietų Ame-

ir būrys valdžios merika. ar Rusija? lo per pietus. Apie 900 kali- galės išeiti dėl mūsų darbi-: rinkimus jis ėjo šūkiu: pa
so apie 20 žmonių. Mat, bu-! Pasiremdamas Washing-I nių puolė sargus, nuginkla-; ninku atostogų. Matyti, 
vo gera proga už piliečių pi-i tQno jrformacijomis. ”New vo juos. nuplėšė uniformas draugai skaitytojai to pa- 
nigus pamatyti Maskvą ir5 yOrk Times“ žinių agentu- * ir nuogus uždarė celėse. Per aiškinimo nepaatebėjo. 
panėšėti Kremliuje. O po- ros redaktorius H. W. Bald-i susišaudymą 4 žmonės buvo Administracija atsi
kylį Chruščiovas iškėlė tik
rai šaunų.

Derybos dėl tos sutarties 
ėjo Maskvoje nuo 15 iki 25

vin sako: branduoliniais' užmušti ir 40 sužeista. Tuo-, tos pertraukos, 
ginklais Jungtinės Valsty-j met šimtas riaušininkų pa

atsipraso

leisti politinius kalinius!

Rastras nori-X- 'AT

i dar SlOftOOflOO

rie ginkluojasi prieš Rastrą? 
Nejaugi su Chruščiovu pa
daryta tokia slapta sutartis?

PREZIDENTAS LAUKS 
NEGRŲ EISENOS

bės toli pralenkia Rusiją.* bėgo per sienos skylę, kuri Amerikoj Uždraudė 
Mes turim tų ginklų įvai-, buvo jiems padaryta iš lau-'

. i
5 Kubos barzdočius reika- 
Į lauja dar $10,000,000 už in-. 
; vazijos belaisvių paleidimą, 
i Sako, jis gavęs už juos mais-

ji pasitiko Sovietų užsienio! Atominiu ir branduoliniu ** ”.taulos Klaisvinim0“ or; , Pe' ,1;? met4 Amerikoje I tu ir vaistais tik 43 milionus 
reikalų ministeris Gromy- ^““TSerika"krinti to!' ^nizacja. kun stengias, buvo plaunamas vaistasi nuo. dolerių, o buvę suderėta 53 
kas. Sovietų ambasadorius £? iSdia nuversti prezidento Romulo; 'ežio - Krebiozen. Jį buvo, milionai. Todėl jis plūsta A-
Amerikai Dobrvninas ir ke- „mvho^ Betancouno valdžią ir į- kiadęs ai sugalvojęs vienas j mcrjkos Raudonąjį Kryžių
lėtas kitų žvmių asmenybių: 5! J, t™, N ie-a* i u’vra 5teisrti Kastro rūšies komu' Ju’?°;lavM daktaras. Bet A-į įr valdžią "apgavikais“ ir 
tačiau pats Nikita nepasiro-j dauXu neCreikia o a™' nistin!,ežim* merikąs gydytojai nuziure-į "sukčiais“. Washingtono
dė. Jis vadovavo tiktai su- „ & Xnotorifa ke -1________________________  jo, kad tas neva vaistas ne-|valdžia kad ji nieko

ra. ginklų technologija kei ra joks vaistas ir paskelbė j tam barzdylai neskolinga,
ciasi taip greitai, kad krau- ».n imja i »j »

* • e A*«*A J ULBU J 11 le LklUai Y UI ldU JT J •
liepos. Kai pereitą šestadie- riausios rūšies tiek, kad ga-į ko Sakoma, kad ta pabėgi-
nį Maskvos aerodrome nu-Į lėtume nušluoti Rusijos! ma ^organizavusi komunis- ____
tupe amerįkiecių lėktuvu mie5tus kelis kartus. ■ tu “tautos išlaisvinimo“ or- Per 13 meti

tarties pasirašymo ceremo
nijoms didžiojoj Kremliaus 
salėj.

Sutartį pasirašius, buvo 
iškilmingas banketas.

Antradienis buvo skirtas 
pasikalbėjimams apie toli
mesnius žingsnius. Chruš
čiovas dabar nori padaryti 
nepuolimo sutarti ir užbaig
ti “šaltąjį karą“. Apie tai 
bus kalbama turbūt kelias 
dienas. Amerikos Rusk išsi-

narni į sandėlius ginklai po 
kelerių metų gali būti jau' 
pasenę.

Brooklvne praeita savai-j 
tę policija suėmė 80 žmonių,: 
kurie trukdė sveikatos cent
ro statybos darbą. Tarp su- 
imtųiu vra 24 negrų kunigai.

SUĖMĖ 24 KUNIGUS

Jie suklaupę ir sugulę aplink j 
reiškė, kad būtų labai svar- statyba nepraleisdavo nei 
bu įvykdyti šioje planetoje trokų. nei darbininkų. Jie 
taiką.“ protestavo, kad nrie to dar- i

Anglų ministeris taip pat bo permažai priimta negrų.!
mano. kad dabar pasirašyt___________________
toji sutartis yra tik pirmuti- DRABUŽIAI PABRANGS
uis žingsnis prie svarbesnių; --------
sutarčių. Į Amerikos drabužių fabri-’

Tačiau kaip vienas, taip kantu sąjungą praneša, kad 
ir kitas pabrėžė, kad kol kas pradedant rugsėjo trečia 
jiedu nori tiktai susipažinti diena bus pakeltos drabužių 
su Chruščiovo planais, o pa-, kainos, nes ta dieną įsigalios 
skui jų valdžios turės dar įstatymas, kuriuo mažiausia 
patirti, ka apie tai mano ki- alga pakeliama nuo $1.15 
tos Vakarų fronto valstybės. iki$1.25 valandai.

Generalinis prokuroras Ro
bert Kennedy senato teisiu 
komitetui liudijo, kad pre
zidento pasiūlyta civilinių 
teisių programa yra būtina.

j apie tai spaudoje. Išradėjas i
Įšoko savo vaistą ginti. Gy-’ŽEMĖS DREBĖJIMAS
• dytojai pareikalavo, kad jis
• duotų jiems ta vaistą išban- 
Į dyti. .Jis atsisakė, ir valdžia 
Į uždraudė pardavinėti Kre

biozeną žmonėms. Išradėjas 
nusižemino ir prižadėjo 
Krebiozeno nepardavinėti.

Prezidentas Kenedis už- 
gyrė negrų organizuojamą 
eiseną į Washingtoną, nu
matytą rugpiūčio 28 dienai. 
Pradėjus gubernatoriams 
kelti protestą, kad tai eise 
nai vadovauja komunistai, 
Kenedis atsakė: komunistai 
gali dalyvauti, bet aš nema
nau, kad tos demonstracijos 
vadai yra komunistai. Aš jų 
lauksiu Washingtone.

KORĖJOJE ŠAUDO 
AMERIKIEČIUS

SUNAIKINO MIESTĄ

Liepos 26 d. Jugoslavijoje 
įvyko baisus žemės drebėji
mas, visiškai sunaikinęs 
Skoplje miestą. Iieškant už
griautu lavonų, vartojamas 
dinamitas ir buldozeriai 
griuvėsiam išsklaidyti. Kiek 
iš viso žmonių žuvo, rašant 
šią žinią dar neturėta aiškių

I Tau beveik šimtą metų davinių. Kai kas spėjo, kad 
tarp Amerikos ir Meksikos'galėjo būti iki 10,000 aukų. 
ėjo

i AMERIKA GRĄŽINA 
J MEKSIKAI ŽEMĘ

Washingtone gauta žinių, 
kad Korėjoje kiniečių ko
munistai pradėjo terorą. 
Vieną dieną iš pasalų buvę 
nušauti 3 amerikiečių karei
viai ir vienas Pietų Korėjos 
policininkas.

ANARCHISTAI SUMUSĖ 
KUBOS AMBASADORIŲ

ginčas dėl ploto žemės i Amerika pasiūlė pagalbą.
I EI Paso apylinkėj, kuri buvo Į 
■ atskirta nuo Meksikos, pasi-' 
! keitus Rio Grande upės va- 
i gai. Dabar susitaikvta. Da- 
i bal tinė upės vaga bus atkel-

VIENU BĖGIU 
GELEŽINKELIS

American Machine &

J Kubos ambasadą Lon
done įsibrovė būrys Anglijos 
anarchistų ir pradėjo reika
lauti, kad Rastras paleistų 
politinius kalinius Kuboje. 
Aplamdė Kubos ambasado
rių ir suvaidino sėdėjimo 
streiką.

nes vietas, aplenkiant 53 
baltuosius tarnautojus, ku
riems tas paaukštinimas tu
rėjo atitekti,, einant įsigyve
nusia tvarka.

Kongreso komitetas pašto 
reikalams prižadėjo šitą rei
kalą ištirti.

Dėl tokio negrams patai
kavimo Brooklyne baltųjų 
vaikų tėvai patraukė teis
man mokyklų valdybą. Jie 
parodo faktais, kad, patai
kaudama negrų riaušinin
kams, mokyklų valdyba
pradėjo vartoti diskrimina
ciją prieš baltuosius. Tenai 
baigiama statyti aukštesnio
ji mokykla, ir mokyklų val
dyba nutarė toj mokykloj 
mokinius “subalansuoti“ 
taip, kaip reikalauja negrai. 
O jie reikalauja, kad mo
kykloj turėtų būti tiek pat 
“spalvotų“ mokinių ir tiek 
pat kitokių. Einant tokia 
tvarka, toj mokykloj turės 
būti 35.2% juodukų, 33.6% 
portorikiečių ir tik 31.2% 
baltveidžių. Kadangi toje a- 
pylinkėje juodukų tiek daug 
nėra, tai mokyklų valdyba 
sutraukė juos iš toliau, ig
noruodama seniai jau įsigy
venusią kaimynystės siste
mą, pagal kuria mokiniai 
lanko mokyklą tiktai savo 
kaimynystėj.

Mokinių “subalansavimo“ 
negrai rikalauja jau ir Bos
tone.

Pereitą savaitę jie buvo 
nutarę suruošti tam čia di
delę demonstraciją, bet kaip 
tik tuo laiku trys negrai ban
ditai išplėšė vieną krautuvę 
ir nušovė policininką. Dėl to 
susidarė nepalanki situacija.

BRITAI SVEČIUOJASI 
PAS KASTRĄ

ta i senąja vieta, padarant' Foundry bendrovė praneša, 
jai cementini kanala. Tas kad busimoj pasaulinėj pa-

Iš Londono pranešama, 
kad 8 britų darbiečiai, par-

_ __ Washingtone pereitą sa-j lamento nariai, išvyko į Ku-
darbas*apšVaičiuota*kainuos'rodoie New Yorke ji įreng-jvaitę į tuščią Kubos amba-’bą pasveikinti Kastro, kuris 
6 milionus doleriu, kuriuos sianti vienų bėgių (mono- sadą pro langą buvo įmesta; minėjo 10 metų sukaktį nuo 
padengs pusiau Amerika ir rail) geležinkelį. Jis kainuo- bomba. Kilo gaisras, bet jis Moncados kareivinių paė-
Meksika. siąs $3,800,000. buvo greitai užgesintas. mimo.
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Ką duos Maskvos sutartis?
Nuo to laiko, kai mokslas nustatė, kad branduoli

niu sprogmenų nuokritos yra pavojingos ne tiktai žmo
nių sveikatai, bet ir gyvybei, kad ilgainiui žmonės pradės 
gimti su vėžio ligomis, o vėliau galės ir visiškai išnykti,— 
nuo to laiko visuomenės opinija pradėjo spausti vaistybių 
vadus, kad tie sprogdinimai atmosferoje būtų nutraukti 
ir uždrausti.

Amerika pirmutinė padarė žingsni ta kryptimi. Pre
zidentas Eisenhoveris 1959 metų balandžio mėnesi parašė 
Chruščiovui laišką, siūlydamas laisvu noru padaryti tokių 
sprogdinimų pertrauką, kol tą klausimą dar svarstė Žene
voje tarptautinė komisija.

Chruščiovas neva sutiko, ir Amerika tuojau tokius 
bandymus nutraukė. Bet 1961 metais Chruščiovas tą mo
ratoriumą sulaužė ir pradėjo vykdyti po keletą sprogdini
mų kas savaitė.

Vėl prasidėjo susirašinėjimai ir pasitarimai. Chruš
čiovas pasiūlė visai nusiginkluoti ir sunaikinti visus ka
rinius jrengimus, kurių Amerika turi Įsitaisiusi aplink 
Sovietų Rusiją. Amerika atkirto, kad neužtenka nusigink
luoti ant popieraus, bet reikia suorganizuoti ir tarptautinę 
nusiginklavimo priežiūrą, kad nusiginklavimas iš tikrųjų 
būtų vykdomas.

Bet tokiai priežiūrai Chruščiovas buvo griežtai prie 
šingas, nes, anot jo, ji būtų niekas daugiau, kaip imperia 
Įistų šnipinėjimo organizacija. Rusijon jis niekados tokių 
šnipų nejsileisiąs.

Galų gale jis suminkštėjo ir sutiko, kad tokia inspek
cija galėtų Rusiją aplankyti, tik ne daugiau, kaip tris 
kartus per metus. Amerika reikalavo devynių kartų.

Tuo tarpu Maskva susipiovė su komunistų Kinija 
Kiniečiai pradėjo ją kaltinti, kam ji ieško "taikingos ko 
egzistencijos“ su kapitalistiniu pasauliu. Jų galvojimu 
kapitalizmo nepataisysi: jį reikia sunaikinti. Todėl tarp 
tautinis komunizmas privalo ruoštis karui. Bet Chruščio 
vas aiškina, kad be karo komunizmas gali daugiau laimė 
ti. Kaip pavyzdį jis stato Kubą. Ji buvo paimta komuniz 
mui be šūvio.

Norėdamas dar daugiau pliusų savo politikai Įsigyti 
liepos pradžioje Chruščiovas paskelbė, kad Maskvon at 
vykstą Amerikos ir Anglijos delegatai tartis dėl branduo 
linių sprogdinimų uždraudimo. Ir, kaip visiem jau žino 
ma, tų trijų valstybių įgalioti atstovai iš tikrųjų nutari 
tokius sprogdinimus uždrausti, parašė sutarti ir po jo: 
tekstu padėjo savo inicialus (pirmąsias raides). Pilnu: 
parašus turės padėti nuvažiavę užsienių reikalų ministe 
riai. Paskui tą sutartį turės dar patvirtinti Jungtinių Vals 
tybių senatas, Anglijos parlamentas ir kas nors Sovieti 
Sąjungos vardu. Bus ir tarptautinė inspkcija, kuri žiūrės 
kad sutartis būtų pildoma ir niekas sprogdinimų nedarytų

Atrodo be galo svarbi sutartis!
Bet iš tikrųjų nėra ko labai džiaugtis, nes spprogdini 

mas draudžiamas tiktai erdvėje, ore ir po vandeniu. Pc 
žeme tokia praktika nedraudžiama. Reiškia, branduoli 
jiiai ginklai, kurių pasaulis taip bijosi, bus gaminami i; 
poliau. Maskvos sutartis neliečia ir dabar turimų branduo 
linių ginklų. Jei kils karas, tie ginklai bus vartojami — 
sutartis to nedraudžia.

Taigi pavojus žmonijai nepašalintas. Nors sprogmenų 
nuokritos kol kas oro ir vandens daugiau neterš, bet jei 
kiltų karas, tai esamos ir dar būsimos bombos vistiek ga
lės miestus griauti ir gyvybę naikinti.

Bet tai dar ne viskas.
Vėlesniais laikais branduolinius ginklus pradėjo ga

minti ir Prancūzija ir jau ne vieną jų išbandė Sacharos 
dykumoje (Afrikoje). Maskvos derybose ji nedalyvavo, 
todėl padaryta tenai trijų valstybių sutartis jos neriša (ne
privaloma). Tiesa, ta sutartis palieka atdaras duris Pranj 
cūzijai prisidėti prie jos vėliau.

Ar ji prisidės?
Ne!
Išdidus jos prezidentas de Gaulle tokią propoziciją 

atmetė. Kiti sutarčių mums nerašys — atsakė jisai.
Taigi Prancūzija gamins atomines bombas ir darys 

branduolinius sprogdinimus.
Komunistinė Kinija pranešė, kad ir jai Maskvvos su 

tartis neprivaloma. Tiesa, ji kol kas atominės bombos dar 
neturi, bet nujaučiama, kad dar šiais metais ją pasiga 
mins, nes iš pradžios rusų technikai kiniečius mokino 
O jei pasigamins, tai ir sprogdins, nes tik sprogdinimais 
tie baisūs ginklai išbandomi.

Yra žinių, kad apie tokias bombas galvoja ir Egipto 
diktatorius Naseris. Jam norėtųsi išvalyti iš Palestinos 
žvdus. Todėl ir žydai nori atominės bombos, kad galėtų 
Naserį pagąsdinti.

Turint visa tai galvoje, neatrodo, kad Maskvos sutar
tis galės pasaulį išgelbėti. Bet tuo tarpu Chruščiovo pres
tižas pasaulio komunistuose pakils aukštai, o to jis ir no
rėjo.

