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Anglai ir Prancūzai Tarėsi 
Dėl Ūkiško Bendravimo

Anglijos Vadas H. f. aciroilan Lankėsi Pa* Prezidentą De 
Gaiillc; Po Atviro ir Širdingo Pasiaiškinimo Derybos 

Del /snglijos Dėjimosij Europos Muitų Uniją Bus
Tęsiamos su Daugiau Vilties Susitarti.

Anglijos ministerių pir- 4rfe/iaMeri.S FlStti
nuninkas Harold Macmillan, Nemano Trauktis 
pereitą savaitgalį buvo nu
vykęs i Prancūziją ir ten vie- xr , . .. 7 , ..
noj ,„lv pi ie Paryžiaus tarė- Vokietijos vadas dr Kon- 
si su prezidentu de Gaulle.ilad Adenauer kalbėdamas 
Svarbiausias aptartas klau- Uortmunde sekmadieni, sa- 
sima - buvo Anglijos dėjimą-? kė, kad kalbos apie jo pasi- 

i Europos muitų uniją, ‘sis
kurioje dabar yra apjungia
mos šešios Europos valsty
bės.

Pranešimai apie anglų ir 
piancūzų pasitarimus sako, 
kad išaiškinta, jog Prancū
zija nėra priešinga, kad 
Anglija prisidėtų prie Euro
pos valstybių muitų unijos. 
Platesnių informacijų apie 
pasitarimus neskelbiama.

.Jau kuris laikas buvo 
spaudoje plačiai garsinama 
kaip faktas, kad Prancūzija 
esanti priešinga Anglijos į- 
stojimui į Europos muitų u- 
niją, bet tai buvo daugiau 
spaudos spėliojimas ir, gal 
būt- stoka pasitikėjimo tarp 
Londono ir Paryžiaus dėl ū- 
kisko bendradarbiavimo šir
dingumo.

Pasitarimai tarp Anglijos 
ir Prancūzijos vadų. jei pra
nešimai teisingai atpasakoja 
dviejų vadų pasitarimų re
zultatus, palengvins tolimes
nes derybas dėl Anglijos įsi
traukimo į Europos “bendrą- 
ją rinka“, bet, žinoma, neuž- į 
tikrina, kad bus prieita susi-

ASTRONAUTAS CARPENTER PO IŠGELBĖJIMO KARO LAIVE

M. Scott CaUrpenter, tris kartus apskridę s /‘mę. nusileido 250 mylių toliau, negu 
buvo numatyta ir dėl to turėjo 3 valandai laukti, ko, jis buvo ištrauktas iš vandens. 
Po išgelbėjimo jis buvo atgabentas į karo laivą INTREPID. kur jį jūrininkai širdin
gai sveikino. M. S. Carpenter eina laivo deniu viduryje.

traukimą iš vyriausybės 
1963 metais yra be jokio pa
grindo, girdi, “Adenauerio 
era dar nepasibaigė.“

Tiesa, jis žadėjęs, kad iki 
termino galo neišbus val
džios priešakyje, bet nei ta, 
nei kitos sąlygos nebuvo 
sutartos ir jis gali būti vy
riausybės priešakyje dar il
goką laiką. .Jo terminas bai
giasi 1965 metais. . .

Adenaueris nurodė visą 
eilę priežasčių- kodėl jis ne
gali tuoj pat trauktis, o opo- _ iz i • v
zicija ir net jo paties parti- Lėktuvo Nelaimėj Venecudoj Naujas 

Žuvo 130 Žmonių Karių Sukilinuisjos žmonės nurodo dvigubai 
daugiau priežasčių, kodėl jis 
turėtų trauktis.

KINAI GARSINA
SOVIETŲ KAINAS

Lenkijos Vyskupai Skelbia Už 
Valdančius Bedievius Maldas
Sekminių Proga Kardinolas ir Vyskupai Šaukia Visose

Bažnyčiose Žmones Melstis Už Bedievius, Kad Jie 
Grįžtų į Teisingą Kelią; Bolševikų Vyriausybė 

Pyksta už Tokį Komvadų Išnikinimą.

Sovietuose Mėsa ir 
Sviestas Pabrango

Alžerijos Teroras 
Laikinai Sustojo

Alžerijos europiečiai tero
ristai jau kelios dienos sulai
kė savo tehrorą prieš arabus 
ir “negerus“ europiečius. 
Kalbama, kad teroristų va
dai ar rėmėjai tariasi su lai
kinąja Alžerijos vyriausybe 
dėl europiečių teisių nepri
klausomoj Alžerijoj.

Kiti pranešimai sako, kad 
Į teroristai ir savo tarpe nebe- 
i susikalba ir varžosi dėl va
dovavimo teroristų grupėms. 
Kokios bebūtų priežastys, 
bet keturios dienos Alžyro ir 
Orano miestuose praėjo be
žudynių.

IŠŠAUTA BOMBA
GRĄŽINTA ZEMEN

Prancūzų oro linijos lėk-' Venecuelos uoste Pueito 
tuvas su 132 žmonėmis sek- Cabello pereitą šeštadienį su komunistų partija paskel- 
madienį, birželio 3 d. nu- sukilo marinų daliniai ir bu- bė, kad po visą Sovietų Są- 

vo užėmė visa karo laivyno jungą mėsa pabranginamakiito bekildamas į orą 
ly oro uoste 
ir krisdamasKomunistinėj Kinijoj ru __ __

sų mėsos ir sviesto kainų pa- g žmonės išliko gyvi
kėlimas plačiai garsinamas. 
Kinų komunistai, matomai, 
nori parodyti savo badau
jantiems žmonėms, kad ne 
tik Kinija, bet ir Sovietų Są- 

į junga irgi “daro klaidas“ ir
tarimo. Nes ir pačioj Angli- ; nepajėgia aprūpinti savo gy

ventojų mėsa ir sviestu. Ru
sams iš to reklama tikrai 
menka.

Kinų komunistų pasiten
kinimas dėl tusų žemės ūkio 
sunkumų, rodo, kad komu-

joj didėja pasipnesinimas 
dėtis į muitų uniją su kito
mis Europos valstybėmis.

Komunistai Prašo 
/ agalbffS iš Vakarų nistų “draugystė“ yra šalta.

Rytinė Vokietija pereitą 1 
savaitę kreipėsi į vakarinę 
Vokietiją, prašydama pra
dėti derybas dėl... kreditų.: 
Rytinės Vokietijos komunis
tai nori gauti virš trijų bilio- 
nų vokiečių markių kreditų 
prekėmis, svarbiausia kieto-; 
mis anglimis ir geležimi.

Savo spaudoje rytinės Vo
kietijos komunistai aiškina, 
kad jie labai nori padėti vo
kiečių angliakasiams, kurie 
dabar prikasė tiek anglių,' 
kad jų nėra kur dėti ir todėl 
kasykloms gresia nedarbas. 
Komunistai sutiktų, gavę il
gamečius kreditus, vakari
nes Vokietijos anglis sunau
doti ir tuo būdu atlikti gerą 
dai bą...
BIRŽA NERVINOSI, 

PASKUI APSIRAMINO

Pereitą savaitę New Yor
ko biržoje daugelio vertybės 
popierių kainos žymiai kri
to, bet po poros dienų kai- i 
nos vėl atsigriebė. Paskui 
New Yorko biržą sekė ir ki
tų miestų biržos Amerikoje ■ 
ir užsieniuose.

VISKAS GERAI

Taip atrodė astronautas M. 
Scott Carpenter. kai jis bu
vo išlaipintas į lėktuvneši 
Intrepid ir laukė sveikatos 
patikrinimo. Jam pačiam at
rodė, kad viskas yra gerai.

Atominių ginklų bandy- 
Maskvos vyriausybė kartu muose Pacifoke Amerikos* I r o i i

mos kariuomenės bandymas sviestą reikėjo pabranginti 
sukilėlius numalšinti mies- todėl; jog žemės ūkiui reikia

šiųjų taipe buvo 121 ameri
kietis, veik visi amerikiečiai 
buvo iš Atlanta, Ga., miesto, 
jie keliavo po Europą apžiū
rinėdami meno muziejus.

Nukritęs lėktuvas buvo 
Boeing 707, jis buvo specia
liai pasamdytas gabenti di
delį skaičių keleivių į Ame
riką ir. matomai, perkrautas 
nukrito žemėn bekildamas 
i orą.

FISHER VĖL DAINUOJA

mokslininkai šį pirmadienį 
anksti rytą bandė išsprog
dinti atominę bombą dide
lėj aukštybėj, kelių dešim
čių mylių aukštumoje. Bet, 
kaip atominės energijos ko
misija ir krašto apsaugos 
departamentas praneša, iš-

... . . , . . • . . šauta bomba nebuvo sprog-te pradžioje nepasiseke. kai nauJų maslnų ,r trąšų, o vy:idinama, nes bombą nešanti 
kūne pranešimai sako. kart - iausybė netun tam redtalui raketa veikė negerai, jos ki.

limas buvo sulaikytas, ir ra

Aktorius Eddie Fisher. apie 
kurio skyrybas su jo žmona 
Eliza bet h Taylor buvo daug 
rašyta, sugrįžo iš Romos į 
Hollvwooda ir vėl dainuoja. 
PRISIMINĖ S. RAYBURN 
Prezidentas J. F. Kennedy, 
kalbėdamas neseniai miru
sio buvusio ilgamečio atsto
vu rūmų pirmininkos Sam 
Ravburn vardo naujų rūmų 
pamatinio akmens įdėjimo 
iškilmėse, pažymėjo, kad to
kių vyrų kaip Ravburn tau
ta labai reikalinga.

kad
net 120 kareivių buvo už- pinigų, nes ji turi ginkluotis 
mušta kautynėse ir daug su- į, neatsilikti nuo Amerikos, 
žeista. Kartu su mėsos ir sviesto Į denyną. Atominė bomba li-

Sukilimą u sį kaitą tuo?e pabranginimu kai kurios ko neišsprogusi ir guli Paci- 
komunistų sukurstyti jūri- prekės šiek tiek atpigina-: fik0 dugne, 
ninkai ir marinai. Vėliausie- bet kainų atpiginimas!
ji pranešimai sako. kad su- neatsveria maisto pabrangi- 
kilėlių du vyriausieji vadai Dabar visa Sovietų
jau suimti i’ ūki limas bai- propagandos mašina užsukta 
giamas malšinti. j, aiškina žmonėms, kodėl

Šitas jau buvo riečias šių gVįeS(0 į, mėsos kainas rei- 
metų kanskas sukilimą- ^ėjo žvmiai pakelti, 
prieš demokratinę Venecue-

keta su bomba nukrito į van-

los vyriausybė. Vieną kartą 
buvo sukilę fašistų vadovau-į 
jami kanai i' du kaitų ko-! 
munistų vedami kariai.

Ispanijos Franko
Priima Paradą

Birželio 3 d. Ispanijos 
diktatorius gc’i. Franko pri
ėmė Madride karišką para
dą, kuriame žygiavo apie 
16,000 kariu, visi gerai gink

luoti amerikoniškais gink
lais. Keli šimtai amerikoniš
kų lėktuvų parodė Ispanijos 

; oro pajėgų galią.
Kariška demonstracija 

buvo suruošta pi įsiminti pi
lietinio karo pergalę 1939 
metais ii parodyti vidaus 
priešams, kad Franko dikta
tūra dar nesirengia subyrėti. 

[Streikai anglių kasyklose ir 
kitose dirbtuvėse krašte dar 
tęsiasi, bet dauguma strei
kuojančių darbininkų jau 
grįžo prie darbo, tik krašte 
vis kyla nauji streikai.

JI TURI no METŲ

Tai iš Gelgaudiškio (prie 
Nemuno) kilusi Ella Julia- 
jana Rentelienė. dabar gy
venanti Wanne-Eickel (Va
karinėj Vokietijoje). Mano
ma. kad senesnės už ją mo
ters Vokietijoj nėra. Rente- 
nė sako, kad retkirčiais iš- 
išmesti stikliuką snapso 
v ra labai sveika.

Lenkijos kardinolas Ste- 
fan Wyszynski ir visi 64 
Lenkijos vyskupai pasiunti- 
nėjo tikintiesiems aplinkraš
tį, kuris skaitomas visose 
Lenkijos bažnyčiose. Kardi
nolas ir vyskupai kviečia 
tikinčiuosius pasninkauti ir 
melstis už bedievius, kad jie 
atsiverstų į tikrąjį kelią. O 
tie bedieviai tai Gomulka ir 
visa jo partija bei vyriausy
bė.

Lenkijos yvriausybė norė
jo sutrukdyti kardinolo laiš
ko siuntinėjimą ir tas “mal
das už bedievius,” bet kar
dinolas nesutiko atsisakyti 
nuo maldų ir pasninkų už 
valdžios žmones.

Lenkijos vyskupų demon
stratyvus kreipimasis į žmo
nes, kad jie bandytų pasnin
kais ir maldomis paveikti 
vyriausybės žmones nebe- 
skriaustį bažnyčios, komu-

Kada bus daromas sekan
tis 'bandymas, pranešimas 
nesako. Rusai protestavo 
prieš tą bandymą ir žada 
patys tokį bandymą daryti.

nistų vyriausybei labai nepa
tiko, bet kokių nors ypatin
gų priemonių vyriausybė 
šiuo tarpu nesiima. Ir nėra 
taip ką nors daryti, nes kas 
gali uždrausti žmonėms 
melstis už ką tik jie nori, 
dargi už Gomulkos atsiver
timą!

Santykiai tarp bažnyčios 
ir valstybės komunistinėj 
Lenkijoj jau ilgesnis laikas 
yra gana įtempti, ypač kilo 
daug nesusipratimų dėl ti
kybos dėstymo mokyklose. 
Matyti, kardinolas Wyszyns- 
ki ir vyskupai norėjo at
kreipti lenkų visuomenės dė
mesį į vyriausybės politiką, 
o dėl to ir maldų demonstra
cija.

DEMOKRATŲ TARPE
JAU PAKARTAS

Tai Adolfas Eichmann* na
cių pulkinikas. kurs gabeno 
karo metu milinnus žydų į 
žudymo įstaigas. Izraelio 
teismas jį nuteisė pakarti, 
anksčiausias teismas spren
dimą patvirtino, o Izraelio 
prezidentas nepasigailėjo. 
Eichmann iki mirties karto
jo, kad jis nekaltas, jis tik 
vykdęs karo meto vyresny
bės įsakymus.. .

Birželio 7 d. prasidės 
Mass. valstijos demokratų 
partijos konvencija Spring- 
fielde, kur bus statomi kan
didatai ateinančio rudens 
rinkimams. Daugiausia dė
mesio kelia E. Kennedy ir 
E. McCormack varžytynės 
dėl jų kandidatūrų nomina
cijos į senatoriaus vietą. Abu 
kandidatai sakosi turį "be
veik daugumą“ delegatų...

LAOSO LIKIMAS VIS 
DAR SVARSTYKLĖSE

Laoso trijų grupių vadai 
(princai) vis dar nesusitaria 
dėl “neutralios” to krašto 
vyriausybės sudarymo. Neu
traliųjų grupės vadas sako, 
kad jam jau įkyrėjo derybos 
be rezultatų ir jis stato ul
timatumą kitoms grupėms 
susitarti nedelsiant. Ragini
mų netrūksta, bet ar neu
trali vyriausybė susidarys 
vis dar nėra tikrumo, o tuo 
tarpu komunistai gali vėl 
atnaujinti karišką žygį.
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spręstas, ar Anglijai svar-j 
biau yra turėti glaudžius ū- 
kio saitus su Bendruomenės 
tautomis, ar su Europos še- 

Pereitą savaitę Sovietų Rusijos komunistų partija ir' šiomis valstybėmis. H. Mac- 
vyriausybė bendrai paskelbė, kad visoj Sovietų Sąjungoj millan vyriausybė nutarė 

dėtis i Europos šešių valsty
bių muitų uniją, bet derybo
se dėl prisidėjimo anglai at
stovauja nuomonę, kad jie 
i Europos valstybių ūkišką 
apsivienijimą turi Įeiti su vi
sais savo palydovais—Ben
druomenės tautomis. Jei An
glija norėtų dėtis tik viena, 
palikdama savo palydovus 
už durų. jokių kliūčių nebū
tų, bet kai ji ateina dešim
ties palydovų lydima ir no
ri išsiderėti sau teisę ir atei
tyje prekiauti su Bendrome- 
įės tautomis palengvintomis 
sąlygomis, Europos valsty
bės toki dė j imąsi skaito ne
priimtinu. Pereinamam lai
dui, iki 1969 metų, taip, vi
sokios išimtys yra priimti
nos, bet po to laiko Europos 
valstybės bus vienoje muitų 
unijoje ir tada visokioms 
išimtims ateis galas.

Dėl Anglijos dėjimosi i 
Europos valstybių muitų u- 
niją daugiausiai rūpinasi tie 
kraštai, kurie dabar i Ang
liją gabena savo maistą vi
sai be muito, kaip Naujoji 
Zelandija, Australija ir iš 
dalies Kanada.

Toms visoms valstybėms 
svarbu yra išlaikyti Anglijos 
rinką. Panašiai yra ir su ki
tomis Bendruomenės tauto
mis, kurios palengvintomis 
sąlygomis savo išdirbinius ir 
žemės ūkio produktus gabe
na i Anglijos rinką. Žinoma, 
lygiai svarbu yra ir Anglijai 
turėti lengvai prieinama rin
ką savo išdirbiniams Indijoj, ’ 
Pakistane, Australijoj, N. 
Zelandijoj, Kanadoje, Gha- 
noje ir kitur. Suprantama 
yra, kad Anglija nenori nuo 
SaVO rVSių Su BcndruOmeneS 
valstybėmis atsisakyti. An
glų vadas Macmillan mano, 
kad jeigu Įėjimas Į Euro- 

I pos bendrąją rinką reikalau
tų atsisakyti nuo specialių 
ryšių su Bendruomenės val
stybėmis, Anglija turėtų pa
sirinkti Bendruomenę. ..

O kodėl Anglija nori Įstoti 
Į Europos valstybių muitų 
uniją? Juk jeigu ryšiai su 
Bendiuomenės valstybėmis 
taip yra svarbūs, tai kodėl

Mėsos trūksta-Amerika kalta

NT 23, Birželio 6,1962

Iš DANGAUS Į VANDENYNĄ

Kas savaite
mėsos kaina pakeliama 30% o sviesto kaina pakeliama 
25 G. Tuoj po paskelbimo kainos ir buvo pakeltos visose 
krautuvėse po visą plačią Sovietiją. Uždarbiai palieka 
tie patys, o todėl kainų pakėlimas reiškia žmonių gyve
nimo pabloginimą.

1957 metais daibartinis Sovietų Rusijos “genialus 
vadas” Chruščiovas paskelbė visiems Sovietijos gyvento
jams, kad "komunistų partija ir vyriausybė” nutarė pa
kelti žemės ūkio gamybą ir žadėjo, jog 1960 ar vėliausiai 
1961 metais Sovietų Sąjunga pasivys ir pralenks Ameriką 
žemės ūkio gamyboje, skaitant ant kiekvienos gyventojo 
galvos, šitas pažadas buvo kartojamas Sovietijoj j>er du 
metu ar daugiau. Vieną laikotarpį buvo net skelbiama, 
kad Sovietijoj jau gaminama daugiau sviesto kiekvieno 
gyventojo galvai, negu Amerikoje, visai užmirštant, kad 
Amerikoje sviestas nėra populiarus maistas, čia žmonės 
vartoja daugiau visokio valgomo aliejaus, margarino, o 
sviestas kažkodėl nėra madoje. Mažai vartoja, mažai ir 
gamina ir visvien milionai svarų sviesto guli valdžios san
dėliuose ir laukia, kada iš jo bus nutarta gaminti muilas...

