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Prezidentas Kennedy Grįžta 
Iš Viršūnių Pasimatymų

Prezidentas J. F. Kennedy Aplankė Paryžių, Vieną Ir
Londoną; Tarėsi Su De Gaulle, Chruščiovu ir Mac- 

millanu; Su Chruščiovu Susitarė Dėl Laoso Neu
tralumo, Kitais Klausimais Susitarimo Nė

ra; Pranešimas Sako Vėl Kalbėsis.

KEISTI SUGULOVAI

Prezidentas John F. Ken
nedy grįžta namo po savo 
ilgos kelionės į Paryžių, Vie
ną ir Londoną. Ši antradieni 
vak. 1 va. pl ez dentas kalba 
per televiziją ir radiją apie 
savo kelionę ir pasimatymus 
su Vakarų sąjungininkais il
su Sovietų Rusijos diktato
rių Chruščiovu.

rusai turėtų ‘“veto” teisę, o 
dėl Vokietijos suvienijimo 
Maskva iš viso nebenori ir 
kalbėti.

žodžiu, gal iš Vienos pa
sitarimų gims Laoso taika, 
bet ji bus Vakarams mažai 
prielanki, o visi kiti klausi
mai lieka atidėti ateičiai.

Sovietų diktatorius rodė
TJ •, . _ oi i pasitenkinimą, kad pirmiejiPrezidentas gegužes 31 - i. - • , . , -i • - o i i * - • d 'žingsniai dervbose padarytibirželio 2 dd. tarėsi su Pran- . .fe .. - , U •

ir į pranešimą buvo pašyta, 
kad Vienos pasimatymas 

naudingas

cūzijos prezidentu de Gaul
le. Ten mažai kas sutarta, 
Prancūzija vargu keis savo ir kad
politikų santykiuose su NA- ateit, je

, ... * . . palaikomas visais klausi-i O kariška sąiunga ir vargu 1 ....... ,mais, kurie liečia Ameriką

“buvo 
kontaktas bus

sąjunga 
gamintis atominiųnVStOS uaiiiiJAio aiuiumių . r* . • -. i , • , , - ir sovietu Sąjungą, o taip irginklu. Tik vienu klausimu: . 4 ‘J,.visą pas auli 

klausimais.du prezidentai, Amerikos ir 
Prancūzijos aiškiai sutiko, 
būtent, dėl priešinimosi so
vietams Berlyne, jei Chruš
čiovas bandytų išvaryti va
kariečius lauk iš to miesto.

Tuo klausimu gen. de 
Gaulle buvo griežtas ir mū
sų prezidentas jam pritarė.

Paryžiuje šalia pasitari
mų buvo visa eilė iškilmių 
ir balių, kur prancūzų ir 
Amerikos seni draugiški 
santykiai buvo pakartotinai 
iškelti ir pabrėžti. Pary
žiaus minios prezidentą J.
F. Kennedy ir jo žmoną 
Jacųueline pasitiko labai 
širdingai ir prezidentas vie
noj kalboj juokavo, kad jis 
esąs tas vyras, kuris atlydė
jo ponią Jacųueline Kenne
dy i Paryžių.. .

Iš Paryžiaus prezidentas 
J. F. Kennedy nuvyo i Vie
ną, kur jis šeštadieni ir sek
madieni kalbėjosi su Chmš-
čiovu apie Amerika ir So-, iii
vietija skinančius klausi- - J *■ I

liečiančiais

Naujų pasimatymų didie
ji du nesusitarė, bet tą rei-i...i_ i r.aia galima i_ .r jei i__1_Kana is-
spręsti diplomatiniu keliu.

Stebėtojai, kurie lydėjo 
prezidentą į Paryžių, Vieną 
ir Londoną yra tos nuomo
nės, kad Rytų-Vakaių san
tykiuose veik nieko nepasi
keitė. Rusai, priešingai, sa
ko, kad pirmieji žingsniai į 
gerą sugyvenimą jau pada
ryti ir todėl rodo linksmą 
veidą Vakarams.

Prezidentas iš Vienos nu
vyko į Londoną, o į Paryžių 
pasiuntė valstybės sekreto
rių Rusk painformuoti Pa
ryžiaus vyriausybę apie Vie
nos pasikalbėjimus.

Iš Londono prezidentas, o 
valstybės sekretorius Rusk 
iš Parvžiaus grįžta namo.

ATLANTA INTEGRUOJA

mus.
Po dviejų dienų pasitari

mų, kurie užėmė 12 valan
dų, sekmadienio vakare bu- 
vo paskelbtas trumpas pra
nešimas, kuriame sakoma, 
jos prezidentas Kennedy ir 
premjera? Chruščiov priėjo 
vieningos nuomonės dėl La
oso, esą ten reikia įkurdin
ti neutralią vyriausybę ir vi
siems susitarti tos šalies neu
tralumą gerbti, o sėkmin
gam neutralumo užtikrini
mui reikia, kad karo paliau
bos būtų įgyvendintos. Tai 
ir visas susitarimas Vienoje. 
Visais kitais klausimais bu
vo pasikalbėta, bet nič nie
ko nesutarta ir prie vienin- J 
gos nuomonės neprieita. Bū- Į 
tent dėl Berlyno, dėl Vokie
tijos suvienijimo ir dėl nu
siginklavimo vienos nuomo- į 
n ės neprieita.

Sovietų diktatorius ir to
liau reikalauja, kad vakari
nis Berlynas būtų “išlais
vintas” iš vakariečių glo
bos, jis nori, kad kontro
liuojant nusi ginklavimą

šiais metais auk. mokyklose 
bus priimta bent 10 negili

SERGA?

Jau kuris laikas niekur ne
bematyti Chruščiovo padė
jėjo Frolio Kozlovo. Sako
ma. jį ištokęs širdies smū
gis ir jis tebeserga.

Viršuje sabaiis taip atsigulė ant 2 metu amžiaus Li
zos pagalvio, kad jei beliko tenkintis saKalio šonu gal
vutei priglausti. Bet miegas ir taip gulint saldus. Apa
čioje Meivin ( arler iš Memphis guli su 15 mėnesiu go
rila. Ta bezdžionikė, kol jauna, reikalinga tokios pat 
rūpestingos priežiūros ir meilės, kaip žmogaus vaikas, 
nes priešingu atveju ji gali nugaišti. l«xlel zoologijos 
sodas ir atidavė ją Carter'iui auginti, kol ją galima 
bus paleisti į narvą.

Stevensonas Jau 
Pietų Amerikoje

Amerikos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Adlai 
E. Sterenson praeitą sek
madienį jau išvyko lankyti 
Pietų Amerikos kraštų. Pir
ma po sustojimo vieta buvo 
Venecuelos sostinė Kara- 
kas, kur ji didelės žmonių 
minios pasitiko kaip seną 
Pietų Amerikos draugą.

Stevensono kelionė turi 
tikslo ne tik sutarti bendrą 
politiką Jungtinėse Tauto
se, bet ir pasiniošti Lotynų 
Amerikos kraštų ir JAV 
ūkiškai konferencijai.

Washingtonas nori, kad 
Pietų Amerikos kraštai im
tųsi vykinti socialines ir 
ekonomines reformas pas 
save ir tik tam tikslui Ame
rika ryžtųsi skirti didesnes 
sumos Pietų Amerikos val
stybėms remti. Tas klausi
mas Stevensono bus aptar
tas su Pietų Amerikos kraš
tų vadais.

Teisėjas Lygiai Traktoriai Kubai Jau
Visiems Draudžiu > ra, Ar Castro Ims?

Alabamos valstijoj vienas j Amerikos K o m i t e tas 
federalinis teisėjas uždrau- traktoriams į Kubos belai- 
dė “laisvės keliauninkams” J svius mainyti pranešė Ku-

Amerikos Karo Laivai
Daboja Dominikonų Maišatį

Užmuštas Dominikonų Respublikos Diktatorius Trujillo;
Jo įpėdiniai Tęsia Trujillo ‘Kietos Rankos’ Režimą; 

Amerikos Karo Laivai Plauko Netoli ? m Do
mingo Salos ‘Dėl Visa Ko;’ Visi Laukia 

Kokiu Kelius Eis Dominikonų Kraštas.

Pereitą savaitę, antradie- nizacija pasmerkė Trujillo 
nio vakare, (gegužės 30 d.) už jo mažai kaimyniškus 
keli karininkai nušovė Do- pasimojimus. Buvo nutarta 
minikonų respublikos dikta-! nutraukti diplomatinius san-
torių Trujillo. Apie jo nu
šovimą jo įpėdiniai pranešė 
tik sekamą dieną, kada jau 
buvo sumobolozavę savo ka
riuomenę ir pasiruošę gintis 
nuo galimo liaudies sukili-

tykius su Ti-uj’^o ir tas bu
vo padaryta ?t konsuliari- 
niai santykiai nebuvo nu
traukti.

Po to Trujillo, senas ir 
rėksninkas “antikomunis-

mo. Įpėdiniai pranešė, kad tas” pradėjo gerintis Mas- 
“naujosios tėvynės tėvas ir kvai ir susitaikė su Kulvos
geradaris” nušautas. Žmo
nės gatvėse dėl to nepradėjo

Castro. Visai neseniai Ku
bos valdovai jį vadino “da-

šokti, nes sostinė pilna ka- bar mūsų draugas.”
diktatoriaus Diktatorių Trujillo nušo-nuomeųes, o

įpėdiniai praneša, kad kai-' vė io paties karininkai. Iš 7 
miečiai suplūdo į sostinę ir karininkų, kurie ii pasitiko

--------------------------------- Į staugdami bei verkdami už miesto automobilyje ir
V D • veržėsi prie nušautojo dik- pradėjo į jį šaudyti, 3 esą
Kongresas Karasi ‘tatoriaus lavono dar kartą jau nurauti, o vyriausias nu- 
Ar Remti Mokyklas1 pasižiūrėti, kaip atrodo jų Žudymo vadovas, kaž koks

______ ! “geradaris.” generolas, esąs dar nepa-
Diktatorius Trųiillo buvo gautas. Ar diktatoriaus nu-A fcfnvii

plenume svarstyti preziden- vienas iš kriviniausiųi dės- padarytas asmem-
to pasiūlytą mokyklų rėmi- I*>tų Lotynų Amerikoje. Jis kel^°. sumetimais, ar 
mą iš federalinio iždo. Ta ir valdė ilgiausiai, visus 31 d®1 polonių pnezascių, dar
proga vėl iškilo griežtoje metus. Per tą laiką jis yra ne™ V1®Lsk? tlkrumo; 
formoje parapijinių moky- nužudęs savo priešininkų ar Washmgtono vyriausybe 
kių pastangos kaip nors iš- tokiais įtartų keliasdešimt f Į*bai. V,a susirupinusi, kad 
gauti iš iždo paramos ir sau. tūkstančių žmonių. Jis be- D<<n?in_1)t?nų,,r6 spuW!koJ,e 
Kongresmonai gauna galy- valdydamas prisivogė di-
bes laiškų, kuriuose piliečiai džiausius turtus ir riebiai 
į-agina juos duoti pinigų ka- aprūpino žemiškomis gėry- 
talikų bažnyčių laikomoms bėmis visus savo vaikus, gi- 
mokykloms, o kiti tokie pat minės ir pataikūnus. Jo tur

tas vertinamas arti vieno 
biliono dolerių ir vis tai iš
spausta iš Dominikonų res
publikos valstiečio ir darbi-

piliečiai įspėja kongresmo- 
nus, kad jie nedrįstų remti

važinėtis autobusais po tą bos vyriausybei, kad piiTnas parapijinių mokyklų, nes 
valstiją ir kartu uždraudė šimtas ti aktorių jauyia pa- yj-a priešinga Amerikos,.

ruošti siųsti į Kubą. Komi- konstitucijai ir šios šalies j ninko prakaito, arba pavog- 
tetas prašo Kubos vyriausv- tradicijoms. ta iš politinių priešininkų n

valstiją 
bet kam puldinėti autobusus 
su mišriais keleiviais, kurie 
keliauja su savo reikalais. 
Tas teisėjas taip pat isakė 
policijai ir kitiems saugu
mo pareigūnams daboti, 
kad niekas netrukdytų au
tobusams po tą valstiją ke
liauti.

“Laisvės keliauninkai,”
! kuriems teisėjas uždraudė 

i Alabamą vykti, nutarė jo 
Įsakymą apeliuoti, o kol kas 
jie Alabamos nekliudys ir 
dalys savo bandomas kelio
nes kitose pietinėse valsty
bėse.

Siuto Uždrausti
Uždaryt Mokyklas

Federalinė vyriausybė no
ri, kad teismas uždraustų 
atskiroms valstijoms uždari
nėti mokyklas be svarbios 
priežasties. Mokyklų integ
racija negali būti priežastis 
mokykloms uždaryti.

Daugelis pietinių valsty

bės vadą pranešti iki šio Kongresmonams nelen 
trečiadienio (birželio7 d.) gya apsispręsti, ypač tiems, 
ar jis sutinka daryti mainus, kurie neturi principinių pa- 
kaip jis pats pasiūlė. žiūrų ir nori visiems įtikti,

Jei Kuba vis dar nori kad iš visų gautų balsų se- 
belaisvius iškeisti į trakto- kamuose rinkimuose.
rius, lieka susitarti, kada j _________________
traktoriai pribus į Kubą ir J
kaip belaisviai bus gabena- Londonas Širdingai
miJš, ?ubos L.laisvę. . i Sveikino PrezidentąToki pranešimą Amen-j _____
kos Komitetas padarė Ku-!

“neištikimųjų,” kurių galy
bes diktatorius Tnijillo su
naikino—iššaudė, k a 1 ėji
muose nukar kino, nunuodi
jo ar kitaip pasiuntė į aną 
pasaulį.

Pernai diktatorius Tru
jillo bandė nužudyti Vene
cuelos prezidentą Betan- 
court. Pasikėsinimas nepasi
sekė, žmogžudžių siūlo ga
las aiškiai privedė prie Do-

neįsigalėtų koks nors kraš
tutinumas—fašistinis, kaip 
nušautojo Trujillo per jo 
prasivogusius gimines ir vai
kus, arba bolševikiškai kas- 
trinis, kaip Kuboje. Ameri
kos karo laivai pasiųsti ar
čiau prie Dominikonų res
publikos pakraščių, kad jei
gu atsirastų reikalas gelbėti 
Amerikos piliečius, kurių 
D o minikonų respublikoje 
yra virš 5,000, nereiktų ii- 
gai delsti.

Vėliausiomis ž i n i omis 
Dominikonų respublikos vy
riausybė lyg ir žadanti su
tikti, kad visoj respublikoje 
būtų pravesti bešališki ir 
laisvi rinkimai, Amerikos 
Valstybių organizacijos pri
žiūrint.

Mairais už pasukimą ša
lies į demokratinį tvarkymą*bos valdžiai pereitossava,- Į zi(^minikonų respublikos ir vi- 

tęs gale. Kol Kas Castro me-' oft,vu„ . r™ J™ o sų Amerikos valstybių orga- b AmenKOS ..v . .
ko dar neatsakė, bet iki tre- na atvyko Į Londoną. Ten 

juos pasitiko didžiulės mi-ėiartienio jis turės vienaip nj()s jr lahai ėirdingai svei.
ar kitaip pasiskelbti.

STIPRINS NATO

kino mūsų šalies vadą. 
Santykiai tarp Amerikos

ir Anglijos yra labai geri, 
o eiliniai Londono piliečiai 
gausiai rinkosi pažiūrėti

ganizacija priimtų Domini
konų respubliką į savo ei
les ir atšauktų diplomatinį 
boikotą.

Vyriausybė Washingtone . ,
aiškina klausimą, ar nebūtų' P1™?. « k^.
naudinga sustiprinti NATO, v-vku8l° Jauno Prez,dento ’r
karo pajėgas ne tiktai po-!J0 ^rno!\os' T j
vandeniniais karo laivais, i, Londone is-
het ir toli skrendančiomis bus 28 valandas ir grjz ant-

radieni namo, ir antradienio rakctotnis ir kitais naujau- . 1 ., . -. . - . , . • m • i vakare jau informuos ame-bių turi pnemusios jstaty-; siau ginklais. i į .
Greta to kalbama prie ™,ecws, kaip jam .sekesi 

NATO įkurt pastovią politi- kej!°.ne ,r ko 18 J08 Kal,ma 
nę visų NATO valstybių or- 11 etIS £ero- 
ganizaciją, kad ir politiniai
sprendimai būtų galima

mus, kurie numato, kad 
visos valstijos mokyklos ga
li būti uždarytos, ar net tu
ri būti uždarytos.

Dabar klausimas yra teis
mo žinioje. Jei teismas vy- Į daryti greit ir be jokių il- 
riausybės prašymą parem- gų aptarimų. NATO per- Formoza išleido įsakymą, 
tų, pietinėms valstijoms bū- tvarkymo reikalas yra sku- kuris draudžia įvežti auksą, 
tų sunkiau trukdyti. i bus ir svarbus. nes to gero ten esą gana’.

MILIONŲ DUOBKASYS

.Tai .losif Visarionovič Sta- 
lin. milionus žmonių išžudęs 
budelis, ju larpe ir šimtus 
tūkstancu lietuviu.

‘MĖLINI ĮSTATYMAI" 
TIKRAS MIŠINYS

NENORI AUKSO

Seni, užmiršti ir niekieno 
nebegerbiami įstatymai Die- 
vi Dienai švęsti (sekmadie- 

i niui), pagal Aukš. Teis- 
| mo sprendimą, yra veikian- 
1 tys ir galiojantys įstatymai.
I Dėlto sekmadienį birže
lio 4 d. Mass., valstijoj buvo 
tikras Babelio bokštas. Kai 
kuriose vietose policija da
bojo, kad įstatymai būtų 
gerbiami, o daug kur niekas 
nepaisė ir darė, kaip norėjo. 
Toks chaosas ilgai negalės 
būti.
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Gimė Vienos dvasia?
Birželio 3 ir 4 dienas Austrijos sostinėje Vienoje po

sėdžiavo dviejų didžiųjų pasaulo valstybių “viršūnės”— 
prezidentas J, F. Kennedy ir diktatorius N. S. Chruščiov.

Prieš susitikimą Vienoje buvo kalbama, kad ten 
derybų nebus, būsią tik pasiinformuota, susipažinta, pa
sikeista nuomonėmis. Gal formaliai imant, derybų ir ne
buvo, bet, kaip Napoleonas ir Aleksandras I susitikę 
ant Nemuno tilto pne Tilžės, pasaulio galiūnai kalbėjo 
Vienoje visais klausimais, kurie Maskvą skiria nuo 
Wasningtono. Paskelbtas komunikatas net sako, kad du 
didieji sutikę dėl Laoso “neutralumo” svarbos ir dėl su
teikimo Laosui galimybės pačiam išrinkti savo neutralią 
valdžią. Vadinasi, šis tas susitarta ir visais kitais klausi
mais, kurie buvo aptarti, nesusitarta. O tų kitų klausimų 
yra galybė, nors Vienos pranešimas mini tik trys—Vokie
tijos kausimą, Berlyno klausimą ir nusiginklavimą. . . .

Dėl Vokietijos ir nusiginklavimo, kurie yra svarbiau
sieji Rytų-Vakani klausimai, nuomonės pasirodė griežtai 
priešingos ir apie koki nors susitarimą ar kompromisą 
dar ir kalbos nėra. Bet faktiškai buvo deiybos, nes La
oso klausimu prieitas susitarimas.

Derybos, kurios nebuvo derybos, ir susitarimas vie
nu klausimu, kurio vertė dar nėra visai aiški, nepašalina 
Rytų-Vakarų trynimosi, nepašalina nė tokių “pašalinių” 
klausimų, kaip Kuba, Kongo, pavergtųjų Europos tautų 
likimas ir daug kitų dalykų. Tie klausimai net nebuvo 
aptarti. Skirtumas dėl jų būtų pasireiškęs toks pat dide
lis, kaip ir dėl Vokietijos ar nusiginklavimo. Vadinasi, 
derybų išdavos menkos, tik Laosas, nors ir dėl to “sutar
to” reikalo Amerikos prezidentas vėliau dar gaus Įsiti
kinti, kad jis ir Nikita kalbėjo pro vienas antro ausis.

Tai kas lieka iš Vienos valso dvejuose? Nagi. lieka 
vienas pasakymas pranešime, kad pasimatymas dviejų 
didžiųjų buvęs “naudingas” ir kad santykiai būsią ir to
liau palaikomi taip dviejų “viršūnių” visais klausimais.

Jei pasitarimai ar derybos, kur tik vienaš Laoso 
klausimėlis buvo gana dviprasmiai išspręstas, buvo nau
dingi ir verti pakartojimo, tai prašosi išvada, jog pasau
lyje pradės šmėkliotis nauja “dvasia,” kuriai vardas 
bus “Vienos dvasia.”

KELEIVIS, 50, SOSTO:? 

TRYS PASIZYMIEJI REKLAMINIAI TfiVAI

Tėvų Dienos proga visos Amerikos “Tėvo Dienos Ko
mitetas“ New Yorke šiuos vyrus išrinko kaip labiau
siai pasižymėjusius savo darbo srityje: Kairėj Yankiu 
Sporto Klubo vadovas, viduryj Fred McMurrav—Tele
vizijos žvaigždė ir dešinėj—Phil Silvers. scenos akto
rius. Tėvo Diena birželio 18, ta proga reklama dirba 
išsijuosusi, kad ne tiktai tėvai būtu pagerbti, bet ir 
biznis turėtu iš to naudos.

laukę. Nei apie streiką, nei 
apie kokias kitas kovos prie
mones ir galvoti neteko, o 
giuodžio 18 J. Vinickis jau 
kalėjime. Greit išleistas vė
liau vėl i ji pakliuvo ir atsi
dūrė Varnių koncentracijos 
stovykloje.
Į Varnius Jankelis Vinic-

neieško bičiulystės su “Ry- 
Azijos kontinentas 

nėra žu-

i Vienas mažiau |
Pereitą savaitė dar nevi- .

kis pakliuvo dviejų žvai- sai žinomi žmonės našovė Jakarų pasau 1U1
Pku“°lS Ja„onija šiuo _ tarpu yra

itai buvę socialdemokratai, metus 'aklė nelaimingąją ne?wad^a tiūk"
ar bent dėjęsi tokiais. Vadi-įšv. Dominiko dali ir J°- dlh net pradeda trak-
nasi, spiaudvk Į sccialdemo-

Dominiko salos dali ir . ....
nuėjo! kapus pats savęsp- 11 darbininkų savo pramo- 
dovanojes "tėvynės gerada-1 »«•, I.nd«?,.f1 >?? ,skurdl-

Anie Varnių boneentra- it panašiais titulais. .ūkiškai atsilikusi ir žmonių Apie vamių K»ncentra- pertekliaus kraštas. Indija
cijos stovyklą komunistai, Trujillo,—pilnas jo vai- 1 J

kraus, kiek tik ler.da.

vijus sLuvyn.4 numurusio, p V, c T,V, iii į bando demokratijos rėmuo-jei kada užsimena tai pn- das Rafael Leonidas Ti-ujil- se planingai pakelti savo 
ūki ir jei tas jai pasisektų ir 
toliau, kaip iki šiol sekėsi, 

! tai būtu didžiulis demokra-

kalba krūvas melų. Niekada lo Molina—buvo kruvinas ir 
nemaniau, kad man tektų gobšus valdytojas. Per 31 
tą stovyklą kaip nors teisin- metus jis yra išžudęs kelias-
ti, nes tai buvo šlykšti istai- dešimt tūkstančių žmonių ir j iaimėiimas Be užmie
ga. Bet komunistai apie ją spėjo prisivogti apie 800 J J •
be melų kalbėti negali. Ma- milionų dolerių visokių gė
lyti, teisybės pasakymas bū- rybių. Tokio kito despoto 
tų propaganda prieš komu- reikia paieškoti.
nistini režimą, kuriame to- Trujillo iš S. Domingo

nio pagalbos Indija to ne
gali padaryti. Todėl Ameri
kos ir kitų valstybių parama 

1 jos ūkiui kelti yra didelė pa-
lama demokratijai toje di

Be melo ne žingsnio
Geras prietelius davė man mos nariams po gabalėli.” 

pasiskaityti Lietuvoje išlei- ] Gal toks skurdas ir buvo 
etą komunisto J. Vinickio J. Vinickio šeimoje, bet jei 
knygą “Duonos nebuvo per
daug.” Knyga išleista 1960 
m. “grožinės literatūros” 
leidyklos, nors ką ji turi 
bendra su grožine literatū
ra, to tur būt ir profesorius 
Korsakas negalėtų pasakyti.

Knygą perkalčiau, nors

bulvės ir viena silkė buvo 
“karališki pietūs,” tai gali
ma būtų paklausti, ką gi Vi- 
nickių šeima valgė kitomis

į ir vaipydamasis. Tokio po-
Nėra abejonės, kad komunistai dabar visuose kraš

tuose, pagal Maskvos dirigento lazdelę, pradės aukštinti 
ir garbinti “Vienos dvasią” ir tvirtins, kad visi klausimai 
gali būti dviejų galiūnų išspręsti lygiai taip, kaip Laoso 
klausimas, tik reikia dažniau susitikti, tik reikia derybų, įV _a 
tik reikia nusileisti, kaip Amerika nusileido Laoso kiau- nes 
simu. Šita dainelė, su variacijomis, dabar skambės iš vi

=. piei iaus “peckojimo” net ir 
komunistų leidyklai gal per 
daug, nors kompartijos ra
binai. matyt, turi kokius tai 
išskaičiavimus tokia “litera- 

vaišinti Lietuvos žmo-

kių Vainių koncentracijos salos dalies buvo padaręs 
stovyklų tikrai nėra. Komu- žiaurią skerdyklą ir neribo- 
nistu stovyklos yra prievar- to plėšikavimo “respubli- 
tos darbo stovyklos, o Var- ka.” Jo kruvini darbai ir jo 
niuose Antanas Smetona besotiškas vagišiavimas bu- 
laikė kalinius visai be dar- vo seniai žinomi, bet Ameri- 
bo. Tik daug vėliau Smeto- koje visada buvo Įtakingų 
na. bolševiku ar nacių pa- žmonių, kurie tą kruviną nymu turbūt, labai gudrų 
vyzdžiu, Įsteigė darbo sto- biaurvbę nesisarmatijo va- pasiūlymą—išmainyti 12oo 
vykia tautininkų režimo dinti “my good friend.” To- ar 1214 belaisvių i 50d trak- 
priešininkams. kiu žmonių buvo diplomatų torių ir buldozerių. . .

Varniuose kaliniai 'turėjo tarpe, kongrese ir bizinio Pasiūlymas mainyti žmo- 
švarą stovyklos pastate pa- pasaulyje ir visi tie "geri nes i traktorius rado Ame- 
laikyti ir turėjo patys sau draugai neabejojamai ge- rikoje prielankų atgarsi 
maistą, gaminti (pirma ir rai pelnė iš draugystės su ir čia per dvi savaites jau 

kruvinu mažos tautos bu- sutelkta užtenkamai ii- lė- 
turėjo atsinešti kuro ir iš- dėlių. šų ir traktorių belaisviams
duodamą maistą iš sandėlių. Dar nevisai aišku, ar išpirkti.
Tai buvo visas darbas. Ko- Trujillo galas bu5 ir dik- Pereitos savaitės

džiulėje ir vis dar skurdo 
kamuojamoje šalyje.

Ką sakys Castro?
Neseniai Kubos diktato

rius Castro padarė, jo ma-

maistą gaminti (pirma
^"nevalgiusi? Jei mėjuo- maisL* gamino kriviai, ir 

ti, tai kodėl proletarus visai 
neišdvasinti?

Galėtų Vinickis pasakyti munjstaį to negj pasakos, tatūros galas, ar gal Trujillo Amerikos komitetas Kubos 
ir apie pašalpas gautas iš norg jje vjs^ nedrįsta me- giminės ir Įpėdiniai bandys belaisviams išpirkti pranešė 
Žydų bendruomenės, bet kajjniaį buvo ir toliau būti “tėvynės gera- Kubos barzduotajam valdo
ve primintų, kad Sovieti- verčiamį dirbti. Bet užtai dariais” ir vogti, kaip vogė rai, kad traktoriai yra pa- 
joj žydų bendruomenė yra • informacijos anie nudaigotasis diktatorius. ruošti. Jei jis sutinka mainv-
draudžiama? dalykas ir ką Vamjų stovvkų, melas

dienomis? O gal gyveno

čia tokius mažmožius minėt. 
J, Vinickis pasakoja, kad

ant melo.
Vienas bolševikų

gale

Diktatoriaus vaikas, 32 ti žmones Į mašinas, pirmas 
metu generolas, sako, kad 100 traktorių jau šiomis die- 

rašvto- io tėvas buvęs užmuštas sep- nomis bus pasiųsti i Kubą,
J. Vinickis, Kėdainių žy- jo motinai kaž kokia teta

per akis. Tada Vienos dvasia nueis ten, kur šiandien ii- duryje. Jis, atrodo, nuo lop- namo išmetė, o Lietuvos tei- 
šio laikų buvo komunistas ir smas pripažinęs, kad namai 
visą nepriklausomos Lietu- turi priklausyti tam turtinsisi Ženevos ir Dovido “kempės” nustipusios dvasios. 

Kiek Maskva sugebės Vakaras apgauti, pareis, žino
ma, nuo Amerikos vyriausybės ir kongreso budramo.

vos laiką dirbo, kad komu-; gaja m žydui, nes motina

Prezidentas, išvykdamas i Paryžių ir Vieną, pasiūlė kon- voje 5akosi buvęs darbi 
gresui eilę priemonių krašto pasiruošimui kelti. Jei Vie- ninkas, dirbęs siuvykloje, 
nos dvasia šitų pasiūlymų priėmimą nesutrukdys, gale- paskui patekęs Į Varnių sto
sime sakyti, kad ji nėra taip labai pavojinga. Bet, jei po vykią ir po to jau Kaune 
Vienos vėl bus snaudžiama, kaip Ženevos dvasios para- veikęs kaip komunistų par- 
gavus, tai Viena gali pasirodyti taip pat apgaulinga ir Dj°s pareigūnas, 
klastinga, kaip ir “viršūnės“ triese. keturiese ir dviese. ^p^ sa'° ?^?.ni.rn.a ^au~ 

Karta buvo pranešta jau gana senokai, kart prezi- ?akoja Kū<]nus da, kus. 
dentas J. F. Kennedy vyks į Paryžių tartis su Prancuzi- moje be tėvo viešpatavo 
jos prezidentu gen. de Gaulle, tada buvo laukiama, jog amžinas skurdas, o kai vie- 
kelionė Į Europą turės tikslo sustiprinti \ akarų valsty- ra kartą motina suruošusi 
bių vieningumą ir ypač Įtraukti Prancūziją Į NATO vie
ningą frontą. Bet prieš pat važiuojant Į Paryžių iškilo 
Vienos pasimatymas ir derybos su Prancūzija savaime 
atsidūrė antroje vietoje ir todėl Paryžiaus pasitarimų re- J Kuri buvo padalyta lygiai Į 
zultatai bus antroje vietoje. “Vienos dvasia” ir abipusis j penkias dalis visiems šei-
pasižadėjimas vėl tartis ir visus klausimus kulti dviese,į_______________________
Vakarų kariškos sąjungos negali sustiprinti. Gal tik rasų 
išsišokimas kur ners galėtų NATO kariškai sąjungai 
Įpūsti naujos vieningumo ir pastangų dvasios. Lankyma
sis Paiyžiuje paliks, be abejonės, gera prisiminimų, ba
lius Versalio veidrodžių salėje vienas yra vertas geriau
sių atsiminimų, bet kiek divizijų tas duos? Kiek susti
prės Reino ar Elbos sargyba Europos viduryje? Rodos, 
viskas paliks, kaip ir buvo.

Vienos pasitarimų rezultatus specialūs pasiuntiniai 
nuvyko pranešti Prancūjos de Galle‘iui ir Vokietijos kan
cleriui Adenaueriui, o pats prezidentas sustojo Londone 
asmeniškai painformuoti Angliją apie savo pokalbius 
Paryžiuje ir Vienoje. Sąjungininkai bus painformuoti, ką

nizmas Įsigalėtų ir Lietu- jam buvusi skolinga 100 ru-

seimai “vaisęs, tai padėju
si ant stalo “bulvių su lupe
nomis ir iškepė vieną silkę,

bliu ir tik todėl teismas na
mus pripažino turtingam žy
dui. Tas viskas buvę 1920 
metais, kada 100 rubių bu
vo $1.25 vertės! Čia J. Vi- 
niekis aiškiai meluoja, nes 
dėl tokios skolos joks teis
mas, dargi buržujiškiausias, 
nebūtų iš jo motinos namo 
atėmęs.

J. Vinickio tikslas nėra 
teisybę pasakoti. Jam rūpi 
nupiešti n e p r įklausomos 
Lietuvos laikus tokiomis 
Juodomis spalvomis, kad tik 
oasibiaurėjimą keltų.

Kaip pridera geram pro
letarai, J. Vinickis veik iš 
lopšio patenka i komjauni
mą ir plačiai pasakoja savo 
nuopelnus revoliucinėj dar
bininkų kovoje. Kai užėjo 
demokratiškas Lietuvos lai
kotarpis, 1926 metais, J. Vi
nickis giriasi savo kova 
prieš d e m o k ratinę val
džią ir ypač sakosi pasižy
mėjęs kovomis prieš social
demokratus. Kokie jo laimė
jimai tame “kovos fronte” 
sunku pasakyti, bet jis ir 
visi komjaunuoliai sakosi 
nesigailėję jėgų kovoj prieš 
socialdemokratus. Bet Į ko
vingų komjaunuolių ir ko
munistų nuotaiką trenkė 
gruodžio 17 d. perversmas ir 
visa komunistų jėga pasiro
dė burbulas. J Vinickis sa-

VIS GREIČIAU...

šiomis dienomis karo 
sprausminis lėktuvas B-58, 
skirtas bomboms mėtyti, iš 
New Yorko i Paryžių nu
skrido per 3 valandas ir 20 
minučių, skrisdamas viduti
niškai per valandą po 1,105 
mylias. Ikišiolinis rekordas 
buvo 5 vai. 45 min.

O karo laivyno sprausmi
nis lėktuvas iš Ontario, Cal.,

du didieji kalbėjo ir kokiais klausimais susitarė ar nesu- įZy* valstijoj ktuiD^ tarus 
sitarė. Iš Paryžiaus buvo pranešta, kad Prancūzijos vy- nuo pac jfjų0 ’ Atlanto, 
riausybė esanti nusistačiusi žūt būt priešintis vakarinio nU3krido per 2 vai. 47 min.’
Berlyno perleidimui komunistams. Su “kiek divizijų” lie- iki šiol rekordas buvo 3 vai. 
ka paslaptis, bet Anglijoj mažai kas slepia pažiūrą, jog 7 minutes.
Berlynas yra vertas tik kompromiso. Ar panašūs skirtu------------ ----------------------
mai kitais klausimais tarp didžiųjų Vakaių sąjungininkų Pakalbėkim draugu*, pa-
Vienos “dvasios” Įtakoje sumažės ar padidės, čia vėl bus :» u-, *• . .. __. , . v į. i * .. • zlttamu*ir kaimynu* už«i*a- gą sušaukti ir iš vyresniųjų
to? naujos dvasios bandymas. Pagal Amenkos ruošimąsi kyti “Keleivi” šiemet kai- komunistų nei patarimo, nei 
ir sąjungininkų vienybę galima bus vertinti tą “dvasią.” na der tik *4-00 metanu. kokios kitos pagalbos nesu-

... i Varnių koncentracijos sto- vyriausias kaltininkas, koks ti iki šio trečiadienio (bir- 
vyklą. kaip ‘pavojingas visuo- tai generolas, dar esąs lai- želio / d.) ai jis dai laikosi 
menės rimčiai” asmuo (taip bu- sva?? bet medžiojamas. Dik- sa\o pasiūlymo, ai ne. 
vo parašyta komendanto nuta- tateriaus vaikas sako, kad Komitetas traktoriams i 
rime). O koncentracijos stovvk- svimta tik 60 asmenų kaip belaisvius, mainyti parinko 
los administracija, matyt, taip režimo oriesininkai. bet ar tokius traktorius, kurie ge- 
pat prisilaikydama liaudies pa- ta? skaičius yra tikras, ar riausiai tinka Kubos žemės 
taries, kad už vieną muštą duo- tik dėl svieto akių, kol kas , ūkiui, bet dėl tų traktonų 
dama dešimt nemuštu, kas die- nežinoma. i g<di dai ir Castio pei savo

Dar neoasitvirtina gan-; ekspertus pasisakyti. Jei 
jam reikia buldozerių rake
tų bazėms statyti, jis gali 
pasiderėti. . .

•
Voldemaras ir Purickis

Buvęs 1921 m. Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris 
Rapolas Skipitis paskelbė 
savo atsiminimų knygą ir 
joje pasakoja, kaip profeso
rius Voldemaras bandė nak
ties metu nušauti mieganti 
užsienių reikalų ministeri 
Puricki. Bandė, suvarė 2 
kulkas i sieną virš miegan
čio Purickio, bet nepataikė.

Voldemaro pasižymėji
mas buvo tuoj pat susektas, 
bet “valstybiniais sumeti
mais” visas reikalas buvo 
suverstas ant “lenkų agen
tų” ir užmirštas.

iam kaip žmogui galima dvmui, virš dviejų bilionų į Po 40 metų, kada ir šovi- 
- » • i kas ir šautasis jau po ve

lėna, istorija atrodo juokin
ga, bet ir dabar dar kai kas

ną mus. politinius kalinius, mu
šė. kankino, laužė pirštus, kol 
netekdavome sąmonės.”

Iš Tarybų Lietuvos rašytojai, 
psl. 32-33.)

Man teko būti Varniuose 
kartu su tuo rašytoju ir nie
kada neteko matvty ji pri-

dai, kad S. Dominikonų sa
los kalnuose einą mūšiai 
taip diktatūros priešu ir 
Traiillo šalininkų. Kaip ten 
bebūtų, vienas kruvinas dik
tatorius nuvirto ir gal tik 
vienas kitas jo “geras drau
gas” patylomis ji apraudota

muštą ar kaip kitaip kan- jr ?aj fjr Juozas Pranskis ir- 
Kiek atsimenu, jis išlies žąsino ašarą už ge- 

viknai sukinėdavo?! no kie- reraiisimo Leonido dūšią, 
mą ir apie savo kančias jis nes jam vaWant "Drauco" 
matyti, tik atėjus rusams į rcdaktoriui Dominikonų re-
Lietuva pnsimmė u ja? i?* ?T)Uj>iikos išdresiruoti uni- 
pūtė, kiek Įmanydamas. Ii- vei’siteto profesoriai rankas 
gi ne be tikslo. Svarbu pa- bučiavo
rodvti Lietuvos žmonėms, 
kad Smetonos režimas bu- •
vo šlykštsenis už komunistų Pagalba Indijaj 
iyestą teroro ir sauvalės re- Amerika ir penkios kitos 
žima* ..... valstvbės pereitą savaitę su-

J. Vinickis Varniuose is- tarė duoti Indijos, ios trečia- 
buvo keletą metų ir dėl to jam penkmečio plano vvk-

būtų reikšti užuojautą, bet dolerių paskolų. Paskolos 
kad jis taip meluoja apie bus duodamos per Pasaulio
savo kančias stovykloje, Ranką ir Amerikos vvriau- t , .
iog visa simpatija išgarao- Svbė pasižadėjo duoti apie ?ah kra>PVt1 galvą, kad vi- 
ia. Turime reikalą su nacha- i viena bilioną doleriu tam <«ąus reikalų ministeris kri- 
lišku melagiu, kuris pagal reikalui. Kitus pinigus duos mi,nahsto Voldemaro nea- 
socrealizmo abėcėlė meluo-: penkios valstvbės: Anglija, [estavo, o kada Us knmma- 
ja “per visą pilvą.” Vakarinė Vokietija. Prancū- hstas p0 ^26 m: S™>džio

Apie Vinickio varniškius zjja, Kanada ir Japonija. perversmo jkope į valdžią, 
________ ________ ____ _ nuotykius ir bolševiku san- Indiia yra viena didžiuių Ul Pa^ .R; galėjo
ko, kad jie Kėdaiiiuoee vos su P?litinė- pasaulio valstvbių. Ji ir Ki- Į^džiaurtT mauda’
paiėge savo kuopelės mitin- mis «TuPem,s pakabėsime nija tai vra ateities milžinai. 111318 Pasidžiaugti matyda- pajėgą sąvo kuopeles M. k#| mas kfą v y ,.laH9yMs

kratijos ir kol Japonija dar Posakyje.
J. Jni. nenusigręžia nuo Vakai-ų ir J.D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
J. Liudžiaus mirties metinės
Prieš metus, gegužės 31 (1. Nepajėgus pasidariau. Pagaliau 

užgeso nuoširdaus demokra- niekad uebuvau ‘rašytojas.’ Ma
to, socialisto, gero Keleivio tai, retkarčiais sulipdau kokį 
bendradarbio gyvybė—Cle- Straipsniuką, tai viskas, ką įs-Į
velande mirė teisininkas tengiu. Kai nedidelės jėgos, tai
Juozas Liūdžius.

Keleivio skaitytojai, ku
rie atidžiai skaitė velionio 
labai suprantamai parašy
tus, bet sunkius klausimus 
liečiančius, straipsnius, atsi
mena, kaip jis mokėjo kitų 
nuomonę gerbti ir to paties 
reikalavo iš kitų, kaip jis 
gražiai plakė visoki vadiz-

atsiranda visokiu trukdymu. Vi-I *
i sų pirma—valios, o antra—lai
ko.”

j “Mielasis, nieko gero neįsten- 
' giu padirbti, jėgų nebeturiu. Jei 
ką sukrapštau, tai tik per ilgą 
laiką. Dabar gausiu atostogų, 
tai gal kiek aptvarkysiu savo 
stalą.” (1954 m. birželio 20 d.).

“Pavakarės ūkai dengia daž- 
žniau besileidžiančią saulę. Liū
desio šešėliai tysta į begalybę. 
Pradžioje vasario buvau sunega
lavęs tokiu gripu, be skausmų, 
be komplikacijų, vienok palietė 
truputį gyvybės šaknis. Ėmė 
vaidentis, kad jau paskutinė 
mano žiema. Po kelių savaičių 
sustiprėjau ir dabar blaiviau 
žiūriu į mirties ir gyvybės pu
siausvyrą.” .1955 m. kovo 23 d.) 

“Po vasaros karščių, o, be to, 
i nuo darbo fabrike jaučiuosi ne
stiprus. Aš per paskutinius tre
jus metus smuktelėjau, neiš
tvermingas.” (1955 m. rugpiū
čio 26 d.).

“Nuo Kalėdų pasidariau be-

never bum trash or
debris on dry 

windy days

remember:
ONIY YOU CRN PREVENT FOREST FIRES!

ir mažiau.” (1960 m. balandžio vičiaus Ir Zaikausko nuodėmė- toli įjo j0 pakanta kitokiai 
3 dieną) Į mis tautininku ir kitų vadistų pažiūrai

Iš šitų ištraukų matome, ■ veikla -vra tikras vėžys mūsų 1954 m “Vienybėje” Ra- 
kad drg. Juozo sv
senokai buvo

KAS SKAITO ..ASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

ba. 0 tasai ateizmas, juo labiau 
indeferentizmas vis labiau ple
čiasi. Pasakyk man. dėlko žmo
nės tolsta nuo Dievo ir ypač nuo 

■ bažnyčių ?
“Tiesioginiai šia tema nera

šysiu. Gal tik pakeliui kuria pro
ga paliesiu. Tegul popiežius ko
voja su l>olševikais.

".jis turi savo komunistų Ita
lijoj. Su jais turi žūtbūtinai ko
voti. Įsivaizduok, Italija—ko
munistiška. Tegul sau ginasi tarptautinis šokių Vakaras, t??-1“1—/* “*• —
nuo Togliatti kad ir neklaidin- atUVo Velionis ilgus metus turėjo
gurno priemonėmis.

“šia savaitę ‘Naujienose’ eina 
mano ‘Ateistinė pasaulėžiūra.’
Man atrodo, kad katalikišką 
dogmatiką pažįstu. Pasakyk, ar 
nepažeidžiau kur ateizmo dog
mų? Ateizmo juk niekas nena-j 
grinėja ?”

Dar viena ištrauka iš drg.
Juozo laiškų, kuri rodo, kiek

URUGVAJUS
Gražus tautinių šokių 

vakaras
vaikas būdamas, bot buvo 
gei-as lietuvis. Montevideo

Lietuvių Tautinių šokių P'-iemestyj Casabo jis ilgus 
Sambūno ••Gintaras” vedė- metus la,ke uzel«' 
jos mokytojos Stanevičienės
pastangomis gegužės 20 d. 
gražioj Montevideo armė-

Gegužės pradžioje taip 
pat širdies smūgio ištiktas 
mirė vilkaviškietis, buvęs 
stambus verslininkas Juozasnų salei buvo surengtas . , . .. . .. . . , - , , ® zebraitis, o 7 m. amžiaus,tarptautinis šokių Vakaras, ’

kuriame programą atliko is- , , x ,
panų, Kanalų salų, vokie- yalgomųjų daiktų krautuvę
čių, lenkų ir lietuvių šoke- *m“k> Is to 1,s s'’erokal

2 praturtėja,

‘ III. VICUJUCJC

sveikata jau išeivijos organizme. Niekas jų nitas ir Škėma išspausdino 
pašlijusi, ji nesulaikys. (1955 m. birželio straipsnius apie kryžių. Tuo

gen
bet lietuviškos 

; knygos ir laikraščio niekuo
met neskaitė.

Netoli Montevideo savo 
ūky kirsdamas medį užmuš
tas 65 metų amžiaus ukmer
gietis Juozas Kaziauskas.

Lai būna jam ltngva Uru
gvajaus kapų žemė.

jai.
Pirmieji šoko ir gražiai 

pasirodė kanariečių grupė. 
Grakščiai savo šokius pašo-! , 

| ko vokietukai. Negausus uk
rainiečių būrys, bet meistiš- 
kai šoko. Lenkai parodė, 
kaip reikia gražiai šokti ma
zurką, krokuviaką ir kt.

Programą baigė lietuviai 
Audėjėle ir Malūnu.

Žiūrovų prisirinko nema
žai. Vokiečių daugiausia 
buvo gyvenę nepriklauso
moj Lietuvoj, lenkai iš Vil-

Gražiai paminėjo svarbią 
sukaktį

Gegužės 18 d. buvo mini
ma 150 metų, kai nepriklau
somybės kovų didvyris gen. 
Jose Artigas, gaučų (kov-

kankino angina pectoris, ’10 dieną), 
sunkus fabriko darbas čiul- "šiais metais atsigrįžau į mū-
pė paskutines jėgas, ir vis sl? radistus, kuriems užaugo di- savo tikinčiuosius. Drg. Juo- 
dėlto drg. Juozas per pasku-'deh raKai. -Jie visiškai sužlugdė zas 1954 m. birželio 30 d. 
tiniuosius metus mūsų spau- Vliką.” (1955 m. spalio 13 d.).
doje pajėgė pasireikšti tiek, Į “Kairysis sparnas plaukiam 
kiek nebepasireiškė net ir audringoj jūroj tarp katalikiš-
daugelis buvusių profesio- ■ kos Scillos ir vadistinės Charib- dusi keno nors laisvės nei teisių, 
nalų žurnalistų. dos

Matėme kaip rimtai ve- mokrat’škesnė už Charibdą. Ir tikintiesiems tokį patarimą,
miai, giliai ir kartu visiems mo, gulu. Noriu nutęsti iki tų j į . dėlto dejuosi prie scillos, nes koks vra .Įsspėjime tikintie. > „ v_1IloglII.
suprantamai jis sugebėjo 60 metų. iki pensijos. (19o6 m. I J - Į ji stiprus Vliko veiksnys. siems/ Visi, kurie puola Kuni- tariečiams paskatino
narplioti politinius, filosofi-. vasario 15 d.) ^akcijoms juos ritėdamas' B-nės Tarybos sesijos metu gu vienybe, šiuo atveju nusižen-1 M , į r asto nepnk, aus. mybės
nius, religinius klausimus,, “Liepos 13 d. išėjau pensijon. Hdėįav0 pastabą- daryki -• pas mane buvo apsistojęs Rapo- gia savo skelbiamam liberaliz-' Miršta ir žusto lietuviai [kuri buvo paskelbta 1825
už kurių lietimą tariamieji . Pradėjau savanorio bedarbio gy- Ra norite—taisykite, las Skipitis. Jis ir kai kurie mui ir spaudos laisvei. Sis puo Be kitų, balandžio pabai- m*tais-
“dangaus varių" saugotojai , venimą, lydimas įvairių nuota!- braukykite Tuo tarpu daug ’kairiškiai laikosi Charibdos. nmas be pagrindo. Priešingai, goje staiga širdies smūgiu Ja sukakt .Uiuvo panune- 

įsnsimo neduos. , ku. x--------v------- Jis sako, vaGistai yra laikinis būdamas liberalas, aš turiu pik- ■mirė ukmergietis Jonas In- ta ne tlk sostineJe 11 kituose

mą ir smerkė jo pasekėjus maž nedarbingas. Vos ištęsu 
Lietuvoje ir kitur; kaip ido- atidirbti fabrikui. Parėjęs na

jam išrišimo nertuos. , kų.
Drg. Juozas iš mažų die- . “šias dvi savaites krapščiau

nų dalyvavo lietuvių visuo- si prie savo stalo, nenuobodžia

blogiau tesugebą rašyti daž
nai stato sąlygą—nė žodžio 
nekeisti.

Koks kuklus buvo velio
nis, matvti iš šių jo žodžių, 
kuriuos jis parašė, paprašy-

menininkų. Bet drg. Juozas turimų jėgų įtempimo. Tik ii- SUkaktieS proga

yra gana reta išimtis: i sa-,gai dirbant ir daug kartu per-, 
vo gyvenimo galą jis dar la- Į taisant rašinį pavyksta aiškiau 
biau reiškėsi visuomeninėje
veikloje. Jaunystėje ir suau
gęs jis nedažnai plunksnos 
griebėsi savo mintims viešai 
paskelbti, o tuo tarpu i gy- tokie negausūs 
venimo pabaigą, kada kiti pos 28 .). 
net aštrią plunksną meta Į į “Kiti žmonės nori dirbti ir 
šąli, drg. Juozas nedavė jai gauti uždarbį. Bet jo negauna, 
rūdyti. Jis ir sveikatai gero- į o aš praradau valią dirbti. Ką 
kai pašlijus daug rašė Kelei- paimu—krinta is ranką. Nedar-

dalykinio, 
Koks nors

ties. Tuo iis nesiskirtų iš i mažas nesudėtingas rašinys rei- 
daugelio kitu taurių visuo- kalauja iš manęs didelio visų

meniniame gyvenime. įs jo 
nepasitraukė ir iki pat mir-

viui, Naujienoms, Darbui. 
Ir rašė ne taip sau kasdieni
nius. lentrvus klausimus lies
damas, bet filosofijos, reli-

vau. Bet ir nieko 
baigto nepadirbau.

išreikšti norimą mintį. Ypač 
braunasi daug pašalinių dalykų. 
Jei tik pasiskubinu, išeina nie
kai. Dėl to mano darbo vaisiai 

(1956 m. lie-

bingas. Grįžtu į zoologinę, man
dagiau pasakius, biologinę egzi
stenciją. Nuo angina pectoris 
ginuosiu tabletėmis. Ji pasiten-

gijos ir kitais sunkiais kiau- kiną maža duokle ir yra man 
Simais. palanki. Tik retkarčiais . . . Bet

Drg. Juozas iŠ savęs labai mane graužia, t. y. mintijimą
daug reikalavo. Kokių dide
lių reikalavimų jis pats sau 
statė, patyriau iš susirašinė
jimo su juo:

1953 m. liepos 14 d. jis rašė:

“Deja-, iš manęs, brangus 
prieteliau, mažas talkininkas.

graužia kirminas — senatvės 
abejingumas, čia jau nebėra 
vaistų.” (1958 m. balandžio 4 
dieną.)

“Per šią žiemą mano širdis 
dviem pakopom nusileido že
myn. Bet dar krutu, nors lėčiau

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Minties klonis; Suakmenėjęs raiškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Cknyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystes šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiai* gaveftalaia. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centaL

TELEIViy
<36 East Broadvray So. Boston 27, Masa.

“Proletariato diktatūra*1
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną .daro';

1

I

žinių apie save :
, Gimiau 1891 m. kovo 10 d. 
šakių aps. Sintautų vai. Vilke- 

į liškių kaime. Kad šiek tiek mo
kiausi Maskvoje, pats žinai. 
Daugiau savo biografijoj nie
ko neturiu: nei ordinų, nei mok
slo laipsnių, nei kūrinių, nei 
dvaro. Jei į senatvę, nuobo
džiaudamas su jaunesniais, pra
dėjau trvrr'.j rašyti, tai tuš
čias niekas—žaismas.”

Jau minėjau, kad drg. 
Juozas buvo nuoširdus de
mokratas, todėl jis negalėjo 
užmerkti akių ir abejingai 
žiūrėti Į visokio plauko va
distų darbus. Jis plakė juos 
viešai, nekartą užsiminė 
apie juos ir savo laiškuose.

Drg. Juozo nuomonė apie 
tautininkus:

“Skaitau neatsiskaitau tauti
ninkų sąjungos konferencijos 
nutarimus Bostone. Atrodo, kad 
ne lietuvių surašyti tie nutari
mai. O balsavusieji dedasi pa
triotais ir dar žmonėmis su auk
štu mokslu. Tai pavyzdys visiš
ko nusigyvenimo. ar grįžimo į 
smetonijadą.

‘“Papiidymui tautos nelaimių
Perkūnas siuntė tuos..........(čia
pavartotas stiprokas žodis, ku
rių velionis paprastai vengda
vo. J. V.). Palyginus su Krupa-

□a.

SOPHIE BARTUS
RADIJO VALANDA 

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

Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryto. 

Seitadienj k sekmadienį 
nno 8:30 iki 9:30 eal. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 enl. ▼.
Tek: HEmloek 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

reikalu atsiliepė ir Lietuvių 
Kunigų Vienybė Įspėdama

rase:
“Aš sakyčiau Kunigų Vieny

bė visai tvarkoj, ji nėra pažei-

niaus krašto ir iš Kauno. !boj > kariuomenfe >a,ias, 
Meninei programa. pasi-|prie pie(,ras netoli nuo 

Montevideo, st mušė Ispani-baigus, buvo šokiai.
Už šio vakaro surengimą u vicekaralįa;,s *koloniali- 

padėka priklauso Stenevi- kariuon)en. Nuo tos (He.
„ .. o ... , ............................................ cienei, jos dukrelei Nijolei, ; TT - - -

5. Mano išmanymu Salia de- j, privalėjo pasisakyti ir duoti kurj vakare pranešinėjo pir- -t-
ikratiškesnė už Chanbdą. Ir tikintiesiems tokį patarimą, ma lietuviškai ir nakartoda- į,eJ° šviesiau į atutą ziuieti.

Scillos nes Vnb. -T-nsiiL ma.neluX’sK?1.,r paKanoua Ta pergalė juos dar labiau
ociiios, nes koks yra įspėjime tikintie- vo ispaniškai, ir visiems gm- vi ,1=1 „

veiksnys. siems.’ Visi. kurie nnoia Kuni- tariečiams. paskatino kc Ot. (.fel MVO

reiškinys, o pastovus priešas tintis tais, kurie norėtų varžyti dreliūnas, 37 metų amžiaus.
Kunigų Vienybei pasakyti savo Velionis prieš 30 metų Į šią 
išvadas iš Rannito ir Škėmos šalį atvyko SU tėvais dar 
straipsnių. - - . . . ...

“Taip pat laikau nesusiprati-

ateityje būsią krikščionys de
mokratai bei frontininkai. Aš 
darau demokratinį visuomenės 
piūvį, o jis—laicistinį. Toks mu
dviejų nesutarimas. Vienok tu- mu ‘vienvbininkų’ priekaištą
rim dėtis su kuriuo vienu prieš Kunigų Vienybei, kad tas ‘Įspė- 
kitą.” (1956 m. balandžio 29 d.), jimas tikintiesims* išleistas 

“Tautinis Sąjūdis gyvena ta- spaudos atgavimo metais, šis 
tytum savu Tarptautiniu statu
tu: visa kas ne jie—yra sveti

KVIEČIA LANKYTI 
AMERIKĄ

miestuose, bet ypač iškil
mingai Las Kedras mieste.

M. Krasinskas

Pereitais metais ameri- 
jubilėjus negali varžyti kunigų kiečiai turistai užsieny pra- 
prievolės neigiamai pasisakyti leido 2 bilionų 700 tūkrtan-

Sekretorius ragina ameri
kiečius keliauninkams iš už
sienio sudaryti tokią aplin
ką, kad jie jaustųsi esą mie
li, laukiami svečiai.

ma ir dažnai žalinga. Iš jų nėra apie dalykus, kurie jų gano- j čių dolerių, O tuo tarpu tu- KOVA SU VARNĖNAIS
ristai iš užsienio Į JAV atva- ----------
žiavę teišleido mažiau kaip j 1890 metais E u gene 
vieną bilioną. šitas faktas, Schieffelin, kuris norėjo, 
o taip pat ir tas, kad ben- kad Amerikoje veistųsi visi 
drai vis daugiau dolerių paukščiai, kuriuos savo ras- 
plaukia i užsieni, negu iš ten tuose minėjo garsusis rašy- 
grįžta, verčia valdžią susirū- tojas Shakespeare, i New 
pinti, kad daugiau užsienie- Yorko Central parką atvežė 
čių lankytųsi šiame krašte, iš Europos 60 varnėnų, po 
Amerika juk yra įdomus metų atvežė dar 40. Šian- 
kraštas, ir kitų kraštų žmo- dien jų jau yra paplitę vi- 
nė«čia gali daug ko pasimo- soj Amerikoj ir Kanadoj, 
kyti, daug ką pamatyti, o ne Apie 5 metus po atgabe- 
tik maloniai laiką praleisti, nimo jie tesiveisė Nevv Yor- 

Iki šiol gana dideli for-1 apylinkėje. 1900 m. jų 
malumai buvo vizai gauti, Jau buvo Connectieut, 1920
dabar tas reikalas supras- m- Virdžinijoj, o pieš 20 me- 

tų pe pasiekė Kaliforniją.
.. , x • Jų su laiku tiek priviso,

Komercijos s e kietonus j ka(^ ūlrininkai nebeišmano
Luther Hodges vyksta net į nuo • savG aukus ap_
o Europos kraštus ir ten ru- o Rai kuf miestuose
pinsis sukelti didesnio susi- jaįaj (eršįa namus, 
domėjimo lankytis Amen-, Jje tapo ir ,ėktuvų prfe-
K°j” i šai. Atsiminkite, kad 1960

Jo sumanymu jau išleista m. spalio 4 d. Bostono aero- 
reikalingos propagandinės drome pakilęs lėktuvas tuoj 
literatūros turizmo reikalu, nukrito į jūrą dšl‘o, kad pa-
Sekretorius atkreipia dėme- kilant į motorą pakliuvo 
sį į nemalonų faktą—dau- varnėnų, kuriu daug veisia- 
gumas amerikiečių nemoka si aplink ae odromą. Bent 
svetimų kalbų, bet mes, sa- vienas tos lė’ t-ao nelaimės 
ko L. Hodges, turime surasti aiškinimas atsakomybę su- 
būdus, kurie pašalintų tą verčia ant p; .štokų, 
kliūtį taip, kad italas biz- Visokių priemonių yra iš- 
nierius, vokietis mokytojas, gahota su ver'ėi ais kovoti,

pagrindo laukti lietuviško soli- moms avelėms likiminiai žalin- 
darumo.” (1958 m. birželio 2 d.) gi.”

“Prašau sueiti į sąlytį su Į),g Juozo rašyti straip- 
krikščionių demokratų, liaudi- ( sniai ilgai nepasens, todėl 
ninku ir kitų demokratinių gru- labai gerai padarė jo našlė, 
pių žmonėmis, aptarti develan- sumaniusi bent dalį jų išlei- 
diečių siūlymą susifederuoti Lie- sti atskira knyga. Kiekžino- 
tuvos laisvinimo klausimo rė- ma, jau ši rudeni tas rinki
muose demokratinėms grupėms nyS pasirodys. Jis labai lau- 
ir paremti Vliko veiklą, kuri kįamas.
mūsų totalitaristų frontas deda 
pastangas sužlugdyti.” (1956 m. 
birželio 2 d.).

Daug teisybės drg. Juozas 
yra pasakęs mūsiškajam ii' 
bendrajam klerui.

Kada tautininkai pradeda

J. V-

CHICAGO, ILL.

Pagerbė L. Šimutį
Gegužės 28 d. atskiro ko- 

apsiraminti, tenka atsigręžti Į UlitetO buvo suruoštas poky
nepataisomą klerą,
rašė jis 1956 m. lapkričio 
27 d., siųsdamas Keleiviui 
straipsnį “Jėzuitas apie ate
istus.”

1954 m. lapkričio 24 d. jis 
rašė:

“Ši popiežiaus pretenzija (bū
ti neklaidingu. J. V.) man se
niai žinoma. Vyskupas Brizgys 
'žangos žodyje prie knygos ‘Po
piežių enciklikos’ sako, kad po
piežius yra autoritetas ir daly
kuos nebažnytiniuos. Enciklikos 
yra tie popiežiaus nurodymai 
politikos srityje. Bet tie jo raš-

lis “Draugo” redaktoriui ir 
ALTo pirmininkui Leonar
dui Šimučiui pagerbti ir jo 
visuomeninės veiklos 50 me
tų sukakčiai paminėti.

Pagrindinę kalbą pasakė 
iš Washingtono atvykęs 
Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas. Be kitų sveikino 
ir “Naujienų” redaktorius 
dr. P. Grigaitis.

CLEVELAND, OHIO

Balsavo tik G94

L. Bendruomenės Vidurio 
tai yra tik autoritetingi, bet nė- Rinkiminėj apygardoje tė
ra neklaidingi 1870 m. dogmato balsavo 694 asmenys, iš jų prancūzas advokatas ar is- bet nė vien? 
prasme. • Clevelande 368, Detroite i panas gydytojas galėtų res- tenkinanti.

“Gana tragiška ne tik kata- 154, Rochestere 105, Pitts^ torane užsisakyti valgį, gau- Varnėnu naudai reikia 
likų Bažnyčios (Romos Kuri- burgbe 12 ir t. L ti atitinkamą patarnavimą pasakyti, kad jie ne tik na-
jos), bet ir visos krikščionybės Daugiausia balsų gavo: viešbučiuose ir suprastų, kas mus teršia, ne tik uogas 
būklė. Nepasakysiu, kad man St. Barzdukas, J. Bachunas, jam aiškinama lankant isto- mėgsta lesti, bet suėda dau- 
gailėtų mūsų dvasiškijos. bet aš Alf. Mikulskis, dr. Alg. rinęs ar kitokias įdomias gybę visokių vabzdžių ir 
jaučiu juos dirbant Sizifo dar- Nasvytis ir t, t. vietas. i kb-mėlių.

'<!os. nėra pa-
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Pernai kėlė j padanges, 
šiemet pasmerkė

lio, Poznanės, Leipcigo pa-J 
rodose. Briuselyje parodos1 
metu buvo pardavimui pa
skirta 500 lėlių lietuviškais 
tautiniais rūbais. Ir kitur 
lėlės lietuvišku apdaru turė
jusios didelj pasisekimą.tam tikri pareigūnai eis per 

kaimus ir tikrins, ar verše 
liai neskerdžiami, ar nepar
duodami kur nereikia. Jei 
veršelių kontraktavimą pa
didinti žymiai nepavyks, ir vaičių Buvo spaudoje ir per

i i • šiemet bus nedidelis te,yckl radija kritikuojami tie kol-
jo lugada laimėjo pirmūnų prieauglis. chozai ir sovchozai, kurie
varda ir buvo keliama i pa- ... ...laiku nepasirūpino sėklomis 

22,CCO Siuvamų mašinų pavasari() sėjai. Iš Vilniaus 
staliuku i Kubą

(E) Vienai Kauno auto
transporto kontoros remon
tininku brigadai vadovauja 
N. Kulikov. Pereitais metais

Laukai paruošti—trūksta 
tik sėklos

(E) Jau prieš keletą sa-

(langes. O šiemet lapas vi
sai a s Įvertė. Brigados me
chanikams su Kulikovu 
priešakyje prikišama, kad 
jie už Įvairius remontus ima 
kyši—užmokesti i savo kiše
nių. Kulikovas po pereitų 
metų pagyrimo kilo ir parti- 
rėje ir profesinės sąjungos 
ierarehijoj, net buvo išrink
tas i Kauno miesto tarybą.
O dabai’ visa brigada kalti- ~au 
narna. Bet pasirodė stebuk
las. Partiniai pareigūnai pa
reiškė, kad partietis Kulikov 
ne pats kyšius ėmęs, o tik 
žinojęs apie tas machinaci-

pavasano sėjai, 
radijo pranešimo gegužės 

(E) Kauno medžio apd ir- 23 d. matyti, kad ir dabar

KELEIVIS, SO. BOSTON

VIENOS ŠEIMOS TRAGEDIJA LIETIVOJE

Tai vienos šeimos vienu laiku komunistų žiaurumo aukos. O kiek 
tūkstančių tokių šeimų Lietuvoje nukentėję? Kiek jų žuvo Sibire 
ir kitose Sovietijos piaiyoėse? Kiek jų sunkų vargą tebevargst*. 
ir šiandien dar?

bimo kombinatas gavo už
sakymą iš Podolsko Įmonės 
pagaminti 22,000 staliukų 
siuvamoms mašinoms, ku
rios bus siunčiamos Į Kubą. 
Žinoma, visas atsiskaity-

yra tokių kolchozų, kurie 
dar neturi sėklos. Kitur vėl 
kukurūzų sėja atliekama 
rankomis, noi’s tam tikros 
mašinos stovi patvoriuose. 
Bet kai kurie kolchozai be

mas eina per Maskvą, kuri tankų darbo negali apsieiti
ir pelną pasiima. dėl to. 

neturi.
kad mašinų iš viso Alto atsišaukimas

Tarėsi kaip iš Lietuvos 
daugiau iščiulpti

(E) Nepraeina savaitė, 
kad nebūtų naujų Įrodymų 

jas. Taip, galimas dalykas, apie Maskvos pastangas iš- 
Kulikovo partinė garbė bus gauti iš Lietuvos respublikos įi'^?At™fcduijama’'šU?li'ų 
kaip nors išgelbėta, o nu- daugiau žemes ūkio produk- mie^t0 istOnja 
kentės tik eiliniai mechani- tų. Gegužės 18 d. Vilniuje mo šįų įj€
kai. kurie darė tai, kas so- Įvyko platus žemės ūkio pa- a • poįa,.jo <
vietiniame režime plačiai reigūnų, sovietinės valdžios p,opagan(jinjs> nušviečiami
praktikuojama jau ne nuo ir partijos veikėjų pasitan- ..laimėjimaį” sovietiniu lai

ku. Esą pateikiama ir mies- 
informacija bei svarbes-

Leidinys apie Šiaulius
(E) Kaip Vilniaus radi

jas praneša, ką tik iš spau
dos išėjęs kelių autorių pa
ruoštas leidinys apie Šiau-

Kasmet mums laisvėje 
gyvenantiems 1 i etuviams 
tenka minėti liūdnuosius 
birželio Įvykius. Šįmet jų 
minėjimas turi ypatingos 
reikšmės.

Birželio 15 d. sukanka ly-

reso komitetas 1953-54 m. 
Nuo to laiko pavergtųjų tau
tų tragedijos vaizdas paaiš
kėjo dar labiau ir faktaf . li
ko neginčytini.

Iš laiškų, kurie gaunami 
ir anapus Geležinės Uždan-

mas “paruošų klausimais.” 
Firmiausia pranešimą pada- 

Dėl ko sunku mašinoms ,ė Lietuvos paruošų ministe- 
gauti papildomas dalis ,-js J. Vainauskas. Po jo se- 
(E | Vilniaus šlifavimo kė labai ilga eilė pranešimų, 

staklių gamykla plečiama. Ju tarpe ir atvykusio iš Ma

šiandien ir ne vien Kaune.
to
ni adresai.

Areštai konservatorijoj
Bolševikai skelbia Vii 

niaus konsenatorijoj susekę
Statomi nauji korpusai, kur -kvos Sovietų Sąjungos vai- studentų nacionalistų gru
i m • • etl’hinirv L*it rvt za _bus montuojamos naujos 
mašinos, gautos iš Lietuvos 
pramonės, bet ir iš Minsko, 
Odesos, Charkovo, Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Šveica-

stybinio paruošų komiteto 
pinu. pavaduotojo M. Ma- 
karovo. Ministerių taiybos 
pirmininkas šumauskas ir 
partijos šefas Sniečkus taip

pę. nemažai pasodinta kalė
jiman, kiti pašalinti iš kon 
servatorijos.

rijos, Austrijos, Vokietijos Pa* dalyvavo. Kai Makaro
sov lėtinės zonos. Fed, Vo
kietijos, Anglijos. Jei ne
skaityti mašinų gaunamų iš 
pačios Lietuvos, kiti Įren
gimai ateina iš 11 Įvairių 
vietovių ar valstybių. Kai 
šitas mašinas reikės taisvti

Filipinuose apie Lietuvą
Pavergtųjų Europos Tau- isais balsais priimtoje 

tų Seimo centrinio komi- rezoliucijoje konferencija 
teto gegužės 24 d. posėdyje pareiškė Azijos tautų soli- 
v'ado . as Sidzikauskas, to dai urną su dėl savo valsty

bių rėpi iklausomybės ir 
laisvės kovojančiomis Cen
tro ir Rytų Europos tauto
mis, pasmerkė sovietu kolo- 
nizmą ii- paragino laisvųjų 

i valstybių tautas veikti Į>er 
savas vyriausybes kelt Jung
tinėse Tautose visų komuni
stų j >a vergtu jų valstybių ir 
tautų išsilaisvirimo klausi
mą, pripažįstant toms tau
toms teisę laisvai apsispręs
ti.

Didžiausias Manilos laik
raštis “The Manila Times”

-eimo pirmini; ka 
išsamų pranešimą apie savo 
dalvvąvimą septintoje Azi
jos Tautų Antikomunistinės 
l v: o konferencijoje Filipi
nų sostinėj Maniloj.

giai 21 metai, kaip Sovietų *os Amerikoje, ir iš žmonių, 
Sąjungos ginkluotos jėgos į ku,/lems. Pavyko atvažiuoti 
Įsiveržė i Lietuvą, ją okupa- j i .šią me> žinome ge-
vo ir pavergė. Prievarta ir ,aau* kas ten darosi, negu 
teroru užkarta Lietuvai ko-; didelė. dauguma amerikie- 
munistų diktatūra pagrobė Mūsų pareiga juos jiain- 
visų Lietuvos žmonių turtus!formuoti, atkreipti jų dėme- 
—pramone, namus ir lau- Į tą pasibaisėtiną pavojų, 
kug * i kuris gresia tautoms ir žmo-

.. x inėms, patekusiems komuni-
Negana to, metams P1*^-i minės tironijos valdžion. hnkuS PO Sovietų js.verz,- Auklei<iami Sovivtu ko_ 

mo, 1941 m. birželio 13-14

padarė

Konferencijoje buvo at
stovaujami visi žemynai. Ją 
sveikino Filipinų preziden
tas ir v iceprezidentas, užsie
nio reikalų ir karo ministe- 
į iai, Filipinų parlamento 

irminirkas, ir Manilos mie- , 
sto burmistrą-. Konferenci-'
jos atirad.vmo posėdyje da- . (| |ai(,oje ik.
lyvavo ir diplomatinio ko,-, ausdinotokio |Klra(|inin,o 
puso atstovai su popiežiaus straj j; ..Sl(vielinis k„l„_ 
nuncijum pnesakyje. kon- _ Pabauijo tautos

sudaro rūpesrio Chruščio
vui.

V. Sidzikauskas išbuvo 
kelionėje i Tolimuosius Ry
tus dvi savaites. Jis buvo 
taip pat pakviestas apsilan
kyti savaitei Formozoje bet 
dėl laiko stokos ta v izitą ati
dėjo kitų metų pradžiai.

ferencijos dalyvius pneme 
užsieniu reikalų ministeris, 
senato ir at-tovu rūmų pir
mininkai ir Manilos burmis
tras.

PET seimo pirmininkui 
buvo sudaryta proga pasa
kyti kaibą ir reikštis rezo
liucijų komisijoj.

tus? Žinovai jau dabar su
ka galvas, kas daryti, nes jų

----------- ; apskaičiavimu, pavyzdžiui,
Kubos diktatorius par- Colorado upės baseine po 20 

duoda belaisvius už trakto- tų trūks tiek vandens, kiek 
į ius ir buldozerius, o dabar jo reikia 7.7 milionų akerių 
Izraelyje teisiamas žydų ir žemę sudrėkinti 1 pėdą gilu- 
kitu žudikas A. Eicbmanas mo.

UŽ SUNKVEŽIMI 
ICO ŽYDŲ

lonializmo tikrovę Pabaltijo T1’ siūlė pai duoti su-
..... . . , kraštuose, mes turime kartu na'Kimmm paskirtus žydus

grobti Lietuvos gyventojus rcika|auli Ra(| UETUVA1 uz sunkvežimius.
ir juos tūkstančiais gabenti LAXV|JA1 ir EST1JA1 ba *------------
prekiniais traukiniais į Si
birą ir kitas žiauraus klima 
to vietoves Į kalėjimus bei 

darbo sto vvk-t

dd. Maskvos agentai ėmė i

Apie tai tel-me papasako
jo liudininku iškviestas 
Brandt, buvęs Vengrijos so-tų grąžintos laisve ir teisės. 

U Į kurias Maskvos tironai .joms
išplėšė.

pnvereiamas darbo stovyK-, furirnc reikalauti ka(, 
las. šiemet sukanka lygiai bfi b(as TAt:TLMO
20 metų ruo pradėto oku- APSISPRENDIMU 
panto vykdyti lietuvių tau
tos naikinimo.

APELIUOJA J 
PREZIDENTĄ KENNEDYvas buvo išdėstęs, ko Mas 

kva iš Lietuvos paruošų rei
kale laukia, Lietuvos sovie
tiniams gauleiteriams teko 
tuos reikalavimus tik dar 
smulkiau išryškinti, nes Ma
skvai priešintis niekas iš tų 
komunistinių pareigūnų ne-

Stines zvuU bendruomenės

JAV prezidento John F.
Kennedy išvykimo Į Europą 
pasitarti su Prancūzijos pre-
zirlentu de Gaulle ir po to ,re''u“ų CIPAS, kuriuo
pasimatyti Vienoje su Chru- s, .. n .. ’ . ... mos LiETGVA ir KITOS
šciovu išvakarėse Pavergtų- Tie žiauiuš užpuolikai ii iiV I PAKALTUOS TAL- 
jų Europos Tautų seimas pa- lietuvių tautos žudytojai iOS buvo Įsisteigusios sa- 
siuntė jam raštą, kuriame šiandien kelia kolonializ- vo nepriklausomas demo- 
jis prašo prezidentą “aiškiai klausimą, apsimesdami kratines respublikas, turėju-

______ __________ J___ _ ___ . . . _. į areikšti Chruščiovui, kad Pa^e,3rtųjų tautų užtaiėjais sias ko ne viso pasaulio val-
lioliką tiekimo fabrikų? Čia mok.-lo ir technikos komite- į<aro metu ir pokarinių tei- smeikdami vakarinių vai- stybių pripažinimą De JL- 
ir aiškėja viena iš priežas- tas prie Lietuvos Ministerių sinių jspareigojimų ir paža- stybių politiką Azijoje ii RE.
cm, kodėl sovietinėje Lietu- taiybos paskelbė ‘‘Tiesoje dų, liečiančių mūsų devy- Afrikoje. Liūdnų
voie taip sunku su bet kokiu taisykles valstybinių premi- njas Centro ir Rytų Europos Šiand ieną senosios vaka- 
inašinu remontu. Trūksta kandidatams, patiekiant valstybes, Įvykdymas yra linių valstybių kolonijos yra 

savo darbus. Pridėti reikia sąlyga betkokiam JAV san- baigiamos likviduoti ir ku- 
daug Įvairių dokumentų, jų tykių su Sovietų Sąjunga riasi naujos nepriklausomos 
tarpe ii- duomenis apie par- normalizavimui ir kad jo- valstybės, gi tuo tarpu So- 
tiškumą. kiomis aplinkybėmis Tam- vietų Rusijos valdovai, užsi-

Kauno valgyklų trestas sta nesutiksi su Sovietų ko- dėję “tautų laisvintojų”
turėjo dideliu nuostoliu ,oniniu mūslI kraštll vald-y- kaukę- vykdo nuožmios rū

mu.” Tą raštą pasirašė PET sies kolonializmą pačiame
(E) Kauno valgyklų ties- pirmininkas V. Sidzikaus- .Europos viduryje.

(E) Kauno Ad. Miekevi- tas per metus turėjo 350,1 kas ir kitų aštuonių PET at-Į LIETUVA, LATVIJA ir 
čiaus vardo slėnyje Įvykorublių (naujų) nuosto- stovaujamų Centro ir Rytų (ESTIJA virto plonomis so- 
mokdeivių meno saviveiklos Anksčiau trestui vado- Rytų Europos valstybių bei vietų kolonializmo aukomis, 
šventė, kurioje dalyvavo vavo M. Miglinienė, kuri Tarptautinių Sambūrių at- Pavergta taip pat visa eilė 
apie 7,500 aktyvių savivei- dabar yra Kauno prekybi- stovai. | kitų vidurio Europos valsty-

įbių ir laikomos sovietų rep
lėse, vadinamos satelitais.

(juk visos mašinos nusidė-
vi, o sovietinės tuo labiau), d,1s^a- 
iš kur bus gaunamos atski
ros dalys mašinoms remon
tuoti? Ar reiks kreiptis i ke- (E) Valstybinių premijų

i Premijos ir partiškumas

PR1N- 
pasiremda-

pimnininkas.
Jis buvo iškviestas pas A. 

Eiehmaną, kuris pasiūlęs iš- 
lei-ti i užsieni 1 milioną žy
dų už 10,000 sunkvežimių.

daliu, o kadangi pagrindi
nės mašinos surinktos iš vi
jų pasaulio kampų, sunku 
n eitomis tų detalių pasirū
pinti.

Kauno moksleivių dainų 
šventė

klininkų su chorais ir kitais . organizacijų valdybos 
pasirodymais. Vilniuje Įvy- viršininkė. Ji dabar smar
so Vilniaus dainų šventė. k’a’ puolama, kad eilę metų 
Dainų šventėje dalyvavo ba,an>;e išvesdavo pelnus ir

birželio Įvykių 
minėjimai tegu paskatina 
mus padidinta energija 
dirbti ii- kovoti, kartu su vi
so laisvojo pasaulio žmonė
mis prieš komunizmo tironi
ja-

Šitą kovą prašome parem
ti ir aukomis.

Amerikos

apie 10,009 saviveiklininkų.
Ir vėl didelis rūpestis 

dėl veršelių
( E) Per Vilniaus radiją ir 

|ht spaudą raginami kol
chozai ir kolchozininkai šie
met neišskersti naujagimius 
veršelius, kaip būdavę ank
sčiau. Kolchozai buvę įpa
reigoti užkontraktuoti iš

gaudavo Įvairius pagyrimus, 
o dabar paaiškėję, kad daug 
buvę tuščiai išpūsta. Puola
mas ir jos bendradarbis B. 
Kestauskas, kuris iš jėeuito 
pasidaręs komunistiniu par
tiečiu.

'Lietuviški žaislai į Vakarus 
ir Į Kazachstaną

(E) Vilniaus žaislų fab-

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai d» 
džiausią ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė- 
'o lpidėiai

ŽALGIRIO MOSISk<dcBozininkų privačių gy- rikas kas mėnuo pagamina 
volių dideli kieki veršelių, apie 4,000 lietuviškų lėlių ir
bet iki gegužės 1 d. kolcho- 12,000 kitų Įvairių žaislų. Neturintieji laiko storų kny- 
zai ir sovchozai kartu paė- Daugumas gaminių išveža- gų apie tą Lietuvos istori“ 
mos sokontraktavę tik 127,- ma Į “broliškas respubli- jos svarbų Įvyk; skaityti 
500 veršelių (pereitais me- kas,” pavyzdžiui, Į Kazach- šioj knygelėj ras tą, 
tais buvę sukontraktuota staną, o kita dalis ekspor- kiekvienas turėtų žinoti. 

210,000). Į “veršelių tuojama i Įvairius kraštus. “Keleivis“ išleido istori 
‘ " - - - daktarės Vandos

Ši faktą iškelti tebūnie vy
riausias birželio Įvykių mi
nėjimo tikslas.

Kiekvienam aišku, kad 
Lietuva atgaus laisvę tiktai 
tuo atvejo, jei dabartinėje 
lemtingoje kovoje tarp Ry
tų ir Vakaių laimės Vaka
rų demokratijos, kurioms 
vadovauja Jungtinės Ame
rikos Valstybės.

Keldami viešumon Sovie
tų Rusijos kolonializmo 
žiaurumus, mes prisidedam 
padėti tą kovą laimėti.

Kaip komunistinės Rusi
jos despotai Įsiveržė Į Pa

ką baltijo respublikų teritori
jas, kaip jie sunaikino jų ne
priklausomybę ir uždėjo 

Sruo- diktatūros jungą žmonėms,

Kelia didelio susirūpini
mo ir oras, jei jis jau šian
dien Los Angeles virsta dū
mų migla. O kas bus atei
tyje. kada, sakysim, Bosto
no ribos susilies su NewX.”_ 1_ _ oiorKO:

Šiandien pilni keliai auto
mobilių, o kiek kelių reikės 
po 40 metų?. Šiandien vien 
federalinės valdžios žinioje 
esančius parkus, žaidimo

Vadinasi už vieną sunkveži- ; aikštes per metus ajJanko 
mi 100 žydų. ; 600 milionai žmonių, o po

Brandt buvo gavęs leidi- 40 metų spėjama, kad tų 
mą išvykti Į užsieni tų sunk- lankytojų bus beveik 10 bi- 
vežimių ieškoti. Prieš jam lionų. Kaip jie tilps dabar- 
išvykstant Eichman pažade- tiniuose parkuose? 
jes 100.000 žydų išleisti Tai tik keli klausimai, 
avansu, kai jis grįš suteigia- kuriuos atitinkamos Įstaigos 
mu atsakymu parūpinti mi- jau šiandien turi spręsti, 
nėtus sunkvežimius. O kai' planuoti, kaip sparčiai didė- 
tik sunkvežimiai pradės jančius gyventojų reikalavi-
ateiti, tada kasdien būsią 
paleidžiama po 12,000 žydų.

Bet Brandui karo metu 
nepavyko sunkvežimių gau
ti, todėl daug Vengrijos žy
dų buvo sunaikinta nacių

Lietuviu Tarybos i koncentracijos stovyklose.
Centro Valdyba

U. šimutis, E. Bartkus, dr. P. j 
Grigaitis, M. Vaidyla, T. 
Blinstrubas, d r. K. Drauge
lis, A. Rudis, J. Talalas. 
Chicago, 1961. V. 20.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova 

ia savo pažįstamam ai 
'.raugui, tai atsiminkite 
<ad geriausia dovana bu? 
dos knygos:

Stepono Kairio “Lietuve 
Sūdo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
:ant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio ad min {stacijoje: '

l?rna<’wav.
So. Boston 27, Mass.

Taigi, Castro sumanymas 
iž belaisvius gauti taip jam 

reikalingii traktorių ir bul
dozerių nėra originalus. Ki
tas diktatorius—Hitleris už 
ii neblogiau mokėjo žmo
nių galvomis prekiauti.

ATEITIES RŪPESČIAI

mus ateityje patenkinti.

DAR NĖRA MATĘ 
METALO ĮRANKIŲ

Į šiaurę nuo Australijos 
yra didžiule Naujosios Gvi
nėjos sala, kurios vieną da
li valdo Olandiją, o kitą— 
Australija. Jos gyventojai 
—papuasai. Jie gy vena at
skiromis gentimis, kalban
čiomis skirtinga kalba. Re
tai tesutinkama gausesnė 
kaip 10,000 narių gentis, 
kuri kalbėtų viena kalba.

Papuasų gyvenimas labai 
neišsivystęs. Olandijos val
domoj dalyje via tokių gen
čių, kurios nėra mačiusios 
metalinių Įrankių. Savo 
.rankius jos pasidirba iš ak
mens, kaip ir europiečiai da
rė prieš tūkstančius metų. 
Daugelis nėra matę svetim
šalio ir dar tiki, kad ore 
skraidantieji lėktuvai yra 
piktosios dvasios.

Tokios yra labiausiai at
silikusios gentys. Bet daugu
ma gyventojų yra labiau pa
žengę, olandai pamažu ruo
šiasi duoti kraštui savival
dą, o vėliau ir visišką nepri
klausomybę.

Prieš 60 metų Amerikoje 
gyventojų buvo 70 milionų, 
pemai Įų jau buvo 180 mi
lionų, o 2,000 metais numa
toma, kad jų gali būti 330 
milionų. Tik pagalvokime: 
330 milionų po 40 metų.

Ryšium su tokiu greitu 
gyventojų daugėjimu, kyla 
visokių naujų klausimų, ku
riuos nelengva išspręsti.

Nekalbėkime apie tai, 
kiek reikės naujų namų 
tiems žmonėms gyventi, 
kiek visokių įrengimų tuo
se namuose, kiek daugiau 
kuro, maisto ir t. t. Bet jau 
šiandien reikia susirūpinti 

Pakalbinkim draugus, pa- net tokiu dalyku kaip van
duo. Ar jo bus pakankamai 
po 40 metų, jei jo suvartoji
mas tada padidės kelis* kar-

Lynas, supintas iš 200,000 
žmogaus plaukų, gali pakelti 20 
tonų krovinį.
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Castro ir Amerika
ANDRIUS VALUCKAS

Ar ('astro režimas Kubo- kos trumpas laikotarpis nė
jo yra pavojingas JAV ir spėjo pravesti gilesnių re- 
visam Pietų bei Šiaurės Že- formų, nespėjo socialiniai 
mynui? Norint i ši klausimą Įsistiprinti, o reformų pavojų 
atsakyti, tenka nore trum- pajutę, prieš respubliką su
pai peržiūrėti padėti Loty- siblokavo didikų kilmės ge-

.menkoje.
Lotynų Amerika susideda

nerolai, didelių žemių savi-. 
ninkai, katalikų bažnyčios

iš keliolikos skirtingų vais-j palaiminti. Generolas Fran- 
' cisco Franco sužlugdė krau

GREYHOL'ND ALTO Bl SO NELAIMĖ

1'rantLsco, neteko kontrolės 
ietoje. .31 sunkiai sužeistas.

tybių: Kuba, Brazilija, Ar
gentina, Haiti, Čilė, Pana
ma, Meksika, Dominikonų 
respublika, Kolumbija, Bo
livija, Peru, Ekvadoras, Ve- 
necuela, Hondūras, Nikara
gva, Gvatemala, EI Salva- 
dor, Urugvajus ir JAV dalis 
Pueitoriko.

Tų visų kraštų vadovau
jantis luomas politikoje ir 
pramonėje bei prekyboje 
yra baltieji žmonės, dau
giausia ispanų kilmės (Bra
zilijoj portugalų kilmės), 
kuriems didžiulę Įtaką tu
rėjo Ispanijos tradicijos ir 
ispanų tautos būdas bei ka- 
talykybė. Negalima supras
ti Lotynų Amerikos kraštų 
politikos nepanagrinėjus iš
bartu tautos būdo bruožų ir 
tradicijų.

Ispanijos tautai daug Įta 
kos turėjo Įvairūs to krašto 
užkariautojai: keltai, fini 
kiečiai, graikai, romėnai, 
vandalai, visigotai, frankai, 
berberai, arabai, siriečiai, 
maurai, todėl Ispanija buvo 

.... . ... paveikta net keletos žymes-
kino susisieKimo keliu virsi- nįy kultūi-ų: finikiečių, grai-

—Alou, Maiki! mas elektros pagalba. Kai
—Sveikas, tėve! S jis veikia, tai ant jo šviečia
—St i, kur tu buvai perei- žalias žiburėlis. Bet anądien

žiburėlis
kojau. .užgeso, dėlto ta moterėlė ir

—O kam manęs reikėjo? nematė ‘‘stebuklo.*’
—O kas tau sakė?
—Šitą dalyką, tėve, išaiš-

tą nedėldienį? Aš tavęs ieš- Jis sugedo ir tas

—Norėjau tave ant mitin
go nusivesti.

—Kokio mitingo?
—Mūsų Sčeslyvos Smer- ninkas Caliahan. Jis pats 

ties Susaidė buvo susirinkus buvo nuvykęs i Sumner lu
pasi? cdavoti apie dabarti- neI! tą misteriją ištirti, nes
nius trubelius.

_ Apie kokius “trube- susisiekimo valdybai lais-'
liūs”? i^tis ir teirautis, kodėi tame

—Trubelių yra plenti, tunelyje jau nebepasiiodo 
vaike. Ve, Bostono tunely’-' ^ai}e^ Švenčiausia, kū
jo buvo pasirodęs stebuklas. r* piflna stovėdavo tunelio 

1 ai nebuvo iokia

juose jauną demokratiją 
stipriai kitų dviejų diktato
rių padedamas: Hitlerio ir 
Mussolinio. Hitleris nusiun
tė Ispanijon vokiečius laku 
nus, Condor legioną, ir vė
liau už tai pareikalavo iš 
Franco 374 milionų markių 
bei Įvairių prekybos privi
legijų ir politinių pažadų.

Tas trumpas respublikos 
periodas parodė, kad nei 
ūkininkai, nei darbininkai 
nebuvo

i
. i

Kalifornijoj Greyhound autobusas, važiu ><l;;nr s i San 
ir Įvažiavo i medžius. Keturi keleiviai užmušti

Lotynų Amerikos kraštų pri
vertė užsieniečius perdirbti 

pakankamai politi- tas žaliavas vietoje isteig- 
niai pasiruošę demokratinei tuose fabrikuose arba rafi- 
santvarkai. Ispanai mėgsta I nerijose, kaltais net nusavi- 
kraštutinumus, todėl jų dar- S no užsieniečių kasyklas, 
bininkai resusigyveno su naftos šaltinius, geležinke- 
demokratinėmis socialisti- liūs, telefonus, plantacijas, 
nėmis partijomis, o juose bet korupcinės valdžios tuos 
Įsigalėję anarchizmas bei pelnus moka sukišti i asme- 
sindikalizmas. niškus kišenius, plati visuo-

Iš Ispanijos fašistinė pro- menė negali jais pilnai pasi- 
paganda plėtėsi L o tynų naudoti. “Laisvų rankų’’ 
Amerikon, jų falangos*su- ekonominė politika pasibai- 
sukė lizdus Pietų Amerikos gė, užsienio kapitalistai yra 
kraštuose. Argentinoje Įsi- suvaržyti arba nušalinti, 
galėjo Peronas, o iš Argen- Fordo kompanija nuo 
tinos persimetė diktatūra 1927 metų turi gumos plan- 
Bolivijon bei Į kitas respu- tacijas Brazilijoje, prie Ta- 

Ispaniška vienybė

Siaubingi Birželio mėnesiai

blikas. “Ispaniška vienybė77 pajos upės, Amazonės Įta 
kų, Bizantijos, Sirijos, Persi- buvo pastatytą prieš JAV kos. Anglijos kapitalistai 
;os, romėnų ir arabų. Ispa- Įtaką. Keitėsi diktatoriai, turėjo Įvairių koncesijų Pie- 

būdui atsiliepė visų tų perversmai sekė pervers- tų Amerikoje, JAV gaišioji 
toji moteris pradėjo rąšm ė-j ^kariautojų veržlumas, ko- mus, bet diktatūros liko. United Fruit Co. nepasižy- 

vingumas, naujų žemių ir Nors būdavo priimamos gan mėjo teisinga ir protinga 
tui tų ieškojimas, noras iš- liberališkos konstitucijos, ekonomine politika Lotynų 
naudoti ir valdyti. Nuolati- bet diktatoriai jas patys su- Amerikoje, kas davė pa
neš kovos su tais užkariau- laužydavę, nes norėjo pra- grindo JAV priešams suver- 
tojais išugdė katalikiškai tęsti savo valdžią galimai ii- sti tos kompanijos nuodė- 
religini fanatizmą, pasireiš- giau, — būtino tęstinumo mes Amerikos valdžiai.

Tokiose sąlygose yra pui-
—Iš tikrųjų? i ienoje. , __ __ « G__ 7
—Jes, Maiki, čia ne iš- Pane!ė sako Callanan, ^usį jau 10-ame amžiuje. priedanga, 

misiąs.
—O kas ten pasirodė?
—Panelė Švenčiausia.
—Tai koks čia “trube 

lis”?

bet paprastas aparatas van
deniui iš tunelio pumpuoti, 
kai jo tenai atsiranda per
daug. Taigi pergi eitai tė
vai norėjai “pasibažyti.”

—Argi tas gali būti tei
sybė, Maiki?

—Ne tik gali būti, tėve,
—Je-. Maiki, būti tai bū- Wir buvo; Y™ s?buk’ 

v«. Galiu pasibažyti, ansta- -,a Palenltl !»»aiz<lu<>-■ Amerikon žmonės bėgo nuo 
gat. ."Pasirodymais. Juos |idniu jr litini

__ Ar tėvą* matei? dažniausia “mato Karstai
-Aš pats nemačiau, ale ‘ik!n,;ios .mot^ys. Ar ne to-

viena italijonka iš East Bo- klu P>asimanymu buvo su-
, „ /-e kurta šventoji r domeną ;stone mate. Sako, vaziuo- , . J ,

• ................................ 7 • , Ar ne įsgalvctom pasakomjant jai požeminiu tremų, . . .... 1 ,L, i i svertuosius vra paneltastune!vie matėsi sienoje at- -. i f t i• , • t, silpno moto lenku karaiaitissisto jusi Panele Švenčiausia. ..1 . uiKazimieras? Kode! stebuk
las niekad nepasirodo lais
vo ir sveiko proto žmogui,

* bet vis k

itaujonka, lvg norėdama ka . ....
’i i- i - u i,-,‘ dziasi ir laukia KazKoKiospasakyti. Gal ir sake, ba lu- i, .....A v 7 i Immnc io : i.' '

Kada Kolumbas karštli- Tik Kostarika ir Urugva- ki vieta komunistinei pro- 
gišku veržlumu ieškojo nau- jus sudaro malonią išimti, pagandai, ypač tarpe žmo- 
jų žemių, tai beveik tuo pa- nes ten demokratinė san- nių, kuriu būdo biuožuose 
čiu metu Ispanijoje, nuo

kad daugiau nepa-—Nu, 
sirodo.

—Turbūt nieko ir nebuvo.

lr tokia graži, žalios šviesos 
karūna ant galvos, ir kai 
treinas eidavo pro šalį, ji iš
tiesdavo savo rankas i ta

1478 metų, Įsigalėjo švento
ji inkvizicija, kuri ieškojo 
katalikų bažnyčios priešų, 
juos žiauriai kankino ir de- 

ino laužuose. Kada Šiaurės 
jo nuc 
peree-

i kiojimų Europoje, tai Loty
nų Amerikon ispanai veržė
ki ne laisvių ieškodami, o 
turtų, naujų žemių ir val
ei žios trokšdami, kad tuose 
kraštuose Įvestų savo krašto 
režimą, tikybą ir socialinę 
santvarką.

Jau nuo visigotų laikų Is
panijoj buvo dideli dvarai,

tvarka Įsigalėjo seniai ir tu- nėra nuosaikumo, kurie la- 
ri jau gilias tradicijas. Uru- bai sunkiai gali atskirti, ką 
gvajuje yra net dviejų par- jie daro, nuo to, ką jie jau- 
tijų politinė santvarka, libe- čia, nėra originalumo, sa- 
rališkesni colorados—rau- į vaimingumo, o fikcijos ir 
donieji ir konservatyvūs 'fanatizmas. Jeigu ispanas 
blancos—baltieji, bet pagal;muša gyvatę, tai jis ją su-

KOKiai nore \argsei ...... . , , . ...mel jdideh žemių plotai pnklau- smais. 
Isė katalikų bažnyčiai, o ma

konstituciją ir rinkimus pra
laimėjusi partija turi savo 
atstovus valdžioje. Demok
ratija Įsigalėjo Brazilijoje, 
su tam tikrais sunkumais, 
Argentinoje, M e k sikoje, 
Gvatemaloje bei kituose Lo
tynų Amerikos kraštuose, 
nors ten visada tenka skai
tytis su neatsakingų kariš
kių suorganizuotais perver-

pos krutėjo, tik negalima 
buvo girdėti, ba tunelio trei
nas pašėlusiai ūžia. Nu, tai 
kaip tu rokuoji, Maiki. ar 
gali būti didesnis stebuklas?

—Bet sakai, kad daugiau 
jau nebepasirodo?

—Nausa.
—O ar žinai kodėl?
—Nežinau, Maiki. Gal tu

žinai?
—Taip, aš žinau.
—Nu. tai kodėl gi 
- Todėl, tėve, kad Pane

lės švenčiausios ten niekad 
ir nebuvo. Gali “bažytis”7 
kiek nori, bet nebuvo.

—Kaip gi tai nebuvo? 
Juk italijonka aiškiai matė. 

—Ar žinai, ką ji matė?
—Nu, o ką?
—Ji matė tenai siurblį 
—O kas tas siurblys?
—Tai yra aparatas van

deniui traukti, tėve. Tame

i’

ia
.laimės iš dangaus? Todėl, 
kad tokios vargšės perdaug 
tokiomis mintimis gyvena, 
perdaug stebuklais tiki, to
dėl joms ir negyvas daiktas 
dažnai pasirodo gyvu šven
tuoju arba šventąja. Dau
giausia stebuklų yra prigi
ję tokiose šalyse, kur žmo
nės tamsūs. Amerikoje tokių Į 
dalykų nėra. Jeigu ir pasiro
do kokiai davatkėlei “Pane
lė Švenčiausia” tunelio sie
noje, protingesni žmonės 
tuojau dalyką ištiria, ir pa
sirodo. kad tai tik vandens 
siurblys.

—Užteks, Maiki. Gudbai.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

sės žmonių buvo beteisiai 
vergai, vėliau feodalų bau
džiauninkai ir skurdūs ūki
ninkai. Neturtingi darbinin
kai ir ūkininkai niekad ne
turėjo stipresnės itakos val
džioje, išskyrus dviejų trum
pų respublikų laikotarpį. Di
dikai buvo išsikovoję tam 
tikras privilegijas iš kara
liaus, beveik tuo pat metu 
kaip Anglijos didikai išver
žė iš savo karaliaus Magna 
( barta, bet katalikų bažny
čios Įtakoje jie tų privile
gijų neišplėtė Į parlamenta
rizmą, o geriausiu atveju 
tegalėjo tik patarti karaliui.

Vėlesniais laikais išaugu
si kariuomenę pradėjo per 

■savo generolus kištis i val
dymą arba net diktuoti ka

ljanai lengvai nugalėjo 
actekus, nes prieš juos sukė
lė indėnus vergus, bet šie 
vargšai iš vienos vergijos

J. VLKS

Atėjo minėtinos birželio pasaulinio karo padariniuo- 
mėnesio dienos. Prisiminę se lietuvių tauta vienu treč- 
tuos mūsų tautai visokerio- daliu yra sumažėjusi. Atši
pai nuostolingus Įvykius, tu- žvelgiant i kasmetinius ank- 
į ime ryžtis kas prarasta at- sčiau buvusius L i etuvos 

1 gauti. ' žmonių prieauglius 1959 m.
Lietuvos rytų kaimynas— lietuvių tauta turėjo padi- 

Rusijos imperija niekuomet dėti pačioje Lietuvoje iki 
nebuvo draugiškai nusitei- trijų milionų keturiasdešim- 
kęs lietuvių tautai. Ūkiškai ties tuksiančių. O faktinai 
stiprėdama Ru.-ija iš seno tais metais Lietuvoje viso 
veržėsi prie Baltijos jūros, rasta 2,713,000 gyventojų, 
kad turėtų tiesiogini susisie- kutių tarpe kilme lietuvių 
kimą prekybos reikalais su 80"-. Bendrai sumetus api- 
Vakarų valstybėmis. Tiek rikliai lietuvių tauta Lietu- 
carų tiek komunistų vedama voje neteko 800,000 savo 
Rusija nerado reikalo su tautiečių!
savo kaimynais—Lietuva, O kur dar medžiaginiai
Latvija, Estija susiprasti, nuostoliai Lietuvos žmo- 
bet karo žygiais toms trims nėms karo padarinių suda- 

mimpip savo tvar- .lio aiižL'ūitzimi milinnL.Z . . * -v w IJH, V IV M JM'IIMI VI'I « II

ką ir neleido ir neleidžia nėmis sumomis. Ir kas skau- 
joms savarankiai nepriklau- džiausią, kad po karo Lietu- 
.-omai savo šalies bendrus va tų nuostolių neatgavo, 
ūkio kultūros, mokslo reika- Nors Maskva iš Vokietijos ir 
lūs tvarkyti, būti savo šalies kitų nukariautų šalių karo 
pilnateisiais šeimininkais, ■ nuostolius atsiėmė ir iš tų 

Rusijos bolševikų iš smur- . gautų sumų karo nuostolius1 
to gimusi vyriausybė 19181 dengti atitinkama dalis tu-

naikina i dulkes, jeigu ispa
nas meldžiasi, tai jis Įpuo
la i egzaltuotą stovi ir nori, 
kad visi kiti taip pat mel
stųsi, net nori sunaikinti jų 
kūnus, kad tik išgelbėtų jų 
sielas. Argentiniečiai garbi
no Peroną, o jo žmoną Evi-

m. rugpiūčio 27 d., pasirašy
dama Lietuvių įkartoje su 
Vokietiją taikos sutarti, iš
sižadėjo Lietuvos, Estijos, 
Latvijos žemių, bet tų pačių 
metų pabaigoj suorganizuo
ja atitinkamus raudonosios 
armijos dalinius toms Pa
baltijo žemėm- okupuoti. 
Vietos gyventojai sutramdo 
tą bolševikų žygi. Maskva 
priversta pasirašo atskirai 
su kiekviena jų taikos sutar
tis.

1920 m. liepos 12 d. pasi-
tą norėjo padaryti net sven- rašyta su Lietuva sutartimi 
t3Ja- • • Maskva išsižadėjo visiems

Eikime dar toliau. Ispa- amžiams Lietuvos žemių. 
Uas rašytojas Cervantes bet visą laiką tykojo jas vėl 
knygoje “Don Quixote” ap- užvaldyti.
rašo kai p Hidalgo Alonso 1940 m. birželio 15 d. kla- 
Quijana, prisiskaitęs knygų «ta, melu, veidmainyste pri- 
apie senovės ritierių dory- sidengdama Sovietų Sąjun-

pateko Į kitą. Naujuose kra-1 bes, užsimanė sekti jų pa
štuose buvo duotos laisvos 
rankos Europos kapitalis
tams, kurie išnaudojo vie-

įga užima Lietuvą ir viena
vyzdžiu, pakeitė pavardę i diena vėliau Latviją ir Esti 
Don Quixote de la Mancha ia. Kitais metais, 1941 m. 
ir išjojo kovoti su tariamais birželio 14-22 d. Įvykdo lo

tos žaliavas ir turtus, vietos milžinais, iš tikrųjų vėjo ?e šalvse negirdėtą žmonių 
kasyklas bei derlius, skirda- malūnais, atseit tapo tam ti-i medžioklę. Su i mtuosiu 
mi tam tikrą atlyginimą vie-; kros idėjos apsėstas ir nu-j kaip gyvulius išveža Sibiran 
tos valdžioje sėdintiems as-;stojo sveiko proto bei saiko, vergijos darbams. Lietuva 
menims. !Tas pat atsitiko su vargšu per tuos vienerius okupaci-

Daugelis tų kraštų vra Castro, kada jis prisiskaitė jos metus netenka kelių re- 
gan turtingi^—turi aukso, Lenino raštų. . . .
vario, nitratų, naftos, ang- Ispanų dramaturgas Lo
bų, sidabro, cinos, brangių pe de Vega aprašo vienoje 
akmenų , geležies, švino, o dramoje kaip vienas vyras

rėjo tekti Lietuvai, bet iki 
riol negirdėti, kad Lietuvai 
n.as nors būtų tekę.

Carinės Rusijos metais 
Lietuvos gyventojų metinis 
prieauglius svyravo tarp 2 ir 
")' < (nepriklausomybės lai
kais jis buvo 10-12G ), o 
štai dabartinės okupacijos 
nitais ne tik nesimato prie- 
’.ugliaus, bet 1942-1959 m. 
yventojų nuostolis siekė 

»'irš 5 G .
i iesa, per tą laiką pažen- 

ta švietimo srityje. Dau
giau jaunimo lanko viduri
nes ir aukštąsias mokyklas, 
bet mokymas pasuktas Ma
skvos kryptimi, tai yra jau
nimas ugdomas ne savo ša
lies reikalams, bet kartu ir 
Rusjai. Be to, visas mokslas 
persunktas p ropogandine 
bolševikiškai - rusiška dva
sia.

Taip pat ir pramonė pa
žengė pirmyn, bet ir ji pri
taikinta Rusijos imperijos 
reikalams, o ne Lietuvos 
ūkiui. O kai kas Lietuvos 
ūkiui vi.-ai nereikalingo ga
minama, vien kas Rusijai 
naudinga ir jos pigia kaina

simcių tūKstancių savo gy- tie gaminiai issivezami sau. 
ventojų. O bendrai antrojo! Lietuvos ūkio pagrindas 

—žemės ūkis dar nėra pasi
vijęs Lietuvos nepriklauso-

augalai duoda kavos, kaka- myli merginą, nori ją vesti, j dė puskvailiu komediantu, 
vos, bovelnos, tabako, bana- bet prieš tai nori nužudyti histerišku rėksniu, o vokie- 
nų, gumos, brangių medžių jos tėvą. Mes sakytume, kad čiams atrodė genijumi ir 
baldams, cukraus, bet tais tai pasiutiškas kvailumas, Dievu. Pagalios ir mūsų 
turtais gyventojai seniau bet ispanams patinka tokie vargšas Smetona taip pat

mvbės žemės ūkio derliaus 
lygio.

Tai nrisiminus tuo? bir- 
ž lio mėnesiu buvusius siau-
bingus ivvkius. yra apie ką

“Keleivio” administraci- raliams, kaltais juos visiš-!maža pasinaudodavo, nes tipai kaip tik todėl, kad jie paveikė kai kuriuos lietu- pagalvoti, su-imąstyti ir
ja prašo mielųjų skatytojų, kai pašalino ar nusmelkė. įjuos išnaudojo užsienio ka- yra tokie, kad jie don kieho- vius, kad jie net laisvame ryžtis visą mūsų veikimą
kurie keičia adresą, prane- Primo de Rivera buvo vie- pitalistai. chotiški, nes jiems artimi, krašte negali atsikratyti nuo tain nukreipti, kad neatsi-
iant naująjį adresą neuž- nas tokių generolų. 1931- Pamažu sąlygos keičiasi Prisiminkime Hitlerį, kuris vadizmo raugo . . . durtume vien tik mirštan-

tunedyje jis būna opemoja-' miršti parašyti ir senąjį. -1939 metų antros respubli- gero jon pusėn, nes daugelis visiems užsieniečiams atro-1 (Bus daugiau) (Nukelta j 7-tą psl)
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VAIŽGANTAS

RIKAI ir NERIMAI
(Tęsinys)

Taip šita pavardė ir paliko jai. Anot to, kad pritiko,' 
tai prilipo. Ji nepyko už tai, pas tėvus tebebūdama; ir 
pati ėmė kitu.' taip pravardžiuoti, kai savo šeimynėlę su-! 
sidarė.

—Karve gi tu, karve ! Jauti gi tu, jauti!—girdėjosi I 
pavakariais iš Nerimų kiemo, ligi tik susirinko iš laukų. ■ 
Tai Nerimienė dailiai baudė, stabdė ar perserginėjo sa-! 
vo “angelėlius.” sulig tuo. ar jie buvo vyriškosios gymės, 
ar moteriškosios.

—Eik tu, karve!—paprato sakyti ir Nerimas, aiksė
damas kartaus dūmo seilę pro dantis, kada reikėjo mei
liai pabalti pačiutę ar bent su ja nesutikti.

“Karvė” ne toks jau baisus žodis. Iš riebios ar pie
ningos kaivės daug naudos. Ir išvaizda jos ne taip jau 
juokinga: atseit, iš katro galo žiūrėsi, žolės maišė versta- 
pilvė, eiza keverza, du niukso, du kiukso. Bet du spykso 
labai gi ažiai: tokios gražios, ramios ir ašarotai melancho
liškos didelės akys! Pačia gražiąja prasme kaivės var
das labai pritiko Nerimienei ir jos vaikams žaliūkams.

Juoduke Rimienė iš tikrųjų buvo kur kas karštesnio
kraujo už Nerimienę. Bet buvo labai dailiai ramios mo
tinos išauklėta. Ji mokėjo bajoriškai valdytis. Niekas iš 
jos negirdėjo balsesnės kalbos, neg reikia kad girdėtųsi. 
Mokėjo suvaldyti ir piktumą—retas atsitikimas. Barama 
nieko neatsakydavo nei savo tėveliam, nei kitiems. Žiū
rėjo ramutėm savo akim linksmai, nuolankiai, paklus
niai, it piaunama avelė.

Tai buvo mylimas tėvų kūdikis. Ne iš piktumo, bet 
iš švelnumo ir barė ją tėvai—avele, ir jai tai patiko. Ave
lė—geras gyvulėlis. Nieko ji nenuskriaus. Nei ji ragų 
tun, nei ilčių, nei nagų. Nebent ir pačiam Dievui tepasi- 
skundžia savo gailiu ir skurdžiu: mėėė! O vaikučius kad 
myli! Ir ėda ir iš akių neišleidžia. Ligi tik į šalį, tuoj 
“Mėėė. kur tu, nenuklysk, grįžk i mamą!”

Atitekėjus už Rimo, taip pat ramaus, kiek tiek sun
kokos eisenos žmogaus, ji Įnešė dar didesnės ramybės 
dvasios. Iš jų kiemo niekas nieko negirdėjo. Nei jie la
biau savo tarpe susiklausė, nei ko. Bet nesutikę kažin 
kaip mokėjo greičiau susitarti ir atsitaisyti. Taip jau 
Rimienė buvo savo vaikelius palenkus. Žiūrėjo jų, globo
jo, ir ta švelni moteriškės Įtaka išdailino ir nušvelnino 
jų būdą, širdį, sielą. Jei baudė kun ar norėjo suniekinti, 
niekaip kitaip nepravardžiavo, kaip:

—Eikite jūs, avelės, avinai!
Destis, ar buvo bizuotieji, ar ūsuotieji jos vaikai.
Žiūrės žiūrės, būdavo, Rimas Į savo žmoną, kaip ji 

kūdikius globoja ir jais nuolat sielojasi, ir neva šiurkš
čiai, raukydamasis, bet iš tikrųjų beribe meile ištars ne
jučiomis iš jos pačios pasisavintą žodi:

—Kad tu tai tikra avelė: prapuls tavo vaikai!—Ir 
traukia tabokos žiupsni i nosi.

Sodžius negalėjo nepastebėti tų namų dvasių skir
tumo. Tad savo tarpe, už akių, galinių šeimynų kitaip ne
vadino, kaip “‘Nerimo karvės, jaučiai” ir “Rimų avelės, 
avinai.” Tačiau visai nesityčiodami ir nenorėdami užgau
ti ar pažeminti.

Visi aukštaičiai mėgsta savo moteris avelėmis va
dinti, nes tai ir yra tikias lietuvių tipas: nuolaidžios, ne
mokančios priešintis, temokančios verkti, kad beviekė. 
Skaityk, senovės dainas.

Gyžta

Rimas su Nerimu bent galėjo kits kito žiūrėti, viens 
antrą sekti, nes buvo ko. Kiti sodiečiai nė tokio sporto ne
buvo prasimanę. Vienodai pilkas jų gyvenimas gražiai 
tilpo to vieno sodžiaus srityje. Visi nuobodžiavo, tingi
niavo, ypač vėlyvais rudenimis. Ištisomis valandomis tjžo 
kailiniuoti ir kepurėti, už stalų atsidribę pas kaimynus ar 
namie. Nebuvo kuo paįvairinti, kas prasimanyti gražesnio 
ar juokingesnio. Iškalbingas liežuvautojas, aiškiausias 
Jojikas melagis ar sąmoningas juokdarys sodžiuje buvo 
taip pat brangus, kaip geras pamokslininkas bažnyčioje. 
O kad tokio nepiga susilaukti, tai griebėsi mažiausios 
progos pakrizenti, pasišaipyti ir net pasityčioti iš kits 
kito. Pasityčiojimas kariais pavirsdavo tikra barbarybe; 
kartais pasibaigdavo net mirtimi; bet vis tai visai ne blo
gu nora.

ši vėlyvą pavasari ant liežuvio sodžiui pakliūti te
ko Rimams.

Jie laikė samdinę, netikusią Katrę. Niekam ji nekliu
vo ir jos nekliudė. Bet atsitiko priepuolis. Rimo rumba- 
sai bėris iš savo ganyklos nukėpėstavo į Pakalnių sodžiaus 
liūną, ir džiaugiasi, radęs minkštų jaunų viksvų.

Pakalniai žolę labiau brangino už savo plaukus: taip 
jos maža teturėjo. Jų plaukų galėjai kas šventą dieną

UŽ URALO ŽEMES GALO
Pakatasykit, mieli žmonės,
Kalinio vargų dainos,
Tų atodūsių, dejonių,
Vargstant toli nuo namų.

Ties aukštais kalnais Uralo 
Teka upė Vorkuta,
Tęsias dykuma be galo 
Sniego rūbu apvilkta.
Ten nuo amžių pūga kaukia 
Sniegą neša kamuoliais,
Verkia, švilpia, cypia, kaukia 
Įvairiais žvėrių balsais.
Nieks anksčiau ten negyveno, 
Nežinojo kas tundra,
Elniai braidė, kol paseno,
Kur šiandieną Vorkuta.
Žvelk aplink kiek akys mato— 
Vien tik šachtos, lageriai,
Ir toliau dar tebestato 
Iškankinti kaliniai.
Tūkstančiai ten kaulų pūva 
Po Vorkutos pamatais,
Kas tamsiuos urvuos nežūva, 
Nukankina jj darbais.
Šachtos rūksta pajuodavę,
Švilpia kaukia vakarais,
Anglj kruviną išdavę 
Su lavonais kruvinais.
Dieną naktj nesustoja 
Dal bas požemiuos tamsiuos,
Jie aukų visai neboja,
Nes milionai lageriuos.
Traukiniai kaip jūra plaukia 
Pilnais vagonais anglies,
“Daugiau anglies”—kirviai šaukia, 
Nesiskaito su mirtim.
Nesvarbu žmogaus gyvybė,
Jei tik rūksta fabrikai,
Nes valdžios tu nuosavybė— , 
Taip jau Įvesta seniai.
Nieks negali apsakyti,
Kaip ten vargsta kaliniai,
Tartum žvėrys uždaryti *
Neša katorgą kantriai.
Ilgesy paskendę brenda 
Vargą dieną iš dienos,
Su viltim j laisvę skrenda 
Iki grabo valandos.
Jų namuos išsiilgę laukia 
Sesės, motinos, vaikai,
Žmonos iškankintos šaukia 
Vienos vargstančios seniai.
Skrenda metai, viskas mainos, 
Gęsta viltys laukiančių,
Tik jų skaudžiai liūdnos dainos 
Primena žaizdas kančių.
Kaukia pūgos, švilpia vielos,
Neša sniegą kamuoliais,
Tartum mirusiųjų sielos 
Veda kovą su velniais.
Komi, 1955 m.

telienė ir jos dukra, kaip 
pastebi spaudos atstovai, 
kalba tik lietuviškai. Klau
sinėjama, kaip ji gyveno, 
kad tokio amžiaus susilau
kė, atsakė, kad visą amžių 
dirbusi žemės ūkio darbus 

; ir maitinosi paprastais kai
miškais valgiais. Pirmą kar
tą savo amžiuje pas gydyto
ją patekusi 1957 metais 

; Friedlando stovykloje, kur 
vis atvykusieji iš Rytų gydy
tojo apžiūrimi.

į _________________

MOKĖK BŪTI LAIMINGA

Turiu galvoje laimingą 
šeimynini gyvenimą. Sten
kis atrodyti jam (vyrai) 
graži, kai jis grįžta namo. 
Nepasikliauk, kad jis dabar 
vra tavo, ir todėl lyg nebe
būtų reikalo kreipti dėmesio 
į savo nagus, plaukus, bend
rą išvaizdą.

Jei svarbu išorinis patrau
klumas, tai dar labiau svar
bu kitas dalykas.

Būk tokia mandagi savo 
vyrai, kokia esi svetimiems. 
Mandagumas vra ypač svar
bus dalykas žmonėms, ku
rie kartu gyvena. Kasdieni
nė gyvenimo įtampa dildo 
meilę.

Jei esi pavydulinga, nero
dyk to. Tai maža vertingu
mo jausmas. Be to, pavydu
linga moteris yra juokinga.

Tikėk savo vyrai. Pasiti
kėjimas stiprina ištikimybę.

Daugiau girk ji negu peik. 
Kai kurios moterys pradeda 
mėginti pakeisti savo vyrą 
jau tuč tuojau po vedybinių 
iškilmių. Tai kaip jos galėjo 
už jo tekėti, jei jis atrodė 
keistinas?

Gera nuotaika, humoras 
yra daug vertingesnis už di
delę pasogą.

Būk atlaidi, Ir tavo vyras 
vra toks pat žmogus, kaip 
ir tu. Būk švelni. Jis reika
lingas tavo švelnumo taip 
pat kaip ir tu jo.

O. I.

ŠEIMININKĖMS

ti gabalais. Iš kiekvieno ga
balo išimti minkštumą, bet 
palikti nugarkauli.

Išimti*minkštuma, sukapo
ti arba sumalti mašinėle, 
kartu sumalti svogūnus, pie
ne išmirkyta ir nuspaustą 
pyragą, Įdėti kiaušinius, 
druską, pipiras ir, gerai su
maišius, tuo įdaru prikimšti 
kiekvieną žuvies gabaliuką. 
Tokius gabaliukus dėti i 
puodą, o kad žuvis nesviltų 
ir būtų skanesnė,-į jo dugną 
padėti morkų, truputį porų, 
salierų ir petražolių.
Sudėtą puode žuvį užpilti 
šaltu žuvies sultiniu, išvir
tu iš žuvies kaulu ir galvos
(išėmus žiaunas), arba van- į 
deniu ir iš lengvo virti vie-; 
ną- pusantros valandos. Nu
garavusį skystį reikia papil-1 
dyti šaltu vandeniu.

Išvirtą žuvį ataušinti, su
dėti į pusdubenį, papuošti 
virtomis morkomis, svogū
nais, citrinos griežinėliais ir 
žalumynais.

Skystį, kuriame virė žu
vis, galima užpilti ant žuvies 
arba paduoti atskirai.

Prie tokios žuvies duoda
mi krienai.

PAKEITĖ SKRYBĖLES

Susan Appleton iš Allen- 
town. Pa., viršuje su moky
klos baigimo iškilmėms tin
kama kepuraite, o apačioje 
pana ieškanti darbo. Daug 
tūkstančių mergaičių ir vy
rukų dabartiniu metu bai
gia mokyklas ir eina i pa
sauli duonos uždarbiauti.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam SIcaitvti ir Kitara Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. I LIETUVA BtJDO. Stepono Kairio 
Tumėnienė. <lau«- svarbiu patarimu Į labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
vaikų sveikatos klausimais, 136 pri. I /tsiminimai. kaip Ijetuva kėlėsi
kaina ......................................... $1.25 Į iš miego. geriausia dovana kiek-

viena p’-otra gražiai^ kietais vir-
D1ENOJAJ.T. knyg-ncšiu karaliaus” j šriiais. iliustruota tK purianiu. 

sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. j didelio formato. Kaina .... $5 50 tninicuo. 464 Vnmn. ... S6.A0 I
1906 METAI. Kipro Bielinio a'rimi- ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P

nimų antroji
Kaina

dalis, 592 puslaniai. 
......................... $6.00

Abelkio
istorinis romanas iš ž- maiėių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

SENIAUSIA LIETUVĖ

Ji atvyko iš Lietuvos j 
Vokietiją. Tai iš Kidulių ki
lusi ūkininkė Ema Rentelie- 
nė. Dabar ji Vokietijoj yra

vo dukra, kuriai igri jau 72 
metai, atvyko iš Lietuvos į 
Vokietiją, perėjo Friedlan- 
do ir kitas stovyklas ir da
bar gyvena Wanne-Eickel. 
Tos vietovės burmistras pat' 
atvyko i jos butą sveikinti,

Gabaluose įdaryta žuvisI
Du svaru sterko, karšio, 

lydekos ar kitos nekaulėtos 
, žuvies, 31 £» uncijos seno py
rago, tiek pat pieno, 5 un- 
svogūnų, 2 kiaušiniai, tru
putis pipirų, druskos.

Virimui prieskonių: pusė 
morkos, truputis poro ar sa
liero, draska, 3-4 pipirai.

Valant žuvį įdarymui, ne
reikia pilvo perplauti, bet 
išimti vidurius per padarytą 
prie galvos angą. Žuvį nu
skusti, nupjauti ir supiausty-

tVTT/ISNIS 1 PRAEITI. K. 2n,.o i- 
domūs atsiminimai, 477 nsl. ks.5- 
na ........................................... $5.00.

PASAI".lū LIETUVI’
paruošė Anicetas Simutis. daugy
bė žinių lietuvių i anglų kalbomis 
apie lie’trvnu rišame pasan’v. 

454 psl. Karna......................... $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir <»«Tedj«ga^o Jonas Ba
lys. 472 daines s o raidomis. Ang

liškai duota.* kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ie 
lietuviškai nekalbantiems. irišta 
326 pusi. kaina ........................55.00

MAŽOJI LIETUVA. parašė V. Gim. 
butienė. .1. Gimbutą* J. Lingis. J. 
Balys > J. Žilevičius. 226 nsl.. 
kaina......................................... $5.00

LENGVAS LCPAS IŠMOKTI ANG 
LIAKAI. Geriau- ias vadovėlis nra- 

dedantiems »ngtiškal mokyti*, 
duoda ištarimą, angliškus pi«iVab 

bėjimus. Kaina.....................S5 Cnt.
MARLBOROt TGK'S 

SELF-T A T-TG1TT 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo. 
kytis angliškai kalbančiam, 141 
psl., kaina ............................. $1.25

ŽFME DEGA. J Savicko karo metų 
(1930-1945) užrašai. Pirmoji da- 
’is 453 psl. Kaina .................... $4.50

ŽEME DEGA. J Savicko užrašu an
troji dalis, 414 pri. kaina ____ ? 1.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškis: parodo, kt'-p keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

1SEJUSTJEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgė į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 p?:. Kaina $5.00

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

BARABAS. Paer T.agt-rkristo istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbeiio pre
mija Kaina ............................. $2.25n*

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12S puslapiai,

UTHUANIAN' k’,n*................................. • 50
M lokienS „e. LIETUVIŲ KARPOS GRAMATIKA.

Parašė dr. D. Pilka. 
Amerikos lietuviams. 
—ių. Kaina ....................

Pri ;;ikinta 
1 14 pusla-
......... $1.00

DEMOKRATINIO SOČI A LIZMO J CEZARIS. Mirko teeini? romanas 
PRADAI. Populiari ir naudinga Į triiose dalyse, kiekviena dalis no
knyga šių dienų klausimams su- J <2. ara visos 3 dalys.............. $6.00
prasti. Kaina............................. 56e i

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė

seniausia amžiumi, nes jai 
suėjo 109 metai. į dovanodamas už kiekvienus

Senesnio žmogaus Vokie- sulauktus metus po vieną Si
rijoje nėra. 1957 m. gruo- dabrinę markę.
džio mėn. Rentelienė su sa- i Pažymėtina, kad ir Ren-

miestelio karčiamoje be jokio atlyginimo pasirauti; už 
žolę gi tuoj ėmė grebežių, kuris reikėjo vaduoti mokant 
gyvais pinigais pabaudą. Tad Rimo bėri žaloje tuoj pa
sergėjo ir pasiuntė vieną jo parvestų. Bet netvarką pa
sergėjo ir Rimai, buvę lauke. Pasergėjo ir iš tolo ateinan
tį užgrėbėją. Visi nusigando ir, ką beregint, stūmė Kat
rę išvestų bėrio iš svetimos dalies.

Katrė paklusni. Puolė kaip akis išdegusi. Bet juo rū
pinasi, juo kūnas dribsi; ne pirmyn, bet aukštyn šokinė
ja ; kruta, svyruoja visas liemuo nuo pat juosmens, o ko
jos, vis atsibesdamos, nė sulig geru žingsniu nepaskuba. 
Užduso, nušilo, betgi pripuolė bėrį. O grebežninkas nebe
toli. Tad galvoja:

—Jei vesiuos rankoje, rumbasai eis atsispirdamas; 
panorėsiu sušerti, jis ir visai sustos. Geriau užšoksiu rai
ta ir išlėksiu iš pat grebežninko rankų.

(Bus daugiau)

PAJŪRYJE

Lietsargis geriau nuo įdegi
mo apsisaugoti negu alyva.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1925 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali- 3-':> 
psl. K*ina..................................$3.00.

NEMUNO SCNCS, Andriaus Value- 
ko romano ant^ji dalis, 426 nns- 
lapiai. Kaina ............................  $4.0*>

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, m 
meninių formų ntėtojimes- pagrin
dai. Paulius Galaur,*. didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
pop’erinje. Kaina ____ _____  $8.50

STAURUO.nj TAKE’.IU. K B 
Kriaučiūno st.-i— irimai iš I,ietu
vos ir ’š Amerikos lietuvių y v ve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

UKRA TEISYBE arte SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fal-tu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktiku, 
labai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina................. ................... 50 Cnt.

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

\R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI. 
STAUS VIETIN’NKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO P A UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl,. didelio formato, perą ponie- 
ra, kaina ..................................... $2.50

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ ? 
Atvira nuomone, jdomūs arpumen- 
tai. Kaina ............................20 Cnt.

AI TORTU SESEI.Y. V. Fntino-My. 
kolaifio romanas trijose dalysr 
Autorius, pats buvgs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dai va Įrištos j viena 
knvgi), kieti viršai, 631 puslapis JC^tina ...,• •. •••• •,,,... $6,06

M. Micbeisonienė. 250 ivairių lietu_ 
viškų ir kitų tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

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

KISS IN THE DAPK. -T. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
r.a kietais viršeliais $2.60. o mink
štais viršeliais ......................... $1 00

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR LOl,- 
ŠEVTZMAS Pagal Kautski. rao- 
iausiemis žiniomis nepildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt-

SOCTAI.IZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina ............................. 25 Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo p.-tsidares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai d«"I bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ............................. 25 Cnt.

LIETUVOS S’ XIA LDEMOK R A TŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 osL, kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 96 psl.. kaina .. $1.00

SENOVfiS LIETUVIŲ PTNTGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., ger--s popierius, 
kaina ......................................... $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<31 B. Broaduraz ------- 1-------- S®. Boaton, Maaa.
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Politika juokuose
Varšuvoje pasakoja

Mirė garsusis dailininkas Pi
casso ir nuėjo stačiai prie dan
gaus vartų, pasisakė, kas esąs 
ir prašėsi įleidžiamas.

Šv. Petras klausia jo:
—O kaip Įrodysi, kad esi Pi

casso ?
Dailininkas nuplėšė šventojo 

sutano skverną ir teregint nu
piešė gražų paveikslą.

To užteko—Picasso buvo Įlei
stas Į dangų.

Nesunku buvo savo asmenybę 
įrodyti ir dainininkei Galias. Ji 
tik padainavo ir tuoj po to pa- 
siožiavo ir—tiesiai į dangų.

Po to atėjo Lenkijos dikta
torius Gomulko.

Šv. Petras, pasirodo, jo nepa 
žįstas ir paprašė Įrodymų. Go
mulko dėl to užsigavo.

šv. Petras pirma pakraipė gal
vą. bet atsiminęs, kad Nikita 
dažnai minėjo Dievo vardą, pa
kvietė ir ji užpildyti ilgiausią 
klausimų lapą.

Kai atėjo Adenaueris, šv. Pe- : 
tras paspaudė jam ranką ir lie- I 
pė angelui nuvesti ji i jo dangiš
kąjį kambarį.

Dievas, kuris stebėjo šv. Pe- 
• trą. paklausė, kodėl jis Adenau- 
erį Įleido be registracijos la
po ;

—Aš būčiau jam leidęs atsi- 
'. sėsti prie mano stalo, bet, žino

te, tas senis būtų norėjęs čia ir 
pasilikti prie stalo ir kaip aš jį 
būčiau iškrapštęs iš tos vietos?

VIETINĖS ŽINIOS
Tokios parodos 

Bostone dar nebuvo
Su pinigų dirbėjais ii 

cigarečių dėžučių
- Paryžiuje kalbama

Prie dangaus vartų atėjo 
advokatas, šiaip gydytojas ir

—čia ką tik buvo atėję Pi- psichiatras.
casso ir Callas. Jie Įrodė savo 
asmenis ir buvo Įleisti. Kodėl 
tamsta negali to padaryti?— 
kalbėjo jam šv. Petras.

—Picasso ir Callas?—susido
mėjęs paklausė Gomulko.—O 
kas jie tokie?

Advokatas ir gydytojas tuoj 
buvo pasiųsti Į skaistyklą už 
žemėj padarytas nuodėmes, o 
psichiatrą šv. Petrs pagriebė 
už rankos ir Įtempė i dangų sa
kydamas :

—Mes kaip tik ieškome tokio
—Eik. eik,—pasakė šv. Pet- žmogaus. Mums reikalinga tam-

ras.— Tamsta jau 
esi Gomulka.

lionnoj pasakoja

Prie dangaus vartų atėjo 
Eisenhoweris ir prašosi įleidžia
mas.

—Tamstai nieko kito nerei
kia, tik užpildyk šitą klausimų 
lapą. o paskui padarysime ma
žą “skryningą.’’ Prašom sėstis 
čia prie mano stalo ir rašyk.— ' 
atsakė jam šv. Petras.

Po to atėjo Chruščiovas su 
kukurūzų vainiku ant plikės.

Įrodei, kad stos pagalba. Mūsų bosas ap
sirgo manija, jis mano esąs de 
Gaulle. . .

WORCESTER, MASS. 

Senos draugijos

WATERBURY, CONN.

Didžiulis piknikas

Lituanistinė* mokyklos < pensininkams, kurie išsikėlė 
baigiamasis akta* į Į užsieni, pensija temokama 

---------  i tik 6 mėnesius. Jei po to lai-
Bostono Lituanistinė Mo-’ ko pensininkas nesugrįžta, 

kykla baigia mokslo metus pensija jam sulaikoma, 
šeštadienį, birželio 10 d. 9
vai. iš ryto.

Devyni mokyklos moki
niai baigė aukštesniosios 
mokyklos kursą ir jiems bus 
Įteikti atestatai. Kitų klasių 
mokiniai gaus pažymėjimus.
Geresniems mokiniams nu
matytos dovanos.

Mažos skruzdėls 
gyvatę papjauna.

didžiausia

Indai

Baigimo akte kviečiami

BIRŽELIO MĖNESIAI
(Atkelta .s o-o psl.) 

čiųjų padėtyje.
Mūsų tauta dabar labiau

, išblaškyta po visa žemės ru-
V1S1 m?Ky-, tūlį negu bet kada iki šiol 

klos bičiuliai. Šįmet baigia-! tai buvo
mi dvylikti mokslo metai, 
šiais metais baigią mokyklą 
mokėsi joje nuo pradžios.

Kas bus B-nės Taryboje

taip buvo. Jei mums visiems 
gyvai parūptų mūsų visos 
tautos likimas, neabejotinai, 
žymiai sustiprėtume ir tiek 
mūsų kitur gyvenančių, tiek 
Lietuvoj likusių ateitis bū
tų viltingesnė, vaisingesnė

Akademinio Skautų Są- Tokią pro^ą turėjau pra- neoficialiais duome
nimis iš N. Anglijos apygar-jūdžio Bostono skyrius su eitą sekmadienį 1200 Bea 

skautų filisteriais surengė 
Lietuviu Dailės Rinkinių 
Parodą. Abejose tautininkų šimtys. Jų tarpe buvo ir

con St. Motely Brook- dos į L. Bendruomenės Ta
line. Susirinko ‘kelios de- rybą išrinkti: Dr. P. Vilei

šis, dr. B. Matulionis, V. Iz

RAUDONASIS KRYŽIUS 
IEŠKO LIETUVIŲ

Ona Matutienė

JUOZO MACIAUS - MACELIO 
ĮPĖDIN AMS

Juozas Mačius, gimęs 1878 m. 
kovo mėn. Darguriškių km.,- 
Viekšnių vai.. Mažeikių aps., mi
rė 1944 m. sausio 2 d. dali turto 
užrašydamas Marijonai, Petro
nėlei ir Antanui Mačiams, ku
rie prieš karą gyveno Lietuvoje, 
bet dabartinis jų adresas neži
nomas. Jie arba apie juos ži
nantieji prašomi skubiai atsi
liepti.
Consuiate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York24, N. Y.

JEI ESI VIRŠ 30 METŲ IR 
TURI ŽILUS PLAUKUS
būtinai perskaityk tą

Jūs atrodytumėt žymiai jaunesnis, 
jei galėtumėt patamsinti savo plau
kus. Bet nedažykite jų. nes tai atro
do nenatūrališka ir nieko neapgauna. 
Kų gi jūs galie daryti? Vartok mo
demišką būdą (t be dažų), kuris pa
tamsina žilus plaukus tokiu jautriu 
būdu. jog daugumas žmonių manys, 
kad toki yra tamstos plaukų spalva, 

į Maloniai lengvas padarymas—savo 
(Knuipvtė) i Ramuose be kieno nors pagalbos. Nie-rarocią. a Dejose tauuninKų simtys. .jų tarpe ouvo ir ui. u. .uaiuuuuis, - j Ras ir nežinos jūsų sekreto. Įdomau-

namų salėse ir koridoriuose j adv. Z. šalnienė, ir rašyto- bickas, A. ^Giedraitis, O.
jie iškabino 86 registruotus 
ir keliolika neregistruotų 
mūsų dailininku paveikslų, 
kuriu savininkai (viso 21)

jas A. Gustaitis su žmona Ivaškienė ir R. Bričkus. Italių km., Ylakių vel., Mažeikių . tuoj pat 2 butelius visame pasaulyje 
ir kiti, visi padorūs lietuviai, Pr. šimanskas iki šiol Bo- iapskr. Atvyko į Ameriką 1911. 
bet beveik visisugebą ame- stone nebuvo buvęs bet pa- Į MM “•»»»■■• ^no »"«>>-
rikoniškus pinigus dirbti iš matyti Keleivio būstinę §6-i tone, Mass., 118 Market St. j«iwkw

yra Bostono lietuviai. Ren- cigarečių dėžučių ir panašių niai norėjęs. Pagaliau pasi-’ Domas Kazys Šimkus 
gėjai pastebi, kad dėl vie-Į niekniekių, kuriuos mes me- taikiusi proga. Sūnus Juozas brolio Juozo Šimkaus, gim. 1880

gegužine
Šv. Kazimiero Pašalpinė 

Draugija šį sekmadienį, bir
želio 11 d. Maironio parke 
Shrewsbury rengia puikų pi- 

i kniką, į kurį visi kviečiami.
Šv. Kazimiero Draugija ! Šimonio 

yra įkurta 1891 m., taigi ji 
yra viena seniausių vietos 
draugijų.

Narys

Lietuvių Piliečių Politinis 
Klubas sekmadienį birželio 
18 d. prie Lakevvood ežero, 
Bellevue Grove (36 Lake- 
wood Rd.) rengia didžiulį 
metini pikniką. Jis prasidės 
12 vai. ir tęsis iki 9 vai. vak. 
Geras orkestras grieš šokius 
nuo 3 vai.

Įėjimas suaugusiems 50 
centų, vaikai nieko nemoka.

Kviečiame atsilankyti vi
sus Klubo narius, jų šeimas 
su pažįstamais. Tikimės tu
rėti daug svečių iš kitų mie
stų. taigi bus proga su jais 
pasimatyti ir pasikalbėti.

Į šį pikniką yra pakvies
tas miesto majoras Edward 
Bergin ir kiti miesto valdi
ninkai, ir jie pažadėjo būti.

Puikios šeimininkės, ga
mins įvairius užkandžius, 
bus ir gėrimų, silpnesnių ir 
stipresnių. Piknikas rengia 
mas Klubo naudai, taigi ma 
Joniai kviečiame atsilankyti 
senus ir jaunu? ir paremti 
Klubą. Giedra ar lietus, pik
nikas įvyks, nes yra daug 
pastogės nuo lietaus pasi
slėpti.

Komitetas

LOS ANGELES, CALIF.

L.
Balsavo tik 96
Bendiuomenės rinki-

I da ir adresa šiuo adresu:
I TRYSAN CO. Dept. 7«7 

ieško . PEEKSKILL. N. Y.

tažiavo į Providence, R. I., m Getaučiu km., Telšių apskr. 
Aš nejuokauju. J. Tuma- savo sūnaus, kuris Brown i Atvyko į Ameriką 1912 m. ir 

vičienės sumanymu pernai universitete studijuoja pe- į 1938 metais dar gyveno Bosto- 
SLA 328 kp. įsijungė į radi- dagogiką, parsivežti, tai ta
jo stoties WCOP kontestą proga abudu ir atvyko į Bo- 
ir laimėjo bene apie $3,000. stoną.
Ir tada iš niekų pinigus pa- ------------------------------
dirbo. Ta patį ji daro ir šie
met, dar įtraukusi į tą dar-
bąir 365 kp. , Į praeių savaitę mus ap- Urbonavičiūtė uip pat Ky-

Konteste gali dalyvauti lankė svečias iš Scrantono, veno Bostone
pelno nesiekiančios organi- Pa..—Pranas Šimanskas su
zacijos, o SLA tokia yra. j savo sūnų Juozu. Šimanskas Ieškomieji ar apie juos žinan- 

po 5 , Andriušio Už tam tikrą surinktų punk- jau visai arti 80 metų, bet tieji skambinkit, rašykit arba

tos stokos dar tiek pat pa
veikslų negalėjo iškabinti.

Viso labo parodoj buvo 
29 dailininkų paveikslai. 
Dauguma jų gyvena JAV ir 
Kanadoj, bet buvo ir V. Ra
to (Australija), E. Kulvie
čio (P. Amerika), A. Žmui
dzinavičiaus ir K. Šimonio 
(Lietuva) paveikslų. V. Viz
girdos buvo 10 paveik., Pu- 
zino ir Petravičiaus po 7 . 
Viesulo 6 , Rukšlelės ir

tame į šiukšlyną. Vedybos

Svečias iš Scrantono

ne.

Marijona Rimkienė ieško bro
lio Prano Urbonavičiaus, gim. 
1892 m. Rupeinų km. Atvyko Į i 
Ameriką 1910 m. ir 1940 m. dar 
gyveno Bostone. Jo sesuo Domi-

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
rimta moterimi iki 40 metų. be vai
kų. Esu >rerai pasiturintis ir nebu
vau vedęs. Rašyti adresu:

D. I).
8>rt W. 341h Street,
Chicago. III. 123

4 ir t. t.
Parodą aplankius matyti 

kad daugiausia meno pavei- rinkti pirkdamas nurodytos įr

I tų skaičių gali premiją lai- dar gražiai atrodo, yra jud-. užeikite ir pasakyki 
ti, mėti. o tuos pinigus gali su- njs jj- įdomaujasi politiniais Raudonojo skyriuiĮdomaujasi politiniais 

visuomeniniais klausi-, 17
kslų turi inž. J. ir M. Gimbu- markes cigaretes, maisto ga- mais. Amerikoje jis gyvena = 
tai (išstatyta 18), St. Gra- mūrius ir t.1. nuo 1902 metų, o Keleivį'
bliauskas (12), J. Kapočius, Tos kuopos ir šiemet tiki- skaito nuo jo pasirodymo. 
St. ir E. Santvarai (po 7), si konteste laimėti ir savo iž- Užaugino 4 sūnus ir dvi 
1. Vasvliūnas (6), A. ir A. dą stambiomis sumomis pa- dukteris. Visi sūnūs turi ge- 
Gustaičiai (5), dr. B. ir G. pildyti. Ir svarbiausia, kad tarnybas, gerai kalba
Mikoniai C4) ir tt.

Žiūrėdamas parodoj iš- senių.
tai bus lėšos iš svetimų ki- lietuviškai.

muose balsavo 98 asmenys. j -tatvtus paveikslus, gali • Kad kontestantai dar uo
Daugiausia balsų gavo Alė 
Rūta, L. Valiukas, J. Motie
jūnas ir kt.

GERAS SLMANYMAS

Gerb. “Keleivio” administracija.
Kaip “Keleivio” skaitytojas, 

noriu, kad jis ateitų ir į vietos 
Lietuvių Klubą. Todėl siunčiu 
$4.- čeki ir prašau siuntinėti 

Keleivį” vienerius metus šiuo
adresu:

Lithuanian Club 
Lafayette Street.
Paterson 1, N. J.

Jei pasibaigus prenumeratai, 
aš jos neatnaujinsiu, tai reikš, 
kad pats Klubas turi ją atsinau
jinti. Aš tik noriu jiems padary
ti pradžią naujos salės atidary
mo proga.

Linkėjimų Jums visiems ir 
ypatingai Maikiui su Tėvu.

Viso geriausio
John Krukonis

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

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

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

“KELEIVIS’’

636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

akykite Amerikos

Gloucester St., 
Telefonas: KE

Boston
6-6226

15

' Galima kreiptis kasdien, nuo
9 iki 5 vai. vak. (išskyrus šeš
tadienius ir šventadienius). 
Reikia kreiptis Į Mrs. Emma F. 
VVilman. Foreign lnquiry Sec- 
tion.

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CARE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Šeimininkai užtikrina * graži.-) 
ir ramią aplinką * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerą 
ir sveika iki soties maistą * Ma- 

- t^»y naiirnavma Pavakarėlių* 
ž su programėlėmis vaikams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis: 
SILVER BEACH. gražiausias 
Cape 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.

maždaug spręsti apie bosto- liau dirbtų, birželio 4 d. mi-
niečių lietuvių skonį. Jis 
ivairus, kaip įvairūs yra 
žmonės, bet rodo. kad jų 
tarpe yra gerai nusivokian
čių ir šitoj srityj. Labai 
daug tų paveikslų norėčiau 
ir aš savo pastogėj turėti.

Gaila, kad paroda tebuvo 
tik birželio 3 ir 4 dd. atida
ryta. Par tokį trumpą laiką 
gal nevienas norintis nega
lėjo ios aplankyti. Reigėjai 
nusipelno pagarbos už šito
kios parodos surengimą.

Parodą atidarant žodį ta- 
ė dail. V. Vizgirda, o vė

liau dail. Vyt. Jonynas iš 
New Yorko skaitė paskaitą 
apie šių dienų kūrėjo santy
ki su realvbe.

J. V—gas

PARENGIMŲ KALENDORIUS

nėtame viešbutyje jiems bu
vo surengtos malonios vai
šės. Jas pradėjo S. Jurgele
vičius. pakviesdamas A. Ja-

93,000 PENSININKŲ 
GYVENA U2SIENYJ

Pernai Amerikos sociali
nio draudimo įstaiga 93,574

nuškevičiene jom? vadovau- ““j®™ ganantiems pen-
ti.

Buvo daug kalbų, kurio
se prisiminta SLA deimanti
nė sukaktis, jo vaidmuo lie
tuvių gyvenime ir t. t. Kal
bėjo Z. Šalnienė, J. Lekys, 
J. Tuinila, A. Čaplikas, A. 
Gustaitis (paskaitė savo kū
rybos vaisių), dr. B. Miko
nis, A. Andriulionis, J. Ged
mintas, J. Sonda ir kt.

Visi reiškė pagarbą J. Tu- 
mavičienei už originalų bū
dą organizacijos kasai pa
pildyti. Ji pati visus ragino 
dar labiau sielotis SLA rei
kalais—verbuoti narius, uo
liai dalyvauti vykdomame 
konteste, kuris baigiasi lie
pos 1 d., bet vėliau prasidės 
kitas.

Labiau nusipelnę veikėjai 
gavo ir kuklių dovanų.

šio pobūvio surengimu 
daugiausia rūpino® J. Tu
mavičienė su savo dukromis 
—I. Mickūniene ir G. Swek

Birželio 17 d. Balfo rengia
mas Birželio baisiųjų Įvykių 
minėjimas šv. Petro parapijos 
pobažnytinėje salėje.

•
Birželio 25 d. Brocktone Ro

muvos parke Bostono Mišraus 
Choro gegužinė.

•
Liepos 30 d. Lietuvių Darbi

ninkų Draugijos 21-os kuopos 
metinė gegužinė Bemice Clair 
sodyboje prie North Easton,
Mass.

•
Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių 

Draugijos didžiojoj salėje Balfo 
metinis banketas.

Spalio 22 d. Laisvės Varpo
koncertas So. Bostono aukšto- daryta operacija. Dabar Il
sios mokyklos salėj, Thomas gonis sveiksta namie. Linki- 

I Park.

J. V- ras

J. Barisauskui padaryta 
operacija

Senam Keleivio skaityto
jui Jonui Barisauskui, gyve
nančiam ArMngtone prie 
Bostono, praeitą savaitę pa-

me greičiau pasveikti.

sininkams išmokėjo apie 70 
milionų dolerių.

Daugiausiai tokių užsieny 
gyvenančių pensininkų bu
vo Italijoj—23,555, kuriems 
kas mėnuo buvo išmokama 
po $1,496,000.

Antroj vietoj eina Kana
da, kurioj tokių pensininkų 
buvo 12,327. Graikijoje— 
9,739, net Japonijoj 2,973. 
Amerikos pensininkų buvo 
ir Islandijoj ir Hong Konge 
ir jie yra pasiskaidė maž
daug šimte kraštų.

Kodėl tiek daug pensinin
kų gyvena užsienyj? Atsa
kymas yra tas, kad užsieny 
už gaunamas pensijas yra 
daug lengviau pragyventi. 
Pensininką?, kuris čia gau
na nuo 60 iki 80 dolerių per 
mėnesį, čia vargu gali išsi
versti, bet už tuos pat pini
gus Italijoj, Japonijoj ar kur 
kitur galima jau neblogai 
verstis. Todėl daug senų 
darbininkų, Išsitarnavę pen
siją, išvyksta į savo gimtuo
sius kraštu?, ten gauna iš 
Amerikos iždo pensiją ir 
verčiasi daug geriau, negu 
jie galėtų už tą pačią pensi
ją čia pragyventi.

Bet tuo būdu, kaip matė
me, daug milionų dolerių 
išplaukia į užsienį, todėl 
galvojama pensininkų judė
jimo laisvę kiek suvaržyti. 
Jau ir dabar neišgyvenu
siems Amerikoje 10 metų

COSMOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

*1961 m. EKSKURSIJĄ* 
Į LIETUVĄ 5 

apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines

Specialinės grupinės kelionės 
Į ruošiamos lėktuvais ar laivais:

Vietų skaičius ribotas 
'REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO*■

i

įMes taip pat padedam atke-J; 
[liauti jūsų giminėm iš USSR1
1 —---------------------------------
! SMULKESNIU ir PILNESNIU 

INFORMACIJŲ 
rašykite ar skambinkite

l OS.MOS TRAVEL BI REAL. Ine.! Į 
45 West 45tk Street 
Nevv York 36, N Y.
Tel. Orele 5-7711

į SENI AUSI AS IR LABI AUSI AI 
1 PATIKIMAS kelionių biuras J'

2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti
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. DISKEVICIŲ

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

• Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iž Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mai ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868UILIIJIIU
ooooooooooogoooooooooooeosooooooooeoooooooooooon

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKr $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 detimOs) 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
etai.

SLA-SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSITlKUi^ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 1 mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo die;x« Ik 
gilios senatvės.

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

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

1 f
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Skautų piniginis vajus
I

Graži pirmoji gegužinė

Vietines žinios
Kas nori važiuoti j 

W ashingtoną?
Balfo vajus

i si

Bostono meno šventėj 
lietuvių neapsieina

be Dėkui už gerą pamokslą

Bostono meno šventė šie
met prasideda ši ketvirta
dienį, birželio 8 d., ir tęsis 
iki birželio 25 d. Parodoj 
bus apie 250 paveikslų, o 
kiekvieną vakarą bus kita 
meninė programa.

Jau nevienus metus joje 
dalyvauja ir Bostono Lietu- Į ti su J
vių Tautinių šokių Sambū
ris, kuriam vadovauja Ona 
Ivaškienė. Jis ii- šiemet buvo 
; ak. iestas dalyvauti birže
lio 13 d., bet turėjo atsisa
kyti. nes tą dieną dalyvauja 
Valstybės d e p artamento Į 
vergiamame tautinių šokių! 
vakare Washingtone. Tada į 
šventės vadovybė paprašė'

Dėkui tau. Keleivi, už ge
rą pamokslą naujiesiems 
ateiviams, kad jie neatėjo i 
Gaidelio vadovaujamo cho
ro koncertą.

Seniau žmonės netilpda
vo salėj, kai mes dainuoda
vome Miko Petrausko vado
vaujami. nors mūsų daina
vimo negalima visai lygin- 

Gaidelio choru. Tai
tikri artistai. Dar joks cho
ras taip čia nedainavo. O tos 
mergaitės baltomis suknelė
mis ir batukais kaip ange
liukai. Strauso valsų klau
santis atrodė, kad nuo ma
no pečių 40 metų numesta.

Senas Dainininkas 
Red. pastaba.

Mūsų korespondentas pri

Kas prie nuolat apsiniauku
sio dangaus pripratęs, miglos 
tam nebaisios, jei tik yra viltiesBalfo skyrius birželio 5 

d. sušaukė įvairių organi- už jų surasti saulę.
\incas Krėvė

Kas norėtų važiuoti į Wa
sezoną, shingtoną malonioj Bostono zacijų atstovų susirinkimą 
nebuvo Tautinių šokių Sambūrio ii' sudarė didelį komitetą, 

draugijoje ir pigiau negu kuris vadovaus Balfo pinigi 
paprastai, tuoj kreipkitės į niam vajui.
sambūrio vedėją Oną Ivaš- 
kienę (366 Broadvvay, So.
Boston, tel. AN 8-4618).

Išvažiuojama sekmadienį 
birželio 11 d. vakare, grįž
tama trečiadienio

Sunegalavo Pr. Vaičiūnas

Petras
Broektono

is*

Sambūri šokti ši šeštadieni, kišo ne tik naujiesiems, bet 
birželio 10 d. 3 vai. popiet.1 visiems, kurie, nevertindami 

Kas nori pamatui lietu
viu šokėjus šokant Bostono 
meno šventėje, nueikite ši į 
šeštadienį 3 vai. į miesto so
dą (Boston Public Garden), 
kur ta šventė vyksta.

Jaunimas rodė savo 
sugebėjimus

lietuviškos dainos ir choro 
didelių pastangų, nelanko 
koncertų. Koncerte vis dėlto 
daugiau buvo naujųjų atei
vių, nors jų skaičius, palygi
nus su senaisiais, yra mažas. 

I. Strockytė baigė kolegiją

Bostono Skautų Tėvų Ko- Laisvės Varpas praeitą 
mitetas, vykdydamas balan- šeštadienį pradėjo šios va- 
džio 14 d. tėvų susirinkimo sarus gegužinių 
nutarimą talkininkaut skau- Nors pavakarės oras 
tams transporto reikalais, aiškps. o vėliau ir palinojo,
Baltijos ir Žalgirio tunti- nors Bostone buvo kitos iš- 
ninkams pritariant, nutarė kilmės, bet į gegužinę susi- 
įsigyti automobilio plieka- rinko nemažas būrys, 
bą. Gegužinės programą at-

Skautų stovyklų turto ve- liko Onos ivaškięnės vado- 
žiojimas nuomojamomis vaujamas šokių sambūris 
priekabomis sudaro nuolati- pašokęs tuos šokius, kuriuos
nes išlaidas ir daug nerei- jis šoks kitą antradienį \Va- rytą. 
kalingo rūpesčio ir darbo. O shingtone Valstybės depar- 
ir stovyklaujant atsiranda tamento rengiamame vaka- 
ūkiškų reikalų, kuriems nuo- re, ir J. Bei.” orio choras iš 
sava priekaba gali būti la- H orcesterio. geriau pasa- 
bai reikalinga. ius. chorai, nes dainavo vy-

Priekabai įsigyti ir stovy- rų choras ir mišrus. Buvo ža 
klu inventoriui papildyti su- dėtas ir moterų choras, bet 
daryta S300 sąmata. Šią su- caiis dainininkių neatvyko, 
ma tikimasi surinkti iš tė- šia proga noriu pareikšti 
vų ir skautų rėmėjų. Tam nusistebėjimą dėl to, kad 
reikalui pakviesti 5 rinkėjai Bostone vis dar nemokama 
(M. Manomaitis, Fel. Karo- visuomeninės veiklos derin- 
sienė, Kris. Daugirdas, Ig. ti taip, kad nei sau, nei ki- 
Vilėniškis ir St. Jakutis), tiems nekenktų. Seniau bu- 
kurie rinks aukas iki birže- vo skundžiamasi, kad nėra 
lio 30 d. ! parengimų k a lendoriaus.

Skelbdamas rinkėjų pa- Dabar tokį kalendorių Ke- 
vardes, Tėvų Komitetas ma- leivis skelbia, ir vis dėlto 
loniai prašo visus geros va- vienu kartu rengiami tokie 
lios bostoniečius vajų pa- subuvimai, kurie neturėtų 

būti kartu rengiami.

orchesterio Moterų Klubo 
susirinkimas

Įvyks ši ketvirtadieni, bir- 
■ lio 8 d. 7:30 vai. vak. So. 
’ostono Lietuvių Piliečių 
uaugijos patalpose. Tai 
us paskutinis susirinkimas < 
;ieš vasaros pertrauką. Su-' 
įl inkime bus vaišės.

Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Vaičiūnas 
jniverstas liges- Į 

ankstų nį laiką pasilikti lovoje, i 
nora liga nepavojinga. Lin- j 
kime jam greičiau pasveikti.

lš.\LOMOJ AMAS UITAS
So. Bostone, netoli ‘1/ jpjtvčs 

maudynių, naujai atremontuotas.
• H ' iai iu aukšle, ketui ių aioliai ia 
lė tas u vonia, baitas gazo pečiu , 
(virti ir šildyto, balta sinka, 
a,uolūi<s grindy- ir kiti patogu
mai. Teirautis tek: AN 8-2-11.(23)

usirinkime
Valdyba

$450,000 iš vienų pietų

remti.
Reikšdamas pagarbą

BST Komitetas

‘Mėlynieji įstatymai’ veikia

Ž—is

Gavo diplomus

Jaunimo Pava salinėje 
šventėje praeitą sekmadie
nį pats jaunimas ir orogra- 
mai vadovavo (Skirma Ma
kaitytė) ir programą atliko: 
Onos Ivaškięnės vadovauja
mas Tautinių Šokiu Sambū-’ 

RiJvie čfiL-tt
X <■— Z emiiik-n <rxxx wn» v« omft7x>fc. i JX5^C^V^

Aukščiausias teismas nu
tarė, kad atskirų valstijų iš
leistieji seniai vadinamieji

Ilona Strockytė baigė 
Wellesley kolegiją ir pra
eitą pirmadieni gavo*. .. .... A „
“Bachelor of literai arts” ,'.me.l-VnieJi unatyma., regu- 
diploma. Ji studijavo mate-1 hli0JanJt.leJ1. >!,ek-vb« "'.kltk? 
matiką.

Minėtą kolegiją šiais me
tais baigė 384 studentės.

SLA 43 kp. nariams
Imantas Budreika, pianu Visuotinis kuopos nartų 

skambino Rūta Dačvtė ir susirinkimas bus trečiadieni, 
Giedrė Karosaitė, deklama- birželio 14 d., 7:30 vai. vak. 
vo savo eilėraščius Skinna L. Piliečių Draugijos patal- 
Makaitytė, kanklėm skam- pose, So. Bostone. Visi na- 
bino Nijolė ir
Vaičaičiai. Vaidilučių skil- —• • 7 *■ Itis dainavo, o Rimas Mano- Kazimiero Žoromskio pa- 
maitis akordionu pritarė, į rodoj nupirkta keturi pa- 
Gintaro Karoso vadovauja- veikslai. Nupirko Kubiliai, 
mas penketukas pagriežė A. Mažiulis, B. ir J. Vaičai- 
kelis jazzo dalykus. i čiai ir ponia X.

Gintautas riai prašomi dalyvauti.
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Trans--Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 VVest Bronduav. Sn. BOSTON 27. Ma*.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš -nniu rūbų. avalynės, medžiaaru. maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMI PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik
tu sarašą ir aiškius siuntėjo ir sravūjo ad-esus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Daba- galima siusti iki 44 svaru paketus, iei siunčiamieji daiktai _ tek 

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

IŠT AIGA UFTUVIAK V KREIPKITE I.IFTTTVTAK At
Visi siuntėjai isitikino. kad musu istaisra greičiausiai patar-1 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su INTURISTO įralioiitnais.

Siuntiniai priimami kasdien nno 0 iki r vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai ryto iki 7 vai. vak ir nentadieniam min R ryto iki 2 vai. po piet p. Į 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

sekmadieniais, yra teisėti. 
Tokių senų ir beveik jau

užmirštų įstatymų turi ir 
Massachusetts valstija. Vie
nas jų išleistas 1629 metais
iv vSliou čioL- fioL- i m L-aicfac xx tvnau civn ųivn «

bet vis viena jis tiek varžo 
prekybą ir kt.. kad šių dienų 
gyvenimui nebetinka ir to
dėl daug kas jam yra prie
šingas. Bet jį pakeisti tegali 
tik valstijos seimelis. O kol 
kas valstijos prokuroras įsa
kė policijai sekti, kad ista- 
■ymas būtų vykdomas. Iki 
šiol į iį buvo žiūrima pro 
nirštus.

Kaip minėjome. Massa- 
•husetts sekmadienio įstaty- 
nas turt šiokių tokių “leng
vatų.” Uždrausti “visi vieši 
asilinksminimai,” bet lei- 
Ižiami bažnytinės muzikos 
oncertai. gali veikti viešo- 
o naudojimosi įmonės, ga- 
i būti parduodamas tabakas 
ir jo dirbiniai, spausdinami 
’aikraščiai. pardavinėjama 
Iuona iki 10 vai. ryto ir nuo 
t iki 6:30 vai. vak., taipgi 
’edai, zelceris, saldainiai, 
batų valytojai gali dirbti iki 
’ 1 vai. nio ir t. t.

Leidžiama dirbti tokius 
’arbus, kurte netrukdo ki
tiems, galima rinkti kiaut- 
arles (Clams) pajūry, ka- 

•o metu galima dirbti laukų 
darbus—arti. piauti, vežti 
javus ir t. t.

Reikia manyti, kad netru
kus tas įstatvmas bus pri
taikytas šių dienų reikalavi
mams.

Praeitą sekmadienį Bos
tono universitete gavo dip
lomus: inžinieriais—Laimis 
Venckus. Vygintas Girnius 
ir A. G. Juoząpaitis, teisinin
ko—C. F. Kazlauskas, “ba
chelor of aus”—-Jonas Vai
čaitis (biologas) ir D. J. 
Simanavičius.

1 )emokratų s u rengtuose 
egužės 29 d. pietuose pre
zidento John F. Kennedy 
14-jam gimtadieniui pažy
mėti dalyvavo 5000 asmenų, 
kurių kiekvienas mokėjo 
no $100.

Gryno pelno tas pokylis 
tavęs apie 450,000 dolerių, 
s kurių paitijos centiui tek
ia apie $375,000, o kiti pa- 
iliks vietos valstijos orga- 
izacijai 1962 metų rinki- 

ninei kovai finansuoti. De- 
mokratų partijos centras po 
inkimų yra giliai skolose iri, 
•ass. valstijos partija prisi- J 

deda prie skolos mažinimo, f
____ .__________________ i i

Reikalingas
LINOTIPO

OPERATORIUS

Kreiptis
į Keleivio spaustuvę 

asmeniškai ar laišku. Yra 
proga darbo išsimokyti, jei 
kas dar nemoka dirbti.

PAKOVODAMI NAMAI
Dore lies tery, Melville Avė. apy- 

in. ėję, gražus namas-mansion, 7 
’-amb. butas ii l'j vonios savininkui. 
Kiti du butai su voniomis ir atski
rais Įėjiu.ais duoda pajamų $165 per 
mėnesį. Cementinis garažas dviem 

i’om: Gra i vieta. de-luxe gyve
nimas;; Prašo $27.5i»O. Skambinti 
telef. A V 2-0631.
1 — --
• H at ki n ’s Products ♦

MEDICINES & VITA.MINS {
Visokiausių rūšių 

rašykite:
GEORGE SHABINAS 5

t
368 \Vashington Street •

Cambridge. Mass. {«
Galima rašUi lietuviškai )

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus nuu- otis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

{ Turime į ; i
J uis k.-unotrr
«riežtuku nur

i i

Pristatymas garantu<ita> 
Siuntiniai apdrausti

et ' ima rnečzi.e.gų. odų ir kitokių daiktų pigio- 
<. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
$1.G.» už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
Siuntiniai nueina per 1—6 savaites

i General Parcel & Travel Co., Ine.
♦ ?59 W. Broadway, Sc. Booton, Mass. Tel. AN 8-5040

'staiga atdari:
Kasdien 9 V M. - « P. M. 
-eštadieniais s A. M. - t I*. M.

I
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE į
Turėdama.' geią, automatiška aliejaus pečių (burneią) visiš
kai įrengtą i vison.is kontrolėmis ir 2i~> gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ. KAINĄ $275.00

Pr. Kesleris jau žada šokti

Veiklus sandartetis Pra
nas Kesleris ilgai negalavo. 
Bet jis nebūtų žemaitis, jei 
pirmajai pasipainiojusiai li
gai pasiduotų. Jis jau tiek 
sustiprėjo, kad neiškentė 
neatvažiavęs į Laisvės Var
po gegužinę. Ten jis kraipė 
sralvą ir galvojo, ar eiti pol
kutės patrepsėti, bet nu
sprendė tuo tarpu dar ne. O 
senas sąmojus jam grįžo.

Malonu buvo su tuo kietu, 
daug sveiko' humoro turin
čiu prieteliu pasikalbėti.

Ž—is

GEBI ALSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- f*f? C 79/1 f
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro. garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. —-------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

P'n’imilnire tiktai vaisi,»s. išpildome gydytojų re
ceptus ir turime ’'irus gatavu*, vaistus.

Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui i Lietuva ir ki
tus kraštus, kain peniciliną. straptomieiTia rimifoną ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jo? reik vaistu—eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel I~ Rosengard. B- S.. Reg. Pharm..

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

Nno 9 rytu iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
1)25 F Fourth St=,

So. Boston

I

i■
\tlicku visus: pataisymo, remon- | 
to ir proiektavir-.o darbus iš lau- • 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, paira! Jtisų reika- | 
lavimą. Saukite visados iki U va- J 
iandų vakaro. J

Telefonas AN 8-3630 1
I

GR 9-1805 ir AN 8-9304 {

Dengiame Stogus į 
Ir Taisome Juos ♦

ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 
aisome. šingeliuojame, den- » 
'iame aliuminijum ir dažo- į 
ne iš lauko sienas. {

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAI.. VAKARO J 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai' 
Carantuoiame gerą darbą ♦

RayVieiv Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V 8-4! 14 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu, ir bi'nių pardevi
mas, paskolų išrūpii.ima-, v. nkia 
apdrauda I insurance! namu. ba 
du bei autorn'ibi|;ii, pi.<> tolių is 
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pa^a! susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti l'pham’s Corner 
Dorchester, Mass.

} Tel. AN 8-2712 arba Bl 1-9013

i Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

J Lietuvis Gydytojas ir Chirurtas 
I Vartojo vėliai'sios konstrukcijos 

X-RAY aparatą
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2- 4. nuo 7--8
J 534 RROAD’.VAY

SOUTH BOSTON, MASS.
»_

• TELEFONAS AN 8-2805

S Dr. J. L. Pasakomis 
{Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

*
*«
I
♦ Draudžiame nno polio, viso- * 
i <ių kitokių ligų ir nuo nelai- 
‘ nių (ugnis, audra ir kt.) ..

čisais insurance reikalais 
reiptis:
BRONIS KONTRIM

lustice of thePeace—Constable 
598 E. Broadwav 

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

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

I

li

i

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8 (1918

Dažau ir Taisau J
1 <
> Namus iš lauko ir viduje. * 

taisau*
4 
41
J 
•*1

> Lipdau popierius ir 
X viską, ką pataisyti teikia.
♦>►
£»
•e*
t

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Hea, ing—(ias—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
tūpeslingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

51 i

•12 MT. VERNON STREET J 
i
; DOR( HESTER 25, M ASS.
Sx

Flood Sqarc 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST RROADWVY 
SOUTH BOSTON. MASS 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumlieriams 
Visokie geležies daiktai