S. M.

A P Ž V A L G fl
KAIP LIETUVIAI KŪRĖS kad matęs jis ir Panevėžy 

kiek naujų namų pastatyta, 
o Trakuose prie ežero dide
lę naują valgyklą.

Vilnies minkštagalvėlis 
Narimantas Noragas, tai 
perskaitęs, Vilnyje rašo, kad 
negalįs atsistebėti, kaip 
Naujienų redaktoriai tai lei
do spausdinti, nes, suprask,

KANADOS GIRIOSE

Knygoje "Lietuvių išeivi
ja Amerikoje“ plačiai yra 
aprašyta, kaip pirmieji lie
tuviai ūkininkai kūrėsi Mi- 
chigano giriose. Dabar L. 
Kandrotienė pasakoja *T. 
Žiburiuose“, kaip prieš 30 
metų mūsiškiai kūrėsi Ka-

Bet Lilyan Schneider, ki-. 
ta to žurnalo skaitytoja, gal
voja priešingai. Ji sako:
"Aš visiškai sutinku su 
teismo sprendimu, kuris 
(birželio 28 d.) uždraudė 
viešose mokyklose kalbėti 
poterius ii* skaityti Bibliją. 
Aš nematau, kaip galima 
prieštarauti tam, kad reli
gija turi būti atskirta nuo 
valstybės ir nuo jos mokyk

Sovietų Rusija,Kinija,Amerika
ANDRIUS VALUCKAS

Seniai pasaulis nori, kad 
užsibaigtų oro nuodijimas

ja, Vengrija bei kitos oku
puotos šalys, bet net nori

atominių bombų sprogimo kritikuoti Chruščiovo eko
nominę ir užsienio politiką. 
Chruščiovas tokios kritikos 
nepakenčia ir todėl nori pri
versti kiniečius pasiduoti jo 
valiai, likviduoti jų tariamai

atmatomis, kurios turi įta
kos į visus gyvus organiz
mus: augalus, maistą, gy- 

1 vulius, žmones ir net dirvą

nados giriose. Skirtumas tik, pagyrimas,
toks, kad Michigano valsti- - Tik suminkstejusio proto 
joje girių žemę (kirtimus) ! ^m?n,es.te^h tuo stebėtis.
pardavinėjo tik privatinės: ^e^akcl^a M
kompanijos, o Kanadoje asciauskas pai ase, o jis, 
valstybė duodavo žemės so->tul būt, paraše tai, ką tikrai a , lvv<x. «».
dyboms (homesteads) kur-1 ^ale- 9,ta1’ ka J1S ’.aso ma'j raštuose esą pasakyta, kad 

- - tęs, sveikos galvos žmogaus - * • i *
nestebina. Juk kas ir kada »«*

, i j i - . - kam barelyje slapta yra sakęs, kad komunistai - •, L .J ■ • . , * . ■> m - užsidaręs, o ne viešose vie-visai nieko nestato ? To nėra , oge v ’ 
niekada nė Naujienos rasiu-Į 1 °D‘, - ,
sios. O iš kitos pusės, Ras- Bet yra žmonių, kūnų nę- 
čiauskas rašo matęs prieš | !t,kins‘ J«k.a.s argumentai 
2 metus pradėtus statyti na-

ti. Esą:
"Tuos homesteads, suside
dančius iš 160 akių miško, 
kur mažai kas be indėnų ir 
laukinių žvėrių buvo koją 
įkėlęs, valdžia tada duoda
vo įmokėjus $10 ir su sąly
ga, kad per tam tikrą laiką 
bus išdirbtas gabalas že-

mus jau baigtus, arba kitur 
pradėtus naujus namus sta- 

mės, užtverta tvora ir pa-j tyti, tai kas čia nuostabaus?
statytas koks nors trobe
sys.
"Ateiti į mišką, kur nebu
vo nei kelio, nei išdirbtos 
žemės, nei jokio trobesio, 
reikėjo turėti daug ištver
mės ir sunkaus darbo. Ne
turint patyrimo, kaip pa
žinti mišku apaugusios že
mės genimą, ne vienam te-

Koks čia didelis kreditas 
komunistų statytojams? An
tai, JAV per tokį laiką dan
goraižius pastato.

TOKIO NUTARIMO 
NEBUVO

V. Širvvydas Vienybėje 
(liepos 12 d.) paskelbė ši
tokį komunistu vado V.

ko rasti akmenuotą, neder-j Kapsuko sufabrikuotą Vil
tingą žemę. | niaus Lietuvių Seimo 1905
"Paėmę homesteadą, lietu-1 m. nutarimą:
viai skubėdavo pirmiausia* 
pastatyti vieno kambario 
namelį. Vėliau sekdavo’

"Reikalaudami Lietuvos 
Seimo Vilniuje, nereika-

lų? Juk šitą įstatymą labai, Tai yra labai sveikintinas 
aiškiai įrašė konstitucijon 
mūsų protėviai, kurie įkū
rė Jungtines Valstybes.“

Dar kita skaitytoja, Irene 
Dvvyer, net Biblijoje atran
da, kad viešoj mokykloj re
ligijai ne vieta. Šv. Mateušo

melstis savo 
duris

nei faktais. Vienas tokių fa
natikų mano, kad be maldos 
jo vaikas negalės mokykloj 
nei egzamino išlaikyti. "Ko
dėl įstatymas turėtų draus
ti vaikui pasimelsti, kad 
Dievas jam padėtų egzami
ną išlaikyti?“—klausia jis. 
Jis nenori suprasti, kad eg- 
zaminiui išlaikyti vaikas 
privalo išmokti savo pamo
kas, o ne poterius kalbėti.

PAGERBTI PAVERGTŲ 
TAUTŲ GYNĖJAI

reiškinys. Jeigu tebūtų pa- nacionalistinį komunistinį 
siekta su Sovietų Sąjunga nukrypimą. Nepuolimo pak- 
kad ir dalinio susitarimo tas su Vakarais leistų rusam 
vandenyje ir erdvėje, tai jau sutraukti visas jėgas prie
būtų didelės reikšmės įvy
kis.

Bet Sovietų Rusija noki 
šia sutartimi išsiderėti ii* ki
tą sutartį, būtent, pasirašyti 
su Vakarais nepuolimo su

Kinijos pasienio ir padik
tuoti jiems savo įsakymus.

Tokia sutartis leistų so
vietams užgniaužti paslėptą 
pasipriešinimą ir kituose o- 
kupuotuose kraštuose, nes

tartį, kuri jai leistų ramiai žymią dalį gyventojų įvestų 
suvirškinti jau užgrobtus desperacijon, ir jie, nema- 
kraštus. leistų atsikvėpti ir Į tydami kitos išeities, būtų 
pasiruošti naujam puolimui.' priversti taikintis prie oku- 

Tokia nepuolimo sutartis panto idėjų ir paklusti jo 
labai primena Stalino pasi- propagandai. Tai būtų labai 
rašytą sutarti su Hitleriu didelis nuostolis Vakarams, 
1939 m. Kodėl tuomet Stali-, nes ginkluoto konflikto at- 
nas pasirašė tokią sutartį? veju jie tepatiktų, daugiau-
Todėl, kad jis nenorėjo kiš
tis į nacių karą su Vakarais, 
o ramiai laukti, kol tos šalys,

šia, tik bešaliais stebėtojais. 
Po tokios sutarties pasirašy
mo nėra ko tikėtis nei suki-

tarpusavy bekariaudamos, I limo Vengrijoje, nei Rytų 
susilpnės ir taps pažadėtu Vokietijoje, nei kituose so-

vietų pavergtuose kiaštuo- 
se — net ir karo atveju.

Blogiausia, kad tokia su
tartis tebūtų vienpusiška, 
nes tiktai Vakarai tesilaiky
tų šventai tos sutarties nuo
statų, bet ne Sovietų Sąjun
ga, kuri daugelį kartų paro
dė, kad jos sutartys nėra 
vertos popieriaus, ant ku
rio jos surašytos. Sovietų 
Rusija tokią sutartį sulau
žytų bet kuriuo jai patogiu 
momentu. Tokios sutarties 
pasirašymas parodytų, jog 
Vakarai nieko neišmoko iš

globiu komunizmui.
Pokario griuvėsiai ir skur

das būtų buvusi gera pro
paganda bolševizmui, o So
vietų Rusijos nepanaudotos 
karo jėgos būtų diktavusios 
savo valią.

Kuomet vyksta šios dery
bos Maskvoje, tai tuo pat 
metu rusai kalbasi ir su ki
niečiais. Kai kas Vakaruose 
labai džiaugiasi Kinijos ir 
Sovietų Rusijos ginčais, bet,

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga liepos 17 d. Wa- 
shingtone Pavergtųjų Tautų 
Seimas suorganizavo pa
vergtųjų tautų bylos iškilie
siems gynėjams senatoriui 
K.B. Keating, kongresma- 

I SĮ Vnnacran žnmslis-

laujame (mūsų pabrauk- 
j ta. Red.) dabar atsiskyri- 

Iš tokių naujokynų susi-i mo nuo rusų valstybės. Jei- 
darė nedidelė lietuvių kolo-; gu Lietuva dabar atsiskir
ia. Nameliai būdavo sta-j tų, galingieji kaimynai vi- tui B Drummond, rašytojui 
tomi iš apvalių rąstų, o ply- į siškai suspaustų muitais ir g a Movvrer ir Indianos
šiai tarp jų užkrečiami mo-. kitais suvaržymais. Santy- valstybei garbės žymenų iš- 
liu su samanomis. Per vasa- kiai su kitomis Rusijos šąli- kilmingą įteikimą.

tvartas gyvuliams/

ą moterys su vaikais uždar
biaudavo, rinkdamos ir par-

mis bus paremti sandaros Iškilmėse dalyvavo per 
200 svečių, daugiausia JAVpamatais: visos šalys bus ________

lavinėdamos uogas. Žiemai: lygios, gyvens vienybėje, JįnatoriųV kongrešmanų, 
atėjus, vyrai išeidavo uždar- i visos jos darys vieną galin- jų per 59 Dalyvavo taip pat 
biauti kitur, patikdami na-j gą valstybę...“ būrys Washingtone reziduo-
mie moteris vienas su vai-: §juo metu fajsifįkatai jančio diplomatinio korpo

o' - • u-j • w v- ! (klastojimai) itin naudingi narių. Būdinga, kad Valsty- 
Panasia\ būdavo m Michi- bendradarbiavimo su Sovie- bes Departamento pareigū-

?ano valstijoje- Vargas bu- ti a vištgaidžiams, todėl ir nų nebuvo. Tai Maskvos pa-
e

(ai is.gijo gyvuhų. Didžiau- kl ' utarim
sias turtas buvo arklys. Jis *
buvo ir darbo jėga, ir susi- j VIENI UŽ, KITI PRIEŠ
dekimo priemonė. Dabar j Jau nemažai praėjo laiko, (E)Pagal Oslo mieste, 
darbą dirba jau masinos, Aukščiausiasis Teismas Norvegijoje, įvykusio Pabė-
arklys užmiršta?. Niekas nei uždraudė kalbėti viešose gėlių reikalams tirti draugi-
paminklo jam nepastato.

SUMINKŠTĖJO JŲ 
MAKAULĖS

Vilnis stebisi, kaip Nau
jienos galėjo išspausdinti 
Raščiausko kelionės įspū
džius, kuriuose, be ko kita, 
buvo parašyta, kad 1961 m.

Orillf---1QU ici7iiiro mcį**»w*« v jv»o, 11Q_
grindo perdaug kuo džiaug
tis. Labiausiai išgarsintas jų
nesusitarimu punktas vra—' lsū>rij°s, ir kartotų tas pa- 
kaip turi būti palaidoti kapi-į ia,‘da3’ kurias padarė 
talistiniai kraštai. Kinija1 V®_b‘?;bahT“°
mano, kad reikia tuoj pat
karu sunaikinti Vakarus, o
Chruščiovas, bijodamas dėl J . .. Drisibiio kad A-
savo gyvybės, nori ekonomi- 1 is seno prisibijo, kad A 
niai užsmaugti Vakarus, at- menka’ glhau

atveju ir de Gaulle abejo
nės būtų rimtai pateisina
mos. Prancūzijos preziden-

50 MILIONŲ BENAMIŲ 
PASAULY

mokyklose poterius, arba jos suvažiavimo paskelbtus 
skaityti ištraukas iš Biblijos, duomenis, šiuo metu savo
bet ginčai dėl to uždraudi
mo vis nesiliauja. Vieni pri
taria teismo nuosprendžiui,

tėviškes apleidusių, bena
mių skaičius bus pasiekęs 
daugiau kaip 50 mil. žmo-

kiti griežtai priešingi, štai, nių. Iš jų apie 31 milionas
Edith Groff protestuoja 
"Time“ žurnale, sakydama:

jo Vilniuje matyti statomi "Aš tikiu, kad mūsų protė-
namai šiandien jau pastaty
ti, kad pradėta ir naujų na
mų statyti, kad, kaip jam 
pasakoję, statyba vykstanti 
ir provincijos miestuose,

viai kovojo ir mirė, kad 
mes galėtume garbinti Die
vą, kaip mums patinka, o 
ne kad toji privilegija bū
tų mums uždrausta.“

turėjo savo kraštus apleisti 
ryšium su antruoju pasauli
niu karu ir 19 mil. įsikūrus 
suvereniniams kraštams A- 
zijoje ir Afrikoje. Visi bena
miai turėję turto nuostolių 
apie 150 bilionų dolerių.

Skaityk Stasio Michelso- 
•4o parašytą knygą “LIETU-

imant jiems užsienio rinkas. 
Nepuolimo sutartis kaip tik 
ir leistų Chruščiovui suma
žinti ginklavimosi išlaidas 
ir mesti visas jėgas į ekono
mines rungtynes su Vaka-. 
rais, kas iššauktų ekonomi- 
nes krizes vakarų valstybėse 
ir sudarytų palankią dirvą 
komunizmo propagandai.

Tikroji priežastis, dėl ko 
ginčijasi Kinija su Rusija, 
yra komunizmo vadovybės 
pasaulyje klausimas. Kinie
čiai mano, kad jie turi žy
miai daugiau milionų žmo
nių, todėl jie turi turėti, jei
gu jau ne sprendžiamą žodį 
visais tarptautinio komuniz
mo klausimais, tai bent lygų 
su Maskva. Maskva gi iš 
senų laikų laikė save negin
čijamu autoritetu visais 
klausimais, ji tik įsako, o vi
si kiti komunistiniai kraštai 
turi šventai pildyti visus

komunizmo, gali padaryti 
perdaug toli einančių nuo
laidų Sovietų Rusijai Euro
pos kraštų saugumo sąskai
tom Tokia nepuolimo sutar
tis tik pateisintų tuos nuo-

Net ir atominių bombų

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $500

Kremliaus pągeidavimus be

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186
pusi., kaina ................
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

atsisakinėiimų ir be jokiu 
abejonių. Maskva nori iš Ki
nijos aklai fanatiško pa
klusnumo, nes Maskvai 
nesvarbu, kiek kas turi mi
lionų žmonių, bet kas turi 
pakankamai jėgos tiems mi- 
lionams savo valią primesti. 
Juk ne atsitiktinai su kinie
čiais kalbėtis Sovietų Rusi
jos delegacijos pirmininku 
yra Michail Suslov, kuris 
Stalino laikais pravedė kru
vinus valymus Pabaltijo 
valstybėse, tame skaičiuje 

$2.00 ir Lietuvoje, bei įvedė pri
verstinę kolektyvizaciją, jė
ga palauždamas ūkininkų 
pasipriešinimą. Kinija ne
nori būti aklai paklusni, 
kaip Lenkija, čekoslovaki-

sprogdinimo sutartis būtų 
bevertė, jeigu į tą sutartį ne
būtų įtraukti visi pasaulio 
kraštai, įskaitant ir Kiniją. 
Sovietų Rusija turėtų būti 
atsakinga, kad Kinija taip 
pat nesprogdintų atominių 
bombų, nes tik laiko klausi
mas, kada Kini ja tokias ato
mines bombas turės. Tuo bū
tų apsisaugota, kad patys 
rusai Kinijoje slaptai neda
rytų tokių sprogdinimų, su
versdami kaltę tariamai ne
paklusniems kiniečiams.

Jeigu Kinijai nebus už
drausta tokius atominius 
ginklus įsigyti, tai, žinant 
ių karingą komunizmą, te
bus tiktai laiko klausimas, 
kada jie, kiniečiai, pradės 
atominį karą prieš Vakarus. 
Sovietų Rusijai ramiai lau
kiant tokio karo visuotinio 
sunaikinimo padarinių, kaip 
Stalinas savo laiku tikėjosi 
ir laukė gero derliaus komu
nizmui iš naciu karo su Va
karais. Gaila, kad palygini
mas perdaug panašus, ir jis 
rimtai sumažina tariamai 
gerus Chruščiovo norus...

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci- 
’» prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą 
miršti parašyti ir senąjį.



