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Prezidentas Kennedy Turi
Pirmus Pasitarimas Europoje

Prezidentas Tariasi Su Prancūzijos Prezidentu de Gaulle;
Vyks j Vieną Pasimatyti Su Chruščiovu; Per Londo

ną Gris Namo; Nuomonės Dėl Tarimosi Su 
Chruščiovu Vis Dar Griežtai Skiriasi.

Pirmadienį gegužės 29 d. £oLSCŪ,S Keleiviai 
buvo prezidento John F.. n • • rz » —
Kennedy gimtadienis, jam Į Ilsisi Kalėjime j
tą dieną suėjo 44 metai. Tą į —;
diena prezidentas praleido i Mississippi valstijoj sek- 
Bostone, kur jam buvo su- madienį gegužės 28 d. dar 
ruoštos iškilmingos vaišės, (‘u autobusai su mišriais ra- 
daivvaujart didelei demo- sės žvilgsniu keleiviais buvo Į 
kratų svečių miniai. (sulaikyti ir “laisvės kėliau-:

Iš Bostono prezidentas nmkai” buvo padėti į kale-* 
išskrido i New Yorka ir iš jim3- Pirmiau suimtus pro- 
ten i Paryžių, kur preziden- testo autobusuose keleivius 
tas turi svarbius pasitarimus tos valstijos teismas nuteisė 
su generolu de Gaulle. iP° $200 pabaudos ir davė

Iš Parvžiaus prezidentas ^lygmes kalėjimo bau-mes. 
Kennedy’skris i Vieną pasi- Kai kurie nubaustieji negrai 
matyti su Sovietų Rusijos ir baltieji keleiviai nemoka 
diktatorių Chruščiovu. Tas Pabaudos ir sėdi kalėjime, 
pasimatymas Amerikoje vis teismo sprendimą ape- i

NETRUKUS BIS PALEISTAS

šitoks keistas padaras netrukus bus paleistas iš Cape 
Uanavcr.i ricritojt j aukštybę. Jo uždavinys surinkti 
daugiau duomenų apie ionisferą, kuri prasideda maž
daug apie 7) mylių aukštyje nuo žemės. .\pie 10 uni
versitetų ir valdinių laboratorijų dalyvauja šilo pro
jekto vykdyme.

Texas Valstijoje ;
Laimi Republikonas

—
Sekmadienį, gegužės 28 

d. Texas valstijoje buvo 
renkamas vienas senatorius, 
į vietą buvusio senatoriaus 
Lyndon B. Johnsoro.

Visai nelauktai išrinktas 
republikonų k a n d idatas 
John C. lower, jis surinko 
daugiau balsų negu laikinai 
buvęs senatorių demokratas 
\V. A. Blakley.

Texasyra demokratų par
tijos tvirtovė, bet ši sykį 
demokratų partija turėjo 
labai konservatyvų kandi
datą ir balsuotojai, matyti, 
skaitė, kad geriau turėti re- 
publikoną, negu demokratą, 
kuris savo dešinumu pralen
kia daug republikonų.

Po pilietinio karo tiktai 
du įepublikonai senatoriai 
yra atstovavę tą valstybę. 
Dabar išrinktas šen. Tower 
yra trečias republikonas iš 
tos valstybės per 100 metų.

Vyriausybė Siūlo Padidinti 
Visą Eilę Išlaidą

Prezidentas Padarė Pranešimą Kongresui Apie Kritišką
Laiką šalies Gyvenime; Siūlo Stiprinti Kariuomenę, 

Susirūpinti Civiline Apsauga, Skirti Daugiau Lė
šų Erdvės Tyrinėjimui ir Kitiem Reikalam.

dar kelia nemažai ginčų ir 
daug kas pasisako prieš to
kio pasimatymo naudingu
mą šiuo tarpu. Ypač repu-
Llilr/inn ir>ylIIV’7IIV^ VJHVV7V n V ■ ■ * vzv-v/ *a
už kongreso girdėti nemažai 
kritiškų balsų.

liuoja aukštesniam teismui, 
o jei reikės, tai eis iki auk
ščiausio teismo.

Vienas autobusas su ra
siniai maišytais keleiviais 
pravažiavo ir Alabamos 
valstiją, Montgameiy mie-

Prezidentas jau aiškinosi, keleiv . negrai buvo 
kad iš Vienos pasimatymo užėję i baltiesiems skirtą 
jokių nutarimų laukti neten- restoraną, bet jų niekas ne
ką, tai bus susipažinimo ir areštavo. Vėliau Montgo- 
pasiinformavimo pasimaty- merY nuėsto policija aiski-
mas, o jeigu iš jo išeitų kas 
gera, tai bus tik naudinga, 
bet jei susipažinimas būtų 
visai nevaisingas, tai šalta
sis karas gali dar labiau 
atšalti.

Kinijos komunistai dėl 
Vienos pasimatymo visai 
rešvelnina savo griežtos po
litikos Amerikos atžvilgiu 
ir. spėjama, nelabai ir pri
taria Chruščiovo pasikalbė
jimui su Amerikos prezi
dentu.

Amerikos prezidento pa
sitarimuose su Prancūzijos 
vadu de Gaulle svarbiausias 
klausimas bus

no, kad ji nepastebėjusi tų 
“Įstatymų laužytojų,” todėl 
ir neareštavusi.

Korėjos Valdovai 
Valo Švariai Spaudų

Korėjos kariška diktatū
ra pradžioje uodo savo pa
siryžimą valyti kraštą nuo 
korupcijos ir kitokių blo
gybių. Vėliausias diktatorių 
pasižymėjimas pasireiškė 
uždarant 843 Įvairius laik
raščius ir spaudos agentū
ras. Diktatoriai visus užda-

itraukimas 1 rytus savaitinius, mėnesi-
Prancūzijos į ankštesni ben
dradarbiavimą su NATO 
valstybėmis. Tas pareis ne 
tik nuo Amerikos ir Prancū- 
jos politikos suderinimo, 
bet ir nuo to, ar Prancūzija 
galės paliuosuoti savo aimi- 
ją iš Alžerijos, kur dabar 
veik visa prancūzų armija 
randasi. Tas priklausys nuo 
taikos atstatymo toje šiau
rės Afrikos dalyje.

Prieš prezidento pasima
tymą su Chruščiovu Sovietų 
Rusijos diktatorius susikvie- 
tė i Bratislavą, Slovakijos 
sostinę komunistinių kraš
tų vadus ir su jais tariasi, 
Spėjama, kad komunistai 
ten “derira stygas.”

nius ir kitokius laikraščius 
kaltina “korupcija.” Taip 
pat suimta ir kalojiman pa
dėta daug tuilirgu biznie
rių, kurie kaltinami neteisė- 
tai pralobę prie buvusiųjų 
vvriausvbiu.

GEN. DE GAI ELE

IZRAELIO VADAS
LANKO AMERIKĄ

Amerikoje lankosi Izrae
lio ministerių pirmininkas 
Ben Gurion, kuris čią tarsis
su vvriausvbės nariais ir su ♦ »
žydų organizacijomis, ku
rios renka pinigus Izraelio 
rėmimui.

So juo prezidentas 4. F. Ke
nnedy susitiks Paryžiuje 
gegužės mėn. gale.

A. Stevenson Lankys kongd combe jau 
Pietinę Amerikų ____

---------- . Deiybose areštuotas Ka-
Amerikos ambasadorius tanios provincijos vadas 

Jungtinių Tautų erganki- Con.bė, areštuotas derybose, 
joj Adlai Stevenson grei- jau atgabertas i Kongo so
tu laiku vyks .Į Pietų Ameri- stjnę Leopoldvillę, kur jis 
kos kraštus. A. Stevenson ^us laikomas po sargyba, 
tarsis su pietų kaimynais ne
tik dėl politikos subendrini- 
mo, bet ir ūkiškos paramos 
įeikalais. Prezidentas Ken
nedy jau pasirašė Įstatymą, 
naeal kun' Pietų Amerikos 
kraštams skiriama GfH) mili- 
;>nu dolerių jų ūkiui kelti.
Dalis tų pitigų teks čili re- 
publikai padėti jai atsista

tyti po baisiojo žemės dre- 
ėjirno, o didžioji dalis eis 

kitų kraštų ūkiui ir žmonių 
gerbūviui kelti.

Tų pinigų tikslus sunau-: 
lojimas gali prisidėti prie ;
’ietų Amerikos kraštu žmo- j 
du gyvenimo gerinimo. Vi
si supranta, kad jų neuž
teks, bet pradžia bus pada- 
vta ir tikslus paramos su

naudojimas yra labai svar
bu. Bent Amerikos vyriau
sybė norėtų, kad ūkio kėli
mas kaimynų kraštuose išei-! 
tų i naudą platiesiems gy- i 
ventojų sluoksniams.

JOHN F. KENNEDY

Prezidentas JFK šiomisdie- 
nomis išvyksta į Europą 
viršūnių biznio reikalais. 
Jis matys Nikitą, de Gaul
le ir Macmillan'ą.

PREZIDENTO ŽMONA
LANKYS GRAIKIJĄ

Traktorių Mainymo ,.Pe!eit« “«««• ketv‘lta: j n* • dienį, prezidentas padare
Į įmones aižius pranešimą kongresui apie

--------  'krašto padėtį ir ta proga
Amerikoje Kubos dikta- iškėlė visą eilę naujų pasiū- 

toriaus pasiūlymas mainyti lymų. Svarbiausieji prezi-
1214 belaisvių Į 500 trakto- dento pasiūlymai liečia ša
lių ir buldozerių, jau nebe lies ginklavimosi susti prini- 
naujiena, apie tą mažiau be- mą, modernizuojant kariuo- 
kalbama. Privačių asmenų menės ginklus ir siūlė tam 
komitetas bando surinkti reikalui išleisti apie 100 
reikalingus pinigus, bando milionų dolerių. Taip pat 
išsiaiškinti, kokių traktorių siūlė susii-ūpinti civile ap- 
jis nori ir paskui bus eina- sauga ir nebepalikti to rei- 
ma prie pačių mainų. kalo planavimo ir nieko ne-

Bet Pietų Amerikoj Castro veikimo stadijoje. Čia pir- 
oiznis “žmonės Į traktorius” mon galvon turėta galvoje 
sukėlė didelę sensaciją ir slėptuvių statymas, kad ki- 
ten žmonės dar ir dabar lūs reikalui aukų skaičius 
apie tą nekasdieninį biznį būtų kiek gr’inia mažesnis, 
kalbą, reikalą svarsto ir da- Erdvės imo srityje 
i o nelabai palankias išvadas prezidentas riūlo pasitempti 
dėl Kubos barzduočių vado ir per eilę metų išleisti gal

Amerikos kariams patar- biznieriškų gabumų. 7 ar 9 bilionus dolerių. Pir-
lant, Vietname ir Tbailande =—.. _--------------------- rniems išlaidos botų
kuriami kaimuose partizanų KOSMINIŲ SPINDULIŲ daug mažesnės. Ko galima 
-ekimo ir naikinimo centrai. DIDELĖ GAUSYBĖ pasiekti erdvės tyrinėjimu,

Partizanai atvyksta iš ko- galimas daiktas, kad erdvės
munistų valdomo šiaurinio Massachusetss Technolo- pažinimas gali sustiprinti ir 
Vietnamo ir radę kiek vieti- gijos institutas praneša, kad krašto saugumą, bet tą pa- 
nių pritarėjų organizuoja jo stebėtojai kovo 19 d. su- rodys tik pats erdvės pažini-

Vietnamas Stiprina 
Kovą Prieš Slapukus

užpuolimus prieš gumos sekė nepaprastą gausybę 
plantacijas, valdžios įstai- kosminių spindulių, kurie 
gas ir net mažesnius mie- užplūdo mūsų žemę. Insti- 
sielius. tūtas turi stebėjimo stotį

Amerika nutarė daugiau kosminiams spinduliams ty- 
paramos duoti pietinio Viet- rinėti Naujosios Meksikos 
namo vyriausybei ir svar- valstijoje. Ten dieną naktį 
biausia Amerikos specialis- sekami tie paslaptingi spin
tai moko Vietnamo karius, dūliai, kurie ateina iš erdvės 
kaip partizanų pavojų pasi- Į mūsų žemę ir pasirodo čia 
tikti raistuose ir kaimuose,
kur partizanai iš girių atsi
lanko.

i Partizanų pavojus gresia 
ir Thailandui, todėl ir ten 
Amerikos specialistai pade
da to krašto kariuomenei 
organizuoti apsaugą nuo 
neprašytų svečių iš kaimy
ninių komunistinių kraštų.

kaltais mažesniais, o kar
tais ir labai dideliais kie 
kiais.

Prezidento Kennedy žmo
na vyksta kartu su vyru i 
Europą, bet vėliau iš Londo
no keta viena aplankyti 
saulėtą Graikiją ir ten kuri

Sabotažninkai Ardo 
Telefonų Ryšius

EVIANO DERYBOS
RIMTAI VYKSTA

Iš Prancūzijos praneša, 
kad derybos tarp prancūzų 
ir Alžerijos arabų vyksta 
“rimtai,” aptariami esminiai 
klausimai dėl taikos atsta
tymo ir dėl Alžerijos
Prancūzijos santykių, jei 
Alžerijos gyventojai nubal
suotu atsi-kirti nuo Prancū-

bostonas Širdingai 
Pasitiko Prezidentą laiks paatostogauti

Pirmą kartą po perėmimo 
rezidento vietos, preziden- 
as Kennedy gegužės 29 d. 
įtvyko į Bostoną ir čia jam 
)uvo suruoštas iškilmingas 
r labai širdingas pasitiki

mas. Oficialiai pasitikimą 
uošė demokratų partija, 

bet prezidentą sveikinti išė- 
o “visas miestas” be jokių 
kirtumų. Buvo sveikinamas 
avas, iškilęs Į aukščiausią 

'alies vietą ir sveikinimai
>uvo labai širdingi.

Leidžiant laikraštį dar ne
žinoma prezidento kalba jo 
gimtadienio pokylyje, bet 
laukiama jo svarbaus pasi
sakymo krašto politikos 
klausimu.

KAROLI) MACMILLAN

Prezidentas Kennedy ji ap
lankys grįždamas iš Vienos 
po pasimatymo su Nikita I.

Utah ir Nevada valstijose 
nežinomi piktadariai iš- zijos. 

‘sprogdino telefonų ryšius, 
kurie tose valstijose yra ne
saugomi. Tokių telefonų ry
šimų stočių trys buvo išneš
tos stiprių sprogimų.

Tai piimas toks atsitiki
mas. Policija sako, kad tai 
neabejojamai yra sabotaž- 
rinkų darbas. Iššaukta po
licija ir nacionalinė gvardi
ja daro tyrinėjimus. Buvo 
pašaukta ir federalinė poli
cija (F. B. I.).

Telefofnų ryšių stotimis 
naudojasi civiliniai telefo
nai ir kariuomenė, todėl iš
sprogdinimas kelių tokių au- 

Įtomatiškų stočių buvo nu
traukęs ir kariško telefono 
susisiekimą, bet greitu lai
ku kariškas susisiekimas bu
vo atstatytas per atsargines 
linijas.

NIKITA UHRl'šflOV

Tarsis su prezidentu Ken
nedy Vienoje birželio 3-4 
dienas.

mas. Prezidentas užsiminė 
galima kelionę į mėnulį, 
bet kaipo pavyzdį.

Vyriausybė prašo skirti 
daugiau lėšų užsieniams 
remti ir tas vyriausybės pra
šymas susidui-s gal su dide
liu pasipriešinimu kongrese. 
Vyriausybė norėtų užsienio 
kraštų rėmimui apie 900 
milionų dolerių daugiau, 
negu išleidžiama šiais me
tais. Dalis padidintų lėšų 
eitų kariškam kitų kraštų 
rėmimui ir didesnė dalis 
užsienio kraštų ūkio kėli
mui.

Tarp vyriausybės siūlymų 
yra numatyta sumos ir be
darbiams lavinti prie nau
jų darbų, nes dėl automaci- 
jos nemažai darbininkų, ku- 

ir rie yra bedarbiai, prie savo 
senųjų darbų grįžti jau ne
begalės.

Vyriausybės siūlymai su
silaukė kongrese visokių 
abejonių ir kaip paprastai 
opozicija tuos pasiūlymus 
stipriai kedena. Demokratai 
sakosi pritarią prezidento 
nužymėtiems tikslams, bet 
baidosi dėl nemažų išlaidų, 
kokių pareikalaus visi vy
riausybės planai.

Prezidento pas iūlymai 
dabar kongreso žinioje ir 
apie jų likimą išgirsime iš 
kongreso, kai jie bus pradėti 
svarstyti.

Konferencija posėdžiauja

Po 4 dienų pertraukos 
Ženevos kc.-efrencija Lao
so bėdoms spręsti vėl susi
rinko posėdžiauti šį antra
dienį. Ji posėdžiaus gal iki 
žiemos, o gal ir trumpiau.



Puslapis zr.tra3

Autobusų karas
Jau 1955 metais aukščiausias šalies teismas nuspren

dė, kad traukiniuose ir autobusuose, kurie keliauja per 
daugiau kaip vieną valstiją, keleivių skirstymas pagal jų 
rasę yra priešingas konstitucijai. Taip teismas tarė ir 
toks pasidarė šalies įstatymas.

Bet jau praėjo virš penkių metų, o keleivių “integra
cija” autobusuose vis dar kelia nesusipratimų ir net kru
vinų peštynių, kaip tai matėme neseniai Alabamoje.

Nuo senų laikų buvo taip, kad keleiviai Amerikos i 
pietinėse valstijose buvo skirstomi pagal rasę—juodi ir 
tamsaveidžiai važiavo savo vagonuose, arba tam tikro
se jiems skirtose autobusų dalyse, o balti laikėsi savo , 
tarpe kituose vagonuose ir autobusų dalyse. Tas pats bu
vo stotyse, kui- laukiamieji kambariai ir tualetai buvo 
paskirstyti pagal rasę. Taip buvo ir mokyKlose, ir resto
ranuose, ir viešuose maudynėse, ir parkuose ii- paplū
dimiuose ir daug kur kitur.

Taip būva, taip visi buvo su tuo susigyvenę, kad ma
žai kas kreipė į tai dėmesio.

Bet žmonių santykiuose nieko nėra amžino. Su lai
ku negrai pradėjo jausti, kad jų atskyrimas nuo bendra- 
jų vagonų, mokyklų, autobusų, restoranų, parkų ir t. t. 
yra jų pažeminimas, mažinimas jų pilietinių teisių, sta
tymas jų i antros rūšies piliečių eiles. Taip jautė ir jau
čia daugelis ir baltųjų žmonių. Palengva nėgių protestai 
prieš jų segregaciją darėsi vis garsesni, o nėgių politi
nė įtaka pradėjo didėti, ir teko tuo klausimu susirūpinti. 
Pagaliau aukščiausias teismas išnešė savo garsųjį spren
dimą mokyklų segregacijos klausimu ir į klausimą pažiū
rėjo visai kitaip, negu iki tol buvo žiūrima. Teismas pa
sakė, kad skirstymas vaikų mokyklose pagal jų odos spal
vą, yra priešingas konstitucijai. Konstitucija nesikeičia, 
bet jos interpretacija keičiasi pagal ‘Taiko dvasią.’* Nuo 
to laiko teismai turėjo progos pasmerkti ne tik segrega
ciją mokyklose, bet parkuose, maudynėse, autobusuose, 
traukiniuose ir daug kur kitur.

Bet nuo teismų pasisakymo iki tų pasisakymų vykdy
mo gyveniman pasirodė ilgas tarpas. Nuo 1955 metų tei
smo pasisakymo iki 1961 metų pavasario autobusai, ve- 
žantieji keleivius per daugiau negu vieną valstiją, vis

čiai mini visame pasaulyje, . ...
buvo ukrainiečių nacionali-i Pat-V1.'ęs, [ z,au™’
stas, bet jis niekada nereiš-1 5U

dar buvo segreguoti. Pagaliau negrai ir jų teises remian- kė neapvkantos kitoms tau-' taata- l*‘!.slan[1,en vi-
tieji baltieji žmonės, daugumoje negrų mokslo jaunimas toms. Poetas, smerkdamas O1 ientacijos ukrainie-
• v - - a • • - • * - a • a • •• i i - - t . .“ ciai sevcen.Ko skaito savoir baltieji jų teisių rėmėjai nutarė teismo nutanma is- lenku ponus, kurie seimimn-
bandyti. Jie pasisamdė autobusą, susėdo juodi ir balti į 
jį ir patraukė per pietines valstijas. Jie keliavo demon
stratyviai, visai nesislėpdami, priešingai net, pasigarsin
dami, nes jų kelionės tikslas buvo išgarsinti tą reikalą ir 
išbandyti, kiek teismų sprendimas turi galios ...

Integruotųjų autobusų keleiviai pasivadino “laisvės 
keliauninkais” ir keliavo lydimi spaudos atstovų, fotogra
fų ir smalsuolių. Apie jų prietykius jau žinome.. Vienoje 
vietoje balti padaužos, segregacijos šalininkai, padegė 
jų autobusą, kitoj vietoj panašūs padaužos užpuolė “lai
svės keliauninkus” ir kai kuriuos jų žiauriai primušė. 
Kitose vėl valstijose vietos policiją visus “laisvės keliau
ninkus” areštavo “už tvarkos ardymą,” įkišo į kalėjimą, 
o teisėjai už tą prasižengimą paskyrė jiems pabaudas po 
200 dolerių. . .