Porą metų komunistai kartojo iki Įkyrumo, kad jie 
štai tuoj pat pralenks Ameriką žemės ūkio gamyboje ir 
paskui užsirijo, kaip gegutės miežio akuoto paragavusios.
Kalbos apie Amerikos pasivijimą buvo padėtos i sali, o 
iš “partijos ir vyriausybės” pasigirdo balsai, kad žemės 
ūkio gamyba nežengia pirmyn, kad planai neįvykdomi ir 
pagaliau tas pats greitakojis, Ameriką besivejąs Chruš
čiovas pradėjo šaukti, kad Sovietų Sąjungos žemės ūkis 
nepegamina gyventojams užtenkamai maisto. Chruš
čiovas greit surado “kaltininkus,” kurie trukdo rusų že
mės ūkiui daryti reikalingą pažangą. Tie kaltininkai pa
sirodė netikusi žemės ūkio vadovybė ir nusenęs ūkininka
vimo būdas. Atrodo, kad Chruščiovas 1957 metais ir ne
žinojo, kaip Sovietijos kolchozai ir sovchozai žemę dil
ba ir kiek jie visokių gėrybių gamina.I

šiais metais kovo mėnesį Chruščiovas per komunistų 
partijos centro komitetą nutarė pertvarkyti šalies žemės 
ūkio gamybą: pertvarkyti kolchozų ir sovchozų vadova
vimą ir pakeisti laukų sėjamainą, o šalia to nutarta pa
didinti žemės ūkio mašinų ir trąšų gamybą ir pagerinti 
ninku) gyvenimą. Tai kol kas tik nutarimas. Pakeisti lau
kų sėjomaina ir kolchozų bei sovchozų vadovavimą labai 
lengva, bet kokia iš to nauda? Kas kita pagaminti daugiau 
žemės ūkio mašinų ir trąšų, tam reikia išteklių. O mažinti 
išlaidas sunkiajai pramonei, erdvės tyrinėjimui ir ginkla
vimuisi Chruščiovas su savo “partija ir vyriausybė” neturi 
nė mažiausio noro. Todėl sugalvota pinigus surinkti iš 
mėsos ir sviesto valgytojų—tegu jie moka brangiau už 
maistą ir tuo būdu atsiras pinigų ir žemės ūkio mašinoms 
ir trąšoms gaminti, o kada bus mašinų ir trąšų, tada atsi
ras daugiau mėsos ir sviesto. Taip klausimas išspręstas 
visai paprastai ir visai pigiai, vyriausybei nereiks kašty- 
tis, nereiks biudžeto karpyti, raudonosios armijos maiša
lai bus patenkinti, išpurpęs biurokratinis aparatas irgi 
nereiks mažinti, viskas paliks, kaip yra, tik tas eilinis 
žmogus valgys mažiau mėsos ir sviesto, bet jam bus išaiš
kinta. kad jo “patriotinė pareiga” yra susiveržti diržą ir i ^asiHkti'~^druomenėje 
laukti laimingų laikų 1980 metais, kada bus ir pieno, ir ! įr neiti j Europos valstybių 
sviesto, ir mėsos ir visko kito, kiek tik kas norės. Jei So- ' ūkišką šeimą? 
vietijos vartotojas laukė 45 m., tai kas jam reiškia palaukt1 Atsakymas i tą klausimą 
dar keliolika metų? Svarbu gerai išaiškinti reikalą ir ne- yra toks. Anglijos prekyba 
duoti progos tam vartotojui laisvai plepėti ir skųstis. į su Bendruomenės valstybė- 

Kad lengviau būtų diržą susiveržusią publiką nura- m*s >Ta svarbi, bet su Euro- 
minti, komunistiniai Rusijos diktatoriai turi po ranka pa- valstybėmis Anglija pre- 
siteisinima. Esą, dėl mėsos ir sviesto kainu pakėlimo kalta iaIJJa ( augiau ir Prekyba 
yra Amerika. Jei Amerika n^kluobj, jei ji
sų pasiūlymas tuoj pat ir visiškai nusiginkluoti,’ mėsos menės nariafa stovi maž<) 
ir sviesto kainų nereikėtų kelti, galima būtų žemės ūkio vietoje. įėjimas Į Europos 
mašinas ir trąšas gaminti iš sumažintų ginklavimosi iš- kol kas šešių valstybių, o vė- 
laidų. Bet kol Amerika yra tokia, kokia ji yra, Sovietijos
vartotojai turi kentėti. .. “Amerika kalta”—viską išaiški
na, tas nepatriotas, kurs valgydamas brangesnę mėsą ne
keiks Washingtono “kaltininkų” ir nešlovins savųjų dikta
torių už išmintingą žemės ūkio tvarkymą...

\ iršuje astronautas Carpenter. nusileidę* Į vandenyną. 
i li.’ame prietaise prie kapsulės laukia parašiutinin- 

o su I heliu. Apičio.ie parašiutininkas persodina Car- 
penteri i laivuką ir abu laukia atskrendant helikopte
rio, kuris juos nugabeno i laivą.

Birža ožiavosi

Pereitą savaitę New T or
kų didžiojoj biižoj staiga 
krito vertybės popierių kai- 

i nūs. Esą per vieną dieną po- 
i znierių aiškinamasi, kas at- 
bendrai paėmus, popieriuj mjre 
laikytojai prarado 20 bilio- 
nų (lolierių! Dideli nuosto- 

' liai! Bet po dviejų dienų 
vertybės popierių kainos at
sigriebė ir savaitės gale pa

parimti N. Gvinėjos admini- 
i straciją, kas ir kelia abejo-
nių dėl Indonezijos pažadų 
širdingumo. Jie greičiausiai 
N. Gvinėjoj darytų tokį gy
ventojų ats ik laušimą, kokį 
Indija žadėjo ir nedarė Kaš-

Alžirijoj paliaubos?

Alžerijoj pereitos savai
tės gale keturias dienas te

siekė maždaug tokio lygio, r0,ąs sustojo. Europiečių te- 
kokiame buvo prieš kainų ronstai, kūne kasdien iš
kritimą. skersdavo po keliasdešimt 

, arabu, staiga sulaikė savo 
Dabar spaudoje ir tarp bi-' kruviną darbą. Pasklido 

snierių aiškinamasi, kas at-j gandai, kad “slaptosios ar- 
j sitiko, kodėl biržos spėkų-, mįjos organizacijos” vadai,
. kantai staiga buvo Įpuolę Į ar į,ent ju {kvepėjai ir rėmė- 
Į tikrą, ar gal tik dirbtinę pa-1 jai berisi su arabais.. Esą de- 
■ niką ir vertybės popierių pylose europiečiai nori išsi

aiškinti, kokios bus jų teisėsŽydai Lietuvoje ir Rusijoje
Birža yra aukso veršio nepriklausomoj Alžerijoj. 

šventykla. Ten žmonės eina, jej jiems būtų užtikrintos 
Lietuvoje po vokiškų na- josi idiš kalba, bet jis nepa- ar , tos šventyklos “kuni- užtenkamai plačios teisės, 

cių siautėjimo vos bepaliko siidomavo. kodėl Komunistai gus” patarnavimo kreipiasi jįe sutikių sulaikyti terorą ir 
apie tūkstanti Lietuvos žy- Lietuvoje ir Rusijoje nutyli, tikėdamiesi uždirbti dolerį, stengtųsi \sulaikvti europie- 
dų, bent Vilniuje, kur prieš kad vokiečių nacių iškers- kita, o dar geriau ir daugiau čių "gvventoju bėgimą iš
karą gyveno 80,000 žydų, po tieji žmonės Paneriuose, doleriu. Perka tikėdami, jog Alžerrios kas ir araba
karo beH"vrt Hk** tik ortio ’ Kauno dpvintamp forte ! ..=ir ‘ i --i „ei™ te itei >’ .
tūkstanti
bar
dų
atėjūnai iš Sovietų Rusijos. Į žmones 

Apie žydų padėti Lietuvo- pasakoja.
je ir visoje Sovietijoje “The j Esą, pagal sovietų statis- 
New York Times” dienraštis tiką, iš 2,300,000 žydų So-
birželio 3 d. paskelbė Įdo- vietų Sąjungoje tik 21 > dar: ti popieriais, kurių vertė; šią savaite. Keliu dienų pa- 
ir.ių davinių iš Vilniaus, kur kalba įdis kalba, o kiti jau į pradėjo kristi. Tada ivvksta Haubos gali pasibaigti nauiu to laikraščio korespondentas via pasisavinę rusų kalbą, didesnis ar mažesnis “kra- £",'io TraSimu bet ea“ 
buvo nuvykęs ir turėjo tuo bet Zimanas mano, kad idis chas.” Kiek prie panikos su- beprasmis teroras ir bus už
klausimu pasikalbėjimą su , kalba visvien neišnyks. ■ kėlimo prisideda “profesio- hąigtąs.

staiga kainos krito.

gų nenusviltų ir jei tokių kio gyvenimas liks ilgą lai- 
atsiranda daugiau, jie už- ką išmuštas iš vėžių, 
krečia ir kitus ir tada “visi” Kas iš tų “derybų” ir pa
bėga gelbėtis ir nusikraty- baubų išeis, pamatysime jau

vienu išlikusiu prieškarinių 
žydų. “Tiesos” redaktorių 
Genriku O. Zimanu.

Pagal Genrika Zimaną, 
žydai Lietuvoje neturi savo lietuvių Raiba ir yra lietuvis- menė’ ir ypač smulkesnieji 
kalba (idiš) laikraščių nei kai leidžiamos i iesos“ re- ' spekuliantai kartais suserga 
mokyklų, bet jie neturi to- faktorius. žinoma, ir jis avjų būrio nuotaika ir bėga 
dėl, kad geriau nori eiti ”pla- linksta eiti plačiąja sovie- paskui pravadvrius, dargi 
čiąja sovietu gyvenimo va- £yv®nimo va£a‘\ bet par-< jei jokio pateisinimo nėra... 
ga“, kitaip sakant, todėl, (^JOS interesuose užsidėjo Rimti žinovai aiškina, kad 
kad geriau mėgsta rusų kai- hetuyiską tautinę formą ‘ spekuliantai laukė, jog in-

ir IriilHiiu riAmi nnn 11’ prie \ ardo 11’ pavardės ne- MtezUte

Įdomus tipas yra pats į nalai,” kurie iš biržos svyra- 
Genrikas O. Zimanas. Jis vimų duoną valgo, niekas 
savo vardą surusino, bet ko-l nežino, bet niekam nėra pa- 
munistų reikalui tarnauja slaptis, kad ‘biznio bendruo- 
iietuvių kalba ir yra lietuvis
kai leidžiamos ”liesos 

Žinoma, ir

Europos vienybė
Anglijos ministerių pirmi

ninkas Harold Macmillan 
šiomis dienomis svečiavosi 
pas Prancūzijos prezidentą 
de Gaulle. Ką jie kalbėjo ir 
ką susitarė, jei priėjo prie 
kokio nors susitarimo, pa
aiškės tik vėliau, kada susi
tarimai bus vykdomi gyve- 
niman. Bet niekas neabejo
ja, kad vienas svarbiausių
jų klausimų, kurie buvo an
glų ir prancūzų vadų aptarti, 
buvo Anglijos Įsijungimas į 
‘busimąją Europos muitų li
niją, arba dabar vadinamą 
“bendrąją rinką.”

Kadaise Anglija galėjo 
Įstoti Į “bendros rinkos” val
stybių skaičių be jokių ilgų 
derybų ir be jokių sąlygų. 
Būtų tik reikėję, kad Ang
lija kartu su kitomis šešio
mis Europos valstybėmis bū
tų dalyvavusi “bendros rin
kos” sutarties surašyme. Bet 
Anglija nenorėjo, nes ma
nė, kad jos ryšiai su Ben
druomenės tautomis yra 
daug svarbesni, negu ryšiai 
su šešiomis Europos tauto
mis.

Anglų tarpe ir dabar dar 
klausimas nėra aiškiai iš-

liau ir praplėstą rinką, būtų 
didelis Anglijos ūkio skati
nimas, tai būtų Įėjimas i 170 
milionų žmonių rinką be 
muitų ir kitokių kliūčių. Su
prantama. kad pramoningai 
Anglijai tai yra viliojantis 
dalykas. Žinoma, dar geriau 
būtų, jei galima būtų Įeiti Į 
Europos muitų uniją ir išlai
kyti artimus ryšius su Bend
iuomenės. valstybėmis, bet 
ar seksis valgyti pyragą ir 
ji kartu išsaugoti, tai jau ki
tas dalvkas.

Anglijoj dėl dėjimosi i 
Europos muitų uniją yra di
delis nuomonių pasidaliji
mas. Paskutiniu laiku opozi
ciją prieš Europos muitų u- 
niją didėja, nors sunku bū
tų pasakyti, kiek ji jau yra 
padidėjusi ir ar parlamente 
susidarytų dauguma prieš 
Įstojimą Į Europos muitų 
unija. Darbiečių tarpe tuo 
klausimu vieningumo nėra, 
partijos vadas H. Gaitskell

Tito ir Chruščiovas

Jau iš antro karto Jugos
lavijos diktatorius Tito tai
kosi su Maskvos diktatorių 
Nikita Chi-uščiovu. O gal ir 
atvirkščiai—Maskva taikosi 
su Jugoslavija. Pirmas ban
dymas susitaikvti, greit po 
Stalino galo, nuskendo Bu
dapešto žmonių kraujuje, 
kada ne tiktai Jugoslavijos, 
bet ir kitu komunistinių ša-

ba ir kultūra, negu savo nuo. ir Pne vardo ir pav; 
sava. A. Zimanas už masko- šioja prisisegęs galūnes ”as“.
liūs galvą guldo, kad jie Tiek to lietuviškumo jis ir ................................... . .................
oficialaus antisemitizmo teturi. Į ąPsniam laikui sulaikyta. O!komunistaii įsitikino, jog

nepraktikuoja, o jeigu skel-Į Zimanas dar aiškino ko- tai biržoje vertvbės ^‘as^VO’e skerdikai,
prisispvrę žydui šneku-; respondentui, kad kalbos a- kainos kurie kiekvieną satelitinių

kraštų komunistų bandymą 
gauti daugiau laisvės yra pa-

fliacija tęsis, bet plieno kai
nu stabilizavimas parodė, 
kad infliacija gali būti il-

žydu šneku-1 respondentui, kad kalbos a 
liantu pavardes, tai tik to- P’e sovietišką antisemitizmą I jr turėjo slinkti žemyn, 
dėl, kad žydų tarpe yra ne- J°. 'i-ai nejaudina, bet, ^r_ Beslenkant ivyko staigesnis

bia

mažai spekuliantų.
Korespondentas Theodo-

! di, kalbos apie drabužių } kritimas ir * “štai 20 bili siruoše nuskandinti krauju- 
ik™™., te -oni? do- nuost’oli^ dė; ję. Chruščiovas Vengrijoje

kurtu niekam nrt šilta nrt 'i?,ems komunistams davė
brangumą ir apie butų trū
kumą esančios rimtesnės, 
nes butų vis dar trūksta ir 

! drabužiai esą brangūs, bet, 
būtu linkęs dėtis i Europos Genrikas sako, ”mes sten- 
“bendrąia rinka.” bet parti- ■ giamės padėti gerinti“, 
joj netrūksta ir kitokių nuo-; ‘ _js
moniu. I __________________

re Sbabad su Zimanu kalbė- kurių niekam nei šilta, nei 
šalta. ..

N. Gvinėjos karas

Europoje nėra nė vienos! KAIP GERIAU PASIEKTI' ^^ndija. Amerika bando
valstybės, kuri būtų priešin
ga Anglijos dėjimuisi i Eu
ropos muitu uni ja. Nėra tam 
priešinga nė de Gaulle Pran
cūzija. Brt nėra. rodos, nė 
tokios valstvbės, kuri sutik-

MĖNULĮ

i pamoką- ka reiškia rusų bro- 
1 liškumas. taikingumas ir an- 
tikolonializmas.

Jugoslavijos diktatoriui# t . i jvo irvlatvi lui

Naujojoj Gvinėjoj Indo--tos pamokos neužteko, nes 
nezijos kariai kariauja su, jis dabar ir vėl “ieško susi-

tarpininkauti. Jungtinių T- 
tu generalinis sekretorius 
‘bešališkai” siūlo olandamsVisokių yra sumanymų. . . , .

Vieni mano, kad bus galima '11 J^rionezieciams nustoti 
tiesiog raketa Į ji nulėkti, o!1??, 15 lr Praf*čti tartis. Pa- 
dr. John Houbolt iš Aero- 5Į’j*yTnas vertas dėmesio, tik 

tu Anglija Įsileisti _su djde- nautikos ir Erdvės Admi-
liu “palydovų” būriu—Ben
druomenės nariais.

šiuo metu stipriausia iš 
šešių Europos valstybių, ku
rios yra susidėjusios i bend
rąją rinka, ūko atžvilgiu vra 
vakarinė Vokietija. Reikia 
manyti, kad daugelis pran- 

‘cūzu tik nasidžiaurtu. jei 
Anglija dėtųsi i Europos 
ūkio apsivienijima, nes ji 
padėtu atsverti vokiečiu vv- 
ravimą Europos valstvbiu 
ūkiškoje šeimoje. Vėliau i 
Europos muitu uniją, tur

nistracijos galvoja, kad bus 
lengviau mėnuli pasiekti, 
jei bus paleistas erdės lai
vas, kuris suksis aplink že
mę, ir iš jo mažesnis laivas 
su žmogumi jau tiesiai i mė

olandai pastebi, kad jie vi
sai neieško kautynių su In
donezijos kariais ir tik gy- 
nasi, kai Indonezijos para
šiutininkai juos puola.

Ar derybos bus atnaujin
tos, dar nėra žinoma. Indo-

nuli. Jis ir vėl galės grižti Į ^ezįia jaukia, kad ji kovoja
------  ' ’ pnes kolonializmą,” nors

visas pasaulis mato ir žino, 
kad ji kovoja už kolonijas 
papuasų žemėje, nes Indo
nezijos tautų žmonių Naujo
joj Gvinėjoj iš viso nėra. Gi

tą didįjį erdvės laivą.

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

Kas nenorėtų! Juokas ir 
gera nuotaika tai juk sveika
ta. Todėl Įsigyk Antano Gu- 

būt. dėtųsi ir daugiau vals- rtaičio humoristinių eilėraš- 
tybių. ar ben+ prie jos glaus, čiu ir satyrų knygą “Anapus 
tusi (šveicariia, Austrija, ^lite gauti ir Keleivio ad- 

Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią kny- 
ra skaitydamas ne tik juok

sies, bet ir susimąstysi, pa
matęs pliką teisybę.

' Daniia. Tspaniia. Švediją ir 
kt.). bet jų dėjimasis ar pri
siglaudimas pareis nuo to, 
kaip seksis Anglijai suside
rėti dėl jos Įstojimo,

taikymo.” Jis žada važiuoti 
i Sovietų kraštą “paatosto
gauti" ir. spė jama, pakaulyti 
iš Maskvos valdovu kokių 
nors gėrvbiu savam kraštui.

Jugoslavija niekada ne
buvo turtingas kraštas ir da
bar nėra turtingas. Bet ko
munistams šeimininkaujant 
tame krašte, Amerika vra 
davusi jam didele pagalbą. 
Tuoj po karo anie pusę bi- 
lionu doleriu vertės visokių 
gėrybių teko Jugoslaviiai 
per UNRRA, vėliau kai Ti
to susipvko su Maskva, A- 
merika ir vėl rėmė Jugosla
viją visokiomis gėrybėmis, 
o prieš tai ir Sovietu Rusija 
šelpė ta krašta. Bet Jugosla
vijai vis maža ir vis reikią

olandai yra pasižadėję vie-j daueiau. Noras išzvsti kokia 
tos žmonėms duoti laisvę'nors paealha iš rusu eal ir 
balsuoti, ar jie nori dėtis vra vyriausias areumentas, 
pne Indonezijos, ar nori gy- kodėl Tito ir vėl šypsosi Nb 
venti nepriklausomai. kitai.

Apsisprendimo teisę vie
tiniams gyventojams pripa
žįsta ir Indonezija, tik kaž- Pakalbinkime draugus, kaž
kodėl niekas Sukamo paža- myiroa ir pažįstamus nfiira 
dų neima už gryną pinigą, kyti “Keleivi.” Kaina um- 
Indonezija veržiasi žūt būt

J. D.
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TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio naujienos BROOKLYN, N.Y.

Veteranų banketas ; maksiu, adv. .J. Grigalių,
i • v- • Minkais, J. Ix*kiu, inž. A.Visokių pobūvių šiuo me- „ žukeyičiu v

tu netrūksta. Gegužės 27 <1. " , ‘ ‘ r‘ t> * *. Jankų, K. Jurgeliunu, P. Sa-nuosavoj pastogėj sumose , . . ’
banketą Lietuvių Karo Vete- "1U» ' • * UJ ,a» S. Naudziu- 
ranų postas. Buvo idomi J-Cednuntu, V. Anesta,
programa, ją atliko jaunieji, 
šiame krašte gimę ii- augę. 
Publikos buvo gausu. 
Vytauto parko atidarymas

Jis buvo ggužės 27 d. 1

A. Andriulioniu ir daugeliu 
kitų. i,et ir taip užimtas 
banketo vadovas V. Stelmo
kas visuomet besišypsąs, su
są; laiko pasikalbėti. 

Mačiau ir pažįstamų mo-
vai. popiet. Prie jo ruošimo te u: ūdiją Arlauskienę, 
teko ir man gerokai padirbę- u .. uiVed Kovai, A. Mo
ti, bet jame būti negalėjau. zūraitimę, J. Tumavičienę. 
nes turėjau vykti i SLA 2-
sios apskrities banketą Bos
tone.

Atidarymo bankete sun
kiai dilini V. Mitrikas. I. IT- 
gaga, J. Dubickas. P. K j au
nelis ir kt., šeimininkės Ona 
Rakauskienė, Mitrikienė, ši- 
linskienė.

Kalbėjo J. šalavieius, K.
Ziurlis, M. Žemaitaitis, J.
Ramonas. B. BabrauAienė,
J. Pupka, Divinskas (Leices- 
terio šerifas).

Akordeonu svečius links
mino Juozas Klimkevi. ius.

SLA 2-sios apskrities 
banketas Bostone

Jis buvo gražioj So. Bos
tono Lietuviu Piliečiu Dr-jos 
didžiojoj salėj. Dar i ja ne
įėjęs, sutikau Keleivio ben
dradarbi M. Stonie-Stakioni 
iš Lawrence ir jo malonią 
žmonelę.

Kai Įžengėm i sale, ji bu
vo dar tuščia. Maciau, kad 
ir yaroe» =t_ Tumavičienę dėl 
to nebuvo linksma, bet ne
trukus prigūžėjo pilnutėlė 
didelė salė.

G. km J. Keslerienė nardė 
no s:ik kaip vijurkas.

Sėdėjome už SLA 57-jai 
kuo • ' paruošto stalo wor- 
cesteriečiai — J. ir M. Dva- 
r. ekai, M. Dudienė, J. Sker- 
rs iškis, mano žmona, sūnus 
iv aš. prie mūsų prisėdo vie
tiniai inž. A. Čaplikas ir J. 
Tuinila. Ponia Verbiekienė 
su savo gražia dukrele Ony- 
e r -.m s gražiai patarnavo.