Nr. 30-32,1963 m rugp. 7 d. Xt.Lt ivra, Su. cu; į Cx, tušiapiš ūečutš

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Tik kalba apie vienybę, 

o darbai* ją ardo
New Yorko lietuvių gyve

nimas kupinas įvairenybių, 
lr čia ne viena gera pastan
ga susilaukia net iš savų vi
sokeriopų kliūčių, o kartu!

pie lietuvius legionierius, 
kurie savo tarpe prisiminė 
Dariaus ir Girėno skaudų li
kimą.

Dariaus ir Girėno Komi
tetas minėjimą suruošė lie
pos 13 d.. Minėjiman atsi-

visų postringaujama, kad ^^ė keli šimtai lietuvių,
veik išimtinai darbo žmo
nių, tų, kurie rėmė Dariaus 
ir Girėno paminklo statybą. 
Jie giliai jaučia savo tautai

. . ....... J įsipareigojimą ir tos dienosDrąsiųjų, pasiryžėlių lie-Į 'nepamiišU. 
tuvių vyrų S. Dariaus ir Gi- t . . . , ,
lėno prieš 30 metų skridi- . Paminklo bu\ o pasa- 
mas i Lietuvą buvo skirtas keletas gražių kai.ių.
Lietuvai, jaunai Lietuvai, j čia niekas niekam nepi le- 
Juodviejų testamente aiš- • Maištavo, neiametinejo. Jaut-

lietuviams vienybė būtina. 
Būtų gražu, jei tarp tų žo
džių ir darbų nebūtų prieš
taravimų.

kiai pasakyta:
„J auno j i Lietuva! T a vo 

dvasios įkvėpti mes stengia
mės šį pasirinktą uždavinį 
įvykdytu Mūsų pasisekimas 
tegu sustiprins Tavo dvasią 
ir pasitikėjimą savo jėgomis 
ir gabumais! Bet jei Neptū
nas ar galingasis audrų Per
kūnas ir mums bu* rūstu*— 
pastos mums kelią į Tavo 
kraštą ir pasauktų „Lituani- 
cą“ pas save, tada Tu, Jau
noji Lietuva, turėsi iš nau
jo ryžtis, aukotis ir pa
sirengti Tavo pastango
mis, pasiryžimu, kad nepa
kviestų Tavęs į Didįjį Teis
mą.“

Rodos, tas tų dviejų did
vyrių prieš 30 metų tragiš-

riai prisiminė ties Lietuvos 
slenksčiu žuvusius drąsuo
lius, kurie savo skridimą 
skyrė visai Lietuvai, o ne iš
imtinai kuriai nors jos žmo
nių grupei.

Gražų Įžangos žodį pasa
kė komiteto pirmininkas J. 
Šaltis. Kalbėjo ir kiti to ko
miteto nariai: Br. Spūdienė, 
adv. S. Briedis, Montvila, 
Lietuvos generalinio konsu
lato atstovas Stašinskis, lie
tuvių legionierių vardu Lin
gis, Lietuvių Moterų Vieny
bės vardu Kulbokienė, bu
vęs to komiteto narys Gudo- 
nis, buvęs Lietuvos aviacijos 
karininkas, dabar dailinin
kas Juodis, SLA kuopos 
vardu Eimanas ir kiti. Invo- 
kacijos žodį tarė kun. Pik-

kai žuvusių testamentas tu- tuma, o JAV ir Lietuvos 
retų paveiktį visus geros va-1 himnus nuotaikingai sudai- 
lios lietuvius vieningai ir vi-j navo solistė Juodytė. Buvo 
siems kartu paminėti jų tra-J gražu ir Įspūdinga. Tas iškil- 
giško žuvimo dieną. j mes kai kas ir ašaromis pa-

Deja, čia New Yorke taip lydėjo.
Eina gandas, kad kaikas 

kai ką mėgino atkalbėti, 
kad Į Dariaus ir Girėno Pa
minklo Komiteto ruošiama

nėra. Anot vieno žodžių, 
dabar New Yorke esama 
baltųjų ir juodųjų lietuvių.
Baltieji lietuviai nori visietn ... 
kitiem vadovauti, visus ariu minėjimą neitų, nes ry tojaus 
nuopelnus pasisavinti ir dieną būsiąs kitas, tikrasis 
vengia su juodaisiais lietu-. paminėjimas. Sako, kai kas 
viais susieiti, kad nesusitep- ne^ Lietuvos generaliniame 
tų. Gal toje karčioje pasta- konsulate.teiravosi, ar ver
boje esama teisybės. ; ta ten e*ti. Ten gautai atsa-

New Yorke jau daugel ^™38- kad,.tas minėjimas 
metų veikia Dariaus ir Girt-1 l>««vių rr ne
„„ PominHn VnraiMoc Tiri i ka™ b«t Dai lUI 11*

Girėnui! O kai kas atsikirtono Paminklo Komitetas. Iki 
šiol to komiteto pastango
mis kasmet buvo ruošiamas 
Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo paminėjimas.

Bet štai, pradedant pr>-,.. - v 
eitais meteis, atsirado kiti,!11 mane subadyti.

ir. tokiais žodžiais įkalbinė- 
jarhasjjęitį;__ -

— Eisiu pažiūrėti, ar tik
rai jie tokie raguoti, kad ga-

kurie pasikėsino paminklo 
komitetui užbėgti už akių ir 
suruošti savą minėjimą. Nie
kas negali uždrausti ir at
skirai kam nors iš lietuvių 
tautai skaudžią dieną pami
nėti. Bet kam niekinti, pra
vardžiuoti tuos, kurie iki 
šiol tuo minėjimu rūpinosi 
ir jų pastangomis tas pa
minklas pastatytas? Pasta
tytas surinktomis aukomis. 
O tie aukotojai buvo įvairių 
dirbtuvių darbininkai, ypač 
daug iš siuvyklų. Tas komi
tetas susideda veik iš dirb
tuvių darbo žmonių.

Tai ar dera jiems užbėgti 
už akių? Ir iš viso, ar yra į 
reikalinga, kad kiekvienas 
sau atskirai panašius minė
jimus rengtų? Nejaugi prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
negali kartu susirinkti visi 
lietuviai tokių paminėjimų 
proga?

O štai jau antri metai, kai 
tam tikra lietuvių grupė at
skirai rengia minėjimą. Tai, 
anot tos pastabos, baltieji

Ir atėjo ir atėjęs net žodį 
tarė.

Garbė Dariaus ir Girėno 
Paminklo Pastatymo Komi
tetui, kad jis ir šiais metais 
nepabūgo visokeriopų pa
skalų ir savo darbu Įrodė, 
kad visos tos pašalinės šne
kos jų neliečia, neprilimpa.

PRAEITĮ PRISIMINI S

Lielutiu Socialistų Sąiun^oS siiui:; • ' i . ••
t . . • 5- ri
mažiavimo Filadelfijoje 1908 m. dalyvius, čia matome Lietuviu Socialistu Sąjungos s 
Suvažiavime dalyvavo 43 atstovai. Kas ži no. k:ek ju la r i vuju tarpe.

Šokių šventė- mūsų garbė
II tautinių šokių švente, nes ji

Pertraukos metu didesnė buvo sklandi, darni ir vi- 
žiūrovų dauguma pakilo iš sur buvo pavyzdinga tvarka, 
savo vietų ir leidosi pasi- _ Skirstės Į savo namučius tik- 
žvalgyti, pasivaikščiotii po

MIAMI, FLA, ALT SUVAŽIAVIMAS

Klubas didina salę
Įvykusiame Lietuvių Klu

bo narių susirinkime nutar
ta padidinti salę ir tuoj dar
bus pradėti. Jie atsieis apie 
318,000.

Didelis klubo rėmėjas F. 
Mockus tam reikalui davė 
$10,000.

Grįžo iš šiaurės
Elena ir Jonas Virbelai, 

3 mėnesius atostogavę Chi-

erdvias Amphiteatro patal
pas, kad pažįstamų pamaty
tų, sutiktų. Tačau tokioje di
delėje žmonių minioje ir 
per tokį trumpą laiką ne
daug ką gali pastebėti ar jo
je greičiau pasistūmėti. Tos 
pertraukos minutės greitai 
prabėgo, ir vėl visi skubėjo 
Į savo vietas susėsti. Aikštėn 
Įžygiavo net bene 450 mūsų 
jaunučio tautos atžalyno, 
kurie, lyg tos Įvairiaspalvės 
peteliškės, lengvais jude
siais pašoko Voveraitę, Šei
nį, Žilvitį iir Dzūkų polką. 
Šiuos mieluosius tautos žie
delius palydėjo ypatingai 

i apijoj, i Ameriką atvykęs Į Sausiais P^jimais. Progra-
1901 m., apsigyvenęs Law-j P1 anegėja Rūta Kilmo-
rece ir ten išgyvenęs iki! ?u vaikucill Šoksimais 
1946 m., kada išsikėlė i Flo-I ?okja,f labą; vykusia supa- 
rida. Lav ience pirma dirbo pėdino publiką ir vaiku- 

ciams linkėjo išaugti pui- 
popieriaus fabrike, vėliau | kiais lietuviais.
atidarė savo krautuvę ir ją

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyybos liepos 12 d. 
susirinkime nutarta ALT 
suvažiavimą šaukti rugsėjo 
14-15 dienomis Chicagoje.

Tame susirinkime pirmi- ilgus metus laike, priklausė I . Toliau šokių šventės tęrii- 
ninkas L. Šimutis pranešė! jv airiom draugijom, buvo • 7^ perėmė vyresnieji šo-
apie savo buvimą Clevelan- 
de ir ten turėtus pas'kaL- ė- 
jimus su skyriaus valdyba, 
jos nariais, kitais veikėjais 
ir spaudos atstovais. Taip 
pat buvo pranešta, kad įy-

cagoje, sugrįžo į namus ir į-j šium su Harrimano ktdione
sijungė į lietuvišką veiklą.

Motetrų gegužinė

į Maskvą valstybės sekreto
riui Dean Rusk buvo pasiųs
ta telegrama, kurioje pri- 

Lietuvių Moteių Klubas minti pavergtos Lietuvos
liepos 4 d. surengė malonią 
gegužinę. Klubui vadovauja 
J. Nevienė.

L. J. Stasiulis

Patys sau kenkia
Miami Lietuvių Klubas

reikalai ir prašyta derybose 
nepamiršti ir kelti Lietuvos 
išlaisvinimo klausimą.

L. Šimutis papasakojo, ką 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas patyrė lankydamasis 
Europoje.

Nutarta duoti YLIKui pi
niginę parama Lietuvos lais
vinimo reikalams vykdyti.

ALT leidinio "Pi •esenting 
Lithuania“ Tarptautinėj pa-

didelis lietuvių spaudos mė
gėjas.

Po šito baisaus įvykio 
atsigavusi, noriu savo ir sa
vo dukrų vardu nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie to-

i 4 • • 7kiu ar kitokiu būdu stengėsi 
mus šitokia sunkia valanda-- --------- J- -  - ------
paguosti ir sustiprinti. Mes 
to niekada nepamiršime.

M. Grinkienė

MANCHESTER, CONN.

rai gaubiami linksmos šven
tinės nuotaikos.

Šventės proga buvo iš
leistas ir šventės žalios spal
vos ženklelis, kuris buvo 
platinamas po 25 centus. 
Taipgi buvo išleistas ir 
šventės vadovas, kuris yra 
labiausiai nevykęs dalykas 
visoje šventės harmonijoje. 
Net šventės rengėjai juo ne
patenkinti. Leidinio viršelis 
nieko bendro neturi su ruoš
tąją tautinių šokių švente— 
išbraižytas linijomis ir te
tinka tik kaip transfarentas 
laiškams rašyti. Leidinio 
technikinis sutvairkymas ir 
šrifto netinkamas parinki
mas taipgi visiems krinta a- 
kin. Daugelio šokėjų grupių 
nuotraukos turėjo būti di
desnės.

Šventės simfoninis orkes
tras, vad. muziko Jono Zda- 
niaus, kaip orkestras, savo 
uždavinį pilniausiai atliko, 
tačiau, daugelio nuomone, 
būtų tautiniams šokiams 
geriau tikęs akordeonų, ar 
pučiamųjų ragelių, vamzde
lių orkestras. Tiesa, jaunųjų 
šokėjų atliekamiem šokiam 
grojo Fausto Strolios akor
deonų grupė, ir tai daugeliui 
geriau patiko. Pageidautina, 
kad šokėjų grupės ateityje 
įžygiuotų aikštėn su kokiu

kėjai, pašokdami Subatėlę,
Gyvatarą, Noriu miego, juos 
sujungę į vieną šokių gran
dinę. Vieni vyrai pašoko O- 
želį. Mergaitės vienos šoko 
Sadutę. Šis šokis buvo se
kamas su dideliu dėmesiu, 
ir visiems tikrai buvo nuo- 

lcarl jungti nĄa ankgjų
grupės taip vykusiai ir pasi
gėrėtinai sugebėjo jį pašok-J nors užrašu, nes ne visur 
ti. Pagaliau subangavo, su- pranešėjo balsas buvo gerai

yra šėrininkų nuosavybė; 
turi barą, virtuvę ir svetainę, 
kas sekmadienį vaišina ir 
girdo svečius.

Tačiau tų svečių tik iš 
pravažiuojančių tarpo aps
tu. Dauguma vietinių bodisi 
jo „banketų“ vienas į kitą 
panašumu. Pasigend 

^dainųr ir vaid
lauš lietuviško žodžio.

Seniau klubas prieinamo
mis sąlygomis nuomodavo 
salę lietuvių draugijoms,! 
o svarbių lietuviškų švenčių 
progomis salę duodavo nėt-i 
gi dykai. Tačiau dabar visa ; 
pasikeitė: už salę ima tokį; 
mokesti, kaip ir bet-koks1 
svetimtaučių teatras.

Keletas Miami liet. drau-
Antrasis minėjimas, atsi- į gijų jau ieškosi kitur vietos?

Jei klubas nepakeis savo 
politikos, pats sau labai pa
kenks, atstumdamas dalį 
draugijų ir veikėjų.

Stebėtojas

PROVIDENCE, R.I.

buvolankiusių atžvilgiu, 
skystas...

Vienas iš dalyvių 

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knvgas:

VLADAS NAGIUŠ-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina S6.

Jonas Aistis, POEZIJA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95

Mirė L. Brazauskas

Liepos 1 d. Manchester li
goninėje mirė Leo Brazaūs- 
kas. vos 53 m. sulaukęs. Ve
lionis sirgo ilgiau negu me
tus, bet ligai nenorėjo pasi
duoti — vaikščiojo, vaira
vo automobili ir tik dvi die-
nas prieš mirti tegulėjo ligb- 

rodoj Chicagoje išplatinta1 ninėje.
20,000 egz. j T ... T j- v i-Jaunystėje Leo dirbo kar- 

Į tu su savo tėvu maisto krau
tuvėje^.
i namus. Vėliau pats vienas 
laikė tą krautuvę, o pasku
tiniuosius 20 metų dirbo 
Piatt ir VVhitnev bendrovėj.

Jo liūdi žmona Elena Mū- 
rauskaitė-Brazauskienė. mo- 

, tina, sesuo ir brolis su šei
momis.

Velionis buvo malonus 
i žmogus, su visais mokėjo su
gyventi. Priklausė Lietuvių 
Klubui, buvo veiklus jo na-

j rys.

Linkime jam amžinos ra
mybės šio krašto žemėje.

Luckienė

VOKIETIJA

Mirė kun. J. Vaitekūnas

Liepos 25 d. rastas negy
vas savo vasarvietėje neto
li Providence kun. J. Vaite
kūnas. Ten jis buvo išvykęs 
dieną prieš tai ir spėjama, 
kad mirė liepos 24 d. Jis se
niai turėjo sutrikusią širdį.

Velionis Providence kle
bonavo ilgus metus. Jis buvo 
sugrįžęs į Nepriklausomą

lietuviai, kurie bijosi, kad' psl. paveikslų, kaina 34.75. Lietuvą, bet po kurio laiko 
juodieji jų nesuteptų. i Dr. Kazys Grinius, ATSI-j tautininkų valdžia jį ištrė- 

Ir šiais metais buvo du MINIMAI IR MINTYS, II mė, nes nenorėjo jai paklus- 
minėjimai, jei nekalbėti a- tomas, 336 psl., kaina $5. ti.

judėjo, sumirgėjo visa aikš
tė, kai visi šokėjai šoko 
Šustą ir Suktinį.

Šokių šventės programai 
pasibaigus, šventės vyr. va
dovas Bronius Nainys nuo
širdžiai padėkojo visiems 
susirinkusiems, šauniesiems 
mūsų rinktinio jaunimo at
stovam—šokėjėliam, šven
tės programos vadovu Liu
dui Sagiui ir programos 
šauniajai pranešėjai Rūtai 
Kilmonytei, kuriai ir visa

girdimas, ir daugelis šven
tės dalyvių nesužinojo, kuri 
grupė įžygiuoja.

Studentai šventės proga 
prie įėjimo rinko aukas žur
nalo Lituanus leidimo reika
lams. Žmonės, nors ir ne 
taip jau dosniai, bet aukojo.