Į “laisvės keliauninkų” apsaugą turėjo įsikišti ir fe- 
deralinę vyriausybė, nes vietos policija Alabamoje pa
sirodė nepajėgi ar nenorinti mušeikų daužomus žmones 
ginti ir jų teises saugoti. Kur vietos policija “laisvės ke
liauninkus” sukišo į kalėjimus, ten, žinoma, aukštesni 
teismai reikalą peržiūrės ir nekaltai areštuotus žmones 
nuo bausmės atleis. Federalinė vyriausybė per generalinį 
prokurorą ragino “laisvės keliauninkus” kiek prilaikyti 
savo veiklą ir duoti progos pietinių valstijų peštukams 
“atvėsti,” į ką tų “laisvės keliauninkų” vadovybė atsakė 
tokia telegrama gen. prokurorui: “Jei po pilietinio karo 
nebūtų buvę atvėsimo, negrai šiandien būtų laisvi.”

Tokia padėtis dabar ir yra autobusų integracijos rei
kale. Negrai vis labiau ir labiau darosi kovingesni už sa
vo teises ir akių muilinimu su kantrybe ir panašiais daly
kais nebesitenkina. Nori ar nenori, iš to ir baltieji turi 
daiyti išvadas: Jei negrų pilietines teisės yra sulyginamos 
su baltųjų piliečių teisėmis, tai tą ir reikia daiyti nieko 
nelaukiant ir neveidmainiaujant. To reikalauja ne tik 
įstatymai, kaip juos išaiškino aukščiausias teismas, bet ir 
politinis išskaičiavimas.

Nėra abejonės, kad didžiausia pažanga segregacijos 
panaikinime bus negrų aktingumo išdava. Kas leidžia sau 
ant sprando laipioti, ant to sprando visi ir laipioja ir net 
skaito tą savo teise. Bet kai kyla pasipriešinimas, tada ir 
baltos sąžinės kaltais prabyla, o kur sąžinė tyli, ten 
priešinimasis pamoko žmoniško sugyvenimo.

URUGVAJUS Istų Partijos rengtą mitingą 
i Laisvės aikštėje susirinko 
keliolikos tūkstančių žmo-Gegužės l-»io» minėjimas

Kaip kiekvienais metais, n1^ minia- 
taip ir šiemet darbo žmonių ’ Gražias įspūdingas kal- 
aventė — Gegužės Pirmoji 'bas pasakė partijos gen. se- 
Urugvajuje plačiai ir iškil
mingai paminėta.

Montevideo, Urugvajaus 
sostinėje, į ta proga Sociali-

KELEIVIS. SO. BOSTG’T "*
PAGERBTOS LAIVE kišką Maskvą, negu į Ukra

inos nepriklausomybę, o 
Ukrainos kaimo kova prieš 
rusiškąjį bolševizmą išsisė
mė nesuderintose kovose 
įvairių vietos vadų vadovy
bėje. Istorinis momentas bu- ~
vo praleistas, kaip ir kara
liaus Dvyliktojo laikais. Pereitą savaitę preziden-

Bene žiauriausia "kara” tas John F- Kennedy pada-

Dešinėj Jacųuelinė KrusheL. kuriai teko garbė būti 
200.000-ją keleive Italijos laive Christoforo Colombo. 
Prieš išplaukiant iš New Yorko uosto ji gavo tam 
tikrą raštą ir gėlių. Kairėj 5 metu Cheryl (oulte prie 
Kotlerdam laivo vairo ir greta jos to laivo kapitonas 
E. G. Heymans. (’oulter šeima gyvena Staten saloje 
jau 300 metų, dar kada sala priklausė olandams.

koki

Ševčenko ir dabartis
(Pabaiga)

Rašytojas 
ko, kurio 190 
sukaktuves dabar ukrainie

Visiems čia paminėtiems 
dalykams reikės pinigų ir 
Amerikai teks pasitempti.
Gerais norais ir tuščiais žo- 

kunų badaujančius žmones džiais, tegu ir labai skam- 
galima buvo sušelpti. Taip bįais. atsipirkti nebus gali- 
Stalino režimas atsikersijo ma. Tiek krašto viduje, tiek

L-zva Izn_
IdWZAI£IUI,

, junge.
Taras ševčen-1 . Kadangi ukrainiečiai pra

meni mirties e,tyJe tureJ0 <lu Pnesu—™-
tuos priešus pliekė, o vėliau, Ukrainos vaist.ec.ars uz jų ir užsie„j- r(.ikes (larbų tik aP'e Angliją susispietusių 

nepalaužiamą pi įestigumą oeii darbai parodys, kiek 
naujiesiems maskolių dva- šalfe yra Knkusi aukotif i,- 
rams kolchozams. Bolševi- «;ĮOĮj į rimtas varžytynes su 
kiški budeliai ne tik negel- totalitariniu bolševizmu, 
bėio badu mirštančnnu val-
stiečių Ukrainoje, bet pasi- ro pajėgos šiuo metu nera 

įstengė tą didįjį žmogaus pritaikytos mažiems, Korė- 
cijos nacionalistų poeto žo- 'Į’ai}ka padarytą badą visis- jos tipo karams, kuriuose 
džiuose randa įkvėpimo. jkai nutylėti GalimaĮsivaiz- at0Tniniai ginklai nebūtų

Anie komunistu Dastan duot1’. kaip Lkrainos patn- raudojami. o tokie karai, 
Ap e munutų pastan otas lf revohucininkas Šev- kain Laose Vietname ar kur 

gas Lkrainos dainių subol- mitinM, tAiimccU Kaip naose, v įeiname ai Kur
žpvikinti ir nadurvti iš in cenK0 'ertintų tokį ma. ko- kitur, trali m ieversti Ameri- seMkint! ir padaryti is jo Hšk budelių pasieleima. 
revoliucini d e m o k ratą, Antrasis pasaulinis ‘ ka- 

kurs tik dėl laiko aplmky- ra?, ^ėl ,^^0 bolševizmo

kavo vakarinėje Ukrainos 
dalyje, iš kurios ir potas 
buvo kilęs, gerai žinojo, 
kad ponų sauvalė siautė ir 
visoje Lenkijoje. Vėliau, 
kada poetas arčiau susipa
žino su rytinės Ukrainos 
valstiečių sunkiu gyvenimu 
pamatė rusiškųjų ponų ir

dainiumi ir žmonės nuo Pe- 
tliuros iki vokiškos orienta-

« nocroUin meneS- rreziaentas ir SIU-
valdininku sauvalę ir prie- išbuvo iShčra R no' lšsilaik-vmo> nedavė progos io išleisti 100 milionų ka- 
spaudą, poetas smerkė rusų."“’ Ja“ ' Ka™?a. **'PI’" ukrainiečiams nei susiorga- riuomenės trinkiams moder-

eto 100 metų mirties sukak- nizuoti, nei prie vokiečių jie
tuvm^ komunistai padarė gajėjo savo valstybės užuo- vidaus reikalą 
nemažą nusavinimo ir pasi- mazgą kurti. Hitleris piana- Įvk dabar
^biį^^erdėii^ ’̂ Jkrti V°’ P€r Lietuvos’ ^ij05 bet bedarbiu skaičius ne 
nebus peidėjimas sakyti, ir Čekijos lavonus, traukti į daU2- ka mažėia
kad visi i,k,aimliai Ivonai v-, . . tpn nrivpi5-t CtaU^...ą n]aZ^. ’ .. — suemi

n ten pi įveisti savotišką technikos revoliu- k,.„Za^ - tmfne mllknu •• . ■■ - klasto Z

viešpatavimą Ukrainoje ir 
vis kelia laisvos, nepriklau
somos Ukrainos idealą. Bet 
ir prieš rasų pajungtą bau
di poetas nieko bloga nesako. Jok baudžiavos tie kad'visi uk.-ainie«ai lypai, i}kra?nU i? 'ten ’ "priveisti UaW GvVename
catv'S retežiai, kaip šiandien gerbia savo tautos didų! ,(]esėtkus šimtus milionų
kolchozų juneasi Ivgiai darnių. Ar lygai širdingai, • -.......................
maudė prakaita iš ruso, iš 131 Jau k,tas relkalas-
lenko ir iš ukrainiečio bau-! Ket kas yra ‘‘visų,’ tas tik kaip pakratas “vokiškai ka ba fiarvti su automaci-
džiauninko, arba šiandien į negaliu būti keliarodžiu da-
sakytume—kolchozininko.

Pažinęs rasų priespaudą 
ir pats ja išgyvenęs rusų ka
riuomenėje, poetas Ševčen
ko net parašė eiles “Į len
kus,” kuriuose jis praeities 
nesusipratimus su lenkais 
skaito, palyginti, nedideliu 
daiktu su poeto laikais per
gyvenama bendra lenkų ir 
ukrainiečių nelaime rueų

lian ir kt. Jie nušvietė šių 
dienu darbininkų padėti vi
sose šalyse, o taip pat Pietų 
Amerikos darbo žmonių 
vargą ir skurdą, ragino juos 
griežčiau kovoti su drabo 
klasės išnaudotojais.

Keista ir nelabai supran
tama, kad pirmą kartą Uru
gvajaus socialistų mitinge 
buvo matyti plakatų su Ku
bos Castro ir Lumumbos at
vaizdais.

M. Krasinskas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

baltinėse sąlygose. Ševčen 
ko yra ukrainiečių tautos 
žadintojas, jų nacionalinės 
rašto kalbos tėvas, jis ger
biamas ir mylimas visų Uk
rainos žmonių, ir nacionali
stu. ir rusofilų bolševikų, ir 
tikinčiųjų ir antiklerikalų. 
Visi ukrainiečiai skaito Ta
ras ševčenko. visi juo gėri
si, bet šių dienų politinėj ko
voj poetas nebegali būti ke
lio rodytojas.

45 miliorai ukrainiečių 
vra didelė jėga. bet, deja, 
tauta nėra vieninga ir nuo 
senu laiku nesuranda vie
ningo kelio i savo tautinę 
laisve. Kadaise Ukrainos 
“savi” Donai sujungė kraštą 
su Rusija ir po to laiko Uk
raina yra tik Rusijos dalis. 
Petro Pirmojo laikais Ma- 
zepa bandė, susijungęs su 
švedais, kraštą ištraukti iš 
rusų našių, bet kai švedų

m . Lietuviika* angliikas žv-
kretonus V. Tna, Argenti-
nos Socialistų Partijos atsto- dyna,» paruošė Vilius Pete- nevjenjnga\ 0 surusėjusieji kas drįstų pranašauti 
vas D. Tefember, jaunųjų raitis, 5S€ puslapiai, kaina Ukrainos miestų gyventojai 
socialistų vardu G. Arake- $7.00. geriau linko tegu ir bolševi-

dynas paruošė Vilius Pete- ukrainiečil* tauta Parodė mieji prie laisvės slenksčio, keikti nesiduoda pajudina- gražu nereiškia, kad taip ir
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negalime čia pat namuose 
.-kriausti rasines mažumas, 
reikia išmokti žmoniškai su
gyventi savo tarpe.

Prezidentas nurodė ir ap
leistą civilės apsaugos rei
kalo. Gal atominio karo iš
vengsime, bet kas žino? Juk 
karo ir taikos reikalas pri
klauso nuo “anos pusės,”

ukrainiečiu tauta, ukrainie- rė kongresui antrą praneši- 
tiškas kaimas pakėlė 1929- mą apie “Unijos padėtį.”
-1933 metais, kada bolševi- Jei seniau piezidentas iš 
kai vykdė savo knivinąją Kelių kartų buvo užsiminęs 
kolektivizaciją. U k rainos aI>io reikalingas aukas kraš- 
kaimo pasipriešinimas bu- t0 prestižui, ūkiui ir karis- 
vo griežtas, bet beginkliai kam pajėgumui sustiprinti,

I valstiečiai negalėjo nuga- tai šį kartą prezidentas Jau’^oti.Tli1 kodėl nepasirapm- 
? lėti tankais ginkluotų “ko- 11 įsvaidijo visą eilę tų au-j . . ., lsaura kad neia;_ 
lektivizatorių,” o, be to, Sta- kų, kokių kraštas laukia iš “ ovile apsauga, kad nelai

Į lininė Maskva kovoje prieš piliečiu, 
į Ukrainos kaimą panaudo- Prezidentas nurodė visą 
jo žiauriausią ginklą—ba- oilė reikalų, kurių atidėlioti 

nebegalima

kuri yra pasimojusi mus lai-

mei atsitikus aukų skaičius
būtų kuo mažiausias?

Prezidento naujas prane-
t , “ Šimas kongresui ir reikalavi-

i - ♦ • u mas skirti lesu įvairiems rei-erdves tynneiimas, ir be- , , .j . • * ... . 'j , kalams, vpatmgai užsieniodarbiu gražinimas i darbus, , *1 - ,• i * -v. • - •- [kraštams remti, bus svarsto-įr krašto militarmes pate- I , ’ , x .1 mas kongrese, bet jau įs

dą, kuris palaužė bet 
pasipriešinimą.

Varant valstiečius i kol
chozus Ukrainos kaimas bu
vo vieningas prieš bolševikų g°s sustiprinimas 
pasimojimą suvalyti valstie
čius į naujos baudžiavos 
dvaras. Pasipriešinimas vi- 

1 siškai suardė žemės ūkio ga
mybą ir 1933 metais Ukra
inoj kilo badas, kuiis nune
šė į kapus mažiausiai 5 mi
lionus žmonių. Maskvos vy- *
riausybė nič nieko nedarė Reikia pasitempti 
badaujantiems valstiečiams 
gelbėti nuo bado, nors toje 
pačioje Ukrainoje buvo di
džiuliai sandėliai javu, iš

mas ūkiškai atsilikusiu ■ anksto galima pasakyt., kad 
liu. kad jos keldamo savo 'a'«u bus linkęs
ūkišką pajėgumą gerintų atlrta,^‘ <lelmon« *,a"
savo žmonių gyvenimą ir, , . . .. f • i-* doleriais,tuo budu lengviau galėtų , . - ., ..... 7 patvs žmones susidomėtu irapsiginti nuo bolsevikiskos !*._
demagogijos ir vilionių.

remti prezidento programą 
Gal, jei krašte

gyviau pajudėtų uz prezi
dento siūlymus, kongresas 
irgi sutiktų programą remti.

P. Afrika respublika
* Gegužės 31 d. Pietų Afri
ka tampa respublika ir ta 
pačią dieną ji pasitraukia iš 
“Tautų Bendraomenės,” ko
kiu vardu dabar vi a žinoma

valstybių gana palaida or-. 
ganizacija.

Pietų Afrikos pasiskel bi- 
mas respublika buvo nubal
suotas to kiašto baltųjų ni- 
liečių. Angliškai kalbantieji 
to krašto gyventojai buvo 
už pasilikimą Britų Bend
raomenės eilėse ir vra griež
tai priešingi pasitraukimui 
iš tos Bendraomenės.

Devynių milionų nėgių, 
pusantro miliono maišyto 
kraujo žmonių ir pusės mi- 
Iioro ingu, gyvenančių P. 
Afrikoje niekas neklausė, 
kaip jie norėtų tvarkyti Pie
tų Afrikos santykius su An
glija.

P. Afrikos respublikos 
gimimui to krašto negrai 
yra nutarę 3 dienas “švęsti” 
—streikuoti, kad baltieji to 

žmonės pajustų, ko-
vokiečių, todėl ukrainiečių eįj daugiau gaminti ^ p
tauta jo planuose figūravo žesniu skaič;umi darbinin-į J ^auSj™^,R A-f

kitur, gali prieversti Ameri
ka į juos įsikišti ir tam rei
kia turėti parneštos kariuo- 

Prezidentas

nizuoti. Arba imkime kitą, 
Amerikos 

atsistato, kvla,

cija—automacija, dirbtuvės

kultūrai klestėti, o Vakarai jos aukomis? Iki šiol niekas 
tame kare laikėsi Maskvos njeko nedarė. Prezidentas 
linijos, nes to reikalavo an- mano, kad laikas bedarbiais 
tihitlerinės koalicijos vie- susirūpinti ir duoti jiems 
ningumas. Todėl po antrojo progos išsimokyti kito dar- 
pasaulinio karo rusams už- bo. kad jie galėtų į gamybą 
teko tik išvalyti Ikrainą j«ijungti ir būti kraštui nau- 
nuo, palyginti, silpnų parti- dingi.
zanų grupių. •

O dabar? Kokias pers
pektyvas 45 milionų ukrai
niečių tauta gali turėti išsi
laisvinti iš rasų nelaisvės?

Apie dabartį kalbant, ga-

pasirv-
žusi žūt būt tą streiką su
laužyti. Dėl to visame kraš
te resDublikos gimimas kelia 
ne džiaugsmą, bet netikra- 
mą ir ateities baimę.

•
Mūsų Bendruomenėj

Praėjo rinkimai į Lietu
vių Bendraomenės “valdo
muosius organus.” Rinki
muose nedalyvavusiam at
rodo, kad nemažai ir kitu 
žmonių sąmoningai ar dėl 
nebojimo rinkimais nesirū
pino. Jei tai būtų atsitikę

Snausti nebegalima
Prezidentas nurodė, kad 

laikas nėra mūsų pusėie. Jei 
kas reikia daryti, reikia da- 

lima prie ukrainiečių pridė- G^i tuoj pat. Tiek kainuo
ti lietuvių, latvių, estų, len- menės modernizavimas, tiek dėl pulk. Braziulevičiaus 
kų ir kitas rusų pavergtas automacijos aukų lavinimas iškilimo B-nės viršūnėse, 
tautas. Visų padėtis yra kitiems darbams, tiek pa- reikėtų tik pasidžiaugti, bet 
daugmaž panaši ir visos ga- gyvinti varžytynes erdvės nebalsavusie ji negi pasisa- 
li tikėtis laisvės tik arba iš tyrinėjime reikia tuoj pat, jkys. kodėl iie nebalsavo, 
rasų bolševizmo vidaus by- nebeatidėliojant. Erdvės tv-| Faktas betgi palieka, 
rėjimo, arba iš Rytų-Vakarų rinėjimui prezidentas siūlo kad “visus” lietuvius pasi- 
ginkluoto susikirtimo. išleisti per keletą metų iki šovusi atstovauti organizaci-

Kaip kitos pavergtos tau- 7 bilionų doleriui Tu ‘visų ja beveik visu lietuviu rinki- 
tos, taip ir ukrainiečiai pinigų tuoj pat nereikia, bet muose buvo ignoruojama, 
turi savo politinės kovos or- jei jau pradėti eiti lenktv- Gal tas priduos jai kiek
ganizacijas. turi "Washingto- nių, tai reikės jas laimėti ir kuklumo? Gal. bet nelabai

karaliaus kariuomenė at- ne simpatijų ir pritarėjų, sujoti pusiaukelėje nebus norisi tikėti. Pagyvensim ir
vyko i Ukrainą, ukrainiečiai bet nuo malonių žodžiu iki galima. pamatysim

45 milionų žmonių laisvės Prezidentas atkreipė tau- pamatysim. O belaukdami
... ......  ...... , __ vra ilgas kelias. Tuo ilguo- tos dėmėsi į kai kuriuos da- to pamatvmo žinosime, kad

da Suvo daugiausia progų ju keliu mes dabar visi ei- H’kus, kuriuos visi žinome, pasiskelbimas ar pasisiūlv-
atgauti n e priklausomybe', name ir kurie būsime pir- bet kurie velkasi ir Įvg už- mas atstovauti “visus” toli

mažai ją teparėme. Po pir
mojo pasaulinio karo, ka

mi iš vietos. Toks yra rasiu yra. 
(sugyvenimo reikalas. Jei 
Įstovirae už laisvę pasaulyje, J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Skaniai juokiausi tukus iš molio lipdyti ir galy-

Skaniai juokiausi perskaitęs W Panašių darbų ir darbelių ir 
J. Krasinskio žinia iš Worces- kada tu čia miegosi? 
terio, pavadintą “Lietuvio neuž- ! Amžinas nedamiegojimas bu- 
kabink.” Joje buvo pranešta, vo didžiausia piemenukų ir pie- 
kad airis policininkas pasigvrė . mena*čių vargas. Dar ir dabar, 
lietuviui policininkui J. G. 'Su-Praėjus daug met^’

NEW YORK, N. Y.

VIS

dar atsimenu, kakia kankynė 
būdavo iš ryto keltis tik prašvi
tus! Tada už miego valandėlę 
būtumei gatavas atiduoti viską!

Panašią kankynę dėl miego 
trūkumo atsimenu ir iš kariuo
menės laikų, kada būnant fron
te tekdavo po kelias naktis ne
miegojus ar nedamiegojus bū
ti. Keista, bet miegodavome jo
dami, o kai pavargę arkliai im
davo klupinėti, tai miegantis 
jojikas visai nemaloniai, arkliui 
suklupus atsidauždavo nosimi j 
arklio karčius ir, žinoma, išly
gindavo savo nemalonų patyri
mą riebiais pasisakymais apie 
visus ir viską.

Piemenėlių institucija, kaip 
ji buvo senojoj Lietuvoj, neuž
sitarnauja jokio pagyrimo. To
kia vra mano nuomonė.

PAVASARIS NEJUOKAUJA

Su kiekvienu pavasariu daug kur žmonės kenčia 
dėl potvynio. Jūra pavirto ir Dyer apskritis Tennessee 
valstijoje, kur Mississippi upė išėjo iš savo vagos ir 
užliejo dideles platybes žemės.