Atidžiai 
A nthonv

Žilinskai negaluoja
Dėl senatvės drg. Anta 

nas Žilinskas jau labai su
negalavo. Blogiausia, kad jo 
žmona dar silpnesnė ir už ji, 
ją jau teko paguldyti King 
apskrities ligoninėn.

Dar gerai, kad Aleksand
ras Šulaitis su žmona Žilins
ku rūpinasi, jį paslaugo, bet 
jie turi didelio vargo, nes ne . 
arti vieni nuo kitų gyvena.
J. S. Stilsonui prisiminti

Į amžinybę nuėjo dar vie
nas žymus šio krašto lietu
vių socialistų veikėjas Juo
zas St i Įso nas.

Pažinau jį 1908 m., kada 
jis atsikėlė į Mount Carmel 
miestelį Pennsylvanijoj. Čia 
jis sukūrė LSS kuopą, vėliau 
persikėlė į Centrelia, ir čia 
išdygo kuopa, dirbo Conti
nental kasykloje, gyveno pas 
M. Daukšį. 1910 m. Shenan- 
doah konferencijoj skaitė 
paskaitą, buvo labai geras

PO SMARKAUS VIESULO

Vt alereury, < onn^ siautęs viesulas padarė 
asieliu, .daug .namu sugriovė, nemažai ir 
ži>.- . ukenlvjo. Policininkas apžiūrinėja kavai vir
ti kari rado visai sveiką sugriautame n

kuopos narių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo visi na
riai.

DĖKOJAME VISIEMS

Susirinkime, be kitų da- 
kalbėtojas. todėl vargu yra • lykų, pi) na rinkas pranešė.

Dalyvavusiems mūsų vy
ro, tėvo, uošvio ir senelio 
šermenyse ir laidotuvėse į

KAS SKAITO KAMt 
TAS DUONOS NEPRAėO.

Kanados naujienos
TORONTO, ONT.

Užuojauta draugei 
N. Stilsonienei

Drg. Juozui Stisonui mi- 
rus, Kanados Lietuvių Soci
aldemokratų Sąjungos pir
mininkas J. Novog - Novo- 
grodskas pasiuntė gegužės

į tas į imtas knygas;
Vasario 16-tosios 

signataro prof. Stepono Kai
rio atsiminimų 1-mas tomas,
kaina $5.50.

Knygnešių karaliaus Jur
gio Bielinio sūnaus Kipro 
Bielinio atsiminimai, pirmas 
tomas "Dieno jant“, atsimi-

... , .... . ... . ., minai apie spaudos draudi-
j -k * mo laikus ir kovą uz lietuvis-

“ Miela d įaugę, 
Pirmadienio, gegužės 21

ką spausdintą žodį su rusų 
caro žandarais. Kaina $6.00. 

Antras tomas "Penktieji
d. atėjusios •Naujienos’ pi a- Metai,“ atsiminimai apie 
nešė liūdną žinią apie mūsų penktųjų metų revoliuciją 
draugo Juozo Stilsono mir- Lietuvoje. Kaina $6.00.
tį. Velionį Juozą pažinojo 
tūkstančiai Amerikos ir Ka
nados lietuvių kaip kovotoją 
už socialistinių idėjų Įgyven
dinimą, gerą kalbėtoją, or
ganizatorių ir gerą lietuvi.

“Netekome žmogaus, ku
ris audringame kovos fronte 
paliko didelius pėdsakus. 
Nedaug tokių buvo, nedaug 
tokių yra. Velionio vardas 
lietuviuose bus tol žinomas, 
kol bus lietuviai, ju draugi
jos, spauda, partijos.

“Skausmingai liūdnose 
valandose Kanados Lietu-

Tai labai vertingos kny
gos, patartina jas įsigyti.

J. Novog,
Literat. Fondo Atstovas

ARGENTINA

Lietuvis Hector Vamec- 
kas, chemikas - inžinierius, 
neseniai pakviestas į Santa 
Fe universitetą.klausėmės adv. rytinėse ir dalyje vakarinių į kad jis, gavęs pranešimą a- Cypress Hill kapines Brook- 

pie LDD steigėjo ir žymaus lyne, N. Y., tariame visiems— - - ~ — I "-- -----------------TA.valstijų vietovių, kur velio- 
11 alinus, adv. Antho- nis nebūtų po kelis kartus 

;••• Young, Stasio Michelso- kalbėjęs.
no, Jackaus Sondos, Alek- 1919 m- rugsėjo 27—spa- 
sandro Čapliko tmmpų ir - d suvažiavime LSS bu- 

ažiu kalbu. v0 panaikinta ir nutarta į-

Shallnos, adv.
John

uaug pazis-

II; iau kalbėjo mielas 
;;;< <1.A prezidentas Po- 

. i’ :s ’ argi? su kuriuo vėliau 
t'-ko šnektelėti.

Dar su didesniu dėmesiu 
’-Iausėmės solisto Benedik
to Povilavičiaus dainų. Jį 

pirmą kaitą. Jis 
in AT i oi a Kfifn ii 

Dri: rti ir ’Vorcestery. Jam 
akom’ onavo komp. Julius 
Gaidelis.

O tie gražuoliai — brolis 
••• scsvtė Giedrė ir Gintaras 
T’?ro«ai — pianistė ir smui- 
' in* ■’ as, taipgi sugebėjo 
sužavėti klausvtojus ir lai-

girdėjan
yov/un

steigti komunistų sąjungą.
Komunistai pagrobė LSS 

turtą, didelė dalis narių nu
ėjo su jais, jų tarpe buvo ir
velionis Stilsonas.

Vėliau jis buvo nuvykęs į
Sovietų Sąjungą, savo aki
mis pamatė, kokį "rojų“ ku
ria komunistai. Jis buvo toks 
baisus, kad drg. Juozas 
džiaugėsi iš jo išsprukęs ir, 
grįžęs į JAV, viešai paskel
bė klydęs. Jis stojo griežton

veikėjo Juozo Stilsono mir-‘mūsų širdingą padėką. Di- 
tį, pasiuntė kuopos vardu gė-įdėlis būrys velionio draugų 
lių vainiką padėti ant velio-j ir giminių atėjo su juo atsi- 
nio kapo. Pirmininko žygis sveikinti ir atiduoti jam pa
užgirtas.

Po susirinkimo šiandienė, 
dukters Urbonienės ir žento 
padedama, visus dalyvius 
pavaišino.

J. H.

AKRON, OHIO

Bendra gegužinė

L. Socialdemokratų S-gos 
20 kuopos ir Alto skyriaus

skutinį patarnavimą. Mūsų 
padėka B. Spūdienei ir J. 
Buivydau už pravėdimą atsi
sveikinimo iškilmių. Francis 
Stanko-Stankūnui už jaus
mingą giedojimą per du va
karu ; Pr. Spūdžiui P. Kriau- 
čiukiui ir J. Rimavičiui už 
budėjimą prie savo draugo 
karsto; visiems už gėlių vai-
r>ilriig ir iiyiĮnjgĮifng lcortas • 
J. Stukui už pranešimą per 
radijo valandą; Shallins šer
meninei už nuoširdų patar

vių Socialdemokratų Sąjun-' 
gos, jos narių ir Centro Ko
miteto vardu reiškiu Tam
stai giliausią užuojautą.”

REIKĖTŲ PASKUBĖTI

kovon su komunistais. Tame i rp • , , , , •fronte jis veiklus išbuvo iki X™m,”ęNr'>b°je 048,4

bendra gegužinė bus ši sek
madieni, birže1įo d.,^N. navimą Dėkojame visiems 

kalbėtojams ir ypač J. Ja-
Bostone turiu

tarnu ir draugu. Ir iie mūsų 
neaplenkė, pasikalbėjo vil
tingai Keleivio štabo nariai 
— S. Micbel sonas. J. Sonda.
Pasikalbėjau dar su A. Ne- re- i daug plojimų.
__________ _ ___ :_______ į Mano sūnus, kuris mus at-

v,--žė i Bostoną, pasakė- kad 
ii visuomet važiuos i tokius 
i o- '-. ius. jei tik bus pakvies-

JDOMIOS 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.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ. nremi ūi etas 
romanas Ts Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS. romanas anie
motinos meile, jos tikslą ir sekmadienį) Woodland — 
rūpesti išauklėti savo vai- š fanto parke Auburny 
kus pilnais žmonėmis ir ti- hTa •<?. Joje bus visokių neį- 
krais lietuviais, 397 psl.. prastu dalykų. Atvažiuokite,

tas.
Sveikinu sukaktuvininkus
Būdamas Bostone sužino- 

iau. kad tą dieną, gegužės 
27 d., savo gimtadienius mi- 
v o .Tustinas Vaičaitis ir po- 
>o>s Stasys Santvaras. Jiem 
nbiem linkiu sėkmės, svei- 
ka-es, ilgiausių laimingų 
metų.

Sandaros gegužinė
. Sandaros 16 kuopos gegu
žinė buc birželio 10 d. (šį!

įtikinsite.

Mirė keli lietuviai 
šiomis dienomis mirė Vin-

amžinai užmerkė akis.
Frank Lavinskas

COCOA, FLA.

Pavykusi gegužinė
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 36-ji kuopa gegužės 20 
d. surengė pirmąją šį pava
sarį gegužinę, kuri visais po
žiūriais pasisekė. Diena bu
vo graži, todėl į gegužinę su
važiavo ne tik vietiniai, ku
rie visuomet dalyvauja, bet 
atvyko ir iš toliau.

Iš Orlando atvažiavo J. U- 
raitis su dukromis, o Strums- 
kiai iš Sparr, Fla., su savo 
draugais Bimbomis, kurie 
gyvena Kalifornijoj, bet tuo 
metu atostogavo pas Strums- 
kms.

seimininkės M. Stepona
vičienė, K. Hermanienė ir 
M. šerkšnienė rūpestingai 
svečius vaišino gardžiais 
valgiais, o L. Šerkšnys, C. 
Urbonas ir C. Hermanas žiū
rėjo, kad svečiai nekentėtų 
troškulio.

Kuopos narės sunešė ver
tingų dalvkų, kurie buvo pa
skirstyti laimėjimo būdu.

Gegužinės dalyvių nuotai.

Bisson Avė)
Visi Aksono ir apylinkės 

lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi gegužinė?! atvykti, čia 
galėsite maloniai praleisti 
laiką.

Rengėjai

nuškiui, atvykusiam iš Bo
stono tik tuo tikslu; SLA 
Centrui ir tarnautojams už 
gėlių vainikus, SLA 126 kp., 
kurios nariu velionis Juozas 
buvo nuo 1937 m., LSS 19- 
tai kp., LDD 7-tai kp., LDD 
36-tai kp. Floridoje, A. Jen-

L. R. K. FEDERACIJA
IR ALTAS į telegramą, K. L. S. D. cen

tro komiteto pirmininkui J. 
Novogrodskui; mūsų gimi
nėms M. LA Vandauskienei,

Balandžio pradžioje iš 
spaudos išėjo H. Tautvai
šienės atsiminimų iš tremti
nių gyvenimo Sibire knyga, 
pavadinta J!Tautu kapiny 
nas Sibiro tundroje 
puslapių, kaina $1.25.

Lietuviu spauda — Nau
jienos, Keleivis, Draugas, 
Nepriklausoma Lietuva ir 
kiti laikraščiai — teigiamai 
įvertino tos knvgutės pasiro
dymą. Vieni siūlo ją būtinai 
išleisti anglų kalba, kiti siū
lo, papildžius, dar daugiau 
medžiagos surinkus iš trem
tinių . gyvenimo Sibire ir 

į Arktikos tundrose, padaryti

Berisso mieste (vad. ’Tie- 
tuvių sostinėje“) jau įsikūrė 
keli lietuviai gydytojai. Pir
mutinis Įsikūręs — dr. Gro- 
cė, baigęs universitetą La 
Platoje. Tą patį universitetą 
baigė ir kitas Barisso gydy
tojas — dr. P. Leipus. Abū 
jauni gydytojai yra sukūrę 
lietuviškas šeimas. Dr. Zu- 
bauskaitė turi dantų kabine
tą. La Platos universitetą yra 

.baigusios dvi lietuvaitės; Y.
I Bukauskaitė, jau profeso- 
t l iaujanti tame pačiame uni- 

i’or versitete, ir chemijos moks- 
°° lu d-rė Rakūnaitė.

Buenos Aires mieste ma
dų saloną turį Ben. Survila 
su žmona VI. Malėlaite-Sur- 
viliene tris mėnesius keliavę 

i po Amerikos ir Europos 
kraštus, grįžę sukūrė ir rodė 
naujus modelius televizijos 
programose ir madų paro
dose.

kinso šeimai Hav ajuose už negirdėto komunistų ^žiauru
mo dokumentini filmą.

“Draugas” Nr 125 rašo, 
kad Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos i į^'sūnui adv. La Vandai su 
centro valdyba posėdžiavo j jo ^Tnona jr sesutei Joseph- 
Chicagoje gegužės 26 d. ir, jne g]are. gvogeriui inž. Ch. 
be kitų reikalų, sustota ir, Staniuliui ir sesutei Adai 
prie Amerikos Lietuvių Ta- iš Detroito; švogeriui K. 
rybos sudėtu - papildymo ir .Aperavičiui iš Kanados ir 
jos veiklos pagyvinimo. Šiuo j sesutei Anicetai, o taipgi jos 
paskutiniuoju klausimu spe- dukraJ Vydjd yyru pa-_

kaina $4.00.
Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO-j 

SPARNIU SOSTAS . nremi- i
juotas romanas i? mliti™ cJ)? ri )ijauskas. Jokūbas 
CTjiĮrranfu je™'™- Karsokas. .1,.-^ Skrinskas,
psl.. kaina j Juozapas Babonas. O. Ka-

Vvtauta* Alantas: TAPP minskienė. Walter Navickas, ka buvo gera, atrodo, kad 
DVIEJU GYVENIMU. 462 ĄTargareta Biktelienė—Vasi- 
pusl., kaina $4.50. įlian«kaitė. Visi seno am-

Pranas Nauiokaitis: U- ^aus"

nepatenkintų nebuvo.
LDD

PELIAI NEGRĮŽTA 1
KALNUS, 509 pusk, kaina
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, Ififipusl.. 
kaina $2.00.

Tas knygas "aiima gaut; 
Keleivio administracii o i 
6S6 Bmadvvav, So. Boston
27,

Nubaudė padaužas
i T’- nauiuįu išeiviu tarpe v- 

’ a padaužų, kurie kabinėjasi 
nne žmonių. Vieną tokiu a- 
na karta išmetė iš lenkų klu
bo už koliojimąsa, kitas gir
tuoklis Steponas Zvicevičius 
nubaustas $ 35 už kito as
mens akiniu ir laikrodžio su
gadinimą ji užpuolus.

Gegužės 27 d. buvo Lietu
vių Darbininkų Dr-jos 36-os

Kazys Matonis gavo inži 
nieriaus diplomą Politech
nikos Institute, o Algis Nar
kevičius chemijos J Dangų 
Ėmimo Kolegijoj.

J.

cialiai sudaryta komisija pa 
teikė plana. kuris buvo už
girtas. Jis bus pateiktas Altą 
sudarančioms grupėms iror- 
ganizaciioms. Alto vykdo
majam komitetui ir per jį 
būsimam Alto suvažiavimui. 

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Daina be galo, Pulgio An- 
driušio 19 trumpų kūrinėlių, 
su Antano Gustaičio “abso
liučiai tobulai sueiliuota kri
tika.” 135 psl., kaina mink
štais viršeliais $1.00, kietais 
—$2.00.

Rinktinė Nr 10, iŠ įvairių 
laikraščiu surinkta 13 ilge
snių ir keli trumpesni įdo
mūs straipsniai, 80 psl., kai
na $0.75.

Abi k nygos išleistos Ni
dos Knvgn Klubo, 1 Ijadbro. 
ke Gds., T.ondon W 11, Grį 
Britain.

Savo krašte ir tvoros žydi.

kevičiams; giminėms iš 
Pennsylvanijos Jono Hode- 
lio šeimai, Stasiulevičienei, 
Sinkevičiams, Jakaičiams, 
Frances Chase- A. Dikinson, 
B. Dullev, N. Jasiukynaitei- 
Jones. žvmiai piešėjai; jau
najam J. Tvsliavai už pa
veikslų nutraukimą; mūsų 
bloko kaimynams, kurie at
siuntė geliu vainiką. Vi
siems mūsų širdingą padėka.

Natalija Stilaonienė, 
duktė Lilija, žentas Anta
nas ir sūnus Mateikai.

Tą knygą išleidoAmerikos 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Literatūros Fon
das. Toronto lietuvių kolo
nija tos knygos gavo 200 
egzempliorių. Lieturiai ją 
noriai perka. Tikrai galimas 
daiktas, kad netrukus ji bus 
išparduota. Kada pasirodys 
antroji jos laida- sunku pa
sakyti. o tuo tarnu ja galima 
įsigyti Toronte šiose Įstaigo
se:

Dr. J. Basanavičiaus 
do Argentincs Lietuvių Cen
tras paskelbė 1961 metų 
apyskaita, šiuo metu Cent
ras turi 456 aktyvius na
rius. Metinis Centro balan
sas siekia 1-471.184 arg. pe- 
zu (18 p. lygu $1)), metinis 
pelnas 170.000 pezu. Per 
1961 metus centro kultūri
niai parengimai davė per 
26,000 pezu gryno pelno, 
šiuo metu centro vadovybę 
sudaro: pirm. K. Deveikis- 
-Pipiras. vicepirm. A. Rup
lėnas. sekr. J. Ziberka. Me-

Vėjo nepavysi.

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

J. Beržinsko dovanų is su- tiniame susirinkime nutarta 
veniru krautuvėje; I oagvvinti kultūrinę veiklą,

Augustinas Kuolas. Lie- kiek pasigesta jaunimo tal- 
tuvių Namu bibliotekoje, i kos. 
penktadienio vakarais; ---------------

Abiejų lietuvių parapijų TIKRA TEISYBE 
knygynuose; ----------

J Simanavičiaus dovanų Apie komunistus ją rasite 
krautuvėje kasdien: . ...... . __

J. Novos (Literatūros Keleivio išleistoje knygutėj 
Fondo atstovas). 87 Win-| "Tikra teisybė apie Sovietų 
dermere Avė., Toronto 3, i Sa junga.”
^Jntario. . • .. , ,_  y .Joje rasite bendrų žinių 

Iš nrovineiios prašantiems; ,ic Sovietij ie jo9
ir atsiuntusiems pinigus ar . J .
Monev Orderi, knvgas siun-Įd^i, kaip bolševikai paėmė 
čiu paštu. "Tautu kapinynas valdžią, tvarko ūkį, kokiaūkį,

yra darbininkų padėtis, apieSibiro tundroje“ 135 pusla
pyje spaustuvės padaryta , .. ,,
klaida mano adrese. T^n pa- !'°ncer,tr3Cijos stovyklas, 
sakyta: 35, o turi būti 87 žinės laisvę ir t.t. ir LL 
Windermere Avė.

Pas čia minėtus platinto
jus dar galima gauti Litera
tūros Fondo anksčiau išleis- kaina tik 50 centų.

Ypae šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti Jos

Z



Nr 23. Birželio 6,1962<
Puslapis ketvirtas

Ir kiaulių šėrėją turi 
už taikę mitinguoti

Gegužės 15 d. Vilniuje į- 
vyko Respublikinio taikos 
gynimo komiteto išplėstinio 
plenumo susirinkimas, ku
ris, anot "Literatūra ir Me-1 
nas“ (gegužės 19 d.) ap
svarstęs tautų kovos už vi
suotinį nusiginklavimą ir 
tvirtą taiką klausimus.

Pranešimą jame padaręs

Augšt. Šančiuose, 9-jo forto 
teritoriją, keturių komunis
tų kapus...

Vėl 'savanoriai“ statys 
tiltą per Uralą

(E > Gegužės 16 d. iš Vil
niaus vėl išvyko statyti tilto 
per Uralo upę nauja kom
jaunuolių ' savanorių“ gru
pė. Dabar komplektuojama 
jau ir kita didelė jaunimo 
grupė — ir jos laukia dar

komiteto pirm. rašytojas T. į ^ai, sparčios statybos toh-
Til vytis.

Pagal minėtą "Literatūra
ir Menas“ jis kalbėjęs- 

"Mūsų šalis, taikos ir gi
laus humanizmo vedama, 
sparčiais žingsniais artėja i 
komunizmą. Tarybiniai žmo
nės vykdo istorinę partijos 
Programą- kurią priėmė 
TSKP XXII suvažiavimas.

mose 2>OYietijos srityse.
Vilniaus valgyklose 

trūksta daržovių
(E) Apie vad. visuomeni

ni maitinimą arba viešo po
būdžio valgy klas ir pan. vie
tas gegužės 19 d. plačiau pa
pasakota per Vilniaus radi- į 
ją. Pasirodo, visa eilė vai- Į 
gyklų numatoma likviduoti 

to. kad 
sudaryti

KELEIVIS. SO. BOSTON

TAIKOS KORPUSAS DIRBA

r /.f
f«a matome, kaip dvi Taikos Korpuso narės Filipinuo
se "Brolybės stovykloje” vadovauja jaunų filipiniečių 
mankštai.

mins valgis; bet kas dabar į ja, sakysim, kad ir Kelmės 
i valgo gerus pietus? šimtą- ■ klebonas, širdį suspausk, už- 
margiai ūkininkai, kurie leisk jam neva geruoju vie-

mas nerastų ir neapturetų tokių 
nemalonumų, kaip jus.

PiuiraūoV. žemaitis, per sa-

Aido“ menkute prenumera- • abejok, kad tu esi doras nlus-
torių dalis. kad tu tun teisęĮ žmogus.

O dauguma skaitytojų, tik taip važiuoti, kaip važiuoji 
rankas imdami laikraštį,' Sakau, neabejok, nes be ta-

"Nuolat didėja mūsų vals
tybės autoritetas, stiprėja ta-' ? svarbiausia dėl 
rybinių žmonių kova už tai- Joms negalima

Karvė y ra karvė
Tai ištrauka iš žemės ūkio 

akademijos dėstytojo mokslinio 
darbo:

**... Bulius daugiau sveria ne
gu karvė, karvė ne taip gražiai 
nuaugusi kaip bulius. Bulius yra

vęs atsiras, kas apie tai pa
abejoja.

Ir paklausyk.
Lydės tave užpakaly susi

galvos, ir visų pirma—įžen- būrusių balsų šauksmai iri‘vyriškesnis’už. karvę, jo oda ir 
giamųjų straipsnių rašytojo.' pravardžiavimai, gal kas ta- ragai storesnį, jis stipresnis už 

Besi.tižiai esate’ Žinoki- ve su supuvusiu obuoliu pa
te, kad paties literato sriu- mėtės, o tu tik šauk iš bota- 
boje dažniausiai paviršium go, kiek tesėdamas, kelk 
plauko tik keletas jo pama- tnukšmą, gaudyk momen- Tešmuo prieš melžimą žymiai 

! tinęs mainės plunksnų. Kur tus, visados gatavą laikyk' didesnis, negu po melžimo. Yra 
pati mintis, apie tai istorija botagą savo kumelaitei ir... nemaža* procentas Lietuvos ža- 
tegales pasakyti. įpiasimuši. i lų jų veislės karvių, kurios turi

Prasčiausiai sekasi tiems, I Giliausiu mano įsitikini- baltu plauku uodegoje.’’ 
kurie tveriasi politikos, ku- mu kiekvienas diplomatas ii- pavyzdinga pirtis 
ne imasi savo dienų atsitiki- krašto istorijos dirbėjas tur Norėdarnas nusiprausti Var
mus ir žmones Įvertinti ir būt šaudys iš botago... nįų miesto ^r(VJe turi nepamir. 
juos savaip nustatyti. j Iš kaito žmonės tave šti' atsineštl ši,n. vandens .čia

Nieko neįvertinsi, tik po-.keiks, paskui stebėsis, pa- krano bėgd tiktai šaltas.
pieri sugadinsi ir—gerus su skui užpakaly seks ii' paga- _________
žmonėmis santykius. Tie. ku- J liau ims gerbti. Ir būk. svei- 
rių žygius pagirsi, praeis'kas, tikras, kad jeigu ištesė-. « . • 1 - t • > “ * A

jau saujon tveria jo lapų 
pluoštą ir gyvenimo sukurs
tytus piktus jausmus be ato
dairos verčia ant rašytojo

karvę ir neduoda pieno.
**. . . Karviu prekiniai speniai

žvmiai ilgesni už užpakalinius.

Raulo Kemeklio testamentas
ką. Žemės rutulio dorieji geresnių sąlygų“. Per radiją kai vis dar 
žmonės sieja savo viltis su aiškinta: norint, draugai. ALTo sukeltos

nenusėda dėl ti, kas Lietuvos taryboje nutiko pro šalį, šventai tikėdami,
dulkės ir ieško-Į ir kad iš jos dėl to nelemto ka- jęad ne tavo trumpam plunk-

si lig galo, istorija tave pa- j 
teisins, žinoma, jei tik ratų

ANGLIJA

Spaudos paroda
Rugsėjo 10-15-d.d. Lon-kilniąja Didžiojo Spalio^ ša- pagaminti skanius patieka- ma tų dulkių kaltininkų, o sa-!raliaus išrinkimo Lietuvos tary-1 snakodiui jų sielog gi|mę iš_ nejmauklinsi į balą.

lies veikla. kas, reikia turėti gerų maisto vanonai duobkasiai jau nužiūri bos nariu dalis pasišalino ir uz j niieruoti. Kuriuos papeiksi, Pasidairyk po kultūringą-1 donc įvyks Spaudos Paroda,
"Viso pasaulio DaDras- Produktų... O tuo tarpu... iir to Alto laidojimui vietą, pra-, to karaliaus išrinkimą nenešajjjjęg amžinais tavo priešais 

tiems žmonėms dirbant kas- girdi, tose visuomeninio mai- vartų prisimnti ,918 m. Rauk) jokios atsakomybės, nes balsavo jr negU tuomet atsileis, jei 
tinimo imonese iaučiaman kemeklio feljetoną. ‘Darbodieninį darbą, siekiant išvvs. tinimo imonese jaučiamas 

tyti žmonijos kultūrą ir ei- bukumas svogūnų, morkų, I Balso “ N r. 31 atspausdintą, 
vilizaciją, pasaulinis impe- fculv‘M- burokėlių ir kitų dar- Ir tada Vilniuje ir visoje Lie- 
rializmas. neatsižvelgdamas žovi^; Tai atsiliepia patieka-! tuvoje buvo sukeltos karčios du,- 
į tautų valią, atkakliai vyk-i kokybei ir todėl, esą, var-į kės. ,918 m. liepos 13 d. Lietu- 
do ginklavimosi varžybas. totoJa’ dažnai reiškia pre-lvai karaliauti išrinkus nusigy- 
sprogdina vis naujas ir ga- ' tenzijų. kad nėra cepelinų. venu.-į \iurtenbergo hercogą 

1 von Urachą.
Įsidėmėtina, kad jis buvo iš-

branduolines bom-J vėdarų, bul vinių blynų, virtųlingas 
bas“.

Ir t.t. ir Lt. žodžiu, visi rinčiV d^elę paklausą. Nusi-
Į bulvių ir kitų patiekalų, tu-

ruošiasi kam i. tik viena So- skundžiama. kad vis dar e-
vietų Sąjunga tenori taikos bloga aptarnavimo kul- 
ir karui nesiruošia. Itūra. trūksta jaukumo, esą

J Maskvoj šaukiama "tarv-i^aug sukčiav imo, o virtuvė- 
hm«c dirbančių darbas galis▼ *vmvjixviiw nviiivivii“
ciją už visuotinį nusiginkla-! jbtl Pėdintas broku... Gir- 
vimą ir taiką“ delegatais iš-' ’^kią siekti, kad kiekvie- 
rinkti •’ Švenčionių rajono nas žmogus galėtų pasakyti: 
Cirkliškio tarybinio ūkio ^rai skaniai, pavalgiau... 
kiaulių šėrėją Socialistinio Pr0£a nuiodyta. kad \ ii. 
darbo didvyrė 0. Bagdonai- niaus valgyklos ir pan. įmo
tė, Kapsuko pedagoginės nes stengiasi perimti Kauno, 
mokyklos direkt. L. Klia- Talino darbuotojų
mas. Vilniaus garvežių depo Parimą. \ ilniuje gyvento- 
mašininkas M. Koguta. fi- J? tarPe ?er3 pasisekimą tu- 
zikos-matematikos mokslų kavinės: Literatų
daktaras B. Styra, rašytojai svetainė. Tauras. Neringa.
T. Tilvytis ir A. \ enclova. Sovietų tvarka nepasikeitė 
Panevėžio rajono Bemato- . 
nių septvnmetės mokvklos . ^aiP Dntma buvęs komu- 
direktorė E. Verbijienė. > nistin?s -Moravijos vice-

n k _• • • t • x i prezidentas M. Dilias sovoDabartiniai Lietuvos pa- „ 0> knvgoje.
vergeja, neleidžia ramiai, Gegužės 2dd. New Yorke

prieš ir protestuodami apleido 
Lietuvos tarybą. Deja. to meto 
vokiečių karinės valdžios cen
zūra nepraleido tokių straipsnių, 
kaip ir neleido įdėti žinutės apie 
Lietuvos tarybos tokį nutarimą.

St. Kairys sunerimo, kas da
rytina, kaip Lietuvos gyventojus

prisižadėtum pakelti juos į 
Nepriklausomos Lietuvos 
ministius. Man negaila, bet 
kaip gali tokius daiktus pa
žadėti. jei Lietuvos ministrai 
ne tavo žinioje.

Kaulas Kemeklis—mažas 
žmogus. Susisielojęs dėl sa
vo krašto ateities, ryžausįspėti? Ta proga slaptai buvo iš

rinktas 13 dieną, trylikos Lietu- *eista Lietuvos Socialdemokratų eįĮj šalumai mūsų istorijos 
vos tarybos nariu balsais ir na- Partijos atsišaukimas. Bet ka-, ratų> saUgoti juos nuo duo.
mo 13 numervje. Esama tokio dangi vokiečių okupantai žinojo ir taikinti vežimo rodyk- 

kai kuriuos socialdemokratų jj taip> kad vežimas eitų savo 
veikėjus, tai tas atsišaukimas kejiu ka§ atsitiko? Tas 
nebuvo leistas socialdemokratų pate ratag Ru^ |abiausia da_
'arau- bojau, nesitikėtai pasuktas.

Galop St. kairys - Raulas ke
meklis parašė feljetoną “Laik
raščio karjerą baigdamas“. Va
dinasi,dėl cenzūros negalįs ra
šyti ir dar pridėjo: “Politinio 
testamento vieton“.

Tas testamentas žinotinas 
dabar.

J. Vlks.

prietaro, kad trylikos skaičius 
yra velnio skaičius, todėl ir ne
laimingas. Tas skaičius buvo ne
laimingas ne tik pačiam Lietu
vos nebuvėliui karaliui Urachui, 
bet ir visai Lietuvai.

"Darbo Balse“ St. kairys 
visaip mėgino skaitytojus įspė-

ŠALČIAUS RAPORTAS 
“LAISVEI"

Ne taip seniai tapęs bol
ševikiškos “Laisvės" nuola
tiniu bendradarbiu Algi
mantas šalčius- jėzuitų For- 
dhamo universiteto auklėti
nis ir buvęs klerikališkos 
spaudos uolus bendradarbis, 
(ypač “Tėviškės Žiburių), 
dabar atsidūrė Lietuvoj kaž-

dirbti net kiaulių šėrėjai, o li!dst0)e kn oje -Pasika|.I ^><ių reikalų sutvarkyt 
v. .... ....................... .. W)ima. gt»inu„ autonus las klenkalų ■šnara bolsevi-

nurodo, kad nustalimmo I "V ' ' rašinėjo A.
procesas nėra pakeitęs sovie-! f-Knia''s. slapyvardžiu, o da
tų politinės sistemos esmės !bar 15 L,«*uvos «■ Pačiam

ką jau bekalbėti apie kitus. 
Mitinguok pagal ponų įsaky
mą ir tiek.

Pionierių delegacijos 
į sovietų miestus

(E) Gegužės 19 d. mini
ma pionierių organizacijos 
40 m. sukaktis. Gegužės 17d 
į Leningradą. Minską. Kali
ningradą išvyko šventėje 
dalyvauti Vilniaus mokslei
viai ir vaikų namų auklėti
niai, vad. pionieriai (jie va
dinami ir "jaunaisiais leni
niečiais“). Panevėžio mo
kyklų pionieriams, pagal 
Vilniaus radiją, "nusišypso
jo dar didesnė laimė“ — jie 
pasiųsti įį sostinę Maskvą, 
dalyvauti Kremliuje sureng
tose iškilmėse.

Kokie darbai atlikti Lie
tuvos pionierių? štai keletas 
jų (jie atlikti Kauno pio
nierių ): jie renka metalo 
laužą vad. "draugystes dujo
tiekiui“ nutiesti, jie renka 
tonomis makulatūrą, skirtą 
laikraščiui ’Pionierskaja 
Pravda“ ir kt., užveisia vais
medžių sodus, skveruose so
dina rožes. Kiti "svarbūs“ ir 
būtini uždaviniai: apsodino 
gėlėmis Lenino paminklą

•Jis dabar rašo: "Nelaimei, 
net ir dabar, no vadinamojo 
nustalinimo, galima padary
ti tokią pačią išvadą: ta
tvarka privalo kovoti kiek
vienas žmogus, kuris tik no
rį gyventi ir išlikti gyvas pa-

LA1KRASČ1O KARJERĄ 
BAIGDAMAS

Mielas tamsta, turbūt ma-

ar pasisukęs i naują vieškelį, 
ašimi patvėrė mano kelnes ir 
sudegutavo. O juk galėjo su
laužyti ir koją.

Vis tik nesigailiu kelnių. 
Aš pats nebeseku savo dienų

ir istorijos —sudegut uotas kel
nes pakabinau ant kablelio, 
kaipo indėlį būsimam istori
jos muzėjuje, bet jeigu kas 
norėtų politikos imtis, galė
čiau įvesti jį į tą sritį sa-

jį pasaulį, aplankyk gražiau- kurioje šalia didžiosios pa- 
sias Europos kapines ir sura- šaulio spaudos galės pasiro- 
si nemaža puikiausių stovylų dyti ir Rytų Europos išeivi- 
tautos lėšomis pastatytų, jos spauda, leidžiama visa- 
ant kurių patys sumindžio- me pasaulyje. Lietuvių spau- 
tieji padėjo parašą: "Štai dos eksponatus surinkti ap- 
zmogus, kuris mokėjo va- siėmė DBLS Valdyba, kuri 
žiuoti!“ Į iš savo pusės kreipsis Į ,aik-

Nesibaidyk, pagaliau, vi- raščių leidėjus, kviesdama į 
šokių prikaišiojimų. Susi- talką šiam svarbiam pasiio. 
skii-stymas luomais ir karto- dymui.
mis jau buvo faraonų lai-j 
kais, tebėra ir dabar, ir nely- ’ 
gumas tvers per amžių am-! Į Europos lietuvių jauni- 
žius, nors bolševikai prieš mo suvažiavimą, kuris įvyks 
tai kelia revoliuciją. Demo-! rugsėjo 1-8 dd. Lietuvių So- 
kratingiausia tauta, kad ir dyboje prie Londono, užsi-

Jaunimo suvažiavimas

iiiusiSke, tai yra baitas pre- 
nas, o mūsų graži tėvynė,— 
kaipo molio puodynė, pieno 
kupina. Tartum pienas Iš

raše apie 40 abiejų lyčių 
jaunuolių, daugiausia mok
sleivių ir studentų iš Angli
jos- Škotijos, Prancūzijos ir

šas lašan yra visiškai vieno- Vokietijos. Tai bus pirmas 
das, vienodomis lygiomis y-. tokios rūšies suvažiavimas, 
patybėmis, bet tik duok jam kuris ruošiamas nesrovinės 
ramiai pastovėti, surūgti. į organizacijos, ir toflėl galės 
Tuojau aukštyn iškils smeto-' apjungti visų srovių lietuvių
na, gi po ja bus surūgęs pie-' 
nas ir juo arčiau dugno, tuo 
liesesnis, prastesnis.

Argi ne juokinga mums
v/, , oi , ; * ‘ • - atrodytų žmogus, kuris pyk'O 1^"™.*, paimtais is;^. ka‘d4sme^na’kyia aX- 

tyn? Tikrai būtų pajuokimonai, kad rašytojo darbas iri?-vos Praktikos, 
gyvenimas — tai kaip jauni- i pirma netardyk isto-
kio vestuvių diena: visi jo jijos, bet dirbk istoriją, ki- 
klauso, duoda jam kelią-vai- taip sakant, užuot šalimai valią, 
kams su pirštu rodo, o jis tik ’ atų sekęs, lipk i vežimą, Ąpj

veltas, nes jis eitų prieš Die 
vo nustatytus įstatymus ir

Apie tai reikia visų pir-

jaunimą. Pilną išlaikymą su
važiavimo dalyviams nemo
kamai duos Lietuvių Namų 
akc. b-vė, kurios vadovybė 
šiuo metu vra sujungta su 
DBLS Valdyba.

Socialdemokratai
LSDP Užsienio Delegatū- 

ra gavo iš Amerikos Sociali
stų partijos kvietimą atsiųs-

vaikščioja ąžuolo lapais ap-i tve,Tie vadžių ir važiuok. J ma atsiminti tiems kurie t* atstovų i jos metinį kong-_ •_ __ ________ Vi __ 1___ -Z_ ■ 1 - ‘ ' ___ 1__ • - 1 « - -'sikaišęs ir rankioja garbės
vainikus.

Klysti tamsta, sveikas, 
maskolių šunlapiui rašo jau i kaip klydau savo laiku ir aš, dysis sidlavos jomarkas- o 
savo vardu ir gegužės 21 d ’ * *
štai ką raportuoja iš 
niaus:

Vil-

‘ Gerbiamieji! Atskridau 
i Vilnių pe» UI valandų, bet 
i Povilo Rotomskio laidotu-

Stalino sukurto- tačiau «avo Visi jo labai gailisi, 
esme dar vis egzistuojančia-1 ..Sekmadienį ištekėjo Rė
mė . 'gina Leonąitė-Leonavičiūtė,

Tai galutinė išvada kny-Įbet jos vestuvėse negalė- 
goje, kurios "dėka“ jos au-;jau dalyvauti — sužinojau 
torius huteistas keliems me- iper vėlai.
tams kalėjimo bausme, šio- "čia darbo- planavimo be 
je knygoje Djilas atsklei- galo daug. 
dzia Stalino vaizdą ir atpa- “Viliuosi,

Važiuodamas žinok, kaip mėgsta Smetoną puodynėje, res^ kuris įv>ks 
ikia važiuoti. Tautų gyve-j bet nemėgsta jos visuome-i ^ask,n^°

nimas ir jų žygiai tai tas di-j nes gyvenime.
’......... ’ Toks yra mano testamen

to žodis.
Rautas Kemeklis 

1918 m. rugpiūčio 18 d.

rei

Raulas Kemeklis. Šiandien mūsų tautos istorija tai į mū- 
I literato juodą duoną gyve- į gę pasivėlinęs šešmargis, 
nimas, kur buvęs nebuvęs, Prasimušti rinkos vidurin ir 
vis prideda vikių saują, ir, šalia parinktųjų atsistoti tas 
tą duoną valgydamas, kar-1 tegali, kas važiuoja ketver
tais į gomurį tokią ašaką į- tą pasikinkęs, arba kas to 
sivarai, kad ūmai sukosėjus, ketverto prategliaus užpaka-

nėbeė'ispcjau pribūti.; kartais lwios ,yg dangus į ly seka. Sek ir tu. Ir nors ta-

sakoja tris su juo turėtus pa
sikalbėjimus.

Apie Stalino įpėdinius 
Djilas ką tik išėjusioje kny
goje pastebi: "Jie iš tikrųjų .Įritės!" (“Lai 
tik tęsia Stalino darbus ir, 
nors kitokiame įrėminime, 
tačiau tie darbai pasižymi 
tokiomis pačiomis idėjomis, 
pavyzdžiais ir metodais, ku
rie dabar prikišami Stali-

jog savo pasi- 
brežtą uždavinį įvykdysiu, 
šiaip įspūdžiai malonūs. Ne
paprastai malonūs ir vaišin- 

į Lietuvos žmonės. Laiky.
” Nr 43).

Liūdnokas išnaros rapor
tas. į laidotuves pavėlavo, į 
vestuves būtų ėjęs ir nekvie

nui.

‘ŠLUOTA" JUOKIASI

ant galvos virstų 
Kas tų ašakų pnmaišo,

vo kumelaitė, šios dienos 
kainomis skaitant, verta bū-

birželio 
ngtone.

LSDP atstovai taip pat 
dalyvaus Biity Darbo Parti- 

į jos ruošiamame festivalyje 
biiželio 15-17 dd. Londone.

Peticija
Didžiosios Britanijos lie

tuviai prisidėjo prie kitų 
Rytų Europos išeivių, rink
dami parašus po deklaraci
ja, kurią pasirašė žymūs bri
tų politiniai veikėjai, ir ku
ri buvo paskelbta britų spau
doje. Deklaracijoje reika
laujama Rytų ir Viduro Eu
ropos tautoms, jų tai jie ir 
Lietuvai, laisvų apsisprendi
mo teisės, kuri šiuo metu 
yra taikoma buvusių koloni
jų tautoms Azijoje ir Afri
koje. Surinkus reikiamą ir 
įspūdingą skaičių parašų, 
deklaraija, peticijos forma- 
bus įteikta D. Britanijos vy
riausybei.

Knygos pasisekimas
H. Tautvaišienės “Tautų 

kapinynas Sibiro tundroje” 
turi negirdėtą pasisekimą 
Anglijos lietuvių tarpe. Ma-

štai keli “juokai" iš Vil
niuje spausdinamos “šluo
tos."
Instrukcija

I. Pirkite mūsų garny bos au
tomatinius kotelius “Vilnius” su 
atvira plunksna, šiuo koteliu su
draskysite ne tik popierių, ant 
kurio rašote, bet ir stalo pavir
šių. Garantuojame, kad jūsų 
rašto niekas neįstengs perskai
tyti.

II. Įsidėjus šį kotelį į kišenę, 
nepamirškite ir bonkutes su ra
šalu, kuriuo jūs pripildysite sa
vo kotelį, kai visas rašalas su
sigers į darbužius.

III. Kartu su koteliu nešioki- 
tės ir muilą su rašalu pirštams 
nusiplauti.

IV. Pastebėję kotelyje defek.

apie tai geriau nekalbėti. j tų 306 markių, bet tik prisi- 
Da pusė bėdos poetams, dūręs stumies, neva iš to 

arba apysakėlių rašytojams, j ^ya>’o ketverto, gausi gerą
Juos skaito visų pirma jau- vietą.
nuomenė, o jaunimui vis Tik nesidairyk aplinkui ir 
tiek, ar skardi balalaika, ar neklausyk, ką žmonės sako. 
sklandžios eilės, bet tik būtų Ne vienam nulauši ratų run- 
ritmas, tai jau ir gražu irge- gus, numuši atsajas; sukliū
ra. Jaunimą džiugina jo jau- ...dęs škaplieminko skobnelį, 

išbarstysi jam visas švente
nybes; šalia kelio atsisėdu
siam elgetai įminsi į purvą 
jo skatikus ir gautos duonos 
plutą. Tai vis nieko. Net tė
vą susitikęs, paragink jį bo
tagu- kad greičiau trauktus 
iš kelio, — politikoje nėra

nystė ir ją kartais be prie 
žasties mokėtų apkabinti 
kaip ir pusę pasaulio, jei tik 
rankos tesėtų, kaip tas kun. 
Tumas.

Daug prasčiau sekasi tam, 
stas, bet per vėlai sužinojo, kas laikraščius rašo, ypač į- 
Reikia manyti, kad jis nepa- žengiamuosius straipsnius. 
vzii./,t i,—:-----Kaip mielam tamstai žino

ma. laikraščiai paprastai 
skaitomi po pietų. Gerai, jei

. vėluos prie lovio, kuriame 
bus dalijamos dovanos kvis-

Bananai Indijoje ir Malajuose ’ lingams, perekinčikams ir 
Žaliakalnyje, karių kapines au^° ,au priešistoriniais laikais, kailiuko mainytojams.

giminių. Tik jeigu pamaty-, 
si, kad tarp tavo kumelaitės'tus’ nesikreipkite į tą parduotu- noma, kad jos bus išpirkta 
ir ketverto spraudžiasi tok-lv?’ kur jį pirkote. Kotelį išmes-; dešimteriopai daugiau neeu

l»^i 1___ ■____ __  _________ ' IritA i OUria vio+o iA... > UU,. V____ -įtūžusią žmogaus širdį nura-1 sai, kuris gera pora važiuo- i to,c’4 v,etą, kad jūsų arti-' kitų knygų.
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tuojau prasidėjo reakcija, 
pradėjo kristi vertybių po
pieriai. Mat, jsivaizduota, 
jog valdžia yra nusistačiusi 
pataikauti unijoms, kad ga-1

Sujudo visas širšynas
JAV yra lurtingiau.Miis

įsakytų, kad nereikalingos 
'senatvės pensijos ar draudi
mas nedarbo atveju. Jei kas 
is pasisako šiandien prieš

CARO IR KOMUNISTŲ 
KALĖJIMAS

1 lėtų jų balsus gauti ir spaus- klastas, visa no pci tekęs, uet įmestuose jo kabineto 
iti biznio kompanijas, kad: dar daug koji nėiasutvai- Raibos dai labiau st

Buvo rašyta, kad komuni
stų partijos laikraštį “ITav- 
dą caro laikais redaguoti

šita prezidento ir kituose tai, jis yra tik pajuokiamas, 
narių kaip juokingas atrodo n- buv. 

sukėlė Į prezidentas Eisenhovver, ku- padėjo ir šnipai.
* * * Pravda”

muzie- 
muziejuje yra 

avdos” 
adinamo.

2 i d., ten kalbėjo draugijos be jų sutikimo kokių nors į- jo ‘atsakomojo redaktoriaus’ 
pal inktas kalbėtojas dr. Ed- našų medicinos pagalbai, bet Jegorovo pasakojimas. (Ca- 
vvardk. Annisiš Miami, Fla. prieš tokius pat priverstinus' ro laikąis tokių atsakomųjų

padalyti pelno, negalės ge- 
’ rinti mašinų ir negalės mo
kėti šėrininkams dividendų.
O šėrininkų yra apie 15 mi- 
lionų. Jie nusigando ir pra
dėjo savo serus pardavinėti.
Iš pradžios jų kainos krito 
tik įx) truputi, bet kas dieną 
vis daugiau, ir gegužės 28 
d. Įvyko didžiausias kra
chas, kokio nebuvo buvę jau 
nuo 1929 metų. Kaip sakiau- 
tą dieną vienoj tik New
Yorko biržoj buvo nušluota 
apie 20 bilionų dolerių. Pra
dedama bijoti, kad tokie 
nuostoliai gali skaudžiai at
siliepti viso krašto gyveni
me. Plieno darbai jau suma
žėjo kone per pusę. štai, tė
ve, ką reiškia “stak marke- 
tas.”

—Olrait, vaike, pamaty- i 
sime, kas bus toliau.

- Koman arčiau, Maiki, j paskui dar ir Šerų vertė pa- 
pasikaBiėsinie apie stak Į Kyla taip, kad ir juos par-; 
niarketą.

—O Ką tėvas 
“mat ketą ’ žinai?

—Nu, aš tai nežinau, ale 
tu gali žinoti, tai papasakok

JAV DARBAS 
NAŠIAUSIAS

duodant galima uždirbti.
Jeigu bendrovės biznis eina 1959 m. JAV darbininkas 
gerai ir vis dar gerėja, tai ,)er dieną pagamino gėrybių ’ n j * 
jo šėl ai pakyla dvigubai, ti i- $3.89 vertės. Su juo varžėsi Į O™?.? 
gubai ir daugiau, taip kad Kanados darbininkas, kurio * v‘ 

m.ui- ka tai buvo do biznis. J įdėjęs i jos šėlus, sakysim, dienos gamybos vertė $2.56.
Žmones šneka, kad jis jau! tūkstanti dolerių, žmogus Kitų kraštų darbo našu- 
sugriuvo ir daug iskados-gali už juos gauti du, tris ir mas daug mažesnis, štai ke- 
Amenkai pridarė. Sako, gali ketuiius tūkstančius. Štai, Ii pavyzdžiai:
užsidaryti nabrikai, o kas, tėve, kodėl žmonės juos per- Belgijos darbininko 
turės neišmokėtą armobiląįka.
ar televyzą, tai is to busat-i —Tai kodėl tu man se

apie tą

imta. jniau to nepasakei? Būtume
Bet kai tėvas nieko ne-; kur pasiskolinę tūkstantį do- 

tuii, tai niekas nieko ir ne- lerių- ir šiandien būtume ba- 
atims. !gotyri»it

Ale kas bus su tais, ką —Bet kaip būtų, tėve, jei- 
tuii ' Ve, mano gaspadinė gu įdėtas mūsų tūkstantis 
neseniai nusipirko tokią ma- uolerių nusmuktų iki šimto 
šiną, ką diapanas skalbia, dolerių? Reikėtų ir marški- 
lai bijosi, kad klumpanija nius parduoti. Taip atsitiko 
neatimtų, ba ji tik 20 dole- dabai, kai biržoje kilo pani- 
riu įmokėjo, o reikia dar su- ka. Pavyzdžiui, SuperiorOil 
mokėti 120 dolierių. 'kompanijos Šerų kaina per

D kam ji ją pirko? [vieną dieną nukrito $36.50.
Kiumpanijos agentas Kas turėjo nusipirkęs 1000 

jai įkalbėjo. l»jo. lojo, tai šėru, tas per vieną dieną ne- 
inoteris negalėjo atsikratyti teko — $36.50. Campbell 
ir nupirko. .Ii liepė man ta- Soup kompanijos Šerai tą 
vęs paklausti, kas jai dabar pačią dieną nusmuko $15. 
daiyti. Mano frentas Zacir- International Business Ma
la irgi susirūpino. Sako, jei- chines kompanijos šėrai nu- 
gii prasidės nedarbas, tai pi- krito net $37. Yra apskai- 
jokai neturės už ką gerti ir čiuota, kad vien tik New 
jo biznis nusmuks. Matai, Yorko didžiojoj biržoj tą 
ta stak mai ketas nugąsdino niena sutirpo 20 bil. dole-

Žinovai apskaičiavo, kad

krašte yra pasiekusi tokio 
aukščio, apie kuri kiti kraš
tai tegali tik svajoti, bet pa
mėgink ja pasinaudoti!.. Su
sirgai. pagulėjai kiek ligoni
nėj, tai ir atsisveikink su il
gų metų santaupomis.

Teisybė, ulbantieji dides
nėse Įmonėse ar Įstaigose y- 
ra apdrausti, bet kitur ne.
O ir apdraustieji ne visi turi 
toki apdraudimą, kuris visas 
gydymo išlaidas sumokėtų.

Bet kas daryti tiems, ku
rie paseno, nebegali dirbti- 
gyvena iš nedidelės pensi
jos ir daug daugiau kaip jau
ni reikalingi medicinos pa
galbos? O senesnių kaip 65 

, m. dabar yra apie 17 mi!., po 
i 12 m. jų bus 22 mil.

•
Jau prieš kelerius metus 

buvo pasiūlytas Įstatymas,
, kuris numatė socialiu! drau
dimą ligoje, bet jis buvo 
atmestas.

Dabar atstovų rūmuose y- 
ia kongresma.no King (dem. 
iš Kalifornijos), o senate 

šono (dem. iš New 
l Įstatymo sumany- 

: mas, kuri remia ir dabartinė, 
j vvriausybė. .a- istatvmas v-i draugija ir kiti aukščiau mi
ra labai kukius, jis apraus-dėtieji priešininkai nesigaili.

Salė buvo tuščia, nes pub- įnašus senatvės pensijai gau 
lika nebuvo Įleidžiama, bet ti jis jau nebedrįsta kalbėti, 
dr. Annis kalba buvo per- bepigu kalbėti prieš soeiali- 
duodama per televizijos ir nį draudimą ligoje žmogui, 
radijo stotis. Ta kalba drau- kuris visą
ijai kaštavo 3100,000, bet naudojosi

redaktorių pareiga dažnai 
buvo sėdėti kalėjime, jei lai
kraštis būdavo už ką nors 
nubaustas, su redagavimu 

savo gyvenimą tokie redaktoriai dažnai ne
veltui teikiama turėjo nieko bendro).

uesiems
tų, negu seniau

są tai reiškia. medicinos pagalba ir dabar Paties Jegorovo pasakoji
Savo kalboje dr. Alinis la. tokia naudojasi, 

bai puolė įstaty mą, bet iš es- •
•nės nieko prieš ji negalėjo Taigi senų žmonių medici-j Pateko į kalėjimą ir Jego- 
pasakyti. Jis sakė, kad ista- nos pagalbos iš socialinio' rovas. Pasodino jį kartu su 
tymas labai ribotas, nes ne- draudimo lėšų Įstatymas tu-Į visokiais kriminalistais. Re- 
suteikia visos reikalingos pa-T i ir daug gaiingų priešų, dakcija paprašė jį rašyti 

bet jis taip pat turi ir daug apie kalėjimo sąlygas. .Jis

mas buvo užrašytas jau So
vietu laikais—1932 metais.

galuos, demagogiškai šaukė, 
kad juo galės pasinaudoti 
ii- turtingieji, kurie gali ir 
-avo lėšomis gydytis; kad 
jis neapima tų-kurie neturi i si 17 milionų senesnių kaip
socialinio draudimo, bet ne 
manykite, kad kalbėtojas 
taip kalbėjo, norėdamas tą 
i statymą dar labiau praplės
ti. Ne, jis galvojo, nurodyda
mas jo trūkumus, prieš ji 
žmones nuteikti.

Dr. Annis tą Įstatymą va
dino ''žiauriausia apgaule“ 

ragino dėti visas pastan-H

šalininkų. Jį remia darbinin- parašė, “Pravda” išspaus- 
kų unijos, Įvairios liberali-įdino. Visa policija sujudo, 
nės draugijos ir, žinoma- vi-į Jai, žinoma, nesunku buvo 

sužinoti, kas rašė.
65 metų gyventojai. Teisybė, "Iššaukė mane kalėjimo 
jie gal mažiau teturi dolerių, prižiūrėtojas,“ pasakoja Je- 
bet jų skaičius didelis, o pa- gėrovas, ’ ir sako: Nežino- 
galiau ne viskas ir doleriu į jau, kad jūs esate redakto-
nuperkama.

Prezidentas Kennedy yra 
tikras, kad, jei tas įstatymas 
nebus priimtas šiais metais, 
tai bus priimtas kitais.

gas, kad jis nebūtų priimtas. šiuo metu įstatymo suma
li tų pastangų gydytojų j nvmas yla taisvkliu komite- 

te (Ways and Means Com- 
pirminin- 
Arkansas,daug mažiau teduo-1 Gydytojai ragina visus ra

siu lytas at- ' D kongresmanams laiškus

mittee), kuriam 
kauja Mills iš

rius. Jūs man atleiskite, kad 
aš negaliu jūsų pasodinti i 
geresnę kamerą“.

Matote, sėdi Pravdos at
isakomasis redaktorius caro 
kalėjime ir rašo apie kalėji
mo tvarką, aišku- jos negil
damas, ...ir kalėjimo admi
nistracija atsiprašo, kad tam 
redaktoriui negali duoti ge
resnės kameros...

Paragavusiam sovietiško 
rojaus kalėjimo tas atrodo

priešingas Įstatymui. Kol tas 
komitetas sumanymo nenudie

nos gamybos vertė $1.33,
Norvegijos — $1.29, Olan
dijos — $1.01, Anglijos —i
97 cent., V. Vokietijos — t gydytis 9o Vi ienų ligoni- virš 200 gydytojų, kurie nu-125 to komiteto narių 9 de- parašyti nors nekaltą laišką, 
J6 cent., Italijos 9b cent. a»ba i— dienų nrie= tarė boikotuoti prezidento Į mokratai pasUakė už ir 9 sakysim, Keleiviui. To nie-

JAV gamyba našesnė, nes g]au(loje, bet už pirma.- 9 Kennedy medicinos planą, prieš (iš jų 8 respublikonai), kas nemėgina, nes žino, kuo 
čia darbininkas turi gėrės-1

stovo Eorand istatvmas. Pa- »' prašyti Įstatymą atmesti.
gal ji medicinos pagalba ga-.Ir .tais laiškais kongresma- tarė Įnešti Į kongreso darbo- kaiP pasaka. Tepamėgina 

tvarkę, tol kongresas nega-į šiandien kuris nors Nikitos 
lės jo svarstyti. O kol kas iš Chruščiovo kalėjimo kalinys

lėtų naudotis tik gaunantieji na’ iau Y1’2 apipilti, 
senatvės pensiją. -Jie tegalė- New Jersey atsirado net

dienas a piliau-tieji turėtų jeigu ji priims kongresas.
nius ii ankius, mašinas ir yra mokėti po $10. lž visas ki- Bet yra ir kitaip manan- 
genau paruoštas darbui. dįenas js Įvairius reika- čių gydytojų. Jie net savo or

7 savo nuomonės dar ne- tas kvepia. O caro laikais 
pareiškė. Jeigu iš jų 4 pa- Salėjo ir dabar taip komu- 
isakys už- tai sudarys dau-;n’s^ garbinamas Zigmas

o

Taip galvoja piezidento jjngus gydymo .eiksmusmo- ganizacijos vadovybę kriti-jgumą, ir Įstatymas eis
Kennedy Ūkio Tarybos vie
nas patarėjų Richard C 00- 
I>er.

ketų draudimo įstaiga, lž kuoja, sakydami, kad ji visą ’ kongreso posėdį, 
vizitus į ligonio namus arba laiką kovoja su kiekviena Sukluskime visi. Padėki- 
gydytojo kabinete turėtų pažangesne priemone svei- me, kad piezidento pastan- 
mokėti pats ligonis. katos sutvarkymo srityje. .gos būtų vaisingos. Visi ra-j

Tam reikalui lėšos būtų • ’ šykime savo atstovams kon-
~ ; surinktos, pa Minus dabai Verta Įsidėmėti pastabą, ■ grėsė laiškus, reikalaudami

JAV ir Sovietų Sąjunga inokamą socialinio draudi- kurią pasakė didžiulės auto-;balsuoti už King-Andersono 
turi dujų, kurios nėra žmo- ;T1O m(»kestį. mobilių pramonės darbinin- i bilių. Už tuos atstovų rūmų
gaus gyvybei pavojingos, Į Taigi ir šitą Įstatymą pi i- kų unijos pirmininkas. A.F. Į narius ar senatorius, kurie 

nebalsuos už Įstatymą, ir

NERVŲ DUJOS

Į Angarietis labai daug Kelei
viui rašyti. Tų rašinių dar ir 
dabar tebėra Keleivio archy
ve, antspauduotų smalkiniu 
kalėjimo antspaudu, tvirti
nančiu, kad cenzūra rašinį 
žiūrėjo.

BILIONAI PENSIJŲ 
FONDUOSE

bet kurios žmogų padaro ne- ėmus. senatvė- pensiją gau- L.-C.I.O. viceprezidentas W. 
bepajėgų sąmoningai ką nantieji dar nebūtų visiškai Reuther. 
nore daryti. Jei jis, P^vyz-Į aj>rųpinLj me<iicinos pagal- .Jis, kalbėdamas gegužės 
džiui, paimtų šautuvą ir mė-įĮ)a Niekas lig ių nevaržytų 20 d. susirinkime VVashing-
gintų Į ka nors taikyti, tai 
nepataikytų. gydytojus pa-irenkant. Tai

gi- rodos, kam čia ta.- Įstaty
mas turėtu užkliūti, kodėl

Bostone, Chicagoje, Detroi

tone, priminė, kad gydytojų 
d įaugi ja buvo priešinga ir 
privatiniam sveikatos dr^u-

ve.
—Taip blogai nebus, tė

—Nu, tai pasakyk, kas

te ir kitur. Čia ilgi ne vienas 
bilionas dolerių tą dieną iš
garavo. Daugelis norėjo pra

tomis.
Jos veikia tik kelias va

landas.

tus -rak mat ketas yra, ko- lobti, bet prarado paskutinį
<<< 1 žmonės taip nusigando?

—Tai yra tokia rinka, tė- 
ve, kur būna perkami ir par- 
da\iiiejami vertybių popie
riai. Lietuviai tą rinką vadi
na birža, o anglai stock-
-market.

Sakai, tenai popierius 
parduoda?

—Taip, tėve.
—Ar tu šiur?

—iš tikrųjų, tėve. Bet tai
ne l.et kokie popieriai, o di
džiųjų biznio bendrovių va
dinami “šėrai,” bonai ir ki
tokios vertybės. Kai krašto 
pramonė dirba ir padaro ge
ru pelnų, tai žmonės nori se
ru prisipirkti ir jų kainos 
kyla. —O koks iš jų pažit- 
kas?

Nauda iš jų dvejopa, 
tėve. Visų pirma, bendrovės 
moka savo šėrininkams divi
dendus, kitaip pasakius, da
lija jiems padarytą pelną;

doleri.
Tai kodėl, Maiki, tie po

pieriai tą dieną taip krito?
—Kritimas, tėve, eina jau 

nuo seniau. Jis prasidėjo 
nuo tos dienos, kai preziden
tas Kennedis pasipriešino 
plieno kainų kėlimui. Mat, 
tarp plieno kompanijų ir jų 
darbininkų reikėjo atnaujin
ti darbo sutartį. Preziden
tas įspėjo, kad ta sutartis ne 
būtų “infliacinė,” kitaip pa
lakius, kad nereikėtų dėl jos 
kelti plieno kainų. Kompa-Į budo”, kaina $5.50 
nijos atsakė, kad kainų ne
reikės kelti, jeigu unija su- 
.iks atnaujinti tą pačią su
tartį. Bet unija išreikalavo 
ilgesnių atostogų ir kitokių 
pridėčkų. kurių piniginė ver
tė buvo apie $4 savaitėje 
kiekvienam darbininkui.
Prezidentas baisiai supyko ir 
visokiais grasinimais kainų 
pakėlimą sulaikė. Biržoje

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva

iėmimą kovo 
dytojų drau

gija. draudimo bendrovės, 
fabrikantų draugija, preky
bininkų rūmai irki. Sakoma, 
kad minėte.' organizacijos 
yra sudariu.'a>- r,et 20 milio
nų fondą, iš urio bus mo- 

1 karnos kovo- -u minėtu Įsta
tymu išlakios.

Gesfužė?' ' - d- dabartinė 
vyriausybė buvo pasirinkusi 
minėto ista' ao priešams 
pulti
dieną
buvo rengiami didžiuliai su
sirinkimai. kt iuose buvo 
kalbama, kodėl toks Įstaty
mas reikalingas.

Į tą vajų buvo Įjungti ir

•ėtų sujudę-į (iimui, kaip šiandien yra

mes nebalsuosime, jeigu jie 
rudeni statys savo kandida
tūras Į Įstatymų leidėjus. Rū
pinkimės ir patys savo rei
kalais. nepasikliaukime vien 
kitais. Juk sakoma, kad kas 
pats savimi nesirūpina, tam 
ir Dievas nepadeda.

R. M.

Skaityk Stasio Michelso-

1961 m. pabaigoje priva
tiniuose pensijų fonduose 
buvo 55,3 bilionų dolerių 
(1950 metais tebuvo 11,7 
bilionų), o federaliniuose/ 
valstijų ir vietos savivaldy
bių pensijų fonduose buvo 
59 bilionai doleriu.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

‘Dieno-

Kipro Bielinio **Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administiacijoje:

fi.36 Broaawav.
So. Boston 27, Mase.

į.'riešinga senų žmonių socia
liniam draudimui ligoje. Kai 
1940 m. buvo pasirašyta su
tartis su Blue Cross, kuris tu
rėjo ligoje apdrausti Gene
ral Motors darbininkus, tai no parašyta kny^a “LIETU-
Flint miesto, Mich., gydyto-Į . ampdico
jai atsisakė medicinos pa-!^*^ I- PIVIJA AMER1KO- 
galbą teikti pagal tą sutarti' JE,” 500 puslapiu, daug pa-
ir tik pagrasinus, kad bus Į-( . .... 1 , -• . veikslu, ga! ten irsteigtos savo klinikos, jie nu 1 • ’
sileido.

"Šiandien”, pareiškė Reu
ther, ”tie patys gydytojai 

p:;:: iu frontu. Tą tvirtina, kad iš tikrųjų jie 
ivan iuo-e miestuose atrado Blue Cross.“

0 New Mexico demokra- 
tas Anderson, kuris šito ista-i 
tymo sumanymą Įnešė į se-Į 

į natą, sako, kad gydytojų i 
; draugija, vadindama jo pa- 

vyriausybės nariai, net ir siūlytą įstatymo sumanymą! 
pats prezidm as Kennedy. "žiauriausia apgaule“, kar- 
Jis kalbėjo Xe\v Yorke Ma- toja respublikonų vadų žo- 
dison Scun . Garden, kur j džius, vartotus 1936 m. prieš 
susirinko U.“"'O žmonių ir pirmąją socialinio draudimo 
dar keli tūkstančiai negalėjo j programą.
Į vidų patek:;, todėl klausėsi Ir tada buvo visaip baido- 
eatvėie. I’r. zidento kalba [rna, kad baisūs laikai ateis, 
buvo perduot:: per didžiąsias ’ socialinio draudimo Įstaty- 
televizijos stotis ir visas ra- nų priėmus, o šiandien kur 

berasi toki tamsuolį, kuris

laba

dijo stoti'

save pa

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems su pra n- 
amai parašyta knyga. 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
doleriu.

“Keleivio” J962 Melu

KALENDORIUS
JAU ISSIŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS

NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio" Kalendorius 1962 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass.

kongresma.no
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J. KAMINSKAS

Mano dėdė Gabrys veda
(Iš vaiko atsiminimų)

K:a jau aš su savo 84 metų amžiumi artėju prie gr
imo sieuksčio, saulėtos, be rūpesčių kūdikystes atsi-j

minimai pradeda ypatingai vilioti. Aš > a-k ra save atsi- 
r.:i.\i. kai buvau gal ketverių metų vyras, kurio vi>as ap
daras buvo ilgi iki kulnų balti drobiniai marškiniai, nevi- Į 
siaur.: t mamos austa juosta perjuosti.

Gyvenau tuomet darnioje mūsų šeimoje- motinos mei- 
i-'s šildomoje, kai tėvelis visiems mums ti--kė tikrumo,

pas mus viskas bus gerai. Buvome net septyni — dvi. 
mano sesutės, du broliukai, tėveliai ir aš.'Mūsų tarpe, kiek j 
tik aš galiu atsiminti, buvo ir mūsų dėdė Gabrys, atrodo, į 
kr tu su mumis augęs ir kaitų su mumis seru Jei ma
nę? atmintis neklaidina, tai. kai dėdė Gabrys pasiruošė 
Y'-sti. jo pakirptuose ūsuose ir kaitą per menes-’ - 'tįstoje 
barnioje dažnas plaukas jau buvo kaip sida’ - i: is. o šiaip 
Gabrys gyveno su mumis kaip vienoje šeimoje. Visi kar
tu apsėsdavome mūsų valgomąjį stalą, visi sėmėme medi-' 
niais šaukštais viralą iš bendro dubenio ir valgėme is 
bendro duonos kepalo paraikytą duoną. Pavalgę ėjome 
bendro pogulio, o numigę ėjome bendro darbo. Ir taip iš 
metų i metus.

Dėdė Gabrys mums vaikams buvo labai g< s. Aš ne- 
; uimenu, kad jis kada būtų man pasakęs rūstų žodĮ, dar 
b-biau kad būtų užgavęs. O kai dėdė is mū.-u palauk1 s, 
kur augo keturios jau suaugusios obelės, namo parnešda- 
vo vėjo prikrėstų raudonų obuolių, niekuomet neužmirš-

AŠTROKAI TO CARPENTER VAIKAI

Savo tėvo skridimą aplink žemę jie sekė iš Cocoa Beach, 
Ha. Viršuj kairėj Kristen Elaine, 6 metu. dešinėj Can- 
daee Noxnn. 5 metų. apačioj kairėj Mark Scott, 12 me
tų. dešinėj Kobyn Jay. 10 metų.

CHICAGO, 1LL.

Lietuvių Moterų Klubas 
rengiasi pokyliui

Chicagos Lietuvių Moterų 
į Klubas veikia nuo 1923 m. 
Jis turi 75 nares. Jo tikslas 

i labdarybė ir socialinė veik
la. Per visą savo veiklos lai- 

I ką klubas yra daug prisidė
jęs prie Įvairių lietuvių ge
rų darbų. Vien per paskuti
niuosius metus klubas yra 
paskyręs netoli $500 aukų 
Įvairiems tikslams.

šiuo metu klubas sparčiai 
rengiasi savo antrajam Gin
taro baliui, kuris bus birže
lio 23 d. South Shore Count- 
ry Club.

Jame susirinkusieji bus

boję, žodžiu, visokie nenia-i Baecklinas tada jam patarė: 
lonūs dvasiški išgyvenimai, j — Pabandykite padaryti at- 
Taigi, gera nuotaika ir mū- virkščiai: paveikslą tapykite vie
šų dantims yra labai svarbi, 
niški rūpesčiai, ginčai tarny-

JUOKAI

Patarimai

GĖLĖS Iš ŠIENO

Aš surinksiu alei vieną 
v isus pievų žiedelius 
Iš nuplauto rylą šieno 
ir svirnelio kampelius

-Javo jų padalinti, ir mažiausiems visuomet skirdavo kur ju galvutėms išdabinsiu,
raudonesnius ir saldesnius. ; O kai grįš jis iš lankos

Ir kai reikėdavo arklių būrys parvaryti iš lauko Į kie- ir prie kiemo apsistos,
mą ar juos nuvesti pamaudyti šerdinės tvenkinyje, dėdė Ji tyliai prakalbinsiu
Gabrys ir čia visą reikalą teisingai tvarkė, kiekvienam Ir svimelin pavadinsiu
skirdamas tinkamą arklį ir net mažiesiems priežiūroje leis- Atsikvėpti nuo kaitros ...
-damas patiems tvenkinyje pasimaudyti. Ir jei mano se-u- sužinočia,
tems—Antosei ir Banadutei, jų gėlių darželi tvarkant, myl1 kie" mar,e’_
m n eikdavo lazdiniu vyčių vijoklinėms gėlėms sukaišioti, jAai ,?aij .'u? dėl ko tia
ne kas kitas buvo kaip dede Gabrvs. kuris ir tas vy tis mer- _ .. 1 7 i aip pat žydi. kaip lankojo,
t lotėms parūpindavo. i_ .....L:..1 x ir carzp Kvepiu, n«ip cirrr,—

Ir kai tėveliai primieji paleido kalbą, kad dėdė Ga- Nesakysiu, kad dėl jo jie,
Lrys nori vesti, nenorėjome tikėti ir nesupratome, kam Tik užminsiu, kad atjoja 
dėde i Gabriui reikėjo vesti ir iš mūsų skirtis. Man bernužis iš toli . . .

O kalbos apie dėdės vedybas nerimo ir pagalios ais- *r žiūrėsiu tylumoje 
kėjo ir diena, kada jos turėjo Įvykti. Vedybų dėdė Ga- J i° veidą. į akis, 
trys tuiėjo vykti kažkur už Aluntos, o sutuokimas turėjo K'ol man jos tik pasakys, 
būti pačioje Aluntoje. Ir tikrai porą dienų prieš vedyboms ką dūmoja
Ui-iita dieną dėdė Gabrys iš namų išvyko. O mūsų name
jau ir aš galėjau pastebėti ruošą. Man teko gražiai nu
šluoti mūsų kiemą ir ji pabarstyti sm'li”. Manta jau iš 
ankstyvo ryto kūreno krosnį ir kažką virė bei kepė. Mano 
v’ iesnioji sesutė Autose gryčioje iškraustė visus pasuo- 
lius, gryčią švariai iššlavė, išpuošė gėlėmis, pavalė musių 
nutupėtus langus, lovas užtiesė šventa/-Seniui teskirtus 

■ ai? užtiesalais, gražiai nuvalytą valgomąjį stalą už
tiesė balta linine staltiese ir ant stalo pastatė gėlių puok
štę ir “mūkelę.”

Nutrukdama nuo darbo prie •krosnies, mama padarė

Apie tą. kuris atjoja . . .
Jeigu veidas greit nubalęs,

S aiga rausti vėl pradės.
Jeigu lūpos lyg gėlelės 
Nejučiomis sudrebės 
ir be vilties nusiminęs 
Jis nuleis žemvn akis

nerius ar dvejus metus, tai tada 
tikriausiai parduosite jį per po
ni trejetą dienų.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Mirdamas vienas šykštuolis TAUTŲ KAPINYNAS SI- 
arabas prisakė savo sūnui: BIRO TUNDROJE, H. Taut-

— Aš norėčiau, kad, santy- vaišienės šiurpūs atsimi- 
kiaudamas su žmonėmis, tu bū
tum panašus į gerą sachmati-

mmai is Sibiro vergijos, 
131 nsl., kaina $1.25.

ninką. Tikras žaidėjas visomis T IšFIVIJA. A
jėgomis stengiasi ap^go.i «. 
va ir nutverti svetimą. no vaizdžiai parašyta šio 

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių. kaina mink
štais t h šelfais $4.00, o 
kietais $5.00.

* * *
Vienas išminčius pasakė:
— Tiems, kurie mėgsta gerti : 

vyną, žinotinos keturios vpaty-
***** bes. Pradžioje žmogus pasidaroupazmdmti su 6 čia gi- . . ..... vuopivy TTP-panasus į povą — jis pasipučia. - - ■ ' 1A ' - 1 >U.V1Ą LiIEj- 

jo judesiai ritmingi ir didingi. T1 VA STAi ANT, Rapolo 
Po to jis Įgauna beždžionės cha-' atsiminimai 440

Marv Ann Aleksiūnaitė, An- rakter>. pradeda su visais žaisti ' Aipn-žT a"t"
drea Gudėnaitė, Kathleen ir Juokautl- Vėliau jis panašėja 'I J-a risi mguziai,
Kaity Kairytė, Judith Lvnn -* ,iūt^ ir pasidaro pasitikįs sa

vimi, išdidus, pilnas jėgos. Bet 
pabaigoje jis pavirsta Į kiaulę

i musiomis ir augusiomis lie
tuvaitėmis, kurios jau spėjo 
šiuo ar tuo pasižymėti. Tai

Mackevičiūtė, Marilyn šau
lytė ir Cheryl Joan Torukai- 
tė.

TORONTO, ONT.

Lankėsi maloni viešnia
Velykos tai visų laukia.

roma-
ras. pa’-ašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50 

ANGLU KALBOS GRA-
ir, panašiai kaip ji, voliojasi pur- MATILA. 215 psl., kieti vir-
vyne. sėliai, kaina.............$3.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl.,

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

« * «
Kartą jaunas dailininkas nusi

skundė šveicarų 
Baecklinui:

ir “sudie*’ maa pasakys,—
Oi, tada aš prie krūtinės 
ii priglausiu taip tvirtai, 
iaip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vi- nas man tiktai 
Ir širdyje, ir mintyse;
Uad indeliai tie iš šieno 
Anksti r- ą sulig diena 
Rūpestingai atrasti 
Ir svim iin dėl jo vieno,
Dėl meilužio sunešti .. .

Dėt . . . Jei jis nenusimintų 
Ir juokais tik paverstų 
Mano žodžių tiesią mintį,—
Oi, tada jau nuraminti 
Nieks tada nebjstengtą,
Yieks tada nesužinotų,
Kam t -s gėlės iš lankos 
čia tarp sienų samanotų,
! yg lankoj dailiai marguotų, 
Niekas, niekas niekados . . .

mos pavasario šventės. Lau-!porą trejetą dienų, o parduodu 
Kiamos todėl, kad tuojau po į jį tik po metų ar dvieju

i šių švenčių visa gamta pa-!_________________
bunda ir pradeda naują gy-į
venimą. Medžiai ir Įvairūs1 
krūmokšniai apsidengia ap
sidengia naujais žaliais la
pais, darželių gėlės ir pievų 
žolės pasipuošia Įvairių spal
vų žiedais, o oras prisipildo 
malonaus kvapo ir skam
bančiais paukščių balsais.

Daugelis po pasauli audrų 
išblaškytų lietuvių šių pava
sario švenčių proga aplan
ko tolimesnėse vietose gy
venančius savo odmines ir^5- -- -- < --

— Paveikslą aš nutapau per Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaitvti ir Kitam Dovanoti

lietuviu išeivija Amerikoje.
vaizdi šio krašto lietuviu i'-tor".-.. 
garsiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. mink
viršais ....................................... S l/O
kaina  ................... .............. $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEIT). K. Žuko į 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai 
*!• *••••**•••••••«..••* $ '.*H■

artimuosius, nes pavasario 
saulei šviečiant ir kelionė 
dauu malonesnė. Taip praei
tų Velykų švenčių proga to- 

. rontiečius Idą ir Karoli Mar- 
I cinkus aplankė iš tolimo

šituo? ir kitos Kazio Bin-1 E. Hartfordo, Conn. miesto 
kic- o taiu pat Maironio. A. JŲ giminaitė, Ona Ručin
ei. gražius eilėraščius rasite i skienė.

į šių metu Keleivio kalendo- Y iešnia nepaprastai ma
riu Jei u jo dar neturite, lonL kultūringa ir apsišvie- 
pasi klibinkite Įsigyti, nes tusi moteris. Vaišingų šeimi- 
baigiama? išparduoti. Kaina ninku ji buvo maloniai sū
ri). 75. tikta, nuoširdžiai pavaišinta

iš išvežiota po įdomesnes 
miesto ir apylinkės vietas.

Su malonia viešnia susipa
žinus ir nuoširdžiai pasikal
bėjus. pasirodė, kad ji yra 
gerai apsišvietusi ir nepa-

Ryžtinga moteris
Kitą pirmadieni, birželio -iiete Nev Yorke, o antrasis

tvarką ir vienoje mūsų klėčių. Visi. apsitvarko su dar- H Marija Šveikauskienė Yale unicersitete New Ha- . _ ..
bari. šventadieniškai pasipuošė. Nebuvome užmiršti ir £ai,s Bostono kolegijos tei- ven, Conn.. ir jau jame dės- P1 as^1 megstani įe s ą
mes—vaikai. Kad ir labai vedybų ruošos užimta mūsų mokyklos diplomą. To- to (Be ko kito, abu žymūs Pau am cris. luome u ji 
mamutė visiems mums—man ir mano broliams Antanui daug kas tada šachmatininkai).
ir Jonui jau buvo paruošusi švarius baltinius, visiems po gaus, todėl ar verta atskirai

yra net keturiu lietuviškų 
laikraščiu nuolatinė skaily-

<uų vvrų motina ne-j toia. Keleivis taip pat dau-

Dnmieii vežimai jau stovėjo nrie užkeltu mūsų kluono ja vra vien?n*elc motori« U o-- - ' ri-', :unauKias- sraai- ir i spauda parašydavo. Ke-
, . G, * * ' • i . "N s ms. Nelengva buVO. bet VIS-! lp+o TiacicrJoėi-nnvsi ir'3itu. i zammus laikiusiu motėm i . , ... cmnu pasisvečiavusį ir

nuoširdžiai visus reikalus iš-
zaminus laikiusiu moterų ; -i - . -- ępkmadipni

-Mama, kelnių!—surikau aš ne savo bal=u. Atrodo. į buvo ir daugiau, bet jos iš- J .- - - . - - . i . e ’ •> ! jai bus iteritas diplomas.mama buvo pasiruošusi ir tokiam reikalui. Atsirado b-d- virto. , _
tos drobinės kelnės ir man. Po valandėlės apsivilkau kel- i -L šveikauskienė yra . ' rikauskienė, vos spė
lios, -r aš buvau kaip broliai vyras. Nuo tos dienos kelnės dviejų sūnų motina. Jie bai- .j
prie manęs kaip ir prisvilo.

Bematant prigūžėjo vežimų mūsų risas kiemas, lai 
km ie su vaideliais, visi pasipuošė žaliomis šakomis ir gė
lėmis. Pirmajame sėdėjo dėdė Gabrys su dėdiene, taip 
pat pasipuošę. Ismigiau akimis i dar nematvtą savo die- 
dene. Atvirai pasakysiu, man ji nelabai patiko.

Tėveliai prašė svečius vidun. Svotai vidun eidami 
mums vaikams vis kaišiojo po saldaini.

\ iduje jaunieji buvo susodinti gretimai krikštasuo- 
Ivje, svi tai apie stalą kiek tilpo, mes vaikai kur kas pa
kampiais ir priemenėje. Svečius vaišino mamytė, tėvelis 
raikė duoną. Kieme rinkosi kaimynai.

Pavalgę svečiai išėjo Į kiemą ir vienas svotų išvedė 
diedvr; šokti.. Šoko ir kiti, ir dėdė Gabrys, o man buvo 
juoko kaip jis šoko. Į vakarą viskas aprimo, svečiij dalis 
išvaikš- iojo. O jau gerai sutemus ruošėsi miego ir kiti.

gė Harvardo universitetą—kibo ruoštis valstybi- 
Gediminas valstvbinių mok-'niaTr,s eimaminams, nes ji 
siu magistro laipsniu? o Le--n.ori _tu.rėti ir teisę praktikuo- 
opoldas — ekonominių. Da- ^ūti advokate, 
bar pirmasis baigia įuosti Tolimesnės sėkmės ryžtin. 
doktonatą Columbia univer-cai moteriai!

KUNIGUI BYLA UŽ 
ŠVENTĄ VANDENĮ

I Bet teisme moteris nieko 
[nelaimėjo, nes teismas pri
pažino, kad bažnyčioje ku
nigas sprendžia, kiek van
dens kiekvienam parapijo-

Belgijoje neseniai buvo 
iškelta keista byla. Bažny
čioje, kaip iprasta, kunigas į nui su krapyla pilti, 
krapino susirinkusius šven
tintu vandeniu. Matyti, jis 
krapyla buvo perdaug Įmer
kęs i vandeni, kad viena be-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

sikalbėiusi. viešnia išvyko 
namo. Malonu buvo su ja 
susipažinti.

J. Mikalauskas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamieji.

Mano padėkoje (Keleivio 
Nr 211 isibriove pora ‘kryk- 
štynų.” nes mano pirmojo 
vvro brolio sūnus Karolis 
Marcinkus pavadintas Mar- 
tinku, o aš pati Martinkute- 
Ručinskiene. '

Ona Marcinkiene- 
-Rucinskiene

E. Hartford, Conn. 

DANTYS IR NUOTAIKA

rx-,-r. , i-,- -• u. m - , ,• simeldžianti moteris pasiju.D< de Gabrys su dediene nuėjo gulti i kieti. . aip turbut ir to perfiaug to vandens gavu- 
reikėjo, pagalvojau. | si jr iškėlė kunigui bylą už

(Bus daugiau) ’ jos aplaistymą.

Gražų Lietuvos 

galite gauti 
už 50 centų.

Paryžiuje įvvkęs dantų 
gvdvtoju suvažiavimas pri
pažino, kar mūsų dantims 
labai kenkia įvairūs šeimy-

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tomėnienė. dan? svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klapsima is. I^r, psl.

DTENO.TANT. **knyome*iii karnliniis ’ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai, 4fi4 psl.. kaina... .$A0<>

1905 METAI, Kipro Bielinio atsirni- 
nimų antroji dalis, 592 pusknirv. 
Kaina ......................................

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, danry 
bė žinių lietuvių i? ančių kali* uis 
apie lietuvius visame pasauly. 

404 psl. Kaina ...................... $4.50
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Joną- Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos daino- 
todėl tinka dovanoti ir

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50e.

JETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
ai- in-ininai kam Lietuva kėlėsi 
iš m; r< rian-ia dovana kiek
viena f -'U. gražiais kietais vir- 

-’ruota. 416 puslapu*, 
didelio formato. Kaina .... $S.5>0

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. AbeIUo 
i-' r:,i- romanas iŠ žomaičh) kTK- 
šfo la.l.ų. l:»eti apdarai .... $3.B0

žE ’ft DEGA. J Savicko kam met| 
(l?30-7!M5) užrašai. Pirmoji du- 
’is 453 psl. Kaina ......... $4-M

r EMC DEG A. J Savicko užrašu 
tro.:i (j.»'i<. 414 psl. kaina ....$4A*

ECD'ČL Aš NETIKIU | DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomos 
•*i ............. 20 Cnt.

<OCIA:/7MO teorija. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo- 
merės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Raina .................. .. 25 Ct.

IS-’.’USTF.VS NECFJ2TI, M. Katf- 
iV : > - • .--triškas anrašymas. kaip 
’r.ru; einant prie jralo tūkstančiai 

$5 00 lienivi’’ bčvo j Vakarus nuo r»- 
sų <Tadoo*x>jn’, 536 psl. Kaina $5JW 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA < «
Pfcraše dr. D. Pilka. Pritaikinta SIAURI OJŲ AKELIU. K. B. 
Amerikos lietuviams. 144 p«s!a ! ntMm.n.mu. iš lietu
mi Kaina $’ 0» , Tf"’ lr Amerikos lietuvių gyvu-
P nimo. 178 psl., kaina...........$2A9

JCARLBOROUGR'S LITHUArtAN I ______
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. re- SI ?. ADr.TI A ft J. T:tm» 15 
ras vadovėliu lietuviu kalbos roo- i p?-ca<ojimu. ISO psl. Kama .. 
kytm m^Iiškm kalbančiam. „14 i Į l rETrVA rarfti5 „ Gfau

bu’icT-ė. J. Gimbutas, J. Linais, J.

liet aviškai 
826 i

nekalbantiems. jrištA

N KM 0 NO SUNOS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metu SuvrJki- 
Jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dali* 3-^0 
psl. Kaina..............................$3.00.

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valic- 
ko romano antroji dalis, 42R nus- 

14 .Od

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninip formų plėtojimes5 uaerin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė 1 nv- 
ga su daugybe paveikslą, jre-arne 
popieriuje. Kaina

TIKRA TEISYB® APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistu dik'atū- 
ra faktu šviesoje. Trumpa bo,?cvi7.- 
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 9« n l. 
...... .................................. 50 Cnt.

SENOVUS LIETUVIŲ PINIGAI nu< 
seniausū) laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės iralo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daueybė pa 
veikslą, 8M peL, <eras popk-ius 
■ ' ..................................... »10.<*

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daur paveikslų, 256 psl. rera 
popiera. Kauna.........................$5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS VRa KRL 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunfeas M. VaUadkau Svarbu snsij 
pažinti. Kaina ...................... U-20

MILŽINO PAUNKSNE, Balio Sruo
gos ta Rojiška istorijos kronika. 73 
psL, didelio formato, gera popie- 
va, kainu....................................$2.541

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigą*, ap
rašo, kaip kunigas Vasari* išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėa 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygą. Moti viriai, 081 poslapis.

06 C.

Ralyskaina ir J. Žileviėios, 328
8S.W.

CEZARIS. Mirko Jesnlič 
trijose dalyse, kiekviena dalis 
i2, ara visos 3 dalys .. fS.S

NAUJA VALGIŲ KNYGA.
M MicheLonienė, 250 įvairių Keta. 
vi.-ko i- kitų tautą valgią receptą, 
132 pusiar ai. kaina ........ $1J*

ATLAIDŲ PAVUSYJ, P. Abelkio ra- 
rra> i« iš Žemaičių Kalvarijos pra
eit. e*. t'I7 psl. Karna .. .... 84.M

VISUOTINA? TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa. 
ku mokslas? Kaina........ .. 25 CM.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL-
SEV1ZMAS. Pagal Kautskj, nau
ja i<>mis žiniomis papildyta tau 
klausimo knygutė. Kaina.. 25 OM.

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vsrdk. 

Kaina 26 CaL

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaimt 26 e.

JUOZAS STALINAS,
Kaukazo išponis buvo 
Rusijos di tatoriu. Kaina 25 CM.

DEL LAISVOS LIETUVOS, 
vos -ocialdemokratų raštai dėl 
ševikų okupacijos ir teroro Lieta 
toje. Kaina.................. 26 Cat.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RCS, 32 psl., kaina........ .. 26

VI.IK0 GRUPIŲ KOMISIJOS 
NEŠIMAS, arba kodėl musooae aS» 
ra vienybės. SO psl„ kaina .. 81 Jt

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios a*, 
sų rašytojos pirmojo karo 
Amerikoje parašyti vaizdeliai 
rašytojos paveikslu, 128 
k«’’a .................................... 68 Ct

pinigus prašome siųsti šiuo 
KELEIVIS

------:-------So. Boston 27,

r.ru
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gi ir JAV LB Tarybos narys, 
c) Kažkokios "politinės“

Komisijos "pirmininku“ ©- 
j me garsintis spaudoje vienas 

Rodos, sunku ir Įsivaiz-j o taikingai ir gražiai su jo- anos K-jos narys, pats save 
duoti, kad Alto ir Lietuvių mis sugyventi ir joms, kur!tuo "pirmininku“ "išlinkęs“ 
Bendruomenės, tų savo idėja i reikia, talkininkauti; (arba "išrinktas“ tiktai vie-
giminingų organizacijų, san-' b) antra, JAV LB gi įsak- no. nario,
tykiai būtu Įtempti. miai buvo su Altu susitarusi, minėjome,

Nesutarimai su Bendruomene VIETINĖS ŽINIOS
POETAS S. SANTVARAS GRAŽIAI PAGERBTAS

keturiems, kaip 
visai K-jos po-

Deja, taip yra. Tą visi ma- kad ji nesiimsianti dirbti Al- sėdžiuose nedalyvaujant)'.
d) Tas vienas asmuo 

si JAV Prezidento audienci-
atstovavimo ( laisvinimo

Poeto Fausto Kiršos va- Cibas, Ralfo pirm. A. An- 
dcvaujamas komitetas bir- driulionis, Keleivio red. J. 
želio 2 d. surengė labai gra- Sonda, rašytojas Antanas > 
žų poeto Stasio Santvaro 60 Gustaitis, Lietuvių Inž. ir 
metų amžiaus ir jo 40 metų Archit. S-gos skyriaus atst.

darni skirstėsi "policijos va
landai“ atėjus.

Eostoniškiai tikiai gražiai 
pagerbė savo kūrėją.

J.V-gas

O. Turner nauja* šachmatų 
čempionas

tome, nors nevisi vienodai to dirbamo darbo, vadinas, 
suprantame to nenormalu- nesiimsianti nė JAV lietuvių 
mo priežastis.

Pažiūrėkime, kas gi, iš tik- klausimais) Balt. Rūmuose, 
rųjų privedė Altą ir Ben
druomenę prie jų dabarti
nių santykių krizės.

| literatūrinio darbo sukakties inž. V. Eikinas. 
minėjimą, i kuri suėjo pilna Buv. Lietuvos operos

I. Altas buvo neginčijama 
JAV lietuvių atstovybė 
(laisvinimo reikalais) JAV 
valdžios Įstaigose, neišski
riant nė Baltųjų Rūmų.

1) Altą gi sudaro keturios 
JAV lietuvių pagrindinės i-

II. Bendruomenė Įsibrovė 
Į Alto kompetencijos sritį,1 
Pažeisdama Alto teisę, su
laužydama savo žodį ir įsi
pareigojimus.

Ir tatai padarė ne kas ki
tas, o JAV LB aukščiausiasis 
organas — tai jos Taryba 
savo 1961. IX. 2-3 d. sesijoj, 
New Yorke. Ji nutarė pati,

i ją organizuoti savo asmens
vardu, kas, ignoruojant 
tiek esančių lietuviškųjų 
org-ju. buvo ne tik negarbin- 
ga, nesuderinama su mūsų

ir
didžioji So. Bostono L. Pilie, i baleto atstovai—Tatjana ir 

! čių Dr-jos salė. Buvo ne tik Jonas Vasiliauskai ir Graži-
o bičiuliai ir' naI ■ Matulaitvtė iteikė dail.

jo kūrybos gerbėjai, bet ir iš V. Andriušio paveikslą (V. 
aplinkinių miestų. Iš Rhode Į Andriušio paveikslą dar do-

poetas M. vanojo Liet. Tautinė S-ga, 
o savo pieštą inž. arch. Jur
gis Okunis).

Bostono L. Dramos

Didžiojo Bostono šachma- 
i u piimenybės birželio 3 d. 
Pribaigė šitaip: 1. David 

Turner 5’ b-’/o tš., 2. John 
Gurdo 5tš., 3. Kazys Merkis 
1 tš. Toliau D. Scheffer 3’/>, 
(J ėdi minas Šveikauskas, Al
gis .'Jakaitis ir B. Murphy po 
3 tš., o kiti mažiau.

šiose pirmenybėse daly-

deologinės srovės, kurioms i neatsiklaususi Alto,_ siekti 
priklauso, galima sakyti, 
visa organizuotoji JAV lie
tuvių visuomenė. Todėl jau 
šiuo pagrindu Altas gali bū
ti pagristai laikomas JAV 
lietuvių atstovybe (laisvini-

ĮJAV prezidento John F.
Kennedy audiencijos ir, ją 
gavusi, organizuoti lietuvių 
delegaciją i Baltuosius Rū
mus.

tautine savigarba, bet ir ne- Vajtkus o’iš x,ew Haven0
teisėta. į Operos solistė Gražina Ma-

e) Tas sauvališkai veikiąs tulaitytė-Ranit- iš New Yor-
asmuo eilę kartų įžeidinėjo ko operios solistas Vladas' būris, išsirikiavęs su savo re. 'anksčiau Gediminas Švei- 
Alto vadovybę, >’l>ac ; Baltrušaitis su žmona ir po- žisore Aleksandra Gustaitie-; kauskas ir David Scheffer.

ne. iteikė St. Santvarai, kaip • Pirmenybės vyko So. Bosto- 
sambūrio nariui ir rėmėjui,’no L ietuvių Piliečių Draugi- 
jo narių gražu adresą ir 60 jos salėje ir dėl L. Pil. D-jos 
metu sukakčiai papuošti — pereinamosios dovanos, ku- 
iš 60 baltų žiedu nupinta su ri atiteko naujam laimėtojui, 
degančiais fejerverkais skai- Tumelio vardas yra pirmą

ir B. Micpoviliaus. Mūsų 
jaunimas maloniai mums 
patarnavo vadovaujant Eilu
tei Simokat su pagalba J. 
Burkštein, Eliutės ir Jono 
Urbšų. Parapijos moterys 
mums taip pat parodė arti
mo meilę prisidėdamos prie 
vaišių surengimo vadovau
jant p-niai Jurėnienei. Cho
ras pagiedojo gražių gies
mių, o jaunimas padeklama
vo smagių eilėraščių. Svečių 
turėjom iš Chicagos inž. B. 
Jančowski, iš Kanados Pavi- 
laičius, iš Coneecticut valsti
jos Bilinskių šeimą.

Širdingai visiems dėkoja
me už vertingas dovanas, užįvaro 3 Bostono čempionai: k- atei]ankvma ir

s Sam- pr metų John Curdo irboų „.j® patarnavima. l.inki-

1) Kadangi ta Taryba 
mo reikalais). Jis gali visai veikia ne nomino proprio, t. 
pagristai kalbėti JAV istai- V- ne savo asmenišku vardu,

sekretorių (pvz. praeitų me- i e|as Antanas Rimydis. o iš 
tų rudens \ liko sesijoj ir ki- • artimesniu vietovių dar dau- 
tur), kas irgi buvo nesuderi
nama su politine morale ir 
teise.

f) Atsiradimas Baltuo
siuose Rūmuose neva naujo'
JAV lietuvių reprezentanto,
—kada ten tokiu reprezen
tantu jau daugiau kaip 20 
metų buvo Altas, — buvo

giau svečių.
Minėjimą pradėjo Faustas 

Kirša. Jis, pakvietęs i garbės 
prezidiumą sukaktuvininką 

i su ponia, Lietuvos garbės

malonų patarnavimą, 
me nuo Dievo daug laimės 
Jums visiems.

Aug. ir Anė Orentai

NAUJAUSIOS KNYGOS
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

cių "60“, kuri suorganizavo kartą Įrašomas. J. Curdo, du 
konsulą Anthony Shallną su maloni sambūrio narė Liuda kartu laimėjęs šią dovaną, 
ponia, poetus, rašvtojus My-j Šmitaitė, dabar jau ištekėju- šiuokart nesugebėjo jos pa-

si už simpatingo daktaro glemžti.
Waingorten. B klasės varžybose 1 vie-

Sunkiausia pareiga bir o te laimėjo Auerbach su 5—1įR.AŠTAI — STRAIPSNIAI, 
. Lituanistinės mokyklos svei- tš., mūsų jaunuolis Algirdas ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

Kalvaitienę ir pagnndini šio, kintojams Nijolei Ivaškaitei Leonavičius su Inksetleriu zas Liūdžius, 246 pusla- 
minėjimo kalbėtoją rašytoją į jr Sauliui Cibui, patiems ma- pasidalijo 2-3 vietomis, su-< piai, kaina..........$3.00.

kolą Vaitkų, dr. Juozą Gir
nių, Petrą Pilką, Antaną

I -_______ ________  ____ . , krašto lietuvių komDro- Gustaiti ir Praną Lembertą,
gose, neišskiriant nė Baltų- ° JAV lietuvių vardu, — tų mit?cija, dargiu kokios nie_; Moterų Klubo pirm. Pauliną
jų Rūmų, JAV lietuviu var-! pačių lietuvių, kuriuos atsto.
du. Altas taip ir darė. į vauja ir Altas, — tai, vadi-

o v -i i i. • t nas, JAV LB Taryba pasikepi V tikdamas kaip JAV į sino paTCTŽU B įga.
lietuvių atstovybė, Altas 
nuo jo Įsisteigimo dienos iki* liotoją ir pati Alto vietoje 

atsistot. Tai buvo ir netak-
šių metų pradžios buvo suor-i tBka> negražu> jr „esuderi 
gamza.t' ei/,’ JA\ lietuvių nama su aukščiau minėtąja

kada iki šiol nėra buvę. 
g) Tolesni LB vadovybės

žygiai ir pastangos teisei nu
sižengusį asmenį pridengti
(ji net i liet. delegaciją Į- 
traukti!), taip pat jo netei
sėtus žygius teisėtais pavaiz
duoti ir pan., mūsų nuomo-

delegacijų pas JAV prezi- Alto teise, netgi su pačios į ne. buvo tos vadovybės ben- 
dentus^ (F. D. Rooseveltą, Bendruomenės anksčiau 
H. S. Trumaną ir I). Eisen- duotu žodžiu bei Įsipareigo- 
hoveri). Per daugiau kaip jimajs,
20 metų susiklojo tradicijos _ . . , .. . . . . » 2) Tokiu savo neteisėtu,

TJ°' paProtls». kad negražiu ir netaktišku nuta- 
JĄV lietuvius Baltuosiuose rimu siekdama JAV lietuvių 
Rūmuose (ir kitose valdžios atstovavimo Baltuosiuose 
Įstaigose) atstovauja Altas Rūmuose, Taryba brido to-

drirdnkavimas neteisės vyk
dyme.

h) Trukdymai Altui tin
kamai pasiruošti audiencijai,

ir tiktai Altas. įliau teisės, etikos ir etiketo
3) Tas tradicijas ir kartu laužymo keliu: 

mūsų paprotinę teisę pripa
žino visi JAV lietuviai, iš-

Praną Naujokaiti, ir taręs 
trumpą žodi, pavedė toliau 
vadovauti programai poetui 
Pr. Lembertui.

Apie St. Santvarą ir jo 
kūrybą kalbėjo iš New Yor.

'žiausiems šių iškilmių daly- kerę po 4 tš. 
viams. Nešdami rankutėse

,, _. . .. . 'ATSIMINIMAI APIE JUO-
C klasėjepirmų ™tą ir ZĄ UŪDŽIŲ, parašė Pet.

______ . . ... . ravo klases Bostono cempio-į ron8K 88
vo "prakalba“ ir jiem oerdi-įno vardą laimėjo kitas lietu-: į kajna ej qq
Heut vaikiškai vis jaunuolis Ramūnas Gir- ’

nins. supliekęs savo pnesi- KeIeivio administraeii..j. 
rinkus sausai 6-0! 2 vietą—
Manson 4V> tš., Terry 4 tš.

po gražų bijūną, pasakę sa
vo "prakalba“ ir jiem oerdi- 
delėj apeigoj vaikiškai susi. 
nainioie. jie linksmai nutei

ko atvykęs dar senosios Lie- j kė publika ir susilaukė visos 
tuvių Rašytojų Drjos pirmi- J calės aplodismentų.
ninkas Pranas Naujokaitis. 
Jis plačiai nušvietė Stasio 
Santvaro, žmogaus ir kūrėjo,

ką kaip tik darė JAV LB va- nuetą kelia-iškėlė Įvairiose 
< ovvbe (statydama Altui vi- kultūros srityse pasireiškusį(staty
sokias asmeninio pobūdžio 
sąlygas), buvo pasekmė to,
kad nebuvo audiencijai kaip

Xl_l_
atsako JAV Liet. Bendruo- 

a) Iš 6-šių Komisijos (su- menė.
k) Išnešimas visu drumz-darytos minėtajam nutari-

skiriant nebent komunistus. mui vvkdyti) nariu Tarybos įspaudą, kuri darė Ben- 
Tatai pripažino ir naujai i ,Prezidiume dingo du asme- dniomenės žmonėm taip pat atėjusi Lietuvių nys, ką mums patvirtino raš- A]to vadovaujančiųS ižei- 

ne: 'tu vienas tų dingusiųjų, t. y. dinėjimai, ką irgi vykdė tie
ą) piimiausia, ji gi daugel tiš Komisijos išbrauktųjų. patvs žmonės su savo bendri- 

kartų ir aiškiai deklaravo.’ b) Du kiti K-jos nariai ninkais. irgi buvo gėdingas 
kad ateinanti ne kitų, jau nebuvo šaukti nė vieną kar- ir neteisėtas veiksmas, 
veikiančių org-jų pakeisti ar tą i K-jos posėdi,ką irgi raš-: D JAV LB Tarybos prezi- 
kitų org-jų pavaduoti, taip tu mums paliudijo augščiau diumo vad. Pro Memoria, 
pat ir ne darbo iš jų išveržti, minėtasis K-jos narys, kartu • kuria.

gyvenimą 
Bendruomenė:

jo talentą. literatūros, muzi
kos ir kituose menuose jo 
mums per ilgus metus su
krautas svarias vertybes.

Po šios paskaitos ėjo svei
kinimai žodžiu. Jau vien čia 
sveikinusiųjų sąrašas liudija, 
koks populiams yra sukak
tuvininkas. Ji sveikino: Lie
tuvos garbės konsulas An-!

Nevienas sveikintoju, kaip 
iau minėta, iteikė ir dovanu, 
kuriu visu korespondentui 
nebuvo progos apžiūrėti.

Visų dalvviu vardu buvo

KNYGOS JAUNIMUI
Širdinga mūsų padėka

Gegužės 27 d. mudu su 
žmona šventėm 40 metų mū-

įteiktas dail. Viktoro viz-:’u,';e<,ybv?.i1<’,ra?'e"im<>Ts?- 
girdos paruoštas adresas. ! Iškilmes buvo L ir

4-tos gatvių kampo protes
tantu bažnyčioje kur ku™. 

. _ . . T . , ... Jurėnas pasakė gražų pa-
k??nI® ’rena.Arn.br?z’eJ,r mokslą, o jam netrūko įra-

Meninėj daly labai gražiai 
deklamavo sukaktuvininko

JŪRININKO bhsoBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl.. kai- 
u ................................ S2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ra- 
rono *pysukaito vaikam<59 psl.. 
kam* ....................................... 11 5»

maktys KASA LĮSK! UOS C= Lin
da Dovydėno apysaka. JrtS ps|., 
kaina ............ ...................... Jt? 00

nė ir Feliksas Kontautas. A. 
ir A. Gustaičių pakviesti 
nauji dramos sambūrio dei
mančiukai.

Kas nebuvo Mišraus ebo-

žiu žodžiu ir prie vaišių sta- 
lo. Malonių linkėjimu girdė, 
jome iš daktaro Krisiukėno Jieskojimai

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

thonv Shallna. poetas M. ro koncerte, tas turėjo n’ o- 
Vaitkus. Kultūros Klubo vi- ros čia pasiklausyti komu. 
repirm. Jadvyga Barūnienė, j Juliaus Gaidelio S. Santvaro 
Bendruomenės apyg. pirm. žodžiams sukurto^ kantatos 
Justinas Vaičaitis, Moterų ištraukų- kurias žavin<rai at- 
Klubo pirm. P. Kalvaitienė, į liko Daiva Mongirdaitė ir

Vedybos
—i viJi-tūiio ■omžiav-e nevedės *ai- 

ino<5. ve K-kn tik'tln i*škan «wina- 
: or—in.o o- ri-ita Ra-

“t''Hept iu į kiekvienąo.
P n Poy -X>2
Sio"x City 2. lotvą (24

lyg šiukšlių vežimu, .
; išvažiuota į gatvę, Į atvirą Tautinės L. S-gos atst. L. pe- ,tasvs Liepas, 
viešuma, mūsų nuomone, bu-, P’en® ’r A. Matjoška, Teisi-
vo gėdingas -"aPvainikavi- ninku Dr-ios skyriaus pirm. 
mas“ visu tų neteisėtų ir ne- Kavaliauskas. Alto sky- 
moraliu, ypač gi su lietuvio na^s pirm. A. Matjoška. Lie- 
garbe ir tautos interesu ne- Piliečių Dr-jos pirm. E. 
suderinamų veiksmų. į Ketvirtis, I . Enciklopedijos

Paioškan Euyrniiu STUN^IIRI iš 
Tanr>^« ir Joną PETRAITI
iš Laks.iškių kaimo Taorasrės vals. Jie 
rat-s ar ka« jum žino prašo:ni atsi
liepti šiuo adre-n:

Mr. Vincas A žmonas 
215 Third Street.
So. Boston 27, Mass. (22

Pai'-š’-an Anės Gustaitės i' Unrvi- 
ė«n kaimo ir Anelės Bukini t.-•<? iš 
Tranlėmj, o taio pat ieškau Jo’ ūbo 
Kojierio (Kojelis*, pas kuri ;--.-vernn 
vienus metus. lieškomi.-u ar juos zi-

■ i n—žis vyras vedvhų t-ksln nori
— _ . . i • . ■ n'infj merema arba naš’e.Sveikinimu rastu buvo vi- n-svnrbu. i šia sali atwkm......