Baigdamas šventės apra
šymą, dar kartą noriu padė
koti visiems šauniesiems 
šventės šokėjams ir jų vado
vams. Geriausius linkėjimus 
siunčiu Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūriui iržiūrovų auditorija griaus

mingai plojo, išreikšdama J° vadovei O. Ivaškienei, su 
^o.dė^gųmą. įį laiko trūks-

Šokių šventė buvo baigta tant, teko pasikeisti keliomis 
antruoju tautos himnu — mintimis.
Lietuviais mes esame gimę. j Visi šokėjai ir visi šven- 
Orkestrui sugrojus specialų tės dalyviai likite sveiku-

f 1910 m. iki mirties 1962 m. Nauja PLB Krašto Valdyba
rugpi."čį° ’ ‘’ /'- u kMiio <E> Huettenfelde įvykus 

1880 m. Griškabūdžio nepaprastaj p,B Vokietijos

Kr. Taiybos sesijai ir atsi
statydinus buvusiai valdy
bai. išrinkta nauja ir pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas—kun. dr. Jonas Avi
ža, vicepirm.—kun. Br. Liu 
binas, ižd.—T.M. Gailius, 
sekr.—J.K. Valiūnas ir na-

parapijoj. Jo tebeliūdi žmo- 
no Ona Kausaičiūtė-Orintie- 
nė ir dukra, gyv. Crown 
Point, Ind.

OCALA, FLA.

Mūsų padėka
Birželio 6 d. mirė ilgai ■ rys—A. Mariūnas. Į gimna- 

sirgęs Jonas Grinka (Grin-| zijos statvbos komisiją iš- 
kevičius), gimęs 1873 m. Ja-1 rinkti T. Gailius, A. Mariū- 
ciūnų kaime, Gegužinės pa-1 nas ir J. Valiūnas.

šventės maršą, mūsų šokėjai 
su Kanados, Lietuvos ir JAV 
vėliavomis išžygiavo iš aikš
tės. { 1

Tuo metu daugelis mažų
jų mūsų šventės dalyvių ap
spito mieląją viešnią Rūtą 
Kilmonytę, prašydami jos 
parašo. Daugeliui ji tai su 
malonumu ir šypsena atliko, 
tačiau visiems, net geriausių 
norų turėdama, nebūtų ga
lėjusi nė per valandą kitą 
suspėti pasirašyti, o ji tuoj 
po programos turėjo iš
skristi atgal į Hollywoodą.

Šokiams pasibaigus, tuoj 
pat ir šaunieji, daugiausia 
dėmesio sukėlę Bostono šo
kėjai, kurių atvyko šventėn 
net 50 grupė, vadovaujama 
energingos Onos Ivaškienės, 
išvyko autobusu atgal į

čiai! Iki pasimatymo IlI-je 
Kanados ir JAV Lietuvių 
Tautinių šokių šventėje!

- - J. J-ti*.

II-ji JAV ir Kanados Lie
tuvių Tautinių šokių Šventė 
beveik jau mėnuo kaip pra
ėjo, bet jos pasisekimu dar 
daug kas žavisi ir vis siun
čia piniginę paramą šokėjų 
kelionės išlaidoms padengti.

JAV L. Bendruomenės 
Filadelfijos apylinkės val
dyba, prisiųsdama $70, ra
šo:

„Pirmuoju mūsų rūpesčiu 
buvo išleisti vietinę tautinių 
šokėjų grupę šventėn, o da
bar siunčiame savo dalį ir 
Tautinių Šokių šventės Ko
mitetui.

Bostoną, nespėję Chicagoje Į „Tautinių šokių šventėje 
net paviešėti. Taipgi tuoj iš- didžiuojamės savuoju lietu- 
vyko ir Montreaiio grupės vių jaunimu-šokėjais ir reiš- 
šokėjai. Kitos grupės dar Ii- kiame pagarbą ir padėką di- 
ko ir bendrai linksminosi džiojo įvykio vadovams ir 
Lietuvių auditorijoje, Balio vykdytojams“.
Pakšto salėje ar pas pažįs
tamus.

Kiek teko sutikti, visi yra 
vienodai patenkinti II-ja

Koks artojas, toks ir vasaro
ja.
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meniniam darbut Todėl

Yra automatų, bet jie 
neveikia

Komunistų leidžiamas žur
nalas ''švyturys“ rašo, kad 
jau turima nemažai automa
tų, bet jie neveikia. Štai 
Vilniuje daugely vietų stovi 
9-10 gazuoto vandens auto
matų, o iš jų teveikia tik po
ra. Tokie pat ir degtukų bei 
cigarečių automatai.

Kaune Tulpės (buv. Kon
rado) kavinės užkandinėj 
stovi 6 šaltų užkandžių au
tomatai ir... nei vienas ne
veikia. Šiauliuose duonom 
parduotuvėj automatai vei 
kia, bet tik du kanu per mė
nesį.

Sniečkus puola užsienio 
lietuvius

Maskvos patikėtinis A. 
Sniečkus, liepos 9 d. kalbė
damas paitijos komiteto po
sėdy, pažymėjo, kad Ameri
kos imperializmas veikiąs 
kaip "pasaulinis žandaras“ 
ir kad amerikiečiams uoliai 
padedanti reakcinė lietuvių 
emigracija. Užsienio lietu
viai "stengiasi prakišti mum 
savo literatūrą, panaudoti 
savo tikslams privatų susi
rašinėjimą ir siuntinius, spe
cialias radijo laidas, liaupsi
na Vakarų kultūrą ir kapi
talistinį gyvenimo būdą.“ 
Kolchozų skaičius ir dydi*

(E) Pagal "Liaudies ūky
je“ (5 nr.) ekon. m. kand. 
Y. Januškevičiaus paskelb
tus duomenis, žemės ūkio 
kolektyvizavimas Lietuvoje 
buvo užbaigtas 1951 m. Tais 
metais kolchozų skaičius bu
vo didžiausias — jų buvo 
2,988 (bendro žemės ploto 
vienam kolchozui vidutiniš
kai atiteko 1,342 ha, žemės 
ūkio naudmenų—1,104 ha 
ir dirbamosios žemės—723 
ha). Kaip kaiteliotas kol
chozų skaičius, liudija šie 
duomenys: 1952 m. kolcho
zų buvo jau mažiau-—2,628, 
1953 m.—2,252, 1954 m.—
l, 809, 1955 m.—1,783, 1956
m. —jau pakilo ligi 1,874, 
1957 m.—vėl 2,028, 1958 
m.—2,176, toliau jau stebi
ma kolehozų skaičiaus ma
žėjimo tendencija—1959 m 
jų buvo 1,965, 1960 m. 
1,912 ir 1961 m.—1,865 kol
chozai. 1961 metais vienam 
kolchozui vidutiniškai teko: 
žemės ūkio naudmenų— 
1,456 ha ir dirbamos žemės 
—1,036 ha. Tais pačiais 
1961 m. vidutinis laukinin
kystės brigados dydis buvo: 
žemės ūkio naudmenų—431 
ha ir dirbamosios žemės — 
308 ha.

primelžta apie 287,000 tonų 
pieno arba 4% mažiau, ne
gu per praėžjusių metų tą 
patį laikotarpį. Kai kurių ra- Į 
jonų gamybinėse valdybose, 
pvz., Biržų, Kupiškio, Ro
kiškio, Zarasų ir kt. pieno 
gamyba sumažėjusi net 12- 
19 %, lyginant su praėjusių j 
metų tuo pačiu laikotarpiu. 
Per šių metų 6 mėnesius Lie
tuvos ūkiuose vidutiniškai 
iš vienos karvės primelžta 
743 kg pieno arba 96 kg ma
žiau, negu pernai. Pieno pri- j 
melžimas iš vienos karvės j 
nepadidėjo ii' šių metų bir

želio mėn.—tebuvo primelž
ta 230 kg pieno, arba 13 kg 
mažiau, negu peniai birželio 
mėn. šiuo metu visuose ū- 
xiuose iš vienos karvės vidu
tiniškai per parą primelžia- 
ma apie 8 kg. pieno, o kai 
kuriuose rajonuose—vos pc 
o kg ir mažiau.

Sumažėjęs pieno prista
tymas ii* valstybei. Per šių 
metų piraiąjį pusmetį vals 
tybei, pasak Vilniaus radi
jo, tebuvo pristatyta 69 ‘ c 

rišo primelžto pieno, o kai 
žiniose gamybinėse valdy
bose—vos apie 60%. Šių 
metų pirmojo pusmečio pie 
no pardavimo valstybei 
planas įvykdytas tik 83%. 
ouprantama, kad per radiją, 
.paudą ir kitomis varoviško- 
mis priemonėmis dabai' ra
ginama didinti pieno gamy
bą bei naudoti visas turima^ 
galimybes.

Mirė buv. Lietuvos Vyr.

DABAR ČIA DAILftS MUZIEJUS

Buvusi Vilniaus katedra, dabar paversta dailės muziejumi. 
Ji yra iš Kupiškio kilusio valstiečio sūnaus, garsaus archi
tekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus kūrinys, vienas gražiau
sių klasikinės architektūros paminklų Vilniuje.

sveikai ir nesavanaudiškai 
galvojant, negalima nė sva
joti apie esamų kultūrinių 
jėgų skaldymą ir kelių ly-j 
giagrečių organizacijų kū- j 
rimą tam pačiam darbui! 
dirbti.

Deja, pačioje L. B-nėje 
atsiranda asmenų, kurie šio 
papiasto dalyko nesupranta 
ar nenori suprasti ir mėgina 
L. B-nę pastumti į svetimo

J. Januškio mirties atgarsiai
JONAS JANUŠKIS

Ir vėl naujas kapas, Ii 
vėl vienas mūsų draugų — 
Jonas Januškis — išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Su didžiau
siu liūdesiu tenka apgailes-

______t r______ f _ _____ tauti, kad negalėjau atsi-
darbo sritis, statydami savo i sveikinti ir palydėti į amži-
asmeniškas ar savo ideolo
ginių grupių ambicijas aukš
čiau už bendrą lietuvišką 
reikalą.

L B-nės dabartinės tary
bos pirmame suvažiavime 
jau buvo atsiradę asmenų

nybės poilsį vieno iš arti 
miausių savo draugų.

Turėjau laimės Joną pa
žinti nuo pat jo atvažiavimo 
į JAV. 1941 m. gruodžio 6 d. 
Jono Januškio kojos palietė 
Dėdės Šamo žemę. Jis tada

rinkėjas, spausdinto jas, eks
peditorius. Dar daugiau — 
jis buvo vienas iš žymiausių 
žurnalistų ir virš visko — i- 
dealistas socialdemokratas.

Todėl aš ir mano šeima— 
žmona, sūnus, marti ir anū- 
kutis visi kartu mintimis 
lenkiame galvas prie naujai 
suberto kapo, kuriame amži
nai ilsėsis drg. Jono Januš
kio palaikai.

A. Jenkins

IR AŠ LIŪDŽIU

kurie garsiai šūkavo, kad B- J laisvai atsikvėpė, kai išlipo
nė neturinti nusileisti Ame- Į iš laivo, kuris atplaukė iš 

Lietuvių Tarybai Europos ir Joną atvežė, bet 
ii

JAVL Bendruomenių 
suvažiavimas

— ■ I —II

DR. B. MATULIONIS

Liepos 6 ir 7 dienomis'■'šventę, knri sutiaukė’l^ks' 
Chicagoje buvo Lietuvių; tančius tautiečių iš įvairių 
Bendruomenės Tarybos su- JAV ir Kanados kampų, 
važiavimas. Jame dalyvavo Bendruomenės sukurtasis 
38 nariai. Kiti atvyko net fe* Kultūros Fondas leidžia 
Kalifornijos (Alė Rūtai hu- knygas, moksleiviams vado
vo iš Bostono New- Yorko į vėlius, vertingą žurnalą 
ir kitų tolimų vietų. Kana-, Gimtoji kalba, jau išleista 
dos L B-nę buvo atsiuntusi p»*of Vaclovo Biižiškos A 

Rudinska isricksandi-yno I ir U tomai,savo atstovą .............„
Montreali , niošiamas ITI tomas. Išleisti

Dabartinė L Bendruome-’ vadovėliai Lietuvos laukai, 
nės Taryba hum išrinkta; n Hir Nemuną*>anguo- 

f 1961 m Jn? pirmocfe t
žiavimas buvo 1961 m N. .it
Yorke antrasfe 196? m Cie-' 

Tribunolo nary* A Hesse jvelande ir trečigcfe Ch’eacn- 
• (E) Birželio 24 d. hed.Ijp U vra p.slutmiš pp ki-

Vokietijoje, Hadamaro mie
ste, mirė sulaukęs 81 m. am
žiau* buvęs Lietuvvos Vy- 
-iausiojo Tribunolo Klaipė
dos krašto skyriaus teisėjas 
dr. Antanas Hesse. Ji* buvo 
gera* lietuvių -draugas ir 
sietuvos ir jo* gyventojų rei
kalai* domėjosi ligi paskuti 
aiųjų gyvenimo dienų.

URBŠYS IR JAKOBAS 
NACIŲ BYLOJE

Komunistų valdomoj Vo
kietijos daly teisė ir nuteisė 
H. Globke už naciams ne
patinkamų žmonių žudymą. 
Nuteisė už akių, nes Globke 
gyvena Vakarų Vokietijoje 
ir ten turi aukštą vietą.

Toj bvioj liudyti buvo iš
kviesti ir buv. Lietuvos už
sienių reikalų ministras J.

rikoese 
(Altai): jei ALT gaunanti 
audiencijas pas JAV prezi
dentą, tai ir L. B-nė turinti 
eiti į Baltuosius Bumus tuo 
pačiu Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Tame Taiybos su
važiavime šūkaujantieji de
magoginiai balsai nustelbė 
kitus balsus, kurie kvietė lai
kytis susitarimo su ALT ir 
L B-nei, kaip kultūrinei or- 
<anizaeijai, nesibrautr į A. 
L.T., politinio darbo sritį.

ne iš jo tėviškės, o iš Portu 
galijos.

Atvykęs į šį laisvą kraštą, 
Jonas nuėjo ne pelningų 
vietų ieškoti, bet tuoj stojo 
į visuomeninį darbą, pradė
jo savaitraštį "Naujoji Ga
dynė“ redaguoti ir aukojo 
visas savo jėgas kovai su 
Laisvės ir Vilnies stalininin- 
kais. Neatlaidus kovotojas 
jis buvo ir su fašistais.

Redaktorius J. Sonda,
Dar visi gerai atsimena-! pranešdamas šią liūdną ži- 

me, koks mūsų spaudoje ir nią, tarp kitko rašė: "Gaila 
viešuose susirinkimuose ki- gero draugo. Didelis rūpes- 
lo erzelis dėl tos audienci- tis, kaip be jo susitvarkysi- 
jos pas prezidentą 1962 m. me, nes jis Keleivy buvo
Vasario 16-tosies proga 
ALT ir jos atskirų veikėjų 
vardas buvo viešai visai" 
niekinamas. Kiek iš to dide
lio viešo erzelio buvo nau
das bendram lietuviškam 

Į reikalui? Kas tada galėjo 
Kulto,ne|| Fondo? P^/džiaugti, ALT au’

:Liė* na? kitas^cvarhus j t^-itėtas buvo piktai žemi- 
‘ nsmas? Tas kiekvienam ir

L? iL-kinimn suDrantama.i uir’.u ronnas. r--------------------------------—
eavarankiš- j Antrame šios Tarybos su- 

b j b>tnvi5i-nc kultū-l" Clevelande vėl
netrūko asmenų, kurie tęsė
ALT viešą niekinimą ii' įti-

n 1-nr Nemunas,
. i<

11
n
♦ i

j<

TTJ
tafe turp? bū+i ren’ ?-< *
ma .nauįa tir> hn i’ sjlė*.1
kft irtoį' i* i* rbdirbi mlkoje su

tfėtamn Sun metei L. ,
idėja sv»ik? ir mrė. , iai, ,„ri apia $70, km»J« suvaaavnno aaly-
kiekvieno susinrstiisin li-nį’’ Ml‘', ir apie tiek pat V1U®’ .Jį“**? į “tu"n|l

. t ■ n apsinboti tik lietuviško kui

• r--

viskas“.
Taip jis buvo vviskas: re

daktorius, administratorius,

Drg. Joną Januškį per 
spaudą jau seniai pažinau. 
Jau 1930 m. Detroite plati
nau jo Berlyne redaguotą 
Kovą, kuri vedė griežtą ko
vą su to meto Lietuvos dik
tatūrine valdžia. Vėliau per
sikėlęs į New Yorką, plati
nau tą pačią Kovą, kurią 
drg. J. Januškis redagavo 
Paryžiuje.

Pamačiau jį, kai jis 1941 
m. atvyko į New Yorką. Jis 
čia įsijungė į LSS 19 kuopos 
veiklą. Jis visuomet būdavo 
geros nuotaikos, vis kupinas 
geių sumanymų.

Aš savo ir savo žmonos 
Onos vardu reiškiu gilią už
uojautą velionio žmonai L. 
Januškienei ir linkiu jai iš
tvermės.

Frank Lavinsk&s

Brangiam draugui

JONUI JANUŠKIUI

netikėtai mirus, jo žmonai Lioliai reiškiu gilią 

užuojautą.