Sunkiai serga P. Šlits
Sunkiai susirgo ir dabar 

guli ligoninėj Petras Šlits, i 
ilgametis Igno Sutkaus tar-

MUSU KULTŪRINIAI MAINAI
c

Kanados ir JAV lietuvių naudai ir garbei

Artimiausi esame kaimy- yra pada ręs 1953

ėmęs du lietuvius, kurie būdami 
linksmi eidami gatve dainavę.
Tada tas lietuvis policininkas, 
norėdamas atkeršyti airiui, išė
jo į miestą ir suėmė virš 20 ai
rių už daug didesnius nusižen
gimus.

Tą lietuvi policininką už toki 
lietuvio vardo gynimą reikia 
nuoširdžiai pasveikinti. Jis pa
rodė. kad lietuviai daug mažiau 
už kitus nusikalsta ir mažiau 
tvarką ardo.

Pakruojietis

Kaip jo atsikratyti
Devynerius metus išbuvus 

šame krašte pradėjau gauti iš 
Berlyno siunčiamą, bet lyg Vil
niuj leidžiamą “Tėvynės Balsą.”
Lietuvoje jo niekas, nematė, jis 
skirtas tik užsieny gyvenan
tiems lietuviams mulkinti.

Gavęs pradžioje grąžindavau, 
bet vis viena man siuntė. Da
bar numojau ranka ir nebegrą- 
žinu, bet ir neskantau, nes ten 
nėra nieko Įdomaus.

Kaip man nuo jo atsikratyti ?
čikagietis

Turbūt nėra ganęs?

Gerb. J. Vlks, neseniai rašy-
o laivui o ninTncnii-HC*Iin«C7 I —

kus, prasitarė, kad piemenėlių 
darbas nebuvo jau toks labai 
sunkus ir kad dainelė apie “ma
žą piemenėlį, didi vargdienėli” 
esanti perdėta.

Iš J. Vlks rašymo spėju, kad 
jam nėra tekę gyvulius ganyti, 
o todėl gal sunku ir spr^ti, ar 
piemenukų darbas yra sunkus, 
ar ne. j Maldaujame tave pageltos kių km., gyveno Bond St., Eli-

Man teko to malonumo ir no- mums nueiti Į Amžinąją Laimę. zabeth, N. J. 
rėčiau pasakyti, kad piemenėlių j Amen. Židonis, Kazys ir Pranas, gvve-
darbą aš skaitau vieną iš sun- | Paaiškinimas nę Kaune
kiaušių. Ne tiek dėl paties dar- j Panašus laiškas buvo pradė
to, kiek dėl piemenų darbo ap- tas Amerikoje ir turi apeiti tuo 
linkybių. Piemenukas, mažas ar j keliu visą pasauli.
paaugesnis, turėdavo senais ge- Laimė ir džiaugsmas atlankys 
rais laikais vasaros metu kelti I tą žmogų, kuris tikėdamas ir 
apie 4 valandą ryto. o vakare jis neatidėdamas per 13 dienų iš
eidavo gulti su visa šeima apie ; siųs tuos laiškus dėl 13-kos žmo- 
10 vai. vakare ir vėliau. Todėl nių, kuriems linki geros laimės, 
jaunam žmogiūkščiui tekdavo i Taigi nepagailėk kelių centų 
miegoti 5, o gal kada 6 valan- ir truputį laiko. Palaikyk tą len- 
dos. kas augančiam ar augan- ciųgrėlį ir didelių malonių susi
ėjai yra visiškai neužtenkama, lauksi.

Tiesa, piemenys, kaip ir su- —:—
Tai toks tas “lenciūgėlis”—iš

tik, kai
nautojas. Linkiu jam grei- nai, galima sakytisuda- Montrealy b? c minima Kė
čiau pasveikti. rome vieną bendruomeninę tvirtoji Kanados Lietuvių

.. .. . šeimą ir nesame vieni ki- Diena.
Juodųjų skaičius greit auga tiems abejingi. Tai ir su- žodžiu, rugsėjo 2-3 die- 

Miesto mokyklų taryba prantama. Tai yra ir gražu, nos bus svariuos ir įdomios, 
paskelbė, kad New Yorko ir naudinga. Bendromis jė- todėl Komi:, vas Aštuntajai 
pradžios mokyklose yra gomis ir bendromis pastan- Lietuvių Di nai Ruošti krei-
986,679 mokiniai, iš jų 212, gomis nudirbame didesnius piasi i Jungtinių Amerikos 
006 negrų ir 153,697 porto- ir reikšmingesnius darbus. Valstybių tautiečius, pri- 
rikiečių. Nuo 1957 metų juo- Jungtinėse Amerikos Vals- mindamas mielą bendradar- 
dųjų mokinių skaičius padi- tybėse vykdomos mūsų ben- biavimą, gražią kaimynystę 
dėjo 63,766. droš dainos šventės, šokių ir atkreipia dėr esi į 8-ąją

Mažiau lietuvių parengimų šventes ir kultūros kongre-
sai. Kanadoje kasmet vyk- 

Lietuvių Piliečių Klubo domos Lietuvių Dienos, ku- 
salėje seniau būdavo po ke- rias abipusiško bendradar- 
lias lietuvių pramogas, o da- biavimo pagrindu gausiai 
bar beveik išimtinai ten jau lanko Jungtinių Amerikos 
berengia portorikiečiai. Valstybių lietuviai. Ir viena,

K. Žemaiti. į kita J"? reikšminga mūsų 
išeivijos kultūrinių jėgų de
monstracija, įrodanti mūsųMirė dr« B. Marcilionis

KONSULATO IEŠKOMI CHICAGO, ILL.

Lietuvių Dieną. į ki: ią kvie
čia atsilankyti.

8-os Lietuvių Dienos Inf.

WASHINGTON, D. C.

Valstybės Departamente 
šoks ir lietuviai

_ „ Birželio 13 d. Valstybės
Gegužės 15 d. Queens Ge- * - voikliimaĮ ^Tni Departamento naujuosiuose

neral ligoninėj mirė dr. Ba- bingumų irveiklumą. Tai rtmuose departament0 su.
lys Marcilionis, buvęs Pre- y .. : 9 . manymu ruošiamas tautinių
Sntas'^kTegi^d^ «»>e JAV b Kanados'Lietui B^to^
tojas Amerikoje. ^amų ^nt, Bostono^

Bendruomenes rinkimai tuviai, į šią Dainų Šventę buns*
Bendruomenės Rytų Apy- vyksime masiškai. Pasaulio

Bagdonaitė Valerija, 
Kaune.
Endriuškevičius Vincas,

gyvenusi Balsavo 1,849 asmenys

L. Bendruomenės Chica- 
gos Apygardoje tebalsavo 

sū_ j 1849 asmenys. Tai yra 53 ri 
Vienas Keleivio skaitytojas iš nus Bruno ir dukterys Ingebor- 1 ®f»istruotųjų rinkikų. Dau-

P-nų Akad. Išėjęs
Kazio

KOKIAIS NIEKAIS UŽSIIMA sūnus, kunigas.
----------- Jansonienė-Galinaitė Ona,

Bostono atnešė mums jo gautą' ga ir Ona iš Juknaičių kaimo, 
laišką (išsiųsta iš Bostono), ku- 1945 m. buvo Buetow stovyklo- 
rį čia spausdiname, nes įdomu je, Pomeranijoje.
viešiems žinoti, kad yra žmonių, Kuzmickas Jonas Jeronimo sū- 
kurie turi ir laiko, ir noro to- nus ir jo sūnūs Jeronimas, Jo- 
kiais niekais užsiimti. nas ir Zenonas.

—a— Meleškienė-Určinaitė Anelė, iš-
ctt, T/KOSI 13 X-IUIIgCS.

gelis Mikolaitienė Marijona, gyvenu-
Malda prie šv. Antano si Kaune.

giausia balsų gavo: J. Ja
saitis, V. Adamkavičius, P. 
Kisielius, V. Vardys, T.

Tai bus pirmas tos rūšies 
lietuviu pasirodymas Vals

tybes Departamento naujų-gardoje balsavo 1,154 as- lietuvių sostinė už Lietuvos 
menys Daugiausia balsu ribų—Chicaga — šiemet su- J ?7“,C1R1._ KAP o gavo Kun k TnktK E silauks daugelio Kanados i«."į“3> » eK- .

Blinstrubas, A. Razma, Pr. * aun. u ddnhus, n. ' I tą tautinių šokių mani-
Garšva, VI. Jakubėnas, Br. Armoniene, J. Šlepetys, Br. R JL '= festaciją kviečiami JAV ka-
Snbis rit kantaras ir 11 Nemickas, Pr. Naujokaitis, Rugsėjo 2-3 dienomis,. .. Vals Den-tošotas, St. Šantaras it t.t. y y Volertag> g Dai_ Montrealyje Aštunto- l^onanai, Vals.^ Dep-to

kus, V. Vaitekūnas, S. Va- -P Kanados Lietuvių Diena, tornusas.
Kusaitis, V. Leskaitienė ir Tat apie tai pranešame išM..M A.« zLUntLL, IVIA33.

Aukojo S t. Kairio Fondui
kt.

šventas Antanai melskis už šeikis Albertas, po karo buvęs! mus ir už mūsų reikalus. Duok Austrijoje. L SįA 173. .k«?Pa

mums taiką, ramybę ir džiaugs- Šeškevičius, Kazys ir Zigmas, ir1 i
is savo iždo skirti 810 prof. 
Stepono Kairio Fondui, o

mą. Išpildyk mūsų svarbiausius jų sesuo Vasaitienė Emilija,

anksto ir maloniai kviečia-
__ me ir prašome visus JAV
jų Y lietuvius atvykti į Montrealį

Motinos diena lietuvių 
mokyklore

Gegužės 13 d. LietuviųFLUSHING L. L,................. , . ... . ---- ----- ---- --------- -------- „
į Aštuntąją Lietuvių Dieną. mokykla; kuri? !anko 13 

Šios mūsų dienos sūkis: vajkų( surengė pobūvi Mo- 
Jaunimas—didysis veiks- tinai ^,5^. Ponia o. Ka- 

Buvau sunkiai susirgęs, nys. O senimą numatome Jeckienė ta proga tarė svei- 

kinimo žodi ir iteikė vaiku-

Mano padėka

troškimus, melskis už mūsų li- Petro vaikai. . . . , z
gonius. nelaimingus ir už mūsų žemaitienė-Petkevičiūte Ieva, A UI mainai ai suf eJ0 dr. Paprockas padarė sun- pagerbti, nes šiemet suėjo „n... ... ,
mirusius. į Baitmmiejaus duktė, » Stanio Pr° - °”Wa<:i’>vdab” » «0 metų, kai Kanadoje pra-

kiu i™_ izvvono st Fu. kuopos yicepirmimnKas rr. zau namo ir kas dieną jau- dėio kurtis lietuviai. ___ - J
Jurgelevičius—o kiti a0 Kltl čiu. kad stiprėju.
davė po mažiau.

L. Paulauskas

augę. galėdavo vasarą dienos 
metu pamiegoti, bet kiek aš at- ' mesk pusę dolerio, perrašyk 13 
simenu, aš niekada dieną nemie- i kartų “maldą” ir visus priedus 
godavau. Viena, reikėdavo šis ir lauk “didelių” malonių.” Prie 
tas šeimininkei padėti, o paskui laiško yra pridėti pavyzdžiai, kas 
buvo visokių “reikalų”—žemuo- kokios “laimės” susilaukė ir 
gės kirtimuose rinkti, eiti mau- ; kas buvo “nubaustas” už to 
dytis, skrabalus dirbti, paukš- “lenciūgėlio nutraukimą.”

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikoa. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.dartf;
Amerikos dykumos; Mirjties klonis; Suakmenėjęs lūiškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežerus, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystes šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslshi

Knyga jau išėjo. Užsisakiusieins knygą tuoj pat 
shmčiame. Kaina 75 centai.

"KELEIVIS”
08 East Broadtray So. Bostoo 27, Masa.

Žvinys Alfonsas, gyvenęs Anyk
ščiuose.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 
Henti: ~ .
CONSULATE GENERAL 

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

IEŠKOMAS A. KARALIUS

1943 m. gruodžio mėn. mirė 
Bronislovas Karalius ir paliko 
nus Alfonsas su motina gyveno 
dviejuose bankuose.

Prieš Lietuvos okupaciją, sū- 
nuo Alfonsas su motina gyveno 
Suobiškių km., Aluntos vals. 
Utenos apskr. Dabartinis jo ad
resas nežinomas. Neatsiradus 
Alfonsui Karaliui pinigai nu
eis į valstijos išdą.
Consulate General of Lithuania 

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

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynių užsisakyti "Kelei
vį.’* Kaina metams tik $4* 
jmn'i 1111 ■ i m mamniuB i amm—r

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

KaMttea: nno pirnsadionio iki 
penktadienio 16—11 vai. ryto. 

šeitadienf ir nekmadienj
HM 8J0 iki »:3S raL ryto

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 < t 
TsL: HEmloek 4-2413 

159 S. MAPLEW00D AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

COCOA, FLA.

Darbiečių gegužinė
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 36 kuopos gegužės 21 d.

jų mo-
„ ». , . ., tinoms. Pobūvy dalyvavo ir
Ruošiame didelę ir įdo- Lietuvos atstovybės patarė- 

nu°S!r- mia programą, kunos ap- ias Baeki<? sv nona 
džiai padėkoti dr. Paproc- imtį sudarys tautiniai šokiai, įJ
kui už sėkmingai padarytą koncertas, sportas, didžiulis 
operaciją ir priežiūrą. Dė- pobūvis, kuriam pasamdytos 
kojų visiems, kurie manęs į net trys salės vienoje vietoj, 
nepamiršo ir lankė ligoni- Numatoma per miestą eise

na. Tautiniams šokiams ruo
šiamas tautinių-liaudinių in
strumentu orkestras: skudu-

Šia proga noriu

NEW BRITĄ’N, CONN. 

Pradeda daugiau dirbti
neje.

Jonas Jakaitis

rengtoji gegužinė puikiai;
pavyko. Diena buvo šilta, to- ______
dėl ir svečių susirinko ne- .. .a_v . r> ii - Marinsite pirmojimažai. Buvo atvykusiu įs

LAWRENCE, MASS. čiai. lumzdeliai, ragai, tri
mitai ir kt Programai, kad 
ji būtu idomi, įspūdinga irnrioiciiiC •« v x • j “ • i • ireikšminga, atsidėjus dirba-

Orlando, Žuris net iš St. Pe- 
tersburg, Fla.. atvažiavo, o 
Mellenai iš Hichmond Hill, 
N. Y.

Mūsų šeimininkės M. Ste
ponavičienė, K. Hermanie- 
nė, J. Mandienė ir E. Urbo
nienė pasirūpino gražiai gė
lėmis stalus papuošti ir gar
džiu valgių pagaminti. L. 
Šerkšnys ir K. Urbonas dėjo 
pastangas, kad nė vienas 
nejaustų troškulio.

Kas mėgo šokti, turėjo ge
ros progos, nes muzika grie
žė visą laiką.

Kuopos narės suaukojo 
gražių dalykėlių, kurie buvo 
išplatinti tarp svečių laimė
jimo būdu. Ta įvykdė kuo
pos sekretorė M. Steponavi
čienė.

Visi gegužine buvo pa
tenkinti ir pageidavo, kad 
tokių parengimų dažniau 
būtų. Reikia manyti, kad 
kuopa pasistengs šiemet dar 
panašią gegužinę suruošti.

J. H.

Nuoširdus juokas tai saulė 
•esonuiBu

St. Patrick aukštesniąją ma ir kruopščiai ruošiamasi 
mokyklą baigiančių tarpe Lietuvių Dienos komite- 
Aldona Malėnaitė yra ge- tan yra pakviesti visų kartų 
riausia mokinė ir todėl ga- atstovai. Seniausiai Kana- 
vo aukščiausią dovana. Jos don atvykę lietuviai regis- 
4 metu pažymių vidurkis truojami visoje Kanadoje, 
vi a 93.8. Tuo būdu tikimės sužinoti ir

Aldona žada Bostono surasti pačius vyriausius ir 
universitete studijuoti sveti- garbingiausius Kanados He
mas kalbas. Jos tėvai yra tuvius. Jau keli yra užregi- 
naujieji ateiviai. Tėvas inž. struoti.
Stepas Malėnas šiuo metu Tikimasi, kad Ouebeco 
yra Indijoj tarnybos reika- provincijos vyriausybė Lie- 
lais, kur jis žada pabūti ke- tuvių Dienas paskelbs Ka
lelius metus. nados Lietuvių Dienomis.

Mirė taipgi ir Montrealio kardi
nolas per visas parapi ias pa 

Mirė Benediktas Marke- sLelbs ta pati, kaip jis jau 
vičius-Markus, palikęs liū
dinčias žmoną Elzbietą ir 
dukterį Nellie Comparone ir 
Lietuvoje du broliu ir sese
rį. Palaidotas Bellevue ka
pinėse.

Mirė pinnojo pasaulinio 
karo veteranas Motiejus 
Gumauskas, čia išgyvenęs 
virš 50 metų, gimęs Lapie- 
lingių kaime. Liko liūdintys 
sūnūs Peter, dvi dukterys— 
Mary ir Aldona ir brolis 
Bruno.

M. Stonie

Praeitą rude ' vi<os dirb
tuvės sutrumpino darbo va- 
landas, kai ‘:ur per savaitę 
bedirbo 27 valandas. Atė
jus pavasariui, pradėta dau
giau dirbti.

Famir Bearing bendrovė 
pašaukė visu: darbininkus, 
kurie buvo at’» i^ti neribo
tam laikui. Dabar ie dirba 
40 vai. per savaitę, nes ben
drovė gavo naujų užsaky
mų.

Čia verta pažymėti, kad 
bendrovė gamino tam tikras 
dalis ir tai raketai, su kuria 
^hepard pakilo į erdvę ir iš 
ten sugrįžo.

Bendrovė skelbia, kad j! 
pradėjo iš stiklo gaminti pa
kaklės rutulius (bąli bear
ing). Farnir dirbtuvėj dir
ba apie 4.000 darbininkų.

Naujų $750.000 vertės val
diniu užsakymų gavo ir 
Landers Frarv & Clark ben
drovė, kuri dirba lėktuvams 
šaldytuvus ir kt. ekektroni- 
nius prietaisus. Beveik pusės 
miliono doleriu vertės užsa
kymu gavo ir iš Italijos.

Minėtos bendrovės dirb
tuvėj seniau dirbo virš 
3,000 darbininkų, bet šiuo 
metu ten bedirbn anie 1,800. 
Bendrovės serus įmirko ki
ti žmonės, pasik, itė vadovy
bė.

Pr. Naunčikas
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tisą mėnesį Bulgarijoje “so- riems savišalpos parama nuo
dą listinių kraštų kinemato- latos reikaliųga. Tai vienišos, la- 
grafijos darbuotojų konfe- bai nusenusios kolūkietės: Ona 
rencijoje,” mini kaž kokį Simanauskienė, Leonora Augu- 
Stribavičių, kuris važinėjąs stinaitė ir daugelis kitų. lr ko- 
puikiu melsvu Volga.” Tą dėl nepadėti, kodėl neparemti

Atskleisti Maskvos apgaulę
Dvidešimt metų sukaktis
Suėjo jau 20 metų nuo tų

tvarkingos.
3. Minėjimuose ir demon-

Bevieeik visas gamtines
dujas gaus pramonė išeina otoKas, \ei negeiai. pietų luuec&i *<uiuuu &u uauu, <.unmKa, ■«»- vnmnn:^*:n:^ oku nanta?

vilnį,,c rrom »• • žmona i Kauna. Mat, kas riais? Vadovauja jai kolūkietis, . . , . , , laujančias Lietuvai laisvės, Į tuvi jas.
tiniu dujų iš dujotiekio Da- 250,000 dviračių <larosl dabar Oetuvoj: pa- personai,nu pensimnkas Ado- ;,w. jas. siųskime savo kraštų

o Min^Voc-Vilninc craii norėjai—bruks i Kauną, pa- mas Anužis. Tai bent patogu-
sias pirmuosius 53 milionus .,<E> Siaulių <!vila<;ilJ rab‘ norėjai—bruks į Vilnių pa- mas. džiaugiasi Plungės rajono
kub. metrų Bet 52 milionai dSb? sisveauotL'’ ; K»roU® Po“los vard<> kolikio

pramonei. lkl d\nacių. Taip, tokie kailiamairiai narial
Kas 34 sekundės nuo konve- ^įp Gricius gal ir gali

jame pasaulyje esančius lie
tuvius atnaujinti ta proga 
pasiryžimą kovai už Lietu
vos išlaisvinimą ir stiprinti 
paramą Vyliausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto

spartinti savo gamybą, o kai dieną (buvo šeštadienis) po žmonių, jeigu kolūkio savišalpos , . . ,. “ , . " /'k- • Nacijose priimkime atitin-i vedamai laisvinimo veiklai, 
‘išeina brokas, vėl negerai, pietų ruošėsi važiuoti su kasa dabar turtinga, gausi na- -tink^ kainas rezoliucijas, reika-į remiant jo išlaikomas insti-

t e ks Vilniaus
Daugiau kaip puse dujų teks nuimamas naujas dvi.
Vilniaus šiluminei elektros ratis.stočiai, kita dalis 6 stambe
sniems fabrikams. Septin- 
mečio pabaigoj gamtinėmis 
dujomis galės raudotis 36 
pramonės Įmonės.