.,rie< nnfa ensan’ini kara. Rašykite- I n'intg'; grasome narasyti man: 
E. No. GnrfieM Avė.

Venter-n- Park. Calif. C!S
sa galybė, ju visu čia nėra 
vietos ir laiko net suminėti. 
Pakanka pasakius, kad svei
kino beveik visi mūsų Hipio, 
matai, daug rašytoiuf imt

JMin Z*£raras 
4‘*27 W. Commcrūe 

An+onip,

DfiMESIO LIETUVIAMS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo: yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusi New 
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 supki! vargą. Kai kurie jų iš New A orko 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 tei tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiai* kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadvray So. Boston 27, Mas*.

(Šis P. Stravinsko iš Cle- 
velando straiosnis buvo iš
spausdintas Naujienose ge
gužės 29 d.).

$4 KARIUOMENEI

Pirenėju kalnuose prie Iš
mani los ir Prancūzijos sienos 
vra Andoros valstybėlė. Jos 
plotas 191 kv. mylia, o gy
ventoju ii turi apie 6,000.

Jos 1962 metų išlaidų są
matoje vra $4.90 “kariš
kiems reikalams,” arba pir
kimui amunicijos. Už tuos 
pinigus numatyta nupirkti 
neužtaisvtu šoviniu, kuriuos 
ralima būtų šaudvti visokių 
iškilmių metų, kad būtų dau
giau triukšmo.

Už toki “karo biudžetą”, 
rodos, ir pacifistai galėtų 
balsuoti.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci- 
! ia prašo miela įų skatytom, 
i kurie keičia adresą, 
šant naują ji

«i

red. dr. J. Girnius- buvęs Pulgis Andriušis iš Kengūrų
Vyties red. dr. -T. Leimonas, 
archt. Jurgis Okunis. Neo- 
Lituanu korp. pirm. dr. V. 
Čepas, jūros skautu P. Jan- 
čauskas, Sporto klubo pirm. 
V. Jurgėla. Vilniaus Krašto

krašto—Australijos), muzi-

Knvsra ka tik išėjo iš ^pandos. Amžin Planas, arba Stndiiavi- 
•nas šventraščio. 1-as tomas. .*168 puslapiai. Smulkmeniškai anra- 
o anie Pievo Planą, kuris liečia visos žmonijos iseanyma. Tainsri 

vra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir .iu 
kų, aktorių ir t.t. Pora svei- '^'ma. Kas ta knyyra perskaitvs. turės savo širdvįe džiaugsmą
tinimu buvo ir iš T intuvos 1 r rpmvbe- Knvga apdarvta drobės viršeliais. Kaina tik 81. Kinimu ouvo ir is i.ieun os. R.<a knv$ra studiįavima.s Švento Pašto. 2-as

Sukaktuvininkas savo tu- tomas, šioįe knvtrpje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An- 
riningame. gražiai pasakv- tikrintus, kas jie per vieni, kokie ją darbai ir t. p. Knve-a su dro- 

hč<; virbeliais. 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

b. R. S. A. 212 E. 3rd St„ Spring VaHev, m.
tame žody giedojo himną

Lietuvių S-gos centro valdv.i lietuviškam žodžiui, dėkojo 
ba, Laisvės Varpo P. Višči- visiems ir žadėjo dar neap- 
nis. Mergaičių Baltijos skau-! leisti Parnaso padangė® (.To
čiu tuntas — Laima Kataus- 
kaitė, Bostono Mišraus cho
ro — V. Bruzgvs ir L. Ka- 
tauskaitė, Subatvakarių—E.

kalba išspausdinsimo kitam 
numery).

Visą laika nuotaika buvo i j 
labai gerta, dalyviai nenore-j

posesooosaooooaoseeeoaaeaaoaoosseosoooBseoooooooeeon

Susivienijimas Lietavią Amerikoje

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

• Biznio kortelių
•Spausdintą voką
9 Laiškams antgalvią
• Programą ar plakatą
• Bet kokiai pramogai Metą
• Draugijoms įstatą ar blanką 

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

636 E. Broadsray, S®. 27, Mat*.
■ ■y

Ii!

Jungia MttinHm 
tautinį solidarumą. 
va.s dėl IJetuvoe

8LA «YVYB«S APDKAUDA IK’ S10.00*
SLA—TAUPOMOJI APDRAUVA fld $10.000 deftimttal 

ir dvidešimčiai metą ypatingai namBnga jaunimai- Po 10 ar
SLA—mažametią apdraoida—rimtas aprūpinimas atei

čiai
SLA -SVEIKATOS 

apdrauda duoda pašalpa
SLA spdraoda-3AUGI, NBUECIAMA R

gilka senarvtn.
Daugiau žinią apie SLA darbas Ir apdraadas galite gau 

ti SLA kuopuose, kurion yra visom tymssnėm Hetovlą ko 
lonijose ir SLA Centrą- Sakykite tokiu adresu:

LITHUAN1AN ALUANCE OF AMERICA

307 West 30tb Širmiu New York 1, N. Y.

stiKlej»
išlaikyti lietuvybę R remia ko

NELAIMINGŲ
$S2$|m«ne<

ATsrn&iMv

i
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Akademikų Skautų 
Sąjūdžio šventė

Jaunimo šventė

Susirenka LDD 21 kuopa

šį sekmadienį, birželio 10 
<1. 2 va!, popiet So. Bostono

Lituanistinės mokyklos Į Padėka
pabaigtuvės -----------

--------  SLA 2-os apskrities ban-
Šį šeštadienį, birželio 9 d., ketas, kuri suruošė specia-

ną šokomosios aikštelės iš
griautą. Atrodytų, kad jau 
pradėtas remontas, apie kurį 
seniai kalbama.

Praeitam susirinkime bu
vo betgi pranešta, kad dar 
nepaskelbtos varžybos, kad 
jas dar turi patvirtinti val
dyba ir susirinkimas. To vi

Neo Lituania korporacija 
To sąjūdžio metinė šven-'šį šeštadieni, birželio 9 d., 

te Bostone įvyks birželio 16 'So. Bostono L. Piliečių Di- 
d. (šeštadienį). jos didžiojoj salėj rengia

3 vai. ASS skyriaus suei-1 jaunimo pavasario šventę, 
goje bus pakeltos 4 studen- kurios programoje melodin-

L. 1 il.ecių Dr-jos patalpose Bostono lituanistinė mokyk- liai išrinkta komisija, pavy 
bus Lietinių Darbininkų Dr- ia baigia mokslo metus. ko visu šimtu procentų dėka 
jos 21 kuopos narių svarbus Tą dieną 9:10 vai ryto So. darbščių komisijos narių, ir 
susirinkimas. Visi nariai Bostono Šv. Petro parapijos kitų, kurie nepasigailėjo nei 
prašomi dalyvauti. .bažnyčioje bus mokinių pa- laiko nei darbo, kad šis pa-

N. Jonuška, maldos, o po jų tuoj pat pa- rengimas butų vertas savo j nepadaryta, o siena jau 
ie mokslo metu pavadinimo — Deimantinis išgriauta. Gal tai ne remon-

NEUCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 .Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvioeja. dirba monograma^, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų k* rauti ja 
525 už viską galinta mokėti po $1.25

per savaitę 
HA b-diMHi

los į tikiąsias nares ir 5 stu
dentai į korp. Vytis senjo
rus.

4 vai. kviečiamas viešas 
susirinkimas su svečiais Liet. 
Pil. Dr-jos III aukšto audito
rijoje, kur svečias iš Oberli- 
no kolegijos (Ohio) prof. 
dr. Rimvydas Šilbajoris 
skaitys paskaitą apie indi
vidą. tautą ii- valstybę litera
tūriniu požiūriu. Vakare ten 
put 7:30 vai. įvyks finis se- 
mestri šokiai, į kuriuos kvie
čiamas Bostono lietuvių jau
nimas. Gros orkestrinė ka
pela.

gasis smuikas, švelniosios 
kanklės, skambusis piano, 
skanusis bufetas ir smagūs 
šokiai. Pradžia 7 vai. vak.

P. Čepėnas išvažiavo

Pianas Čepėnas, baigęs 
redaguoti Lietuvių Enciklo
pedijos 26-jį tomą. išvyko i 
Chicagą, kur jis nuolat gy
vena.

Studentai remia žurnalus

Šoks gyvulių parodos 
svečiams

Duos Ivaškienės tautinių 
šokių šokėjai (mažieji) šį 
šeštadieni- birželio 9 d., šoks 
gyvulių parodos svečiams 
Boston Common sode.

sekretorius

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių !\k;oo paskutinis šį 
pava.-mi .-i.'i rinkimas bus šį 

įjei.kta: iri.i, birželio 8 d. 8
Bostono L. 
patalpose,

va: i vakaro So. 
i i liečiu D;-jos
todėl visi 
iaivvauti.

nariai kviečiami

Dr. S. Jasaitis lankėsi 
New Yorke

Akademinio Skautų Są
jūdžio Bostono skyriaus vai-, 
dyba paskyrė po 825 Litua- • 
nūs ir Mūsų Yvtis žurnalam, i

lapijos saleje mokslo metų 1 pav; 
baigimo aktas ir meninė Banketas, 
programa. Pirmiausiai reiškiame nuo-

Šių mokslo metų pabaig- širdžių padėką solistui Be- 
tuvėse vyresniųjų klasių mo- nediktui Povilavičiui ir jam 
kiniai skaitys ar deklamuos akomponavusiam kompozi-
tik savąją kūrybą — pačių toriui Juliui Gaideliui, bei

tas, o kas kita?
Narys

Minės baisiojo birželio 
išvežimus

pasirašytus rašinius, feljeto- Giedrei ir Gintarui Karo- Balfo skyrius 1941 m. bal
nus. eilėraščius, patys paša- sams už taip gražiai atliktą1 <jojo birželio lietuvių išve- 
kys savo pagrindinį kalbą meninę programą. ! žimus į sjbilo y darf)us
ir praves vis, programą. Gi Nuoširdi padėka priklau- min& lg d ? 3#

so: vicepirmininkei J. Tu- , . „ .. , .
mavičienei ir Y. Anestai, ku-;Vak; sv* Petro Parapijos baz- 

be kilų darbų, dar su-,nyėios salėje. Kalbės K. Jo- 
s ir jų rengė ir laimėjimu dalijimą; naitis iš Worcesterio.

A. ir J. Januškevičiams, vy-

su-mažieji parodys, ką jie 
spėjo išmokti.

Tokia programa bus daug1 rie 
įdomesnė ir mokiniam 
tėveliams.

Ray View Reali y C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius MIkONIS 
L1CENSED B KO KERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
dėtus, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
Į.tes. A V 8-4111 ir CO 5-8841

! Visi Bostono lituanistinės riausiai šeimininkei J. Kės-
ita savaitgali dr. Sta- mok? kl.os mokinių tėvai. josl Įerienei ir A. Andri, 

. a-aūis su žmona Laima t““*“ " kltl mokyklos bi- bei K. P Jurgeliunul.
liulionui IšNIOMOJAMAS KAMBARYS

• -i išvykę i .\ew Yorką pa- 
ziiMiįi.ių aplankyti.

Grižo iš Clevelando

I So. Bostone netoli pajūrio išnuo- 
I modamas gražus kambarys, galima ir Komisijos vardu dėkoju i maistą pasigaminti. Geras susisieki- 

- - - 1 mas. Krpintis K. 7th
tiuliai kviečiami atsilankyti __ ___  ___

, į pamaldas ir meninį paren- visoms talkininkėms: M. A-' mas‘ Kreipt*s 608 E' ,th Streeu 
gtnią. nestaitei, A. Kropienei, Žu-

-------------------------- kevičienei, Pleskevičienei,
Parėmė Darbininkų Balsą Pranaitienei, Paulauskienei, 

--------  Kusevičienei, Kaminienei,
laip pat ji užsakė savajai '-na Gaškienė ir inž. \y-; LS§ 60 kuopa gegužė* 95 Kirmelevičienei, P. K ir-“1“ 

Į Ragainės kavinei Metmenis, i tautas Izl nekas pirmadieny - • . • —■
Aidus, Mūsų Vytį li
nus.

Mokestis bus mažesnis

Sveikino iš Pennsylvanijos 
kalnu

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

DOVANOS 1 LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

I -n i Chvrbndn ii J d- susirinkime iš savo kasos melevičienei,. Virbickienei,
Litua- - i/-1' .> ( itAoando, kui JteL nariai sudėjo $70 Londo- V irbickaitei, Mickūnienei, dalvvavo Lietuviu Bendruo- a įai suoejo vo loiki i i -i • u

, . T-.- iu, •n'vti./iavimp ne (Anglijoje) leidžiamam Januškevičienei, H. bimon,
l darbo unijų laikraščiui Dar- Hamngton, K. DeAnge- 

lis, M. Russell, H. Grigas 
D. Svviek, J. Gadmintui, Č. 
Kiliuliui ir J. Jurėnui. Be jų 
darbo ir pastangų komisija 
nebūtų pajėgusi tokio dide
lio būrio svečių priimti ir pa-

Bostono kultūros klubo
Šią savaitę paaiškės, kiek dovana Lituanist. mokyklai1

SLA centro iždo globėja Į 3100.60 nuo kiekvieno tūks 
ir žymi kitų Chicagos orga-J ^urio vertės, šiemet
nizacijų veikėja Eufrozina jis, spėjama,
Mikužiūtė atsiuntė sveikini. &

reikės mokėti nekilnojamo 
jo turto mokesčio. 1961 me-1 Bostono lietuvių kultūros 
tais to mokesčio mokėta klubo senoji valdyba, baig

dama savo kadenciją, iš sa
vo mažų santaupų paskyrė

unijų 
bininkų Balsas.

O. ir A. Nevieros turi anūka

gal visu doleriu
iš Buck H iii Falls, Pa., 
ji atstovavo didžiulei Bostono policija brangiausia

nių 
km
Corn Products bendrovei 
JAV Prekybos Ženklų Dr- 
jos 85-jame suvažiavime.

E. Mikužiūtė yra tarptau-

bus mažesnis Bostono lituanistinei mokyk
lai 16 dolerių geriausiam 
mokiniui dovanėlei nupirkti 

Tai gražus
tom organizacijom.

šiemet i evu komitetas

Ona ir Albinas Nevietos 
praeitą savaitę tapo sene
liai, nes jų duktė Joana Šal- 
nienė, gyvenanti Hillside, X. 
J., susilaukė sūnaus.

Bostono miestas policijai 
išleidžia per metus $20 mili- rengiasi Įteikti po dovanėlę 

klasės geriau-ikiekvienosj *onų. jame policininkų 1,000-
tinių prekybos ženklų spe-ičiui gyventojų yra daugiau. šiam mokiniui 
cialistė, todėl ir ta bendrovė,!negu bet kuriame kitame;
kurioj ji eina atsakingas pa.‘didmiestyje: kiekvienam šio Jau šeši ‘paukščiai’ Įkliuvo 
rcigas, pasiuntė ja j minėta! miesto gyventojui išlaidu --------pas
suv ažiavimą.

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

vaisinti.
Vyt. Stelmokas

Komisijos pirmininkas

Argi jau remontuoja? •

Peter Maksvytis į

I R/kCtAnA > ZV/C’VV/IIV
me- piliečių Draugiją atsigaivin

ti, radau apačioje vieną sie-

gy1.•policijos reikalams per me-i Praeitą savaitę 18 prisie
itus išeina virš $26. Xe\v Yo:- klišių posėdininkų (Grand

PARENGIMŲ KALENDORIL s I ke S20. o visų didmiesčių vi- Jury) pripažino esant
--------- Įdurkis yra $17.

Birželio 16 d. Skautų Aka.| Nors policijos miestas tu
demikų šventė So. Bostono i i daugiausia, bet nusikalti .

mų skaičius yra ne mažesnis, 'ika’timus. susijusius su po-,*, 
negu vidurkis. žeminio garažo statyba.

Birželio 21 d. Laisvės Variai žinovai sako, kati polici- Kaip žinoma, požeminis —
gegužinė Romuvos parke Brock-j jos išlaidas galima žymiai ga,ažas pastatytas po Bos- 

sumažinti panaikinus 5 skv- Bjiio C ommon sodu. Jis kaš- 
rius (dabar jų yra 17) ir p*a- tav0 miestui S9.660.000, o 
darius kitu administraciniu kur daug pinigų, ten ir viso.* c
pakeitimų.

Dabar policijos departa
mentą tyrinėja "Internatio-

L. Piliečių Dr-jos salėje.

t"HC.

Li<j«>s 29 <1. L. Darbininkų 
I'i jos 21 kuojios gegužinė N. 
Eastone.

Rugpjūčio 12 d. Lietuvių Ra
dijo (Minkų) gegužinė Romuvos 
pin ke Brocktone.

•
Spali-, l I d. Laisvės Varpo 

Iradicinis rudeninis koncertas 
I-. Piliečiu Dr-jos salėje.

Carpcnter & Boilder 
925 E. Fourth SL, 

So. Boston

Tel. AV 2-4026 J

Dr. John Repshis •
LIETUVIS GYDYTOJAS j

Valandos: 2—4 ir 6—8 {
Sekmadieniai s ir šventadieniais J 

pagal susitarimą į
495 (olumbia Road

Arti llpham’s (,'orner 
Dorchester, Mass.

kankamai duomenų patrau-1 
kti 6 žvmius asmenis teismo 
atsakomybėn už įvairius nu-

nal Association of Chiefs of 
Police“, rudenį bus padary
tos išvados ir pasiūlymai, 
kuriais, reikia manyti, ma
joras pasinaudos. Gal turė
sime policiją pigesnę, bei 
veiksmingesnę.

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

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- 
tuc į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
.19(1 Mest Broadwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persninčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

R i.^uiy rūhti. avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius musų viršuj nurodytu adresu. įdekite -iaik- 
(U saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę 
pranešime lums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA LIFTUVIdK A. KREIPK IT ftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sn INTl'RISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. rak. ketvirtadieniais nuo
• vai. rytu iki 7 raL vak. ir Mtadieniais nno 8 rvto iki 2 vai. po pieta.

TBDtJAS: JONAS ADOMONIS

LAISVĖS VARPAS
N M JOSIOS I.IETbVIVi
KI LI f RINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bancomis IKK) kilociklų 

FM Bangomis 105.7 mesaciklų 
Iš WKOX, FraminKham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROf KTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

i

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

I — • * aĮ rci. Ais n-snz arna di

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytoju ir Ckirorgaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatu 
pritaiko akiniu*

VALANDOS: nuo 2—4. nuo 7—8
534 BROADWAV 

SOUTH BOSTON. MASS.

(Taisome, šinge’.iuojame, den- ♦ 
giame aliuminijum ir dažo- S 

• me iš lauko sienas. 5
Free Estimates !

SAUKTI PO 5 VAU. VAKARO , 
Du broliai lietuviai Į 

į Charles Ir Peter Kislauskait 
{Garantuojame gerą darbą •

TELEFONAS AN 8-2805 •

i Dr. J. L. Pasakomis i 
Dr. Amelia E. Rodd\

kių apsukrių vyrų netrūksta. 
Pasirodo, būta tokių ir čia.

Kol kas tokių rasta 6- ku
rių tarpe buvęs Parking Au- 
thority, kuri užsakė garažą 
statyti, pirm. Brady, tos įs-ii 
taigos vicepirmininkas Mo- ! 
nahan, garažo vyriausias'i 
menedžerius, buvęs miesto i ■ 
nekilnojamų turtų skyriaus!{ 
iršininkas Carp, inžinierius J 
atarėjas Kieman. Ipsuich ’ J 
eismo teisėjas GordonirĮi 
adv. Simmers iš Andover’io.! Į 

Viso labo jie (vieni dau- 
iau kiti mažiau) nusukę 
et S794,000. Kaltinamieji, 
inoma. neprisipažįsta esą 

kalti.
Įdomu pažymėti, kad nei 

labartinis Parking Authori- 
ty vicepirmininkas Mona- 
han. nei garažo vyr. mene
džeris Carp nemano patys iš 
einamųjų pareigų laikinai 
iki tei-mo pasišalinti- bet 
pirmininkas rengiasi juos 
pašalinti. Teisėjui buvo pa
tarta pasitraukti, jis protes
tuodamas tą padarė.

Lauksime teismo žodžio.

JAV ilgiausia upė yra Missi- 
ssipi. Jos ilgis 4203 kilometrai, 
o su savo Įtakų Missouri ji yra 
6,016 kilometrų ilgio.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

l’ll.N \l JRKNGTAS t Z 
SI’E< IALINE KAINĄ

Jei jūs„ senas aliejaus bu r nėr is 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
IOr7 kuro išlaidu Įtaisant nauja 
1962 garsios markės Gun Type 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso- 
}kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
‘ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
{Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTR1M
Jastiee of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-1204

£ Dažau ir Taisau 1

► Namus iš lauko ir viduje 
k Liūdau DODierius ir

'teoeeeooeooooooooooeeeeec-'

4 4 4
taisaul

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

OPTOMETRISTAI
(VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 5 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždaryta*

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

J

.J

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

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

nas

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambin*—Heating—Gan—Oil 
1 Gaza Šilime permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardumre Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narname

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

»