Jonas Vaitkus

vio remiama tiksią 
bendromis jėgomi' p&l&ft y 
ti lietinių- išeivių tarpe, tau i 
tinę dvasią sairgrtt? įr, - 
nuo raitautimo, ugdyti ūn' 
sų taptinę kultūra T tik; 
lu LB valdyba turi SOmn 
Tarybą, kuri rūyĮinasf Jfetn 
viškomis mokyklomis ir ,ar. 
lamai lietuvišku švietimu; 
turi Kultūros Fondą, kuris 
rūpinasi lietuviškų knygų 
leidimu ’

Nors B-nės lėšos menkoji, 
bet padaryta daug, kadangi 
buvo dirbama talkos būdu,

n ęižšįdėjnmrię raštu šis 
fnnd.i** naudojama? kitoniš- tūros darbo sritimi, ji turinti 
i-,-; j b pjtąlas "į';.1dy-*r politinio darbo, 

Veli e:a»rss h veikdama nepriklausomai 
(;r c;otri) kili mą- lietu-"nuo Amerikos- Lietuvių Ta
riu .kultūro - nikai ams Jf i riybos (ALTos) ir Vyriau- 

r p.,1 tekamai irfoKUetuvos Išlaisvinimo 
-Udalk- t.i ir jo pelnas bus komiteto (VLIKo)

savo tarpe pasiskįrsU^t.fflš. 
Urbšys ir buv. Vidaus reika- didesnių šios tarybos darai) 
lų ministerijos juriskonsul-įj reikia i- paminėti v 1962/ri.

PAVERGTIEJI 
Januškevičius priėjo išva-l WASHINGTONE 

dą, kad dabar pavergtoje
Lietuvoje esą kolchozai dau 
giausia, palyginti, smulkūs. 
Manoma būsiant tikslinga 
smulkesnius kolchozus su
stambinti, bet tik su sąlyga, 
jei gerėtų gamtinės ir eko-

Uepos 18 (L valstybės,- pa- 
sekretorius R. Dawis priė
mė Pavergtųjų Seimo dele
gaciją: pirm.. G. Dimitiovą 
(Bulgarija), S. Korbonskį 
(Lenkija), F. Nagy įVeng-

nė mūsų tautiečius apjungs 
ir labiau juos įtrauks į bend
rą lietuvišką kultūrinę talką. 
Peršamas L. Bendruomenei 
politinis darbas prilygtų L. 
B-nės duobkasių darbui, fi
ne turi būti apsaugota nuo 
bet kokių politinių bandy
mų.
Amerikoje davė tik $1,371. 
Tai liūdni skaičiai. Jie įsak
miai rodo, kad reikia daug 
pastangų padėti, kol L. B-

Tarybos posėdžių trum
pas laikas neleido ginčams 
per daug įsisiūbuoti. Tas B- 
nės politikavimo klausimas 
nėra baigtas. Rugpiūčio 30 
-rugsėjo 1 dienomis To
ronte posėdžiaus Pasaulio 
L Bendruomenės Seimas. 
Jo darbotvarkėje vėl stovi 
L. B-nės politinės veiklos 
klausimas. Netenka abejoti, 
kad tautininkų ir frontinin
kų srovės piešvlikiniai žmo
nės, kurie per tiek metų nie
kino, o kartais terliote ter
liojo VLIKą, užgauliojo AL- 

i m • .. Tą, nepraleis progos ir šį
kentėti. Tai būtų pa\ojin-< seima ateis su savo senais 
gas?. žalingas bandv mas?. ; argumentais, kurie jau daug 

Juk B-nė tebestovi ant metų apsunkina ir net ardo 
silpnų vaiko kojų. Nors ji i mūsų vienybę Lietuvos lais- 
JAV turi 6 apygardas su 66’ vinimo darbe.
apylinkėm, bet pati organi- ____________________

gailos siūlymą pasisakė šit 
tautininkų ir frontininkų at 
stovai: dr. B. Nemickas, inž 
A. Nasvytis, J. Šlepetys, V 
Vaitekūnas. Jie tvirtino, 
kad iš VLIKo pasitarimų si 
priešvlikinėmis grupėmi 
(tautininkais ir frontinin 
kas) nieko gero neišeisią

. kad ir patsai VLIKas esą
j-j • i - i- šių metu suvažiavimo daugiau piaeities dalykasdidesnis daugiau galės pa- , suvažiavi mo, nartiios esančio
emii svarbiausius vėl
^ieu^'S t/Sa T&ES. nė Sti aktyviai įsijungi

ėemliiZHk ^iU menęs vieta Lietuvos laisvi- 1 P°■«"! darbą,
į u t.... «- v nimo* kovoje“. - Pranešimą' _ Klausl"?as.’ ai L B-ne tu
Suminėjau tik dali darbų, šiuo klausimu Dadarė P L 1 retll pasilikti tik kulturimc

kubuos dilba L. B-nė. Lie- į-įį valdybos pirm. dr. Jri darbo srityje, ar greta kui
-----------------  w jįaikymo ir lietu- sibi&ila, gyv. Kanadoje, ši' tūnni° darbo turėtlJ isiJung
sutariant ii* įvairius darbus vMko kūlturinio darbo sritis kalią tisai nelauktai papūtė* politinę veiklą, dirba 

V^ai: dr. X Sungailai lygiagrečiai su VLIKuWdęsn^ megu R-nės 
laeos, .ir ifayčporiškos darbo

tas A. Jakobas.
įp tarus, 

ksu įMį. ir p*sri-, j 
cių darbininkų. Jų1 
visam mūsų visuo-j j

iraMime aiškino, kadi L. B-nei gyvybės klausi 
esanti sukulta tikj™as' skaldymas, VLI 

rainfft kultūriniam I K O 1. riąfli kultūriniam! **<> nepripažinimas, ALTos 
i^ir tokią turinti pasi- nuvertinimas sukeltų pačio 

t - je B-nėje žalingų ginčų i 
vidujinę trintį. Tai B-nę til 
silpnintų, ir jos pagrindinis

nominės ūkio gamybos sąly- Į Į rija), V. Sidzikauską *(Lįe- 
gos. Norima ateityje kolcho-1 a) ii seimo gen. sekreto-
zuose turėti po 3-5 komplek 
sines brigadas (gamybinius 
centrus). Šiuo metu viena
me kolchoze vidutiniškai

rių B. Costę (Rumunija). Il
giau kaip valandą užtruku
siame pasikalbėjime buvo 
pasiaiškintas galimas Mask-

yra apie 3.5 laukininkystės vos pasitarimų ir susitariau j 
brigados (įskaitant sodinin-j poveikis pavergtųjų kraštų
kystės ir daržininkystės bri 
gadas).

Pieno primelžimas krito 
ligi 19%

(E) Vilniaus radijas lie
pos 12 d. pranešė, kad per 
šių metų pirmąjį pusmetį 
pavergtos Lietuvos kolcho
zuose, sovehozuose ir kt.

padėčiai ir JAV politikai jų 
atžvilgiu, taip pat buvo aiš
kintasi galimybė į ateinan
čio Jungtinių Tautų Pilna
ties Susirinkimo darbotvar
kę įtraukti sovietinio kolo
nializmo klausimas.

valstybiniuose ūkiuose buvo išmokys!
Mešką išmokė, o žmogaus ne

, i ? : į IR f ^RALIUI
• * • 1 27, ■« «,*£ r fcl« ;

' -i;« L.i h

litiiaę veiklą Lietu- 
’ ’fūo bare palikda- 

’yęiksniams. JisS • • 1 •

mis grupėmis, 
o, tiek nuo jo at- 
ūtininkų ir fron- 

tirimjcų1 i grupės sutikusios 
tartię ir daryti pastangų, 
kad būtų grąžinta vienybė ir 
kad VLIKas ir toliau vado
vautų visoms mūsų Lietuvos 
laisvinimo pastangoms.

Po prare^mo ėjo kalbos.
! Iš kalbėjusių vierti aiškiai 

n < | pritarė dr. , j? 5 Sungailos

iai įvykusius dar^as — lietuviškos kultu
vu VLIKu irt Fos ~ galėtų nu-

siūlymui j Kad L. B-nė ir to
liau pasiliktų sau tik lietu
vybės išlaikymo ir kultūros 
ugdymo darrbą, kiti buvo vienas

l*•• • . • y  - • i

zacija dar nėra sutvirtėjusi, 
per mažai turi apjungtos ir 
aktingos mūsų visuomenės. 
Tą vaizdžiai parodo skai
čiai:

Renkant dabartinę L B- 
nės Tarybą 1961 m. Visoje 
Amerikoje balsavo tik apie

SKAUTŲ FILISTERIŲ 
VADOVYBĖ

Filisterių Skautų Sąjun
ga jungia aukštuosius moks
lus baigusius ar studijas nu
traukusius pilnateisius aka
deminių skautiškų vienetų 

6,000 lietuvių, nors kiek-i narius. Jos centro valdybą
lietuvis gali B-nei

tam abejingi arba priešingi. J priklausyti. Praėjusiais me- 
Aiškiai pritarė dr. J. Sun-! tais visoje Amerikoje su
I m Tv,? x 1. —_ cu tnrtlrfo onlirlonuTMMilai T. Blinstrubas, St 
Dzikas, A. Keželis, dr. A. 

, Razma, dr. B. Matulionis ir 
,1'kt Aiškiai prieš dr. Sun-

Šudaro pirm. dr. Steponas 
Matas, programos vedėjas 
dr. Mykolas Vaitėnas, sekr.

V-

rinkta solidarumo (nario): Audronė Gelažytė, iždinin- 
mokesčio tik $3,050, o šiais as Andrius Šenbergas, reika- 
metais 3 mėnesius trukęs lū vedėjas Vytautas Kaman- 
aukų rinkimo vajus visoje tas.
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J. KARDELIUI 70 METŲ CONNECTICUT KLONIUOSE
(E) Dvigubas sukaktuvi

ninkas—laikraštininkas Jo
nas Kardelis: šiais metais 
jam sukako 70 m. amžiaus 

i ir 55 metai, kai jis dirba 
spaudos bare. Gimęs 1893 
m. Girdžiūnų kaime, Rim
šės vlsc., Zarasų apskrity. 
Mokėsi Zarasuose, Kaune 
studijavo biologiją ir geo-; 
graliją, privačiai ir muziką.‘ 
Buvo gimnazijos mokytoju, 
be to, vedė chorus, caro lai- j 
kais ruošė lietuviškus vaka-! 
ins ir kt. ,

J spaudos darbą J. Karde
lis ^smaukė būdamas io m. 
amžiaus, kai i9ūb m. para
šė pirmąjį straipsnį 'sietu
vos ūkininkui*'. Vėliau jis 
bendiadarbiavo Rygos gar
se, Viltyje, Aušrinėje, estų 
ir latvių spaudoje.

Laivoje Lietuvoje J. Kar
delio išvarytas gilus baras 
žurnalistikoje — nuo 1928 
m. jis buvo vyriausiuoju1 
Lietuvos Žinių dienraščio 
redaktoriumi (nuo 1936 m. 
atsakinguoju). Jo redagavi
mo metais sukaktuvininkui 
pavyko sumoderninti dien- 
įaštį. Vėliau Kardelis pasto
viai redagavo ir kitus laik- 

.J raščius

NAUJAS JCROS MILŽINAS

žinomojo šen. Vandenbergo žmona, o greta jos Mary- 
land gubernatorius Taues naujo raketinio laivo krikš
tynose Baltimorės uosle. V antienbergienė buvo laivo 
krikšto motina.

Iš Miko veiklos
Iš

i« *i iv * < v x - • • • i j • -i — Lietuvoje Savi-Į darbų pažymėtini šie:. - Alo“-.Mal!<! Ka'P fyU- Lietuvoje visi juokdavosi įsi valdybiriinkų Balsą, Vakaru: . ... . ,ae FI Tf), 
m po vikeisino? i čigonų, kurie namų neture-j '/nd,! L kleistas ELTOS

— Aš gerai. O kaip tėvas
jautiesi?

— Aš, Maiki, norėčiau
dar ilgiau pabomauti. Tei
sybę pasakius, aš norėčiau, 
kad vikeišinas niekad nesi-

eikėjo
iš to juoktis? Teisybė, jie 
gaudavo dažnai mušti nuo 
žmonių. Ale už tai gi nerei

baigtų. Būtų gerai, kad ir tu i kėdavo nei sėti, nei piauti, 
išeitum į girias pagyventi, i nei aruodų krauti, o živnas-

— Tėve, aš jau pripratęs! ties vistiek gaudavo ir val
one civilizacijos.

— Turėtum atprasti.
Kodėl?

— O ar tu neskaitei, ką 
rašo kanadeiska gazieta, ką 
vadinasi "Tėviškės žibu
riai“?

— Na, o ką gi ji rašo?
— Ji, Maiki, išfigeriavo, 

kad cibulizacija sugadina 
žmogų. Jessa, visiškai su- 
spoilina. Sako, žmogus turi 
giriose gyventi.

— Taip galvoja ne vie
nas, tėve. Seniau tokią min
tį skelbė Rousseau.

— Koks rusas?
—Ne rusas, tėve, bet Rou- 

seau.
— O kas jis per vienas?

niams, tai kodėl negalėtų 
jas parūpinti daug didesnis 
Nevv Britain miestas?

NEW BRITAIN, CONN.
Ką veikia senieji žmonės

Galvoje turiu 65 metų ir 
senesnius. Gal manysite, kad i
jie tegalvoja apie valandą,;------------------
kada reikės keliauti į dan- PROTESTANTŲ

Pranas Nauncikas

JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS

gaus karalystę, 'laip nėra.
Vyiai ir moterys, išmesti 

iš dirbtuvių arba patys pa-j
sitraukę, nepraranda noro! Rugpiūčio 24-25 dienomis 
gyventi, nes mirti per jauni gižioje J. Kapočiaus \ asai - 
ir todėl nenori skuointis į vietėje Osterville Manor , 
aną pasaulį. į Osterville, Cape Cod, Mass.,

Kol buvome jauni, dirbo-i )V-V^S 'JAV*1 Karadoje gy- 
me dirbtuvėse, veikėme įvai- venančių lietuvių pi otestan-

! riose organizacijose, kai pa- jaunimo suvažiavimas, 
senome, ten vietas užleido-i Šis suvažiavimas yra ypa- 
me jaunesnei kaitai. O kas' tingas, nes tai 1 O-tas toks 
mums daiyti? Susibūrėme į suvažiavimas ir pirmasis 
tokią organizaciją, kuri yra šiame lytiniame Amerikos 
mums įdomi ir nereikaiauja pakraštyje. Šiam įvykiui jau 
tiek atsakomybės. į seniai ruošiamasi, todėl ko-

Nevv Britaine tokių senų mitetas tikisi, kad puikus 
žmonių draugijų yra keliose Cape Godas sutrauks daug 
V.M.C.A., Seniors Commu-Į dalyvių.
nity su 284 vyrais. Gland St. 
Seniors su 214 vyrų ir mote- 
rų, Farniers Seniors su virš 
200 vyrų. Jose priklauso į

Paskutinis toks suvažiavi
mas įvyko pernai liepos mė
nesio pradžioje Toronte, 
Kanadoje. Jame buvo iš-ZOO vylų. dOSe pili\iaU&O J* l Jvaucmvjc. uame i.”

vairių tautų seniai. Žydai tu- Į rinktas naujas Liet. Prot. 
ri atskirą organizaciją su • Jaunimo Komitetas — pir- 
vire 200 vyrų ir moteių. mininkas Augiras Manomai-

tis (Bostonas), J. Usval- 
das (Toronto) ir A. Brinkis 
(Chicaga), kuriam ir buvo 
pavesta suorganizuoti 1963 
m. jubiliejinį 10-ties metų

Lietuviai sukūrė Auksinio 
jubiliejaus klubą, kuriame 
jau yra 161 vyras ir moteris.