Kaunas pirmąsias gamti- , 
nes dujas galės gauti 1962 1 &
metų pirmojo pusmečio pa

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Prezidiumas

dyti negailestingas deporta- ?... ~• • v- - i • valdžios žmonėms.cijas. Visi tie, kune įsevve- . v i iJ . - ;' Jungtinių Amerikos vai !nome anas tamsias dienas, *. .... ’ stvbiu lietuvių tarpe šiuoir šiandien negalime ramiai * . , ,5 , .i n.-.- ta -• . metu vy kdoma plati akcija apie jas kalbėti. Dešimtys - - ... •— ,-i , i n u * - uz pravedimą mums tikrai,tūkstančių nekaltu lietuviu . . .- ,,pranešta ge- * * -i svarbios rezoliucijos kngre-jįv —vyrų, moterų, vaikų, se- j &
Vairuotojai, kurie laikosi ei

smo taisyklių, ilgiau gyvena.

Di<:i išmintis pro mažą ger
klę neišlenda.

PAKILO IK IŠSPROGO

Taip buvovažinėtis, bet ne kolchozi- 
ninkai, darbininkai 
ti valdininkai, žodžiu, 
kurie sudaro gyventojų dau
guma ir kurie negali vargo 

(E) Lietuvos augšciausio- atsiginti, 
teismo pirmininkas A.

Džiaugiasi, kad galės 
griežčiau bausti

papras- guzes pradžioje is Vilniaus eik ir |igonių:_bu. sa. Tej. akcija cykdoma di-
žiu, tie, radijo stoties. Sis praneši- vo Jaunama į su! kveži-1;,f es krasto

' ' J?® kk“ rodo: kal<> mius, gabenama i prekinius “9 ''!,l;,at>'a 11 Pajstango-
Chrusciovo letenos pnspau- „„įmnničkoa. <?>-'• Neturime formalios ga-

lios tiesioginiai į tą akciją. _. 4 . vagonus ir nežmoniškose są-
stoję Lietuvoje yra aprūpi- , ^benami baisiam li 
narni kolchozminkai, kai - - - -

Vilniaus “Tiesoje”
parašė straipsni, kuriame

, - - v - reiškia savo pasitenkinimąbaigoje, o 1962 m. pabaigė- Sąjunįos ką tik £
SOVIETINIO ROJAUS 

VAIZDELIS
je ir Šiaulių pramone. Visur , „dė, Rovos S(J
pirmenybe numatyla kol d pavojingai# nusikalti- 
kas tik pramonei. 1963 me- ‘sustiJ ri*imo Tasai
tais dujos pasieksiančiu jsakaį duod jnda kaj s ........................
Panevezj, Ukmergę ir N. kuriuos nus£a(tėfius piež. arklys skaudant, ppyre , ko„ 
Akmenę. Klaipėdą dujos -jau ba j Iš ; ko .r žmogus turėjo atgult, , kr
galės pasiekti tik 1964 me- . vą. nieko negalėjo dirbti; o na-: - o, ja, kad zvmiai susiaurina-
tais. Skundžiamasi speciali- mas visu0^enės ir oreaniza. 
stų stoka ir lėta (rengimų cjj vaidmuo ,en<n.esniu nu_
«amvba- sikaltėlių atžvilgiu.

Tai buvo prieš keletą metų. 
Tasai ^arta kolūkiečiui Petrui Damu- 

šiui beariant kolūkio laukus.

Šiaulių teatras suvaidino 
300 spektaklių

(E) Šiaulių dramos teat
ras baigė sezoną. Sezono 
metu suvaidino 300 spekta- f^į,"

Varėnos rajone sėja 
kukurūzus popieriuje

muose tokie maži vaikai.
Užsuka kartą pas jį apylinkės 

tarybos deputatė Petrė Bružie
nė:

—Gal tau. Petrai, kuo padėti 
reikia? Juk ir vaistams daug 
išleidi, ir vaikai mokosi, jie val-

... . . k-a - •• ’c.-v rajonų irkliu jų tarpe butą o nauji kokh J kiek jauJ 
pa- tatyma, Dabar teatro ar- k u k u ūzu -Mičim ino,”

(E) Centrine statistikos ..u u -- ,,v j prašo,valdvba gegužes 10 d. ap- . ... . . -• & 1 —-.Tat gal jau issiversiu, kaip

tįstai, pasidalinę dviem gru- ..Raudon vėliavos," “Pa- 
pem, vyksta gastroliuoti x„n{ro^ 
vieni i Žemaitiją, kiti i Su- g 
valkiją. Gastrolių metu pa- 
rodvs 72 veikalus.

ir kitų kolchozų 
vadovybės pranešė, kad jau

.nors,—nedrįso varge prisipa
žinti Darnusis,—kad tik iš lovos 
greičiau.—

Eidama namo, deputatė vis 
suko galvą, kaip padėti kolūkie
čių šeimoms? Pagaliau jai į

įsijungti, tačiau supranta
me, kad visa širdžia linkimekimui, dažniausiai lėtai mir

čiai toli nuo Tėvynės. u. - , - i^stiprinti tas pastangas ir
_________ r _______ Kai antrojo pasaulinio ka-kviečiame to krašto lietu-

radijo pranešimas, kuriuo ro Pabaigoje mūsų tautai yįus masiškai akcijoje daly- i 
netikėti negali net Mizara, nebuvo grąžinta jos negin-ĮVauti, minėjimų proga pri-' 
Margelis, Petrikienė ir kom- rijama teisė gyventi laisvai imant reikiamas rezoliuci- 
panija, kurie Lietuvoje bu- nepriklausomoje vai- jas jr jas pasiunčiant reikia-
vo, bet panašių dalykų pasi- sfy^je> gi ižo tie patys mais adresais.
stengė nematyti okupantai ir baisesniu bu- Kviečiame stengtis ko

Verta oažvmėti kad Vii- du gabeno j vergų stovvk- J anglis ko
vena pazvmeu, Kaa vn ^:mtus tūkstančiu mūsų Paausiai kelti per gvvena-1

niaus radijas apie Alsėdžių *as simuis lUKsiancių musų. ...Hiiii
kolchozo kalba kaiD anie brolių ir seserų. Per tuos 20: jadiją, spaudą,
kolenozo Kalba kaip apie didelė dalis tu ištrem- telenziJ3 ir kltas mloimaci-
pavyzdmgą, kuns neturtin- meui a/aeie uaiu ių į.uem sovietinių to 1guji nusenusių, ligonių ir n»~ nuo hado, kančių, Jos P»emones -ov,etinio te- 
sužeistų prie darbo kolcho- nepakeliamo (laibo. Daliai
zininkų šelpimą gerai su- ^kusi,Į "yyM buvo leista ne
tvarkė. O kiek kolchozų yra, 861131 18eitL18 stovyklų
kur tokių “visuomeninių ka- 31 net, Srlžti į Lietuvą, tik
sų” nėra ir kur Bružienės vi- praradus sveikatą, praradus savi«u n-ti
sai nesirūoina varešu ati- vlsa> žmones tureje pnes t ^ in!1‘ Iie; {,.au P-

nesirūpina vargšų, ati k u isiveržiant įr paganda kelia sau palankią 
dirbusių savo darbą žmonių okupantams isiveiziani, n kolonializmo klau

4 net netekus teisės gauti žmo- Pjasmc Kolonializmo Kiau-
niškesnį darbą, sunkus pasi- pareiga įšaiš-

juos ištinka kokia nelaimė. 
Įsidėmėkite, kad tai yra

pačių komunistų valdinio

skurdžiu likimu?

roro ir sovietinio kolonializ 
mo režimui pasmerkti, ne
gailint tam ir sudėti lėšų, jei 
reikia. Sovietinis teroras ir 
kolonializmas tiesioginiai ■ 
rištini, nes pati savietų pro-

darė grįžimas Į savąjį kraš
tą. Pati sovietinė santvarka

----------- yra melo ir teroro pagimdy-
Sovietų Sąjungos gyny- ta ir tik tuo laikosi. Jeigu 

įsteigti kolūkiečių visuomeninė ^os ministeris maršalas Ma- per pastaruosius keletą me-!
,. , — _ _ . . vengta

GENEROLAI MELUOJA
vra pasėta tiek ir tiek kuku- ", "... -'. r , galvą atėjo puiki mintis: Reikia
ruzų. Kai tikrintojai nuvvko . . -___

Paukščiu ferma 10,000 vištų ! pačius kolchozus, pasiro- yik toT nuo T"1" l*'' >,aala'?os!u? Kcl<
—pilnai nUmima. dė, kad kukurūzus sėti dar “ „ 1 ™ T??/?! linovskis gegužes 9d. per tų bent viešai buvo

kinti, koks iš tikiųjų yra so
vietinis kolonializmas ir at
skleisti visą Maskvos klastą 
ir apgaulę.

5. Kviečiame visur laisva-

dč knd R u k u įtūžus seti dar • ... A . _ _ _ .
tik ruešbmasL kitam ta- pradėU? visas sovietines radijo stotis vykdyti deportacijos, tai da -i PaUa|binkiin drauiEUS ,

’nn^'tikDn Bružienei nėaave ramyoes «ar (ir {>er Vilniaus) paskelbė bar štai išleista nauji istatv- i augus.!
-U Į*<AX-ci Llb po- - , , Irnlnkvlo hiivn ____ i___l------- 1---- :___ _________ • ,__ • :_ ....................................................................S.:

oa-
(E) Kaišiadorių rajone riant. jie buv 

pradėta A
zinė j), 
rioje bu
Visi darbai ou^ią iHcv.miu- ir sovehozams geležinkeliais 
zuoti—automatizuoti. I______x 1 x__ negalėjo, o išmaitinti

kaimynus užsisa- 
” Šiemet kai- 
00 metams.

šita raketa puikiai pradėjo 
kilti, bet vėliau susinaravi- 
jo. iškrypo iš savo kelio ir

moję. Tokie nepasisekę ban
dymai dažnai pasitaiko, tik 
taip ir galima surasti rake
tų trūkumus.

juos ne- Vakarų kariniai sąjunginin- tvminė valstybė. Ten vyko ir-------=
grupės''šu bet niekas nesiruošia iu buvo kam-Ir štai Bružienė rajo" kai neminini nė vienu žo-j vyksta valdančios 

t atsiimti no socialinio aprūpinimo sky- ^žiu. Tuo tarpu visam pa- sauvalė.
riaus vedėjos Klovaitienės ka- šauliui yra aišku, kad be 

(E) Iš sovietinių šaltinių ;Tūkstančiuose kolchozų per binete. amerikiečių ir britų pagal-
kelioliką metų pastatyto —Aš pas jus su reikalu, drau- 5^ Sovietų Sąjunga nebūtų 
vos 71 visuomeninė pirtis ge vedėja,—dėstė deputatė.— laimėjusiųjų karą tarpe.

(E) Nuo kolchozacijos Pa,arkite- nuo ko Padėti, kaip j bolševikų stovyklą nuė-
pradžios iki 1960 metų, tai- ---------------------- ----------------

nines salpos kasą?—

Kiek žemdirbių iškėlė į 
kolchozų gyvenvietes Kaip ’ Birželį4 minėti

Turime veikti laisvojo
pasaulio opiniją Įprasta “Birželio įvykių sodintas apelsinų medelis

Užtat sovietinė propa-. sukaktį” sutapatinti pirmo- padeda izraelitams užmirš- 
visuome- jęg generolas - leitenantas ganda stengiasi užliūliuoti je eilėje su 1941 m. birže- ti, kas buvo tarp 1933-1945

Vincas Vitkauskas toje pa- laisvojo pasaulio visuomenę, lio mėnesio deportacijomis metų.
Artimiausiame kolūkio valdy- čioje transliacijoje nuėjo kai spaudoj nuolat skaitome ir su 1940 metų sovietinės; Mes neturime laisvos že-

i bendras gyvenvietes per-i ta tjk 71 visuomeninė piltis *** Bružienė išdėstė (jar toliau. Girdi, antrasis apie nacinės Vokietijos da- okupacijos pradžia. Tie du mės, kad galėtume savo me-
įikėiė gyventi tik 36,000 šei-1 pranešė Vilniaus radijas ia*”"----------- - " J!J—’ ' ..........................  u------- ------------- -
mų. Žinoma, ir tai reiškia ’gegužės 14 d. Didelėje dalv- '
daugelio šeimos židinių iš--je rajonu iki šiol nepastatv- alke deputates 'niciatyvą. Bet Amerikai ir Anglijai . ................
draskvmą. Iki septinmečio'ta nė vienos pirties Barami pradžia nebuvo len^a- Atsirado tant, nors visi žinome, kad vaizduojančių siandie-
pabaiįos (1965 m.) numa-'.sveikatos apsaugos ir sani- nemaža toki9 kolūkiečių, kurie dar prieš karo pradžia So- ninį komunistų terorą, tun-
tyta pastatyti dar 90,0001 tari jos pareigūnai, kad jie su nePasite[,kinimu sutiko Bru- vietų Sąjunga sudarė su hi- me daryti visa, kas nuo mū-
naujų namų kolchozinin-1nepakankamai žiūri šitų rei- žienės P^’ūlymą: 11 erine Vokietija draugingu- sų pareina, kad laisvojo pa- nimai.
kams ir sovehozininkams J kalų. Vilniaus radijas tęsė: Kai man reikės- P®8 kai" mo ir slaptas grobio pasida- šaulio spauda, radijas, tele-
persikeliantiems iš savo se- ’i-Negalima toliau palikti to- myna Paskolinsiu, numodavo , linimo sutartis—pasidalino vizija nuolat primintų, jog

ažymėti-lkins nadėties kada no ?a- ranka kai kurie—matyti Pabaltijo valstybėmis. >ra nemaža dalis pasaulio,
kaip dažnai yra, bus kaip į kiau

matyti, kad žemdirbių per-' 
kėlimas iš vienkiemių i “vi
suomenines gyv envietes” 
vyksta lėtai. Nuo kolchoza
cijos pradžios iki 1960 me- ■ gi per 15 metų, visoje Lie
tų Lietuvoje iš vienkiemių tuvoje kolchozuose pastaty

apvalaus 20 metų skaičiaus. 
Yra ką prisiminti, nors tai 
ir labai skausmingi prisimi-

(ieiius sodinti.

ru gyvenviečių. Pažymėti- 5 kios padėties, kada po są
rą, kad, naujose gyvenvietė-: vaitės darbų žmogus turi
se dar labai mažai vaikų maudytis kokiame nors ku
ri aižė lių ir kitų bendrų pa
statų.

Pagamina daug, bet 
kokybė menka

(E) Vilniaus radijas pra
nešė apie Liaudies taiybos 
sušauktą sjiecialistų susirin
kimą Šiauliuose, avalynės 
kokybei apsvarstyti. Posė
dyje buvo minėta, kad ava-

rą maišą, dėsi, dėsi, o jis vistiek
■ - tuščias,—kratėsi ir spyrėsi ki-jbile, kaip kad dažnai pasi- 
>taiko Suvalkiioie.” Paeina- Etaiko Suvalkijoje.” Ragina
ma susirūpinti statyti to
kias pirtis, kuriose žemdir
biai galėtų naudotis svei
kiausiu maudymosi būdu— 
vanojimusi.

Sušaudė 3 žmones

V'isdėlto laikas padarė savo. 
Kai Petras Darnu šis parsivežė 
iš kasos tikrai savo pirmą para
mą. o ji buvo džiugi: pusantro 
centnerio rugiu, visi nustebo, o 
Bružienė nusidžiaugė, kad ledai 
jau pralaužti. Savišalpos kasa 
pradėjo turtėti, centneris poSušaudyti Alfonsas Nyk-

štaitis Bernardas Skliutas centnerio pilnėjo jos aruodai, 
lynės įmonės savo gamybą'ir Stasys Petrauskas už lai ko,ūkio valdybos nuopelnas, 
padidino iki 6 milionų po-(“masines tarybinių piliečių aNauJai stojantieji nar’ai pra- 
lų per metus, “tačiau išlei- žudynes hitlerinės okupa- t,,rtino kas3 savo įnašais, 
ūžiamosios avalynės kokybė cijos metais Seirijų ir Aly- Į)abar Jaa bus šeši metai, 
yra žema, siauras jos asor- taus apylinkėse,” kaip pra- kaip Plungės rajono Alsėdžių 
tinientas.” Buvo svarstytos neša komunistų spauda.
pi iemonės, kaip avalynės 
kokybę bent kiek pagerinti

Kokią mes lietuviai sau 
išvadą iš to turėtume pada
lyti? Kad Birželio minėji
mų proga nepaiiktume su
klupę baisių įvykių prisimi- 
limų skausmuose, bet kad 
lasiryžtume žvelgti dau
giau i dabartį ir ateitį, negu 

į praeitį. Tikriau išsireiš
kusi kad tokia proga pasi- 
ryztume, naujiems teigia
miems žygiams; ne tik pasi- 
ryžtume, bet juos ir pradė
tume įgyvendinti, ar tai as- 
meriška veikla, ąr tai auko
mis laisvinimo reikalams, ar 
ai lietuvių švietimo įstaigų 
tiprinimo užsimojimais, ar 
ai lietuvių pozicijų stiprini

mu ekonominėj, sportinėje 
ar kitokioje srityje. Tegu už 
kiekvieną lietuvį tremtinį, 
žuvusį Sibire, pasireiškia 
vienas geras darbas—tai 
ius lyg medelis, pasodintas 
tėvynės žemėje. Tai būtų 
nats geriausias lietuvių tau
tos kančių prisiminimas to
kių sukakčių proga.

Dar norėtume pabrėžti, 
kad Birželio įvykių minėji
mams reikia ruoštis jau vi
su uolumu, nes nedaug laiko 
beliko. Kur vieni lietuviai 
neišgali, tegu ruošia kartu 
su latviais ir estais. Juk mū
sų visų bendras likimas.

Bet jei tik atgaivinamos 
senos, skaudžios žaizdos, 
kas lietuvių tautai padeda- 

!ma? Ar nors vienas Sibiro 
tundrose žuvęs lietuvis 
tremtinys dėl to prisikels iš 
šaltos žemės? Ar mūsų tau
tos gyvybingumas stiprina
mas?

Žydų tauta tarp 1933 ir 
1945 metų iškentėjo tokius 
skaudžius smūgius, kaip nė 
viena kita šiame šimtmety
je. Bet ką praneša žmonės, 
apsilankę pastaraisiais kele
liais metais Izraelyje?

Žydai stengiasi patirtus 
anais metais baisumus ne 
prisiminti (jei neminėti 
Eichmano bylos), bet už-

kur negalioja jokia teisė, 
kur vyrauja smurtas ir te-1 
roras, melas ir apgaulė, kur 
siautėja kolonializmas ne
palyginamai aštresne for
ma, kaip jis kada yra bu
vęs Afrikoje ar Azijoje.

Minėdami dvidešimties 
metų sukaktį nuo komunis
tinio teroro masinio pasi
reiškimo Lietuvoj pradžios, 
ryžkimės kelti to teroro ap
raiškas ir veikti laisvojo pa
saulio opiniją.

1. Tų baisių įvykių minė
jimus renkime, kur galima, 
sykiu su estais ir latviais. Jų

VISKAS PARUOŠTA

programą skirkime ne vien miršti Ir kokiu būdu? Ne 
sau, o pirmoj eilėj to krašto tokiu, kad būtų iš atminties 
visuomenei, kur gyvename, išjudintas faktas, jog žydų 
Kalbėtojais būkime ne tik teuta neteko 5_6 milionų 
patys, bet kvieskime ir žy- savo tautiečių. Ne, jie sten
inius tų kraštų žmones. giasi tas baisias sukaktis 

2. Kur įmanoma, vykdy- švęsti naujojo kūrybinio 
kime viešas eisenas-demon- gyvenimo laimėjimais, tau- 
stracijas miestų gatvėmis su tos stiprinimo, valstybės at- 
atitinkamais plakatais. Rū- statymo pasiekimais. Kiek- 
pinkimės, kad tokios de- vienas izraelitas - naujagi- 

iinonstracijos būtų gausios ir mys, kiekvienas naujai pa-

miestelio Karolio Požėlos vardo 
kolūkyje veikia turtinga kolū
kio visuomeninė savišalpos ka- 

Dabar nerasime kolūkyje
Tik kailiamainiams 

taip gera
Rašytojas A. Gricius, bu- žmogaus, kuris nebūtų jos na- 

džiamosios avalynės bloga vęs tautininkas, vienas pir- r3rs-
kokybe. Išbrokuota avalynė mųjų, pakeitęs savo kailį, Maža kas žmogui pasitaiko, 
buvusi bazėms ir fabrikams dabar gerai gyvena. Jis ra- ar 1,ga ar ^laimingas atoitiki- 
grąžinama ne tik iš krašto, šo laišką savo giminaičiui mas, ar gyvulys krinta, visi 
bet ir iš kitų respublikų. Stripeikai (laiškas išspaus- kre,P,asI i savo savišalpos kasą 
Avalynės fabrikų darbinin- dintas Laisvės Nr 41), ku- ir »auna visuomeninę paramą, 
kai nuolat yra skatinami riame papasakoja buvęs iš- 0 iuk nemaža y™ tokių, ku-

- Jau anksčiau keliais atve
jais buvo nusiskųsta išlei

sa. se-
Salinger

Baltųjų Kūmą 
k retortas Pierre 
paskelbia, kad 
Jokn F. Kennedy susitiks 
sa Nikita Ckrnšžiovn Vie
noje birželio 3-4 dienomis. 
Iš ten prezidentas vyks į 
Izmdoną pasitarti sn Bri
tanijos vada
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Kiek esi vertas ?
BALFO PIRMININKAS 
PRIEŠ DIREKTORIUS

ANGLIJA

Taip nebedarykite

Jei aš su tekiu klausiniu galite tą padaryti laišku, te- 
kreipsiuos i skaitytojus, tai lefonu paklausdami savo

vietos Socialinio draudimo 
jstaigą, galite iš jos gauti 
ir knygelę, kuri aiškina so-

kiekvienas jų kitaip atsa
kys. Vienas sudės savo san
taupas bankuose, gyvybės 
(baudimą ir kt. Kitas ma-jCialinio (baudimo 
nvs esąs velias tiek, kiek jis i Paskambinę, parašę 
dar uždirbs ateityje.

O gali būti kitas, vertin
damas save, remsis savo kū-

Gegužės pradžioje įvykęs į 2<j d. lvtįnialnc
BALI- o d liek tolių suvazia- Londone, parapijos salėje, 
vimas taip pat svarstė san- suvaidinta s. Lauciaus 3-jų 
tykių su Kitomis salpos or- veiksmu dlama.. Laisvės 
ganizacijomis klausimą. IKeliais”

Klausimas sukėlė ilgų iri n„ ... ■ vaidinimai esti
istatvmą. kaistų kalbų. Išsikalbėjus j ja}.aj relj? j)er dvejus, tre- 
ašę atvi- buvo Priimta šitokia rezo- jus ar daugiau metų vos vie-į

rūką arba patys atsilankę i .liucija: . , .
1 1. Balio direktorių suvažiavi-įstaigą, gausite tikslius atsa-' 

kymus į visus jūsų klausi-!
no chemikalų—pelenų ver- mus. Mes norime, kad jūs, '
. i - -- -i*  clroiAiusvlumi vico cova tilv_ 1"

—Maik, ar tu žinai, kad • —Aš, Maiki, ant to ne
dėl moteriškų sijonų Ameri- soglasnas. Juk Amerika 
ka gali susifaituoti su Ang- fry kenti as ir niekas nega- 
lija? Gali ir Italija i tą tm- li mudviem burnų uždaryti.
beli įsimaišyti. Jeigu kiti gali kalbėti ką tik

—Kur tokią pasaką tėvas nori, tai ir mudu galim. Ga-
girdėjai? lim kalbėti apie viską: apie

—Čia, Maiki, ne pasaka, snapsą, apie dangaus kara- 
Jau ir gazietos apie tai ra- lystę, apie politiką, o jeigu

te, kuri šių dienų rinkoje 
gali būti 98 centai. Bet tas 
nustebs sužinojęs, kad šių 
dienų atominis amžius ta 
prasme pakeitė žmogaus 
vertę. Mat, skaičiuojama, 
kad žmogaus kūno vieno 
svaro atomai gali duoti 11 
milionų kilovatų elektros 
energijos, jei tik jie galėtų 
būti panaudoti. Tuo pagrin
du skaičiuojant savo vertę, 
150 svarų žmogus būtų ver
tas 85 bilionus dolerių. Tal
ei, kada nors gali būti bilio- 
nierius!

Bet kalbėkime apie ap- 
-augą “juodos dienos” atve- 
u. Ar turi taupomąją sąs- 
aitą? Jei turi, tai be abe- 
onės tiksliai žinai, kiek do

lerių ir centų joje yra. Tau- 
ai gal būti namui, naujam 

automobiliui ar baldams 
irkti, o gal ilgesnėms ato

stogoms. Be abejo, taupai 
savo ii- savo šeimos apsau
gai nežinomoje ateityje.

Gal būti esi pagalvojęs, 
.<aip paveiks jūsų šeimos pa
jamas jūsų mirties ar ne

skaičiuodami visą savo tur
tą, žinotumėte, ką socialinis 
draudimas reiškia jums ir 
jūsų šeimai. Kiekvienai So
cialinio draudimo įstaigai 
yra malonu duoti jums visus 
reikalingus paaiškinimus. 

Angelą C. O’Brien

NEGANA PROTESTU

šo. Ai- tu neskaitei?
—Ne, neskaičiau.

-Tai tu, turbūt, nežinai

yra reikalo, tai ir apie mote 
rų sijonus.

—Tas tiesa, tėve, niekas
ir to, kad mūsų prezidentas regali uždrausti mums kal- 
Kennedy važiuoja pasima- bėti. Bet mes patys turime
i vii SU Chruščiovu? niuamanvti unin kn irulimii

—Aš tą gerai žinau, tė- kalbėti, ir ką reikia nutylėti, 
ve. Bet ką tas turi su mote
rų sijonais?

SUNKUS JAM KELIAS

nas tesurengiamas, todėl 
žmonės tokių vaidinimų yra 
pasiilgę, lr į šį vaidinimą 
publikos pi isirinko pusėti- 

! nai.
Rengėjai bandė tvarką 

įvesti kaip gerame teatre:
! kėdės sustatyto: eilėmis ir 

Eilėms nu-
.. . statyta visai nemaža ir vai-

sisakvmu ryšium su Lithuanian; T • u ~ ~„ ..*... . . ■ dintoių gabumams nepro-Cathoiic Rehgious Air įsteigi-1 - , - ., , , ‘ .poremga kaina. Mat, patvs
mu. randa, kad tuo yra pradėtas .... ... T>. ... 1 .. rengėjai ir vaidino . . . Betapgailestautinai lygiagretus lie- • . • - .. , . . . įvesta ir naujove, kurios,tuviu šąlpos darbas, nutaria— . . ,i. • , turbut. joks teatras neprak-dėti pastangų šalpos organiza- . „

4. x x a.- tlKUOJd.v,mo vieningumui atstatyt!, o; ^^35 liišiavo
atvykstančius žiūrovus pa
gal savo skoni. Ir patiems 
pirmiesiems a t v ykusiems 
nepardavinėjo biletų pagei- 
daujamosna vietosna. Aiš
kino, kad visos geresnės vie- 

esančios jau užimtos, 
nors aiškiai buvo matyti, 
kad sudalytame eilių ir kė
džių salės planelyje jokių 

J. Končius, rezoliucija priėmus, atžvmžjjmų dar nįbuvo pa- 
pareiškė. kad jis nesutinka su da; jr buvo tušč.;a 
rezoliucijos antruoju punktu,
nes jame kai kurie išsireiškimai 
prieštarauja lietuvių katalikų 
religiniams reikalams.

mas, Įvykęs 1961 m. gegužės 6 
d., 105 Grand St.. Brooklyn, N.

nutarė kreiptis Į visas lietu
vių organizacijas, kad jos de
rintų savo šaipos veikią su 
Balfo centru, kuris apima vi
sus lietuviu šalpos reikalus. . _ ,„ . * .. Isunumeruotos.2. Isklausęs pranešimų ir pa- į

Birželio mėnuo jau cia 
pat. Minėsime liūdną 20 me
tų sukakti, kai Raudonasis 
Tvanas, užliejęs Nemuno 
krantus, pradėjo traiškinti 
jaunutį Lietuvos kūną, iš
gabendama daug jos vaikų 
į tolimą šiaurę.

Dar žiauresnis lietuvių 
trėmimas į Sibirą įvyko ra
šams 1944 m. į Lietuvą su
grįžus. Beveik kas ketvirtas 
padorus lietuvis atsidūrė už 
Uralo, žemės galo, iš kur 
tik po dešimties metų pradė
jo grįžti atgal, arčiau Balti
jos, bet be sveikatos, inva
lidai, rekieno- nelaukiami.

Žmogaus kūnas giažiai

o
iki tai bus pasiekta, pradėti vi-:, 
sų šalpos darbų derinimą.

3. Prašyti kooperacijos ir fi
nansinės paramos iš Amerikos 
Katalikų Episkopato, Church 
\Vorld Service, Tarptautinių 
ir Broliškų (Fraternal) organi- 
zacijų.

Balfo pirmininkas kan. dr.

Geresnių vietų biletus 
jis taupė, savo supratimu 
“rinktinei” publikai, kuri 
rinkosi daug vėliau. į pirmą

George Ratterman, buvęs 
Notre Dame univ. futbolo 
pažiba, dabar kandidatas į 
Newport, Kyšerifus, bu
vo pagautas ir nufotogra
fuotas viešbučio kambaryje 
su naktinio klubo šokėja. 
JLs aiškina, kad jo politiniai 
priešininkai jj apnuodijo ir 
nugabenę į viešbutį iškirto 
jam tokią ‘štuką.” Ir foto
grafas paliudijo, kad jam iš 
anksto buvo užsakyti at
vykti į viešbutį ir už gerą 
atlyginimą padaryti ‘‘įdo
mią" nuotrauką. Prokuro
ras bylą nutraukė.

Naujoje būstinėje
Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto būstinė 
ir Elta įsikūrė naujoje vie
toje. Dabartinis adresas 
yra:

Elta Information Service 
1697 Broadvvay, Room 1105 

Nevv York 19, N. Y. 
Telefonas PL 7-9199.
isais reikalais, liečian-

. ‘eilę biletų visai nedavė, o 
„ „ . Taigi, direktoriai rūpina- siūlė tik į tos pačios kainos

sutvarkytas: jei vieną ranką SL ^a(i šalI)OS darbas būtųant_ros jr trečios eilės prie-
darbingumo atveju. Bet jūs 
galvojate ilgai gyventi ir se
natvėje savo santaupomis 
<ivo dienas paskaidrinti.

Nesvarbu, kuriam reika
lui jūs taupote, bet jūs pro 
pirštus žiūrite į vieną tau
pomąją sąskaitą, kuri yra 
labai svarbi jums ir jūsų šei
mai. Tai .socialinio draudi
mo sąskaita.

Jūsų socialinio draudimo

—O kodėl negalima kal
bėti apie viską?

—Gali turėti plenti, Mai- —Jeigu pradėsim kalbėti
apie viską, tėve, tai kai kam 

Įgali nepatikti, kad
—Nu, jeigu dėl tų sijonų savo nosį kur nėr 

kiltų vaina su Anglija, tai —Nu, a§ nesakau, Maiki, turėsite. Yra labai svarbu,
būtų gerai ka(| mudu turim kišti savo \a<l visos jūsų pajamos, ku- 

s35'0 nosis kur nereikia. Ale ka-

ki.
—Kokiu būdu?

musų Amerikai 
turėti Maskvos erštą 
pusėje. Ar neaišku? 

—Sapnuoji, tėve.

skauda, sveikoji ją užva- sutelktas Balfe, nes Vieny- į hipius kampus, iš kur nega- 
duoja, jei viena akis apte- bėj*—galybė, o Balfo pir-jįma buvo nei scenos gerai 
mo, sveikoji kūną veda. mininkas tam presingas, nes matyti, nei vaidintojų žo- .. .
Tauta irgi yra vienalvtis jis- .yra Balfo konkurento, ' ^jžių aiškiai girdėti. Kai ku- $iais *LIk° prezidiumą ir 
kūnas, todėl’mes, sveikieji, minėtos kunigams šelpti or-Įrie svečiai tikėjo tokiu par. mtormaciją, prašoma rasy- 
ypač Amerikoje gyvenan- ganizacijos vienas steigėjų (jaVejO melu ir pirko bran- u skamomti šiuo nauju 
tieji, turėtume prisiminti ir kai dėl to direktoriai pa- ; gjausjos kainos biletus to- aoiou.
savo tautos kankinius, Sibi- reiškė apgailestavimą, tai kius, kokius pardavėjas Išėjo “Rūda ir Rauda” 
ro tremtinius, vakarų Vokie- pirmininkas tame įžiūri kaž Į“malonėjo” parduoti, o ka- _ . .......
rijoje vargstančius. koki “prieštaravimą lietuvių dangį visoms vietoms užpil- c.7.ai i1S-

Birželis turėtų būti asme- religiniams reikalams. <Iyti publikos neprisirinko, V1 n0’1' V‘1S. a 05 ~j.Z
ad kišam i -I -k- ninęs aukos, o ne vien tik įdomu, ar kun. Končius tai trečioj ir ketvirtoj eilėj, /',rn,?^auc
eikia 31 v viena svar iau- kodinių minėjimų, protestų direktorių nutarimą skaito tįes pa£įu salės viduriu, ne- (_e_1U .

Maiki mėnuo s™ privalomą, ar ne? Jei mazįj liko tuščių vietų, ku- Te^
__ -  *re’ jis turėtų padaryti Į i-jas vėliau užėmė tylos nesi-

Šitaip BALF’o centro va- fias.ir 1S. vadovavimo Balfui laikantieji vaikai, arba jos 
»whė nararino skvrius Partraukti. Tada jis butų stovėjo tuščios. Gi nusipir-

Vū

------- — ------------- .ios turi būti į tą sąskaitą
cia sijonų klausimas iškyla Įrašytos, būtų įrašytos. Tai(^?^”? 
prieš publiką ir visas svietas labai svarbu “juodai die- 

—Vot, iškada, kacl neat- pradeda apie juos kalbėti, i nai” atėjus, štai vienas pa
sinėriau iš Zacirkos tos ga- net gazietos pradeda jų pik- vyzdys.
zietos/kur ta sijonų istorija cerius rodyti, tai kodėl mu
yra aprašyta; tada tu nesą- du turėtume būti šarap? 
Rytum, kad aš sapnuoju. čia, Maiki, ir mūsų prezi- 

—Na, tai kas gi ten pasa- dertui gali kas prikišti, kam 
kyta? jis leidžia savo leidei to-

—Maiki, tenai ne tik pa- kias fuliš dreses Paryžiuje 
sakyti’ ale ir pikčeriai paro- pirktis, kuomet Amerikos 
dyti. Ant pirmo puslapio kliaučiai gali pasiūti daug 
stovi mūsų lira leiciė Jackie geresnių. Taigi, aš rokuoju, 
ir Anglijos karalienė Elz-
1 ieta. Viena šalia kitos. Ka
ralienės dresė užsagstyta

Maiki, kad apie šitą bizni 
mudu ne tiktai galim kalbė
ti, ale ir turim kalbėti. Net 

dviem guzikų eilėm ir sijo-'Italijos mačių karalius pata-
nas nusileidžia žemiau ke
lių, o mūsiškės firat leidė? 
suknelė be rankovių, ap
tempta. matosi visi šeipai, ir 
padurkai nesiekia ligi kelių. 
Tai ve, Maiki, kas yra pa
rodyta.

—Tai visai menkas daly
kas, tėve. Ir tai ne mūsų rei
kalas.

—Sakai, ne mudviejų bi
znis?

—Ne, tėve, ne mudviejų.
—Nu, o kaip tu gali išfi- 

geriuoti, Maiki, kas yra mu
dviejų biznis, o kas r.e?

—Tas labai lengva išaiš
kinti. tėve. Mudu esame vy
rai, o sijonai yra moteriškas

Statistika rodo, kad 65 
metų žmogus, vidurkį im
ant, dar gyvens 13 metų. 
iaigi, jei jūs esate 65 me-
u amžiaus, tai iš socialinio*
iraudimo galite gauti dau
giau ne 28,000 dolerių. Pa
skaičiuokite: 13 metų turi 
156 mėnesius. Jei gauni 
aukščiausią atlyginimą, tai 
mėnesinė pensija bus $120 
ir jūsų žmonai $60, viso 
mėnesiui $180, o per 156 
mėnesius—$28,000.

O gal jūs esate jaunas 
žmogus, Įpėdinio dar lau
kiantis tėvas. Jums mirus, 
jūsų šeima gali gauti dau
giau ne $50,000.

Jūs negalite įsivaizduoti, 
kiek kartų man yra tekę pa 

elbėti našlėms gauti kas 
joms priklauso ir klausytis

paragino 
Birželio minėjimų 
vykdyti rinkliavas.

i

skyrius
proga

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
is egzempliorius. Tai d» 

džiausią ir visiems supran 
tarnai parašyta knyga, 94 . 
pd. kaina $12. Kainą pake 
o leidėjai.

KODĖL PASITRAUKĖ?

dUKll. ldUd Jlb MULU stovėjo 
; visai laisvas konkurencines kusįejį brangius biletus ne-
šalpos organizacijas kurti.

i e? J? •

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

ria Amerikos leidėms savo 
dreses pailginti, kaip Angli
jos karalienės. Todėl mano 
frentas Zacii ka rokuoja. 
kad dabar gali iškilti tarp- 
tautiškas klausimas, kaip tą 
dresių bizni spręsti: ar An
glijos karalienė turės savo 
dreses sutrumpinti, ar Ame
rikos leidės turės savas pa
ilginti? Jeigu nei viena pusėĮju nusiskudimų: “Mano vy
nenusileis, galės kilti trečias 
pasaulinis karas.

—Tėvas pasakyk savo 
Zacirkai. kad jis mažiau rū
pintųsi moterų sijonais; o 
daugiau žiūrėtų savo biznio. 
Sijonais tegul įūpinasi pa
čios moterys, nes tai jų, o

drabužis. Reiškia, ne mū- ne Zacirkos, reikalas.
su reikalas.A

—Ju rong, Maiki! Argi 
mūsų kunigai sijonais nesi- 
velka. ką?

—Tai jų dalykas, tėve.
—Vadinasi, ir vėl ne mu

dviejų biznis?
—Ne, tėve, ne mudviejų, gud bai.

ras niekada nieko nėra kal
bėjęs apie socialinį draudi
mą. Jei aš nebūčiau išgirdu
si apie tai iš radijo, nieko 
nebūčiau žinojusi.”

Tcdėl vis viena kas bebū
tum i—ūkininkas, buhalte
ris, bankininkas ar kas ki
tas, kodėl neišaiškinti savo

Prof. Aleksandr N. Nesme- 
jonov. 62 m. amžiaus, pa
sitrankė iš Sovietu Mokslu 
Akademijos prezidento vie
tos. Priežastys neskelbia
mos. Minėtas profesorius 
yra daug padėjęs įvykdyti 
projektą, kuris įgalino Ga- 
ffariną pakilti į erdvę ir iš 
ten sugrįžti.

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

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
omanas iš Vinco Kudirkos 
yvenimo, 39d pusi. kaina 
55.00.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽ T A Į
KALNUS, 509 pusi., kaina
$4.00.

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

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

patogiose vietose kraipėsi į 
šalis, girgždino kėdes, rau
kėsi, vis besistengdami ar 
sceną geriau pamatyti ar 
vaidintojų žodžius aiškiau 
išgirsti.

Tokį savo tautiečių rūšia
vimą ateityje reikėtų panai
kinti arba biletų pardavėju 
pasodinti mandegesnį žmo
gų. Juk kai surinko pinigus 
už visus išparduotus biletus, 
tai nei pats rūšiuotojas, nei 
vaidinimo rengėjai ar kito
kie “komandyriai” negalėjo 
atskirti, kurie pinigai yra su
mokėti pirmos rūšies pilie
čių ir kurie antros ar trečios.

Ar ne taip?
Buvęs, brangiai mokė
jęs ir nukentėjęs

žmogaus laisvę.” šiuo nedi- 
leidiniu pradedama 

ynės Kūrinių Serija. 
Knygelės pradžioje yra

leidėjų žodis ir trumpas ko
mentaras; toliau išspausdin
ta ištisa eilė lietuviškų eilė
raščių, sukurtų pavergtame 
krašte ar Sibiro ištrėmime. 
Knygų platintojai ją gali 
gauti užsakydami VLIK’o 
adresu. Knygelės kaina yra 
25 centai.. Joje yra 40 pus
lapių.

• V. Alseika išvyko
Gegužės 24 d. laivu Ame- 

i ica išvyko i Europą laikraš
tininkas Vytautas Alseika, 
kuris yra susitaręs su VLIK’ 
o prezidiumu dirbti Eltos in
formacijos tarnyboje.

LDD SUVAŽIAVIMAS 
ATIDĖTAS

ELTOS ŽINIOS

Lietuvių Darbi ninku 
Draugijos kuopų atstovų su
važiavimas buvo numatytas 
šaukti gegužės 28 d. Paknių 
vasarvietėje prie Thompson,

VLIKo žygiai tam aplinkybių
Ryšius su prezidento J. F. tas suvažiavimas nutarta 

Kennedy kelione į Europą ir atim ti rudeniui. Kuopoms 
planuojamu pasimatymu su apie tai pranešta laiškais. 
Sovietų Sąjungos diktatorių
Nikita Chruščiovu Vienoje 
birželio 3-4 d. VLIK’o pir
mininkas dr. A. Trimakas 
specialiu raštu kreipėsi i 
prezidentą Kennedy, pri-

ATS1UNTĖ PAMINĖTI

NEPRI KLAUSOMĄ LIE
TI \Ą STATANT, parašė 

Rapolas Skipitis, atsimi
nimai. 440 psl., kietuose 
viraeliuose, išleido “Ter
ra.” kaina nepažymėta.

Tas Knygas galima gauti jmindanias Lietuvos' reikalą 
Keleivio administracij o j , j,, prašydamas kelti,sovieti- 
636 Broadway, So. Bostongazietos žmonai, kad jūsų mirties at

veju ji ar vaikai kreiptųsi į 
—Jos rašo tokius daly- Socialinio draudimo įstaigą, 

kus, kad būtų kas moterims Bet nereikia laukti tokio 
skaityti. atvejo. Aš esu tikra, kad

—Ai sy. Maik. čia ne vai- daugumas jūsų nepasirūpi
na, o tik biznis. Na, tai ir na savo socialinio draudimo 

sąskaitos patikrinti. O jūs

—Nu, tai kam
apie tai rašo? nio kolonializmo klausimą.

