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Atskiro Numerio Kai na 12 Centų

Prie Berlyno Sienos (tempimas 
Pradeda Didėti

Siena Keliose Vietose Išsprogdinta; Pasikartoja Susišau
dymai; Abi Pusės Kaltina Priešingąją Pusę; Ar Ko

munistai rengiasi Vėl Pašildyti Berlyno Krizę?
Padėtis Mieste Įtempta

atsitraukdami patys si naikino

pereitos savaitės gale Ber- Kunigai Amerikoj
lyno mieste. \ okietijoj, prie į Ąnįįtclerikalai
komunistų pastatytos kiniš
kos sienos, visokie inciden-’
tai pasidarė dažnesni. Ko-, Monsignoras John Tracy, 
munistai iš rytinės miesto katalikų univeisiteto piofe- 
dalies stiprina savo propa- šorius, sako, kad Amerikos
gar.dą prieš ”Vakarų šni
pus” ir kitokius provokato
rius, kartu griežčiau daboja, 
kad niekas iš rytinės miesto 
dalies nepabėgtų i Vakarus. 
Bėganti vieną žmogų komu
nistų policija peršovė Span- 
dau kanale, ir ta proga tau) 
rytinio ir vakarinio miesto 
policininkų Įvyko susišaudy
mas, vienas lytinio miesto

katalikų tarpe pradeda atsi
rasti antiklerikalų, nors iki 
šiol Amerikoj antiklerikaliz
mo nebuvo. Tas mokslinin
kas sako. kad kunigų per
daug didelis kišimasis į vi
sas gyvenimo sritis ir jų no
ras vadovauti pasauliečiams 
pradeda kelti antiklerikaliz
mą katalikų šviesuolių tar-

I.«<ko lt«rinnm*nės ^džipai.“ tankai ir kliokė karo vežimai sunaikinti pačių laitiNO 
kareivių, kai jie be didesnio pasipriešini mo bčgo nuo komunistu puoliku.

Daug Kaltininkų Ispanijos 
Darbininkų Streike

Asturijos Anglių Kasyklose Streikas Tęsiasi Jau Šeštą 
Savaitę; Generolas Franko Aiškina, Kad Komunistai, 

Liberalai ir Katalikai Yra Kalti Dėl Streiko; 
Šimtai Streikuojančių Padėti j Kalėjimą,

Bet Streikas Tęsiasi.

Tris Karius Aplėkė Aplink Žemę

Astronauto Carpenter 
pasakojimas

pe. Todėl patarimas atsar-
policininkas buvo nušautas. I gį*“ elgtis, kad nenuvanus

Nežinia kas, bet is lytines . antiklerikalų eiles. Kunlgaį
nešto puses sui enge elis jj)ratę įr su išmokslintais mandieris 
astatvtosios per miestą šie- •• • .. * . . . . . •

kapsulę, kad ji būtų reikia
moj pozicijoj, stebėti kurą. 
u kurio pagalba kapsulę ga-

iiijos U z 55 Vai. 
Darbo Savaitę

Amerikos darbo unijų va- i 
das George Meany pereitą

miesto
pastatytosios per miestą šie- katajikais elgtis kaip j Carpenter 8:45 vai. ryto pa-
noa spiogdmimus. Siena ke- „e ejg— su tų katalikų se- | kilo Į erdvę ir po 4 vai. ii' 45
jio^ vietose išversta. Komu- ne]įaįs kai jie atvyko iš se-i minučių nusileido Atlante
nistai sako, kad siena buvu- ■ C.__ •/. . ",nojo Klasto ir čia duvo Kuni-si išsprogdinta anglų grana- CT/ffanomi
•tomis, bet anglai tvirtina, _____
kad tokių granatų, kokias 
komunistai mini, anglai ne
benaudoja jau kelioliką me
tų.

Savaitės gale vėl vienas 
pabėgėlis iš rytinio miesto 
buvo apšaudytas komunistų 
policijos ir paskui nušautas.
Taip rytinio ir vakarinio 
miestų policininkų vėl Įvyko 
susišaudymas.

Spėjama, kad komunistai 
Įtempimą, kari bet kurią die
ną galėtų išpūsti didelę kri- 
tyčia palaiko Berlyno mieste 
zę ir paskui ''gelbėti taiką“ 
su Nikitos pagalba.

Prancūzų Teismas 
Nubaudė Gen. Salan

• N. Gvinėjos Karas
Gali Išsiplėsti

Kautynės tarp Olandijos 
karių ir Indonezijos parašiu
tininkų vakarinėje Naujo
sios Gvinėjos saloje eina 
smarkyn. Olandai išgabeno 
iš Indonezijos karių puola
mų vietų savo civilius gyven
tojus, moteris ir vaikus. In
donezija jau nuleido virš 
400 parašiutininkų, kuriuos 
olandai gaudo.

Amerika vėl pasiūlė a- 
biems kariaujančioms šalims 
sėsti prie stalo ir dar kartą 
ieškoti taikos, pasiremiant 

' Amerikos pasiūlytu planu,

Pereitą ketvirtadienį, ge-» Hma atstatyti į reikiamą po- pasisakė už Įvedimą
gūžės 24 d. Amerikos astro- ziciją... visame krašte 35 valandų
nautas karo laivyno lt. ko- Nusileidžiant astronautas (jarbo savaitės, nemažinant

Malsolm Scott nutūpė 250 mylių toliau, ne- (jai oininkų atlyginimų. Uni- .
gu buvo numatyta, todėl jo : vadas mano kad Į Pagal ku.-j Indonezija pa-
—i._ v., , laipsniui perimtų N. Gvmė-pinus darbo laiką, bedarbių . • valHvr;reikėjo jūroje ieškoti. Jis bu
vo atrastas ir kapsulė, kuriojnusileido Atlante 

vandenyne apie 250 mylių 
nuo numatytos nusileisti vie
tos. Apie valandą laiko lėk
tuvai jo ieškojo ir atrado
saugų mažame laivelyje gi e- i nuspręstas tik po to, kai bus 
ta kapsulės, kurioje jis skn- ivcrtintas „ komandierio
do aplink žemę. Čaipenterio skridimą.-.

Iš jūros ištrauktas astro
nautas buvo nugabentas į 
Grand Turk salą ir iš ten po 
sveikatos patikrinimo, gegu
žės 27 d. jis atvyko į Cape 
Canaveral, Fla., kur papasa-

Prancūzų kariškas teismas 
pei eitą savaitę išnešė spren
dimą geneiolo Salan byloje.
Generolas atrastas kaltas va
dovavęs teroristų gaujoms, 

i bet jis nepasmerktas mirti,
o tik pasmerktas kalėti iki i kojo spaudos atstovams sa- 
gyvos galvos. vo Įspūdžius ir pergyveni-

Teismas atrado ”švelni- Į mus. 
nančių aplinkybių“ ir todėl Astronautas Carpenter 
mirties bausmės generolui buvo pasiruošęs skristi ap- 
neskvrė, nors to paties gene- link žemę tris kartus. Tiek

Vokiečiai Siūlo 
Savo Berlyno Planą

rolo Salan padėjėjas gen. 
; Jou’raud buvo pasmerktas
mirti.

skridimų jis ir padarė. Iš sa
vo ei'dvės kelionės astronau
tas ypač pabrėžė gražius 
vaizdus, kuriuos jam teko 
matyti saulei leidžiantis ir

..LrJIS ŠRI HIV
150 mylių aukštumoje, irgi 
buvo išgelbėta iš vandens. 

Sekantis skridimas bus

PORTUGALIJA RUOŠIAS

Portugalijos vyriausybė 
sutelkė ir laiko aliarmo sto
vyje savo policiją ir vidaus 

,saugumo jėgas laukdama
' naujų neramumų 36 metų 
diktatūros sukaktuvių pro
ga. Prieš mėnesi laiko visoj 
Portugalijoj vyko žmonių 
brazdėjimas prieš Salazaro 
valdžia. Gali pasikartoti.

skaičius krašte sumažėtų, o 
gai nedarbas ir visai išnyktų.

, Kitokią nuomonę tuo 
klausimu pareiškė preziden
to patarėjas ūkio klausimais 
dr. Walter Heller. Jis mano, 
kad sutrumpinimas darbo 
savaitės pakeltų kainas, su
lėtintų ūkio kilimą ir nepa- 

nedarbo.
Ginčas dėl to klausimo

jos valdymą JT organizaci
jos priežiūroje ir tos organi
zacijos priežiūroj atsiklaus
tų gyventojų, kaip jie nori 
ateityje tvarkytis.

Lėktuvo Nelaimėj 
Žuvo 45 Žmonės

Gegužės 22 d. lėktuvas su 
45 žmonėmis nukrito žemyn, 

dar tik prasidėjo. Nedarbas skrisdamas iš Chicagos Į 
kiašte mažėja labai iš pa-;Kansas. Nelaimėje visi 45 
lengvo, kas ir skatina unijas žmonės žuvo. Tyrinėjimas
kelti trumpesnio darbo laiko 
reikalavimą.

Pradeda Tyrinėti 
IS. S. Estes Skandalą

nustatė, kad lėktuvas ore iš
sprogo, bet ar jis išsprogo 
dėl pakištos bombos, ar dėl 
kokios nors kitos priežas-

Dabar gen. Jouhaud advo-
_____  kata i prašo peržiūrėti iš nau-

Vokietiios vv- • j° *r gene, °l° bylą, nes,! tekant, o jis tą dieną matė
oa;,-,ia esą, kaip ji bausti griežčiau Į net keturis saulės tekėjimus

už jo viršininką?
Vakarinės

riausybė pasiūlė savo ”Ber- 
lyno planą“, pagal kuri 
miesto tvarkymas ir toliau ■ 
paliktų keturių didžiųjų 
valstybių žinioje, bet būtų 
sudalyta techniškoji komisi
ja, i kurią Įeitų abi Vokieti
jos ir kai kurios neutralios 
valstybės, ir ta komisija pri
žiūrėtų, kad Vakarinio Ber
lyno susisiekimas su Vaka
rais nebūtu trukdomas.c

Abi Vokietijos Į tą komi
siją Įeitų patariamuoju bal
su.

NUODĖMINGOJ ŽEMĖJ 
JAU 3,000,000,000 GALVŲ

Jungtinių Tautų statistika 
rodo, kad žemės gyventojų 
skaičius jau persirito per 
3 bilionus. Azijoje, be So
vietų Rusijos, gyvena 1,680- 
000,000 žmonių, daugiau 
kaip pusė žemės gyventojų. 
Smarkiausiai dauginosi pe
reitame dešimtmetyje 1950- 
-1960 metais CentraKnės 
Amerikos žmonės, jų kasmet 
daugėjo 2.7G.

VAIDINS AKTORĘ

Aktorė veteranė Sophie 
Tucker. gimusi 1884 me
tais. (kairėj) ir Libi Stai- 
ger. kuri rudenį veidins ak
torės Tucker vaidmenį vei
kale. .vaizduojančiame S. 
Tucker gyvenimą.

! ir nusileidimus.
Iškilęs i aukšti, astronau

tas buvo "besvoriškumo sto
vyje“ — nieko nesvėrė. Pra
džioje, sako jis, pajunti, kad i 
kažkas atsitiko, bet greitai 
pripranti būti be svorio ir 

: net pasijunti daug patogiau, 
nes ir apsivilkti rūbai nieko 
nesveria ir juos patogu ne
šioti.

Astronautas fotografavo 
spalvuotame filme saulės te
kėjimą ir nusileidimą, jis fo
tografavo ir mažas "snai
ges“, kurios lakstė aplink jo 
kapsulę. Jis buvo pasiėmęs 
su savim balioną, kurį palei
do vieną kartą žemę apskri- 
dęs, bet balionas neišsipūtė 
apvalas ir vilkosi paskui 
kapsulę susiglamžęs maišiu
kas su dviem ausim...

Kelionėje aplink žemę, sa
ko astronautas, nėra laiko; 
žiopsoti, nes yra visokio dar-1 
bo. Vienu kartu jam teko! 
net šešiais dalykais rūpintis 
— fotografuoti dangų, ste-1 

l bėti "snaiges“, prižiūrėti

PARODOS l.RAŽlOLĖS

Shcrrv \Vinn iš Luncashi- 
re (Anglijoje) yra išrinkta 
Tarptautinės Parodos New 
Yorke karaliene. Užpakaly, 
je stovi amerikietė Ruselle 
Paterson (kairėj) ir japone 
Tamiko Kawata. Jos bus 
gražuolės palydovės.

Lėktuvo skeveldros Į 
buvo atrastos 150 mylių il- 

kelio niože. Sako, kad 
keleivis buvęs apsi-

angliakasių ir kitų pramonės virš 200,000 dole-
sakų darbininkų streiko I betar tas turi kokį ryšį

Atstovų i-ūmų viena pako- 
misija šį pirmadienį prade
da tyrinėti Billie Sol Estes 
skandalą. Bus apklausinėja
mi pirmiausiai liudininkai, 
kurie gali parodyti, ką iki 
šiol tyrinėjimas jau susekė, 
o vėliau bus šaukiami liudi
ninkai iš vyriausybės eilių, 
kurie parodys, kokie santy
kiai buvo tarp sukčiaus biz
nieriaus ir žemės ūkio de
partamento pareigūnų.

Billie Sol Estes skanda
las brendo keturius metus. 
Tas biznierius dar prie Ei- 
senhowerio administracijos 
pradėjo savo biznį plėsti ne
leistinomis priemonėmis, o 
prie demokratų administra
cijos jis, sako, radęs užtarė
jų ar jo biznio rėmėjų admi
nistracijos ir kongreso na
rių tarpe.

Nuo pat streiko pradžios 
valdžios atstovai sakė, kad 
darbininkų uždarbiai bus 
pakelti, bet kiek, kada ir 
Kaip, vis dar nėra išaiškinta, 
o todėl darbininkai ir tęsia 
streiką. Ispanijos valdžia 
leidžia gandus, kad strei
kuojantieji darbininkai gau
na kažkokias pašalpas iš už
sienių, bet kas tas pašalpas 
moka, taip ir lieka Ispani
jos diktatūros paslaptis.

Iš Ispanijos praneša, kad 
diktatorius Franko ruošiasi 
pertvarkyti savo vyriausybę 
ir pastatyti griežtesnius mi- 
nisterius, kurie darbininkų 
streikus sugebės nuramintu

Ispanijos 
n eroias

diktatorius ge-,
Franko dėl viršj^!° 

mėnesio laiko besitęsiančio vienas

DEMOKRATŲ KOVA

komunistus, libera-:su lėktuvo nelaime, nėra ži
noma.kaltina

lūs ir . . . kunigus. Jis sako, į 
kad kai kurie baskų kunigai 
ir šiaip geraširdžiai remia 
streikuojančius darbininkus, 
kas betgi gei-ų santykių 
tarp valstybės ir bažnyčios 
nesugadins.

Diktatorius sako, kad “ir 
bažnyčia ir valstybė gerai 
žino. kas yra jų priešai," o 
todėl nesą pavojaus, kad jų 
tikslai išsiskirs. ..

Dviejų katalikų organiza
cijų vadai buvo nubausti už 
platinimą atsišaukimų, ku
riuose buvo raginama rem
ti darbininkų streiką.

ALŽYRIEČIAI BĖGA

Kasdien iš Alžerijos vis 
daugiau prancūzų keliasi Į 
Prancūziją ir nuo balandžio 
mėnesio jau 39,006 Alžeri
jos prancūzų jau apleido sa
vo gimtąjį kraštą. Dauguma j 
pabėgėlių Prancūzijos savo i 

'gyvenime nėra matę, o da- 
i bar ten turės kurtis.

I'KIIAIKYTA SI KNELE

Davina Taylor rodo Čaikov
skio muzikai pritaikintą su
knelę C. Dior madų firmos 
parodoj Iaondone.

Ateinančią savaitę Massa
chusetts demokratų partija 
renkasi Į savo konvenciją 
Springfield mieste. Statys 
kandidatus. Varžosi prezi
dento brolis Ed Kennedy su 
E. McCormacku, Jr., atstovų 
rūmų pirmininko giminia- 
čiu, dabar Mass. valstijos 

| generaliniu prokuroru.
Abu kandidatai sako, kad 

jie turi užtenkamai balsų, 
kad partijos konvencijoj lai
mėtų. Bet balsų skaičius pa
sirodys tik birželio 8 ar gal 
9 d. Po to, kandidatai mano 
dar persiimti nominaciniuo- 
se balsavimuose.

Generalinis prokuroras sa
ko, kad daugelis partijos 
delegatų i konvenciją jaučia 
Į juos daromą spaudimą pa
duoti savo balsą už prezi
dento brolį, nes su tuo esą 
rišamas “patronažas”—vie
tų skirstymas valstijos ir 
federalinės valdžios apara
te. Taip ar ne, sunku pasa
kyti, bet tokie kaltinimai 
jau metami vieno kandidato 
adresu.

Konvencija žada būti ga
na audringa ir įdomi.
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Vyriausybės programa
jos priklauso ir tarp 
sako:

kitko

r.aujas kongresas. Iki ankstyvo ru- 
•' ;i savo darbus ir išsiskirstyti rin- laisvin m

Šiemet renkama- 
dens kongresą® o- : i 
Riminei kovai. Laiko <’.ar via nemažai, bet ir darbo dar 
yra daug, nes iš : lento programos kongresas tik la
bai mažą dali d a tea; svarstė ir priėmė arba atmetė, o di
džioji darbo dalis ė .. tebėra prie* akis.

Vyriausybė pasiūlė kongresui labai plačią Įstatymų 
Visa ii vargu bus priimta, bet svar- 

turi būti a' svarstyti ir jų likimas turi 
,as. Tekių Įstatymų tarpe yra mokesčių 
mas, žemės ūkio gamybos rėmimo nau- 

.romiu gydymas iš socialinio drau-

leidimo programą 
besnieii Įstatymą: 
būti aiškiai iš- : 
pertvarkymo ;~;a:
jas tvarkymas, rr

itikos radikalus pertvarkymas ir

“Neseniai Jus (prel. J. Balka
nus) ;.-askeib e Tautos Fondo 
\aniu kvietimą siusti Lietuvos 

reikalui surinktas 
i ir Tautos Fondui. 
: . norėčiau išsiaiš-
reaikkiu klausimu, 
ma:.au. kitiems lie

tau kas Aku
Ryšium su 
knti xci‘ ;a 

“Man ir,
aišku, kotiėl aukas reikia siųsti 
dviem insultui.i<»ni. kurios pas

ta-

dimo fondų, m v ir 
eilė kitų Įstatymų.

Gal svarbiausias iš visų tų Įstatymų senesnio am
žiaus žmonėms vra Į.-zavnias dėl senų virš 65 metų am
žiaus žmonių gydymas iš socialinio draudimo fondų. įsta
tymas, vadinama- -Ar.derson Įstatymu, numato ap
mokėti senų žnu alų b. ūnės ir senų žmonių sanatorijų 
išlaidas. Lėšos tam re i i-: . ..*ų gaunamos iš šiek tiek pa
didintų mokesčių i senatvės pensijų fondą. Įstatymas visai 
neliečia gydytojų ir E renių santykių ir gydytojų apmokė
jimas nėra Įstate m e v .:ma:ytas. B .-t Įstatymas susilaukė 
griežtos opozicijos i- merikos gydytojų draugijos pusės.
Gydytojų draugija gąsdina amerikiečius “socializuota me
dicina” ir pranašauja vi-okių blogybių, jei tas Įstatymas 
būtų priimtas. Prezidi1 tas ir jo vyriausybės nariai nurodė, 
kad gydytojų drav i ja ne pirmą kartą gąsdina žmones 
“socializuota medicina.” ii gąsdino žmones dar tais lai
kais, kada čia buvo a tariamas senatvės pensijų klausi
mas. gydytoju drauriia griežtai protestavo ir prieš gru
pių laisvanorišką sveikatos draudimą ir vis pasakojo apie 
socializacijos pavojus. Tekia organizacija, rodos, nega
lėtu turėti daug 'tako- b it politikoje ji pasirodo Įtakinga, 
nes yra gerai organizuota ir sugeba paveikti nemažai kon
greso nariu. Todėl : statymo likimas dar tebėra svarstyklė
se. Bet vyriausybė mano. kad jis bus priimtas. O jei šiemet 
nebūtu priimtas, tai ųaums kongresas kitais metais tikrai 
pasisakys už tą ar koki nors panašų Įstatymą dėl senų 
žmonių pydvmo. Reikia manyti, kad taip ir bus, jei šio ru
dens rinkimai iššluos iš kongreso tuos atstovus ir nors da
li senatorių, kurie socurriio draudimo išplėtimui yra prie
šingi. Sukeltas žmonių bruzdėjimas už įstatymo dėl se
nų žmonių gydymo nriėmimą gali dar ir šiais metais pa
veikti kongresą, kad Matymas būtu priimtas. Reikia to ti
kėtis. Liūdna būtu. iei reakcingų gydytojų ir pelnagau- Įįų laiminimo gali dėti, kur 
džiu privačių draudimo kompanijų interesai vėl imtų vir- tik jis nori. gali net siųsti tie
su ir žmonių sveikatos rūninimas būtų paliktas kiekvieno sioginiai ir Vilkui, ir Tautos 
žmogaus “privačiai” iniciatyvai. t Fondui, ir kam kitam. Bet

Amerikos gydytoju draugija nėra visi Amerikos gy-1 ne apie atskiru? aukotojus

kui 
jų peni 

(Vilkui

apyiink 
vo aukę 
ke esą-’ 
\ Hitui, 
žin kur 
gos jų 
York;.7 
mūsų ■

; kas į rituos ar tik da!j 
uos trečiai institucijai 
). Kodėl New Yorko ir 
iu aukotojai negalėtų sa- 

. čia pat New Yor- 
iviam Tautos Fondui ar 
o būtinai turi siųsti ka- 
: Chieaga. kad iš Chica- 
idis vėl grįžtų i New 
.'-.r tai nėra pasenusi 

;; veniir.o anomalija?. . .
Ma i ialiniu atžvilgiu 

sėdi Aito kišenėje ir tuo 
u vyriausias veiksnys 
v Hkas. o Altas. . . 
vi na anomalia yra ta, 

to Vykdomojo komiteto 
būti padarytas

Ylika.- 
atžvik 
yra ne ’

“Dar 
Kad .-i!' 
nularin
ik visiems jo nariams vienbal

siai balsuojant. Vadinas, kiek
vienas narys tea tari veto teisę. 
Praktikoje tai gali reikšti, kad, 
sakysim. marksistinė mažuma, 
<uri ir šiandien savo spaudoj 
regužės 1 proga spausdina ko
munistu internacionalą, gali su
trukdyti daugumos nutarimą ir 
tuo būdu sabotuoti laisvinimo 
darbą. .