Tuo būdu yra 1,334 orga
nizuoti seniai.

paskutiniųjų VLIKo joje, JAV nepriklausomybės 
paskelbimo salėje. Dalyva
vo VUKo pirmininkas dr. 
A. Trimakas, sekretorius J. 
Stikliorius ir Tautos Fondo 
pirmininkas prel. J. Balko
nas

Visos šios organizacijos suvažiavimą
Kaip ir kiekviena lietuviš

ka jaunimo organizacijų 
veikla yra visiems lietuviam 
nepaprastai svarbi ir bran
gintina, taip ir šis suvažiavi-

susirenka kas savaitė, ketu- 
. rios iš jų gauna patalpas vel- 

6 Prelatas J. Balkunas, tui, o vienai miestas primo- 
Tautos Fondo pirmininkas, ka už patalpas.
s. m. liepos 17 d. Lietuvos} Lietuvių senių organiza-
Nisvinimo reikalais lankė-' cija veikia jau trečius metus, j mas laisvame pasaulyje gy- 
<i Valstybės Departamente1 Ji pradėjo su 19 narių, o da- venantiems lietuviams pro- 
ir buvo priimtas aukšto pa-' bar jau tun per pusantro testantams yra labai reikš- 
reigūno. Jis departamentui : šimto. Tas skaičius nuolat mingas įvykis, kuris parodo, 

' a ‘ *'*’ nušvietė okupuotosios Lietu-- didėja, nors per tą laiką jau J kad mūsų jaunimas rūpina- 
_______ ___„ _ . '___ ________ _ Kur kitur! si savo kalba, lietuviškumu,

vauiancių 1963
25> H jiolitiniu aruniu naši _____ _________ _______ _____Kanados ""ę- ; t ią y jo reiKsmę Kietu vos; p<»ii«*oiws vi5a..^»vx

įtarime sudarytoje į laisvinimo vedamoje kovo-'jos neturi. New Britain ją
įje konsolidacijos 1 eikalais" j je ja pa£įa prOga prel .Bai-Į aukštai veltiną senieji ir
pranešimų ir aptarta visa ei-'kūnas įteikė atitinkamą me-{ jaunieji pripažįsta, kad ji 

verta gyvuoti. Jai nėra pa
vojaus nustoti veikti, nes se-

iki šiol redaguoja Montrea , 
lyje leidžiamą Nepriklauso-i 2 Liepos 20 d. posėdžia- 
mos Lietuvos savaitraštį. ; vo VLIKo praplėstasis pre- 

J. Kardelis spaudoje rašo’zidiumas. Buvo įžvelgta i 
ne tik politiniais, bet visuo-i naujai besusidarančins tarp 
meniniais, kultūriniais ir kt ' taurinki didžiųjų ’čgn ko. 
klausimais. Pastarajame de-i egzistencinius badymus 
šimtmetyje J. Kardelis ben-įbuvo priimta 1963 m. II-jo

gaudav
I džiai jokių taksų nemokėda

. o. Neieikėdayo nei kelių j dradarbiauja Liet. Enciklo-; pUgmečio sąmata, iškl<
taisyti; vieškelius ir plentus pedijoje, gyvai reiškiasi po-; VT ttz • tt j, .

litiniame ir visuomeniniame} v - p J vos padėtį, lituvių tautos tei-! mirė 12 narių. n.ui miurj ..v-- • 1 -v
lietuvių gyvenime išeivijoje,! L LLh ,o"„, ,a i-! si’l <"**«">». VUKo veik-! Connecticutt valstųoje hę-! savo ttkej.mu n- pala.kymu 
buvo ’ * ' ~ ..................

kiti nutiesdavo. Čigonai tik 
važiuodavo ir dainuodavo: 

Nėr mums karalių,
Nėra nei ponų,
Kur tik pažiūri— .
Girios čigonų.
Guolis mums minkštas, 
Samanom klotas,
Čigonas laisvas,
Nors nebagotas.
— Atrodo, kad tėvas tik

rai rengiesi dėtis su čigo
nais, jeigu jau išmokai čigo
niškai padainuoti.

— Ne, Maiki, su čigonais 
aš gal nesidėsiu, ale pustel-

Vienas 1S Itunauu.-', enrlorvtoio UmicJinJ
Liet. Bendruomenės steigė 
jū-

} Jis yra suredagavęs ir iš-’ iė kitu bėgamųjų reikalų.
I vertęs visą eilę knygų (pvz.

Į

tarpusavio santvkiu vieni su 
kitais.

Bostono liet. prot. jauni
mas, kuris yra šio suvažiavi
mo šeimininkas, laukia iš vi
sos Amerikos ir Kanados

Į morandumą.
Tetmajerio, Vinogradovo; 
raštus) 
dienos 
Žurnalistų
tus buvo jos vadovybėje. Su; 11 R£lul‘ini! ia- t0 rotUšeje buvo atitinkamos bas nebūtų galėjęs pra-
neišsenkama energija Jonas; bUL iškilmės. Toms iškilmėms dėti veikti, jei ne Draugijų
Kardelis ir šiandien dirba} 4. JAV ir Sovietu Sąjun- vadovauti buvo pakviestas sąryšis ir Varpo dramatinis 
spaudoje bei Kanados lietu-į gos derybų Maskvoje išva- dr. A. Trimakas, kaip Pa-! klubas. Jų dėka mūsų klubas

Kas norėtų pasinaudoti 
proga atvykti į šį suvažiavi
mą su šeima ar pavieniai ir

Jis buvo prancūzas, ra-j. njnĮ.o gyvenimo gal reikės
šytojas ir filosofas. Jau 185 
metai, kaip miręs. Iš pra
džios jis vedė klajūnišką 
gyvenimą, maždaug kaip 
rusų Gorkis, ir kritikuodavo: dVasiškai 
miesčionišką kultūrą. Bet; man0 gaspadjnė jau

vių visuomenes veikloje.: karėse buvo kreiptasi i Vai- vergtųjų Tautų Seimo atsto- i gauna veltui patalpą susirin- Į praleisti vieną ar kita savai- 
Linkėtina jam ir toliau ak-! stybėssekretorių Dean Rusk vga. Jis pasakė atitinkamą, kimams. : (tarp rugpiūčio 17-30 d.)

9dį ir priėmė jam įteiktą į New britain senių yra a-i puikiame Cape Godo ”Os- 
mero paskelbtąjį aktą. Jv y-1 pįe 9,000, o organizuotų, terville Manor“ vas

tyviai reikštis. ir prašyta, kad jis duotų sa
vo* delegatams nurodymų, 
kad tose derybose nebūtų 

, pažeistos lietuvių tautos tei- 
} sės į savo laisvę. Taip buvo 

laivu j pabręžta, kad Lietuva nie

patrajyti. Ta Kanados ga 
zieta rokuoja, kad miesto 
gyvenimas žmogų sumenki
na ne tiktai kūniškai, ale ir 

Vakar vakare 
pašte-

URUGVAJUS

ai pateko j Paryz.ų pasida-,
e garsus rašytojas *■! P? vaįtumarUj tu atsisėda! vai

kai 
rė
rias iau

Išvyko į Lietuvą

Liepos 11 d. italu

negi ižo. Jo raštai nepersižegnojęs
buvo svarbus jkvepimo sal-j <
tinis ir 1789 metų revohucį- , ’ . - .. 1 .daro. O girioj persižegnoti

Tai

neužmirši. Juk puščiose gy
vendami, visi pustelninkai

vasarvietėj,
j kaip matėme, nėra nė pus- prašomi tiesioginiai kuo
I antro tūkstančio. Didesniam greičiau susisiekti su J. Ka- 

, •____________________ i narių skaičiui sutraukti truk- počium minėtu adresu.
cTAan do patalpų stoka. Buvęs ma-, Visais suvažiavimo klau- 

,>KAILXK SĮA31U Mi- joras Kremsky prieš rinki-} gimais kreipkitė?: A. Mano- 
p a c a *yt a ' mus net tarybos nariams kai-!

į bėjo, kad "reikalauju gyvo 
Lietuvių Išeivija '• darbo, o ne kalbų, namas se- 

Feikalingas,

kio nuotraukos buvo įdėtos 
Nevv Yorko spaudoje.

Julio Cesare į Lietuvą išvy-Į kuomet nesutiks su bet kų-

vyko komunistuojantieji, j 
liekamų pinigų.

Nevienas
kurie turi atliekamų pinigų.; čįįfo Lais-to. VLIKas buvo pakvies- Amerikoje," DAUG PA- 

kui į 1 VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

$4.00,

dėjo pastangų , vfe p. minžjime
įduoti nuvežti gtm.nem dra- Į 01.ganizav0 Euro.; STA|S V)RSA|S

į j pošk‘Komitetas. Minėjimas .
vyko liepos 1 d. Philadephi- • KIETAIS $5.00

omenams.
— Tai jis buvo komunis

tas, ar ne? , x •vi. ’ pasidarė šventais.

laiškų paimti, nes, matyti, 
toks yra duotas vyresniojo 

brolio“ įsakymas.

mams FeiKaiingas, ir jis 
turi būti“, o po rinkimų už
čiaupė burną kaip kiautvar- 
lė. Tą pačią giesmelę giedo
jo prieš rinkimus ir teisėjas 
Frank De Loretto, o po rin- 

! kimų nutilo.
Buvo dvi tinkamos vietos

maitis, 16 Crackers Lane, 
VVest Roxbury, Massachu
setts, 02132.

Iki malonaus pasimatymo!
Suvažiavimo Komitetas

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
kiekvie-

ir dar kiti, kurie su dabarti-j Džiūsta minut, Maik, aš 
komunizmu neturėjo, turju gerą skvmą. Man vie-;mu

nieko bendra

1941 
k aklį

m. birželio men. su 
prisiminėme ir mes.

pie 
V
tikrųjų geriau būtų mu- s f|aktorius prie jos prisidėti, 
dviem gyventi — miesto ei-; jje ^no tokiai stovyklai ge

KAS GI YRA TAS MURKLYS? j senių organizacijoms.
_ . dvi senos mokyklos. Apie

Murklvs yra neturtingos ūkininkės Daugienės ina- > jag buvo kalbama, bet nu
mis-apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių S griovė. Kam svarbu, kad se- j žodynas, redagavo prof. J.

” turi šunį, jos kiemą; nįaj slankioja gatvėmis! Jie} Balčikonis ir kt., yra apie
_______ Daugienės kieme ir jos ma-i milionų kitiems jau nebe-} 45,000 žodžių, 990 psl.,

katorgą! žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,} kraus, jų syvai jau iščiulpti.; ka’ina ........... ‘....... $12.00
' silpni jungiasi "prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,} Kam jais besirūpinti- Jie tik 
’ kai kurie cvviai laikosi neutraliai, o stipiesnig laimi, nors

Tai' gnbte gauti šiuos
nam reikalingus žodynus:

Dabartines lietuviu kalbos

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 

me auksinių ramų, nereikia i I3“?.’
mums nei orabaneiu stalu, i z°dzni* 586 ps L, kaina ■ t. .

rinkimų metu dar reikalingi. 
Mes, seniai, nereikalauja-

jaumems
policijos, nei džėlos, nereik. kja per(|aUg> ka(j niekas ne- verstų prie Dievo 
plaukų kirpti nei barzdos ištvjrktip ot, vienu žodžiu, Lietuvai laisvę. «Į 
skusti. Gyvenk, kaip Ado- būti ne perdaug gerai ir kurie tiki, kad maldoimi:
mas rojuje. Į ne perdaug šlėkta. Įima Lietuvai laisvę atgauti.! la T • dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams! ninkai ar didieji fabrikantai kaina-Jeigu toks gyvenimas. Komunistai birželio trė-' “-^^“'Tpvsakos* kaina $1.80 su persiuntimu, nors kiek rflpintųsi senųjų
patinka, tai tėvas turėtum; — Gerai, teve, nuvaziuoK mimus pateisina. Jie ta pro-‘ Pažįstamiem., .ų.................... h

įsijungti į čigonų taborą. ! 1 Toiontą ir pakalbink tuos rengė pasilinksminimus' Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adiesu:
— Jes, Maiki, apie čigo- įkurti Kanados ( jr juose džiūgavo/ j “KELEIVIS”

nūs rašo ir "Tėviškės Žibu- Į gmose stovyklą, kun butų. . q Ro . 27
----- • x__ į m. Krasinskas • KSfi F Rroaduav ----- :-------bo. Boston Z7, Mas*.

$6.00.

likimu, jiems nebūtų sunku Anglų-lietuvių kalbos žo-
tą reikalą sutvarkyti.

So. Manchester, Nevv Bris-
dynas, V. Baravyko. 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai-

rių“ gazieta. Ji rokuoja, kad1 nei šis, nei tas. M. Krasinskas 636 E. 6roadway tol turi tokias patalpas se- J na .................................... $4.00
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MOTERĮI skyrius
R. SPALIS

š u o
Ši novelė paimta iš Nidos Knygų Klubo išleistos knygos

"Angelai ir nuodėmės“. Jos autorius yra Romualdas
Giedraitis, pasirašąs R. Spalio slapyvardžiu, gimęs 1915 
m., dabar gyvenąs Anglijoje. Jis yra išleidęs savo kūrinių 
kelias knygas. Plačiau žinoma yra jo prieš kelerius metus 
pasirodžiusi knyga—"Gatvės berniuko nuotykiai“.

Yra tam tikra rūšis moterų, kurios, sulaukusios dvi
dešimtųjų metų, staiga pasipuošia nuostabiu spindinčiu 
grožiu, sakyčiau, jaunatve pražydi. Tartum gamta norėtų 
vienu mostu privilioti partnerį savo parinktajai. Tačiau 
paprastai tos svaigulio dienos nėra ilgos, ir, lyg sezonui 
pasibaigus, likusi jaunatvė jau pilka, be vilionės, kaip tas 
išplautas nublukęs audeklas.

Emilija Račiūnaitė buvo moteris, kuri skleidžiasi 
palengva, iš vidaus minčių ir gilios sielos brandinama.
Ir nors tas grožis neturi rėžiančio blizgesio, bet savo ra
mybėje yra tiek patvarus ir toks amžinas, kad, kartą pa
jutus jį, nebeįmanoma nugalėti ir jis sunkiasi vis giliau, 
kol meilė pražysta.

Ak, mylėjau aš! Ir sapnuos ji man vaidenos, ir laike 
įtemptų studijų išsivogdavo mintis pas ją skrisdama, ir 
savieji namai vargino, savųjų veidai įkyrėdavo, o visa pri
gimtis taip verždavosi pas mylimąją, kur viskas nušvis
davo, ekstazėje paskęsdavo.

Deja, ne aš vienas taip galvojau. Andrius Varnėnas 
lygiai nuo jos neatsitraukė, o ji mus abu stebėjo- vis nesi
ryždama, bijodama apsirikti, svarstydama, valingai žabo
dama savo tebsiveržiantį jausmą, kad jį visa jėga vėliau 
atiduotų pasirinktajam. O tuo tarpu, dažnai su Varnėnu 
susitikdami, rodėme viens kitam šaltą mandagų šypsnį 
ir elgėmės lyg tikri džentelmenai.

Kartą, kai nugulusi birželio šiluma sodriai plavinėjo 
begrimstančios saulės šešėliuose, visi trys keliavome toli 
už miesto Panemunės šilan, kur tarp medžių raibavo be- 
lūžtą Nemune spinduliai ir plaukė gaivinanti vėsuma.

Buvau laimingas, kaip niekad anksčiau, nes jau ke
lintą kartą pagavau jos šiltesnį mestą man žvilgsnį ir jos 
ranka kažkaip savaime atsidurdavo manojoje, bet kalba, 
žinoma, buvo santūri. Juokavome, pasakojome švelnius 
anekdotus, deklamavome eilėraščius ir ėjome paskui Var
nėną, kuris, išsukęs iš tako, vedė šilu kažkur Panemunės 
link, karts nuo karto barškindamas pinigais kišenėje.

— Andrius gegutę vilioja, nemaniau, kad jis toks 
taringas, — juokavo Emilė.

— Abejoju, kišenėje greičiau sagos skamba, — pa
purčiau galva.

— Labai klystat, tikras sidabras — gerą biznį pada
riau, — užprotestavo konkurentas.

— Virvę pirkot? — nekaltai paklausiau.
— Ne sau, — metė į mane šyptelėjęs, — bet bizni 

galėsiu parodyti, einam, verta pažiūrėti.
Žengęs keletą žingsnių, Varnėnas priklaupė — batas 

jam atsirišo. Pasinaudojęs ta proga, pagriebiau Račiūnai
tę už rankos ir bėgte patraukiau su savim, norėdamas 
dingti iš vyro akių, o kadangi kalvelės kaip grybai viena 
po kito dygo, nebuvo sunku pasislėpti, todėl išdykau
dami lėkėm, šaukiami besivejančio, kuris, gerokai atsili
kęs, pametė mus iš akių. Netikėtai kalvelės pasibaigė, ir 
išsitiesė lygesnė vieta, nukirsti, nugenėti medžiai, krūvos 
plytų ir išvalytas plotas, matyt, namui statyti.

— Čia galėsime pasislėpti, tegu paieško, — šnabž-j 
dėjau traukdamas į aikštlę.

Bėgome nesidairydami, kai staiga urgzdamas išpuolė 
vilkų veislės didžiulis šuo, kuris, virvės už kaklo trukdo
mas, pakibo čia pat ties mumis.

Račiūnaitė klyktelėjo, mesdamasi į mane, aš atšokau 
žingsnį atgal, tuo tarpu šuva dar kartą visu svoriu įsi
tempė, ir virvė nutrūko. Nebuvo laiko galvoti. Laikiau 
merginos rankinuką ir, nieko kito rankoje neturėdamas, 
atkišau jį, besigindamas. Jutau, kad vieną ar kitą kartą 
šuns dantys pasieks mano pirštus, bet į tai dėmesio nekrei
piau, o šaukiau Račiūnaitei, kad bėgtų, tačiau jinai, paniš
kos baimės pagauta, stovėjo lyg priaugusi, nedrįsdama 
pasijudinti, tuo tarpu šuva jau šoko man ant krūtinės, 
kai kažkas jį užgriuvo, ir akimirką pamačiau Varnėno 
ranką, spaudžiančią šuns snukį.