VLIK o vykdomoji tarv- —:—
daro žygius Europoje iy- RŪDA IR RAUDA, poezija 

Pakalbinkim draugus, pa- šv su prez. Kennedy pasita- is Lietuvos ir Sibiro, 39 
žįstamus ir kaimynus užsisa- rimais su Prancūzi jos prez.
kyti “Keleivį.” Šiem«^ kai- de Gaulle ir D. Britanijos 
na dar tik $4.C9 metams. min. pirmininku Macmillan.

27. Mass.

puslapiai, kaina 25 cnt., 
išleido leidykla Už Žmo
gaus Laisvę.
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VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI
(Tęsinys)

Jei Nerimas imdavoi tąsytis stodainius, paketinęs 
gulsčią savo tvorą nuo gatvės pakeisti statine, tai, žiū
rėk, ir Rimas bus Į santvarą beeinąs savo tvoros ardyti.

Seniau dar, kai tik vienas savo dūminę trobą pertai
sė j kamininę, tuoj ir antras tai padarė. Kai tik vienas 
pusę tvoros lentomis atskyrė vaikams ir šėrikėms, tuoj 
ir antras. Ilgainiui, kai tik vienas padidino savo langus, 
tuoj ir antras.

Pagaliau susistatė taip vienodai, kad spitrakiams el
getoms pasidarė tikra Dievo aplaidžia. Papoteriaus pas 
Nerimą, gaus duonos abraką ar uždaro kruopelę. Pamal
džiai galvą nulenkęs dūlins pas Rimą: dirstelės prieida
mas, ir...

—Tfu, ar galva apsisuko? . . Juk aš čia ką tik buvau.
Ir grįžta atgal i Nerimą. O Nerimienė pyksta, baras 

ir išmetinėja.

GEGUŽĖS SODAI

Žiedais apsidengę medeliai svajoja; 
šiltasis vėjelis kvapą jų nešioja—
Tai švelnų, tai stiprų, stebėtiną, brangų,
Ir skleidžia po žemę ir kelia i dangų.
Baltieji lapeliai vis krinta ii* krinta,
Ir puošia takelį, per žolę sumintą. . .
Po orą svaiginamos giesmės skrajoja, 
Neramią krūtinę plečia, kilnoja;
Ir siela svajonėj švelniai apsiniaukia. . . 
Oi, laimės skaisčiųjų stebuklų ji laukia. .

švelnineji žiedeliai vis krinta ir krauta; 
Sūdrusis, tamsusis žolynas vis švinta.. .

Stebuklų stebuklai auga, bujoja, 
Grožybėmis, turtais gamtą apkloja.
Kur akį pakreipi — taip miela ir gera! 
Taip viskas į skaisčiąją pasaką dera!

žiedų lapeliai kvepėdami krinta. . .
Ir gėrisi siela, svajonėmis minta.

M. Vaitkus

dytojai tada būtų žinoję tą, 
j ką šiandien žino, jei tada 
būtų buvę tokių stebuklin
gų vaistų, kokių turime šian
dieną.

Yra aiškiai įrodyta, kad 
tie, kurie fiziškai yra aktin
gi ir pastoviai mankštinasi, 
palieka ilgiau jauni, negu 
tie, kurie veda sėdimą gy
venimą. Nekelia abejonių li
tas faktas, kad įprastas pro
tinis aktingumas palaiko 

: šviesų protą ir sulaiko senė
jimą.

Labai sveika yra proto gi
mnastika. Matėm atikos, 
kalbų mokymasis yra labai 
gera proto lavinimo priemo
nė. Taip pat skaitymas ir 
vykdymas projektų, kurie 

jdomina žmogų. Jau vien ei
namųjų įvykių sekimas ir jų 
svarstymas duoda smege
nims papildoma mankštos 
'kiekį.

Nereikia užmiršti, kad 
svarbu yra turėti vis naujų 

I žinių iš maitinimosi srities, 
nes nuo to, kaip žmogus

kalorijų dienai. 0 atitinka- kioms bevaisėms moterims 
mų amžių vyrams tai bus galima padėti davus joms 
3,200 ir 2,550 kalorijų. tokių moterų kraujo, kuris 

Seni žmonės ne tik ma- turi daug hormonų. Tyrimai 
žiau kalorijų reikalingi, bet tęsiami, bet jie trukdosi dėl 
jie ir bendrai mažiau vai- kraujo stokos. Todėl minė- 
go, todėl jų valgis turi būti tas gydytojas prašo senes- 
dar labiau parinktas, kad nes moteris—50 metų ir vy- 
jame pakankamai būtų visų resnes duoti savo kraujo 
reikalingų kūnui maisto da- tyrimams tęsti.
lių.

Jie turi saugotis nutukti. 
Geriau valgyti mažesniais 

kiekiais, bet dažniau negu 
du ar tris kartus per dieną.

Reikia nuolat, bet sų sai
ku, ką nors veikti, 
vengti pavargti.

GEROS ŠIRDIES 
MOTERIS

Sena Keleivio bendradar- 
tačiau *^* Jatužierė iš Palmyra, 

,N. J., ligoninėj gulinčiam 
poetui Benediktui Rutkaus
kui užsakė knygų (romanų)

SENOS JAUNOMS GALĖS net už $23. 
PADĖTI

ŽALGIRIO MŪŠIS

Italijoje, Mesinos mieste 
prasidėjo Umberto Rania 

—Nagi, tu, karve, jauti! (Destis, kokios lyties.) Ar byla, kuri moterų tarpe ke- 
atžagareiviu virtai išėjęs? Juk jau gavai sykį .

Jei barė už tą patį Rimienė, sakė:
—Avele, avinai! Ar kaitulio ėmei suktis? # .
Ir buvo elgetoms daug sarmatos troboje ir ne mažiau akūnis §autU pamatyti tei-

keiksmo išėjus. ^m«{-,° kas -VTa 438 te’-
Neužsileido kits kitu ir prieteliai.
Jei Rimiene nupirks savo dukterims po kremavą dingas moterų 

skarelę, tai Nerimienė ligi pat aitimosios šventės bėgios jas mergininkas. Jo istori- 
paleistais viduriais, kol iškaulys ir sau tokias pat.

Septintoji pražudė
~ . , -- - ., . maitinasi, taip pat daug pa-
Arizonos valstijoj pasidai-j reina mQ s<.cikata

lia didelį susidomėjimą. 
Tūkstančiai jų stengiasi pa-

įyti.
Ta netolima kelionė po 

Arizonos valstiją ir pražudė 
jj. Mat, jo nelaimė buvo ta,

tekti į teismo salę, kad savo kad jis kelionėje įsimylėjo
’ * * ----------------- J—L£ X I į 22 metų gražuolę ir ją ve

dė. Tai jau buvo septintos 
vedybos.

Tai kol kas buvo paskuti-

KĄ VALGYTI SENIEMS

Ką ir kaip senesni žmo 
nės turi valgyti? Tie klausi
mai visiems svarbūs, ypač 
dabartiniu metu. Juk žmo
nių amžiaus vidurkis vis di-

nęs vedybos, nes jo pirmoji 1 deja. 1900 metais 65 metų 
žmona kreipėsi į Italijos vy- ir senesnio amžiaus žmonių
riausybę prašydama pagal- Į Amerikoje buvo tik 3 mili- 

Jei Nerimaičios ims mesti vyrams čerkazą šilkinės 1946 metais Umberto ve- bos. Ši kreipėsi į JAV vy-'anai (iš 76 milionų gyven- 
medvilnės ruožais, tai Rimaičios tik ir tvkos išsiklausti, dė paprastą kaimo mergai-iriausybę, kurios įsakymu toju), o po 50 metų jų jau 
kaip tankiais bus takais.

Moters, vaikai to nejautė; Bet seniai, per kelias de
šimtis metu kas diena, kas valanda vienas antrą matvda- sa^dęs jūrininku, išplaukė 

. ‘ ‘ » r , -- j Amerika, čia us Dasitrau-mu, namie tik per gatve, lauke ir visai salimais,—amzi- ■ , .. . . . * , - . • 1 • • j- ke nuo laivo, apsigyvenona. pntr.ne vienas antram akis: tasai nuolatinis vienodi- jr pradė-
nimasi? pagaliau taip neapsakomai nusibodo ir paky- jQ unau^ gyvenimą.” Tarp 
įėjo. jog, vienam mirus, antras tikrai būtų savo širdyj moterų jį. turėjo didelį pa- 
džiaugęsis. sisekimą. Pramokęs kiek

Tiesa, per pakasynas velionies intencijai būtų gerai anglų kalbos, jis nutarė, 
pasistiebę- karštų kopūstų su jautiena ir kiauliena; tiesa, kad atėjo laikas įvykdyti 
būtų nėjęs gulti, kol neišpoteriaus viso ilgosios ‘‘Diena seną troškimą—praturtėti, 
rūsti, diena ana”: būtų pėsčias nulydėjęs visą mylią, bū- Jo supratimu, tam geidau
tų net iššniukštęs, leidžiant į duobę, į nosį subėgusias ®i°s sąlygos yra Kalifomi- 
penkias ašaras: būtu net, grįždamas namo, pačiai lietu- ^ur ir išvyko, 
viškai pafilosofavęs:' ' i Ten turtinu

-Taigi matai gi vo: ome .r numirė. E da butų pagy- noma> fcei .
venęs, kad nemiręs. . . !dę -

Vis dėlto, sakau, širdyje, nors neprisipažindamas.

ja tokia:

tę. Po metų jis jau metė sa-;Umberto buvo suimtas po- byvo 12 milionų (iš 150 mi- 
_ vo nėščia žmoną ir. persi- vestuvinėje kelionėje su sa-j h.0™? gyventojų), o sian- 

---------- vo septintąja žmona Silvija dien JU skaičius siekia ™
ir išvežtas į Italiją. Ten jį miHonų (iš 180 milionų gy- 
dabar ir teisia už daugpaty- ventojų i.

būtų pasidžiaugęs, jog pas kaimyną nors kiek dabar bus Angeles mieste jau vedė
nebe taip, kaip buvo. nors kiek nebepanašu į jo. 

Kitų kaimiečių nebuvo ko sekti.

Daugybė moteių negali 
atlikti tai, ką gamta joms Neturintieji laiko storu knv- 
yra skyiusi—gimdyti. Dėl gų apie tą Lietuvos istori- 
to daugybė motei-ų kenčia ios svarbų įvyk' ska’tvti 
visą gyvenimą, išyra šeimos^ šioj knygelėj ras tą, ką 
Mokslas tikisi ir šitą nelai- kiekvienas turėtų žinoti, 
mę pašalinti. “Keleivis” išleido istori-

Žymus Mass. General Ii- jos daktarės Vandos Sruo- 
goninės gydytojas, glandų gienės parašytą 24 pusi. 
žinovas, ginekologas dr. Ja- knygelę “Žalgirio mūšis”, 
net McArthur sako, kad to- Knygelės kaina 50 <*ontų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam SkaiMi ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. I LIETUVA BUDO, Stepono Kairio
Tumėnienė, daug svarbiu patarianti 
vaikų sveikatos klausiniais, 136 psl. 
kaina ........................................ $1.25

DIĖNOJANT. “knygnešiu karaliau®’’ 
sūnaus Kinro Bielinio idomūs atsi. 
minimo*. 46-1 psl„ Vaina.... S6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsiioi- 
nimų antroji dalis, ."‘J2 puslapiai 
Kaina ........................................ $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI K. Zu o Į 
domūs atsiminimai, 477 nsl ks:- 
ną ................ $5.90.

Ilgiau gyvendami žmonės 
gali ilgiau gyvenimu džiau-

stę.
Kokią bausmę jis gaus, 

vėliau sužinosime. .Ar ją at- ^1?’ nonnt juo dziaug- 
likęs, Umberto “pasitaisys,” reikia geros sveikatos, o 
taipgi šiandien negalima ži- "era sveikata daug pareina 
noti. O pagaliau jis ir nesi- nu_° T°* kaip mes maitina-
jaučia kaltas, nes visur mo- mes.*_ . 
terys jam po kojų painioju- Nėra abejonės, kad blo- 
sįs ir jį į savo žabangus maipnimos įpročiai ken- 
traukusios. Jo silpnybė bu- ^ia ?ve]^atai- YPa
vusi ta, kad jis toms vilio- Į?v ar^V į jaunų dienų
nėms negalėjęs atsispirti.

O. I.

Po metų Umberto Los PROTINIS AKTINGUMAS
SULAIKO SENĖJIMĄ

meksikietę gražuolę, kuri 
dėl jo išsiskyrė su savo tur
tingu vyru.

Žmogaus senėjimas dau- 
„ giau pareina nuo to, kaip

Skirtumai Bet ir šitos vedybos tebu- jis gyvena, negu nuo jo am-
.. . . ..... , ... , vo trumpos. Mat. jo žmona žiaus, nes tai vra labai indi-
Akylas žmogus, is sai.es zmredamas, galėjo daug negavo pinigų g ^dualus vvkĮmas. Ne visi

pasergėti ir skirtumų tarp Rimo ir Nerimo. Jų tenematė mojo vyro, o be to, buvo la- žmonės vienodu laiku su-
patys Rimai ir Nerimai. 

Visų pinna išvaizda
bai pavydulinga. Su ja išsi
skyręs, Umberto kitame

bręsta ir nevienodai sensta. 
Iš tikrųjų, kai kurie 50-60

Rimas buvo storokas, vidutinio stogo ir gėrė taboką, mieste susipažino su turtin- metų yra fiziškai jaunesni 
Tad nors skutosi grynai, vis dėlto apibarstyta lūpa buvo ga labdare ir 1955 m. pra- negu kiti daug jaunesnio 
panaši į kutkailį. džioje ją vedė. Bet netru- amžiaus. Tyrimai parodė.

Nerimas buvo liesas, labai ilgas ir taboką rūkė. Skus- ^s po jungtuvių Umberto kad taip yra ir dvasinėj sri- 
damasis jis palikdavo panosėje kuokštą, kuri, dantims sumanė grįžti . prie savo (tyje. Tiriant 60-80 metu 
pradėjus byrėti, vis labiau darėsi panaši į gauruotą kai-
liakraštį, kurį sau\aliuodamas riesta lūpa prispaudė prie 
nosies.

inrasti taisyklingai maitin
tis.

Juo mes senstame, tuo 
mažiau kalorijų tesam rei
kalingi. Pasakyti, kiek ku
ris žmogus kalorijų reika
lingas, yra sunku, nes tas 
įvairuoja su kiekvienu žmo
gumi. Tačiau vidurkiu imant 
65 metų žmogui tereikia 20 
nuošimčių kalorijų mažiau 
iž žmogų 25 metų amžiaus. 
Todėl. jei 25 metų moteriai 
•••eikalinga per dieną 2,300 
kalorijų, tai jai sulaukus 65 
metų, tebus reikalinga 1,800

labai vaizdžiai ir įdoįriai parnšvti 
rft'iminiinai. kaip I.ie’uva ke'*si 
iš nr'ec'O. geriausia dovana kiek
viena fTOsra. mažiais kietai? vir- 

še’!?i«. jUnstrcota. 41*5 poslapių, 
didelio formato. Kaina .... 50

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romana" iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

ŽEMft DEGA. J Savicko karo metų 
11939-1945) "/.rašai. Pirmoji da- 
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEME DEGA. .1 Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, ka’p keitėsi visuo
menės sar.tvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie valo tūkstančiai 
lietuvių bėjro j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADETINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. IRO psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paet Laperkristo istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbeiio pre
mija. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITCS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslą, 12R puslapiai,

marlborovgh's lithuanian i ka:na........................................50 ct-
SELF-TAVCin’ M. Tokiją LIETUVIŲ KALEOS GRAMATIKA, 
ras vadovėlis Lctuvū: kalbos mo- Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
kytis angliškai kalbančiam. 144 Amerikos lietuviams, 144 pusla-
psl., kaina ............................ $1.25 J nio. Kaina ................................ $1.00| >--» »-»- -

DEMOKRATINIO c OCT A T.I 7 MO į CEZARI3. Mirko Jesulič romanas 
PRADAI. Popalinri ir nandinrn triiose dalyse, kiekviena dalis no
knyjra šia diena klausimams s-i- ! 42. ara visos 3 dalys.......... $6.00
prasti. Kama ............................ 50c 1N?UJA VALGIŲ KNYGA, parašė

PASAJ’I.TO LTETIVTU ŽINYNAS 
oan’oės Simutis. daugy
bė žinių lietuvių r anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pa.-ani- 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir ««'red?ga,-o Joną1: Pa
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienoj dainos 
turinys, todėl tinka dovanoji ir 
lietuviška? nekalbantiems. įrišta 
326 pcsl. kaina ....................... $5.00

MAŽOJI LIETUVA. ramSS Y. Gim 
butiene. J. Giminias. I. I incis. .1. 
Balys > .1. Žilevičius. 226 r.sl.. 
kaina ........................................ $5.00.

LENGVAS I-.CDAS (SMUKTI ANO- 
LISKAI. Geriausias vadovėlis ora- 

dedantiems anjd'škai m«Avti«. 
duoda ištarimą, anriiv<us pasiesi 

bė jimus. Kaina ................... 7 5 Cnt.

žmonos meksikietės, bet ta žmones, susekta, kad kai 
nenorėjo apie tai girdėti. (kurie iš tos grupės protiškai 

Tada Umberto nuspren- ’ stovi aukščiau negu daug 
. dė, kad jam vėl reikia keisti jaunesnio amžiaus.

Užtat Rimienė buvo aukštesnė už vyrą, labai dailiai pavardę ir nuvykęs į Mek- šitie faktai kartu varčia 
išaugusi ir nė kiek nenutukusi. O Nerimienė mažutė, ir^siką jis tuoj surado gražią * nusiminti ir džiugina. Jeigu 
ne tiek gal riebi, kiek didele kiūtinę, kurią, eidama ar mokytoją ir ją vedė. Bet ši nesi paveldėjęs iš stiprių 
bėgdama, vis laikė abiem rankom apsikabinusi. pasirodė pavydulinga ir už-1 protėvių ilgo gyvenimo, mi-

Rimų vaikai visi buvo juodbruviai čigoniukai, smaila- draudė vyrui apie kitas mo-Retieji faktai verčia nusi
nosiai, liesaveidžiai, dailiai išaugę. Nerimų gi vaikai bu
vo storų kaulų, plačių gymių (veidų), bukanosiai, švie
siaplaukiai, mėlynakiai: užtat taip gražiai skaisčių veidų, 
kad nors ir žiūrėk. Berniukai panašūs į mergytes—toks 
jų visų buvo švelnus skiuostų raudonumas ir baltumas. 
Už tokią veido spalvą, japonai sako, galima esą nematyti 
septynerių kūno eibių.

Rimukai ir Nerimukai buvo visoje parapijoje laiko
mi pačiais gražiausiais. Tik vieniems juoba patiko mei- 
laveidžiai Rimukai, kitiems skaistaveidžiai Nerimukai. 
Ginčijosi dėl to daug, taip bernaičiai, taip ir mergaitės, 
bet niekuomet nenusigalėjo.

Visi buvo labai giynais ir skambiais balsais. Tik Ri
mukai dainavo ir prie vargonų giedojo sopranais ir teno
rais, o Nerimukai aliai' ir baritonais. Vieni vedė, kiti 
pritarė, ir buvo jų che as labai plačiai žinomas ir per ves
tuves ypač branginamas.

teris suktis. Umbertui tas minti, nes paveldėjimas vai- 
nepatiko, ir jis, pametęs ją,1 dina didelį vaidmenį ir mū
vėl sugrįžo į Ameriką. Ari
zonoj jis susirado turtingą 
“farmerką,” ją vedė ir nu
tarė pastoviai čia apsigyven
ti, bet prieš tai sumanė dar

sų gyvenimo ilgiui.
Bet yra kitų veiksnių, ku

riuos mes galime kontroliuo
ti. Juk daug mūsų protėvių 
būtų ilgiau gyvenę, jei gy

Moters, atitekėdamos j Aukštaičius, katra atsinešė 
į savo naujus namus ypatingą raugą, kuriuo visus užraugė. •

Nerimienė buvo labai greita ir ne tiek gal karšta-' 
kraujė, kiek rfesusivaldanti rėksnė Pasidarė ir visi namai 
rėksnių balsiakalbių.

Jau penkiolikos metų ji rodėsi pilnai brendusi mer
ga, ypač nepaprastai stačia krūtine. Pasižiūrės, pasižiū
rės, būdavo, jos močia ir nustebs:

—Tokia dar pusmergė, ir tokia jau karvė .. .

(Bus daugiau)

VASAROS MALONUMAI

šitaip siūlo 
lūd i minose Paryžiaus mady 
kūrėjai.