Šitaip vienuoliški sabota- 
žninkai kviečia aukas, su
rinktas Amerikos Lietuvių 
Tarybai Lietuvos laisvinimo 
reikalui, siųsti kam kitam ir 
i aukotojų valią nekreipti 
dėmesio. Reikalas eina apie 
aukas, surinktas parengi
muose- minėjimuose ir Alto 
skyriuose. Atskiras aukoto- 
Įac. savo auLas. ii- lw vipruu.-

•

JI OZAS VINCAS STILSONAS-STASIL’LEVICIL’S

Gimė 1831 m. rugpiūčio 14 d. Li etuvoje, mirė 1962 m. 
gegužės 19 d. Brooklyne, N. Y.

Ispanijoj ir Portugalijoj
Dvi Europos diktatūros, 

Ispanijos frankinė ir Portu
galijos salazarinė, po ilgų 
metų šeimininkavimo, pra
deda negaluoti. Ar tai jau 
giltinė joms beldžiasi Į du-
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jtoriaus Tito, šalies vicepre- 
• zidentas. Lats savo patyrimu 
pažinęs, kad bolševizmas 
yra nauja išnaudojimo ir

oul Salan byloje. Generolas • M Džjlas nebijojo ų pa. 
buvo nuteistas kalėti iki gy-. sakvd b. kviesti jugoslavijos 
vos galvos. Tikta,. L z _to-;žm;nįs siekti demokratinio 
kius pat prasikaltimus, kitas sotializmo santvarkos. Dži- 
generclas, Jouhaud buvo tu, ,as ne [ik Kė tjesą apie

Gen. Salan “nuteistas’
Pereitą savaitę kariškas' 

teismas Paryžiuje išnešė sa-. 
vo sprendimą generolo Ra-

paties teismo nuteistas mir-
' ti, o juk Jouhaud buvo tik 
i Salano pagelbininkas. . .

Gen. Salan vadovavo ge-'; 
nerolų maištui Alžerijoje; 
prieš Prancūzijos vyriausy
bę ir
pasislėpė

komunizmą, kaip jis ją su
prato, bet pasiliko savo kra
šte. nesistengdamas gelbėtis 
užsieniuose ir iš ten kovoti 
prieš naująją išnaudotojų

... . , klasę- kuri užėmė ovannin-
mawui nepasisekus, , fabl ikantu ir kitų išnau- 
ė ir ėmės! vadovauti (,,‘tojų vim '

"Slaptajai Kariuomenės Or- Tl;(; žviteniu Milovan 
ganizacijai,” kuri dabar Al.’ ilziLH skil1asi nu0 daugelio 
zerijoj tęsia karą prie ara- kUu kovot • pvieš komunj. 
bus teroro priemonėmis. ■ dikutūra.

Kalėjimas iki gyvos gal- Apie j0 knvga ,iar teks 
vos politinėje byloje šiame pi.kaibėtĮ atskirai, 
atsitikime yra lygu isteisini- * <
mui. Teisinas atrado, kad Kinu pabėgėliai 
gen. Salan yra kaltas, kaip

ir “falangos” (fašistinio 
smurto organizacija) galėtų 
dar pasiausti, jei diktatorius 
panorėtų, bet, kaip sakyta, 
kol kas pasitenkinta “tik” 
kelių šimtų darbininkų areš-

kaltinamas, bet kartu surado Iš Komunistinės Kinijos 
“palengvinančias aplinkv- Per paskutines kelias savai
tes,” dėl kurių mirties bau- ? Kong Kongą buvo atbė- 
smė nebuvo taikoma gene- keliosde.-imtys tūkstančių 

i kiniečiu ieškoti prieglobsčio 
ir maisto. Tai nebuvo politi
niai bėgliai, bet žmonės, ku
riuo.- badas ir nekenčiamas

rolui Salan
Tos “palengvinančios ap 

linkybės,”be abejonės, yra
paties generolo de Gaulle , . ... , .
veidmainiška ar pasikeitusi komunistų režimas skatino 
nnlitilia. Kada aen de Gani- »skotl prieglobsčio anglųpolitika. Kada gen. de Gaul 
le priėjo prie valdžios, jis

ris, pasakyti sunku, tik aiš- tu. Kai kas sako, kad gen. i. 
ku via, kad Ispanijos ir Por- Franko nori vaidinti kultū- 
tugalijos žmonės nori jų at- į ringą žmogų ir nori savo re 
sikratyti.

Ispanijoj jau antras mė
nuo streikuoja virš 100,000 
darbininkų anglių kasyklose
ir kitose ūkio Sakose. Astu- 
rijos provincijoj angliaka-

.įvaldomoj kolonijoj. Kodėl 
komunistai netrukdė kinie-

žimą parodyti irgi padorio
je šviesoje, nes frankinė Is
panija tikisi Įeiti Į Europos 
bendrąją rinką,” kurioje

■»! r* » an « arvLr ičL’Z UOI GJIIIJ JII\IZ9X\17S ru-ironiaani- vigomi/avi-

žadėjo tęsti kara Alžeriioj .. , , . . , . . .
ir tų kraštą žadėjo išlaikyti 7.1 -larbininkams ir valstie- 
Prancūzijos valdžioje. Bet pam-* bėgti j užsieni me
to savo pažado gen. de Caul- kas tlk, al ne2!n0’ ^t1.Pere.'- 
ie neišpildė, jis sutiko duoti ^valt? sta.«a. M*" 
Alžerijai nepriklausomybę, !>Iu<l,maS Įasibaige Per ke- 
kitaip sakant, melagingais tunas savaites anglai gi ązt- 

'no į Kinija apie oo,000 papažadais priėjo prie vald 
žios. Tuo tarpu gen. Salan PaDegenų

1_
jos vra laisvos ir gali strei- ... A . ,.A., .liko ištikimas tai politikai, 

kurią de Gaulle žadėjo ves-
gaudami aiškaus pažado ka- kaip de Gaulle ar Adenaue- nuo kurios atsimetė,
da ir kiek uždarbiai bus pa- ris. Kiti vėl spėja, kad gen.

šiai metė darbą, reikalauda- kuoti. Franko noris parody
me uždarbių pakėlimo, ir ne- ti, kad ir jis nėra blogesnis

dytojai. Nemažai gvdytojų tai draugijai iš viso nepriklau- kalbėjo prel. J. Balkūnas, o keiti, streiką tęsia. Tuo tar- Franko nenori dar daugiau 
so. o nemažas skaičius srvdvtojų. tos draugijos nariu, ne- ‘ aPie organizacijų ir parengi- pU streikas persimetė ir Į
pritaria draugijos vadovvhės reakcingam nusistatymui.

Gydytoju draugija daro nemažai Įtakos i Įstatymų 
leidėjus organizuotu laišku rašymu kongresmonams ir se
natoriams “prieš socializuota mediciną.” šiais metais ir 
senųjų žmonių, ivair'r- organizacijos pradėjo daryti spau
dimą i Įstatymų leidėjus ir laišku rašvmu ir masiniais su
sirinkimais no vis? • ą. Bet dėl laiškų Įtakos i Įstatymų 
leidėjus galima ’ čti abejonių. Dabar švaistomame ista- 
tvme dėl mokės ’” • p;*varkymo. siūloma oakeisti mokes
čių rinkimo tvaria nuo žmonių gaunamu dividentu iš Įvai
riu korporacijų, kompanijų ir banku. Naujai siūlomame 
istatvme num?*2r” '■mokesčius nuo dividentu rinkti taip, 
kain dabar renkami mokesčiai nuo uždarbių—atskaitant 
mokesčius prieš juos išmokant. Mokesčiai patys nėra pa
keičiami. Bet prieš roki mokesčiu rinkimo būda pakilo di
džiausia audra, istatvmu leidėiai vra užversti laiškais su 
protestais. Taunvmo ir kitokie bankai pasi'-ūpino sukelti 
žmonių pasinru : mm ♦ m istat”mui. bet tikroji priežas
tis vra. tur būt. ta- kad d?ncr žmonių gautas paiamas iš
dividentu dabar vi=ai nuslepia ir iokiu mokesčiu nuo tu gauti isakvmus iš aukščiau, 
paiarun nemok?. r’?kMrę mokesčiu rinkimo būda naia- todėl jie neisivaizdina. kaip 
mu paslėpti nebevTbu salima, kas ir yra priežastis, kodėl keliu grupių žmonės gali su
tink dau^ ŽTnorJ’i i .'tM'-s-”01*9 nrieš. numatvta ist.atvmari sėsti prie stalo ir surasti ben- 
ši?me atsitikime nerdare- <jiHeli protestai ^ali tik prisi- kalba ir net daryti ben- 
d®ti prie to. k?-4 nnr,kesčių rinkimo tvarka nuo dividentu
bus pakepu Ki»k ir gydvtoiu draugijos suorea-
nimotas lmčl-n v; " senu žmonių n’dvma ir

muose surinktas aukas, ku 
rias “Altą mylintieji” sabo- 
tažninkai norėtų nukreipti 
kur kitur.

Žinoma, galima būtų to
kia pat teise ir tokia pat lo
gika kviesti visus tikinčiuo
sius. kad jie savo aukas baž
nyčiai ar vienuoliams duotų 
ne parapijų klebonams ar 
kamendoriams, bet siųstų 
tiesiai Į Romą, kur yra auk- Į 
ščiausias autoritetas, kuris 
žinos, ka su tais pinigais pa
daryti. . .

Dėl Amerikos Lietuvių 
Tarvbos nutarimo vienbal
siškumo, atrodo, kad vie
nuoliški sabotažninkai nėra 
.girdėję, kas yra sutartinas 
darbas. Jiems Įprasta vra

gretimas provincijas ir net 
Į kitas ūkio šakas.

Visą pasauli stebina tas, 
kad gen. Franko diktatūra, 
: alyginti žmoniškai su strei
kuojančiais darbininkais el-

ei-zinti kunigų, nes bažnyčia, 
nujausdama diktatūros ga
lą. pradeda dėtis darbinin
kų užtarėja ir net “pripažįs
ta” darbininkams teisę strei
kuoti !

Tokie stebuklai katalikų
giasi. Keli šimtai darbininkų bažnyčiai nėra naujiena.

prjnS fųvuab’nio d ’pnd’mn pls+rm? turi kelti Įtarimo, kad 
tai daroma r>o rP'1 “poTpli-rmo” baimės, bet dėl gydytojų 
ir privačiu draudimo įmonių pelnų.

• drus nutarimus. Atrodo, 
į kad toks bendradarbiavimas 
Į vienuoliams ir iu laisvai 
lamdomiems plunksnos dar- 
; bininkams vra visai sveti
mas. Tuo tarnu Amerikos

APŽVALGA
NEPAVYKGS’O PF.PVER-

SMELIO ATGARSIAI
Neseniai nrel. R Balkūnas 

kvietė lietuvius siųsti žmo
nių sudėtas aukas . ■ Vasa
rio 16-osios minėjimų kam 
jos skirtos—Amctikos Lie
tuviu Tarybai ar Tautos 
Fondui. Tas rac; ras, ma
tyti, buvo reika: vas, nes

vo Įleista Į Hong Kongą, o 
dalis jų dar slapstosi prie 
sienos.

Kodėl komunistai kelias 
savaites leido norintiems 
bėgti netrukdomai iš kaimų 
ir miestų i Hong Kongą? 
Kodėl staiga pabėgėlių vil
nis atslūgo? Tikro atsakymo 
i tokius klausimus dar nėra. 
Tai komunistinės santvarkos

Teisme buvo Įrodyta, kad 
gen. de Gaulle specialiniu 
|raštu žadėjo generolui Sa
lan. kad de Gaulle politika 
būsianti išlaikyti Alžerijos 
kraštą prancūzų rankose.

Tose aplinkybėse teismas, 
nors ir paskirtas paties gen,' ri<
de Gaulle, negalėjo visai ‘ ‘ 1 
neatsižvelgti Į “švelninan
čias aplinkybes.” Anglai ir Europa

Ar Anglija bus Europos 
Pasikalbėjimai su Stalinu” dalis? Ar ji Įstos Į Europos 

“bendrosios rinkos” šešių 
valstybių tarpą? Tokie klau
simai dabar Amerikos spau-

, , . . , doje dažnai keliami. Dažiau buvo baigiama spaus. • • v a
panaudoja brutališkesnių ir čiasi, o Franko nuostolius dinti, Jugoslavijos komuni- v -’ - ,-y ‘■f;v bJm Sime., .. .’ . y , J , j Fiancuzijos de Gaulle “ne-

yia areštuoti už nelegališką Gen. Franko net’ kaltino, 
-treika, bet galvažudiškai kad kai kurie separatistai 
diktatūrai “tik” kelių šimtų kunigai remia streikuojan- 
darbininkų areštas vra kone ( čius darbininkus. . . 
žmoniškumo Įrodymas. i Kaip bebūtų, Ispanijos 

Yra visokiu spėliojimų,' darbininkai streikuoja ir jų 
kodėl generolas Franko ne- streikas kol kas vis dar ple

žiauresniu priemonių strei- skaito ir “tik” kelių šimtų 
kui likviduoti. Bet visi spė- darbininkų areštu pasitenki- 
lioįimai vra tik spėliojimai, j na. Nepaprastas žmonišku- 
Kai kas sako- kad gen. Fran- ™as! Ar prieš gerą? 
ko jau nebeturi dantų per- —o—
daug kandžiotis, nors už to. Portugalijoj
ki? nuomone netiktų galvą 
guldyti. Diktatūros policija

gas” grasino palikti “mark
sistine mažumą” eiti savais 
keliais, o Altą paimti dievo
baimingu žmonių globon ir 
vesti ji frontiškai. Dabar ki
tas vienuolių laikraštis vėl 
prabilo apie “marksistinę

eina kitos 
msies i-ūgimas. Diktatūra 
ten nusigyveno, jai ir Fati- 
mos mėlynoji armija su ro
žančiais ir škapleriais nebe-

Lietuviu Tarvboje jau daug mažuma” ir jos veto. Atro- 
metu tain dirbama ir dirba- d°, kad tiems dievobaimin-
ma gana darniai.

Pranciškonu Rimvvdas,
rodos, labai biio, kad “mar
ksistinė mažuma” Alte neiš-

giems plunksnos žmonėms 
bendradarbiavimas su soci
alistais yra labai nemalonus 
dalvkas. Mes sakytume, 
kad joks socialistas nesiver
žia bendradarbiauti su A.

senėje, kol jiems paaiškės, mokvtu kitu giriniu atstovų 
kaip čia sekasi kova prieš dainuoti intemacionala. kui 
Amerikos Lietuviu Tarvbą.
Tokių sauvaliaujančių žmo
nių yra ir pranciškonų 
“Darbininkas” tokiam sabo- 
♦ažui pritaria. Tame vienuo
lių ir frontininkų laikraštyj ninku judėjimo kovos daina. Bet ar tai Lietuvos laisvini 
koks tai A. Rimvydas, be Sena daina, senesnė, negu mo akcijai būtų naudinga, 
jokios redakcijos pastabos, komunistu partijos atsiradv- tai jau kitas klausimas. Te

gu dėl to pasisakys pati R.

ris. nemokšos vienuolio laik- Rimvydais ir panašiais žmo- 
raščio bendradarbio žiniai nėmis. Jei A. Rimvydai turi 
nasakvsime, nėra nei “ko- nusveriamą baisa R. K. Fe- 
munistų” nei vienuoliu, bet deracijoĮe, atsisveikinimas 
vra viso socialistinio darbi- ?u ja Alte savaime Įvyks.

kai kur apsukrūs žmonės su- bara prel. J. Balkūną už jo m?s Sovietuose, 
rinktas aukas laiko sąvoki- raginimą aukas siųsti, kam Kadaise marijonų “Drau-jK. Federacija.

Amerikoje išėjo Milovan 
Džilaso knyga "Pasikalbėji
mai su Stalinu." Kai knvga

stinis teismas knvgos auto- ••• rrh, nuteisė kalėti beveik 9 “'hf2’ ’^lstl !.Eur°7
. , i pos busima muitu unija, betmetus uz knygos parasvma;. t . ,. . , . * tokie tvirtinimai daromi beir jos davimą spausdinti. Todvmų

Milovan Džilas yra komu-Į Tikrenybėj pasirodo, kad 
nistasatsimetęs nuo diktatu-|angiai norėtu išsiderėti sau
ros garbinimo ir pasisakęs 
už demokratinį socializmą. 
M. Džilas atsimetė nuo ko
munizmo po savo patyrimų

gali padėti. Inteligentijoj ir Jugoslavijoj, kur komuniz-
ypač studentijoj eina bruz
dėjimas už dievobaimingo 
diktatoriaus ir jo jėzuitiškų 
ir kitokių pakalikų pašalini
mą nuo valdžios vairo. Dik
tatorius Salazaras ginasi 
piktai ir gali dar ilgesnį lai
ką gintis, bet ar jis beišei- 
gelbės, galima abejoti. Atė
jo laikas supuvusiam ir su
aižėjusiam režimui trauktis, 
jis jau yra paženklintas mir
ties ženklu ir gal nebeilgo 
laiko klausimas, iki jis iš
lėks Į istorijos sąšlavyną.

—S

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietaviilc«« angliikat H- 
dynas, paruošė Vilius Pele- 
raitis. 53V puslapiai, kaina
7 doleriai.

mas, kaicir kituose kraštuo
se, priėies prie valdžios, iš
sigimė i biurokratiška šeimi
ninkavimą ir komunistiniai 
valdininkai užėmė buvusios 
valdančios klasės vietą—pa. 
sidarė liaudies išnaudoto
jais, tunbnčiais darbo žmo
nių prakaitu diktatūros sau
valės sąlygose.

Daug vra buvusiu komu
nistu, kurie atsimetė nuo 
bolševizmo dėl visokiu prie
žasčių- daujrumas pasišlvk- 
štėie komunizmo praktika, 
teroru, melagingumu, dvi
veidyje. Atsimetusiu nuo 
komunizmo žmonių vra vi
sas leeriionas, bet Milovan 
Džilas skiriasi nuo kitu tuo, 
kad jis buvo komunistinio 
Jugoslavijos režimo viršūnė
je, antras žmogus po dikta-

ypatingas sąlygas, ypač sa
vo prekybos ryšiams su sa
vo “Bnedruomenės” nariais. 
Dėl tų ypatingų sąlygų ir de- 
rimasi Briuselyje ir derisi ne 
de GaulD- bet visų šešių Eu
ropos valstybių atstovai ir 
jie dažniausiai yra vieningi 
savo pažiūrose dėl Anglijos 
Įstojimo sąlygų.

Derybos via nelengvos ir 
dar pareikalaus nemažai lai
ko, kol visi ginčijamieji da
lykai bus išaiškinti ir kol bus 
surastas visiems priimtinas 
kompromisas. Ar toks bus 
surastas, to niekas dar ne
žino,

J. D.

Skaityk Stasio Michelso* 
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkitais Tir- 
šcliais $4.00, kietais $5.00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA- Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RA3O, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Prie Stilsono kapo
A. JENKINS

Didžiausiam liūdesy ten- vesnės, negu prieš 60 metų. 
ka rašyti šiuos žodžius, nes Susirinkę vienminčiai ir 
ir vėl naujas kapas ir vėl vie- artimi prie atviro kapo tega
nąs iš artimųjų mūsų draugų' lime tarti: Juozai, tebūna 
—Juozas Stilsonas (Stasiu-, tau lengva ilsėtis laisvoje že- 
levičius) išsiskyrė iš gyvųjų • melėje, gi mes likę iš ašarų 
tarpo. Juo labiau, kad nega- i tau amžinos atminties pa 
liu pats asmeniškai dalyvau
ti ir tarti paskutinį žodi. O 
mūsų juk buvo susitarta, 
kad kuris iš mudviejų pir
miau užmerks akis, likęs

NAUJA KANADOS 
LB TARYBA

Viso labo linkimuose da
lyvavo 1,683 asmenys, 27 G 
daugiau kaip 1959 metais.

Išrinkti šie asmenys, skai
čiai rodo, kiek kuris jų ga
vo balsų:

J. Kardelis 899, J. Sima
navičius 879, S. Bakšys 854, 
J. Borevičius 785, H. Nagys į 
731, S. Kęsgailą 718, J. Mik
šys 712, K. Baronas 667, V. j 
Užupis 662,P. Lelis 642, J. 
Gustainis 623, P. Rudinskas 
617, M. Venskevičienė 577,:

tars paskutini žodį išlydint 
iš namų ir sakys kalbą prie 
atviro kapo... Apgailestauju,
kad likimas nulėmė kitaip, j Lylijai ir visai šeimai. 

Turėjau laimės Juozą pa
žinti ir visuomenės veikloj 1 
tampriai bendrauti virš 50’ 
metų. Pirmą sykj ji sutikau 
1911 m. Hazleton, Pa., kur

minklo nestatysime, bet ta
vo mintais takais su pasidi
džiavimu žengsime pirmyn, 
kol laisvė ir lygybė bus ga
lutinai atsiekta. « T «.

Šiuomi nuoširdžiai reiškiu ^pas 573, J. Šemogas
giliausią užuojautą Juozo 2f)4.’ •
žmonai Natalijai, dukrai ‘ SknpkuĮe ^0, P. Lukosevi- 

eius ol9, A. Kuolas 512, J. 
Kšivickas 506, P. Jonuška

JUOZO STILSONO 
LAIDOTUVĖS

Gegužės 19 dienos rytą 
jis gyveno su savo tėveliais, sav° namuose, Brooklyn, N. 
o aš tuo metu gyvenau irdir- •» Juozas Stilsonas - 
bau Mahanoy City, Pa. Bu- Į Stasiulevičius, gimęs 1891 
vom jauni angliakasiai, ir rugpiūčio 14 d. Vartų 
nuo to laiko draugiškumo kaime, Krosnos valsčiuje, 
ryšiai tarp mudviejų nė kai- palikęs liūdinčius našlę Na-! 
to nebuvo nutrūkę. Tai švie- taju^’ dukterį Liliją Šatei- 
sios atminties rekordas. : kienę, žentą A. Šateiką ir 

Mes visuomet dirbome anu^^-

479, I. Mališka 475, J. Plei- 
j nys 470, A. Liūdžius 466, V.į 
Vaidotas 446, J. Bernotas • 
445, A. Norkeliūnas 445, J., 
Lukoševičius 441. V. Barisas 
425, B. Sakalas 419.

PATS ASTRONAUTAS TIKRINA KAPSULĘ:

V

Kraeitą ketvirtadieni tris kartus aplink žemę apskri- 
dęs astronautas Malcotm Seolt Carpenter pasiruošda
mas skristi tikrina kapsulę, kurio je |is lėkė. Jis tikri
na kapsulės sienoj korinę medžagą. kuri turėjo ji ap
saugoti nuo sutrenkimo kapsulei iškilau! ir leidžiantis 
atgal i žeme.

Artėja minėtinos dienos
Artėja svarbių lietuviams šio krašto vyriausybė laiko 

minėtinų įvykių sukaktys: jos pavergimą neteisėtu, 
1) Bolševikų pradėtas lietu- prieštaraujančiu civilizuoto 
vių tautos naikinimas 1941 pasaulio gyvenimo pagrin- 
metų birželio mėn., 2) JAV dams ir Amerikos užsienio
Kongreso priimtos ‘‘Paverg
tų Tautų Savaitės” minėji
mas, ii- 3) Keturiasdešimties

politikos principams.
Šitas JAV nusistatymas,

išlaikytas visų šios šalies vy-

KUO DŽIAUGIASI VILNIS

Chicagoje Maskvos davat
kų leidžiama Vilnis Nr. 101 
rašo:

”Dėl audiencijos pas pre
zidentą kilusios peštynėsdarbininkų naudai. Mums Šermenys buvo šalmsko 

teko bendrai kurti ir ugdyti koplyčioje. Gegužės 20 ir 21 laisvinto jų fronte tebevyks- 
švietimo bei kultūros orga- (^enu vakarais susirinkdavo ta. Pešasi kaip skorpionai 
nizacijas: steigti ir ugdyti; daug velionio draugų, bičiu-
lietuvių darbininkų spaudą: organizacijų atstovų at-
mums teko kartu dirbti siu- i sisveikinti. Tais vakarais, iš
veju (Amalgamated) unijoj lydint į kapus ar grįžus kal-
pne laikraščio "Darbas“; 
mums teko susidurti ir per
gyventi visokiausias gyveni
mo audras: dažnai laikytis 
prieš nelvgią kovą su politi
niais priešais, gi sulaukę 
balto plauko ir gerokai pa
linkę arčiau žemelės, visgi 
aiškiai pamatėme ir pajuto
me, kad mūsų pastangos ir 
triūsas nenuėjo veltui, darbi
ninku
nepalyginamai geresnis ir 
darbo sąlygos žymiai leng-

bėjo: Kipras Bielinis, J. So- 
daitis, Kulbertienė, Harry 
Burke, Berta Pivaronienė, 
Efrozina Mikužiūtė, kun.

A o/.mnic orlvm* .▼iavn/iuc’1
Steponas Briedis. Juozas 
Petrėnas, Keleivio atstovas 
iš Bostono Jonas Januškis, 
Kazanauskienė, Gaubienė, 
J. Šaltys., Degutis, A. Buivy

pI 1 ■

dienė. Pijus Bukšnaitis, V.
gyvenimas šiandien ^emckas, Povilas Kriaučių.

J 1 kas, Lilija Cowel-Kurklietie-
nė- J. Petersonas. Visi savo 
kalbose minėjo velioni, kaip 

igerą kalbėtoją, organizato-

savo lizde. Ėda vieni antrus, 
kaip katrie išmano. Ir vien 
tik už Lietuvos "laisvinimo“ 
lovį.

”Mes iš tų peštynių gali
me tik džiaugtis. Kuo dau
giau jie save išsieikvos, tuo 
greičiau visuomeniniu at-

jzamavjn nujar*.

Visi, kurie nėra suintere
suoti Maskvos davatkoms 
džiaugsmo teikti, turėtų ši
tuos aukščiau pacituotus žo
džius visuomet atsiminti ir 
iš jų išvadą padaryti, kurią 
P. Stravinskas Naujienose 
šitaip gražiai išreiškė:

"Vienybės! Mūsų visų vie
nybės laisvinimo fronte! Ga-

KOMUNISTŲ IR ŠNIPU JAV IR MIRTIES BAUSMĖ 
REDAGUOTA PRAVDA ----------

--------  Jungtinėse Amerikos Val-
Šiemet sukako 50 metų- stybėse tik 9 valstybėse 

kai pradėta leisti komunistų' aukščiausia bausmė yra ka- 
laikraštis "Pravda“ (Tiesa). Įėjimas iki gyvos galvos (A- 
Ta sukaktis visoj Sovieti joj i laska, Delavvare, Hawaii, 
paminėta labai iškilmingai. .Maine- Michigan, Minneso- 
Ją minėti vertė ir Lietuvoje. | ta, N. Dakota, Rhodes Iš
spaudoje apie tai rašyta ir’land ir Wisconsin), o kitur
teberašoma, susirinkimuose —mirti:
kalbėta ir tebekalbama 

Pats Nikita (’hruščiov
Kremliuje surengtame ta 
proga didžiuliame bankete, 
be ko kita, pasakė:

Mirties bausmei įvykdyti 
naudojama elektros kėdė 
šiose valstybėse: Alabama, 
Arkansas, Connecticut, Flo
rida, Georgija, Illinois, Indi

Mes didžiuojamės, kad!ana, Kentuckv, Louisiana, 
mūsų laikraščiai neša pašau-' Massacbusetts. Nebraska,
liui nemirtingų idėjų šviesą, 
didžiąją tiesą apie komunis
tų partija, kurioj atsispindi 
dirbančiųjų mintys ir intere
sai“.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

rių ir reiškė užuojautą jo na separatinės laisvinimo 
akcijos; gana lygiagrečių 
laisvinimo fondų; gana tar
pusavio kovos; gana ir tar
pais įsiviešpataujančios ka
pų tylos, kaip pasekmės mū
sų nuovargio, išsekus jėgoms 
tarpusavio kovose“.

Tada Maskvos davatkos 
tikrai nebesidžiaugs.

seimai. F. Stankūnas gražiai 
giedojo, o gegužės 22 d. ir 
kalbėjo.

Cypres kapinėse gegužės 
22 d. su velioniu atsisveiki
nimo kalbą pasakė iš Bos
tono atvykęs J. Januškis.

Savais automobiliais į ka
pus važiavo prisisodinę kiek

Juozą* švaistas: JO SU- telpa H. Burke, A. Mačionis, 
ŽADĖTINĖ. nremiiu o t a s , kun. P. Dagys, J. Jakaitis,
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO-' 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU. 462
pusi., kaina $4.50.

Pranas Nauiokaitis: U* 
PELIAI NEGRIŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincą* Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
kaina $2.00.

Tas knygas galima rauti 
Keleivio administracij o i 
636 Broadway, So. Boston 
27,

G. Norton’ienė, J. Kurklie
tis, St. Briedis, J. Buivydas 
ir kiti.

Aolamai, laidotuvės buvo 
gražios, kai-stą puošė daug 
gėlių, sudėtų organizacijų ir 
atskilų asmenų.

Vienas iš palydovu

NAUJA RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS VALDYBA

Šiemet Rašytojų Dr-jos 
valdyba perkelta iš New 
Yorko i Los Angeles. Į ją iš
rinkti šie Los Angeles gyve-

Bet nei Nikita, nei kiti. ta

New Jersey, New York, O- 
klahoma, Pennsylvania, S. 
Carolina, S. Dakota, Tenne- 
see, Texas, Vermont, Virgi- 
nia ir W. Virginija; dujų 
kamera — Arizona, Califor-

LAURYNAS KAPOČIUS 
ATŠAUKTAS

Ilgesnį laiką išbuvęs So
vietų Rusijos ambasados an
trojo sekretoriaus pareigose 
Laurynas Kapočius iš tų pa
reigų atšauktas. Prieš išvyk
damas iš Amerikos, L. Ka
počius aplankė savo geruo
sius “parapijomis” įvairiose 
vietose ir, žinoma, juos su
stiprino bolševikiškoj dva
sioj ir painstruktavo, kaip 
sėkmingiau būti Amerikos 
išdavikais.

L. Kapočiaus vietoje bus 
Vytautas Zenkevičius, kuris

Colorado, Maryland. 
pierių gadinę komunistai ne- Uississippi. Missouri, Neva- 
pasakė, kad ta jų Pravda ca- da, Ne\v Mexico, N. Caroli- 
ro laikai? buvo redaguoja- na, Oregon ir Wyoming; 
ma Lenino kartu su caro kartuvės — Idaho, Iowa, 
ochranka. šnipais. Mat. re- Kansas, Montana, New 
dakcijos nariais buvo ir du Hampbire ir Washington. 
šnipai — Malinovskis ir Čer. Utha nuteistajam duoda 
nomazov. Leninas iš užsie- pasirinkti kartuves ar kulką. 

1 nio siuntė Pravdos redakci- už mirties bausmės pa
jai medžiagą, o minėti jos naikinimą yra didelis sąjū- 
nariai- prieš ta medžiagą
spausdinant, nešė ją i poli-._____________________
cijos valdybą. Ten ji buvo, 
tikrinama ir, žinoma, taip; 
pertvarkoma, kaip caro 
žvalgybai atrodė geriausia.

Šitokią tiesą Pravda- 
Tiesa skleidė darbo žmonių 
tarpe nuo pat pradžios. To
dėl nieko nuostabaus, jeigu 
Sovietijoi nekomunirtai šią 
Pravdą-Tiesą laiko laikraš
čiu, kuriame nėra tiesos. Tai 
partijos nariams prievarta 
primetamos žalingos nropa- 
gandos ir partijos įsakymų 
rinkinys.

na rašytojai: Mykolas Bir-Įdirbs tą patį darbą, kaip ir
žiška, Bernardas Brazdžio
nis, Bronvs Raila, Alė Rūta, 
Juozas Tininis.

J garbės teismą išrinkti ki
tur gyvenantieji: Juzė Vai- 

jčiūnienė, Stasys Laucius ir 
Vincas Ramonas.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

L. Kapočius.

A. ŠALČIUS IŠVYKO 
I LIETUVĄ

proga burnas aušinę ir po- nia.

AUTOMATAI MAŽINA 
DARBĄ

VIENA ANTRĄ RAMINA

(.lenda Walls (kairėj) ra
mina savo kaimynę Josephi- 
ne Howers iš Lon« Beach, 
Calif. Jų vaikai susimušė 
beisbolo rungtynėse. Pašty- 
nės baigėsi Flovvers sūnaus 
mirtimi. Malis sūnus buvo 
suimtas, kol paaiškėjo, kad 
riowera sūnus mirė dėl į- 
ginito širdies silpnumo.

Gražų Lietuvos 

galite gauti Keleivio įstaigoj 

už 50 centų.

| "Laisvę“ nudardėjęs uo
lus agitatorius, kad JAV pri
pažintų Lietuvos pavergimą, 
išvažiavo į Lietuvą. Linkėsi
me jam nebegrįžti, nes New 
Yorke jo darbą jau daug 
seniau dirba Bimba. Mizara 
ir visa Maskvos davatkų 
kompanija. *

Žinovai apskaičiavo, kad 
automatai kasmet atima 
duoną 2<>9.000 žmonių. Tai
gi, per 10 metu dėl automatu 
įvedimo darbo neteko du 
milionai dii'bančiųjų.

Bet, iš antros pusės, reikia 
turėti galvoje, kad automa
tai, pakeisdami žmogaus 
rankas, kartu paskatina nau. 
jus darbus.

metų sukaktis nuo JAV Lie- riausybių nuo Franklino D. 
tuvos valstybės de jure pri- Roosevelto iki dabar, yra 
pažinimo. svarbiausias mūsų vilties
I. ALT Vykdomasis Komite-' šaltinis, kad anksčiau ar vė
tąs primena, kad 1941 m. liau Lietuva vėl atgaus lais- 
birželio 13-14 dd., metams \vę ir atsistatys kaip Nepri- 
praslinkus po Lietuvos oku- klausoma ir Demokratinė 
pacijos, Rusijos bolševikai Respublika.
pradėjo planingą lietuvių Todėl ALT ragina visur 
tautos naikinimą. Tomis die- • šią sukaktį tinkamai pami
nomis apie 40,000 Lietuvos nėti. Ruošiamuose minėju 
gyventojų, nakties metu, bu- muose atitinkamomis rezo- 
vo okupantų suimti, išplėšti liucijomis ir kalbomis reikia 
iš jų namų ir ūkių ir išvežti pareikšti JAV vyriausybei 
iš gimtosios žemės. Vyrai bei Kongresui padėką už 
buvo atskirti nuo žmonų, Lietuvos pavergimo nepri- 
vaikai nuo tėvų ir sunkiai pažinimą, pasižadant remti 
įsivaizduojamo kankinimo ir toliau JAV pastangas 
bei teroro priemonėmis, tos kovoje su komunizmo imne- 
nelaimingos aukos buvo nu- rializmu, gresiančiu visos 
gabentos į koncentracijos žmoniios laisvei, 
stovyklas Sibire, prie Ledi- ALT Vykdomasis Nomi
nuotojo vandenyno, Vorku- tetas vra pasiryžęs, kaip iki 
tos srityje ir kitur gyventi ir šiol taip ir toliau dėti visas 
dirbti neDakenčiamose sąly- pastangas, kad Lietuvos iš- 
gose. Mažas tų kankinių laisvinimo valanda ateitų 
nuošimtis teišligo gyvi. galimai greičiau. Visi yra 

Antrosios okupacijos me- kviečiami į bendra darbą ir 
tu, kaiui pasibaigus, dar di- » bendra kovą už ivvkdvmą 
dėsnis skaičius tokiomis pat mums visiems brangiu ide- 
aplinkvbėmis buvo išraben- a^: laisvos Lietuvos laisvų 
ta mirčiai; o per 20.000 jau- pasaulio tautu šeimoje, 
nimo, pačiu bolševikų prisi- Visas aukščiau pažymėtų 
pažinimu, žuvo tėvynės miš- minėjimu progomis sukeltas 
kuose. gindami savo krašto aukas prašome siųsti: 
laisvę. Jų lavonai buvo tam.

- /

ponu ir niekinami miestų 
aikštėse, ju giminės ir arti
mieji naikinami konclaere- 
riuose. Keli išlikę gvvi tie

Lithuanian American 
Council. Ine.

1739 So. Hal«t*d St, 
Chicago 8, Illinois

kankiniai pasiekė Vakarų Amerikos Lietuviu Tarybos 
pasaulį. Keli atvyko į JAV. j Vykdomasis Komitetas 
Jie gyvu žodžiu papasakojo L. šimutis, E. Bartkus, 
apie savo patirtus baisumus, Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla 
ir okupanto žiaurumą. Tų --------------------------
tragiškų ivvkiu tikrumą pa
tvirtino ir kai kurie ameri
kiečiai, aplankiusieji savo 
gimines okupuotoje Lietuvo
je. Bet tautos naikinimas tę-

MILFORD. MASS

Maloni šeimos švente
Senos Keleivio skaib’toios 

siasi ir šiandiena, nors gal Uršulės Anertienės duktė ir
ne tokiu nuožmiu būdu. kaip “ntas P>™bar<’>
Stalino valdžios laikais. i20 d~ ,mine:? savo ved-’h.nio

Svarbu, kad šita hetuvių, Ju dukl.eM Janicp
tautos tragedija butu žino-pirotįs Keofp (pa„,wt5s)’
ma ne tik mums, bet .r pla- jr jos n„.o Wi]„ b
ciajai Amerikos visuomenei, ~ ,j . v . . ’i merges ir nab^obo padedaspaudai, Kongresui ir vy- ma. savo tėveliams surengė 

gra^n nobūvi. i kuri sukvie
tė dideli būri vienos ir ant
ros puc5s giminiu. Ju tame 
guvo Onutės rnomj-fp Ane-

... v ~ i- • , • • Intienė, broliai Willie ir Vv-tramskų birželio ivvkiu mi-

riausvbės pareigūnams. 
Todėl ALT Vykdomasis

Komitetas ragina visus ALT 
skyrius ir bendradarbiau- 
iančias organizacijas rengti

<; pu ąaimopiN. segorvg 
AHpU Pizoli ir Darata Va
leikienė su šeimomis, dėdė 

.Anecfa, pusseserė

nėumus. pazvmmt tuos ati
tinkamais pareiškimais ir 
rezoliucijomis.
TI. Lieoos mėnesio trečioji MiiHa''An^«taitė 
JAV Kongreso priimtu nu- * -
rimu vra skiriama Sovietu 
Rusijos pavergtoms tau
toms paminėti.

Lietuva kain ir visa eilė 
kitu buvusiu nenriklau^omų 
tautu Rvtu ir Centro Funo- 
noie. kenčia komunistinio 
Rusiios desnotizmo junge.

ALT Vykdomasis Komi
tetas ragina ALT skvrius ir 
kooneruoiančias organizaci
jas imtis iniciatvvos organi-

Puvo pudovpr’ota
vertingai dn,’pr>n jr tčro.lrčfjl
daug nno«irH^iu li^^ėjimų 
ių tarpe ir sūnaus Paul.

M. A.

I
KLAPCH TKT T T A DOE IR

A. SNIEČKUS

Cbni5čio’’nc rjpconJo? l?,n- 
kvdama«is RiiJgprnoi i <3nvo 
“svita” buvo da-

zuoti “Pevergfuiu Tautų Sa- b?rtin' pavo i^’^ima tarną 
vaitės” minėjimus. T.ietums komu-niotų pnrtiiog
III. Šių metu lienos 28 su- sekretorių Antaną
kanka 40 metu. kai atsista- į ^ni^čkų.
čiusi Lietuvos valstvbė gavo _______ _____ _________ __
JAV ni-mažinima de jure. Pakslbinkim* draugus, kai* 
'To pripažinimo JAV nėra ”ivnu< ir vmžistarmis užsisa* 
atšaukusios ir, nors šiandien kvti “Kel-ivi.’ .ama
Lietuva yra okupuota, bet tams penki doleriai.
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Iš pavergtos Lietuvos
Keturi darbininkai’ 
Vienas viršininkas

Kaip Sovietijoje tvarkin
gai ūkininkaujama, galima 
patirti iš pačios vilniškės 
"Tiesos“. Gegužės 18 d. nu
mery B. Vorobjovas rašo, 
kaip tvarkosi Vyriausioji 
Tiekimo ir Realizavimo Vai- 
dyba prie Valstybinės Pla
navimo Komisijos. Ji labai 
gerai apsirūpinusi savo pa
talpomis, bet nesirūpina san
dėlių statyba, todėl daugybė 
medžiagų laikoma po atviru 
dangumi, o taip laikomos 
medžiagos, aišku, genda..

"Rimtų abejonių kelia“, 
rašo "Tiesa44, "ir jos etatai. 
Septynioms sostinės bazėms 
ir penkioms tiekimo konto
roms Vyriausios Tiekimo ir 
Realizavimo Valdybos apa
rate laikomi 228 darbuoto
jai. Čia yra iki šimto virši
ninkų, viršininkų pavaduo
tojų ir skyrių valdybų virši
ninkų, padėjėjų ir 1.1, ir pan. 
Be to, tiekimo bazėse ir kon. s 
torose 3-217 administracinio

labiausiai reikalingi (o tik-j 
rovėje — kur vykti reika- 
iauja partija... -E.)

Mirė P. Rotomskis

Gegužės 17 d. staiga Vil
niuje mirė Povilas Rotoms-; 
k, gimęs Žeimelyje 1906 m., Į 
senas komunistas, pirmasis 
susovietintos Lietuvos "už
sienio reikalų liaudies komi
sas as“ Maskvoje, karo metu 
Kuri laika dirbęs Sovietų S- 
gcs konsulate Nevv Yorke, 
1944 m. paskirtas "užsienio 
reikalų ministeriu“, nuo 
1956 m. Lietuvos Draugys
tės ir Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio šalimis Dr-jos pir
mininkas.

Ir Lietuvoje mitingai 
prieš atominius bandymus

(L) Partijos nurodymu 
visoje Lietuvoje apie gegu
žės 10 d. pradėti saukti mi
tingai, ir priimtose rezoliuci- 
jOte piktai pasisakoma prieš 
JAV pradėtus atominius

PREZIDENTO Dt'KTft JODINĖJA

Prezidento duktė Karolina joja ant savo mėgiamo ar. 
kliuko (pony) vadinamo ‘Macaroni’ Baltųjų Rūmų so
de, he^inėj jojimo jaunas mokytojas ir prezidentienė.

Tarytum vakar tai buvo
NAUJAS

IMPERIALIZMAS

Tokiu vardu Thomas B. 
Millar straipsnį išspausdino 
gegužės 21 d. toli už JAV 
ribų žinomas, Bostone lei
džiamas dienraštis "The 
Lhristian Science Monitor“.

Jis rašo, kad Afrikoj ir

J. Vilu
O tai buvo 1918 m., gal mos" ekonomistas Rapolas 

įugpiurio inen. pabaigoje. Kasikas, buvęs 1905 m. po- 
Taoa i ’ Daibo Balso“ redak- grindininkas, rašytojas Jo- 
ciją įėjo vidutinio ūgio, gi a- nas šepetys, ekonomistas
žiai nuaugęs, tvarkingai ku.'Serbentą, galop Zigmas A-,Azj. 8W mjllonų žmonjų 
mgo draouzius dėvįs vyris- eksa-AngarieUs ir.daugelis. ,vena nq(1.iklausomągyVe- 
kis. Dar nepasisverkmęspra- knų, tarp kuiių jr du žymus w
bilo: į“ !a.*Putna.u'.Ubal7,<:luf-! priklausė Europos galybėms.

Aš gal kaų> ana baltoj, kiti .s tos nežinios vėliau at-,lG.m. 4o‘naujų va|sty.
varna ta. p juodųjų jūsų re- srrado, kaip štai dr. St, Ma- į Ras kad

•oakeijon atėjau’.. ' t u l ai tu (jau imtys,. dabar « , b
— ioks, kaip tamsta- m u- Vilniaus universitete dirbąs , . 

su redakcijoj nesi pirmas ii daug rašąs Pronckus-Žilio- Mi„a]. [ai manan.
sienas, butą tokių atšilau- ms n kiti. tiems primena, kad nuo 1939
kiusm ir daugiau. — atsake O štai dabar sužinome, o 1. . c, ,,Mu.ių «. t.uuswu, titane » m. Sovietų Sąjungą pavergė
nuolatinis ledakeijos ben- kad ir buvęs kunigas Pranas (ric p.jhul^„s ii.ie.nva lm- 

V liūnas 1938 m. žuvoui adai bis. 
— Esu

Vilūnas iš

k - tris Pabaltijos (Lietuvą, Lat-
,. u - u n i n viją ir Estija) valstybes irkunigas Pranas asmenybes kulto auka. Da- « Len*jos j

laksi,ų pampi- bar jam grąžinamas geras !Rulnunijos ;pi(,

Ar Sovietai pavys Ameriką

grąžinamas
jos, jūsų bendradarbis, 
besisveikindamas atsireko-
mendavo svetys. —, — ! ekonomini
- O kas tie kiti? - smal- aukų tarpe būta lietuvių pa- ■ Lenkijoj, Veng

us suimtas paklausė svetys. įtr.otų, nors n komunistų, cįJo’slovakij% Ku,nu
liai žinoma neatsakyta | sunkiau pazabojamų Mask- JU ,įul ijoj š. Korėjoj 

I Kiek patylėję kun Hr.jvos impenalizmm. i i,-vitmis prieintnėmis stin-
pia.lejo lyg aiskin- RAUDONA |R jįjoDA igiasi tą savo vyravimą iš- 

GEGULE SUKUKAVO plėsti. Taigi, plečiasi naujas
. ————, , iimirerializmas — komunisti-Sio ki-asto Maskvos pad-

laižių karalius A. Bimba ( Mil|a,. nuomone, jau
Laisves Ni. 41 ias<>* matyti ir to imperializmo

Pastebėjau ypač klerika- g1.įuvįrno pėdsakų. Jis mi
lų spaudoje diskusijas, ką nį Jugoslavija, kui i jaU 1948 
daryti su Amerikos Lietuvių m atsisakė nu<) Maskvos po- 
Jaivba (ALTu)- palikti po litinės ir ekonominės kontro-

\ liūnas
tis, kodėl jis atsirado "Darbo 

M Balso“ bendradarbių tarpe.Sovietų pramone 1913 m. i Kiek metų skilia
sprogdinimus Ramiojo Van- mažiau atsilikusi kaip dabar ir JAV-bių pramonių susily- jj paskatino “Darbo Baisa*!?4 

,, , - Genyno srity. Visur kalbama <Ejta> JAV-se neseniai f nima‘-. Pagal Nutter’į, štai ^.5 aiškus jo pasisakymas
valdymo personalo žmonių, apie niūrias žinias iš už van. I delbti tyrinėjimai nusta- *oks Jf1 sufetin’ dėf Lietuvos ateities, kad to-
Ketunems dai bininkams čia Genyno, apie atominius gry-; L kad so*vįetu sįekiai pra-;tume.1913 ir }958 J™*1! Pra; kla jį turi būti ir kad be ša-

jam 
vaidas.

Ir Pr. Vilūno pavyzdys ro
do, kad tų "asmens kulto“

nais gyventojų.
Po karo ji įgijo politinį ir 

vyravimą Rytų

te, kad sovietu siekiai pra , . , . ,
ous, apie imperialistus, is-! lenkti pramonės 'srity Ame-Irl?onės gamybos šakas, tai ,ies žmonių pajėgų
trcskusius suKelti naują ka- rika tenka laikyti lakios cla pamatysime, kiek metų to nebus įmanoma aUįektį, 
rą... .Mitinguose-saukiamuo- vaizduotės padaru. Prince-• 1 v? * ’ 5 todėl vienybė yra Būtina,
te įmonėse, kolchozuose ir ton universiteto čia išleista T ..,r Ta jo pasiryžimą dar labiau
kitur, jau puolama ne tik G. Warren Nutter parengta ?aig1’iyia !“;p,leno sustiprinęs ’ "Darbo Balso“ 

Iš Vilniaus į Maskvą kas- J^V-beS, bet ir rrancūzija, studija "The Grovvth of In- letfĮQ™vo atsl!į j redaktoriaus St. Kairio ir
dien skrenda 3 lėktuvai, j kurios, esą, parodžiusios dustrial Production in the Kę , H- m' kitų jo bendraminčių protes-
Minską, Kijevą po du lėktų- savo tikrąjį ’ agresoriaus“ goviet Union“ (Pramonės met^; t0.llau s1k*1_austuose .Y' to ženklan pasišalinimas iš 
vus, į Kauną 7, i Klaipėdą 5. veidą. Rezoliucijos buvo pri- gamvbos augimas Sovietų žymimas,, m' atT.'! Lietuvos Tarvbos, jai išrin- 
Rokiškį 1, į Šiaulius 1, Į Bir- imtos ir aukšt. mokyklose, Sąjungoje > galutinėj tšva- ee energijos Rus Vokietijos kunigaikštį
žus 2, Kupiškį 2, Birštoną, universitetuose. Visur kyšo- doj teigia: kalbos apie ne-~Urachą Lietuvoj karaliauti. 
Alytų 1- Lruskininkus 1, (tik J° mintys: mes protestuoja- paprastą sovietinės pramo-
vasarą), į Rvgą 4 dienas po me. reikalaujame nutraukti nės augimą ir būsima JAV 

pralenkimą tenka 
mitu

tenka vienas virsminKo, ar 
ba viršininko pavaduotojo, 
arba administratoriaus pos
tas.“

Susisiekimas lėktuvais

I—45

2 ir tris dienas po I lėktuvą, branduolinius sprogdinimus,
Į Charkovą, Donecką, Mi- mes prieš karo kurstytojus.

neralnyje Vody, Kišiniovą, mes nenorime, kad vėl būtų Kaip teigia JAV savaitinis 
Dniepropetrovską, Lvovą, pralietas miiionų žmonių ne- j žurnalas “LS NEWS & 
Soči, Leningradą, Varšuvą baitas kraujas...

pramones
lailz vii

lėktuvai skrenda ne kasdien.
Iš Klaipėdos i Vilnių 

skrenda kasdien 4. į Kauną
5, į Rygą, Leningradą po 1 
lėktuvą.

Iš Kauno kasdien Į Vilnių
6. į Klaipėdą 4, į Šiaulius 4, 
į Rygą 1 lėktuvas.

TiK KOVOJANTIS LAIMI

Žinomas žurnalistas Ed- 
gar Ansel Mourer, recen
zuodamas išėjusią knygą 
* Gueriila Warfare on the 
Amber Coast“, rašo, kad 

Iš Siūlių kasdien į Vilnių naujai atvykusieji diploma- 
1, į Rygą 1, į Kauną 5 lėktų- tai i VVashingtoną nustebs, 
vai. i vartydami diplomatų sąra

šą, jame radę Estijos- Latvi, 
jos ir Lietuvos diplomatus, 
nors tie kraštai jau 20 metų 
Sovietų Sąjungos pavergti.

Nuolat
lietuvių jaunimas

(Ei Vilniaus radijo žinio-

išvežamas

VVorld Report“ gegužės 7 d. 
laidoje, jei sovietinė pramo
nė augtų dideliais šuoliais, 
o amerikinė — lėtais- tai 
visvien teks laukti nuo 23 li
gi 500 su viršum metų, kol 
sovietų pramonė sugebės 
pralenkti amerikietiškąją.

Minėtoji Nutter’io studi
ja (iš viso 706 pusi. su įvai
riais priedais, diagramomis) j 
tai ne privataus asmens dar-;

mis, gegužės 9 d. iš Vilniaus JAV tos okupacijos nepripa- 
į Saratovą tariamai savano- žįsta ir 'gali kiti galvoti 
riškam darbui išvyko jau- nori, bet Amerika ofici-i 
nuolių grupė. Esą. komjau-aliai ir šiandien tiki. kad iš-' 
nuoliai "noriai“ vyksta į pla- aus diena, ir tai netolimoj 

kada Estija. Latvija 
.ietuva vėl Bus laisvos“,

v.. --- ’
čiąsias komunizmo statybas. Hteity, 
o jos, kiek žinome, vvksta lr Eie'
plačiose Sibiro, Kazachsta
no, Užpoliarės ir kt. srityse. 
Jaunimas ten reikalingas, ir 
jis, girdi, "nedvejodamas44

iašo Mowrer.
Movvrer pašiepia tuos, ku

rie galvoja, kad kaip galima 
susitarti su galinga Sovietų

sutinka būti gabenamas į to- Sąjunga, jei mes nepripa-
limąsias sritis. Ryšium su šia 
nauja jaunuolių - višniškių 
grupe, radijo bendradarbio 
paklaustos dvi išvežtos lie
tuvaitės — Liolė Duobaitė 
ir Ona Valavičiūtė pareiškė-

senovei, pataisyti, ar amži-Įlės 1953 m sukij0 Rytų Vo- 
nai palaidoti. Balsuoju už kietija. neramumų buvo ir 
paskutinę išeitį. j Čekoslovakijoj. 1956 m. su-

Laikas į šiukšlyną eiti ir)kilo Lenkija, Vengrijos su- 
BALFih. Abidvi yra rakė- kilimu, tik sunkūs Sovietų 
tieriskos įstaigos. Viena ma- tankai bepajėgė sužlugdyti, 
skuojasi Lietuvos vadavi- j Nekomunistiniuose kiaš- 
mu , o kita šelpimu Vokie-^uose komunistai savo tarpe 
tijoje pabėgėlių." Abidvi I peėasi? mažėja jų įtaka 
apsėstos parazitais44. yjg dįdesnė spraga mato

ma pačioj komunistinėj sto
vykloj, santykiai tarp Kini
jos ir Sovietų Sąjungos ne- 

jos gerėja.
kukavimas čia primenamas Autorius nemano, kad 
tik parodyti, kad “

<44>, autovežimių pa- vj?(, klaSt(, gyvenu,^ vo_ 
dangose—12 (42), gelezm J
kelių prekių vagonų garny
boję — 33 (71), gel. kelei-
vinių yagoiių gamyboje - Lietuvos žmonėms. Lie- 

<’’>•SV,eS^ : tino,neptiklausomybėsmin-
A 1-n’; TU: ° gamy?K,Je - į ti, (labai jau nesanti niekam’ ba‘ų «a!nyboJ? -Isvetima. Visi laukia tos (lie- 

(33), medvilniniųy dirbi- ka(|a ,fe dtj ; ž į 
pramonėje - 36 (oO). nusikratvti svctimųju. Taip 

Kaip matyti, palyginus su aUkjnos atėj s¥€t į 
1913 m. sovietų pramone Paskui k|ausinėjį kokių 
19o8 m. gerokai atsiliko ir e?ama nauji ar jau tik’ 
kai kuriose srityse (padan-, ,.ai b>|s lemta Lietuvai tur4ti 
gos, sviestas geležinkelių kara,iu atėjūna? 0 kai bū. 
vagonai) tas skirtumas ypa-: ‘
tingai ryškus ir kalba sovie
tų nenaudai.

Ar sovietai kurioje

kiečių okupacija yra 
jusi iki gyvo kaulo.

įkyrė- 
o čia

i niin umnusuic-------- vi-u
Šita raudonoji "gegutė“

lYunuvja nv iiuu

šiandien- ir tas nieko neste
bina ir nedomina. Tas

43
24
nių

bas ji parengta bendra
darbiaujant su JAV Tauti- pi'amonės 
niu Ūkiniu Tyrimų Biuru, o 
šio uždavinys — moksliniai 
tyrinėti įvairius ūkinius reiš
kinius.

Profesorius \utter nenu-

sovietai
sugebėjo 

pralenkti JAV-bes? Taip, 
iš peržvelgtų 47 pramonės 
produktų sovietai tarp 1913 
ir 1958 m. pralenkė ameri

kiečius šiose pramonės ša-

, .nv.vv.iuo nemano,
. . . . L PanasĮai komunistų imperializmo ga-

n’. juodoji gegutė. | ]as jau įja pab bet paskuti- 
Chicagoj eina tautininkų niųjų 16 metų įvykiai paro-

atplaisos, pačių juodžiausių dė, kad komunizmas nepa-
leakcionienų voldemari- veldėjo neklaidingumo, iš
ninku, sugužėjusių į Lietu- torijos monopolio, nepri-
vos Atgimimo Sąjūdį“, lei- verstinos vienybės, neišven-
dziama Laisvoji Lietuva.“ giamo laimėjimo. Jis nėra
... . r*. M vedamajame visagalis. Jis yra kintantis,

džiaugiasi, kad yra Alto todėl jis gal darys ir kitokių
s ir Kitais klausimais skyrių, kūne per Vasario 16 pastangų diktuoti, kaip

no,'s i pasidalinta nuomonėm. At- d. minėjimus surinktas au- žmonės turi galvoti veikti
rodė, kari kunigo Pr. Vilūno kas dar Alto centrui nepa- įr savo tarpe bendrauti
tada būta kryžkelėje, viso- siuntė ir ragina jų nesiųsti:
kių abejonių kupino, ir jų "Mes raginame visus, ku- 
genamas jis užsuko į ’Darbo rie toje pinigų sulaikymo ak- 
Balso“ redakciją. Atrodė, cijoje yra — neišsigąsti ir 
kari jis jau tada jautėsi, jog nesusigriaudinti krokodilo

šią su rusais, ar jie nesusi-
! mes vėl grižti i Lietuva? 

Tais ir kitai

GERIAUSIA DOVANA

slepia sovietinių pastangų ^ose' (įvl,.a^’a’’siu'imo JPaT kunigo rūbai jam j>er ankšti.'ašaromis, šiandien girdimo- 
modeminti pramonę, kelti šmos, žuvies gamyba, miltai į Daugiau gyvenime kun. mis iš ALTo ir VLIKo..." 
jos gamybą, nė to. kad jie 11 "umin,s apavas, p,. Vilūno
pasiekę didelių laimėjimų Jei paklausti, kada sovie- Balandži 
kai kuriose srityse, kaip plie-j tai galėtų pralenkti ameri- kėj "Tiesoj“ F. Abromavi- 
no gamyboje, erdvės užka- kiečius pramonėje, tai- pa- čius priminė, kad balandžio 
riavime ar ginklavimosi sri- sak “US News & World Re- 39 d. sueina 80 metų nuo 
tyje. Tačiau visumoje sovie- port“, priklauso nuo abiejų Prano Vilūno gimimo ir kal-

kun. mis 
neteko matyti, 

o pabaigoj vilniš-

tų ūkyje rasime labai daug kraštų gamybos augimo, ba apie ji su didele pagarba.
1 si,PnM I Pvz. jei abiejų kraštų garny- Pranas Vilūnas, 1920 m.

vra b-Sna«ibkt ^nviotn studij°je iškeltas' bos augimas eitų 1913-1958 metęs kunigauti, gyveno Lie-
-f J5, budingas faktas, kad turint metų periodo tempais, tai 1 tuvoj ir susidėjo su komunis-

<a 1S neS 131Į galvoje bendrąją pramonės sovietai pasiektų JAV pra-J tais. Po 1926 m. gruodžio 17
neišvengiama^ į gamybą. Sovietų Sąjunga at- nionės lygį 2513 metais..., d. perversmo jis pasišalino

, , . . . • ik ' ,;Vn",aIma-1 -S S e j siekusi nuo JAV-bių dar taigi už 553 metų. O jei tąsi iš Lietuvos. Po to peivei'smokad jos norinčios visas jė- biuos. Tikrai, kai kūne pro- j daujriau kaip l913 m/_ jau
tai Įtaigoja minti, kad so
vietams nebebus įmanoma

gos
yra

gas atiduoti liaudies reika- fesoriai, kurie sėdi VVashing- 
lui, įsigyti naujų draugų, iš- tone netoli sosto, reikalauja 
mokti specialybės...“ Abi * Pfipažinti "neišvengiamą is.
draugės li^šiol dirbo Vii- j torinę linkmę“. Bet ne taip 
niaus klinikinėje ligoninėje J seniai maloni Amerikos Po- 
Ir dabar "’d^iourrioei“ n-r, "lia ^antinio didvvrin vmnir dabar jos aziaugiasi" ga
lėsiančios dirbti Saratovo 
srities kolchozuose ir pan... 
Kiti jaunuoliai dirbo fabri
kuose, buvo baigę mokyklas 
ir dabar jiems teks "laimė“ 
išmokti kito amato. Prieš 
jaunuolių išgabenimą į Sara-

'iia, tautinio didvyrio žmo
na. paskelbė nacizmą atei
ties banga. O kame yra šian
dien Hitleris, jei nelaikyti 
Chruščiovo ir Mao vokiečių 
fiurerio įsikūnijimu?“

"Aš nepajėgiu pranašauti 
politinės raidos 5-10 metų 
pirmyn, bet manau, kad iš 

da-
tovą, neseniai didoka jauni
mo grupė išgabenta i Alma-1 istorijos išmokau vieno 
Ata (Kazachstane), kita ■ lyko:
grupė išvyko į Karelijos res-' ”Drąsa negali išgelbėti

Jei galvoj’ate apie dova
ną savo pažjstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana busįs aeio ir

Ir taip elgdamiesi "Lais-;šios knygos: 
vosios Lietuvos“ fašistai sa-| Michel«>no “Lie-

' tuviu Išeivija Amerikoje,”ko- kad jie negriauna nei 
Alto nei Vliko, kad jie tik

skaitę ne kieno kito, bet pa
ties Tautos Fondo pirminin
ko prel. Jono Balkūno atsi-
šaukimą, kuriame buvo p. a-[ Kipro Bielinio "Dieno-
soma tuoj pasiųsti Alto cent-;įanr> kain. 
iTii visas sulinktas aukas,!
kad "Vilkui netektų sustoti! Kipro Bielinio ''Penktieji 
kalbėjus į pavergtąją Lietu-1 ■netai”, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

vą per Madrido, Romos ir 
Vatikano radijo stotis“, o 
taip pat sustabdyti ir kitus 
svarbius darbus.

Lietuvos komunistams po- 
gi indininkams Karaliaučius 
ir Tilžė vilto jų prieglauda 
ir jų veikimo centru. Tilžėje 
naujai pradėta leisti jų apau

tai, kad, panašiai da. Kadangi Pr. Vilūnas jau

augimas būtų panašus į 
1958 metų gamybą, tai so
vietai galėtų su amerikie-

pralenkti amerikinės pramo-|čiais susilyginti 1985 m., tai 
1 nės- 1 gi po 23 metų. Tačiau reikia

Dar šioje studijoje teigia
ma. kad atsilipka ir sovieti
nės pramonės produktyvu
mas. Jei paimti vienos valan
dos gamybą, tai dabar sovie
tai tėra pasiekę vos 20% 
amerikiečių lygio, tuo tarpu, 
kai 1913 m. jie buvo pasie
kę 23%.

pavergtos tautos atgauna 
kurios, nors ir be vil-

publiką. Anot Vilniaus ra- mažos tautos nuo stipresnės' ties, kovojo ir mirė ją ginda- 
dijo, visi jie vyksta ten. kur išprievartavimo. Bet tik tos mos“, rašo Movvrer.

žinoti ir
kaip JAV, ii sovietinis ūkis į spaudoje buvo bendradar- 
turi svyravimų periodus, per-j biavęs- tai ir jis į tą darbą 
mn’zvno ŽCmyn it»unLf*jc T-T Jf loriniri—gyvena šuolius žemyn ir 
aukštyn, tai jau dėl to da
lytina išvada, kad sovietų 
gamyba nesugebės niekuo
met pralenkti amerikietiš
kosios. Jei 1955 m. sovietai 
buvo pasiekę 22% JAV ga
mybos, tai jau reikštų- kad 
sovietams teks dėti nepa
prastų pastangų siekiant su

buvo įtrauktas. Hitlerinin 
kams įsigalėjus Vokietijoje, 
tas jų lizdas buvo išardytas 
ir perkeltas i Maskvą ir į 
Minską.

Kai Maskvos užsienio po-

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

Kas nenorėtų! Juokas ir 
'era nuotaika tai juk sveika- 
la. Todėl įsigyk Antano Gu
daičio humoristinių eilėraš
čiu ir satyrų knygą “Anapus 
Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
Talite gauti ir Keleivio ad-

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

♦i.'lS Krn»nwj»v.
So. Boston 27, Mass.

TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ

litika pradėjo artėti prie ministracijoje.
Berlyno, tai nuo tų metų pra-,' Pažymėtina, kad šią kny- 
dėjo "dingti“ ir kai kurie skaitydamas ne tik juok-

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais

lietuviai komunistei. Apie bet ir susimąstysi, pa-;“* daug paveikslų. Kama 12 
silyginti su JAV gamyba. '1938-1940 m. dingo "be ži- matęs pliką teisybę. 'dolerių.

9
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SENIAU PUSDIEVIS, 
DABAR NIEKŠAS

Sovietijoj yra didelis kai- 
liamainis rašytojas Uja E- 

Menburg. Kai Stalinas buvo 
gyvas, jis jam himnus giedo
jo, nors matė visus jo žiau
rius darbus. Kai Stalinas mi
rė, jis pradėjo rašyti, koks: 
niekšas tas jo garbintasis 
buvęs.

Dabar Erenburg pasako
ja, kad jis 1937 m. į Maskvą 
grįžęs iš Ispanijos, kur jis 
ouvo korespondentas pilie
tiniame kare, gyvenęs dide
liame name. To namo gyven
tojai prašę naktį sustabdyti 
Keltuvą, kad jų negąsdintų. 
Mat, kai keltuvas naktį su
stodavo kuriame nors aukš
te, tai to aukšto gyventojai 
jau drebėdavo iš baimės,

, Kad gal enkavedistai pasikė
lė jų suimti.

Draugai mokę Erenburgą 
nieko neklausti ir nieko ne-

Ne tai klikai mums vadovauti
Klika — triukšmadarių, nimas galėjo paėmęs ginklą, 

savanaudžių, slaptų sąmoks- kai ui prasidėjus, gerai pa- 
lininkų junginys. Klikos da. spragint bėgantiems bolševi- 
lyviai draugijose įstatų nesi- kams padus. Partizanai savo 
laiko, savo naudai juos ap- drąsa ir pi alietu krauju bent 

1 eina, iškraipo, laužo. dalinai atstatė klikos suga-
Klikos šūkis ”'lik vieną dintą lietuvio kovotojo gar- 

kartą gyveni šioj žemėj. Ne- be
žiopsok, gyvenk gerai!" Gė-į Anos gėdingos klikos tik
rybėms — tuščiai garbei pa.! piniai- kurie dar taip nese- 
iekti klikai visos priemonės niai Lietuvoje, tuščiavidures

yra geros: klasta, melas, ap 
gaulė. Dievo vietoj ji garbi
na diktatui inę kepurę. Kli- 
xa tautai yra kaip skaudi 
votis kūne.

.Mes panašią kliką turime 
Nevv Yorke. Tai visų pikty- 
oių lizdas. Tiki urnoj tai vos 
keli tuzinai aptemptų uni
formų mėgėjai, kurie, sulau
žę istorini Nepriklausomos 
Lietuvos kūrini — Konstitu-

kalbėti. Nuėjęs į Izviestija į ciją, prievarta užsirioglinę 
redakciją, neberado nė vie-į valstiečiam ant sprando, ge- 

į no pažįstamo. Senieji buvo • tai gyveno, uiiayojo, tėvynės 
' suimti, jų vietas užėmė nau- j gynyoa nesirūpino, savo pa. 
ji ir tokie bailūs, kad tik nu- reigos neatliko, mus apvylė, 
modavo ranka į klausimus | Kai išmuselemiamavalan- 
arba drąsiausiu atveju paša-’ da, kariškos klikos vadai 
Rydavo ' areštuotas". pirmutiniai pareiškė, kad

‘ Tą pati jis radęs ir Praw- nekovos, neparuošta kariuo- 
dos redakcijoj. Niekas iš ko- 'le' IU1 ėdami lanKOse
munistų valdžios propagan- gniklus, po kojų Lietuvos 
distų nebuvo tikras savo ry-

krūtines išpūtę, ginklus iš-i 
kėlę, saliutavo komunistų 
nudriskusiom ordom, žy- 
giuojančiom per Lietuvą.
Nevv Yorke kovo 25 d. susi
rinkę po L. B-nės skraiste, 
dalyvaujančių trijų vietinių 
kunigų palaiminti, per 6 va
landas griovė, šmeižė, nieki
no tiek daug gero Lietuvai ir 
lietuviams padariusį, mūsų 
išgelbėtoją nuo Sibiro tačkų i 
Altą, o apie tikrąjį žiaurų 
Lietuvos engėją bolševizmą 
neištarė nei žodelio. Kam TU ^,7
jie tarnauja ir kieno uždą- AtriKOie trims 
vinį vykdo? Ne į Altą, o į 
pragarą tokią kliką!

Kunigu vaidmuo klikoj 
Dažnai su pagarbos jaus- 

i mu perskaitome laikraščiuo.

JAMES HOEEA VĖL BĖDOJE

eiliniu vairuotoją unijos bosas James Uolia yra 
apsukrus vyrr.s. jis vis išsisuka iš teismo ranku. Da
bar jis vtl traukiamas tiesos už jam kuo lai neįtikusio 
unijos vieno pareigūno sumušimą, justicijos departa
mentas jam kelia bylą už ėmimą virš miliono doleriu iš 
vienos prekių gabenimo firmos geriems santykiams 
palaikyti. Uolia sako. kad tai priekabią ieškojimas, čia 
jį matome išeinantį iš teismo rūmu Washingtone..........

į Pagal kitas teorija? šis žo- 
>7 • iz i i i- dis kilo iš prancūzų dix (<le-
Aauja Valstybe kuris buvo išspaus

dintas ant dešimties dolerių

— Alnu, Maik! Aš jau se-jgumas vyrų Amerikoje kė
niai tavęs ieškau. I purių dabar ir nenešioja. Bet

— O ką pasakysi, tėve? Į daktarai nesutinka, kad ke- 
Noriu, kad man išviro-: purės čia būtų kaltos. Juk Į tojum. Daugis buvo susidėję nel

rastinių tarnautojai 
viu darbininkai ir visokie 

ištiso
mis dienomis dirba be ke
purių, dar greičiau nuplinka,

zytum vieną sekretą.
— Kokį "sekretą"?
— Pasakyk, kodėl vyrai profesionalai, kurie 

nuplinka? Aš turėjau su Za-
sporą dėl šitocirką didelį

klausimo, beveik susipykom negu ūkininkai, kurie visada 
ir \ ištiek nepriėjom prie tol- būna su kepurėmis, 
ko. — O kaip gi daktarai aiš-

Gal perdaug buvot iš- kiną?
gėrę. kad dėl tokio klausi- Daktarai, tėve, sako, kad 
mo reikėjo ginčytis. ; yra daug priežasčių, dėl ku-

— Jes- buvom biskį pa- ri« plaukai gali slinkti. Pa-
v i oi n Pike aln m.HUV nvjaimvc, aiv Iiv ,oU n^i vyzdžiui, dr. T. Van Dellenaiv iiv :

dėl to susipykom. Sporas’1 ka<* plaukų slinkimas 
nasidėjo dėl to. kad jis pra-

krautu- savo daiktus į lagaminus ir 
laukdavo enkavedistų pasi
rodymo naktį. Vienas žydų 
rašytojas, miręs kalėjime, 
jam pasakojęs, kad dabar 
vyras atvirai kalbasi tik su 
savo žmona ir tik pakišę gal
vas po patalais.

Girdi, ”mes manėme, ka
dangi mes taip norėjome 
manyti, kad Stalinas nieko 
nežino apie komunistų ir in
teligentu nersekįoiįma." o

se, kad protestantų ir airių 
katalikų idealistai kunigai 
vyksta į Afrikos džiungles, 
net ir pas kanibalus (rizi
kuodami gyvybe) skelbti

zemę, jos negyne, negyne 
savo tėvu- broliu, sesių.

Lepšės negynė nei patys sa-.. .
vęs. Jiems krupninkas, dži- Dievo žodžio. Mes klystume,

Liepos 1 d. Afrikos širdy- banknotų, išleistų Louisiana 
je, šalia Kongo respublikos, banko prieš pat civilinį ka- 
gims nauja nepriklausoma ,-ą. šie banknotai vėliau pie-
valstybė Ruanda - Vrundi, tinėse valstybėse buvo vadi- 
kurią iki šiol valdė Belgija, narni dixies.
Amerikoje jau reiškiama su- Kad dalykus dar daugiau 
sirūpinimo. kad Ruanda-U- sumaišytų, kai kurie moks- 
rundi nenueitų Kongo ke- lininkai aiškina, kad šis Žu
liais, nes tos naujos valsty- dis kilęs iš vergų laikytojo 
bes gyventojai gyvena gi- Dixie 18-tam amžiuje New 
minių tvarka ir dažnai vai- Yorko miesto Manhattan 
dijasi. Gali gimti ir dvi saloje. Pasirodė, kad Dixie 
naujos valstybės. Amerika buvo plačiaširdis žmogus, ir 
siūlo JT organizacijai pasi- jo vergai dainavo balades 

apie labai gražų ir patogų 
klausomos valstybės vidaus gyvenimą jo farmoje, ypač 
saugumu. po to, kai jie iš tos faunos

išėjo. Buvo manoma, kari 
šis šiltos nostalgijos ir meilės 
jausmas buvo perkeltas į

venas, rncu-r.-s trukdė manydami kad ir mūsų ku- 
■’.nvbai Net ni?ai vra idealistai,— kad 

skaudu prisiminti, kad jie ir Jie klikoj kalba apie artimo
kitiems neleido Lietuvos !me,1ę;. alsklna tikėjimo tie- 
ojntj įsas. Nieko panašaus. Jie ten

Kai Marijampolėj stovin
čios mūsų kariuomenės eili
niai kariai su savo jaunais 
leitenantais (kuriuos klika 
dar nebuvo suspėjus suga
dinti) ryžtingai norėjo prie-

nas,
pasiruošti

kūrena neapykantos ir kere-.rūpinti tos būsimos nepri
to ugnį. Kunigai klikoj rašo 
mums lietuviams kiršinan
čias rezoliucijas ir jas plati
na (kun. St. Valiušaitis, 
Brooklyn, N.Y.).

Liudas Norkus

ryškiausias
pasiryžimo

Knyga yra pats 
liudininkas tautos 
gyventi. t

į purvų
'žodis Dixie prarado visą sa
vo šiaurinę kilmę.

Žodis Uncle Sam yra, ži
noma, naudojamas kaip fa
miliarus vardas JAV-ių pa
vadinimui. Uncle Sam yra 
piešiamas aukštas, su siau
romis raudonais-baltais-mė-

kad žudė paprastus žmones, sintis boberikų okupacijai, 
tokiems Erenburgams buvo >0 re*ka,ui esant (negauni at- 
nei šilta, nei šalta. laik-vti gausingo pnešo spau-

■Juk taip rašė ir kalbėjo ir !**“* ruožuA ii-
r,«„ - i kaviskis-Kybartai-Eitkūnai,'

avvz.m vzivnrn nomne SI IUIlį nainur,
gali būti paveldėtas iš tėvų, 
ir šitokio slinkimo nesulai

ko'ruo razumo jau ir galvai k>si Jokiais vaistais, šarlata- 
nupliko: ale aš nenorėjau1 na* tačiau pralobsta, parda- 
su tuo sutikti. Sakau, jeigu ■ vinėdami plikiams visokius 
tu turi tokią gerą galvą, tai j "vaistus“ plaukams atžel- 
kodėl nepadarai jokio išra-i(^n^’ n0,,s-ir jie patys daž- 
dimo? Visų pirma, sakau,'nai neturi plaukų, 
turėtum išrasti tokių lie- kas šarlatanai,
karetvų, kad ant plikės plau- Maiki? . _
kai atželtu. Sakau, ir pats Šarlatanais, tėve, vadi. 
apželtum, ir kitiem plikiam "ame visokius sukčius ir ap
galėtum parduoti. Padary- garikus. Jie įeklamuoja sa
tinu geresni bizni, negu da- v° 'vaistus“ laikraščiuose, 
bar gauni iš šaltino. Per televizijoje ir pardavinėja
naktį pakiltum i milionie- PlauM kepėjams, kūne te- 
rjus ‘ ' pa ir masažuoja plikiams

— Tas tiesa, tėve. kas to- Salvasb Paimdami už tai ge- 
ki vaistą išrastų, tas galėtų r3 atlyginimą. į re?pUblikos laikai?
Ameriką nupirkti. i —Na, o kodėl moterys ne. Į šalo Focho gatvė.

Ale Zacirkai to neikal- nuplinka? . įmetu ji vadinosi PitisijosIJ,t f,u.7-’v-!'
— Motens, tėve, yra vi- šverino vardu, o atėjus ru-1 nauflelia!-

dėjo gil ti? savo razumu. Sa-

musų
kitos

Bimbos.
Maskvos davatkos ir 

visaip keikė tuos, kurie a- 
nuomet kėlė viešumon Sta
lino žiaurumus.

KLAIDOS GATVĖ

Prūseikos ir , ... ,.. , kariškos klikos vadai, tai
Kai kurių vardų kilme

.1

besi. Alaiki. Jis rokuoja, 
kad ant geros galvos plaukai 
neauga, no mader kokiu sto
tu tu ją šmeruosi. Pažiūrėk, 
sako, į daktarus, prapesorius 
ir kitokius mandragalvius — 
beveik visi
parodo, jis sako, kad ant ge
ros galvos žolė neauga. O aš 
privedžiau ji prie lango ir 
parodžiau saidvoką: žiūrėk, 
sakau, žolė neauga ir ant 
sairivoko. Nu- tai žodis po 
žodžio — ir susipykom.

Tai ko dabar tėvas no
ri iš manęs?

— Aš noriu, kad tu pasa
kytum man tikrą teisybę, ko
dėl vieni vyrai nuplinka, o 
kiti ne? Ve, buvęs Ameri
kos prezidentas Eizenauras 
yra plikas, o dabartinis pre
zidentas Kenedis turi net 
perdaug plaukų. Nu, tai ko
dėl taip yra? Ar čia razumas 
kaltas, ar kitoks galas?

Šį klausimą, tėve, žmo-

Daugelio senų spalvingų dinimo neigiamąją reikšmę, 
įerikietiškų vardų kilmė žodi prisiėmė su pasididžia-

__ ___ v ________ dar nežinoma ir su- vimu sau charakterizuoti.
nių punktų organizuoti, kad daro galvosūkį ekspertams. į Apie tą patį laiką garsioji; lynais dryžiais kelnėmis ir 
sužeistiems pagelbėtų- bet Pavyzdžiui, iš kur gi kilo maršo daina Y ankee Doodle žvaigždėmis nusagstytu jo 
jiems pribaigimo kapinyno vardai Yankee, Dixie, Unc- pasidarė populiari. Ji dar la- švarku, aukšta skrybėle, taip 

‘ Jie panaudojo ki- le Sam? biau praplatino žodžio pat žvaigždėmis nusagstyta,
tus Vilkavišky esančius lie- Daugumai žmonių užsie- *ankee \aitojimą. Įšis žodis turbūt yra humo

patyrę, su tėvynės išdaviku 
gen. \itkausku prieky sugū- ameri 
žėjo Vilkavišky ne sanitari- vra vis

Pragoje, Čekoslovakijoje, i Pai'UOi'tk
yra gatvė, kuii laukia naujo , - , • - i ~ ,vardo. Austro-Vengrijos im-į UVlų kariuomenesi dalinius, nvje, ypač britams, Yankee 
perijos laikais ji vadinosi:kov(* aP,an-”J uzeme į?21' papūtai reišlua JAV-ių pi- 
Palackv gatve- tai čeko pa_ ^jas keliui pastoti ių neklau-jifctL Tačiau Amerikoje mes mas 

--------__:zadoms (taip jie \aoino no.,va«tojarne šį žodį apibūdini-vardė, kuris buvo imperijos - - • i • ■ - - - -šalininkas. Čekoslovakijos!nnSlu? Paslbne?inf1 karias)’,mui žmonių, gyvenančių
nikais ii 'ut- pasitraukiantiems ko\ oj bio-1 Naujojoje Anglijoje Be to, 

dar turi mums pridėtinėsji Mar 
Hitlerio lis prieš broli pribaigti. (Čia ;js 

į jie suspėjo pasiruošti I). Ne- i e{
taip susitvarkę.

sais žvilgsniais kitokia, ne- sarns? suprantamar7i~tapo ?.asiuntė U'tima-Umą ,kTtU-' 
gu vyras. Jos plaukai senat- Stalino gatve. Chruščiovui; f?'?-su -•a<11nnn;i' ,ka.į u/: 
vėje praretėja, bet retai ka- nuritinus Staliną, manoma Palel\^ kl‘ }
da nuplinka. Jaunatvėje ir jį būsianti pavadinta Klai- bolseviKus jiems bu> atsaky- 
viduramžyje ji turi gražius dos ęatve ta su 10 ; nugarą. Diąsuoliai,

s • —reikės žūti
avuju. vis-jie nuplikę Tas plaukus» bet užtai neturi nei

barzdos- nei ūsų. Tai jau to-1 ----------------
kia gamtos tvarka. Su vyrais Pakalbinkime draugus, kai- 
yra visai priešingai. ! mynu5 ir uisisa.

— Tai sakai, kad liekaret-1, . . . „
vų nėra nuo plaukų slinki-ikytl Aelem. Kama
mo? tams penki doleriai.

— Ir taip, ir ne. Jeigu
plaukų slinkimas yra pavel
dėtas iš tėvų, tai jau jis yra 
žmogui prigimtas ir vaistų 
nėra. Bet daktarai sako, kad 
plaukai gali slinkti ir nuo li
gų. Dr. Van Dellen nurodo 
keletą tokių ligų: psoriasis, j Sąjungą, 
seborrhea, alopecia areata! T_- ..
ir kitos. Tai vra galvos odos1 J°Je raslte 
ligos ir, kaip rodosi, kai ku
rias jų galima išgydyti. Bet 
tai jau ne šundaktarių reika
las. tėve. Odos ligas gali gy-

mc-

T1KRA TEISYBĖ

matydami. kad 
daugumai r. u o 
tiek išf’avikinio klikos isakv- 

>mo nepaklaus?, nekapitulia- 
! vo, o demobilizavosi ir išsi
skirstė po kaimus. Klika iš
pildė Stalino norą — Lietu
vą užleido bolševikams be 
šūvio, visuomenei asa’ojant.į

kšmės. Juo yra išreiškia 
mas gudrus, nelengvai pasi-' 
renkantis ir kietai derintis 
vyras. Tais bruožais, plačiai 
manoma, pasižymi N. Ang
lijos žmonės.

Kokia gi šio žodžio kil
mė? Žinomas amerikiečių 
kalbos mokslininkas Henry 
L. Mencken manė, kad Yan-

Civilinio karo metu l<860 
m. šis žodis buvo vartoja- 

konfederatų karei
vių ne tik unijos kareivių 
pavadinimui, bet ir visų 
šiauriečių. Galiausiai per 
abu didžiuosius kanis, 
pirmąjį ir antrąjį. Yankee 
ar jo sutrumpinimas Yank 
buvo vartojamas amerikie
čių kareivių pavadinimui.

Daug teorijų buvo sukurta 
ir žodžio Dixie kilmės ieš
kant. Buvo galvojama, kad 
jis kilo iš vardo I)ixon. Jere- 
miah I)ixon buvo vienas iš 
sienos tarp Pensylvanijos

kee kilo iš olandiško žodžio *^a,-x Mintiju pi ižiū- 
•Janke, iš olandų paprastai

rištinis išaiškinimas pirmų jų 
U.S. raidžių. Kai kurie rašy
tojai manė, kad šis pavadi
nimas galbūt yra susijęs su 
Samuel Wilson iš Trov- New 
Yorko valstybės, kuris buvo 
vietos valgomųjų produktų 
inspektorius per 1812 m. ka
rą. Wilson mieste buvo ži
nomas Uncle Sam vardu ir 
mileidžiama- kad jo vardo 
pirmosios raidės rišamos su 
valstybės vardo pirmosiomis 
raidėmis, nes patikrinti pro
duktai buvo antspauduoja
mi raidėmis U.S.

American Council

Kariškos klikos vadai

vartojamo Jan vietoje John.! kni]Os 
O dar Mencken galvojo,' xa( .arna

kad jis kilo iš Jan ir olan-[va 11 veigų
diško žodžio Kees, reiškian-

Mason o - I)ixon’o Pakalbinkime draugus, kai- 
vardu vėliau buvo mynus ir pažįstamus užsisa- 

siena tarp laisvų kyti “Keleivį.” Kaina me- 
valstijų, tams penki doleriai.

nes aiškina visaip. Yra isiti-Į <^yti tiktai medicinos moks- 
kinimas, jog vyrai nuplinka! la baigę odos ligų specialis- 
dėl to, kad jų kietai užmau-J tai.
tos kepurės trukdo kraujo. — Nu, tai aš dabar, Mai-

.... .. čio cheese (sūrį). Kitais žo- 
džiūgavo. Lii.iu\iski znge- (i2įajs tariant, John Cheese. j

Uiai pakinkyti į kamanėlės,! .................. ....
Lietuvos keleliais- patkavė- 1.1?82 m- Pradžioje sis žo
lėm taksėdami, bizūnu pla-Į

“Keleivio” Melu
Apie komunistus ją rasite

Keleivio išleistoje knygutėj
Tikra teisybe apie Sovietui,C|11 ! . Į įįjroie To5- iūros valdovaikami, riš ja skubėjo į pneso|J . f. * . •] .. . vamo\ai 

Irtockla iŠ karietų išlipo!Plr?.ta' tais laikais vartojo 
bendrų žinių !^vikpį ? kamšos „blkinin. P"15*6 ar,Ya"k«« a">ę 

apie Sovietiją, apie jos pa-1 ku laipsniuose, su biekutė-: ‘ ikomskos ar olandiško? k'I. 
dėtį, kaip bolševikai paėmė mis krūtinę pasipuošę, tam-
valdžią, tvarko ūkį, kokia pvdamiesi. linguodami, bež-
yra darbininkų padėtis anie ^^on,au'::nsYe’k’no’
koncentracijos stovyklas sa- k°j° Pr,e<:j;;./'kl.et.u'*?-!• U-’
.. . . . oaciia. O kiti pnsmlakeliai.
zines laisvę ir tt ir tL sulindę i bolševikines uni-

mes žmonių pavadinimui. 
Niekas, atrodo, nežino, kaip

KALENDORIUS
JAU 1SSIŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS 

NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio” Kalendorius 1962 metams jau atspausdin- 

t tas. Jame yra daug Įvairių skaitymų, informacijų, pata- 
sis žodis paplito j)O Ameri- i įmų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.
kos kolonijas. 1765 m. jis Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai

75 CENTAI

Ypač šiuo metu ji naudin-
apytaka ir neprileidžia sau-, kb galėsiu ir Zacirkos ražu- bra ,r įdomi paskaityti. Jos 
lės prie galvos; dėl to dau- ™a apšviesti. ka,na tik 50 centų.

buvo vartojamas anglų, iš
reiškiant visiems kolonis- 

fornias. dar žemiau smuko, tams neapykantą. Bet po to 
Tik klikai nuslydus nuo vai- k^° Revoliucinis karas- ir 
dinės kėdės, lietuviškas jau- kolonistai, atmetę tą pava-

Užsakvmus ir

636

pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

E. Bro«dway — -:— So. Boston 27, Mass.
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IRENA JOERG

Pergale
(Tęsinys)

Prieš išvykdamas i Australiją, buvo jis suklupęs prie 
savo vaiko lopšio, ir Janda vėl matė, kaip jis verkė... kaip 
beviltiškai žiūrėjo i žaidžianti Pauliuką ir kaip nedrįso 
paskutini kaitą prispausti prie širdies savo kūdikio ir tik 
paėmęs Jandos ranką ilgai laikė prispaudęs prie savo lūpų 
ir jo padėkos žodžiai buvo virtę į vos girdimą šnibždė
jimą. Į

Dabar Janda tik vieno bijojo — negailestingu kai
mynų vaikų, su kuriais Pauliukas žaidė ir su kuriais pra
dėjo lankyti mokyklą. Taip pat kartais bijojo- kad pe 
jautriai ugdė berniuko širdelę, per mažai davė jam atspa
rumo ir tvirtybės, kad ateityje pajėgtų atsispirti prieš vi
sus užpuolėjus, bet ir vėl drąsino save šimtais pavyzdžių, 
kurie kasdieną tvirtino jos motiniškumą — tada kalbėjo 
sau, kad Pauliukas esąs tartum koks ypatingas augalėlis,
kuri reikia saugoti nuo per kaitrios saulės ir aštraus vėjo.

* * *
Tą popietę parėjęs iš mokyklos, Pauliukas pirmą kap- 

tą atrodė nusiminęs ir liūdnas, ir Janda labai susirūpinusi 
paklausė:

KELEIVIS, SO. BOSTON

STASYS SANTVARAS

STASIO SANTVARO EILĖRAŠČIAI

Parašė dvi dramas, vaidin
tas L. Dramos teatre. Turi 
dramų nepasirodžiusių.

Santvaras jau išsiveržė iš 
jaunatviškų poezijos įvaire
nybių kelių, tapdamas san
tūrus rimties i>oetas su žmo
giškomis problemomis, su 
lietuviui įgimta romantizmo 
spalva- palydima naujai su
voktu simbolizmu. Mąstan
čiam poetui, apgaubtam šios 
žemės žaidimais, negali ne
rūpėti "amžinieji 
mai,“ kurių apstu

ną kvortą vandens įpilti vie
ną valgomąjį šaukštą cuk
raus.

Lelijos: apdeginti stiebų

Nepriklausomoj Lietuvoj 
kortas gamino tik valdžia. Ji 
skelbdavo kortų piešinių 
konkursus, kuriuos yra lai-

galus ir į vandenį įpilti tru- mėję dailininkai B. Didžio-
putį cukraus. kienė, M. Dobužinskis.

KORTŲ ISTORIJA NAUJAUSIOS KNYGOS

— Pauliuk. kodėl tu nieko nevalgai? Ar sergi?
galvą.

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 nsL- kaina $1.25.

: LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

LIE-

Nėra mūsų žemėj tokio 
kampo, kame neloštų korto
mis. Vieni lošia, norėdami 
maloniai praleisti laiką, kiti

klausi---- kad išloštų pinigų, nes loš-
poeto1 damas nė vienas nemano 

Santvaro kūryboje. Lietuvių pralošti...
tautos tragedija ir tremtis Kas ir kada kortas sugal- 

j taip pat yra paveikus jautrią j vojo, tikrai nežinoma- bet 
■sielą. Tas nenumaldomas neabejojama, kad jos atėjo 
skausmas dažnai girdimas iš Azijos. Yra kai kuiių duo- 
poeto vaizduos, kaip viltis menų, kad jos sugalvotos Ki- 
ir laisvė. - nijoj 1120 metais.

Stasys Santvaras turi ne Senovėje jos buvo piešia-'NEPRIKLAUSOMĄ
tik savo poezijos lauką, jis mos rankomis geriausiame 'TVVA. STATA NiT, Rapolo

Berniukas nieko neatsakė ir, nuleisdamas 
stengėsi praryti burnoje gromulojamą kepsnio gabalėlį. 
Jis greit atsikando truputį duonos, bet ir tai paliko burno
je. ir smaugte smaugė jam gerklę.

— Pauliuk. žiūrėk į mane, — beveik įsakomai paliepė 
Janda, tačiau kai berniukas, užuot pažiūrėjęs į ją. dar 
žemiau nuleido akis, ji atsistojo, pastūmė į šalį kėdę ir, 
priėjusi prie vaiko, švelniai pakėlė už smakro jo šviesia
plaukę galvutę.

— Ak. tai mokykloje kas nors nepavyko, ką? — norė
jo pradėti- tą pačią akimirką pajusdama nuo Pauliuko 
ašarų staiga sudrėkusią ranką.

— Na, na. na, mūsų mokytojas be pagrindo nebau
džia — tik jau nurimki O gal vėl dvikovą pralaimėjai, ką? 
Na, sakyk gi!

Pauliukas sugriebė jos ranką ir pakėlė ašarotas akis. į
— Vaikai sako, kad... sako. kad tu — kad viskas ne

teisybė... kad tu ne mano mama.
Janda krūptelėjo ir mėgino šypsotis, bet jos širdį tary

tum staiga kažkas palietė nepaprastai šiurkščia pirštine. 
Ji seniai žinojo, kad toji valanda ateis, kai jis ims klau
sinėti. Ji jau buvo šimtus kartų paraošusi atsakymą, bet 
dabar, staigiai užklupta- juto tik jai pačiai žinomą skaus
mą ir nerimą. "Bet dabar — Didysis Dieve! dabar — vis 
dėlto turiu jam pasakyti, kad aš... dabar!" Ji lėtai pakėlė 
vaiką ir, pasisodinusi ji sofoje arti savęs, vos girdimai 
pradėjo ■

— Klausyk. Pauliuk. tu mano mielasis — mielas, mie
las vaike — tu tikrai turi dvi motinas... — o kai jis nuste
bęs klausiamai pažvelgė į ją, Janda kalbėjo toliau: — 
Taip — dvi: vieną danguje pas gerąjį Dievulį ir mane... 
Na, bet klausyk — turiu ir aš danguje motiną. Ji mirė šiek 
tiek vėliau negu... —Jandos širdis tarytum sustojo, bet 
susikaupdama sumurmėjo: — negu tavo — motina... j' 
mirė prieš keliolika metų, kai tu dar toks mažas buvai 
kaip šitas- va...

Ji sugriebė čia pat gulinti Pauliuko pliušinį meškiuką 
kurio mechanizmas, jį palietus, subumbėjo. Ji matė, kaip 
berniukas šyptelėjo, kaip nubraukė nuo savo blakstienų 
tas įkyriai kabančias ašarėles, ir viso to padrąsinta tęsė:

— Kaip šitas, va, Teddy... ne, ne. dar mažesnis. Matei 
ant aukšto tokią pintinę? .Ji tau buvo per ilga — toks 
mažutis tu buvai, kad aš paguldžiau tave savo vasarinėje 
skrybėlėje.

Dabar Pauliuko akys jau juokėsi. Jis glaudėsi prie 
tos taip švelniai kalbančios moters, kurią vaikai mokyklo
je d rišo pavadinti ”neteisėta motina". O to ji kita — mi
rusioji dabar tolo io besiblaškančioje sieloje i nepažįsta
mą erdvę, ji nyko lėtai i tolimą beribę ir virto lyg pasaka, 
kurią mama dabar pasakojo jam.

— Iš Lietuvos krašto ji buvo, — girdėjo mamą kal
bant. — emigrantė.

— Keistas vardas, —galvojo Pauliukas ir paklausė:
— Ar toji vargšė moteris mane matė?
— Ne, ne! — šūktelėjo Janda beveik dusdama, nes 

ji aiškiai buvo girdėjusi Pauliuką sakant ”varcršė mote
ris“... — Ne. ji mirė nepamačiusi tavęs, — dabar švebel
džiavo Janda.

— O! — sumurmėjo berniukas. — Bet tu, mama, nie
kada nemirsi, tiesa? Aš melsiuos dieną ir naktį, kad tu 
visada amžinai gyventum, kad niekas, niekas man tavęs 
neatimtu. O, mama. aš tave taip mvliu — taip neišpasaky
tai mvliu!

Puolęs jai ant kaklo, nesustodamas bučiavo akis, 
skruostus ir jos virpančias lūpas, o pliušinis meškiukas 
burnodamas nusirito ant kilimo.

Vakare, kai jis nurimęs ir laimingai užmigęs paleido 
motinos ranką, ji pasiliko dar ilgai sėdėti prie jo lovelės,1

Pami ir tyli mano upė 
I tolį tolimą vingiuoja tarp kalnų —.
Tiek daug. tiek daug ja nuplaukė 
Žalių ir žydinčių dienų...
O tarpe klevų Rūsteikoniai 
Sutinka vėl atbėgančius vaikus —
Ir aš prisimenu, kaip mano laimės vasarą,
Lyg vėliavą, sudraskė viesulas klaikus...
Rami ir tyli mano upė
Ir vėl apvers daug valčių ir luotų —
Gelmė, kurion įžvelgt nemokam —
Atsiima daug perlų pažertų
Ir vėl kitų žvejų laivus atplukdo
Prie obelim ir kriaušėm kvepiančių krantų...

(Iš "Aukos taurės", — naujos St. Santvaro eilė
raščių knygos, kurią išleidžia Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla.)

A O D A -ilki II ! T Al/r murinu iavl

Rudens ranka sudraskė vasaros drabužį.
Ir nusigandę paukščiai lėkė į pietus------
Aš pažinau Tave. gaivinantis Geguži,
Jlan Tavo veidas tokis tyras ir skaistus...
Pabiurę vieškeliai- troškimai sielvarte paklydę
Ii- žvaigždės seserys — už debesų-------
Aš pažinau Tave. kaimenę Tavo ir avidę,
Žinau, kas būsiu aš, kas nūdien tebesu...
Pakyla viesulai, ir žaibas padega sodybą,
Ir girios medžiai sudreba visi------
Aš pažinau Tave ir vasarą, ir rudeni vėlybą,
Ir per daubas ateinanti naktis man nebaisi...
Per liūtį, per pūgas, pro vienišą lūšnelę
Mane. kaip vaiką. Tu vedi------
Aš pažinau Tave- vidunakčio gaivi Ugnele, 
Negesi niekad Tu manoj širdy...
Neliks žolės, neliks akmens ant kelio,
Neliks nei taurėje, nei jūroje vandens------
Aš pažinau Tave kančioj ir drožiny Smūtkelio — 
Esi šviesa, kuri nemirs, kuri nesens...

(Is eilėraščių knygos "Atidari langai“.)

Stasio Santvaro sukaktis

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

-joj, vėliau Italijoj. Gimęs ir medyje, jas pradėjo"gamin- ANGLŲ KALBOS GRA- 
! augęs ant Nemuno krantų ti fabrikiniu būdu. " ( MATIKA, 215 psl., kieti vir-
• (gimė: 1902 m gegužės 27 d. į Su metais viskas keidasi I šeliai, kaina.............$3.50
■ Rusteikomų kaime, Sere- keitėsi ir kortos _ j d dj tūzų KLUBAS, Antano 
džiaus valse.), Santvaras tu- forma, spalva, piešiniai. Jų Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
n to krašto giedrumo ii at- kaladės senovėje turėjo 86 '/Q,'r’n oo
sparumo. Jis yra Nepriklau- kortas
^įmyhės kovų savanoris. L., Lietuvoje amžiu.
Valstybes Teatro dramatur- ;e buvo kortu fabrikas Varė.i 
gas, vėliau Kauno Jaunimo 
Teatro direktorius.

Gyvendamas Bostone, gy 
vai dalyvaudamas kultūrinėj 
veikloje- Santvaras savo ke
liu plunksną nukreipė laik
raštininko pomėgiams. Jo
šakotas talentas lietuviu bos- i lietuviu išeivija Amerikoje. 
toniškių gyvenime neišdil- vaizdi kra5to ,i*'tuviu istorii 
domai svarus.

Stasiui Santvarai šešias
dešimt metų. Jo minėjimas 
birželio 2 d. — dideliai ver
ta bostoniškių padėka ir pa
skatinimas, kad mes esame 
gyvi ir gyvename stipria lie
tuviu dvasia.

F. K.

KAD GĖLĖS NEVYSTŲ

■ mo mokėsi St. Šimkaus įkur- gieji. Tik penkioliktajame 
toj Klaipėdos konservatori- amžiuje sugalvojus graviūrą

'.noje.

kaina .................. $3.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Ateina laikas kada savo 
kambarius galėsime gėlėmis 
papuošti. Bet įos greitai vys- 

, ta, ir, jei savo darželio ne
turime, tai dažnai pirkti,' 
brangiai kaštuoja. Todėl vi
soms rūpi, kad nuskintos gė
lės kuo ilgiausiai nenuvystų. 

.Štai jums patarimas, kuris 
■ padės nuskintomis gėlėmis 
; ilgiau pasidžiaugti, nes jos 
• taip greitai nenuvys.:

Rožės: nuplauti įžulniai, į 
į pusę kvortos vandens įpilti 
■šaukštą alūno (alun).

Liūto nasrai (snapdra- 
įgons): i dvi ..kvortas van-

gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chel-orias. virš .',00 puslapiu. Kai
ria kietais viršais $5.00. minkštais
viriais.................................. S4.00
kaina ................................... $1.25

ŽVILGSNIS | PRAEITI K- Žuko j 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na $.>.00

VAIKO SVEIK ATA, parašė dr. V.x LrrTTT^riiCJi?. vrSįrjj Frrrrva
vaikų sveikatos klausimais, 130 psl.

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnau? Kinro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

’905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslzniai. 
Kaina ...................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis. daugy
bė žinių lietuvių ir ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ............ $6.50
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Joną? Ba
lys. 472 darnos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina .................... $5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkierė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ....................— $1.25

Bostonas — seniausias A- (jau senas amerikonas!) su 
merikos kultūros centras, j dideliu kultūros apdaru iš 
Vandeniu per tris tūkstan- Lietuvos ir čia savo įgimtas 
čius mylių gali nuplaukti į į dovanas ne visiškai užkasė: 
Palangą. Ir gamta primena puoselėjo, ką gali, ir dalijosi 
Lietuvą: keturi metų laikai, su kitais, kiek gali. 
kaip įprasta Lietuvoj, turi Stasys Santvaras jau Bos- 
~avo veidą — nestaigiai kei-1 tone išleido poezijos rinkinį 
čiasi. švelniai sužydi ir lėtai. "Atidari langai“, ir tuoj iš-1 
apmiršta. I eis antras jo poezijos

Gal dėl to, patekęs Bosto- Į rinkinys (o čia atvyko su 
nan, retai kas jį apleidžia, j penkiomis poezijos knygo- 
nors čia aukso kasyklų nėra. j mis!). Dirbdamas Lietuvos 
Prieš dešimtį metų čia apsi- • Valstybės Operoj, išvertė 
gyveno ir Stasys Santvaras! penkioliką operos libretų.

vis negalėdama atsigrožėti Pauliuko šviesiom garbanėlėm, 
jo užmerktom akim ir aukštyn atsimestom rankutėm.

Pro atvirą langą Janda matė tamsiame danguje šim
tus žėrinčių žvaigždelių, ir jai atrodė, kad tai iš joe sielos 
atsipalaidavę skausmai — dideli ir maži, dabar išplėšti 
iš kratinės, žėri dangaus erdvėje laimėtąja Pergale.

(Galas)

NEMUNO SUNŪS. Andriau*? Valuc 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 

, . * . . tonos diktatūra. Pirma dalis 3x0
'dens įpilti 3 arbatinius! psi. Kam*...............................$3.00.
: šaukštelius kepamosios SO- NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va!-ic-

Petūnijos: į kvortą van
dens ipilti 4 arbatinius 
šaukštelius cukraus.

Gladiolai: Jei pati iš savo 
darželio skinsi, tai skink a- 
pie 2 vai. popiet, kai žiedai 
yra truputį apvytę. Jei skinsi 
anksti rytą- tai nuskynusi pa
laikyk nekišusi į vandeni 
nuo 20 iki 30 minučių. Tada 
dar nupiauk stiebų galus, į- 
skelk juos, įmerk į šaltą van
denį, kurio dviejose kvorto
se yra įpilta 2 valgomieji 
šaukštai druskos.

Auksažiedės (Marigolds): 
į vandenį įdėti cukraus.

Chrizantemos: sutrintų ar
ba apdegintų stiebų galus 
merkti į vandenį, kurio dvie
jose kvortose vra įlašinta 8 
lašai šaltmėčių alyvos (oil 
of peppermint) arba vienoj 
kvortoj 5 valgomieji šaukš
tai cukraus.

Jurginai (Dahlias): apde
ginti stiebų galus. į galioną 
vandens įpilti pusę puo
duko uksuso.

Astro* ir gvazdikai: į vie

ko romano antroji dali?, 426 nus- 
lapiai. Kaina ........................... $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS. jo 
meninių formų plėtojimos’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė k ny
ra su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. S8.5C

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nw 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina •.«•■«.*.•*•••..*... 510.00

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kama ...................... $1.20

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

ALTORIŲ AE5ELY. V. Potino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kiati virtai, 631 puslapis.$$.O6

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių di--rių klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

’.IETUVA BUDO. Sv-pono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kam Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P A be ikio 
istorinis romana- :š žemaičių krik
što laiku, kieti aodarai .... $3.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

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

KęDŪL Aš NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kama ........................... 20 Cnt.

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriška' aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakaris nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno at-įminimai iš lietu- 
vos ir, iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

MAŽOJI LIETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. (.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina....................................... $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesuliė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 -vairių lietu, 
višku ir kitų tautu valgių recej 
132 puslapiai, kaina...............$1.2

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

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

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

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kai*
Kaukazo išponis buvo nasidarų* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOČIAI. DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl muluose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.06

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios rn6- 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai an 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. BroMhray------- :--------So. Borton 27, Mas*.
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VIETINĖS ŽINIOS
MENO ŠVENTĖ BOSTONE

čia srove!— 
Te mūsų širdys didžią lais

vės šventę švenčia, i 
Po to solistė Daiva Mon-!Mes prašome, mes meldžia-į

Gegužės 20 d. Thomas 
Park mokyklos salėje lietu
viai išgyveno tikrai retą 
meno šventę. Joje, be mums 
jau girdėtų choro dainų ir 
operų arijų, pirmą kartą bu
vo atlikta kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio ir poeto 
Stasio Santvaro Kantata a- 
pie Lietuvą.

Pirmoje koncerto dalyje

girdaitė svajingai gieda:
Žalio, žydinčio pavasario 

giedrioj platybėj—
Tulpių ir lelijų pumpuruos 

esi gyva!—
Tu manoj širdy esi pavasario 

linksmybė,
Mano saule, mano Lietuva !..

Pirmoji dalis užbaigiama 
choro ir solistės vilties dai
na:

Bostono mišrus choras, J. Degame ,aisvom dienom 
Gaulelto vadovaujamas, gra. kai mf| dausų žvaigž.
žiai atliko penkias chorines 
dainas: Pavasario daina — 
J. Gaidelio, Augo putinas —

dėm,
Saulėj noksta derlius vasa-

J. Gruodžio .Užmigo žente dainu j j dan™JpjjZ 
_ C. Sasnausko, \ ėjo dukra ' plazda kregždžm>

Teka upė neišsenkančių 
rytojų!..

— St. Šimkaus ir Pasėjau 
dobilą — J. Gaidelio. Pasta
rąją dainą teko pakartoti.

Toliau buv. Vilniaus ope
ros solistas Stasys Liepas su

me, o Viešpatie, tave!. I
Trečioji dalis prasideda 

pirmosios dalies daina
Per amžių tolumas tu ateini,:

mana tauta, Į
Per kruvinų kovų ir pergalių 

dienas—
Esi tu pasaka, per amžių 

amžius nebaigta,;
Milžinkapių aukom apden

gusi laukų varsnas...
i

Toliau solistė ir solistas 
švelniai, svajingai ir viltin
gai gieda:
Regiu, parbėga ryto saulė, 
Krantan sidabrą žeria eže

rai—
Taika, taika visam pasauly, 
Į dangų bokštus kelia jo

varai...

Antroji kantatos dalis 
prasideda solisto St. Liepo

jam Įprastu įsijautimu atli-'gailiu skundu, kad 
ko: Serenadą — Denza ir 
Aukso stabas — Gounod, o 
jaunoji Bostono lakštutė 
Daiva Mongirdaitė subtiliai

Bėgo ir nubėgo vasaros gėly
nų saulė,

Grėsmingais debesim grės-
atliko ariją iš operos Kaukiu ‘ tl. min»ai sudū2f« a“d»"

di žudanti apgaulė, 
Pradingo iš langų, iš sodų ir 

veidų giedra...

balius — G. Verdi ir Liu ari
ją iš operos Turandot — G. 
Pūccini.

VĖL GIMĖ SIAMO DVYNUKAI

San Kranci><o mieste viena kinietė pagimdė dvi mer
gaites. kuriu krūtinkauliai yra suaugę. Jos sveria Š 
svarus ir 2 uncijas. Pirmieji tyrimai rodo. kad visi or
ganai, Išskyrus tik inkstus, gali būti atskirti.

laimėjimai atsiekiami ir Įvairios žinios
kiek žmonių gyvybių jie iš- Kaitų su pavasariu iš Flo- 
gelbėjo. , ridos sugrįžo Į So. Bostoną

"Keleivio“ kaimynai Alek-Paskaitininkas bandė pa
žvelgti ir i ateiti. Dar daug 

. žmonių sveikatos priešų te nos, kurie žaua vasarą pra
leidę So. Bostone vėl pasuk-

bėra neišaiškintų, sakysim, ; amžinai žydinčią Flo- 
kad ir Įvairios virusinės h-į 
gos, proto ligos ir t.t. Bet ’ * * *
nuolat vykdomi dideli tyri
nėjimai, vis naujų kovos 

i priemonių surandama, tad 
Į nei
bu

Visų bostoniškių gerbia
mas Mykolas Venis vis dar

, . . . x . . nesveikuoja. Jis kurį laiką
iėia abejones, kad ateityje p,.abUVęS ligoninėje, dabar 
jus nugalėta ne viena liga, gydosi namuose.
kuri šiandien dar neįveikia- $ * «

Valandai dienos metu įsi
brovę Į EI. F. Gečų butą pik- 

. . . tadariai išnešė televizijos 
ų metų pnmimnku; aparatą, laikrodi ir kitų da- 
iūti dr. Stasys Jasai- jy^

ma.
♦ Po paskaitos 
Bronius Baškys 
kad k it 
sutiko būti 
tis, o vicepirm. Genovaitė 
Mickevičienė ir Meila Žiaug-

pirm. dr. i 
pranešė, I

» » ♦

paskelbti
------------------------------------- ---------------------------- “ I šiemet, be dr. B. Baškio.'
šiandien, todėl visi esame j- Staiga mirė S. Grabliauskas J valdyk oje buvo: vicepirm. 
pareigoti burtis Į savas orga. --------- Danutė Izbickienė ir Jadvy-

... . ...... Cambridgiečiai lietuviai
nene. Sekretorius ir įzdinin- į juozas jr julė Vinciūnai, ii 
kas bus paskelbti vėliau. į „11<s

Ir pagaliau paskutinė ug
ninga daina, kurioje choras (^įzacijas, kad galėtume sėk- Gegužės 27 d. staiga mirėiga Barūnienė, sekr. Apolina- 
ir solistai, su didžiu dvasios mįnerįau padėti ta tamsybe plačiai žinomas vokiečių ra- ras Ireinys ir ižd. Stasys 
polėkiu, traukia

•ios mingiau padėti tą tamsybę plačiai žinomas vokiečių 
Laisvajai ! išsklaidyti. Sustokime visi dijo aparatų finrių atstovas Eiva.

Lietuvai himną, kurio pa
skutinysis posmas šiaip 
skamba:
Aušra skrieja, ta

padangių,1 Benediktas Povilavičius (a- 
alna gyva. • l.bnron Tlllmc

kaip vienas už Lietuvos lais- Stasys Grabliauskas. 
vę ir nepriklausomybęr.o<nwfe!2fid.iish 
baigė savo kalbą P. Dargis.

viešnia, Meninę dali atliko solistas

Antroje koncerto dalyje 
buvo atlikta Kantata apie 
Lietuvą chorui ir solistams,
Daivai Mongirdaitei ir Sta
siui Liepui dalvvaupant. A,. , . , , . . .
Akomponavo Vytenis M.; Rimbais plauni, suknrum- 
Vasvliūnas ' i ba Sibiro pusny—

' . , , ... ' Ju krauju aplieti rūstūs tun.Pati kantata susideda įsi * j toliai
trijų dalių: ^ėdriosios, liūd.Vandenio neranda

.. . tam slėny...muzika moderniška ir įdo
mi. Ji sklido iš choristų irj šios dalies muzika tiek 
solistų lūpų galingoje darno- išraiški ir taip stipriai susiju- 
je su žodžiais. 1 si su žodžiais, kad tikrai gir-

Tebus leisią man bent di sunkius kankinių brolių

Vėliau seka antrosios da
lies choras:
žengia, žengia geležim ap

kalti broliai,

Pavasario balsų daina gyva: kompCnavo komp Julius 
Pakilkite visi žiedai palan-'. Gojelis), sudainavęs Vana.

gaičio Dul-dul dūdelę, šim-
Jau laisvės saulėj spindi 

Lietuva !..

trumpomis
iliustruoti
skambėjo
vainike.

žingsnius,
ku» ie žvangančius jų geležinius 
varsų pančius ir jauti tą gilų, kaip 

J jūra, mūsų niekad neišgy- 
Pradžioje choras tarp kit-i ventą skausmą. Ne vienas 

tuo metu salėje nesulaikė 
ašara...

ištraukomis 
žodžius, 
muzikos

pa- Sibiro taigose

ko gieda:
Mes regime tave. kai?) žiburį.

augštu erdviu,:
Kaip saulė tavo 'reidas juo

kiasi giedriai—
Ir girdime gyvybės balsą

Nemuno srovių- O Dieve, mūsų dalios baisią

Čia ir choras ir solistai iš
vystė tokį muzikinį kilimą 
ir jėgą,
ne trisdešimt astuoni, 
šimtas ar daugiau!

-Akompaniatorius Vytenis 
M. Vasyliūnas buvo puikus 
choro ir solistų palydovas.

Kantatos muzika, kad ir 
moderni, gausi muzikinėmis 
spalvomis, bet parašyta ne
sunkiai. todėl galėtų būti iš
pildyta pajėgesnių chorų, 
pasitelkus solistus.

Garbė ir dėkingumas ne 
tik kompozitoriui J. Gaide
liui ir poetui St. Santvarai, 
sukūrusiems šiais atgimimo 
dainiaus Maironio metais 
tokį puikų kūrini, bet taip

Ir kaip tavam danguj ap-

Lituanus žurnalui sudėta 
Gegužės 26 d. jis buvo pas aukų $53. 

savo kaimynus Andriušius
svečiuose, iš jų grižo Į na- -------
mus su pora pažįstamų- visą
laiką gerai jautėsi, bet nak- --------
ti pasijuto blogai, buvo iš- Daktaro W. Dusericko 
kviestas dr. S. Jasaitis, kuris sūnus, dabar Bostono uni-

Ž-iiš

Lietuvis karo akademijoje

gus metus turėję savo resto
raną Portland St., ji parda
vę apsigyveno gražiajame 
Belmonte ir augina savo 
anūką. ♦ * *

Gegužės 26 d. norwoodiš- 
kių p. Brazauskų ir jų gimi
naičio pastatytą automobi
lių So. Bostone E St. apie 4 
vai. p. p. chuliganas bandė 
pavogti, bet laiku pastebė
tas buvo ir išmestas iš auto
mobilio.

kaus Oi kas ir ariją iš hgonį pasiuntė i ligoninę. I versiteto studentas, priimtas 
Komevilijos varpų. Šį kartą j Čia dr. Stanley Mikai ge- Į karo laivyno akademiją 
danininkas buvo ypatingai: g«žės 27 d. rytą padarė aor-; Annapoly. Ji, pagal esamą 
geroj formoj. tos operaciją, ji pavyko, bet tvaiką, rekomendavo atsto-

Mirė J. Versacka*
Cambridge gegužes 23 d. 

mirė Jokūbas Versackas, 
palikęs liūdinčią žmoną Ag-

kad atrodė, jog jų Gražia, pasirodė ^lyno^ ^"'nę irdukterj Oną Gaspa-
Gintaras! nus*^us®’ nepajėgė McCoimac-k. rienę.

viena paskambino porą da-, - rA • - ,. , , ...lvkų. Malonu pastebėti, kad! ‘° m- Ja“ acnlal skun-i mokėsi Daums, dabar išėjęs
v. “ ... 1 . . j. . 'dėsi savo sveikata.šie jaunieji sąmoningi lietu- prjfeg
viai nuoširdžiai prisideda 
prie lietuvišku kultūrinių pa- a,;« 7ęs

Lr’„^ “^,Og,T tėtutį karo melu buvęs ten I 
darbo mokykloje- jau eile;kaI.ini^k nepriklausomoje: 
metu lavinasi ir mUziKossn--

Atitaisome klaidą

Pereitame Keleivio Nr pa
sirašiusiųjų užuojautą velio-jau i pensiją “rear admiral”, . , 

laipįnyj. Jo tėvas tebegyve. n,° Juozo V' S5,.1P°!’0 “J?”pirmąjį pasaulinį
St. Grabliauskas yra ra Marine Rd.., So. Bostone.

os universi-
P. Bliumas bibliotekoj

...Lietuvoje Kaune įimtas pre-
pavy y s i įems atstovavęs auto-

Antrosios dalies pabaigo- pat solistams ir Bostono 
je. giliame susikaupime, nu-. mišriam chorui — choristėm 
skamba solisto St. Liepo lū-1 jr choristam, kurie tikrai 

pašventė daug poilsio valan
dų šios kantatos pastatymui.

Tikėkimės, kad, kol Bos
tono mišraus choro valdv-

pomis:

kančią
svaigę čiulba vyturiai’ Nuneški Nemuno negrįžtan. 

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

tyje. Tai 
jaunuoliams.

Visiems sudainavus "II 
giausių metų", šokta ir šne 
kučiuotasi., kol atėjo priva 
lomas laikas skirstytis.

Banketui vadovavo 
Stelmokas.

Ž-is

Bostono šachmatų 
pirmenybėse.

boms vadovaus tokie dainos kurios prasidės trečiadienį, 
pasišventėliai kaip Liongi- gegužės 30 d. ir vyks šešta- 
nas Izbickas, Henrikas Gi- dieni, ir sekmadienį, biižie-ri.“^.^' 
neitis ir Vytautas Bruzgys, lio 2-3 dd. So. Bostono Lie- 
lietuviškoji daina Bostono tuvių Piliečių Draugijos sa-

mobilių filmas.
Tremties dienų atblokštas

i JAV, jis dažnai lankyda
vosi Europoj, domėjosi me
nu, nešykštėjo sau poilsio,

• kultūringą gyvenimą vertino 
daugiau, negu pinigus. Jis 
buvo nuolatinis geresnių pa-į' 
rengimų lankytojas, nesigai
lėjo cento viešiesiems lietu
viškiems reikalams.

Pašarvotas F. Zaleskienės 
koplyčioje, laidotuvės ket- 
viitadieni, d. 9

asmenų tarpe isibriovė klai- 
jda. Parašyta, kad užuojau
tą reiškia Ch. Petravičiai, o 
1 turėjo būti Ch. Treinavi- 
čiuš. Klaida įvyko užrašant 

Pa"• i vardes. Už ją atsiprašome.
i Petras Bliumas pradėjo' , „ . .
\ <1 irhti Bostono Kolegi jos I ^2™. ,53? 
'bibliotekoj, kur jau seniai
dirba V. Kulbokas ir P. Ka
minskas. J ieškojimai

Vedybos
Esu vidutinio amžiaus nevudus vai- 

inas, v.-lvb" tiks'ir i<-šKau siisina- 
iu"i - u -n<.t'iiut ar rimta našk*. Ka- 

ito atsiliepsiu į kiekvi- na
a. Adresas:
P O. Box 222*
Sioux Cit v 2. Iowa (24

Pni' -'k-it E --/eni-u STENGl’Rf iš 
Taura iri-- rri'-stn ir Joną PETRAITI 
iš l ukšiškių kaimo Taurajrės vals. Jie 
-atvs ar kas juo* žino prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

V r. Vincas Ašmonas 
245 Third Street,
So. Boston 27, Mass. (22

padangėje klestės.
Pranas Lembertas

Gražus deimantinis 
banketas

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj
Amerikoj-ruo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad ? gLA 2 ros apskrjties va]_ 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutine LjyEos gegužės 27 d. suruoštą 
banga dingo: via tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje J banketą SLA 75 m. sukak- 
mūsiškiai pastate “Aušros" miestą, vėliau virtusį New “'pastatę
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

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

Parduodama be pelno. Gražiais kietais 
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27,

čiai atžymėti susirinko pilna 
So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos didžioji salė Susivieniji
mo veikėjų ir paprastu na
rių. Buvo atvykusių ir iš ap
linkiniu miestų — Worces- 
terio, Brocktono, Lawrence 
ir kt. Atvyko ir pats prezi
dentas Povilas Dargis.

Banketą atidarė apskri
ties pirmininkas L. Paulau
skas trumpu žodžiu, komp. 
J. Gaidelis paskambino JAV 
ir Lietuvos himnus.

Sveikino Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. Shallna, 
gen. prokurorui atstovavęs 
adv. John Grigalus, adv. A. 
Young, Kontrolės komisijos 
nariai — S. Michelsonas ir 
inž. A. Čaplikas.

Gražią kalbą pasakė . 
v., Danns. pažymėjęs SLA di- 

•*"•»*» delj indeli į šio krašto lietu- 
viu visuomeninį gyvenimą, 

į Tamsūs laikai buvo Lie-
* SLA pradėjo
veikti, dar tamsesni

;lėje, dalyvauja apie pusę 
išimto šachmatininkų, drau
ge su praeitų pirmenybių lai
mėtoju John Curdo, kuris, 
anot Boston Sundav Globė, 
pasiryžęs laimėti šias pirme
nybes ir paglemžti gražiąją 
Lietuvių dovaną—So. Bos
tono L. Pik Draugijos taurę. 
Curdo jau yra dukart tą do
vaną laimėjęs ir jei jam pa
vyktų laimėti trečią kartą, 
dovana atitektų jam visiš
kai. Mūsų viltys yra deda
mos ant savųjų vyrų: Gedi
mino Šveikausko, kuris tą 
dovaną buvo laimėjęs 1959 
m. ir jaunuolio Algio Makai- 
čio, kuris šių metų Massa- 
chusetts pii-menybėse sukir
to John Curdo ir nustūmė jį 
žemiau savęs. Gediminas 
Šveikauskas atvyksta speci
aliai šioms pirmenybėms iš 
New Yorko, kur jis Colum- 
bia universitete ruošiasi 
daktaratui. Trečiadienį, šeš
tadieni ir sekmadienį pir
mieji ratai prasidės 10 vai. 
ryto ir antrieji 2 vai. p . p. 

?• Žiūrovai kviečiami, Įėjimas 
laisvas.

Velioni gerai pažinusieji • 
bostoniškiai ir kiti tautiečiai Į 
liūdi, netekę malonaus ir pa-J 
slaugaus bičiulio.

P: r~.ž:- vyra- vedybų ♦•kslu nori 
susina-int i --u rruryina arba našle. 
Tu-*as nesvarbu. I šią šąli atvvlcau 
prieš art-a nasau'ini kara. Rašykite: 

"2R E. No. Garfield Avė. 
Montorev Park. Calif. t'23

Psi'škau Anės Gustaitės iš Barri- 
•"iij kpimo ir Anelės Bukiaitės iš 
Trąiib'nu, o faio pat ieškau Jokūbo 
Koii< 'io (Koietis). pas kurį {ry’venau 
vienus metus. Iieškomieii ar juos ži
nanti“ i; nr»šome parašyti man:

John Zakaras
4‘.»27 W. ('ommeree
San Antonio. Texas (t22

Puse teisybės — mdas.
* *

yra Sava našta įprasi a.

Kultūros Klubas baigė 
metus

Gegužės 26 d. buvo pa
skutinis šį pavasarį Bostono 
Kultūros Klubo susirinki
mas. Jis buvo toks pat gau
sus, kaip ir visi kiti šią žie
mą.

Per metas klubo nariai 
buvo susirinkę 8 kartus,! 
kiekvieną kartą buvo pi ane-j 
Šimas kuriuo nors klausimu, 
žinoma, beveik visos temos 
buvo iš kultūrinės srities, bet 
metai baigti veidu atsisukus 
į mediciną: paskutiniame 
susirinkime dr. Stasys Jasai
tis kalbėjo apie medicinos 
laimėjimus per paskutiniuo-1 
sius 30 metų.

Pirmą kaitą teko girdėti 
dr. St. Jasaitį skaitant pa-' 
skaitą. Pasirodo, jo esama; 
ne tik gero daktaro, bet ir' 
paskaitininko, ir jis buvo iš
klausytas su dideliu dėme
siu.

Per trumpa laiką daktaras1 
tegalėjo suminėti tik svar-į 
blausius medicinos laimėji-į 
mas, bet ir jų pakako, kad, 
būtų galima susidaryti vaiz-. 
dą, kokiu sunkiu darbu tie

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knvjra ka tik išėjo iš spaudo)!. Amžiu Planas, arba Studijavi

mas S’. ' d* rašėio. 1-as tomas. 2SS puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apio Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išjranvma. Taipsri 
yra braižinys. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir ju 
iljnimą. Kas tą knyjra perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybe. Knvjra apdarvta dro’tės viršeliais. Kaina tik SI.

Kita knvjra Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 
tomas, šioje koveroje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie ?»er vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės viršeliais, 3ŪS puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siuskite 
šiuo adresu :

L. IJ. S. A. 212 E. 3rd St.. Sprint Valley, III.
<99os«oocQogoosogQoscauoooeoeoooeoeeoeeoeoeeeeeor

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviSkam damai. aualė> 

(autini solidarumą rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateitie®.

SLA GYVYBĖS AFDRAUDA IK’ J10.000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki <10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 met>; apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NEIaAlMINGŲ ATSITIKIMU 
apdrauda du<xl* pašalpos iki 1S25 i mėneoL

SLA apdrauda—SAUGI, NE1JECIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos flD 
gilios senatvės.

Dauviau žinių apie SLA darbus ir apdrandas galite fM 
ti SI.A kuopuoae. kurios yra visoee žymesnėse lietuvi? ko- 
kini jose ir SLA Centre- Rašykite tokie adresu:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
307 Weat 30th Street, New York lr N. Y.

1
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Susižeidė D. Mongirdaitė Mus aplankė, P. Dargia Veteranai lankys karių

Vietines žinios
iL=

Pageibsime Stasį Santvarą. Baigė aukštąją mokyklą

Komitetas, kuriam vado
vauja poetas Faustas Kirša, 
a. šutini sekmadieni, birže- šie asmenys: 
lio 2 d. 7 vai. vak., So. Bos-i Vytenis Vasyliūnas (Har- 
lono L. Piliečių Dr-jos di-Į vardo univ., fizika), Romas 

Bričkus (Bostono univ., pra-

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
19*0 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
adų. išsiuvii/ėja. dirba monograma*, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t.

7-tos žės 20 d. solistė Daiva Mon- dimas, SLA prezidentas Po- gūžės 30, karo veteranų or-1

Šiomis dienomis aukšto 
sios mokyklos diplomus gaus sunku būtų išsiversti. Mote

Sandaros Moterų Klubo 
sukaktis
--------  * Po sėkmingo Bostono mi- šeštadieni mūsų Įstaigoje

.Jau 25 m., kai toks klu- šraus choro koncerto gegu- lankėsi, A. Andriulionio ly- 
bas veikia Sandaros
kuopos globojamas. O gal girdaitė dalyvavo ir to cho- vilas Dalgis iš Pittsburgho, 
geriau pasakyti, kad jis glo- fo tą vakarą surengtame kuris i Bostoną buvo atvy- 
boja septintąją kuopą, nes bankete L. P. Draugijos sa- kęs dalyvauti SLA 2-tros ap- 
Moteių Klubo narės yra tik-; !*je. Šokdama ji paslydo, Srities gegužės 27 d. su
ros šeimininkės sandariečių užmynusi ant rūkoriaus pa- rengtame SLA 75 metų su- 
svetainėje. Be jų čia vyrams ""

Kapų puošimo dieną, ge-

t .žit j >j >alėj rengia iškilmin
gą poeto Stasio Santvaro
no tovių ir 40 metų jo litera
tui i:.:o oarbo sukakčių mi
nėjimą.

Apie St. Santvaro kūrybą 
kalbės iš Xe\v Yorko atvy
kęs Lietuvių Rašytojų Dr- 
jos pirm. Pranas Naujokai
ti.'. solistai Daiva Mongir
daitė ir Stasys Liepas dai
nuo- ištraukas iš Kantatos 
apie Lietuvą (St. Santvaro 
žodžiai, J. Gaidelio muzi
kai. o Bostono Dramos Sam. 
būrio nariai .Janina Ambra- 
ziejienė ir Feliksas Kontau- 
l; '.iež. Aleksandros Gustai
ti! o- ; apkaitys Stasio Sant
varo eilėraščių.

Rengėjai tikisi, kati tokia 
Įdomi programa, o po jos 
vaišės sutrauks Bostono ir 
aplinkinių miestų lietuvių, 
poeto bičiulių, jo poezijos 
bei kitų kultūros darbų ger
bėjų dideli būrį.

Kas dar nesuspėjo praneš
ti Komitetui apie dalyvavi
mą, prašomi skubiai tai pa
daryti. Kreiptis i Pi’. Lem
bu tą 1595 Broadvvay, So. 
Bostone, tel. AN 8-0699) ar
ba i J. Kapočių (265 C St., 
So. Bostone, tel. AN 8-7730)

moninė technol.), Almantas 
.♦leižys, Romas Venckus (a- 
ju N’ortheastern univ.. inži- 
įerija), Antanas Kriščiu- 
.taitis (N’ortheastern univ.. 
oiznis), Dana Gedmintaitė 
(N’ortheastern univ., biolo
gija), Irena Lendraitytė 
(Tufts univ., biologija). 

♦ orma Razvadauskaitė (E- 
.nmanuel kolegija- biologi
ja). Loreta Kontrimaitė 
(Emmanuel kolegija, che- 
nija), Dalia Yakauzaitė
Bostono mokytojų kolegi- 
a), Marija Šveikauskienė 

v Bostono kolegijos teisių 
nokykla). Diane Plevokaitt 
Framinghamo mokytojų 
tolegija >.

Saigė aukštesniąją mokyklą

Laisvės Varpas gražiai 
pagerbė St. Santvarą

mestos cigarečių dėžutės. Ir kakties minėjime, 
tas paslydimas buvo toks ne- Gegužės 26 d. vakare P. 

rų Klubo narės yra eksper-{laimingas, kad solistė su- pargis dalyvavo vietos SLA 
.ės Įvairiems pobūviams laužė kojos pirštą. Dabar veikėjų pasitarime Įvairiais 
rengti. -Jos tokiais atvejais ^°-*a gipse ir reikės mažiau- ;u organizaciją liečiančiais

Šie lietuviai - lietuvaitės 
domis dienomis jau gavo ar- 
oa tuoj gaus vienos ar kitos 
Bostono aukštesniosios mo
kyklos (High school) diplo 
mus: Alfonsas Baika. \ ida 
Galdikaitė, Marytė Grinke 
vičiūtė, Mykolas Kasper, 
Gediminas Kodis, Algis Lap-'

,patarnauja ne tik Sandarai, 
bet ir kitom organizacijom. 
Žinoma, jos rengia pobūvius 
ir sau.

•Jų didžiausias ir prašmat
niausias pobūvis yra kasme
tinis našlių karalienės rinki
mas ir jos pagerbimas.

Pernai rudeni karaliene 
buvo išrinkta Elena Žilins- 
vaitė-Gudonienė, kuri kara- 
ium pasirinko antrojo karo 
veteraną. St. Dariaus posto 
veikėją Vincą PiragĮ, su ku- 
iuo netrukus ir susituokė.

Todėl gegužės 6 d. su
rengtas banketas karalienei 
pagerbti buvo kartu ir Ele
nos ir Vinco Piragiu vestuvi- ‘ 1ne puota.

Sandarietės. kaip visuo-: 
net svečius pavaišino ska
liais valgiais, o jaunave- 
Ižiai nuo savęs saldainiais, 
igarais, tortu ir gėrimais.

Svečių prisirinko arti 300, 
daugiausia našlių vyrų ir 
moterų, jaunų ir senesnių.

šia kelių savaičių, kol ji su- 
gys. Ta nelaimė sutrukdė ir 
kai kuliuos solistės planus. 
Linkime jai greičiau pas
veikti.

klausimais.
Vilkas vis alkanas.

» * *
Viskas puiku savo laiku.

ganizacijos, jų tarpe ir Ste-į 
pono Daliaus postas, orga
nizuotai lankys karių kapus.I 

St. Daliaus posto nariai; 
aplankys lietuvių kalių ka
pus, kalbės adv. Zuzana 
šalnienė, postas papuoš Jur
gio Ulevičiaus kapą. o posto) 
moterys Frances Kriaučių-Į 
nienės, Mary Vinciūnienės 
ir Onos Švagždienės kapus.

j Jeigu tavo priešas mažesnis) 
I net už skruzdę, įsivaizduok jį di- | 
į dėsniu už dramblį.

Turkų priežodis

per savaitę
HA

Bay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

N o ta r.v Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius M1KONIS 
L.1CENSED BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas perkart
iems, parduodantiems, ir drau- 
ižiantiems namus, ūaius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
Kės. AV 8-4144 ir CO 5-8841

šys, Kristina Lendraitytė. ži. moteris imti pavyzdi iš Bos
vile Mockutė, Janet Pres-:t0Il0 53 , 
kinytė, Glorija ! I Sandalo
kaitė. Palmyra
Gintautas Vaičaitis. Nijolė

Lai.' v ės Varpo radijas ge
gužes 27 d. programoj pa- 
\yzd ingai paminėjo savo 
bendradarbio poeto Stasio 
Sa i įvaro 6«‘ m. sukakti, kun 
buvo kaip tik tą dieną.

Rašytojas Antanas Vai
čiulaitis kalbėjo apie sukak
tu; ininko kūrybą, jo eilėraš
čiu montažą paruošė Zigmas 
Gavelis, rež. Jurgis Jasins
kio- dalyvavo R. Ausiejūtė, 
B. Vaičjurgytė, R. Žičkus, 
duota akt. Henriko Kačins
ko ideklamuotas eilėraštis, 
is plokštelių—S. Santvaro 
žodžiams J. Kačinsko. Bud- 
riūiio, V. Jakubėno, vienuo
lės Bernardos, St. Gailevi- 
< iaus sukurta muzika ir pa-
Į
ko Įdainuotas Randelis su 
Nortono mišriu choru.

tur ai paties sukaktuvinin-

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

Gegužės 17 dieną suėjo kelneri metai kaip mirė 

JONAS JANKAUSKAS—
buvęs darbininkų organizacijų narys, pažangiosios spaudos 
rėmėjas, Lietuvos patriotas. Jo šviesi atmintis yra gyva 
mūsų eilėse.

Velionio draugai

DAUBAS .MOTERIAI. MERGAITEI
Vasarietei Capt- Cod reikalinga 

Į mergaitė I stalą padavinėti ir kam
bariams tvarkyti ir moteris virtuvės 
darbams. Kreiptis telef. AV 8-5999.

(22

IŠNUOMOJAMAS kAMBARYS
So. Bostone netoli pajūrio išnuo- 

| mojantas gražus kambarys, galima ir 
maistą pasigaminti. Geras susisieki-

1 mas. Kreiptis GOS E. Tth Street.

Tikram humanistui, socialistinių idėjų kovotojui
JUOZUI V. STILSONUI mirus,

reiškiu nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai NATALIJAI, 
LILIJAI ir ANTANUI ŠATEIKAMS ir jų sūnui RANDOL- 
PIIUI-GEDIMINLT.

Jonas Kiznis

PIRMAS PAVASARINIS GRAŽUS

PIKNIKAS\š nežinojau, kad Bostone i 
?sama tiek daug ir tokių gra- i 
žiu našlių.

\ i>a tai rast damas-aš no.Įnengįa Sandaros 7-ta Kuopa, So. Boston, 
. iu paraginti ir kitų vietovių

Razvadau<- -l ^anua!°- Moterų Klubą
Strazdaitė ’ 5tot^ ne Sandaros 

narės, bet visos lietuvės,
Vaičaitytė, Arvvdas Vaič-1 Dabartinėj Sandaros Mo- 

Juozas Venckus, Ig- ten? Klubo valdyboj yra:

Mass.
1962 M., SEKMADIENI BIRŽELIO 3 DIENA 

2 valandą popiet
BERNICE CLAJRE SODYBOJE 

357 Bay Road, North Easton, Mass.
Bus linksma muZika, daines, veiks

Jurgis,

RADIJO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis į

DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti 

nius giminėms į Lietuvą per Į Baltic Florists gėlių ir dova- 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- nų krautuvę, 502 E. Broad-
eina tvarkingai ir be trukdy-! 
mosi. Neužmirikime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Peter Maksvytis
Carpenter A BuiMer 
925 E. Fourth St.,

So. Boston

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETVVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniai* ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 folumbia Road

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

III'.I.p a o 07 10 UIei. AIN OI tzo tra

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Cfcirargaa
Vartoja vėliavsios konstrukcijos 

X-RAY -aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4. nuo 7—B
534 BROAPWAY

BOSTON. MASS.

{ ATIieŠŪ VI3Ū8 paKI.--J irrv, —
| to ir projektavimo darbus iš lau- •
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
! biznio pastatų, papai Jūsų reiks- J 
, lavimą. Saukite visados iki 9 va- «
• landų vakaro. į
į Telefonas AN 8-3630 Į
Į___________________________________ ________________ .1

Richardas i Pi!TO- E- Keslerienė, vice- 
į pirm. A. Kropienė. sekr. M. 
Wadelienė. fin. sekr. J. Gu
daitienė. ižd. J. Pranaitienė, 
iždo glob. M. Ross, E. Zukie- 
r.ė ir A. Dekofski.

Sėkmės Sandaros Moterų

Kazimieras 
Vydas Ya- 
šv. Antano

nas Vilėniškis,
Zovė.

Bostoniečiai 
Aukštikalnis ir 
kauzas baigė
aukšt. mokyklą Kennebunk- 
port, M e.

Nonvoode aukšt. mokyk
lą baigė Gema Duobaitė. 
Betty-Ann Kudirkaitė ir Al
gis Makaitis, žinomas šach
matininkas.

-ankesi jaunieji Lembertai

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus j Į Į 
Ir Taisome Juos “ ’

Bernice Gaire farmoj yra gražus pušynėlis, jame mie
la laiką praleisti, o vaiku malonumui yra sūpynės ir kt.
Autobusai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos 1 valandą 

Autobuso kaina ten ir atgal su įžanga tik $1.75.

Visi lietuviai su savo giminėmis ir bičiuliais kviečia
mi dalyvauti; atsilankiusieji bus mielai priimti ir ska
niai pavaišinti.

Klubui, diibančiam lietuvy-; jej ijetus lytų, piknikas ivvks Sandaros salėje, So. 
bes naudai. Linkiu sulaukti j Bostone. 124 F Street.
auksinio jubiliejaus. ' T. , . iI\ e 1 r o d i s: važiuojant automobiliais Stoughton 138 

keliu už 3 mylių nuo Stoughtono, privažiavus Fernandez ; 
Market, sukti i dešinę, i kelią Main Street ir už 1 mylios' 
bus miestukas North Easton. čia važiuoti viduriniu keliu 
i kalniuką ir tas kelias nuves iki kelio Bay Road, tada 
sukti po kairei ir tiesiai i Bernice Gaire farmą.

Juozas Lekys

Mirė J. Kasperas

Gegužės 22 d. mirė ilga
metis laidojimo įstaigos sa-Praeitą savaitgali mūsų 

kaimynai Monika ir Pranas 'vininkas Juozapas Kasperas,
Lembertai turėjo malonius palikęs 
svečius: Juos aplankė is 
Hartfordo sūnus inž. Vitalis 
su savo žmona Danute ir du
krele Audrute.

liūdinčius žmoną 
Florenciją, sūnus Juozą ir 
Mykolą ir brolius -Joną. A- 
dolfa. Edvardą ir dr. Myko

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Dabartinis gubernatorių.- 
j Volpe paskelbė, kad jis ru- 

statvs savo kandi-me- Į deni vėl
datūrą i gubernatorių

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
390 Vest Broadwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbii. avalynės, t.-.edžiaifu, maisto, • ir kitko. Visas išlaidą
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
Ml SI ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų šarada ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

ĮSTAIGA MFTI VI4K A. KRElPKITItS LIETUVIAM U
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja iv persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI'RISTO jcalinįimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak, ketvirtadieniais nuo9 vai ryto iki 7 »•!. rak. ir Mlaėieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietų.
VBIttJAS: JONAS AOOMONIS

i!
■

_____ I •
1950 metais Bostono ne- | 

dlnojamasis turtas (žemė, į J 
pastatai) buvo Įvertinti — J i 
S2.171.201.600. Iš jų nuo i J 
mokesčių atleistas turtas bu. į 
vo Įvertintas $603.701.600,'' 
arba 28 G. Tas turtas pri
klausė valdžiai, miestui, 
švietimo, tikybos, labdaros 
organizacijoms ir Įstaigoms.

1961 metais visas turtas 
mokesčių reikalams buvo i- 
vertintas $2-357,847.500, o 
nuo mokesčių atleistas jau 
$889,940,600? arba 38G. 
Vadinasi, jau daugiau kaip 
trečdalis turto yra atleista
nuo mokesčiu.£

Suprantama, kad likusis 
turtas, didėjant miesto išlai
doms, turi būti didesniu mo. 
kesčių apdedamas.

P. Vaičiūnas ligoninėj

Petras Vaičiūnas susirgo1 
ir paguldytas Brocktono Ii-į 
foninėj, šią savaitę jam bus 
daroma operacija. Linkime i 
greit pasveikti.

lą ir seserį Mary 0‘Hara.
38 nemoka mokesčiu

PILNAI ĮRENGTAS UŽ 
SPKCI ALINU KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus hurneris 
eikvoja brangų aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 

kuro išlaidų Įtaisant naują
11)62 garsios markės Gun Type 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 61201

ŽVYRU Ir SMALA TAISOM TELEFONAS AN 8-2805 •

giame aliuminijum ir dažo- į j Dr. J. L. Pasakantis J 
buko •. : Amelia E. Rodd •

SAURlS J OPTOMETRISTAI
Charles ir Peter Kislauskai • j VALANDOS:
Garantuojame gerą darb^{

I >
Apsidrmtsk

i 15 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
I 
I

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 RROtnWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

»*«.**«1

V1SO-• Draudžiame nuo polio,
Jkių kitokių ligų ir nuo nelai- 

(ugnis, audra ir kt.) ..t mių 
{Visais
t

ipsurance reikalais 
kreiptis: ___

BRONIS KONTR1M
Jastice thePeąee—-Constable

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

; Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau

—.i

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. išskyrus šventadienius ir sek m.
MORO*

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Namus iš lauko ir viduje. < 
p Lipdau popierius ir taisau, 
t viską, ką pataisyti reikia. q

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

□
miUAS STARINSKAS 

Savin Hill Avė. 
chester, Mass.

*. CO 6-5854
vvvsvvvrrr

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Itūpestinjrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUTIS

Plaaibia*—Heatiaf—Gas—Oil 
1 Gaza eilinių permainyti $273 

Telefonas: CO 5-5839 

MT. VERNON STREET Jg 12 MT.

tams
DORCHESTER 25. MASS.

uaisiui

Flood Square 
Bardware Co.
Savininkas N. J. .ALEKNA
628 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bcnjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

nūn