— Bėkite, — šūktelėjo jis.
Instinktyviai pagriebiau Emilę ir neatsigrįždamas 

nėriau atgal į mišką, šokdamas už kalvelių, už krūmų, 
tik kai krūtinėje trūko oro, kada pakankamai toli buvome 
nubėgę, sustojome ir, atgavę kvapą, pasibaisėję sužiurom 
viens į kitą.

— Viešpatie, Andrius! Šuva jį sudraskys!
— Aš grįžtu, — susipratau ir apsisukęs padariau ke

letą žingsnių, kai iš tolo pamatėme jį atskubantį. Jo plau-

EVA GARDNER VĖL HOLLYWOODE

Garsioji lilmu aktorė Eva Gardner po 10 metų buvimo 
Ispanijoj sugrįžo į Holiyvvoodą dalyvauti su Kirk 
Douglas romantiniame filme “Septynios gegužės die
nos“. Paveiksle yra Gardner ir Douglas, kuris laiko 
ant rankų Gardner sūnų.

Varlkėt ir abrikosų 
mišrainė

1 svaras šviežių abrikosų 
arba iš dėžutės vakuotų.

2 puodeliai šviežios varš
kės.

Trečdalis puodelio majo
nezo, dar —

salotų lapų,
peeano (pecan) riešutų.

Nuplauti abrikosus ir 
išimti kauliukus. Supiustyti 
į dvi ar tris dalis, sumaišyti 
su varške ir sudėti ant salo
tų lapų. Majonezą sumaišyti 
su keliais šaukštais abrikosų 
sunkos ir duoti prie mišrai
nės. Papuošti riešutais. 
Aviečių ir varškės mišrainė

2 puodeliai nuplautų avie
čių.

1 svaras varškės.
5 šaukštai majonezo. 
Cukraus ir

rasas buvo jau sudarytas ir 
spaudai praneštas, todėl 
paskelbtam aukotojų sąra
še jos pavardės nebuvo.

Ta proga dera prisiminti, 
kad Barbora Viznienė, kaip 
ir jos vyras, kasmet tiesiai 
savo auką siunčia ALTos 
centrui.

Už ALSS atstovų suva
žiavimui sveikinimus bei 
auką Barborai Viznienei ta
riame ačiū. Kaitų atsipra
šom, kad jos auka iš kario 
nepateko į sąrašą.

Buvęs ALSS atstovų 
suvažiavimo sekretorius

J. Vilkaitis

SAULĖ DAR ŠVIES 
10 BILIONŲ METŲ

A. A. PR. RAMANAUSKIENĖ

Pranė Ramanauskienė, gyv. 
Norwoode, Mass., žuvo eismo 
nelaimei ištikus 1962 m. liepos 
28 d., palaidota Mt. Hope kapi
nėse, Mattapan. Mass., elipos

i 31 d.. Jos tebeliūdi vyras Pra
nas ir duktė Alma.

Ben. Rutkunas

NAKTIGONĖ

(Teresei Lindstrom)
Naktigonė —
sesutė mano

salotų lapų.
Atsargiai varškę sumaišy-, 

ti su uogomis. Pabarstyti 
cukrumi. Dėti ant salotų la
pų ir ant viršaus uždėti po 
šaukštą majonezo.

Turėsite mišrainės 5 as
menim. . j

Varškė labai maistinga ir j 
patartina ją vartoti ypač 
karštam orai esant.

LATVAITE IŠRINKTA 
JAV GRAŽUOLE

Nenusiminkime, nes mūsų 
saulutė dar žada mums 

j šviesti ne mažiau kaip 10 
bilionų metų. Taip sako ast
ronomai, dangaus ir žvaigž
džių žinovai.

7 MIL. AUTOMOBILIŲ

šiemet JAV jau pagamin
ta 7,130,000 automobilių. 
Iki metų galo jų bus paga
minta dar pora šimtų tūks
tančių. Tuo būdu spėjama,

kad šiemet automobilių bus 
paleista į rinką apie pusaš- 
tunto miliono.

Bijo, kaip kurmis kelio.
• # # #

Miltų kalno neužkopsi.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

žalioj lankelė j 
žirgus gano.
Seselės — žvaigždės, 
tėvas — mėnuo, 
Sietynas — brolis 
varva pienu.
Močiutė — saulė 
tebekrauna 
jai kraitį
už bernelio jauno. 
Pati ji verpė, 
audė, krovė — 
viena po žvaigždėm
tebestovi--------
Bernužio laukia, 
kad lankytų 
ją mėnesieną 
žvainą šitą.
O ko nemyli, 
ko nelanko — 
žirgelių neveda 
į lanką?
Aušružė brėkšta — 
nesulaukia 
dobilo — šelmio 
auksaplaukio.
Migla apdengia 
gūniom žirgus — 
žirgeliai žvengia, 
rasos mirga.

Latvaitė Marite Ozers, 19 j 
m. amž., iš Chicagos išrinkta 
JAV gražuole. Ji yra naujo
ji ateivė, su tėvais pasitrau
kusi iš savo gimtinės, artė
jant raudonajai armijai.

Nedaug terūko, kad ji bū
tų išrinkta ir Pasaulio gra
žuole, nes jos rinkimuose ji 
buvo patekusi į penkiolikos 
skaičių, iš kurių paskutinį 
kartą balsuojant Pasaulio 
gražuole buvo išrinkta bra
zile studentė Tedą Maria 
Vargas.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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 

.............. .. $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 peL, kai
na ....................................... $6.00.

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

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 45S psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an-
_troji dalis, 414 psl. kaina__ $4.50

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

GIMDYS IR 70 METŲ 
SULAUKUSIOS

Anglijos gydytojų meti
niame susirinkime dr. Kope- 
lowitz savo paskaitoje pa
reiškė, kad moterys, kurios 
ilgą laiką vartos jau išras
tus vaistus prieš nėštumą, 
galės gimdyti net sulauku
sios 60 ar 70 metų.

Jis sako, kad jau turima 
įrodymų, kad tie vaistai tik 
nutęsia apvaisinimą.

UŽSUKITE PAS MUS

BEPIGU JĄ FOTOGRAFUOTI

Nevisi fotografuojami būna tokie ramūs, kaip ši la
ma, kurią lt metą amžiaus Debra Loveli mėgina nu
fotografuoti miške, York Beach. Me.

Su dukra gyvenu Georgi- 
jos valstijoje, netoli Flori
dos rubežiaus. Mūsų mieste
lis Tifton mažas, bet žmo
nės malonūs, čia oras geras, 
žiemos beveik nejaučiame, 
vasara nėra didelių karščių. 
Mudvi esame patenkintos, 
bet pasiilgome lietuvių.

Jei kas, važiuodamas pro 
šalį, mus aplankytų, džiaug- 
tumės, maloniai priimtume. 
Jei pasitaikytų lietinga die
na, tai ir grybų galima prisi
grybauti.

Mūsų adresas: 1008 Davis 
Avė., Tifton, Ga.

P. Ansur ir duktė O. Lee.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkk 
istorinis romanas ii žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.5f

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėniet ė. daug svarbi,} patarimų 
vaiku r eikatos klausimais. 136 psl 
kaina ....................................... $115

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’’ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl„ kaina... .$6.00

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

PASAULIO LIETUVIŲ’ ŽINYNAS 
paruošė A.nicetas Simutis, daugy- J 
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.................................. $2.50

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

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n- 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusi. kaina .......................$5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 * 
psl., kaina ........................... $115

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

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

demokrattnto SOCIALIZMO 
PRADAT. Populiari ir naudinga 
knyga <iu dienu klausimams su
prasti. Kama ............................ 56c.

ŽEMėmEC RAST AT Gqr«ririo. mft- 
sn rašvtoios pirmoio k a-o metu 
Amerikoje parašvti vairdeHa- «u 
-a*vtojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kabia ........................................  .V> Ct

t##.TTTSTEMS NKGRTŽTT M Kati- 
HCkio m«»?<tri4Vji« -jp-a'vmas. kaip 
Varųj ornart prie —a’o tūketauėiaJ 
lietuviu bčo-o i VaVar^«* nuo ru
su “vaduotoju’. 536 p«l. Kaira $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atiminimai ii J ietu- 
gos fr .ič Amerikos lietuviu gvva. 
uėmO. 178 P«l_ kaina -......... $2.0flC - ' '

NERRTKT. AŲSOMOS IJETUVOS 
PTNTGAI. narais .Tona* Ka-ys. la
bai daug paveikslu. 255 p«l. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.O€

MAŽOJI T,TETTTVA. narais Gim- 
buHen* J. Gimbutas J. T i”gi«. J. 
Balvs Jr J. Žilevičius. 326 us,_ 
kabi* ......................................... $5.00.

•’EZARTS. Mirko JesuH? romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
<2. ara visos 3 dalys........... $6.04

PATIKSLINIMAS

kai buvo suvelti, purvinas švarkas ir marškiniai, dešinio
ji ranka giliai paslėpta kelnių kišenėje.

— Kur šuva?
— Įkišau į būdą ir pristūmiau balkį, neišsikrapštys. 
Stojo tyla po baisaus išgyvenimo.

(Bus daugiau).

Barbora Viznienė (62
Nelson Ter., Bridgeport, 
Conn.), saugod ama savo 
mirusio vyro Adomo Viznio 
(1879-1954) gražias tradi
cijas, ir šiais metais įvyku
siam birželio 1 d. New Yor
ke ALSS atstovų suvažiavi
mui aukojo $10, bet tie pi
nigai buvo įteikti per kitą 
asmenį ir buvo gauti tada, 
kada ta proga aukotojų są-

NEMUNO SENES. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama «..«•••• — ••.••■• $3.00.

NEMUNO SENES. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai Kaina ........................... $4.00

IJETUVIU 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 valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metai*. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 pat, geras popierių*, 
kaina ...................................... $1099

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos i vienų 
knygų, kieti virtai, 631 puslapis. 
Kaina ................z.................. $6.00.

NAUJA VALGTŲ KNYGA. Parašė 
M. Michelsonienė. 250 ’vairių lietu, 
višku ir kitu ta-itu valgių receptu 
132 puslapiai, kaiua............... $1.25

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

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

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

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo paridaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 82 psL, kaina......... 26 Cnt

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

$3fl E. Broadvray------ :------ So. Boston 27, Masa.
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VIETINĖS ŽINIOS
Paskutinė gegužinė Trumpas susirinkimas

šią vasarą gegužines už
baigsime su Valentinos ir 
Stepono Minkų radijo gegu
žine Romuvos parke šį sek
madienį, rugpiūčio 11 d.

Kaip kasmet, taip ir šios 
gegužinės programa bus la
bai įvairi ir įdomi, šoks 0- 
nos Ivaškienės vadovaujami 
šokėjai, ukrainiečiai ir- so
listė Ludmila Beskrovny. 
Magikas rodys visokius ne
paprastus dalykus, vaikus 
ypač linksmins juokdarys. 
Programa prasidės 4 vai. po 
pietų.

Visiems įdomu, kas bus 
išrinkta N. Anglijos gražuo
le. Pernai buvo Diana Kau- 
cytė iš Dorchesterio.

Komisiją gražuoliai rinkti 
ir dovanoms už šokius skirti 
sudaro: Bostono mokyklų 
komiteto pirm. adv. Louise 
Day Hicks, viena pirmųjų 
gražuolių Dorothy O’Brien, 
Ona Ivaškienė, Kotryna Na- 
maksienė, adv. Juozas To
mas iš Cambridge ir Vytau
tas Stelmokas.

Išrinktoji gražuolė bus 
apdovanota Bostono majoro 
John Collins dovanota tau
re, Kay’s Fashion Shop suk
nele ir kojinėmis, Spencer 
batų krautuvės batais ir ran
kinuku ir Baltic gėlių ir do
vanų krautuvės gėlių puokš
te.

Geriausi šokėjai gaus 
adv. Louise Day Hicks skir
tas dovanas.

Dovanų skirta ir kitiems 
gegužinės dalyviams, žino
ma, tik laimingiesiems. Be 
visa to, bus skanių lietuviš
kų valgių ir gėrimų, gros 
Ferd. šmito orkestras iki 9 
vai. vakaro.

Autobusai išeis nuo L. P. 
Dr-jos (Broadway ir E gat
vės kampas) 1:30 vai. po
piet.

Gegužinės rengėjai kvie
čia visus rugpiūčio 11 d. 
namuose nenuobodžiauti, 
bet atvykti į Romuvos par
ką, į paskutinę šios vasaros 
įdomią gegužinę.

Svečia* ii Kanados

So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos liepos mėnesio susi
rinkimas buvo vienas negau
siausių ir trampiausių — bu
vo karatas ū* tvankus vaka
ras.

Pagerbti 3 mirusieji (J. 
Januškis, K. N euro nis ir J. 
Dragašius) ii* priimti 3 nau
ji nariai — du vyrai ir vie- 
na moteris.

Iš finansų sekretoriaus V 
Stelmoko pranešimo nariai 
sužinojo, kad per birželio 
mėn. pajamų buvo $6,817. 
75, o išlaidų 6,364.93. Tuo 
būdu pajamų buvo $452 Į 
daugiau, negu išlaidų, o ka
dangi prekių gale mėnesio 
buvo mažiau $6, tai birže
lio mėn. pelno buvo $466.

Svečiai iš Kalifornijos

Pereitą savaitę mus ap-. 
lankė Lilija ir Povilas Joni- ■ 
kai, gyv. San Francisco 
mieste. Ta proga Jonikas 
pratęsė savo ir savo moti
nos, gyv. Chicagoje, prenu
meratas ir nusipirko knygų. 
Juos atlydėjo mūsų kaimy
nas ir geras bičiulis P. Sank. 
Mat, Lilija Jonikienė yra 
Šankų duktė. Ji su savo vy
ru atvyko į So. Bostoną savo 
tėvų aplankyti. Rugpiūčio
9 d. jie išvyksta į Chicagą, 
kur aplankys Joniko motiną 
ir gerus bičiulius, kurių jie 
ten daug turi, nes Povilas 
Jonikas pirma ten gyveno.

Lembertai Kalifornijoj

musu kaimynas riaima

Mus aplankė Jonas Urb- 
šas iš Hamiltono (Kanado
je), atvykęs pas savo brolį 
Ričardą, gyvenantį So. Bos
tone.

Svečias yra Šakių padan
gės sūnus. Iš ten 1958 m. 
jam pavyko išvažiuoti i v- 
karinę Vokietiją, o vėliau 
pas sūnų į Kanadą,

Lembertas liepos 27 d. iš 
W. Sakramento rašytame 
laiške siunčia geriausių lin
kėjimų visiems draugams ir 
pažįstamiems. Jie važiuoją 
į San Francisco.

Visa Lembertų šeima 
(senieji ir jaunieji) iš Bos- 
tono-Hartfordo pasileido į 
vakarus ir, pasiekę Ramiojo 
vandenyno pakraštį, šiuo 
metu gal jau pasuko vairą 
namo link. Linkime jiems 
maloniai ir įdomiai praleisti 
paskutines kelionės dienas.

Čia pat skautų stovykla

INž. V. LEMBERTAS

Vitalis Lembertas, neseniai gavęs inžineri
jos magistro laipsni, dirbo atsakingą inži
nieriaus darbą didelėj lėktuvu Įmonėj Hart
forde, tonu., ir kartu tęsė aeronautikos 
inžinerijos mokslus Connecticutt universi- 
lei e. Dabar, gavęs magistro laipsnį, V. Lem
bertas galės dar sėkmingiau savo profesijoj 
dirbti. Jis augina dukrą. Jo tėvai bostoniš
kiams gerai pažįstami. Monika Lembertienė 
turi grožio salioną, o Pranas Lembertas —
nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo tar
pininkas, abu vietos lietuvių kultūrinio gy
venimo veiklūs dalyviai, šiuo metu jie visi 
važinėjasi kažkur Pacifiko pakrantėj.

Lietuvių Fondas auga Nebijokite pasirašyti

dešimt tūkstančių parašų ir krašto lietuvių istorija, 
pareikalavo perduoti šį rei- 500 puslapių, kaina minK-
kalą referendumui. Kai at
ėjo balsavimai, tas algų pa 
kėlimas buvo nušluotas mil
žiniška balsų dauguma.

Bet štai, išrinktas kitas 
gubernatorius atnaujino al
gų pakėlimą ir šį kartą jau 
ne po $1,500, bet po $2,600.

lodei dabar ir vėl renka
mi patašai referendumui. 
Reikia, kad pasii*ašytų 31, 
000 piliečių. Todėl, jeigu 
parašų linkėjai kui* ateis su 
peticijom, nebijokit pasira
šyti. Begėdžiams reikia ra
gus nulaužyti.

Serga Antanas Vilėniškis

štais viršeliais 
kietais $5.00.