NEMUNO SCNCS. Andriau® V»lnc- 
ko romanai iš 133" metu Suv-Tki 
Jos ūkininku sukilimo prieš Sm" 
tonos diktatūrų. Pirma dali® 3S'» 
psl. Kaina................................$3.00

NEMUNO SCNC2 And-iaųc Vaini
ko romano antSji da'is, 426 nn«- 
lapiai. Kaina ............................ $4.00

■TETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų nlėloiimoe1 nn/rir- 
dai. Pa iilius Galaųp". didelė kny
ga sn daugvbe raveikslu. geram- 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

TAURUOJU TiKKiJU. K E 
Kriaučiūno atsi-’ini’V'-i iš Lietu
vos ir ’š A ■veritiM lietuvių srvve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... 82.00

TKR4 TETSunf- aUTE SOVTETT* 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. T-Trupa bolševiz
mo istorija ir vaidvmr praktiko. 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parai? -Tonas Karvs. la
bai daug paveikslų, 2-55 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

'R ROMOS POPlKJtIT’<? YRa KRT 
STAUS VIFT’NTNK 'S? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kama ...................... $1.20

4TLŽINO PAUNKSMC. Balio Sruo
gos trilogiška istoriios kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.......................................$2.50

KODĖL AS NETIKTU 1 DTEVĄ? 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

1LTOR1Ų SESCLY. V. Eitino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą" Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j viena 
knygų, kieti riršai, 631 puslapis ^taiaa $6.00

M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu., 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................ $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapio. Kaina ......................... $2.50

KTSP IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršel'ais $2.00. o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATT.AIDU PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOG- 
$EVTZMAS Pagal Kairiški, nau- 
iausiomis žiniomis papildyta tuo 
Liausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR r.ELIGTJA. Pa
rašė E. Vsndervelde. vertė VardčL 
nas. Kaina................................25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOČIA LDEMOK RATŲ 
PARTI JOG PROGRAMINES GAI. 
RGS. 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybes. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI nuo 
seniausių laikų iki I.ietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 806 psl., geras popierius, 
kaina ............................................ $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS OI K Bnadvag -------1—
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VIETINĖS ŽINIOS
Dr. M. Gimbutienė išvyksta Mirė Ona Babilienė Visi iš Kaišiadorių vals. Trakų 

apskr. Atvyko j Ameriką tarp

Geras koncertas 
mažai klausytojų

Kapų puošimo diena
Miestų ir miestelių aikštė- garbės sargyboje ir genero- 

se per visą kraštą amerikie- las James A. Garfield, tada
čiai 94-tą kaitą gegužės 30 būdamas kongrese, bet vė- Gegužės 28 d. Bostono 
d. pagerbė kovose žuvusius liau tapęs prezidentu, pasa-; Lietuvių Mišrus choras ren- 
tautos sūnus. Ta dieną buvo kė kalbą. gė savo metini, antrą iš ei-
pažymėta iškilmingomis ce- Buvo pasakyta daug kalbų lės, koncertą. Jo progi ama 
remonijomis kapinėse per Žuvusiųjų Karių Dienos mi-; atliko ne tik pats choras, su- 
visą Ameriką ir kituose nėjimo metu po šio pirmojo' dainavęs dainų, ir moterų 
kraštuose. i paminėjimo.

Bostonas greit neteks žy
mios mokslininkės, kultūri
ninkės dr. Marijos Gimbu
tienės, kuri birželio 11 d. iš- 

Bostono Lietuvių Bend- yyksta Į Los Angeles. Ten 
ruomenės Kultūros Klubas # dėstys universitete. Jos įs- 
veikia jau 11 metų, bet iki vykimas Bostono lietuvių vi- 
šiol neturėję nei Įstatų, nei suominei didelis nuostolis, 
privalomų nario mokesčių, nes neteks veiklios daibuo- 
žodžiu, veikė pasiremdamas t°j°s- Bet užtat Lon Angeles 

lietuvių kolonija tikrai ap-

Kultūros Klubas lieka 
koks buvęs

nėjimo. Viena iš dau-j trejetukas (Irena Mickūnie- tradicija ir vis dėlto ir šiais IĮet“vl4 K 
;iai jaudinančių kalbų I nė, Vida Mališauskaitė ir metais jo susirinkimus lan- sidžiaugs.Jungtinių Amerikos Vals- S13118131 _ . .,

tybių kariuomenės ir karo apie Gettysburgo mūši buvo Irena Žukauskienė), -kuris 
laivyno kapinėse Anglijoje, pasakyta prezidento Frank- sudainavo 3 dainas, bet ir 
Prancūzijoje, Belgi joje, lino D. Roosevelto 1934 m. solistė Daiva Mongirdaitė. 
Olandijoje, ’Liuksemburge, Karą jis pasakė: “Tautos! .Choras pirmoj daly dai- 
Italijoje, Šiaurės Afrikoje, tragedija buvo ta, kad žmo- į navo 9 mūsų kompozitorių
T"**!* • • "B < 1*1 • A ’ zL»»»^Ar« z-v /J 1 v t <■» n

Gegužės 23 d. mirė Ona 1910-1912 metų. 
Ambrozaitytė-Babilienė, 71 į Ieškomieji ar apie juos žinan- 
metų amžiaus, kurios vyras tieji skambinkit, rašykit arba 
Petras mirė pneš 30 metų.
Jos palaikai gegužės 27 d. 
palaidoti Cambridge mies
to kapinėse, dalyvaujant ne
mažam būriui senų pažįsta
mų ir draugų

Velionė buvo žemaitė, ki
lusi iš Eržvilko miestelio, 
priklausė Cambridge Lietu-

užeikite ir pasakykite Amerikos 
Raudonojo skyriui Bostone:
17 Gloucester St., Boston 15 

Telefonas: KE 6-6226
Galima kreiptis kasdien, nuo 

9 iki 5 vai. vak. (išskyrus šeš
tadienius ir šventadienius). 
Reikia kreiptis į Mrs. Emma F. 
Wilman, Foreign Inųuiry Sec- 
tion.kė nuo 50 iki 100 asmenų. Galimas daiktas, kad dr. vių Klubui. Paliko liūdin- 

Šių metų vadovybė (Pirm. Gimbutienė dai’ sugrįš i
J. Gimbutas, K. Nenortas, Bostoną, nes šiuo taipu yra 
A. Puskepalaitis, E. Vizgir- Įsipareigojusi dirbti Los An- 
dienė ii-T. Stankūnaitė) su- &^es. mieste vienus metus.

čios seserys: Marijona Tra- 
kienė su vyru, Pranciška 
Pazauskienė ir Rožė Me- 
džionienė.

Velionė ilgus metus gyve
no Cambridge, o paskuti
niuoju metu Dorchestery 
;(34 Ditson St.)

Ilsėkis, Ona, ramiai Ame
rikos žemėje.

V. A.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
IEŠKO LIETUVIŲ

KUR ATOSTOGAUTI?
I.UŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
šeimininkai užtikrina * gražią 
ir ramią aplinka * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerą 
•r sveika iki soties maista * Ma
lonų patamavmą * Pavakarėlius 
su programėlėmis vaikams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas nėr 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH. gražiausias 
Cane Cod per 10 minučių automo
biliu. Vasarotojus be automobi
lių nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 d.

Iki sezono pradžios kreiptis:
S. M. LŪŠYS 

105 Grand St„ Brooklyn 11. N. Y.

Linkime daktarei sėkmės 
kime pasvarstyti, ar nėra naujoje vietoje, 
dar geresnių kelių Klubui - J. V—gas
pasireikšti—pasisakyti Klu- ------------------------------
bo organizacijos, susirinki
mų programos ir vietos 
klausimais.

Tais klausimais iš anksto Gegužės 19 d. pas K. Ne
pagalvoti buvo prašyti stud. nortą, Dorchesteryje, buvo 

buvo labai įvairi ir ji prieš • B. Banaitytė, dr. B. Baškys, skautininkų s u sirinkimas. 
koncertą buvo plačiai pas- į inž. Z. Gavelis, dr. M. Gim- Vytautas Dambrauskas da- 
kelbta. Todėl, atrodo, kon- įbutienė, rašvt. S. Santvaras, vė skautininko pasižadėji- 
certu turėjo būti didelis su- muz. I. Vasyliūnas, dail. V. mą ir jam buvo užrištas ža- 
sidomėjimas ir jame turėjo į Vizgirda, stud. R. Žičkus, o lias kaklaraikštis. 
būti daug daugiau publikos. įdr. J. Girnius buvo numaty- Sueigos metu buvo aptar- 

Kas chorą buvo girdėjęs J tas to pokalbio tvarkytoju, ti Ramovę liečiantieji reika- 
seniau, tas žino, kod jo ly- B. Banaitytė ir S. Santva- lai ir pasitarta dėl tolimes-

Filipinuose ir Meksikoje vienas kito nepažino.” ' dainas, o antroje dalyje au- manė gegužės 27 d. susirin- 
kariai, atiduodami pagarbą! Šie žodžiai gali būti pri- strų kompozitoriaus Strauso 

stovėjo prie įtaikyti šiandien pasaulyje 5 valsus ir priedo-Karvelėlįzuvusiems.
Amerikos žuvusiu kariu tiems, kurie pakankamai 
kapų. Korėjoje, kur 24,000; ‘“nepažįsta vienas kito,” 
amerikiečių sudėjo savo gal- kad galėtų pašalinti baimę, .dainavo lietuvių kompozito- 
vas, buvo atlaikytos pamal-'nepasitikėjimą ir karo grės-'rių sukurtas dainas ir ke-

....................... ‘ lias operų arijas.
Kaip matote, progiama

dos JAV kapinėse Pusane. jmę. kylančią iš nežinios ir 
Specialūs minėjimai vyko nesupratimo.

apie 100 tautinėse kapinėse 
50-tyje valstybių ir laivyno 
kapinėse bei kitose mažes
nėse laidojimo vietose. Kur 
tik yra Amerikos kariuome
nės postas ar laivynas, vė
liavos pusiau nuleidžiamos 
ir 21 šūvis iš patrankų iššau-: 
namas kritusiųjų atminimui. 
Gėlės metamos

Am. Council

KVIETIMAS

Atrodo būtina sužymėti as- 
„|menis, laiką bei įvykius, susi

jusius su kūrimu bei plėtimusi 
VIEKŠNIUOSE gimusios TĖ- 

i” vandenį iWNĖS APSAUG0S RINKTI-
žuvusiems kariams jūrose iWES- plačiau žmonese 
pagerbti “Žemaitijos pulkų“ organizavi-

Mirusiu Karių Minėjimo antroio
Diena, kitaip dar vadinama

su soliste V. Mongirdaitė. 
Solistė Daiva Mongirdaitė Skautininkų Ramovės 

sueiga

Pranas Valačka (Valatka) ieš
ko Jurgio Valatkos, gimusio 
1896 metais Alytaus aps., Pupa- 
sodžio kaime. Atvyko į Ameri
ką 1930-32 m. Gyveno Bostone. 
Turi žmoną Teofilę, sūnus Al
bina ir Vita.

ras negalėjo dalyvauti, jų nės veiklos. DĖMESIO, LIETUVIAI!gis yra aukštas; visi žinojo, 
kad jis ruošiasi Amerikos 
ir Kanados lietuvių dainų 
šventėj dalyvauti, todėl, ro
dos, kam neturėjo rūpėti,

vieton buvo pakviesta Ei- Valdybos pakviestas St E™ilija Trak“ įežk»bro- 
t___ i -- __ - Jio Kazimiero Marcinkevičiaus,viene. Griežė - Jurgelevičius susi- Noriu persikelti gyventi į

Minėtiems asmenims savo rinkusiem penkiolikai skau- ,,8ril?us.*° ’:Amerikos vakarus, bet prieš tai
nuomones pareiškus, gyvai tininku įdomiai pakalbėjo 'y ° 1 m®n ą.q„q m’ to' j norėčiau sužinoti apie ten esa-

kaip choras tam naujam už- atsiliepė ir kiti nariai. Dau- apie Dzūkijos kraštą, apibū-,ne ^ryven<) ,r . _m’_ mas gyvenimo ir darbo sąlygas,
daviniui yra pasiruošęs. O gumos nuomonė buvo, kad dindamas jo gamtą, žmo-! Uršulė Gri«onįenė ieško •*avo ! Lietuviai, kurie gyvenat Cali-
ir iš viso, kas iš ne tik dai-; Klubas eina geru keliu ir jo nes, jų kalbą, būdą ir pa-įtevo. Povil° Zasimavičiaus’_ -fornijoj, Seattle, Wash., Tucson,
ną mėgstančių, bet bendrai nėra reikalo keisti. Jokie įs- pročius. Paskaitininkas musw Bostone 1914 m. 1945 m.
mūsų kultūra ir lietuvybės tatai jo veikios nepagyvins, kėlė daug įdomių ir retai dar.gyveno Bostone- 
išlaikymu besisielojančiu i Bendrai imant, gera buvo kam žinomų dalykų. Būtų ■ Zlgmas Žukauskas ieško sta- 

V ____ w . ,gali būti abejingas toms 50- ir susirinkimų programa. Ir labai gera, kad paskaita bū-
pradėjodėkoraot? Unijoj irivimo <falyvius; 2> visus Tev>nės i tims jaunų moterų ir vyrų, ateity numatyta kviesti pra- tų kur nors atspausdinta.
Konfederacijos žuvusiuiu Apsaugos Rinktin? bei štabą kurie Bostone taip nuošir- nešėjus iš vietos ir kitur, Susirinkimas baigėsi ka-
kariū' kapus' Šiaurietės mo-,Viekšniuose -kuriant susirinki- džiai lietuvišką dainą puo- kad Pranešimai bū- vute.
terys i tai atsiliepė tuo na- mo’ ivykusio 1944 m- liepos 29 selėja. Kam galėtų nerūpėti tų is įvairių sričių, pakai
čiu. kol per visą kraštą pir- d‘ viekšn’y valsčiaus Apsaugos ju pastangas paremti, savo r’nti Juos muzika, savo ra

bolševikų antplūdžio 
Kadangi pagrindiniai išlikę

Tėvynės Apsaugos Rinktinės 
štabo dokumentai yra mano ži-

1944
ir Columbus, Mississippi ir1“’ *" i'T-
Charlestone, S. Carolinoje, ikasio Apsa“sos bf,riu suvažia

Kapų Puošimo Diena (De- 
coraticn Dav) pradėta mi
nėti po Civilinio Karo, kai
pietietės moterys Vicsburge ",oje-tad kvle4,u: ” visus 1! 
i,- PnlnmEiK YTicci^inni ir I™- heP°s 10 d- Mažeikiuose Į

jų pastangas paremti, savo 11
mokiomis vasaros gėlėmis būrio būstinėje, dalyvius, bū- atsilankymu koncerte juos £yt°jų kūrinių skaitymu ir ----------
buvo užklojami Amerikos tent: ,oniški°- M'škuičių, Pas- paskatinti. Pan. . Kiek pavėlavęs gandras
kariu amžino poilsio vietos vaIl°’ Pašvitinio’ Rokiškio. Sve- Kas grali nesidžiaugi Dai- businnkimo gale buvo atnese gražų antrąjį sūnų 
organizuotų ceremonijų me- U‘enos’ Zaras.'). •** kt- « vos Mongirdaitės laimėji- pi įsimintas veiklus narys Vytautui ir Teresei Levec- 

(viso 14 vyrų, pranešti man savo mais, kurią jau ir amerikie- inz- Kazys Knsciukaitis, ku- kiams, gyvenantiems W. 
Kai maj. generolas John ^>'venvietės adresą. Tolimesnis čiai spaudos muzikos kriti- riam neseniai sukako 60 Roxbury. Sveikiname.
Loean tano pokarinės susižin°jimas ir informavimą- kai vadina “labai gera dai- ir Pranas Lembertas, ----------------------------------------

aimijos komendantu jis sis bus atliekamas asmeniškais nininke,” kuri turi “labai kuris sveiksta po operaci-
1868 m. gegužės 5 d. išleido Wškais’ , «erai kontroliujamą ir labai jos. ;

gerai išlavintą sopraną.” į Valdybos narėms E. Viz-j 
Taigi, rodos, kas galėjo ;girdienei ir ,T-Stankūnaitei,'

'tuo koncertu nesidomėti? O įtarios po kiekvieno susirin 
faktas, kad jame nebuvo
daug tų, kurie visomis pro
gomis mėgsta pakalbėti apie 
lietuviškos kultūros kėlimą.

Jonas čėsna
3946 So. Artesian Ave. 

Chicago 32, III.

IEŠKO ROKO KAČINSKO

savo garsųjį įsakymą, kad į 
“kiekvienas Didžiosios Ar
mijos postas turėtų suorga
nizuoti atitinkamas ceremo
nijas mirusiųjų draugų ka
reivių kapų papuošimui gė-'
lėmis . . . Tegu prabėgusio Martynas KAČINSKAS buvo v . . , , .
laiko sūkuriai nekliudo pa- sužeistas automobilio nelaimėj ,Kaip pakelsime, jei savo 
rodyti ateinančioms kar- įr guli ligoninėj. Jis turi brolį į0"0?1.11?’ Parodli.ir kitokių 
toms, kad mes, kaip žmonės, roką Bostone. Jis. ar kiti: kultūrinių parengimų nelan- 
neužmirsome laisvos ir su- draugai norintieji daugiau in-
vienytos Respublikos kai- formacijų apie Martyną Kačin

ską rašykite šiuo adresu
Gegužės 30 d., kai gėlės

nos.”

kyšime?
Gaila tų “kultūrininkų,”

nes jie praleido tikrai gra
žų koncertą, kuri jame bu-

sės Truchinskatės-Stulginskie- 
nės iš Šiaulių apskr. Ji ir jos 
giminės (Ignas Truchinskas ir
Albertas ---- — Į-X----1----V fk-ACk __irucninsnasj i^w m.

Ariz. ar New Mexico, parašykit 
man apie gyvenimo sąlygas. Bū
siu dėkingas.

F. Valys
152 Sherwood Ave.
Toronto 12, Ont., Canada

yra pačiame gražume, yra 
parinkta Žuvusiųjų Karių 
Minėjimo Diena. Pirmas tos 
dienos minėjimas įvyko 
Washingtone. Gėlės buvo 
vežamos greitosios pagalbos 
vežimais į Arlingtono kapi
nes iš Botanikos sodo, iš 
viešųjų parkų ir iš preziden

George Žilinskas 
P. O. Box 503 
Millinocket. Maine.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų,

vusieji ilgai atsimins. 
Malonu buvo choro ne tik 

(23 klausyti, bet ir į jo dalyvius
žiūrėti: dainuojant lietuviš- 
ikas dainas, moterys buvo 
apsivilkusios gražiais tau
tiniais drabužiais, o antroj 
daly jos pasirodė pasipuošu
sios skoningomis baltomis

to privačių sodų. Generolas kurie keičia adresą, prane- suknelėmis. 
Ulysses S. Grant, nominuo- sant naująjį adresą neu~- Bo koncerto 
tas į prezidentus, stovėjo miršti parašyti ir senąjį.

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

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

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptas šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Masa.

______________________ -įgyveno Bostone.
Gandras Leveckių namuose! 01,3 Romanovienė ieško savo 

seserų ir brolių: .Juzės Kučiū- 
nienės, Malvinos Legatavičie- 
nės. ir brolių Martino ir Juozo 
((o gal Jono) PIRSCINAVRIŲ. 
Juzė gim. 1882 m., Malvina 
1884 m. Martinas 1878 m. ir 
Juozas (o gal Jonas) 1876m. 
nuuuiT

2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti

Šv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

SUDERINIMAS TURfiJO BŪTI 
PATIEKTAS

Nots .Jėzus čia paguldė savo žemiš.
kimo gardžia kavute pavai- nors jo° 1 papilde žiauriausią žmogžudystę;

nors Jėzus pats gerai žinojo kad čia 
pasibaigė jo pasiaukavimas, kuris 
prasidėjo Jordano upėje, kuomet jis

Šiais metai? buvo 8 Klubo įS55’*™* dangiško Tėvo valią; 
.... . .. • • , • nors J,s buvo uztiknntas kad jo gy-SUSinnkimai. ŠIUO susirinki- vybė yra priimta kaipo atpirkimas

mn Klubai haitrė 11 <;iii<5 <4.u«eIi’.iš kurio susidaro Naujoji! U 1\IU )d. Jaige 11 SIUS SJOS Sutarties antspaudas; vistiek tas
metUS. •- dar nereiškia kad jam mirus, tuojaus

turėjo būti atpirkimo mokesnis užmo-

šindavo, įteiktos rožių puok
štės.

Kitais metais Klubo pirm. 
bus d r. Bronius Baškys.

2—U

ketas ir žmonės paliuosuoti nuo nuo
dėmės ir mirties, ir visa pasmarka. 
kurį atėjo į svietą per nuodėmę, 
atimta, ir prakeikimas nuo Izraelio 
prašalintas. Dievo išganymas ateis 
per atpirkimą ir nuodėmių panaiki- 
kinimą. Pati mirtis negalėjo gi kaltės 

_ . panaikinti nė nuodėmei atimti galy-
r. ZlckllS SU atomu kovoja bę. Dievui pamėgo kad nuodėmių nai

kintojas pristatytų savo auką dan
guje; iš tos priežasties Dievo Avi-

Povilas Žičkus, vietos Žy- P'rma turėj° numirt, paskui pri- 
. • • , sikelti iš numirusių ir pasirodyti

mUS VlSUOmenininkaS. at- danguje. Dievo akyvaizdoje, tik nuo
Uktac ič nnlrraiKt fu hri Ir n ii 10 ,aiko atpirkimas pradėjo įvykti ir įeisią, k CURiaUS IHOiIKO, II auka Uį nuodėmes buvo padaryta— 
gai buvo be darbo, šiomis žydams »:24-26.
,. . , . . . , . Taigi matome kad zmones papra-

dienomis betgi jam pasisekė štai Visai klaidingai aiškina Viešpa-
iciinneti i Harvardn nnivpr- ties žodžius’ kuriuos jis pasakė ant Į^lJUngll Į ridi v 31 GO Univei kryžiaus kabojančiam piktadariui, 
siteto įstaigą, kuri tiria ato- Tą dieną kurią Jėzus mirė, jis nu- 
mus. Tokią Vietą jam gauti Rašus (Psalmas l«:10; Apašt. Dar-
nno-plhėin tas kad ii«t ir fa- bai 2:3> Jis numir« ir !*•>»»*©pageiDejO tas, Kau JIS ll ia ręs k0| pats Dievas JI pahuosavo nu<
brike dirbdamas, Studijavo mirties galybės. Kurie mano kad Jė-

, , . • . * i ., * žus tuojau po mirties buvo gyvas ir
elektroniką ir išlaikė reika- aplankė kokią Ui nežinomą karaliją,

tie klysU ir neturi nė jokios paramos 
Biblijoje. EakUi aiškiai parodo kad 
tiek Jėzus, tiek pikUdaris, numirė ir 
nuėjo j hade*

(Bus daugiau)
Skelbia: L. B. S. A. _,

3«J54 E. 41st St, Ctevelaad 5, Ofcm
Mes turime pasiskaitymui lapelių. 

(Tracts, paskaitos ii Sv. Raito) ir 
atsiųsi-ne nemokamai šitas knygų 

mums.
žinios; Tėvas sti

lingus egzaminus.

K. Žoromskio paroda 
uždaryte

L. Piliečių 
Draugijos salėj buvo poky
lis, į kurį, be choro dalyvių, 
nedaug teatsilankė.

Choro kelionė į Chicagą 
labai brangi, koncerto pel- 

i nu jis mažą skylę teužkiš. O 
reikalas, rodos, visų bend
ras, nes jis liečia mūsų kul
tūros ugdymą. j Praeitą sekmadienį, ge-

I Reikia linkėti, kad choras'gūžės 28 d., uždaryta dail. • ^TtiCpargykit ~
ir jo vadovas komp. Julius 1 Kazimiero Žoromskio paro “ nūs ir šver*- j; Dvasiąj Dievas ir pro- 

' Gaidelis ir toliau nenuleistų ūa, kuri tęsėsi ištisą savaitę. Kaia ’
renku, nors .ių darbas kol J? aplankė apie ŽSO asme-
kas ir neranda tokios para- nlI- Kiek paveikslų parduo- tikėtoje valandoje.
mos, kokios jis vertas.

J. V as
ta, tiksliai dar nepaaiškėjo. 
Uždarymo dieną buvo žino
ma, kad Kubiliai jau'nupir-

Ferfjyftos

COSMOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ 
Į LIETUVĄ 

apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines 

[Specialines grupinės kelionės j 
[ruošiamos lėktuvais ar laivais!:

Vietų skaičius ribotas 
[4EIKIA Rezervuoti* Iš ANKSTO’

Kaip yra galima išvengti arba 
išsigelbėti nuo antros mirties— 
išdėstymas su prirodymais. La
bai įdomu žinoti kiekvienam vy
rui ir moteriai. Galima užsisa- 
kyti pas D. DISKEVIČIŲ 

798 N. W. 108th Street 
Miami 50, Fla.

GERA PROGA PENSININKAM8
Pensininkų porai duosiu dykai kam
barį ir kt. patogumus, jeigu prižiūrės 
.nano namą ir sutvarkys kambarį. 
Esu ?2 metų. žmona ligoninėje ir 
bus ten ilgai, vienam pavojinga gy
venti. Parduoti namų dar nenoriu, 
nes išgyvenau juose 45 metus. I.abai 
graži vieta, patogus gyvenimas. Su
interesuoti rašykite:

J. P. Trakimas 
1039 Walnut Ave., 

tVoodbury Heights. N. J. (21

Siųskite dovanų siunti
niu* giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

į Tel. SW 8-2868

«•«> i1«
Mes taip pat padedam atke-[;
[liauti jūsų giminėm iš USSR?

'SMULKESNIU ir PILNESNIU']:
{ INFORMACIJŲ i

rašvkite ar skambinkite ’'
3OSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

45 West 45th Street
Nevv York 36, N Y.
Tel. CIrcIe 5-7711

3ENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biuras

<m00u0000000000000000000ec0000900000000000000000

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, avidėj* 

cautizų solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IFr »10,00(k
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčia) 

tr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 met** apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai

ATSITIKIME

■■ —-------- ------ s otv ą -1,• i •a* j [Vedybų tikslu noriu au/tipsiinti su
Del vienos žuvies i vandeni KO Du stuobrius, kiti dai moterimi iki 40 metu, be vai-

neSoks. rinkosi. F“* ir nebu’

Kur šuo laka, ten ir loja. Blogi darbai skamba kaip var

kų. Esu gerai pasitorintis 
v«u vedęs. Rašyti adresu: 

D. D.840 W. 34th Street, 
i Chicago, III. (23

SLA-SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ 
apdrauda duoda pašalpos Iki $325 i mėnesi.

SLA apdrauda^-SAUGI, NEI JEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus flr 
gilios senarvėa-

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
lonijose ir ŠIA Centro Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 Weit 30th Street, New York 1, N. Y.

JOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMf
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Tokio ryžto ir noro laukia 
Laisvės Varpas ir iš savo 

-------- klausytojų šį šeštadieni, ka
si šeštadieni, birželio 3 d. da vra reikalo visiems atsi- 

Laisvės Varpas visus kvie- liepti i programos vadovy
bių i Romuvos parkų, Cla- bes kvietimą. Susitvarky- 
remont Avė., Brocktone. kime taip, kad su šeimos 
Ten Įvyks pirmoji šios vasa- nariais, draugais ir pažįsta- 
ros gegužinė su Įvairia ir mais galėtume gegužinėje 
įdomia programa. Parengi- dalyvauti.
mas tiuks nuo vidudienio--------------------------
ligi vidurnakčio. LDD 21 kuopos gegužinė

Laisvės Varpas kviečia ir 
laukia

Gegužinė rengiama šešta
dieni, kad net tolimesnių Lietuvių Darbininkų Dr- 
kolonijų lietuviai galėtų jo- -jos 21 kuopos gegužinė bus 
je dalyvauti. "Rytoj šventa liepos 30 d. Bernice Clair 
—išmiegosimi” Todėl lau- sodyboje, prie North East- 
kiama svečių iš VVorceste- on, Mass., kur ir pernai bu- 
įio, Lavvrence, Lowell, Nor- vo. Prašom pasižymėti lai- 
\vood, Boston, Brocktono ir ką ir iš anksto apsispręsti 
kitų vietų. Juk tai puiki pro- gegužinėje dalyvauti, 
ga maloniai laiką praleisti --------------------------

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bostono Lietuviu Tautiniu šokiu Sambūris gegužės 20 d. dalyvavo visos Amerikos tautiniu šokiu 
šventėje Uashingtone. Ta proga Lietuvos chargė d’afffaires Juozas Rajeckas su žmona šokėju? 
pasikvietė vaišiu. Nuotraukoje J. Rajeckas su žm . . \-daryje šokėju vedėja Ona Ivaškienė.

Sena lapė retai pagaunama.

‘ žinok, kada sustoti.

Kas švaru — visad gražu.

Stručio kiaušinis 36 kartus 
sunkesnis už vištos kiaušini.

j Reikalingas
SPAUSTUVĖS

DARBININKAS
Kreiptis

į Keleivio spaustuvę 
asmeniškai ar laišku. Yra 
proga darbo išsimokyti, jei 
kas nėra dirbęs spaustuvėj.

OSTEKViLLE M k NOK
Kapočiau:- vasaivietėje Cape 

Cod reikalingi: mokanti lietuviš- 
. u.- valgius vir'i virėja, bartende- 
ris ir padavėjas. Kreiptis te'efonu: 
K.\ į^.štu 2fe5 C Si., So,
Boston 27, Mass.

Tel.: EVergreen 7-.>.»7(>

Minės Baisųjį Birželį Kapočiai grižo Paskutinės pamokos
gražioje gamtoje, susitikti 
senus pažįstamus, pažinti 
naujus veidus ir paremti 
Laisvės Varpą.

Romuvos parke yra dide-

Dvi paskaitos

Šį šeštadienį 3:30 vai. po
piet Tautinės S-gos namuo
se Aloyzas Mučinskas skai- 

lė ir graži salė, kurioje vi- tys paskaitą "Dabartinės 
siems užteks vietos, jei net jaunimo problemos,” vėliau 
lytų ar būtų vėsu.. Todėl ge- bus Bostono meno kolekcio- 
g ūži nė vyks nepriklausomai nierių turimų lietuvių daili- 
r.uo oro. ninku kūrinių parodos ati-

Meninę programą atliks darymas ir dail. Vytauto Jo- 
(). Ivaškienės Tautinių Šo- nyno paskaita "šių dienų fa-^ 
kių Sambūris iš Bostono ir kūlėjo santykis su realybe.” i 
muz. J. Beinorio vedami!
AVorcesterio lietuvių chorai: Pabrangs ir miesto ligoninė 
moteių, mišrus ir vyrų. Veiks

Lietuvos žmonių pirmojo 
masinio išvežimo į Sibiro 
katorgą 20 metų sukakties 
minėjimą rengia BALF’o 
skvrius ir L. Bendruomenės

Lituanistinėj Mokykloj š 
su žmona Bianche ir seseri- šeštadienį, birželio 3 d., bu 
mi Margaiet Michelsoniene šit} mokslo metų paskutinė, 
praeitą savaitgalį ir Kapinių pamokos, jos baigsis 12 vai 
Puošimo Dieną praleido Išleidžiamasis aktas bu.

Dr. Anthony L. Kapochy

Jį a* Shenandoah’ryje. Ten jie birželio 10 d. 9 vai. ryto,
• Pz.tr irj.'-jiv.'pv- -olai aP^an^^ savo tėvų kapus ir kurį kviečiami tėvai ir kitsv. Petro parapijos salėj po 
bažnyčia. Kalbėti pakvies
tas iš Xew Yorko BALF’o 
centro direktorius V. Ab-

_ somos
organizacijos pra- 

tą dieną nieko ne-

gimines, nes ten jų gimtine, mokyklos bičiuliai.

Užpuolė ligos S. Petrulis sveiksta

Dail. Viktoras Andriušis 
buvo priverstas net ligoni-

Stanislovui Petruliui, gy- 
ver.anačiam 38 Vinson St.,

rengti ir dalyvauti Birželio nėn atsigulti, bet jau suyri- Dorchestery, miesto ligoni-
valgių ir gėrimų bufetas, šo-j Miesto majoras siūlo pa
ktams gros geras orkestras,, kelti miesto ligoninės moke- 
nuo vidudienio bus duoda- sti $5. (Dabar vienam gulint
rr.a pramogine 
juostų, į kurias 
liausi šios rūšies dalvkai

skaitoma $21. dviem $18 ir 
keliems $15.) Siūloma pa
kelti atlyginimus ir už kitus

baisiųjų dienų minėjime.

L Vasyliūno mokinių 
koncertas

žo namo. nėj padaryta operacija. Po
Eleną Santvarienę taip dviejų savaičių ligonis ligo-

pat ištisą savaitę angina ninę apleido ir dabar sveik- _

Darbas raštinėje

irie nepainaus raštinės darlx> 
reikalinga moteris ar mergina, 
gali dirbti ištisą dieną, ar dalį. 
Rašyti: Sekretorė

636 E. Broaduay 
So. Boston, Mass. 

(kilimą pasiinformuoti telefo
nu: A N 8-3071.

Watkin’s Products »
MEDICTNES & VITA.MINS J 

; Visokiausių rūšių 
5 rašykite:

GEORGE SHABINAS 
5 368 Washington Street

Cambridge, Mass.
! Galima rašyti lietuviškai

t t ( i ( 
l l • l ( « I ( t j

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone, netoli ‘I.’ gatvės 

maudynių, naujai atremontOota-. 
trečiame aukšle, keturių kambarių 
butas su vonia, baltas gazo |>eeius, 
(virti ir šildyti), balta sinka, 
ųzuoluu-s grindys ir kiti patogu
mai. Teirautis tel.: AN 8-2S1 l.

(23)

BITAS NUOM U
’ 158 Ųuincy St., Rokdury, M 
i kamb. butas I -ame aukš.e, vi. 
gumai, baltas pečius ir sinkus.

SS. i>
pato- 
kars-

las vanduo aliejum šildomas, at kiti
I bui neriai. Nuoma labai prieinama. 
| leielonas (iA 7-5OCJ. Skambinti bet 
i kada išskyrus |>enktadlenio vakaras 
1 r šeštadieniais (22

bay Vieic Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tek: A V 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS

Bronius .MIKONIS 
Kcal Estate Brokeriai

Namų, fannų ir biznių par-L-vi 
mas, paskolų išrūpinimas, vi.okia 
apdrauda (Insurance) namu. bal
du boi automobilių, nuo ’.diu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

I

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
locikių, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komenta»ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

muzika iš 
įrašyti ge

is
šiapus ir anapus geležinės patarnavimus. Dabar už sa-įnamuose E. 4.t - tvėj, So.
uz<!an?°s. in,tan^ t Bostone bus (domus koncer-

Gegužinėje bus paskirsty- neeme. siūloma imti Slo uz

Penktadienį, birželio 2. 
d. 8 vai. vak. Tautinės S-gos

kankino, bet jau pasveiKC. 
Gydė d r. S. Jasaitis.

sta namuose. Linkime kuo 
greičiau pasveikti.

iššaukimą ambulanso mieste' 
ir $25 už miesto ne toliau 
kaip 25 mylias.

Lankėsi J. Stevensonas

tos trys dovanos tiems, ku
rie paaukos bent 25 c. Do
vanos: vyr. rankinis laikro
dis. baterinis radijo apara
tas ir elektrinis plauku džio-
vintojas. --------

Lietus lyja. didžiausios Jonas Stevensonas iš Mi- 
I ū'/os siaučia ar šaltis vis- ami. Fla., Randolphe apian
ka kausto, kiekvieną sekma- kė savo sūnų, o Bostone 
dieni paskirtą valandą pasi- Margaretą ir Stasį Michel-Į „ 
girsta Laisvės Varpo garsai, sonus bei kitus savo senus 
Ir taip jau aštunti mėtai, pažįstamus.

LAISVĖS VARPAS
N \ L JOSIOS ANGLIJOS LIETI Vlf 
KUI.TrKINĖ R\DIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1L»O kilocikių 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

3

M
r,

%
I?

g
£

tas. Izidoriaus Vasyliūno 
mokiniai gros smuiko ir 
fortepijono veikalus, šalia 
pasaulinių veikalų nemažai 
įbus mažai girdėtų lietuvis- 
kų kūrinių. įėjimas laisvas. 
Ta proga, jei kas norėtų, ga
lės paaukoti gaidų leidimo 
fondui.

I. Vasyliūnas pats skiria 
avo koncertus lietuvių 

kompozitorių kūrinių gaidų 
leidimo fondui ir savo mo
kinius ta kryptimi nori išau
klėti. Visi kviečiami gausiai 
atsilankyti. Atsilankydami 
paskatinsite jaunimą toli
mesnėms muzikos studi
joms.

S. Liepas dainavo 
amerikiečiams

Solistas Stasys Liepas ge
gužės 6 d. dainavo Jordan 
Hali koncertinių F. Schu- 
berte G-dur mišių pastatyme 
kartu su 200 asmenų Inde- 
pendent School choru, sty
giniu orkestnr ir 2 amerikie
čiais solistais.

Gegužės 16 d. jis daira- 
vo Pavasario muzikos ir me
no šventėje Belmonte. Čia 
jis atliko boso partiją A. 
Dvorak Stabat Mater kūri
nyje. Be jo, dalyvavo Bel- 
mont Community choras, 2 
solistės ir vienas solistas 
amerikietis.

Amerikiečiu muzikai ir 
šventės rengėjai labai pa
lankiai atsiliepė apie S. Lie- 
po dainavimą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETU VALDOMAS SRITIS

Plečiame Visus r-. . .oti.s greitu 
patariavimu j-atir iinos įstaigos

Pristatymas garantuota? 
Siuntiniai apdrausti

j Peter Maksvytis j
Carpenter & Builder 
923 E. Fourth St.,

So. Boston
I At)i« ku visus pataisymo, remon- j 
J to ir projektavimo darbus iš lau- ■ 
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir J 
I biznio pastatų, pagal .tusų reika- į 
j lavintų, šaukite visados iki ‘J va- • 

landų vakaro.i Telefonas A N 8-3630
!

f lurirrie :«• - imą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- •
J . trinkų dehnantinhį stiklui piauti *
• riežtukų mp $1.63 v'/, taką Šiur/iame su Intiiristo leidimu. J

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

: General Parcel & Travel Co,, Ine. Į
• >59 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 }
• S
staiga a-dara;
Casd»en 9 A. M. 6 P. M. 
eštadieni: i- s AJ. . j p. p

J

GR 9-1805 ir AN 8-9301

Denffiame Slogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
šingelicojame den- i 

dažo-»
t

VAKARO {

j aisome
• iame ali’imini.’um 
Į ne iš lauko sienas.

Free Ėst imatės
♦ ŠAUKTI PO 5 V\l.

Du broliai lietuviai 
} Charles ir Peter Kislauskai ‘ 

•arantuo :ante gerą darbą;

ir

I

TAUPYK DAUG $ $ $ S J CSV KURO IŠLAIDOSE
furėtiaina- ra. automatišką aliejaus pečių (buvn.:ri> visiš- 
ai įrengtą s vison is kontrolėmis ir 2(3 gai. aliejaus tanku

UŽ SPECiALINŲ KAINĄ $275.00

Apsidrausk
Nl 0 LIGŲ IR NELAIMIŲ

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pag»l susitarimą
493 Columhia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester. Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

J Lietuvis Gydytojas ir ChirurgasJ Vartoj*, vėliausios konstrukcijos 
X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7-
» 534 BROAD’.VAY

SOUTH ROSTON, MASS.
__________________

a ♦

» TELEFONAS A N 8-2805

5 Dr. J. L. Pasakomis : 
t Dr. Amelia E. Rodd 5

OPTOMETRISTAI

! VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADM AY 
SOUTH BOSTON, MASS.

...»_ «

T r ars-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tu:? į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽI.U ŠIA SIUNTIMŲ PERSUMIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGIIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 Wes< Brc»dway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiurmame Justi svdarytns siuntinius i IIETVVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos taldomas sritis.

15 nn-,;u rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«s« išlaidas 
it ssęR minta aptno?:a sinntėias.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MPSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE M CSV KATALOGŲ!

Iš toliau.šit k'»o siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sarašą ir r.'šk-siuntėjo ir gavėjo ad-e us. Męs. siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiosti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Daba- galima siųsti iki 44 --varu paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežė.ie, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIFTU visk A. KREIPIUTfcS I.IFTUVUK AI , .... t •
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar-' aUlk? pats jaunimas, lo JOS 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. .šokiai ir vaišės. Tą pokylį
Siunčiame <u INTURISTO italiojimnis. ronain T T S ir nonlitimniiSiuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo ILn.^ia . II D IltUHtių

4 vai. ryto iki 7 vak. ir neutmlirniais nuo R ryto iki 2 vai. po pietų. korporacija.
VEDfcJAS: JONAS ADOMONIS

Pavasario jaunimo švente
Birželio 4 d. 5 vai. po pie

tų So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos 3-čio aukš
to salėj bus Pavasario jauni
mo šventė, kurios programą

GĖRIAI
14 CENTŲ

I AS ALIEJUS KURUI 
UZ GALIONĄ

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

a; tari avimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriama

FORTŪNA FUEL CO.
DORI IIESTER

GE 6-J20I
15 DORSET ST.

Naktį. Sekmadieniais ir šven
tadieniais ?' \l Ki I
Nauji m , .ro, garo ir kar.-to ’-endens boileriai įtaisomi iš į 
pagrindų. ______________ ___ Z________ j

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

K i he Apothecary
lietuviška T i kra Vaistinė

Beduoda m® iri varstv«j. ^Dildome gydytojų re 
cept.us ir vi«-ns crat?'''is vaistus.

runr.’p vaistu jr vp .minu persii:nt:nv,i’ i Lietuva ir ki
tus !<»•>•< '. kaip ner.icilina. streptnmieiT.a rimifona ir vai
stu nuo > mati?mo. atra:čio. strėnų galimo ir kitų ligų.

r«>:k v ■i<,u *dkjt j lie'rriika vaistine
Sav. Emanuel 1- Rosengard. R. S.. Reg. Phprm.

3823 Iv. n ?0APWVt tarn F ir F galviu SO BOSTON 
•relefoms V N 8-6020

Nuo 9 r' o. iki 8 tai. vak. išskyrus šventadienins. ir setmad.

{ Draudžiame nuo polio, viso- • 
t <ių kitokių ligų ir nuo nelai- J

■nių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
Visais insurance reikalais
reiptis:
BRONIS KONTRIM

lustice nf thel’eare—Gonslable 
598 E. Broadwav 

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

- -FV’rt+ + TTTV T* V-r VTTTf f TTFf« 4 4Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau $

$ viską, ką pataisyti reikia. 
* Naudoju tik geriausią 
e medžiagą.
į JON \S STARINSKAS 
$ 220 Savin Hill Avė.
j Dorchester, Mass.
t Tel. CO 5-5854

piniujiiTuminimų

i Charles J. Kay *
5 LIETUVIS

B S■ Plurtibing—Heaiing—Gas—Oil Jį 
J (iazo £ilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839

F 12 MT. VERNON STREET J 
ii!
I ! DORCHESTER 25, MASS.

-mmnf

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROAI)WAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
tūpestmgai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-46-19

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
«2S F.AST RRO\n\VAY 
SOUTH ROSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas l.angarus 
Visokie reikmenys namams J

Reikmenys plumberiamr. ♦ 
Visokie geležies daiktai

i i