$4.00, o

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
RAŠTAI — STRAIPSNIAI,’ TEI^?Jį2.,^cXw?r<įI.J.°S

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-

ATSIMINIMAI, parašė Juo-Į 
zas Liūdžius, 246 pusią-j 
piai, kaina...........$3.00. Į

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
T STATANT, Rapolo jejvj0 administracijoje 

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

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

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

KALBOS

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

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

Stasio Michelsono “Lie-
GRA-: tuvių Išeivija Amerikoje,”

Bostono Dramos Sambū
rio narys ir visuomenininkas 
Antanas Vilėniškis buvo • 
sunkiai susirgęs ir paguldy-l ANGLŲ 
tas Carney ligoninėje.. Jo ĮMATIKA, 215 psl., kieti vir- J kaina.minkštas vršeliais $4, 
sveikata taisosi ir tikimasi, Į sėliai, kaina...............$3.50; kietais $5.00.
kad artimesniu laikp galės 
grįžti namo.

Nuoširdžiai linkime grei
tai atgauti sveikatą ir gerą 
nuotaiką.

i NAUJAUSIOS KNYGOS

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

„ Kipro Bielinio “Penktieji
Tas knygas galima gauti kaina $6.00.

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Per komiteto narį Bronių 
Utenį fondui įmokėjo po j
$100 šie asmenys: Mečys 
Kavaliauskas, Petras Pel-
džius, Vyt Stelmokas—Bal
tic Realty & Insur. Agency,
Ignas Vilėniškis, Antanas 
Vilėniškis, Antanas Andriu
lionis, Antanas Juknevičius 
ir N.N.

Per komiteto narį

Mikas šimavičius.

Šiomis dienomis Bostone 
ir kitur bus renkami parašai 
po dviem peticijom referen
dumui gauti. Referendumas 
reiškia visuotinį balsavimą. 
Šituo balsavimu norima pa
naikinti legisliatūros politi
kierių sauvališkai ir begė
diškai sau po $2,600 metam 
pakeltas algas.

Jau prieš dvejus metus
A tie savanaudžiai buvo pana

šiai pasielgę, Tada jie užsi
dėjo sau po $1,500 tuojau 
po rinkimų. Bet piliečiai pa
sipiktino, surinko keturias-

(RUDENS LAPAI, Kotrynos 
| Grigaitytės eilėraščiai, pre- 
! mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.

J AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina .............................$1.80,

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina...........$2.00

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio

1

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 

| pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1NIN- 
kAS pASiuAke RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina ................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psL, kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

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

200 mil. statyba 
pakibo ore

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

i STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina................ 50.10

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

Parduodamas namas
Parduodamas gerai ĮrengtasMiesto Tarybai atsisakius 

(5 balsai prieš, 4 UŽ) patvir- .namas su baldais, netoli ežero ir 
,. , j i didelės upės. su garažu 2 auto-tintl naujo miesto valdybos mobiliam?, dvigubas sklypas, 
namo ir kitų valdinių pasta-į Rašyti: P. O. Box 51 c, 
tų statybos projektą, visas ’ Otriawiaha. Fla. (30)

Kitą savaitę, tai yra rug-( reikalas sustojo. Miesto ma-į 
piūčio 17 d., prasidės skau-į joras vis dar tikisi įtikinti i 
tų jubiliejinė stovykla ir tę-Į tarybos daugumą projektui 
sis iki rugsėjo 1 d. Ji bus a- pritarti:

Jieškojimai

Numatyta, kad tam staty- džių iš Beržėnų 
bos projektui įvykdyti bus n*l,° par- - A

merikiečių skautų stovykla
vietėje — Camp Child, prie
Plymouth, Mass. Stovyklai! išleista 200 milionų dolerių, 
vadovauja senas skautijos į

Bostone jis žada pasisve- vilkas vyr. skaut. A. Saulai- j PARENGIMŲ KALENDORIUS 
čiuoti iki rugsėjo mėnesio. tis. ’ --------

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių 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- 
doli&žs rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę 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 Wsst 30th Street Nw York L N. Y-

Rugpiūčio 11 d. Seniausio Lie
tuvių Radijo N. Anglijoj gegu
žinė Romuvos parke, Brocktone.

• * •
Spalio 6 d. Balfo metinis ban

ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

• * e
Spalio 13 d. Laisvės Varpo 

banketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

IEŠKAU DARBO

Gyvenu iš senatvės pensijos, 
bet moku karpenterio ir kitokių 
meisterystės darbų ir sutinku 

Į bet kam padirbėti.
Vaclovas Joniką 

lOOlBalck Horse Pike 
Pleasantvillle, N. J.

Sesuo ieško savo brolio Jono 
Peldžiaus. Julės ir Bronės Pel- 

kaimo. Panemu- 
par. Į Ameriką jie atva

žiavo 1913 m. ir gyveno Bosto
ne.

Rašyti: Adelė Junakait-Sup- 
levičienė, 2556 Centre, Montreal 
22, P.Q., Canada.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-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 ^anarchizmas. 29 psl., kai-

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kai i m .. $5.00

na

1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik....................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina............................................................ $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

•iŠ DŪMINĖS
$0.15 

LŪŠNELES. K.

Veroniko Dabužinskaitė ieško j ęn lrnrnn ' ti Aft
brolio Prano Dabužinsko, Jono1‘u PUSJaPnfc Kauia ..........................................................................

sūnaus, gimęs 1920 m. 1 yj Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
Utenos rajone, dingęs 1944 m. . .
Rašyti: Lithuania, Vilnius, 196 puslapiai, kaina ............................................... .  ... $2.00

Pilies skersgatvis 7-10,
Veronika Dabužinskaitė

(29)
Mooooooeeeeeeoeeseeeeoeoisoeeooeooe^

PIRKSIU NAMĄ

Noriu pirkti namą Floridoj__
St. Petersburge ar kitur, kur 
yra lietuvių. Rašyti:

Mary Kasin 
202 Vt 8th Street,
So. Boston, Mass., 02127.

KELIAUK PER

COSMOS
labiausiai patyrusį organizuoti 

pavienėm ir 'rrupinėm kelionėm

Į LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite gimine? visose 

Sovietu Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

Į COSMOS TRAVEL 
BUREAU

. 45 W. 45 St.. New York 36, N.T. < 
Tel. CI 5-7711

*

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINĖ
Leavitt Drug

OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

K

ne/noAofnai
pristatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

66 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

Priešais Naująjį Lietuvių Klubą

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ..................... $1.00

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

KAU SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS II 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

lIAUDIEs 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

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ........................................ $0 30

PAPARČIO ZIEDAS ir kitos a- 
pvsakos, A. Antanov, 45 psL 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broaduay
27.

t
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Vietines žinios
i

P. ir S. Jakučių sukaktis sveikti ir abiem dar ilgų lai-į
-------  mingų metų. i

Pfakseda ir Stasys Jaku-į __________________ _ ‘
viai liepos 30 d. minėjo savo
vedybinio gyvenimo 25 m. 
sukakti. Ta proga jie gavo

R. Jokšaitė išvyko

šią v ašarą 1 aigusi Bosto-
iš savo d'.aueų daug sveiki- no universitetą (studijavo: 
nimų ir dovanų. ispanu kalbą ir literatūrą) !

šiuo metu Stasys Jakutis Romule Jokšaitė, su tėvais 
guli Carney ligoninėje dėl gyvenusi Brightone, išvyko 
sužeistos kojos. j Los Angeles nuolat gyven-

Linkime jam greičiau pa- ti.

PASKUTINIS Š'.OS VASAROS 29 M. SUKAK. DIDYSISLIETUVIŲ RADIJO
Brocktone.

BOSTONO LIETUVIŲ TAI TIM Ų ŠOKIŲ SAMBŪRIS

Jam vadovauja Ona Ivaškienė. Jis sėkmingai šoko šokiu šventėje Chicagoje, o šį sekmadieni, 
m. ^ukakt utiniame piknike Romuvos parke, rugpiūčio 11 d., šoks Minkų vedamo radijo 29

. . . . t 10 kambariu stucco namas,
Siųskite dovanų siuntiniu*Į Jfaraįag< aliejinis apšildymas 

giminėms į Lietuvą per mūsų Į vandeniu, pastovus karš-
įstaigą. Čia kalbama. Iietu-Į|as vanduo; ekstra sklypas na- 
viškai, žemomis kainomis; mui, nulygintas ir aptvertas, 
galima gauti Lietuvoj labai* Savininkui 6 kambariai ir du 
vertinamų prekių. Patarnau-; maži butai. Duoda $120 per 
jam greitai ir sąžiningai 1 mėnesį. Arti bažnyčios, mokyk- 
Paštu gauti siuntiniai greitai I los ir susisiekimo. Skambinti: 
pertvarkomi ir pasiunčiami. Į RB 6-4642, 666-4722 ar 625-
Siuntiniai nueina tvarkingai'

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
Vedėja B. Svikliene

GERIAUSIAI PASILSĖTI
PER ATOSTOGAS

I

Šj SEKMADIENĮ, 1963 M. RUGPIŪČIO AUGUST 11 D. 

ROMUVOS PARKE 

Claremont Avenue, Brockton - Montelloje

Padėka

Pavergtųjų Tautų Savai-, 
i tės minėjime liepos 20 d. i 

programoje dalyvavusiems 
solistui Benediktui Povila-

Audickų sūnus pakeltas 
i pulkininkus

I I I • «
•ROOFING and SIDING CO.} 
• « 
} 469 W. Broadvvay. So. Boston { 
Į AN 8-2150 I

} DAŽOME IR TAISOME {
Al Stecke F. Pukanasis }
Res.: 8 Faxon St. Natick»
Brockton 586-9272 655-0807 }

♦ < t ——------ —----- ................

SAV-ON

GARSIAME CAPE COD— 
Osterville. Mass.. kurorte 

Prie atviro Atlanto jūros pliažo, 
pušų pavėsyje gražioje lietuviš
koje JANSONŲ vasarvietės 
v itoje

“AUDRONĖ”

♦ Viloje “Audronė” erdvūs 
kambariai ir gražus pušynas — 
parkas.
♦ šiltos Golfštremo srovės at
vims jūros pliažas tik 7 minutės 
pėsčiom.

Telefonas: AN 8-2805 J
Dr. Jos. J. Donovan;

t
Dr. J. Pašakarnio*

ĮPĖDINIS J
OPTOMETRISTAS »

Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.} 
Vakarais iš anksto susitarus J

____  447 BR0ADWAY
Keleivy per laidą buvo pa- » Rami aplinkuma — daug vie-1J South Boston, Mass 

skelbtas netikras Jansone? tos poilsiui ir žaidimams. “* z'’  i • j m    t

Audronės vilos telefonas

Mūsų geių bičiulių Anta
r.inos ir Jono Audickų sūnus vilos Audronės (87 E. Bay " Geras lietuviškas maistas 
Albertas pakeltas i pulki- Rd., Osterville, Cape Cod) ' Vito atidaryta vasarojimui 

viėiui ir komp. Jeronimui ninko leitenanto laipsni. Jis telef orias. Dėl tos klaidos at-, ° rugsėjo
Kačinskui Amerikos Lietu

Energingi ukrainiečiai šokėjai, vad. J. Schegrni

Programa prasidės 4:00 valandą po pietų.
1— Ludmiia Beskro\vny pašoks Vengrų Sokj.
2— Liet. Taut. šokių Sambūris, Onos Ivaškienės vadov.
3— Ukrainiečių Šokių Grupė, Jacob Schegrni vadov.
4— Magikas ”Ali the Fakir“ stebins visus.
5— Metinis gražuolės ”Miss Lithuania of N.E.“ rinkimas.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM E TRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

kuri laiką tarnavo Vokieti- siprašome vilos savininkus Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 
Marija Jansonai visus maloniai

vilos telefonas
Sveikiname pulk. Įeit. yra toks: (Area 617) 428- .* j. , ...... Is anksto dėl kambrui rezerva-Audicką, jo seimą ir tėvus. 8425. , vjmo kreiptis adresu: Audronė-

! Jansonas, 87 East Bay Road, I

vių Tarybos skyriaus vardu j joje, o dabar oro pajėgų ir jų svečius.
įeisr.iu padėką. I stovykloje Langlev, Va. Audronės vii

VI. Baiercius. ! ,, , ’ . . /»vi. Bajerčius,
pirmininkas

Laužo skaityklius

Šiais metais Bostono į 
mieste jau išlaužė 17,097' 
skaity kliu, kurie pastatyti 
automobilių sustojimo vie
tose. Jų sutaisymas miestui j r 
atsieina apie $85,000 ir spė-; 
jama, kad iš skaityklių pa-Į 
vogta apie $100,000. •

Pranešimas siuntinių 
siuntėjams

! kad ji atostogų metu bus : 
i uždaryta nuo rugpiūčio-Au- j 
i gust 12 iki 22 dienos ir pra- į

6— Šokių kontestai su adv. Louise Day Hicks, Bostono j --------
Mokyklų Komiteto pirm., dovanomis. i GLOBĖ PARCEL SER-

VIGE,390 W. Broadvvay,
7— Ferdinando Smito orkestras. ! So. Boston, Mass., praneša,

8— Laimėjimo ir įžangos dovanų paskirstymas.
9— ”Clowno“ the Clovvn vaikams.
Veiks skaniu piknikinių valgiu bufetas su draugiškais; birbti rugpiūčio 23 d. 
gėrimais. ‘ ‘ , 9 V,L TeL AN 8’8764'
Autobusai išeis nuo So. Bostono Liet. Pil. D-jos 1:30 vai.: Vedėjas .

. . Į Jonas Adomonispo pietų. *.
Visus kviečia atsilankyti J -----------------------------------

STEPONAS IR VALENTINA MINKAI COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.__ t- 3E

Trans-Atlantic TraveI Service

kviečia atvykti praleisti atos- j 
togas.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETU 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
_ A M_ Bangomis 1190 kilociklų 
U>! Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WKOX, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON J 8. MASS. 
Tek JUniper 6-7209

Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425

______________________

Televiziją
• j**ir ruuijų

Taiso Gerai ir Pigiai 
JON AS ŽIUNSKAS 
629 E. bixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. t
ALIEJAUS ŠILDYMU ’•

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“ \ i
1. Laisvas aptarnavimas: į
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ ; 

/ BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai • 
i be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono :

i

/

H
/
ž
i
ž
\

/

dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio ( 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes Į 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja. ž
3. Dalių išlaidų garantija: į
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- j 
les dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti, j 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma. •
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. : 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — •

j ir krautuvė įvairių prekių,, .
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, į Paderintų siuntimam*, pra-

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus i vi-1 nesa’ .a PaSa ;................. ....... _
, I ro susitarimą su U. S. S. R. ; jūsų visos sildjmo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per '

sas valstybes. VNESHPOLSYETORG j Į0 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
Tose Pačiose Patalpose . . . -įstaiga bus priimama uzsa*DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku* 

390 West RROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 Į rie bus aprūpinti dalimis ir
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusi ios valdomas sritis.

Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je. kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal

Į
: 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas: Į
; Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums i 
[ jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia į 
z saukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi • 
Į turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. : 
z Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 

Tuel to., atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame • 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus Į 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų į 
Namų Patogumo Inžinierių atvvks Jus aplankyti Jums ž 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1*204, arba į
fi3<iikL it o taiviFiiio• .pasiųskite atvirutę:

45 DORSET ST„ DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL CO.

tai, kostiumai, medžiagos, 
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami j jr šiaip siuntiniai
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti-: priimami bendra tvarka,

^ooooooooeoooooooooooeecovoeeooesooooooooooooeoooooer.

mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. į veikiančia nuo 1963 m. sau-
Medžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- j šio 1 d. Katalogai yra ir lie-
KAINA mūsų Įstaigoje T Cor. v • ' kalba. Suinteresuotieji
Taip pat priimame užsakymus I SSR gaminiams, pav.. kaip au- į ga|j rajytj lietuviškai 
tomobiliam. motociklams, dviračiams. įvairiems radijo ir TV apa-! * VjSO8’ dovano* apmoka- 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų j mQ# ,iuntįjo gavįjas nieko 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas, nemoka. Pristatymas garan- 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų tuotas ir skubus.
katalogų.

IŠTAIGA LIFTVVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 5
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAž’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTL'RISTO įgaliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai ryto iki 7 v»l. vak. ir šeštadieniai? nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JOAAS ADOMOMS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 We*t Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

332 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSJįgN. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. išsky-rus šventadienius ir sekm.

ooooooooooBGcaoeooeocaooaBac

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 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

I Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 

Į Iocikių, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. ole

iną. Perduodama: Vėliausių 
J pasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai-
|nos ir Magdutės pasaka.

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

— I

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
{Draudžiame nuo polio, viso- 
Jkiu kitokių ligų ir nuo nelai- 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
} Visais insurance reikalais 
{kreiptis:
} BRONIS KONTRIM
{ Jnstire of thePeaee—-Constable
• 598 E. Broadvvay
; So. Boston 27, Mass.
! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Nansi ir Ūkis:
287 Concord R d.. Billeriea, Mass.

TEL. MO 3-2948

Dažau ir Taisau,
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau}

viską, ką pataisyti reikia. 4 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

License Ko. 4839

: Charles J. Kay j
* LIETUVIS ’
* Plumbing—Heating—Gas—Oil J
*«
« I Gazo šilimą permainyti $265 
* Telefonas: CO 5*5839

{ 12 MT. VERNON STREET; 
« DORCHESTER 25, MASS. ’

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tek AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai




