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Ispanijos Diktatūra Bando 
Užsmaukti Opoziciją

Opozicijos Vadų Suvažiavimas Miunchene Franko Šnipų 
išaiškintas; Eilė Opozicijos Žmonių Suimti, Kai Ku

rie Ištremti; Opozicijoj Įvyko Susitaikymas Ben
drai Kovai Prieš Diktatūrą; Krašte Nerimas.

Panamos Vadovas 
Tariasi Washingtone

Šį antradienį į Washing- 
toną atvyksta Panamos res
publikos prezidentas Rober. 
to Chiari tartis su preziden
tu Kennedv dėl Panamos ka
nalo sutauies peržiūrėjimo. 
Panamoje įvairūs nacionali
stiniai politikai reikalauja,

_  kad Panamos kanalas būtų
Ispanijos fašistinis rėži- Katalikų MokįįkloS pačių panamiečių pnežiūro-

mas išleido naują ”įstaty- Vukfio Intearacilū ^e’’ ^a^ kurie stačiai noi etų 
mą“ kuris vyriausybei lei- V ĮĮMtO liueg jų kanalą nacionalizuoti, kaip 
džia nepatikimus žmones iš. metaj pQ auRš. U padarė Egiptas su Sueco .
siųsti j tolimas prvemmo ^įausįo teismo sprendimo, Amerikoje dabar nlačiai 
vietas. Jau penki žymus fa- ga Rad mįJRini ka^kX aMro kanalo
sizmo Pnesminkai issiųsti ir , gk as’mok klose j ^albama aPįe j^^nto ka.
apgyvendinti įvairiose kras- . , via nriešinea! • P „H- 3 atlanto Ra

kur iie nedali 0 .s sPąiyą, yia priešinga. snną. Veikiantis kanalas yra 
- konstitucijai, katalikų baz- per mažas didiesiems lai- 

nyčia pietinėse valstijose ir- vams> todėl norima iškasti 
gi pasisako prieš rasinę se- jygaus vandens kanalą (be 
gregaciją mokyklose. šliužų), kuriuo ir didieji

Neseniai New Orleans ka- į aliejaus tankeriai galėtų 
talikų bažnyčios ierarchija

to vietose, 
kenkti generolo Franko val
džiai. Per savo šnipus gene
rolas Franko susekė, kad o- 
pozieinės grupės turėjo pa
sitarimą Vokietijoj, Miun
chene. Dabar to pasitarimo 
dalyviai gaudomi ir siunčia
mi į saugias vietas. Pasitari
mo dalyvių tarpe buvo de- 
moki atų, monarchistų ir net 
valdančios

NEPASIDUODA SUVALDOMAS

’lrys jauni »>rai mėgino įplaukti i Christmas Island 
sritį. kur mėginamus atominės bombos. Kai jų b\la 
buvo nagrinėjama San Francisco teisme, vienas buvęs 
studentas iškėlė teismo rūmuose iškabą su parašu: 
”Laisvė negali pergyventi atominio karo.” Jis buvo 
du kartu išprašytas iš salės, bet trečią kartą nepa
klausius. teisėjas pasiuntė jį į kalėjimą. Du policininkai

tą nepaklusnų vyrą vos pajėgė ištempti.

Prezidento Programa Sunkiai 
Žengia Pirmyn Kongrese

Opozicija Bando Trukdyti Pakelti Skolų "Lubas“; Farmų
Gamybos Tvarkymo Įstatymas Susiduria Su Nemaža 

Opozicija Atstovų Rūmuose; Mokesčių Pertvar
kymo ir Senųjų Gydymo Įstatymai Nejuda.

naudotis.
įsakė panaikinti segregaciją 
parapijinėse mokyklose, o 
dabar ir Atlanta, Ga., arki
vyskupas P. Hallinan išleido 

falangos“ par- panašų patvarkymą jo zmio- 
tiios onoziciniu žmonių. !Je esančioms parapijinėms ir Praeitą savaitę Anglijoje 
J., , ’f Į kitoms katalikiškoms moky- dviejuose papildomuose rin-

I alangirtų laikiastis ‘Įklos. Teismo sprendimas kimuose konservatoriai vie- 
riba“ sako, kad Miunc ene mokyklų integracijos ną “saugią” vietą pralaimė- 
ivvko išdavikų susitaiky- Į __ K‘ *■ ’ • t x _ IITTVIČ* Linvui vrcoiįoicio iiivjvV-
mas , nes ten socialistų par-, bet katalikų ierarchija 
tijos vadas emigi acijoj o- • jaįgva vajja naikina segre- 
dollo Llopis paspaudęs GiL dj mok klose.
Robles ranką. Gil Robles y- Į6 _________________
i a. dešiniųjų katalikų vadas

Ar Anglų Liberalai 
Kelsis Iš Nebuities?

ir visada buvo žinomas kaip EttOSO tiMCttl J UU
socialistų didelis priešas, bet Susitarė Dėl Valdžios
jis nėra susitepęs diktatūros _____
atviru palaikymu ir turbūt Į Laoso trys princai, kurie 

atstatyti Ispanijos kiekvienas vadovauja skir-siekia
monarchiją.

Miuncheno "suvažiavi
mas,” kuri fašistinė diktatū
ra Ispanijoj išpūtė iki bai
siausio sąmokslo, įvyko Eu
ropos apvienijimo sąjūdžio 
kongreso proga, ir Ispanijos 
įvairūs opozicijos žmonės 
ten turėjo progos susitikti 
ir aptarti savo krašto klausi
mus. Generolas Franko tuo
se pasitarimuose ”dalyvavo“ 
per savo šnipus, kurių Ispa
nijoje yra priveista devynios 
galybės.

Keletas ”Miuncheno su-

■in rlarkinnni naiviai n lz i i o vtcti navruai^ vz

vietą šiaip taip išlaikė, bet 
daug balsų prarado.

Įdomus reiškinys šių metų 
papildomuose rinkimuose 
yra prisikėlimas iš ušmirši- 
mo liberalų partijos, kuri 
dabar parlamente vos turi 
tik 7 atstovus (konservato
riai 365, darbiečiai 254). Pe
reitą savaitę rinkimuose li
beralai surinko net 26% pa
duotų balsų. Konservatoriai 
pradeda rūpintis, kad jiems 
netektų išlėkti iš vyriausy
bės, jei jų įtaka ir toliau pa
našiai mažės.

Alžerijos Teroras
Svilina Kraštą

Europos Bendroji 
Rinka“ Rodo Dantis

Liepos 1 d. Alžerijos kraš
tas balsuos dėl savo ateities. 
Mažai kas beabejoja. kad 
dauguma gyventojų pasisa
kys už krašto nepriklauso
mybę nuo Prancūzijos, bet 
nenutraukiant visų ryšių su 
ja.

Alžerijos prancūzai tęsia! 
savo pasipriešinimą gen. de

Amerikos vyriausybė nu 
tarė pakelti muitus įveža- i
miems iš Europos divonams HELIKOPTERIS GALI 
ir kai kurioms stiklo rūšims.1 GABENTI 10 TONŲ 
Daugiausia dėl to gali nu-Į XT . ~ t
kentėti Belgija, kuri čia at- „Naujas Sikorskio kompa-
veža nemažai apstų divonų, j buvo demonstruo. 
.r stiklo išdirbinių. 1 jaraas publikai

Europos ššiose valstybės, vaitės gale Stratford, Conn. 
Gaulle politikai, bet dabar kurios įeina į "bendros rin- Helikopteris gali gabenti 10 
nebevartoįa teroro prieš ara- kos“ ar muitų unijos sajun- krovinių, jis lekia pir-

Turinės Tabako I. Prezidento J. F. Kennedy 
f/ i e •> / . įstatymų leidimo programa Įtaką sveikatai labai sunkiai žengia pirmyn

--------- kongrese. Šią savaitę kong-
Amerikos vyriausias gy- resas turi patvirtinti vyriau- 

dytojas Luther L. Terry sybės prašymą pakelti vals- 
skelbia, kad jis skirs specia- tybės skolų lubas nuo trijų 
dnę gydytojų komisiją aiš- šimtų iki trijų šimtų ir aš- 
kinti, kiek cigarečių rūky- tuonių bilionų dolerių. Opo- 
mas prisideda prie plaučių zicija ir šitą be didesnės rei- 
vėžio ligos plitimo. Anglijoj kšmės įstatymą bando pa- 
panašus tyrinėjimas nusta- keisti, skolų lubų sumą no-

, tė, kad plaučių vėžys ir ei- retų sumažinti iki 206 bilio- 
garečių įūkymas turi aiškų nu dolerių vien tik tais su- 
iyšj. Anglijos vyriausybė iš- metimais, kad padarytų vy- 

i leido kelis šimtus tūkstančių riausybei šiokių tokių ne- 
' plakatų, kuriuose įspėja rū- smagumų.
korius dėl jų sveikatai gre- šią savaitę atstovų rūmai 
senčio pavojaus. Italijoj iš- pradeda plenume svarstyti 
leistas įstatymas, kuris visai senato priimtą įstatymą apie 
draudžia bt kokią etabako žemės ūkio gamybos tvarky- 
reklamą. mą. Senate įstatymas praė-

Amerikos tabako pramo-: jo tik po to, kai vyriausybė 
nes atstovai sako, kad ir jie sumobilizavo visus savo ša- 
nritaria tyrinėjimui tahalrn lininkns. o atstovu rūmunso 
įtakos į sveikatą ir kartu jie
tvirtina- kad jų darytas tyri
nėjimas parodęs, kad ciga
retės nieko nekenkia...

tingai partijai, susitarė suda 
ryti neutralią vyriausybę, į 
kurią įeis komunistų ir deši
niųjų atstovai, bet vyraujan
čią įtaką turės neutralieji.

Naujos vyriausybės suda
rymas baigs tame krašte pi
lietini karą, bet kas ką galų Ii,progdino 17-tą A-bombą J las Sacharoje. Sekmadienį į tas valstybes įvežamoms
gale apgaus, parodys ateieis. - .................. * 1
Vakaruose vyrauja nuomo-

opozicija prieš tą įstatymą 
reiškiasi gana gyvai ir tikisi 
įstatymo priėmimą visai su
trukdyti.

Kitas gana ginčijamas įs
tatymas yra mokesčių per
tvarkymo ir senųjų žmonių 
gydymo įstatymas, kuris už
kliuvo vienoje komisijoj ir 
nejuda iš vietos. Komisijoj 
15 prieš 10 atstovų yra prieš 
senųjų žmonių gydymo įsta
tymą, o todėl nenori jo pra
leisti, kad atstovų visuma 
negalėtų jį apsvarstyti ir 
dėl jo pasisakyti.

Amerikos kongrese komi
sijos turi didelę galią. Daž
nai komisijos nepraleistas į- 
statymas visai ir nepatenka 
atstovų rūmų ar senato vi
sumai, o be to, yra dar kon
gresinių komisijų, per ku
rių rankas eina visi įstaty
mai ir jei jos kurį įstatymą 
nori sulaikyti, tą ir padaro. 
Todėl prezidento programa 
ne tiek susiduria su sunku
mais visame kongrese, kiek 
atsakingose kongreso komi
sijos, kurioms vadovauja 
daugumoje dešinus pietinių 
valstijų demokratai, o jie 
lenktyniauja su reakcingais 
republikonais trukdydami 
kiek pažangesnius įstatymus 
išleisti..

tyrinėja atsargas

bus, o naikina viešuosius pa- gą, pereitą savaitę nutarė Wn’ atgal, arba į šonus.
Krovinius naujas malun- 

į sparnis gabena pasirišęs po 
apačia. Jis gali ir sunkumus 
vilkti, kaip traktorius. •

j status ir net aliejaus kasyk- pakelti muitus iš Amerikos 
las Sacharoje. Sekmadienį į tas valstybes įvežamoms

(jų padegtos natūralinių dujų kai kurioms prekėms (dirb- 
Amerikos mokslininkai kasyklos Sacharoje kelių de- tjnjarn pluoštui ir kai ku-

■rinkai no kiek laiko ”neu aacifiko J.au išsPr°g- šimčių mylių plote apšvietė ,iems cbemika|ams) Muilai,
tolia“ vvnautbe isidės Ują^tOml' <vkun,ą. Alžyre ir Orane te- |jes ma
tralią vynausybę jsides j. "^bambą dabar vykdomoj ronstai susprogd.nousą eilę Amerikog

portą, arba tiek pat, kiek ir 1

nė, kad komunistai ir jų šali-

važiavimo“ dalyvių jau yra 
suimti Ispanijoj ir išsiųsti į atslūgo, nes karo 
įvairias apgyvendinimo vie- “ * ‘
tas. Du žymūs dešiniųjų opo-
zicininkų vadai, Gil Robles, 
apie kurį jau buvo kalbėta 
aukščiau, ir plačiai žinomas 
Ispanijos ekonomistas profe
sorius dr. Jesus Arrarte, bu
vo areštuoti, ir jiems leista 
pasirinkti, ar vykti į ištrė
mimą Ispanijos teritorijoj.
Pasirinko gyventi užsieny ir

savo kišenę, ir Laosas atsi- i bandymu serijoje, 
durs anoje geležinės uždan- ■ Bandymai tęsiami toliau, 
gos pusėje. ! Dar nėra pranešimų, kada

Šiuo tarpu padėtis Laose dabar vykdomi bandymai
pavojus 

ten žymiai sumažėjo ir tai
ka kuriam laikui atrodo už
tikrinta.

Traukinys Montanoj 
Nusirito Pakalnėn

bus baigti.
Manoma, kad dar bus

bandymų didelėj aukštybėj 
ir kitokių.

viešųjų pastatų.
bams paliktų griuvėsiai. .

! Teroras vyksta ir pačių a-1 Amerikos paklti muitai pa 
rabų tarpe, kurie jau iš se- les ^uroP°s prekes, šešios 
niau buvo pasidalinę į dvi Euiopos valstybės pirmą 
kovingas dalis. Dabar tarp kartą vieningai kėlė muitus, 
tų grupių pradeda įvykti su- atsikirsdamos prieš Ameri-
sišaudvmu. kos muitų pakėlimą.

PREZIDENTAS LANKYS 
GREITAI MEKSIKĄ

LIETUVOS BUDELIS

Kelievinis traukinys Mon
tanos valstijoje sekmadienio 
rytą nusirito nuo bėgių ir 

išvyko į Paryžių. Kiti arės- krisdamas į pakalnę užmušė Į 
tuotieji išsiųsti į įvairias to- vieną keleivį, jauną vaiką, ir 
limas vietas priverstinam 243 žmones sužeidė. į
apgyvendinimui. | Traukinio nelaimė aiški-Į į

šalia studentų ir inteligen-Į narna tuo, kad traukinys į i 
tų bruzdėjimo prieš fašistinę pakalnę lėkė 55 mylių per' 
diktatūrą, visoje Ispanijoje valandą greitumu, nors grei- Į 
vyksta ir darbininkų bruz- tumo riba toje vietoje yra 
dėjimas — streikai dėl už- 35 mylios per valandą. Vi 
darbių pakėlimų ir dėl dar- šame traukinyje buvo tikį 
bo sąlygų pagerinimo. Ispa- 350 keleivių ir virš pusės jų; 
nijos žmonėms įkyrėjo iki buvo sužeisti. Traukinyje 
gyvo kaulo fašistinis rėži- buvo nemažai turistų, kurie 
mas ir nauja, jau po pilieti- lankė Seattle, Wash., tarp- 
nio karo paaugusi, karta i- tautinę parodą ir grįžo na-! Kaukazo razbaininkas Joaif sta- 
masi žygių juodo fašizmo mo. Nelaimė įvyko netoli ,in’ ^pęs Rusijos valdovu, krau- 
diktatūrai pasalinti. nuo Missoula miestelio. juJ« paskandino ir Lietuvą.

Kanada Renka 
Naują Parlamenta.

Birželio 1^ J- Kanados! 
balsuotojai renka naują pąr-i 
lamentą. Varžosi keturios 
partijos- konservatoriai su 
dabartiniu vvriausvbės vadu 
John Diefenbaker priešaky
je, liberalų partija, kuri Ka
nadą valdė virš 20 metų, į 

1 naujai įsikūrusi demokratų 
partija, kuri jungia socialis.Į 
tus, darbininkų unijas, far-j 
merius ir pažangiuosius, 
krašto žmones, ir socialinio 
kredito partija.

Tris dienas prieš rinki
mus rinkiminė agitacija Ka
nadoje baigiama, kad žmo
nės turėtų laiko pagalvoti ir 

Į be rinkiminės propagandos 
apsispręsti.

NIKITA S. t HRUŠČIOV

Pabartinis Rusijos valdo
vas, kuris Staliną pasmer
kė, bet Stalino darbus tebe
tęsia.

Dar šio mėnesio gale pre
zidentas J. F. Kennedy lan
kysis Meksikoje, kur bus to 
krašto prezidento Lopez 
Mateos svečias.

Meksika yra pažangi Lo
tynų Amerikos šalis, kuri sa
vo revoliuciją sėkmingai 
pradėjo ir jau eilę metų vyk
do nenukrypdama nei į kraš
tutinę kairę, nei į dešinę.

Meksika tuo žvilgsniu yra 
didelis JAV sąjungininkas, 
nes dabar prezidentas J. F.
Kennedy ragina kitas Loty-
nu Amerikos respublikas Senato viena komisijo ty. 
vykinti socialines reformas į rinėja strateginių metalų at- 
ir pertvarkyti savo ūkišką I krovimą ir jva7rias
gyvenimą taip, kad gyven-
tojų masės būtų užinteresuo- 
tos demokratijos išlaikymu 
ir savo gyvenimo gerinimu 
be revoliucinių perversmų ir 
metimosi į kraštutinumą.

operacijas sąryšyje su atsar
gų sudarymu.

Tyrinėtojai jau susekė, 
kad įvairių metalų atsargų 
krovimas jau davė kraštui 
nemažai nuostolių, bet jie 
buvo neišvengiami. Senato

Peru respublika sekma-; komisija nori išaiškinti, ar 
dienį birželio 17 d. rinko sa- jkas nepasipelnė ta proga iš 
vo prezidentą. Pirmadienį, atsargų krovimo. Eilė aukštų 

I leidžiant laikraštį dar nėra pareigūnų Eisenhowerio ad- 
' žinoma, kuris kandidatas ministracijoj bus apklausi- 
yra išrinktas 1 nėjamt



Puslapis antras KELEIVIS, ><J.

Kolonializmas ir Lietuva
is garsinaGrupė lietuvių Kalifornijoj jau kuris laika: 

jų dedamas pastangas iškelti Lietuvos (Latvijos ir Esti
jos) klausimą Jungtinių Tautų organizacijoj. Tatai būtų 
padaryta tuo būdu, kad kongrese būtų priimta rezoliuci
ja, rekomenduojanti vyriausybei iškelti Baltijos valsty
bių įjungimą į Sovietų Rusiją, kaip kolonializmo pasireiš
kimą ii- siekti JT seimo (asamblėjos) nutarimo, kad ru
sai grąžintų Baltijos valstybėms jų pavogtą nepriklauso
mybę. JT seimas tokį nutarimą gali padaryti tik dviem 
trečdaliais balsų. Klausimą iškelti gali tik Amerikos vy
riausybė, ne kongresas, nors kongresas gali vyriausybę 
raginti tą daryti, bet įsakyti neturi teisės.

Kalifornijos lietuvių iniciatorių žygis yra vingiuotas 
ir vargu jis gali būti sėkmingas. Vingiuotas todėl, kad 
kreipiamasi ne Į vyriausybę, kuri tokį klausimą gali iš
kelti JT organizacijoj, bet į kongresą, kurs vyriausybei 
rekomenduotų tą klausimą iškelti, bet jeigu vyriausybė 
manytų, kad klausimo neveria kelti, reikalas taip ir pa
siliktų neiškeltas.

Prileiskime, valandėlei, kad Amerikos ar Kanados 
vyriausybės daiytų bandymą klausimą iškelti JT organi
zacijoj, tikrumo maža tėra, kad tam žygiui atsirastų už
tenkamas pritarimas, o jei klausimas ir būtų įrašytas į 
darbų tvarką, tai ar atsirastų dviejų trečdalių dauguma- 
kuri išdrįstų Maskvą pasmerkti ir reikalauti, kad Baltijos 
valstybėms būtų grąžinta nepriklausomybė?

Jeigu Jungtinių Tautų organizacijos seimas dviem 
trečdaliais balsų priimtų nutarimą, kad Baltijos valsty
bėms turi būtų grąžinta nepriklausomybė, tai praktiškos 
naudos iš to nebūtų jokios, nors propagandos atžvilgiu tai 
būtų milžiniškas laimėjimas. Bet maža j-ra pagrindo ma

KOVA SI J AI NIMO NUSIKALTIMAIS

Prezidentas John Kennedy (dešinėj) paskelbė kovą 
jaunimo nusikaltimams. Naujas kovos būdas bus iš
mėgintas Neu Yorko rytinėje dalyje. Tam reikalui fe
deralinė valdžia skiria beveik pusketvirto miliono do
leriu. Numatoma jaunimą aprūpinti geresniu darbu, 
ji mokslinti, duoti kultūringų pramogų linksmintis ir 
1.1. V idury stovi New Yorko majoras Kobert Wagner, 
karėj generalinis prokuroras Robert Kennedy.

fijos kultūringai suredaguo. 
ta rezoliucija, po “pataisy
mų” ir papildymų pagal inž. 
A. Nasvyčio skonį, įgijo ne
visai švankų kvapą. Ši rezo
liucija buvo balsuojama už- 

! sitęsusio suvažiavimo pabai- 
; goję, kai dalis atstovų, nete
kę kantrybės, jau buvo išėję. 
Už “pagerintą” rezoliuciją 
pasisakė tik 11 atstovų; 
prieš balsavo 7, o likusieji
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Konvencija
Massachusetts valstijos 

demokratų partija turėjo 2 
dienų konvencija, kurioje

susilaikė. Taigi, P. Vileišio' buvo numatyti kandidatai į paVyZ(iįiai 
“idėjos” draugai vos ne vos įvairias renkamas vietas šių kartajs bųti v<
sugraibstė 11 
daug mizernas laimėjimas 

j “kryžiaus” kare prieš “pase
nusią” Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Svečias

URUGVAJUS

balsų Per rudens rinkimuose.
Didžiausios varžytynės 

ėjo tarp prezidento brolio 
Edvvard Kennedy ir tarp at
stovų rūmų giminiačio Ed
vvard McCormack, Jr., da
bartinio Mass. valstijos ge
neralinio prikuroro. Abu

tybių, kurios nėra komuni
stinės, bet turi socialistines 
vyriausybes? O pagaliau ir 
komunistų valdomi kraštai, 
kaip Jugoslavijos ir Lenki- 

rodo, gali 
erti paramos, 

jei jų rėmimas išeina Mas
kvai į nenaudą.

Juk ir Vengrija 1956 me
tais, kada ji sukilo prieš So
vietų Rusijos okupaciją, for
maliai imant vis dar buvo 
“komunistų valdoma,” bet 
pagalbos jai nedavimas jos

nelaimė, kad JAV Liet. Ben- mis Amerikos lietuvių orga- 
druomenei esą bandoma ap- nizacijomis, nestigo ir labai 
riboti darbo sritį, o Lietuvos ‘„“karingų” atstovų. Pav., inž. c^ntre — 
laisvinimo darbui surinktos Algirdas Nasvytis, tasai pats 
aukos esančios žarstomos be Nasvytis, kuris 1961 m. ru- 
skrupulų,
Bačiūnas

Gegužes Pirmoji
Gegužės pirmoji čia iškil

mingai minima kiekvienais 
metais. Šita darbo žmonių 
šventė buvo gražiai ir šie
met paminėta: buvo mitingų, 
manifestacijų.

Urugvajaus socialistų par
tijos mitingas buvo sostinės 

Plaza Libertad 
(Laisvės aikštėje). Nors tą 
dieną nėjo nei troleibusai,

kandidatai jauni ir populia-, sunkjoje valandoje neatnešė 
rus, abu turi gerus pečius ir.Amerikos vyriausybei nė už 
vilti patekti i krašto senatą.' . Priešingai. ..

Konvencijoj laimėjo prezi- j<
dento brolis, bet: visą reikalą pie(in- RoJelija 
turės dar perbalsuoti demo
kratų partijos balsuotojai Jungtinių Tautų seimas
nominaciniuose balsavimuo- pereitos savaitės gale staiga 
se rugsėjo mėnesį. i pasimojo svarstyti Pietinės

E. Kennedy laimėjo tik Rodezijos klausimą. Anglai 
todėl, kad jis prezidento prieš tai protestavo, bet tas 
brolis, nes politikoj jis yra neatbaidė “antikolonialis- 
visiškas naujokas ir taiko iš tų,” kuriems bet kokia proga

be atsiskaitymo, denį. Tarybos suvažiavime nej autobusai nebuvo ir tak- 
savo sveikinimo New Yorke, be rezervu rėmė sių bet j minėta aikštę su- Į 

laiške ir vėliau skaitytame P. Vileišio siūlymą siųsti pas sjrjnko ke]į tūkstančiai dar

kau© į viršūnę.
Kyla klausimas, koks rei

kalas šaukti konvenciją ir

yra gera kolonializmui svar
styti ir jį smel kti.

P. Rodezijoj gyvena bal-UULli u ii ir. ii nciYdo idiuicj mulo. utTL iiit*z-€i \ia iii** • 1 * __ • v t. _ * oiuiirvu nuli tune lz*i įviai Aidi — • • i • j* » ty 1*.
nyti, kad du trečdaliai valstybių už tokį reikalavima pa- pranešime rašė, kad jam esą JAV prezidentą delegaciją, bininkų, tarnautojų ir kt. I '’™i.navimų ko™^j‘!?r J^”"^?atų yra
sisakvtn I-a ha i maža namindo nesuprantama, kokia teise nors ir nebūtų ALTopnta- Ugningas kalbas pasakė stu-' dlJ?\ Je? v,s?s. relkalas dar tik 200,006 o juodų apie Ssisakvtų. Labai maža pagrindo.

Jungtinių Tautų organizacijoj, jos seime ar asam
blėjoje, sunkumo svoris, po Afrikos valstybių įsijungimo 
į tą organizaciją, pasviro į Afrikos-Azijos valstybių blo
ką. o tame bloke stiprios tebėra antikolonializmo nuotai
kos, bet antikolonializmo nukreipto prieš Europos kolo- 
nialines valstybes, o ne prieš naują. Sovietų Sąjungos 
praktikuojamą kolonializmą. Taip yra todėl, kad senasis 
kolonializmas ris dar nėra galutinai miręs (Anglijos. Por
tugalijos ir Ispanijos kolonijų vis dar yra), o Sovietų Są
junga kaip tik dedasi didžiausiu senoviškojo kolonializ
mo priešu, todėl Afrikos-Azijos valstybės nenori prarasti

kas nors galėtu L. Bendruo- rimo. dabar stačiai parei
gningas kalbas pasakė stu

dentas, parlamento atstovas turi būti perbalsuojamas? 
Patys demokratai to ne-menei drausti rūpintis Lie- kė: “Alto nėra: yra tik Gri- įr senatorius. Jie savo kalbo- 

tuvos laisvinimo darbais, gaitis.” A. Nasvyčio nuomo- mis išryškino juodojo ir rau- JuP,ant? daugelis mano, 
Anot Račiūno, mes patys ne. Grigaitis pasamdęs “lo- donom imperializmo siekius tokia konvencija yra tik
“ožiams” išauginome ragus bistą, 
ir dabar tie “ožiai” mus ba- apie P 
do: jo nuomone, 16-os va- mokąs 
sario dienos delegacija pas 
JAV prezidentą buvęs gė
dingas farsas.

Pranešimai 
I skaitytų suvažiavime

Sąjungininko kovoje prieš senoviškąjį kolonializmą ir jau ; pranešimų tenka paminėti

donojo imperializmo siekius 
kad surinktu žinių j,. ragino su jais kovoti.
Vileišį: Grigaitis nc- 
anglų kalbos: Gri

gaičio parašytas prezidentui 
memorandumo stilius buvęs 
blogas, o kalba buvusi ir

Lankėsi rusų žvejų laivai
Gegužės pradžioje čia

laiko gaišinimas. Mes pridė 
tume. kad ne tik laiko gaiši 
nimas, bet ir televizijos

j milionus. P. Rodezija turi 
į plačią vietinę autonomiją, 
bet autonomija pirmon gal
von naudojasi baltieji. Da
bar P. Rodezija gauna nau
ją konstituciją, pagal kurią 
vietos parlamente bus 15

užėmimas, nes visą penkta- nėgių atstovų ir 50 baltųjų!
lankėsi Sovietų Sąjungos dienio vakarą tiktai konven- Tai nėra lygi atstovybė, bet
banginių gaudymo ir jų ap- ciją ir tegalėjai matyti. I

vien dėl to prieš Sovietų Rusiją nepasisakvs. Kada nors ^i^mo tarybos pirmininko kad ____
nuotaikos gali pasikeisti, bet šiuo tarpu bandymas pra- ' /• I.ffnatonio apyskaita. Tai kajp atstovaujami mūsų lie 
vesti prieš Maskvos kolonializmą nukreiptą rezoliuciją JT
seime yra beviltiškas dalykas. O jeigu bandymas būtų da
romas ir nepasisektų, ar tai nebūtų netiesioginis msų lai
mėjimas?

Kalifornijos lietuvių grupė, kuri pasimojo pravesti 
rezoliuciją už Baltijos valstybių klausimo iškėlimą JT
seime, dabar renka aukas ir savo veiklą plečia, bet, atro- į jingai žiūri i savo vaikų lie- 
do, kad tos pastangos yra nepraktiškos ir vargu vertos , tuvišką auklėjimą, 
paramos. Taip mums atrodo. Rodos, taip į tą reikalą žiū

bloga ir su klaidomis. Į mū- dirbimo laivynas. Tai keli
su politinę reprezentaciją laivai, kuriuos aptarnauja Kur link bendruomenė? 
įsibrovęs partinis vėžys, ku- daugiau kaip 804) jūrininkų. Į LmrocnnTuEntao
ris įau pasiekęs tokį laipsni, I Montevideo uostą jie at- Clevelando, pasirašęs “Sve

konstitucija yra tik pereina
mo pobūdžio, juodųjų pilie
čių teisės bus palengva suly
ginamos su baltųjų piliečių 
teisėmis, ii pagaliau, tai yra 
Angijos ir jos kolonijų vi
daus reikaias, kurs JT orga
nizacijai neapeina, bet tie 
visi argumentai nepaveikė. 
JT nori kištis į P. Rodezijos 
vidaus reikalus ir, gal tuo 
klausimu dar šią savaitę gir
dėsime JT seime ginčus.

Franko rodo dantis

Ispanijos diktatūra nuta
rė parodyti ispanams, kad ji 
dar tebeturi savo dantis ir 
paskelbė nauja patvarkymą, 
pagal kuri policija gali val
džiai nepatinkamus žmones

jau esą nebesvarbu, 
itstovauiar 

tuviški reikalai.
Kita dalis atstovu mane,

vyko pasilsėti ir apsipirkti, 
šį kartą jūrininkai mažiau 
kaip kitais kartais pirko dra
bužiu ir kitų reikmenų. čia
šačti't:rųk,ih! ja-

ėdžiui. T. Rlinstrubas -i,kasiu, kaip Sovietų Są-
mokytoju, ir daug tėvų abe-

buvo įdomiausias ir suvažia
vimui naudingiausias prane
šimas. J. Ignatonis nušvietė

cio" slapyvarde, pateikia 
šaltą ir bešališka L. Bend
ruomenės tarybos suvažiavi
mo aprašymą. Iš jo matvti, 
kad bendmomenės vadai, 
pasiremdami 11 balsu, mano 
ir toliau triukšmauti ir reik-

iš Chicagos įrodinėjo, kad jungos jūrininkai, dar nete-, šti pretenzijas į politinę vei- 
su Altu reikia susitarti, šie- ko matyti.

Jis padarė eilę konkrečiu, 
ri irAmerikos Lietuvių Taryba. Todėl ir kaliforniškiai 1 naudingui ir dažnais atvejais
to sumanymo rėmėjai gal geriau padarytų, jei šiuo tarpu 
nuo savo sumanymo atsisakytų.

nesunkiai įvykdomų pasiū- 
j lymu.

Kita įdomu pranešimą pa-

kiant jo persitvarkvmo. ir 
persitvarkiusiame Alte reik 
tų L. B-nei gauti 
vietą.

Dr. B. Matulionis nurodė, 
kad mūsų kultūriniam ir 

laisvinimo darbui

šį kartą sovietų jūrininkai 
pirko daugiau anglu svarų ir 

tinkamą Amerikos doleriu. Ką jie už 
tuos pinigus pirks, tik jie 
vieni težino.

Jau artinasi rinkimai
Lapkričio 25 d. bus Vals-Lietuvių taipe yra ir tokių žmonių, kurie kaliforniečiu | darė T/Rlinstl\]bas> Jis ka]_ j 1>tnv0S _______________ _____ v ... _

sumanymą remia vien tik todėl, kad Amerikos Lietuvių b^jo apip. jknrta jr jau au_ ‘ trūkstame žmonių: tad cha- tvbės tarybos, senato, parla- 
Tarvba to sumanymo neremia. Tai, švelniai pasakius, pats (rantj Lietuviu Fondą. Fondo otinis, partizaninis darbas, mento ir miestu valdybų rin-
nerimčiausias pagrindas kalifomiškiu sumanymą remti,, lėšos, kurios susidaro iš au-

aldybų
be susiklausymo ir be darbo kimai. Taigi, laiko nedaug.

bet deja, mes turime ir tokių žmonių. Tokius sunkiausia ir kų, yra neliečiamos: tik šio pasidalinimo, yra savo įėeu todėl jau sujudo visos di 
įtikinti. Bet galintieji blaiviau galvoti turėtų suprasti, jog Fondo lėšų palūkanos (pro- žalingas aikvojimas. Presti- gižiosios ir mažosios partijos, 
kaliforniečiu sumanymas šiuo tarpu nėra remtinas. centai) vartojami lietuvių žo pastatymas pirmoje vie- Daugiausia duomenų lai-

Bendruomenės suvažiavimas
kultūriniams reikalams. toje griauna pati darbą. L.

klą. J. Ignatonis nurodė, 
kad mūsų kultūrinis darbas 
yra gerokai apleistas, bet 
bendruomenininkai, pulki
ninko, karo lauko teismų pa
tyrusio speco Braziulevi- 
čiaus palaiminti, rodys savo 
galingumą, šluos lauk par
tiškumą ir veis mūsų tarpe apgyvendinti, kur valdžia 
švogeriškuma ir iš Antano nori. kitaip sakant, gali iš- 
laikų dar neišgyventą fašiz- siųsti piliečius ‘į poseleniją?

į Pirmieji ‘poselenščikai’ jau 
rezoliucija ijr pasiųsti iš sostinės į toli

mas gyvenimo vietas, kad

Fonda valdo pačiu auko- B-nė esamas organizacijas 
tojų išrinktoji Yaldvba. I ta turi iungti į bendra lietuviš- 

I Fondo Valdyba dalį atstovų ka darbą, o ne skaldyti, nie- 
Lietuvių Bendruomenės ,valui (turėta galvoje A-kos siunčia ir L. B-nė, bet jos at- kindama senųjų lietuviu at- 

tarybos suvažiavimas įvyko Lietuvių Tarybą). Lietuvos stovai nesudaro daugumos. eivių sukurtas organizacijas 
atstovas Rajeckas savo svei
kinimo rašte linkėjo L. B-nei 
surasti bendrą kalbą su JAV 
lietuvių organizacijomis.
Vliko vardu sveikinęs Tri
makas savo laiške linkėjo L 
B-nei negriauti, kas iki šiol 
Amerikos lietuvių buvo su

mą balsą turi 41 asmuo, bet Įkurta. Kun. Krupavičius sa-

birželio 2-3 dd. Clevelande, 
Ohio. Tarybos posėdžiai vy
ko Čiurlionio ansamblio na
muose.

Sveikinimai
Lietuvių Bendruomenės 

suvažiavimuose sprendžia-

šį kartą į suvažiavimą atvy
ko su balso teise tik 26 atsto
vai. Suvažiavimas prasidėjo 
sveikinimais; jų buvo daug 
ir labai įvairaus turinio. Pa
minėsiu tik būdingesnius.

Lietuvių buvusių karių 
“Ramovės” vardu sveikino 
V. Braziulevičius, buv. Kau
no komendantas: jis savo 
sveikinime pareiškė, kad jau 
atėjęs laikas, kad Liet. Ben
druomenė pradėtų rodyti sa
vo galingumą. Lietuvos At
gimimo sąjūdžio vardu kal
bėjęs Jakūbaitis pareiškė, 
kad L B-nė turinti tinkamai 
atsakyti drumsčiausiam gai-

| šiuo metu L. Fondas jau tu
ri apie 40.000 doleriu au-

vo sveikinimo laiške pabrė 
žė, kad Liet. Bendruomenės 
organizacija turėtų užimti 
pirma vieta po dabartinių 
politinių veiksnių. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas dr. Sungaila iš 
Toronto, Ont., savo sveikini
mo kalboje pareiškė vilti, 
kad šis L. B. Tarybos suva
žiavimas padarysiąs savo 
veikloje svarbų, lemiantį po
sūki : kad 1963 m. turis įvyk
ti Pasaulio Liet. Bendruome
nės seimas turėsiąs nustaty
ti Liet. Bendruomenės vietą 
Lietuvos laisvinimo darbe.

įr iu atliktus darbus. 
Suvažiavimas pačioje pra-

ku: yra rimto pagrindo ti- džioje buvo sudaręs rezoliu- 
kėti. kad Fondo lėšos labai ciįu komisija, i kuria iėio
artimoje ateityje pasieks 
100.000 doleriu. Užsimota 
ta Fondą pakelti iki miliono;ir 
dolerių. Tada iš 
palūkanų galima būtu bent 
svarbesniuosius mūsų kultū
rinius reikalus geriau tvar
kyti. Fondas ir jam skiria
mos aukos bus laisvi nuo 
mokesčiu Amerikos iždui. 
Atrodo, kad šį Fondą turėtų 
savo aukomis remti kiekvie
nas lietuvis, kiek tik gali. 

Bendruomenė ir politika
Karštu ir net aštriu ginčų 

iškilo, kai Tarybos suvažia
vime prasidėjo kalbos apie 
L. B-nės politine veikla, čia 
pasireiškė dideli nuomonių 
skirtumai. Greta blai
viai galvoiančių atstovu, 
kurie manė. kad reikia tartis

Drunga. rašytojas Giedraitis 
inž. Izbiekas, dr. Kisielius 

V. Volertas. Komisija, 
to Fondo; išklausiusi Ta B. Tarybos 

nariu pasisakymus apie L.

Anot dr. Sungailos, esanti ir bendradarbiauti su seno-

B-nės politine veiklą, patei
kė ramia, taikinga rezoliu
cija. Deja. inž. Alg. Nasvvtis 
ir jam pritariantieji ta rezo
liucija išpeikė, kadangi re
zoliucijoje nebuvo smerkia
ma Amerikos Lietuviu Tary
ba. Rezoliucija buvo gražin
ta komisijai, kad būtu “pa
taisyta.” Po ilgoko svarsty
mo komisiia rezoliucija gra
žino suvažiavimui be jokiu 
pakeitimu, atseit, be “page
rinimu.” kaip buvo siūles 
inž. Al". Nasvvtis ir dar ke
letas kitu atstovų. Dabar 
pats suvažiavimas pradėjo 
rezoliuciją “gerinti.” Komi-

mėti turi vadinamieji raudo
nieji liberalai, kurie iki per
eitų rinkimų be pertraukos 
valdė 93 metus. Dabar val
džioje esantieji baltieji—na
cionalistai po 4 metų valdy
mo savo vardą sugadino ir 
neturi vilties laimėti. Jie 
liaudžiai nieko nedavė, ką 
prieš rinkimus buvo žadėję, 
o savo šalininkams feoda
lams žemvaldžiams ir fab
rikantams jie padėjo turtus 
padidinti. Liberalų laikraš
tis ”E1 Dia“ teisingai paste
bi. kad dabar didieji žemval
džiai žemės turi daugiau, 
negu 1920 metais.

Socialistai gal išsilaikys 
savo vietoje. Jie daug laimė
ti negali, nors turi gerų žmo
nių ir kalbėtoju, bet neturi 
pakankamai pinigų rinkimi
nei propagandai, o sauso 
niekas neklauso ir šioje de
mokratiškoj, bet ameriko
niško biznio šalyje.

Kataliku ir komunistų 
partiios labai menkos. Ko
munistų partija silpniausia, 
nes Urugvajaus liaudis ne
mėgsta diktatūros šalininkų. 

M. Krasinskas

mą.
Su nešvankia 

ir 11 balsu L. Bendruomenės 
vadai gal net ir lietuviškų 
nedideliu kalnu nenuvers.i *-

j bet turėsime triukšmo ir rie- 
' tenų daugiau, negu mums 
reikalinga ir naudinga.

Kai kas prisimena “šefo” 
laikus, kada Lozoraitis šoko 
“bambatrvni” ir rodė ne- 
užaugusius ragus. Dabar še
fo vieta užėmė keletas L. B. 
vadu ir šoka tą patį kuisių 
kadriliu ir vis toje pečioįe 
vietoje, ir vis vardan tos pa
čios nelaimingos Lietuvos.

Pagalba užsieniui
Amerikos senatas pereitą 

savaitę nutarė skirti užsie
niams remti 4 bilionus 662 
milionus dolerių, bet kartu 
irašė į pagalbos įstatymą, 
kad komunistu ir marksistų

jie nediumstų ramybės ir ge
ros nuotaikos. Generalisimo 
Franko kaimynas Salazaras 
sugalvoja ir griežtesnių pri^ 
monių neramiems piliečiams 
nuraminti. Taip du kaimy
nai diktatoriai ir laikosi, ar 
bent mano laikytis, kol tik 
jie galės.

Diktatoriai ir erkės turi 
vieną ta pačią ypatybę—jie 
laikosi, kol yra nukrapštomi. 
Patys jie nemoka susiprasti 
ir laiku pasitraukti.

Kada jie pavys?

Maskvoje posėdžiavo ko
munistinio bloko valstybių 
atstovai ir tarėsi ūkiškais 
reikalais. Kinija ir Albanija, 
o taip pat Azijos komunistų at,tovų s

bos negalima duoti, išskyrus I n ,
tik nagalba žemės ūkio per-' Paskelbtame pranešime 
viršiais, kurių laikymas ša- kad
lyie daug kaštuoja. Į ? metais jie pralenks Va-

Nutarimas. rodos, visai - T1 pasaulio gamybą, bet 
tvarkoje, bet pagalvojus rei- i .* ^„Padaryti “netolimoj 
kalas neatrodo toks papras- . reiškia ta lie
tas. Kas yra marksistų vai- ° ,a. atei^,s» kiekvienas 
domas kraštas? Ar čia nega- '^8 'aisvas spėlioti kaip no- 
lima įskaityti visą eilę vals- ri. j.
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KAS NIEKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NEPE1KIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kas esat jūs, nubėgę metai?
STASIO SANTVARO sukaktuvinė kalba,

pasakyta 1962 m. birželio 2 d. Bostone, minint jo amžiaus
60 metų ir literatūrinio darbo 40 metų sukaktį

Kas esat jūs, atskridę metai:
Ar ašaros našlės,
Ar pumpurai, kurie pražysti 
Ar tik atodūsis gležnos gėlės,
Lyg upei tekančiai žmogaus

Iš tikro, kas esat jūs, nubėgę metai? Ar įsikūnijimas 
idealų ir pasiryžimų, ar sudužusių svajonių ir siekimų su
birę griaučiai? Atsakymas į šį klausimų liečia ne mane 
vieną, bet kiekvieną iš mūsų, nes barbarų sukelta audra 
atplėšė mus nuo gimto krašto ir iki šiol be jokių skrupulų 
stengiasi mumyse sunaikinti sau žmogų.

Ūkininkas turėjo palikti rūdijantį arklą, amatininkas 
ir darbininkas dirbtuvių stakles, mokytojas mylimą klasę, 
mokslininkas laboratorijas ir mokslo darbus, architektas 
ir inžinierius savarankaus projektavimo kambarį, kari
ninkas kariuomenės pulką, valdininkas administracinius 
rūpesčius, aktorius tautinio teatro sceną, dailininkas kūry
binio darbo mansardą, rašytojas savo rašomąjį stalą...

Tas vienas sakinys apibrėžia šiurpų vaizdą mūsų ne
dalios gilumo ir skausmingumo. Nors ir baisiai geliančia 
širdim, bet mes turim prisipažinti, kad neatlikom tų darbų, 
kuriuos galėjom atlikti, ir savo kenčiančiai tautai nenupy- 
nėme to vainiko, kurį galėjom nupinti. Hipokrizija, ap
veikusi mūsų laiko žmonių protus, pavertė mus nedaug 
kam įdomiom ir reikšmingom sugriauto gyvenimo ske
veldrom...

Pagerbimas atskiro asmens, nors emigracinėse sąly
gose, be abejonės, turi gilesnę prasmę ir reikšmę. Tačiau 
pagerbiamajam tokie geros valios parengimai negali ne
kelti širdį deginančių klausimų:Ar mano darbai verti to 
dėmesio? Ar viską aš padariau, ką svajojau ir turėjau pa
daryti? Ar reiškiama pagarba nedidina mano nuopelnų, 
kulių viršūnė dar tokia tolima?

Aš asmeniškai esu vienas lietuvių poezijos miško

jų bylą supratau. Ir tada, kai jie buvo apželti saulės spin. VVORCESTER,
dūlių, ir tada, kai jų šakas laužė ir viršūnes lenkė šiurpūs ---------
šiaurės vėjai... Baigė mokslus

Gūdžiom žiemos sutemom, kai už langų vilkų balsais jau paskelbtųjų, inži-
staugdavo šalti vėjai ir pusnimis dulkėdavo snaigės, kai nieriaus diplomus gavo John 
mėnulio šviesa būdavo tokia šalta, šalta, o aslon krisdavo Į v. Ridikas, Zigmas Svikla, 
žibalinės lempos spinduliai — aš klausydavau senelės Kenneth Anusevičius ir Wal-i •» l 1 • j 1 -___ >»» nAfril’rlZfn Ii *_ x __ I -_1__

MASS Detroito naujienos

paukščių, kūno giesme tūlam gali paimu. anani ncivi a kle
jonių, o trečiam ir visai nepatikti. Ir jeigu jūs šį vakarą čia 
susirinkot, tai tikriausia ne manęs, bet lietuviškojo žo
džio pagerbti. Deja, aš nei Dievo, nei Jūsų akivaizdoj 
negaliu pasigirti, kad savo siekimus būčiau įveikęs ir visas 
svajones konkrečiu darbu pavertęs. Gerai žinau, kad nega
liu to nepasisekimo teisinti nei tremtinio dalia, nei emigra
cinėm sąlygom. Atsirado kitų darbų, kuriuos kas nors 
taip pat turėjo dirbti, todėl pašaukimas ir jo siekiai gana 
dažnai turėjo paskui kasdienybės rūpesčius bėgti.

Štai, jeigu 18 metų būčiau gyvenęs Lietuvoj, per tą 
laiką būčiau parašęs mažiausia 10-12 scenos veikalų. Nie
kad nedrįsčiau tarti, kad jie būtų buvę dramaturginio me
no šedevrai, bet mano gyvenimą jie tikrai būtų padarę 
gražesnį, prasmingesnį ir net laimingesnį. Teatro prara
dimą, kaip degantį akmenį, aš iki šiol tebenešu savo 
širdy...

Įžadus lietuviškajam žodžiui aš sudėjau savo gyve
nimo ankstybą pavasarį. Gyvendamas Kaune, vasaros 
metu mėgdavau kelti su saule, eiti į Aleksoto šlaitus ir 
ten, nuostabiame rytmečio plazdėjime, eiles rašyti. Pa
prastai mano "sostas“ būdavo tokioj vietoj, iš kur atsiver
davo nepamirštami paveikslai: Kauno senamiestis su 
senobine pilim, katedra. Baltąja Gulbe, Maironio ir Jė
zuitų į-ūmais, Nemunas, kuris ten, anot Adomo Mickevi
čiaus, apkabina Lietuvos upių motiną Nerį, o už jų tokie 
gražūs ir mano mylimi toliai... Aleksoto šlaite, tik saulei 
pakirdus, gimė daugumas eilėraščių, kuriuos vėliau pava
dinau Saulėtekio maldom...

Dar neseniai, gal prieš trejetą metų, aš viešai kalbė
jau apie lietuviškąjį žodį. Nežinau, gal tai buvo iškilmin
gas įžadų pakartojimas. Kai dabar mano asmeny jūs pasi
ryžote tą žodį pagerbti, tegu būna leista ir man į savo 
įžadus atsigrįžti.

Motinos lūpose, su tyriausia meile tariamą, aš pirmą 
kartą išgirdau tave. lietuviškasis žodi!

Tavo padedamas, aš pradėjau pažinti žmones, daik
tus, medžius, ganyklų kaimenės gyvulius, gimtojo sodo 
paukščius, darželių ir pievų gėles.

Visi mano vaikystės dienų žaislai, kuriuos ir nūdien 
norėčiau atrasti ir paliesti, nemokėjo kitų kalbų. Tik per 
tave, o lietuviškasis žodi. mes viens kitą supratom, tavimi 
mes viens kitą gyrėm ir barėm, guodėm ir linksminom.

Nuo tų valandų, kai tik išgirdau ir supratau tave, tu 
man skambėjai, kaip gražiausi muzikos akordai; tu 
pasidarei mano kelionės pradžia ir pabaiga, mano gyve
nimo tikslas.

Menu dienas, lietuviškasis žodi, kai man jau nebe
užteko motulės pamokymų ir glamonėsiu.

Tada aš pradėjau kalbinti gimtinės sodo klevą, vyš
nią ir obelį, kaštaną ir topolį. Medžiai atsiliepė man, ir aš

pasakų, išdabintų dar neregėtu ir negirdėtu lietuviškuoju 
žodžiu.

los žiemos sutemos man buvo tas metas, kada aš 
mokiausi tikėti, kad yra laumių, raganų, kipšų ir slibinų, 
kad yra ir Gerasis Senelis, kuris Kūčių vakarais vaikšto 
žemėj ir paklydusį žmogų atveda iki prarastųjų namų 
slenksčio...

Kad mumyse pačiuose, kaip mūsų gyvenamoj aplin
koj. mėnesienų naktimis šoka, dainuoja ir vargdienių 
kūdikius lanko laumės, kad ant šluotražių raitos per 
žvaigždėtą mūsų svajonių dangų joja raganos, kad akme
nys užsidega po kipšų kanopomis, kad nekaltas mergaites bonu J. Bakanu pagerbė ka 
ryja slibinai, kad visada budi amžinasis žmogaus Rūpinto- 
jėlis — aš ir dabar tikiu, nes taip tu mane mokei, o lietu
viškasis žodi...

Mano elementorius, iš kurio aš pažinau raštą, buvo 
maldų knyga. Ji vadinosi Aukso altorius. Gal todėl, kad 
Aukso altorius buvo mano pradžios mokykla, maldą aš ir 
šiandien didžiai branginu ir žinau, kad labai sunku man 
būtų su ja atsiskirti.

Vilnius buvo tasai miestas, kur aš prašvitusią sąmo
ne suvokiau, kad turiu sesenj ir brolių, kad turiu savo 
tautą, jos siekimus ir troškimus ir jos šiurpo kupiną isto
riją. Niekas kitas, o tik tu man padėjai tai patirti, o lie
tuviškasis žodi.

Baltieji Vilniaus bokštai dabar apsinešė suodim ir 
dulkėm, bet kas ten buvo išmokta ir patilta — niekas 
negalės išbarstyti vėjų pagairėj, kaip išsibarsto smėlio 
grūdeliai jūrų pakrantėse. Ten mano širdy gimė seserų ir 
brolių meilė. Ten buvo suvokta kovos reikšmė už savo 
Įgimtą teisę, ten aš, kaip ir tu, o lietuviškasis žodi, išmo
kau džiaugtis savo tautos laisvės džiaugsmu, išmokau 
puoselėti viltį ir neatsitraukdamas dalyvauti savo tautos 
kančioj, kuri, kaip neatskiriama palydovė, eina su ja iš 
kartos i kaitą, iš amžiaus į amžių...

Tartum tu būtum mano širdis, aš tik jier tave suvo
kiau, kad yra neapykanta, melas, kerštas, skriauda, ap
gaulė, nelaimė ir kančia. Gal todėl, kad tiek daug siaubo 
aplink, tavo apšviestas, aš bėgau į laimę, jieškojau meilės 
stebuklo, sutikau džiaugsmo akimirkas, stengiausi spėti, 
kas yra mano būtis. Tu daug paslapčių man pasakei, dar 
daugiau gal padėsi man jų atrasti, o mano ištikimas ir 
nemirštantis drauge lietuviškasis žodi...

Tu esi, kaip mergaite, kurios širdies skaistumu aš 
niekad nesiliausiu tikėti. Galingas tu esi, o lietuviškasis j 
žodi! Tu gali prikelti dvasia mirštantį, gali graudinti, | 
virkdyti, guosti, džiuginti ir stiprinti. Tavim kalba ir 
kalbės lietuviškasis Genijus: lietuviškasis mokslas ir me
nas — išmintis, pasaka ir daina, nes tavy slypi grožis, 
kurio mes dar neišsakėm...

Nors pastatytos kartuvės, nors aštriai išgaląsti giljo
tinų peiliai, nors ištrėmimo vargas gilus, kaip skausmas, 
bet aš visa širdim tikiu, kad tu nežūsi po kartuvėm, ne
paklysi melo giriose, nepalinksi po budelio kirviu ir nesu
šalsi tremties speiguose. Tik tavy buvo, yra ir bus gyva 
mano tauta...

Tu esi amžinas, kaip amžina saulė, o lietuviškasis 
žodi!...

Ak, iš tikro, kas esat jūs, nubėgę metai?
Gyvenimas, kuris ne su mumis prasidėjo, kuris negali 

su mumis ir pasibaigti. Jis vertas paties didžiausio mūsų 
pasiaukojimo, kad visi tie, kurie paskui mus ateina ir ateis, 
pralaimėjimo ir nevilties dienom tikėtų viltį ir ateinančių 
pergalių džiaugsmą.

Pavasari, grįžki į kaimų palaukę,
Meilę dar kartų pasek į vasarų dienas!— 
Lelijų sielos su nerimu grįžtančio laukia, 
Beržo sakomis širdžių dabinki Sekmines !...

WATERBURY, CONN.

Minės Birželio išvežimus

Waterburv Amerikos Lie
tuvių Taryba ruošia "Bai
siojo^ Birželio“ minėjimą 
šį šeštadienį, birželio mėn. 
16 dieną. Palankiam orui e- 
sant. minėjimas įvyks atvi
rame ore prie šv. Juozapo 
parapijos mokyklos, John 
St., o lyjant — mokyklos 
salėje.

Minėjimo pradžia 6 vai. 
45 min. popiet padedant vai
niką prie kryžiaus (prie se 
nos mokyklos).

Bus minimas 
Baisusis birželis

Baisiųjų birželio įvykių 
dviguba sukaktis (22-ji me
tai nuo piimosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje pra
džios ii- 21-ri metai nuo ma-

ter Linkey
Mokytojo diplomą gavo 

Gary Blažis, M. Burdulienė,
Irena M. Štaraitė, Marijona ainių trėmimų į Sibirą) ir 
Gerdauskaitė, Sally Sidec- i šiemet bus paminėta Detroi- 
kaitė ir Teresė Grigaitė. į te. Minėjimas įvyks š. m. bir-

_ _ _ „ . , . želio 17 d., sekmadienį,
Pagerbė žuvusius rius Tarptautinio Instituto salėje
Kapų puošimo dieną lietu-' (111 E. Kirby St.). Prasidės 

vių karo veteranai su savo; 4 vai. po pietų.
Minėjimas per daugelį 

metų yra rengiamas Pabal
tijo Tautų Komiteto, ben- 

puose palaidotus lietuvius drai su estais ir latviais, ir 
karius. ' pamečiui vis kitos tautos at

stovai minėjimui vadovauja, 
šiemet kaip tik yra mūsų,

būgnų ir trimitų orkestru ir 
šv. Kazimiero parapijos kle-

Worcestery yra apie 30 
gatvių sankryžų (aikščių), 
pavadintų žuvusių lietuvių lietuvių, eilė. Užtat mūsų vi- 
karių vardais: T. Migausko, suomenė turi atsilankyti kuo
V. Tamulevičiaus. J. Kelmiš
kio, Kamendulio, brolių Ki-1

tautinių šokių solistai.
Choras skaičiumi gerokai 

išaugęs. Kai vienos mergai
tės dainavo, tai jų scenoje 
buvo net 35, o kai su berniu
kais kartu, tai išėjo 30 mer
gaičių ir 17 berniukų. Jų 
amžius — tarp 15 ir 20 me
tų. Mergužėlės visos tauti
niais kostiumais pasipuošu
sios. Choro vadovas ir diri
gentas yra muzikas Stasys 
Sližys. Repertuaras nema
žas, bet kai kurios dainelės, 
kaip Offenbacho "Barkaro
le“ ir dar viena kita—gal 
kiek persunkios.

"Šilainės“ šokėjai visi 
grakštūs ir abu tautinius šo
kius atliko puikiausiai. Jiem 
vadovauja Galina Gobienė. 
Tautinį baletą solo pašoko 
baleto studijos mokinė Da
nutė Miškinytė ir tautinių 
šokių pynę — D. Miškinytė 
su Rimgaudu Sukausku kar- 

ja prof. dr. Justas Pikūnas, itu- Abu šoko pasigėrėtinai.

gausiausiai.
Iš lietuvių pusės Pabaltijo

gų, Laukaičio, Meleskio ir! Tautų K-tui šiemet vadovau-1 •• 1 v n + žiu liirt^oo D, Izčin fkitų.
Plėšo skelbimus

V. Mačys buvo paruošęs 
gražius skelbimus ir juos iš
kabinęs Lietuvių Piliečių 
Klubo vasarnamy, bet juos 
nuplėšė.
Pagerbs kun. J. Steponaitį

Kun Justiną Steponaitį jo 
kunigavimo 25 m. sukakties 
proga pagerbs birželio 17 d. 
Vilniaus Aušros vartų para
pijos salėje.

Kun. J. Steponaitis yra 
naujakurys, malonaus būdo 
žmogus, įsijungęs į lietuvių 
visuomeninę veiklą. Su juo 
teko ir man kartu dirbti Va
sario 16 minėjimą, Lietuvių 
dieną rengiant. Malonu tai 
atsiminti, nes kun. J. Stepo
naitis apsiimtas pareigas vi
suomet stropiai atlikdavo.

J. Krasinskas

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 

Amerikoje/* DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS H00, 
KIETAIS—$5.00.

ponia M. Michaelis ir Vladas 
Staškus.

Tenka pripažinti, kad pa
skutinius keletą metų lietu
viai Baisiojo birželio minėji
muose nebuvo labai gausūs. 
Žaizdos, mat, apgijo, skau
dūs įvykiai užsimiršo. Bet 
va, neseniai pasirodė H. 
Tautvaišienės knygutė "Tau
tų kapinynas Sibiro tundro
je“, ir apie 100 jos egzemp
liorių Detroite buvo parduo
ta. Reikia manyti, kad bent 
2-3 šimtai žmonių knygutę 
jau perskaitė. Jiems visos 
birželio baisybės atgijo, kaip 
kruvina žaizda. Argi jie ne
ateis tautos kankinių pa
gerbti? !

O visiems tiems, kurie 
dažnai net karštą orą (jeigu 
karščių banga tuo laiku 
siaustų) nurodo kaip geriau
sią priežastį minėjime neda
lyvauti, primename: salė tu
ri modemų, pilną, gerai vei
kiantį vėsinimą (air condi- 
tioning).

Jaunimas, jaunimas!
D.L.K. Birutės Draugija, 

globojanti jaunuolių chorą, 
gegužės 26 d. surengė vaka
rą. Programą atliko ne tik 
choras, bet ir tautinių šokių 
grupė "Šilainė“ ir net du

čioje ir 7 vai. 30 min. — mi 
nėjimas.

Ta proga kalbą pasakys 
JAV kongresmanas John ‘ 
S. Monagan (D), Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto na
rys Kipras Bielinis ir bur
mistras Efhvard D. Bergin.

Meninę programą atliks 
parapijos mokinių choras, 
seselės Lucille Joseph, FSE, 
vadovau lamas, ir parapijos 
suaugusiųjų choras, muz. 
Aleksandro Aleksio vado
vaujamas.

Vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai mi-

SUDEGS LINKSMYBES LAIVAS

St. LouiM noHte sudegė didžiausias laivas Goldenrod, 
kuris buvo skirtas pasilinksminimams. Jis buvo pa
statytas 1904 m. ir nuo 1937 m. stovėjo St. Louis 
uoste. Apačioj laivas prie* gaisrą, viršuje ugniagesiai 
j) deganti gesina.

Viską paėmus, jaunimo 
pasirodymas publikai nepa
prastai patiko. Buvo plota 
ir plota, buvo prašyta daine
les ir šokius kartoti (porą 
dainelių pakartojo, bet šo
kius kartoti neįmanoma, nes 
šokėjai baisiai pavargsta ir 
tik po ilgesnės pertraukos 
galėtų tai padalyti). Po pa
rengimo daugelis vyresniųjų 
džiaugėsi, kad lietuviško 
jaunimo dar turime.

Baigia mokslo metus
Ir dar kaita jaunimas! 

Kai rašau šias eilutes, tik po
ra dienų beliko iki Lituanis
tinės šeštadieninės mokyk
los mokslo metų pabaigos. 
Paskutinį kaitą vaikai mo
kytis susirenka biiželio 2 d., 
o sekančią birželio 3 d. bus 
iškilmingos pabaigtuvės, 
kaip ir kiekvieną pavasarį. 
Gerai baigę mokiniai bus 
apdovanoti knygomis, tėve
liai pasigėrės jų atliekama 
trumpa programėle. Nora 
šiemet mokinių skaičius bu
vo truputį mažesnis, negu 
pernai, bet vistiek tai buvo 
šviesūs mokslo metai su apie 
130 jaunų galvelių. Nereikia 
nė sakyti, kad per 30 su vir
šum šeštadienių jie šį tą lie
tuviškai ir apie Lietuvą iš
moko. Ir tai mus, tėvus, džiu
gina.
Piknikų sezonas prasidėjo

Salėse parengimus užbai
gus, jau prasidėjo piknikų- 
gegužinių laikas. Pirmas di
delis piknikas buvo gegužės 
27 d., surengtas šv* Antano 
parapijos komiteto. Antrą
jį rengė SLA 352-ji kuopa 
birželio 3 d. Vėliau, vasarai 
įpusėjus, gražų parengimą 
turės ir socialdemokratai. 
Bet apie tai kitą kartą.

Alfonsas Nakas

TIKRA TEISYBE

7 vai. pa
maldos Šv. Juozapo bažny- nėjime dalyvauti.

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sujungę."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.
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|| Is pavergtos Lietuvos
Kas stiprina socialistinį 

teisėtumą
"Už nuopelnus stiprinant 

socialistini teisėtumą“ apdo
vanoti "garbės raštu“ 28 
asmenys, kurių tarpe yra: 
Kutuzov, Nazarov, Pavlov, 
Smimov, Solovjov, Sucha-

’ metais numatoma nutiesti 
! 7,600 km. aukštos ir žemos 
! Įtampos linijų, ir srovę gaus Į 
350 kolchozų ir 70 sovchozų. 
Nurodyta, kad tada srove 
naudosis trys ketvirtadaliai 
Lietuvos kolchozu ir beveik

Kovodami tautą vėl 
matysime laisvą

gaidomis dabartinė Maskva 
yra pralenkusi carinės Ru
sijos toje srityje užsimoji
mus.

tarinė Rusija subyrėjo. 
Ne amžius atlaikys ir suso- 
vietinta Rusija.

Mūsų tauta kantri ir iš
tverminga. Atlaikė šimtme
tinę carinės Rusijos okupą- 
ciją. Iškentėjo. Ir iskentėjusi 
atkūrė savąją valstybę. Sa
vo valstybės nepriklausomy
bes metais kultūroje ir ūkyje 
toli pažengė. Atkuto, susą- 
monejo, ir tai tikras laidas, 
kad ir toji nelemtoji mask
vinė bolševikinė okupacija 
bus įveikta. Mūsų tautos iš
eivija. o vpac JAV lietuviai, 
mūsų visų laimes ir nelaimes 
gyveno kartu su visa tauta, 
tai yra rėmė jos likusią dalį 
Lietuvoje, rūpinos, kaip ga
lėjo ir mokėjo, savo tėvų 
žemės geresniu likimu—jos 
valstybes atstatvmu. Ir tebe
sirūpina ir dabar. O birželio 
įvykių—žmonių medžioklės 
vergijon prisiminimai, tie 
gausūs susirinkimai yra gy
vas ženklas, kad JAV gyve
nanti mūsų išeivija tvirtai 
eina plačiai pramintu vieš
keliu į Nepriklausomą Lie
tuvą.

KOMUNISTŲ PALIKIMAS LIETUVOJE

Žiūrėkite, ką p.ior.o Lietuvoje komunistai, kada jie buvo pri
versti i!; ii m. pasitraukti iš Lietuvos! Tokios krūvos lavonu 
buvo ne tik Praveniskiuose, bet ir Rainiuose prie Telšių, ir Pa-

Birželis—Lietuvos dramatinių įvykių ir pergyvenimų 
mėnuo: sovietinė okupacija, valstybės sužlugimas, baisio
sios trėmimų dienos ir visuotinis tautos sukilimas.

Visi šie laktai ir įvykiai, kaip organizuotos tautos
i . ' buvę prieš 22-21 metus Lie- pradėtuosius vieningos kovusi sovchozai. Džiaugiama- r* , , • • ana aItuvoje, via labai ryskus, la- vos žygius ir 1944-19ol me- 

bai skaudūs, tautos tragiškai tų partizanų ryžtingąsias 
išgyventi, i ie įvykiai ir išgy- kovas tautos laisvei ir nepri- 
venimai tegul dabar visus klausomybei atkurti, 
mus jungia i vieningas de-j Minėdami tuos visus bir- 
monstracijas, n u k r eip tas želio įvykius savo gausiuose

?i. kad elektra žymiai pa-rey, Vorobjov, Kaplan ir dar kiau,ju
10 panašiomis pavardėmis, i^r . ■;~i.__ j :.i__

Matote, kas dabar Lietu
voje teisėtumą stiprina!
Lietuviai—geri sportininkai 

Akademinio irklavimo 
varžybose Leningrade Vil
niaus "Žalgirio“ aštuonvie- 
tė pirmoji pasiekė baigmę ir 
gavo teisę atstovauti Sovietų 
S-gai liepos mėnesį Ameri
koj įvyksiančiose JAV ir So
vietų S-gos varžybose.

Kaunietis Ričardas Tamu
lis ir vilnietis Danas Poznia
kas Kijeve iškovojo bokso 
čempionų vardus ir aukso 
medalius.

įejų. paukštininkų darbą.
Kai žemės ūkio gamyba e- 
lektrifikuojama, tai ir čia 
nurodoma i broliškųjų res-*• I TA 1*1publikų pagalbą. Lietuvos’* 
žemės ūkio elektrifikavimą 
tikimasi užbaigti 1964 me
tais.
Paukštidėse šeimininkauja 

kiaulės...

(E> Per Vilniaus radiją 
1 elšių teritorinės-gamybinės 
valdybos pareigūnai nusi
skundė. kad vienoje iš kol
chozų paukštidėje šeiminin-

vikriausiąjį Lietuvos 
priešą Sovietų Sąjungą. Ji 
yra atsakinga už Lietuvos 
valstybės sužlugdymą, už 
lietuvių tautos pralietus aša- 
įų ir nekalto kraujo klanus. 
Todėl visur ir v isuomet lais
vasis lietu\ is turi kelti savo 
protesto balsą prieš sovieti
nę pi iespaudą, prieš sovieti
nę Lietuvos okupaciją.

B i iželio mėnesių tragiškų-

Protestuoja ir dvasininkai

Gegužės 25 d. per Vii 
niaus radiją pranešta, kad i

kauja kiaulės ir visai nesi- Ą1 įv'kių grandinėje pirmo- 
rengiama paruošti patalpas * retoje mes turime P1™- 
paukštininkystės reikalams.

viso. paukštininkystei ne

me
įvertinti didžiąją irminti ir 

ryškiausiąją prošvaistę — 
1941 m. birželio 23 dienos

JAV-bių katalikus kreipėsi ^rc‘<^.u^ ^®rnes*°’ ° t visuotinį tautos sukilimą, 
Telšių vyskupijos apaštališ- užuita tai tokie, kad per p ra-i ka(Ja vįsa tauta ne tįk dva-
kasis administratorius vysk 
Maželis, Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas kanauninkas dr. 
Stankevičius ir Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas Kri
vaitis. Jų kreipimasis į JAV 
katalikus turis ryšio su JAV

ėjusius metus iš kiekvienos 
vištos tegauta po 70 kiauši-i 
nių. šiemet kiekviena višta Į 
tesudėjo po 4 kiaušinius.

Minėjo S. Šimkų

(E) Vilniaus konservato
rijos studentai ir dėstytojai

vykdomais 'branduoliniais^.^. Į2 d. ^kilmingai 
bandymais. Pabrėžta. kad i paminėjo komp. St. Šimkaus 
šie bandymai (kain skelbia-!'? m: ■21ml,n0 metines. Pn- ^-m . - 
ma ir visuose komunistų ren an,e Sf s-mkausumnimus apie St. Šimkaus
giamuose protestuose -E) i S.vvenimą. kūiybą papasa- 
sukėlė nerimą visiems ”Da.ikojo jo buvę mokiniai profe- 

šonai A. Budnunas, J. šve
das. J. Karosas, K. Kavec- 
kas ir kt. Chorinio dainavi
mo katedros studentai atliko

nenmą visiems ' pa 
žangiesiems pasaulio erv-V i ----- ov
veatojams“ Girdi, visame 
pašau ižiusi pasi-
pik.:..... . i~x..ų protes- ~ .. , , .
tų banga. Atominiai bandy-. Kon,P-St Slmkaus dalnas- 
mai tai esanti klaiki grėsmė Lėlių teatras į Maskva 
žmonijos vilčiai ir gyvybei. | Geguzė, „ (]

susirinkimuose ir demonst 
racijose, siekdami Lietuvai 
laisvės:

1. iškeikime tautos ryžtin
guosius prieš svetimąją prie
spaudą sukilimus;

2. išryškinkime sovietinės 
okupacijos žiauriuosius dar
bus—tautos naikinimą, tau
tos teisių paneigimą, žmo
gaus teisių ir paties žmogaus 
nuvertinimą, ūkinį apiplėši
mą, socialinę nelygybę, dva
sinį ir religinį persekiojimą, 
rusifikaciją ir klaikią komu
nistinę indoktrinaciją;

3. priimtosiomis rezoliuci
jomis prašykime laisvojo pa
saulio vyriausybes, kad jos 
remtų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir kiekvie
nu atvejų ..reikalautų, kad 
Sovietų Sąjunga tuojau atsi
trauktų iš Lietuvos teritori
jos;

4. remkime JAV senatorių 
ir kongresmanų rezoliucijas, 
kuriomis reikalaujama Lie
tuvai laisvės; darykime žy
gius, kad ir kitų kraštų par
lamentai panašias rezoliuci
jas pravestų;

VLIKO ADRESAS

Kaip pasakyta kreipimosi 
pabaigoje, Lietuvos katali
kai ir jų atstovai "prisijungę 
prie galingos pasaulio sąži
nės protesto bangos“ ir rei
kalaują, kad tie eksperimen
tai būtų nutraukti, kad visa
me pasaulyje įsivyrautų tai
ka...

Jei tie dvasininkai būtų 
veikę laisvu noru, tai jie, be 
abejonės- pirma būtų kreipę
si į savo žmones, ragindami 
protestuoti prieš komunistų 
beatodairinį ginklavimąsi, 
atominių bombų sprogdini
mą.

Jankaus darbų paroda

Gegužės 25 d. Vilniuje, 
teatro muziejuje- atidaryta 
valst. operos ir baleto teatro 
vyr. dailininko Juozo Jan
kaus darbų, dekoracijų, kos-

į Maskvą
su geriausiais pastatymais! 
išvyko Kaune veikiąs lėlių 
teatro kolektyvas. Jis buvęs 
vienas iš nedaugelio "išrink
tųjų* *, pakviestas pasirodyti 
Maskvoje, šalia kauniškio, 
Maskvos apžiūroje dar daly-, 
vavo penki kitų Sovietijos 
miestų teatrai.

Teatrai
Lietuvoje šiuo metu vei

kia 11 teatrų. Jų repertuare 
esama per 150 sovietinių au
torių. rusų ir vakarų klasikų, 
užsienio kraštų “pažangių 
autorių“ (pvz. JAV A. Mil-

ria, bet ir ginklu rankose su
kilo prieš raudonąsias pajė
gas ir jas mušė lauk iš kiek
vieno tėvynės kampo.

Visos šios kovos ir kančios 
buvo apvainikuotos didžiau
siu laimėjimu—Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymu.
Nors ir trumpam, bet nepri
klausomybė buvo atkurta.

tautos pastangos ir 
Į pasišventimas.

Didieji ir ryžtingieji tau
tos žygiai juo toliau, juo di-'
dėsniais ir negeriančiais svy-| □. paštžaaeKime visomis
tūriais šiandien matomi. To- savo galiomis—kova. darbu_________

švyturiais matome: ir aukomis—padėti paverg- Tnn bfl,i , 
1863, 1918-1920 ir tajai tautai nusikratyti bol-'kompartijos 

1941 metų sukilimus bei ko- ševikinę priespaudą ir atgau
tas, 1944 metais VTjIKo ti laisvę ir nepriklausomybę.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto (Vilkoj 
raštinės naujas adresas yra 
toks:

33 W. 42 St., Room 1830, 
New York 36, N.Y.

Telefonas: LA 4-6484.

’ROJUJE“ ir "PEKLOJE*

ne*. tzv, ir Rok; kv ir kt.

kiais
1831.

pavergtoje 
cio balsas

Visasąjunginės'į sąlytį su vokiškųjų nacių
šalyse, taigi ir 

Lietuvoje, pilie-
v adais. 

Stalinas ir Hitleris tik

Komunistų "rojuje“ plie
no fabriko darbininkas turi 
dirbti 3 vai. ir 48 minutes, 
kol uždirba svarą jautienos 
mėsos, ir 3 vai. 31 minutę, 
kol gali pirkti svarą sviesto.

O buržujų "pekloje“ — 
Jungtinėse Amerikos Vals-

VYRIAUS1OJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO K-TO 

Pirmininkas dr. A. Trimakas Vicepirmininkas J. Audėnas 
Sekretorius J. Stiklorius

New Yorkas, 
i962 m. gegužės 30 d.

Sovietų žiaurybes prisiminus

lygus anam šu- spalvomis skyrėsi. Ką jų vie- i efe toks pat darbininkas 
lojančiam į mėnulį. Pi- nas vykdė Vorkutoje, Trofi- 'Jauį-lenos ^varą nusiperka 

lietis turi tik dairytis, sau- movske, tai antrasis pas sa-1 uz . rr*"lucį,J darbo atlygĮni- 
gotis, kad nepasidalytų kan- ve tokias vergų stovyklas;ma,11 , minucl0 atlyginimo 
didatu i H. Tautvaišienės turėjo Buchenwalde ir kitur. pa. anka nusipirkti svarą

mui,

turėjo
aprašytą Tautų kapinyną O mūsų tautos sūnų ir dūk-
Sibiro tundroje, i Lenos upės 
Trolimovsko salos žvejų ū- 
ki. Tiesa, tas ūkis jau likvi
duotas- nes pats ūkis 
toks, neapsimokėjo,

i ų būta ir tebesama iki šiol 
tose vergų stovyklose. Mūsų 
tėvų žemės gyventojams

J. Vlks
Kaip ten beišsisukinėtų Į tas paliktas kaip buvo. Esą-1 se, nes Sovietų Sąjunga be 

—i------- --------------- —a----------- i._r_ l nėra įmanoma. O\ isasąjunginė komunistų ma sovietinė santvarka kaip 
partija- kaip ji bemėgintų tik daugiausia suteikia gal i-
suversti kaltę įvykdytų ir te-'

, ... , A be vykdomų žmonių me-ier> ir lietuvių dramaturgų ,
• i • d *, w-, • - ’ dzioklių vergijon darboveikalai. Paga Vilniaus ra-

dijo paskelbtus 
pernai

duomenis,

kaip lemta buvo iškentėti vieną ir 
nors antrą okupaciją ir patirti, 

vergų naikinimas buvo įvyk- kokiomis priemonėmis buvo 
dytas su kaupu. Bet panašūs įgyvendinamas nacizmas ir

sviesto.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.:ūkiai steigiami kitose vieto- bolševizmas. Savo esme abu

yra artimi giminės ir abu šie. ’ Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

mybių visokioms šunybėms 
tarpti, niekšams priešakyje
gyvenimo atsistoti ir žmo- pi r-imcdzioti.

kia kitas tautas suvirškinti.
vergų tarp pavergtų tautų1 Maskvinė okupacija iki 
bet kuria proga ir bet ku- $iol Lietuvoje pilnoje galio- 
riomis pi i tnonemis galima je. Juozas Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s
Į Birželio mėnesis Lietuvos; romanas Iš Vinco Kudirkos 

medžiokles Į gyventojams tai didžiųjų į gyvenimo, 394 pusi. kainažmogaus visiškam pajungi-; niškumą mindžioti, iš žmo- O tos žmonių __
mui Rusijos imperialistinei gaus tyčiotis. Nors valdžioje dabar vykdomos pi isidcn-' kančių pradžia, tautos naiki- $4.00.Vilniaus akademinio • aktvhZi ' r • T 7 •- * * valstybei stiprinti, visviena atsirado kai kurie nauji mamos teatro pastatvmus ror.;- 1 - , x J1 - toj partija nesą atsakomy- žmones, bet esmine sovieti-žiūzėjo apie 150,000 žiūro-

skambiomis frazėmis, 
kaip štai — komunizmo san-
giant n imu atžymėta. Ir tų kančių 

dar galo nematyti. Maskvos!.

tiumų, eskizų paroda Para- « bu' ° i domas žiaurybes....____ J-.-,- • , lapie 120,000. Šiaulių teatre;
bę už įvykdytas ir tebevyk-; nė-kolchozmė valdymo sis- tvarkos igv ei dinitnu, žmo- komunizmu pakaustyti poli- < LANKOS,

Alė Rūta, MOTINOS

da suorganizuota dailinizko 
50 metų jubilėjaus proga, ir 
joje eksponuota apie 120 
darbų.
Per daug lėti sėjos darbai

Šiaulių 
per 110.000 ir t.t.

šiuo metu ir vasaros sezo
ne I ietuvojp lankosi ir lan
kysis svetimų kraštų teatrai 

u

tema palikta kaip buvusi — 
Mėginta visų tų niekšybių, nekritikuotina. įstatymų ne-

praeityje įvykdytų ir dabar 
tebedaromų, kaltę sumesti

paisanti, politines laisves če
kisto kumštyje laikanti

. gastrolėmis. „
(Ej Per spauda, radiją' )ankesi DaUgpilio dramos te

Stalinui Bet Visasąjunginė t Visasąjunginė kompartija 
ompartija visada ir visur tvarkosi iš viršaus į apačią.

gaus cksplotacijos panaiki
nimu, naujo žmogaus išauk
lėjimu ir... "savanorišku“ už
sidegimu besiveržiančių i 
tas vergu darbo stovyklas... 
kokia šlykšti veidrnainvbė!

motinos mciię,

nuolat girdėti raginimai sku- j at, .,St hii lio 
binti jmasario sėjos darbus, i vyksta moldavų 

dramos teatras.Kad jie uždelsti, pavėlavę 
paliudijo gegužės 22 d. per 
radiją kalbėjęs žemdirbys
tės inspekcijos
Simaitis. Jis teigė: sėjos dar
bai kolchozuose ir soveho- 
zuose vyksta per daug lėtais 
tempais. Jei pernai Iki gegu
žės 20 d. buvo pasėta 71 b 
visų sėjamų kultūrų, tai šie
met įvykdyta tik 36^ plano. 

Elektra —trim ketvirtim 
kolchozu

(E) Per Vilniaus radiją 
nuskambėjo pasigyrimas

muzikinis
Gegužės

mėn. antroje pusėje Lietu- 
į vos rajonus, kolchozus, lan. 

viršminkasi vįSų Lietuvos dramos te
atrų aktorių grupės. Gastro
lių metas tik prasidėjęs, ir 
jis numatomas vykdyti ir vi
sa vasarą. Manoma, kad tos 
teatro grupės sugebėsiančios 
aplankyti beveik visus Lie
tuvos rajonus.

Kauniečiai "entuziastai“ 
išvyko į statybos darbus

(E j Gegužės 24 d. Iš Kau-

1.. firamo-1<- Stalino vykdomą po- tai yra centralizuota, demo. tai sovietinės kasdieny-
nr^lžio^ pritarė jo niekšingiem kratijos dėsnių nebojant!, gyveni mo palydovė. To-

'. - • įf,a’bam. Tik taria drjso kom- Savo vidaus tvarkymosi dva- niūrioje sovietinėje vals-
partijos vadovybė viešumon 
iškelti Stalino nusikaltimus, 
kai anas jau buvo miręs.

Bet gi šalies valdymo sis- Į.............. .  ...........
tema, administracijos apara- nės Rusijos metais buvo ba

je niūrioje sovietinėje 
šia panašėjanti į kariuome- tybėje be veidmainystės jau 
nės drausmės batalioną. To- niekas r.cissiyerčia. O ver- 
ji partija savyje ugdo val-j"anis lemta lik visa tai ste- 
dantįjį luomą, kokio cari- bčti, dirbti ir mirti.

kelialapiais trečioji jaunuo- ^žiai
lių grupė. Visi, sakoma, iš-! Visoms valstybės atsakin 
vyko entuziastingai nusitei-įgoms pareigoms skiriami a- 
kę. Jie išvyko tiltų per Vol-inie asmens—stažuoti komu- 
gą statybos darbams į Sara

f Visasąjunginiu koinunis- 
jorija — stambieji žemval- tų įgyvendinta santvarka ir 

jų valdymo priemonės savo 
laiku paskatino Europos vi
duryje įsiveisti fašizmui, na
cizmui. sužlugdyti rlemokra-

tovą, be to, į Alma Ata ir ki
tas vietoves iš viso jau išvy
ko 50. Netrukus laukiama, 
kari "savanoriškai“ pasisiū-

elektrifikuojamas žemės ū- n0 j Saratovą, į statybos dar- daugiau lietuviško jau
kia. Kolchozuose dar šiais bus. išvyko su komjaunimo ni™o

romanas apie 
jos tikslą ir 

vai- 
įr ti- 

397 psl.,

tikai kaip drumstė, taip ir 
tebedrusčia tarpvalstybinius išauklėti savo
santykius. Ugdomas pašėlęs pilnais žmonėmis i 
ginklavimasis. Juo daugiau kra*s ^lietuviais, 
kalbama ir dedamos pastan
gos visuotinai taikai įgyven
dinti, juo sparčiau kalami

kaina $4.00.
Jurgis Gliaudą. SIKSNO- 

nri n • ’ -i • *• .SPARNIŲ SOSTAS, premi-
^nklai zmogm naikintu Mo-Į juotas romanas iš politiniu 
kesčių našta gyventojams di- emigrantų gyvenimo, 268 

psl., kaina $2.50.deja. Kultūra tramdoma, jos 
raida lėtėja.

Ir viso to sudiumsto gyve
nimo tikrieji kaltininkai yra 
Maskvoje susimetę. Savo ša
lies ir jos pavergtų kraštų

rusfekasis imperializmas yra 
komunizmo skraiste pri
dengtas, interiiacionalizmu 
dabinamas, o faktinai ru- 

_____ _ siškasis nacionalizmas bran
kių galimybių "kritiškai min- ™°/ ai^ai pasukus į tas fa- dinamas. Todėl Sovietijos 
čiai prasiskverbti į tą naują šistines sutemas, šunkelius, salyje gyventojų gerovė iki 

_ v* 1  i-i _ ' nriKi-onrlinr, O- šiol nent*ašokn parinSc Plici-

nistai, klusnūs kompartijos ti jos pradais grindžiamas vi 
vadams. Tuo būdu nėra jo- daus santvarkas. Ir gyveni-

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

Pranas Naujokaitis: U-
gyventojų sąskaita ugdomas! PELIAI NEGRI2 T A I

-----------KALNUS, 50!) pusi., kaina
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti
raudonųjų biurokratų klodą, pribrandino ir antrąjį pašau-[ šiol neprašoko carinės Rusi-i Keleivio administracij o j 
Tai sauvaliavimui derlinga J’™ karą, komunistinės Mas-! J°s pragyvenimo lygio. Bet; 636 Broadway, So. Boston 
dirva. kvos paskatintą^ jai suėjus savo imperialistinėmis už-'27, Maa&
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nieko neapsaugos, nes visas 
oras, žemė ir vanduo bus, 

; užkrėsti tų bombų nuokrito- 
mis. Vienu žodžiu, gyvenam 
neramiais laikais.

— Nekalbėk taip, Maiki, 
ba ir man darosi baisu. At
rodo, kad nebus jokio ratun- 
ko.

I talką šalpai!
Tūkstantis nauju nariu 

Baltui
likos lietuviai, šalpai mes 
turime dar seniau atvykusių 

Dėl didžiųjų valstybių ki- lietuvi« suorganizuotą Bai- 
virčų ir karų mūsų mažos ** Kemklm J!’ bukim J°

a • tautos žmonės nekaltai ken. Sa’ ° nario mokesčiui —Apsisaugoti nuo atomi- . _ įgalintam Balią šelpti ne-
mio karo, jeigu jis įvyktų, ne- zmcnišką4is1naU(t1ojimą> ' kaltai kankinamus tautiečius 

Įsivei’žęs i mūsų tėvynę ^ibii e, Lenkijoje, Lietuvoje
okupantas, rusų tautos at- 11 \*SU1 k*tur; 
matų vadovaujamas, komu- Noktu sužinojus, kad Di- 
nizmo vardu vir ai apiplėšė dži°j° New Yorko mieste ir 
lietuvius. Iš žemdirbiu atė- apylinkėje gy vena apie Į 
mė ju prakaitu laistoma že- *',090 lietuvių, o Balfo nuo-

būtų lengva, tėve. Bet tikė
kimės, kad niekas nedrįs jo 
pradėti ir kad mes jo nema
tysime.

PATIKSLINIMAS

SENAS KARYS TARP JAUNŲJŲ

Dauguma l ordnam universiteto studentą gen. Iioug. 
Lis Mac Ari tirą pripažino paskutiniąją 50 melą žymiau
siu kariu, iš kairės ir dešinįs stovi du studentai, kurie 
universitete ruošiasi ir atsargos karininką pareigoms.

. ..... mp Vienui išžudė kitu^ laimių nariu via vos tik ke-j Pereitame Maiklo su Tėvu m?‘.. . , 1. :1.e.’ , i- ,Todėl neatiI pasikalbėjime įsibrovė ke-“ d 1
Į lėtas klaidų. Pirmos skilties 1
I apačioje, prie Maikio kal
bos buvo prijungtas tėvo 
klausimas: ”O koks iš jų 
pažitkas?“ Tėvo klausimas 
turėjo būt pradėtas nauja 

1 eilute
Anuos skilties vidury, kur $>'«* * P' otėvių jiems pa 

kalbama apie biržos nuosto- llbtM n;
liūs, buvo iškleipta viena pi
nigų suma. būtent: ”Supe- 

hior Oil kompanijos šėrų 
kaina per tą dieną nukrito n}mui»
$36.50. Kas turėjo nusipir-il lose gamtos saugose.
kęs 1000 šėrų, tas per tą 
dieną neteko $36.50.“

Iš tikrųjų gi Maikis aiški
no tėvui, kad 1000 tokių 

nuostolis

,ų—kolchozų, is miestelėnų dėliotam, užrašykim ant vo- 
atėmė dirbtuve.', prekybos ko: dalias, 100-sis skyrius, 
verslus, uždiaudė savaian- Grand St., Brooklyn 11, 
kiskus amatus. Maža to. N.Y., įdėkim$1.00 irtapkim
Tūkstančiai padoriausių lie
tuvių šeimų su mažais vai- 

paliegusiais seneliaiskais,

mė į Sibiro poliarines sritis 
ne tik lėtai bado mirčiai, bet 
ir, priešų piktam pasitenki

ni kančiai žiau-

zarbingais Balfo nariais. Ki 
vur gyvenantieji siųskite do
lerį savo skyriui.

O kam galimybė leidžia, 
bent kiek ir daugiau paau- 
kokim. Pakvitavimus Balfas 
tuoj prisius. Kiekvienas į- 
ireštas doleris faktinai padi. 
deja, išgaunant gėrybes šal
pai ar reprezentuojant lietu

— Gera diena, tėve! • bus karas, ar ne?
— Jes, Maiki, šiandien! — Karas, tėve, žemės pa-! šėi-ų nuostolis buvo ne 

diena nesiekta, ale negalim Į viršiuje niekad nesustoja. Ir $36.50“, bet lygiai $36, 
labai džiaugtis, ba nežinom, j šioje valandoje, kai mudu 500.00.
kas bus lytoj. čia kalbamės, karas liepsno-i Tos pačios skilties apačio-

Rytoj, tėve, gali būti’ja Azijoj, Afrikoj, dažnai 
užsidega Pietų Amerikoj ir 
kitur. Bet aš suprantu, kad 
tėvui rūpi klausimas, ar bus

dar gražiau.
— Bet tas nėra garantuo

ta, Maiki. Rytoj gali būti 
regli sūdna diena. Juk tu

je iškreipta sąvoka ir apie 
prezidento supykimą. Iš
spausdinta taip: ”Bet unija 
išreikalavo ilgesnių atostogų

Mes turime 2 knygas: B. 
Armonienės "Palik savo a- 
šaras Maskvoje“, anglų kal- 

1 ba, ir H. Tautvaišienės 
”Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje“, lietuviškai. Abi 
knygos yra tarsi kaltinama
sis aktas komunistams ir jų 
pataikūnams.

Smulkaus prekybininko 
dukra H. Tautvaišienė su 
vyru 1941 m. birželio 11 d. 
buvo komunistu suimta ir iš-

Kyšininkavimas Lietuvoj
(E) Kyšininkavimas So- nančių aplinkybių atveju nu- 

vietų Sąjungoje ir jos pa- matyta ir mirties bausme, 
vergtuose kraštuose auga Tačiau kyšininkavimas ir 

\iam.' JAV įstaigose n kitose tjjena jg dienos. Jau nebepa- toliau klesti. Misiūnas, beieš-
•a’daios organizacijose. kanka Įstatyminių pritino- kodamas kyšininkavimo au- 

Baigiant šį maldavimą, nių vįs dažniau šaukiamasi gimo priežasčių, vis kalbė- 
noiiM (lai štai ka priminti. visuomenės talkos kovoje su namas apie tas nelaimingas
L Tautvaišienė savo knygo- kvšiu ėmimu. Žinoma, jei
e įaso, kad mūsų tautiečiai kyšininkavimas vis daugiau

'praeities atgyvenas“, at
kreipia dėmesį į biurokratiz-

nuo pirmojo Golgotos kelio kjegti ui komunistinės pro-, mą ir reikalą su juo kovoti, 
žingsnio iki pat mirties kai- .)agandos akimis kaltinti te-!Šis biurokratizmas esąs įsi
ūčio, tikėjosi ir laukė vien gaijma... praeitį. Tai esanti veisęs į kai kurias valstybi- 
\ menkos lietuvių pagalbos. Įjįaurį liekana, tai praeities nes įstaigas, ir susidaran-

karas tarp Jungtinių Ameri-| ir kitokių pridėčkų, kurių .........
skaitai gazietas, tai turėtum kos Valstijų ir Sovietų Rusi- piniginė vertė buvo apie $4 vežta. Pakeiej } Sibirą ji 
žinoti, kad visas Bostonas įjos. ar ne taip? savaitėje kiekvienam dar- (kaip ir kitos) ouvo atskirta
gali į dulkes pavirsti i — Šiur, Maik, aš noriu ži- binmkui. Prezidentas baisiai nuo vyto n ei skėčių keliu

— Tėvas gal sapnavai: noti apie tą karą. supyko ir visokiais grasini- nugrūsta per Altajaus kras-
laikraščiai to nepranašauja ! — Apie tą karą, tėve, sun- ™ais kainų pakėlimą sulai- *4 1 poliarinę Alkti.. len iš-

Šiur, kad pranašauja.1 ku ką nors konkretaus paša 
Ir ne kokie balamutai apie kyti. Santykiai įtempti, ir pa. 
tai kalba, ale mokyti dak- rako tam karui yra. Abudu 
tarai išfigeriavo, kad mūsų kraštai ruošiasi, kaip sako- 
miestas gali būti sumaišy- ma, apsigynimui. Ruošiasi, 
tas su žeme. Sako apie ketu- ginkluojasi ir tuo pačiu iai- 
ri milionai žmonių pražus, ku kalbasi apie nusiginkla- 
Taigi gal ir mudviem bus vimą, nes karo visi bijosi, 
kaput. Mūsų Amerika bando į-

— Bet tėvas nepagalvoji, temptus santykius švelninti, 
kad 4,000,000 žmonių negali Sutramdė jau kelis savo ge- 
Bostone pražūti, nes iš viso nerolus, kurie aštriai kalbė-

tą į poliarinę 
tisus tris žiemos mėnesiuskė...“

Iš paskutinio sakinio išei 
na, kad prezidentas baisiai nei šviesos pašvaistė nepasi- 
supyko ant plieno darbinin- r°d°. Šaltis 50-TbC laipsnių

tamsi nakti nei saulutė,

Kitos vilties nebuvo. į rūdys... Tai viešoji propa-
Trtmimai ii- šiandien te- gandos pusė. O patys gyven-

H-vyksta. Mūsų šventa pa- tojai, kad ir Lietuvoje, aiš- 
reiga atsiliepti į vargstančių kiai žino, kur tenka ieškoti metu, apie tai, aišku, Misiū 
-auksma; ypač minint Bai- to kyšininkavimo priežasčių nas negali prasitarti, 
ųjį Birželi. • * ir kas čia daugiausia kaltas. Toliau Aukšč. Teismo na.

Balfo 100-sis skyrius tiki, i šį kartą pasekime ”Tieso- rys Misiūnas pastebi, kad į- 
je“ (114 nr.) paskelbtas staigų tarnautojai esą žmo- 
Aukšč. Teismo teisėjo J. Mi- "ės, vi* dar neatsikratę pri- 
siūno mintis. Jis savo straips- vačąsaysnsnkiškume jausmo 
nyje pasakoja apie organi-įb' čia jis ypatingai iškelia

cios sąlygos kyšininkauti. 
Kad biurokratizmas išbujo
jo tik bolševikinio režimo

(94F laipsniai). Sniego pu- 
gos-purgos tokios dažnos ir 

vertės visokių pridėčkų. Iš baisios, kad virtomis priver- 
tikrųjų gi Maikio buvo pa-'čia ledinio sniego kalnus (ir ,1US 
sakyta, kad prezidentas su- įJuose palaidoja barakus ir 
pyko ne ant unijos, bet ant žmones), o kitui

ku unijos, kuri išreikalavo 
kiekvienam darbininkui $4

kad New Yorke ir jo apylin
kėse gyveną lietuviai at- 
Įįj-ging ;•t.ikiarnaf flėmCSį Šal
pai ir bent tūkstantis naujų 
narių prisirašys Balfe.

I talką bendrai lietuvių 
šalpai!

Rašykimės visi į Balfo na.

išrausia

cia nėra nei vieno miliono. 
— Bet taip rašo angelski

peiperiai. Maiki.
— Jie rašo tokias sensaci

jas tam, kad žmonės smal
siau juos pirktų, tėve.

— Nu, tai pasakyk, kiek

jo prieš komunizmą. Tuo 
tikslu buvo užmegzti santy
kiai ir kultūros dirvoje. So
vietai atsiuntė Amerikon sa
vo klasinių šokių baletą, o 
mūsiškis Valstybės Departa
mentas nusiuntė Rusijon

galėtų pražūti pagal tavo ro-jbūrį džiazininkų, kurie pler 
kundą, jeigu prasidėtų vaina Į pia saksofonais ir šoka tvis- 
ir maskoliai paleistų į Bos
toną kokį tuziną mergatonų?

— Sakyk, megatonų.
— Nu, tai kas būtų, jeigu 

paleistų tuziną megatonų?
— Kas būtų, jei taip atsi

tiktų, to. tėve. niekas negali 
pasakyti. To nežino nei tie 
mokyti daktarai, kurie pri
skaičiavo Bostone iki ketu-

plieno kompanijų, kam jos 
pakėlė plieno kainą, ir viso
kiais grasinimais privertė tą 
kainų pakėlimą atšaukti. Dėl 
to biržoje kilo panika. 

RAUDONASIS ŽODYNAS

Lietuvos Vartotojų koopera
tyvų sąjungos sistemą—čia, 
esą, dažnai iš vienos vietos 
į kitą perkeldinėjami žmo
nės, padarę nusikaltimus, ap
sivogę, kyšininkai ir girtuok
liai. Visi jie skiriami į vado
vaujančius darbus, tuo tar
pu, kai, pasak Misiūno, juos 
reikėtų siųsti dirbti fizinio 
darbo. Be to, Lietuvoje dar 
esą, teigia Misiūnas, ir advo
katų, kurie už dideles pinigų 
sumas bando pateisinti stam
bus nusikaltėlius. Pagaliau, 
Misiūnas šaukiasi partinių 
organų, visuomenės, spau
dos, darbininkų talkos kovo
jant su kyšininkavimu. Jis 
r.urodo, kad gyvenime įsi
tvirtinanti nauja, komunisti
nė moralė ir—nutyli, kad to
ji naujoji moralė kaip tik ir 
sudarė palankiausias sąly
gas kyšininkavimui bujoti.

zuotus kyšininkavimo atve
jus. Jis nurodo, kaip, pvz. 
kyšininkai iš Joniškio suda
ro sandėlius su vagimis ir 
grobstytojais Pavenčio suk
raus fabrike ir Joniškio run
kelių priėmimo punkte. Tie 
kyšininkai — vis, pasirodo, 
su partiniu bilietu kišenėje 
ir dažnai turi atsakingas pa
reigas, kaip vyriausiosios 
tiekimo-realizavimo valdy
bos prie min. tarybos parei
gūnai ir pan. Nors, girdi, 
mūsų visuomenėje, anot Mi
siūno, pastebimas aukštas 
žmonių sąmoningumas, ky
šininkai negali ilgai parazi- 
tauti, bet... jų byloms, sukty
bėms galo nesimato. Jie 
smarkiai baudžiami ir drau
ge jie tarpsta.

Misiūnas kalba apie kyši
ninkavimą kaip apie visą So- 
vietiją palietusią blogybę ir 
įtaigoja, kad kapitalizmas 
buvęs tiek stiprus, kad jo at
gyvenos ir dabar nenugali
mos. Jis nekalba apie tai, 
kad siekimas pralobti, su-Į 
kurti ''miesčionišką gyveni
mėlį“ kaip tik vra išdava ko- 

1 munistinio režimo, kolchozi
nės sistemos, begalinės biu
rokratijos, netikrumo, mažų 
atlyginimų — tik jie sudaro 
vešlią' dirvą kyšininkavimui 
tarpti.

Dabar toji kova su kyši
ninkavimu aštrėjanti. O ka
dangi šiuo metu Sovietijoje 
priimta remtis Lenino žo
džiais, ir Misiūnas primena 
Lenino skelbtą kovą kyšinin
kams. Tai vis rodo, kad su 
kyšininkavimo blogybe ne
sugebėta susidoroti net 40 
su viršum metų. Lietuvoje

Balfo 100-jo Skyriaus vardu
L. Norkus,

N’.Y. Balfo Sk. sekretoriusžemes pavirsiu.
Knygą parašė ta. kuri pa-!

ti ten buvo ir matė, kaip j 
mūsų lietuvės motinos, para
zitų graužiamos, badauda- 
mos, komunistinių varovų 
grasinamos sunkiai dirbo. 
Šiltinės ir kitų ligų kamuo
jamos mirė motinos ir jų 
vaikai. Pūgai šėlstant, ba
rako duiys užverstos sniego 
kalno. Viena motina, išbadė
jusių vaikučių prašoma val-

Didžiąją vagių niekas nenai
kina. o mažuosius karsto.

Štai koks yra tikras komu
nistų vartojamų kai kurių 
žodžių turinys:

Istorija yra tas. kaip parti
ja šiandien liepia pakeisti

............... taL bu.V° Sak?a pe,eiP ?yū“ rizikuoja gyvybe ir.
todėl pirmutinio ameriki7lXrP,C PraSiP'"USi '
čiu koncerto Maskvoje at- U|«i,vinima, —karinė o-!'?ky,?' ls.lcn'hl/:l t,k' “ bcntj

kupacija, atpalaidavimas rū- k? »auU .san,!'''y paf k,.'n’u’ 
pintis savivalda. I Y,espat,u" vaikučiams

Liaudie, demokratija vra 'JZk^t'- h,t' ^gailestingos 
komunistų diktatūra. ‘ pu80s l'a-,,,I:!’ nutrenkia-

Statistika — tokie skai
čiai, kurie geriausiai tinka

tą. Rusijoj- kaip ir kituose 
Europos kraštuose, tokia 
muzika ir šokiai nepriimti, 
tod
čių koncerto Maskvoje 
ėjo pažiūrėti ir pats Chi-uš- 
čiovas. Žiūrėjo ir šaipėsi, 
kaip amerikiečiai tursinasi 
ir spardosi; susilaukęs pir
mos pertraukos, išėjo. Bet

rių milionų žmonių. Apie rusų jaunimui tokia rėkian-
megatonus mėgsta kalbėti ir 
rašyti ne tiktai mokslininkai, 
bet ir kariškiai, ir dvasiškiai, 
ir paprasti politikieriai, ku
rie nieko apie tai nežino, 
arba žino tik tiek, kiek laik
raščiuose mato. O tie laik
raščiai, kaip sakiau, mėgsta 
pūsti sensacijos burbulus, 
kad smalsuoliai juos gaudy
tų.

— Tai tu rokuoji. kad vai
nos nebus?

— Tėve, kalbėk lietuviš
kai. Sakvk karo, ne "vai
nos“. ‘

— Maiki, vaina geresnis 
žodis, ba Lietuvoje visas 
svietas taip kalbėjo, ir visi

ti ir tranki muzika patinka. 
Sakoma, kad jauniems ru
sams ir tvistas patinka — 
gal tai dėl to, kad tie dalykai 
atvežti iš Amerikos. Taigi 
visokiais būdais bandoma 
santykius švelninti, kad ne
prieitų prie karo; tačiau dėl 
Berlyno Amerika negali su 
Maskva susitarti; taip pat 
negali susikalbėti ir dėl nusi
ginklavimo. Abidvi pusės 
šypsosi ir kartu stiprina sa
vo karo jėgas. Rusija net ir

ma net už 2-ių kilometrų ir
sniego kalne palaidojama.

. . .x. Badu mirė ir jos vaikai,savo žmonėms ir kitiems ap- Kje|. ,,.ic ša,tos sie.
gaudinėti

Teisybė -
ko partija.

Autonominių socialistinių 
valstybių bendruomenė __
tie komunistiniai kraštai, ku
riuose vyrauja Sovietų Są
junga.

Imperialistas, kuris nori, 
kad kiekvieną kraštą valdy
tų laisvai išrinkti atstovai.

Kapitalistas, kuris negali 
suprasti, kodėl jis nenori

ką šiandien sa-

GERIA Į SVEIKATĄ

Jarkie Van Velsen kelia is
paną vyno taurę į ispanu 
mokyklinio laivo Juan Se- 
hastian d e Elrano jūrinin
ku sveikatą. Jūrininkai at
sakė. pakeldami taures už 
Amerikos astronautus. Is
panu laivas pavadintas vy
riausio karininko vardu to 
laivo, kuris keliavo aplink 
pasaulį ir 1520 m. .jo vadą 
Macellaną užmušus Filipi
nuose. perėmė vadovavimą.

KROKODILAS RYJA 
AKMENIS

Nuostabu, bet taip yra. Jis 
avo pilve nešiojas apie 10 
'Varų akmenų. Mat, kitaip 
lis negalėtų panerti vande
nin, vis viršuj plūduriuotų, 
odei jis ir nešiojas pilve ak

menis, kaip tuščias laivas 
plaukdamas pasikrauna ką 
tors sunkaus.

nos gulėdamas, jaunikaitis, 
pro plyšius sniegu apipusty- 
tas, miištantis. keletą valan
dų silpnu balsu maldauja už
kloti iam pečius, bet nei vie
nas iš barake gulinčių nega
li jo prašymo patenkinti, ne
pajėgia ii patys atsikelti- 
nors ir labai ’ orėtų panėti.

H. Tautvabier.ė, pati mer
dėdama. šiltinės irios ka
muojama. mate ir slaugė ba-! 
du miršta:?'-’s motinas iij 
ju kūdikius, kurių lavonėliai, 
prie baraku sienų kartais iš-Į 
gulėdavo po kelis mėnesius. Į 
Tik orui atšilus lapių ap-į 
graužtus k a u i< liūs galėdavo į 
palaidoti. Daug. daug ir kitų 
baisiu vaizdų šioje knygoje 
aprašoma.

Išlikusių gyvų brolių ir se
sių viltis esame mes, Ame-

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

Kas nenorėtų! Juokas ir 
era nuotaika tai juk sveika- 
a. Todėl įsigyk Antano Gu
daičio humoristinių eilėraš- 
iu ir satyrų knygą “Anapus 
alite gauti ir Keleivio ad- 

gi buvo atitinkamai papildy. Į Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
tas Baudž. Kodeksas. Už ky- ninistracijoje.

įšininkavimą baudžiama nuo Pažymėtina, kad šią kny- 
j3 iki 15 m. kalėjimo, nutrė- rfi skaitydamas ne tik juok- 
’ mimo bausmėmis, su turto i 4ies, bet ir susimąstysi, pa- 
konfiskavimu ir dar sunki- matęs pliką teisybę.

:bl,’.g'au komunisti-— . -x„ santvarkOj
Taikus sambūvis, kada jūs 

taikiai sutinkate ir pasiduo
date komunistų pastangoms 
jus pavergti.

būtų daugiau pinigų lenkty
niuoti su Amerika erdvėje, 
vandenyne ir sausžemyje. 
Mūsų valdžia ragina gyven-

žinojo, ką tas reiškia, oj tojus statyti slėptuves nuo 
apie karą tenai niekas ir ne
girdėjo.

— Bet dabar, tėve, ir Lie

branduolinių bombų. Tačiau,_______ ___________ ___
yra žmonių ir laikraščių, ku- Pakalbinkime draugus, kai*

irie mėgsta žmones gąsdinti; rnvn»" ū oažistamus užsisa- 
tuvoje priimtas karas. į jie sako, kad pradėjus bom- kyti “Keleivį." Kaina 

— Nu, tai kaip tu mislint boms kristi, tos slėptuvės penki doleriai.

I
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J. KAMINSKAS

Mano dėdė Gabrys veda
(Ii vaiko atsiminimų)

Tęsinys
Kai gerai išmiegoję pabudome, kėlėmės. Man, pradė

jus stebėti kas darėsi, i akis krito anksčiau nepastebėtas 
dalykas: mes, rodos, būsime praradę mūsų dėdę Gabrį, j 
Jis jau naktį atskirai nuo mūsų miegojo. Kai sėdome val
gyti pusryčių, dėdė sėdo kartu su dėdiene ir kai ką kalbė
jo, vis kalbino pirmutinę dėdienę.

Dar buvau per mažas, kad suprasčiau- kas čia darėsi, 
bet sū laiku vis labiau ir man aiškėjo, kad mūsų šeimoje 
kūrėsi nauja šeima, dėdės Gabrio šeima. Atrodo, kad ma
no tėveliam tas iš karto buvo aišku, turėjo aiškėti ypač ma
no mamai, nes kaipgi galėjo sutilpti prie vienos kūrena
mos krosnies dvi šeimininkės. Tik viena—mama ar dėdie
nė— turėjo vesti visą tvarką prie stalo bevalgant ir vi
sam mūsų name.

Tikrąją tvarką ir čia darė tėvelis. Jau po kelių dienų 
visi mes žinojome, kad iš visos mūsų sodybos tėvelis išsky
rė dėdei Gabriui sodybos dalį ir prie jos 15 hektarų žemės 
atskirai ūkiui kurti. Dėdė Gabrys savąją dali atsitvėrę, 
jam teko ir keturios suaugusios obelės. Besikūriant dėdei 
reikėjo statytis klojimas, gyvenamas namas, klėtis, tvar
tas. Tėvelis turėjo, be dirbamos žemės, dar gražaus miš
ko. gražiai suaugusio pušyno. Dėdei statvtis tėvelis pasky
rė ir to pušyno barą, pats turėjo ir iškirsti. Prasidėjo kar
štą darbymetė. Tėvelis, nuo kitų darbų nutrukdamas, dė
dei gelbėjo. Statyti pradėta klojimas, o vėliau klėtis. Su 
gyvenamojo namo statyba nusitraukė iki pat rudens. O 
gretimai su trobesių statyba vyko ūkiui reikalingi} padar
gų ruošimas. O tų reikalų kiekvienam naujam ūkiui yra 
šimtai. Tačiau sulaukus rudens ir daugiausiai paties dė
dės pastangomis mūsų kaime gretimai mūsosios išdygo 
nauja sodyba ir iš gyvenamo namo kamino jau rūko dė
dienės kūrenama krosnis.

Bet dėl visų mūsų tos sodybos vartai buvo kaip ir nuo
lat užkelti. Nei suaugusieji, nei mes vaikai su dėdės Ga
brio šeima kažkaip ir iš pat pradžios nebendravome. Ne
atsimenu, kad dėdienė būtų bent kartą pas mus atsilankiu
si nors ugnies pasiskolinti.

Kaip dabar suprantu, tame nebendravime būta ir 
tėvelio, o labiausiai dėdienės kaltės. Tėveliui nepatiko 
kam dėdė Gabrys vedė—galėjo ir toliau kartu gyventi, 
duonos jam niekas nepavydėjo. Bet svarbiausia dėdienė. 
Atrodo, ji nenoromis pas mus ėjo iš pat pradžios ir kai 
atėjo, visą laiką buvo skersa- veržte veržėsi atskirai kur
tis ir atskirai gyventi. Per visą laiką, kiek tik atsimenu, dė
dienė nelaimėjo ir manosios širdies. Prie to visko prisidėjo 
ir dėdės sudrumsta širdis ant tėvelio, kad jį išskirdamas 
iš bendro ūkio, skyrė jam per mažą lauko dalį ir skyrė 
lauko vis prastesnius plotus. Taip dėdė, rodos, vertino 
tėvelio jam skirtąją dalį, už kurią jis nieko nemokėjo, 
gaudamas ją pilnon nuosavybėn.

Bėgo greiti metai. Pas dėdę Gabrį atsirado vaikų, bet 
jo sodybos vartai vis buvo ir mums vaikams užkelti. Už
augome, virtome sąmoningais žmonėmis, o mūsų santv- 
kiai pasiliko kaip pradžioje—nebendravome. Buvau jau 
studentas, bet lankydamas tėviškę, tėveliams dar gyviems 
esant, nei karto nesu aplankęs dėdės Gabrio kiemo. Taip 
pat laikėsi ir mano broliai bei seserys. Ryšys su vaikystės 
dienomis, atrodo, buvo nutrūkęs iš pačių giliųjų šaknų. 
Tas mane ir dabar stebina.

Daug kas pasikeitė mano ir mano tėviškės gyvenime, 
kad ir neatpažintumei. Mūsų kaimas išėjo i viekiemius, 
dėdė Gabrys savo ūkį pardavė ir išsikėlė, nupirkęs kitą 
prie Aluntos. Bolševizmas suvarė ir mūsų kaimo ūkininkus 
į kolchozą. Iš mūsų darnios šeimos belikau pats vienas 
ir tai smarkiai pakrypęs. Tėveliai ilsisi Skiemonių kapuo
se, vyresnis brolis Kurklių, jaunesnysis Vorkutos tundro
je. vyresnioji sesuo Kurtavėnų kapinyne, o jaunesnioji 
kažkur dingo Altajaus tyruose ar Lenos upės taigoje. Mū
sų šeimos jaunasis atžalynas pabiro po platųjį pasaulį, ir 
kai man atsitiktinai į rankas pateko mano tėvelių senosios 
sodybos vaizdas, nuotraukoje gerai įsižiūrėjęs galėjau iš 
visos sodybos atpažinti vieną medį, jaunu krūmu augusį 
kluone uosį, dabar jau paaugusiu medžiu virtusį. Jokių 
trobesių ir nei vieno artimųjų žmonių, į kurį dabar galė
čiau prašnekti gyvu žodžiu. Abejoju, ar bėra gyvas ir ma
no žilaplaukis gerasis dėdė Gabrys.

Bepasiliko vis dar gyvas, vis dar spalvingas atsimi
nimu pasaulis ir jame ryškus, jaunos meilės nušviestas 
motinos veidas, motinos, kuri mums ir ūkanotomis dieno
mis pakeisdavo saulę.

Ir kai tiek gyvenimas pasikeitė tik vienos žmonių 
kartos laikotarpyje, savaime kyla klausimas, kas bus su 
mūsų Lietuva už 50 ar 100 metų?

Nebandysiu į klausimą atsakyti, bet vienas dalykasr 
man yra tikras: lietuvių tauta, išgyvenusi tūkstantį metų, I 
kaip sako mūsų senovės tyrinėtojai, ir per tą laiką brendu- *

VĖL ŽYGIUOJA | “NELAISVĘ-

Norma, trijų su puse tonų dramblio žmona, pabėgo iš 
cirko Hatersone. N. J. Ji buvo apsupta statybinės me
džiagos kieme, bet į cirką sugrąžinti tepavyko, kai bu
vo atvestas jos vyras. Jam besimeilikaujant, abu buvo 
surišti ir nuvaryti, kur reikia.

vieno palto. Važiuoju vago
ne su kitais 32 piliečiais iš 
tos pačios vietovės, mažame 
vagone 32 žmonės, tik vyrai. 
Niekas iš mūsų nežino, už ką 
kenčia...“Ii

Ano meto sveikatos liau
dies komisaro pavaduotojui 

i dr. J. Parnarauskui kitas 
nelaimingasis rašo:

Sveikinu iš poselenco e- 
šalono. Gyvename blogesnė
se sąlygose, negu gyvuliai: 
trūksta oro, trokštame ir ba
daujame... Už ką? Pagaliau, 
jei jau mums, tūkstančiams 
suaugusių, kiek galėtų tai
kinti bausmės, tai už ką ken
čia maži vaikai? Jei jau no
rėjote mus išžudyti, tai rei
kėjo rasti gražesnį būdą — 
skiepijimą bacilomis ir būtų 
iš karto baigta, ar kitą ku
rią priemonę rasti.

Būkite prakeikti, Lietu-

džiausiai papasakojo H. .juossavu puJslu.iium. Tesu- 
Tautvaišienė neseniai išleis- žino visos laisvojo pasaulio 
toje knygoje „Tautų kapi- mote»ys, koks iikimas ir jas 
nynas Sibiro tundroje.“ Ją ištiktų, jei kumunirtai savo 
turėtų kiekviena mūsų per- leteną uždėtų ten, kame jos 
skaityti ir tinkama proga pa- gyvena. Kurios sugebame, 
pasakoti, ką skaičiusi, savo rašykime laiškus pieziden- 
pažįstamoms amerikietėms, tui, koną osmanams ir pra- 
(Knygos kaina $1.25, gau- šykime, kad jie. kiek tik ga- 
nama ir Keleivio adm. Red.) Ii, keltų pavergtųjų tautų iš-

1941 m. birželio mėn. bu- uitnio klausimą, 
vo pirmoji Lietuvos žmonių &
medžioklė. Po karo jos buvo---------------------------------
pakartotos kasmet. Viso la- GERIAUSIA DOVANA 
bo tose medžioklėse buvo su
gaudyta ir išsiųsta į komu- Jei galvojate apie dova-
nistų katorgą daugiau kaip ną savo pažįstamam ar 
300,000 žmonių. Iš jų išliko draugui, tai atsiminkite,
gyvų labai nedaug.

Lietuvos žmonių trėmimai ^1OS knygos:
nesiliauja ir šiandien, tik jie 
dabar kiek kitaip vykdomi.
Šiandien stengiamasi, kad 
jaunimas „savanoriškai“ va
žiuotų į Sovietijos gilumą. O 
koks tas „savanoriškumas“

kad geriausia dovana bus

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

, Stepono Kairio “Lietuva yra, aišku is to, kad ten ir budo„ kaina ,5 s0
SlinilC tavo įe

į vos valstybės ir tautos duob
kasiai!“ baigiamas laiškas, sūnus tėvą „savanoriškai“ iš-

Stasys Santvaras

TRĖMIMAS

Žilam sode, kur Nemuno veide atspindi saulė,
Dūzgėjo amžiai, tartumei pilkų bitelių aviliai------
Nors šėlo audros, tvino klastos ir apgaulė, 
šaknim įaugo eglė, girių karalienė, ten giliai, giliai.

duoda enkavedistams, žmo- Kipro Bielinio “Dieno-
buvo laimingesnė, nes tą e- “ ',rašo.VV’^ ™b“ysti už <“1”’ ka‘”a 4*-0O. 
saloną, kuriame ji buvove- n evo nieiją ir t. . . ..
žarna, karui prasidėjus vo- savaitę visame laisva- Kipro B.elm.o Tenktiej.
kiečiai bombardavo, ir tuo Jan>e pasauly, kur tik yra meta. , karna $6.00.

ibūdu ji ir kiti vežamieji iš» j *le.tuvni» vienaip ar ki-į jas ga|jte <rauti ir Kelei-
■ sigelbėjo,—pasakoja: į ^ip panarnėtos tos baisiosios, vjo a<imjnįstr arijoje:

1941 m. birželio dienos. Vi-
. . Ątvykus prie vagonų, ei- sos dalyvaukime tuose minė- «.•»« Rmiimv.

viliai asmens—kompartijos jimuose. papasakokime apie So. Boston 27. Mas».

Malvina Pranaitienė, kuri

Tėvų sodybon ėjo seserų ir brolių kartos,
Kaip užburton pilin, žygiavo saulės bokštan eisena —i nariai, kaip aš vėliau supra- 
Ten vasarų žydrioj padangėj kregždės vartos, tau, paėmė visus daiktus. Jie:
Ten vakaro rimty pravirksta ilgesio daina...
Bet kaitą vieškeliai, lyg padegti, surūko dulkėm,
Iš tėviškės beliko tik juodi, atsalę pelenai — 
Kalbom išniekinti, pakertami rimbais ir kulkom,
Į baisią nežinią išėjo motinos, ir sesers, ir tėvai...
Kur nūdien tavo namas, pavergtas lietuvi?
Kur siekiai, ir taikos ir laisvės troškulio pilni?
Į šaltą, grubią žemę tavo kraujas siuvi,
Kur tavo kaulus mes atrasim, broli tremtiny?

(Iš „Aušra ties Vilnium“) H?
| RYTUS

(Sibire sukurtas eilėraštis)
Dunda ir dunda traukinio ratai,
Rieda ir rieda vagonai juodi.
Saulės nebėra, saulė nemato,
Ką veža į rytus vagonai juodi.
Jokia šviesa neapšviečia vagonų,
Tamsa tik tamsa ir tamsa nerami. 
Šautuvų vamzdžiai vien blizga peronuos. 
Vis rieda į rytus vagonai juodi.
Blaškos ir blaškosi garvežio dūmai, 
Laimė manoji su dūmais kartu.
Laisvės idėja vagonuose žūna,
Laisvei iš purvo pakilti sunku.
Veža ir veža. Niekas nemato,
Ka veža į rytus vagonai juodi.
Dunda ir dunda traukinio ratai,
Ratuose kūnai pražūsta jauni.
Sibiras, 1952 m.

sakė, jog reikalinga juos su
krauti į atskirą vagoną.

„Netrukus buvo atskirti 
vaikai. Jie sakė, kad vaikai 
važiuos atskiru vagonu, nes 
jiems reikalinga didesnė 
priežiūra ir poilsio. Tuoj at
skyrė ir vyrą.

„Palikę mane vieną, įvedė 
į vagoną, kuriame buvo 
daug moterų. Vagone nebu
vo jokio suolo, vien plikos 
grindys, užkalti langai ir ki
biras gamtos reikalams at
likti. Vandens gėrimui irgi 
nebuvo. Iš karto moterys sė
dėjo ant grindų, bet priva
rius daugiau moterų, dides
nei pusei teko stovėti. Vi
siems sėdėti buvo per maža 
vietos. Vagonuose oras buvo
tvankus. Vandens niekas ne-į lietuvių dainos Amerikoje. 
davė, o paprašius pas paly-( 
dovus, pastarieji vandens Į 
vietoje parodvdavo ginklus.
Jie dar visas įspėjo, kad jei 
vagone triukšmausime, tai i 
ji bus šaudoma, jo neatida
rius. Vagonai buvo taip ak
lai uždaryti, kad net rankos 
iškišti nebuvo galima. Nors 
karštis ir tvankus oras bai
siai mus kankino, bet, bijo
damos kad nešaudytų, ty
lėjome.“

I O kur tie nelaimingieji 
•buvo nuvežti ir kokiose są
lygose gavo gyventi, tą vaiz-

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LrETUVTlT IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota. parašė St. Yli- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, mink'»ais
viršais ........................................ $4.00
kaina ........................................ $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K- Žako j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai 
na ........................................ $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

D1ENOJANT, "knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ............................... .. — $6.00

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

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

To niekad nepamiršime
šį ketvirtadienį sukanka buvo vežami, pasako šie po- 

21 metai, kai tos dienos ra laiškų, kurie sugebėta iš 
ankstų rytą prasidėjo piimo-l kelionės parašyti, 
ii Lietuvos žmonių medžiok- štai ka ra^o bUVęs Kaišė
te, kokios niekas ten nebuvo
matęs Enkavedistai paskli
do po visą kraštą ir pagal iš 
anksto gerai paruoštus sąra
šus gaudė ne tik suaugusius, 
vyrus, bet kartu griebė ir jų 
žmonas, seseris, vaikus, se
nelius. Daugiau kaip 30,000 
asmenų tada buvo tokiu bū
du sugaudyta ir išvežta ver
gų darbams į Rusijos gilu
mą.

dorių gimnazi jos direktorius 
Stasys Kairiūkštis, vėliau 
žuvęs Sibire:

„Ką mes pergyvenome, at
pasakoti nėra galimybės. 
Jau negali būti didesnių 
smūgių, atskyrus žmoną nuo 
vyro ir vaikus.

„Kad mums trūksta oro, 
vandens, tai tas kentėjimas 
niekai. Aš likau su vienais 

Kokiomis sąlygomis jie marškiniais ir neturiu nei

si į vienalytį tautinį kūną, mokės gyventi ir dar tūkstantį 
metų, nors maskvinis. bolševizmas ir daro pastangų mus j 
išnaikinti, jei tik mokėsime išsaugoti vienybę ir neprara
sime tūkstanti metų auginto tautinio atsparumo, bebręs- 
dami tautiškai, beturtindami mūsų iš praeities gautą pali
kimą. Gyvenkime geros vilties stiprinami ir kovodami už 
savo bei savo tautos savitą ateitį.

(Galas)

ĮSPĖKITE, kas čia yra?

lai imperatoriaus veislės 
pelikanas su savo mažu vai
ku tarp kojų. Pelikaniukas 
taip praleidžia pirmas savo 
gyvenimo dienas.

ug-
d,lotas kiekvienos dainos 

todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina .......................$5.00

LIETUVIU KALBOS CRAMATTKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pių. Kaina ............................... $1.06

MARLBOROUGJŲS LTTHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ra.* vadovėlis lietuvių kalbos mo- 
kvtis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... tf.25

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 390 
psl. Kama .•••.•«•••*••*.■ $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vąlic- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... $4.0o

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos; pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ...................$8..t<>

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI ntu 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl-, geras popierius 

$10.0*

liškai

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

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

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvę* kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystėm 
Visos trys dalys Jrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis

.................................... $6.06

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dieni! k lausimams su
prasti. Kaina .......................... 50c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
ii mieyo. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P Abelkio 
istorinis romanas ;š žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA J Si vieko karo metų 
0939-191.11 užrašai. Pirmoji da
lis 153 psl. Kaina .................. $4.50

'ĖMĖ DEGA. .T Saviel o užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

KODĖL Aš NETIKIT’ I DIEVĄ? 
Atvira nuomone, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 5:16 psl. Kaina $5.00

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

SUŽADĖTINĖ. J. Ti inio ,5 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. .1. Gimbutas J. (.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 psl., 
kaina ..................................... $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, a ra visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miebel-onienė. 250 'vairiu lietu, 
višku ir kitų tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina .............. $1.25

ATLAIDI’ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 nsl. Kaina .......... $4.00

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū_ 
mm. Kaina .......................... 21, Cnt.

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Kliumas. Trumpas 
socializmo aiškininnras. Kairu. 25 c.

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

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

LIETUVOS SOČI A LDE MOK R ATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS G Ai. 
RĖŠ, 32 psl.. kaina ........ 25 Cnt.

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mti jose nė
ra vienvbės, 80 psl.. kaina .. $1.06

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sa rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ..................................... 60 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadw*y ------- :--------So. Boston 27, Mass.
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MASSACHUSETTS VALSTIJOJE VIETINES ŽINIOS Darbininkų draugija 
ruošiasi gegužinei

LAWRENCE, MASS. Charles Rubaitis-Ranbay, 
senas Lawrence gyventojas, 
palaidotas Bellevue kapinė-

Visų paramos verta* 
žiburėli*

Pavykus i išvyka Į
Tautinė parapija gegužės 

30 d. labai gražiai paminėjo Serga D. Bulauka 
Kapų puošimo diena. Oras ,, -- oh , ~
buvo palankus, todėl į kapus ,, VT“! • d' Dom‘n,kas 
susirinko nemažai ir iš toli- Bu.lauk.a *“#? s“s.‘r!?o.Nu-
mesnių vietovių. Jų tarpe bu-! V<T 1 hgon,nę' Jam buv0

Tai Bostono šeštadieninė 
lituanistikos mokykla, ku
rios 13-jų metų pabaigtuvės 
buvo birželio 9 d.

Iš mokyklos direktoriaus Į 
rašytojo Antano Gustaičio 
sužinojome, kad mokykloje

brangenybė, tad visi ją tu
rėtų remti ir kiekvieno lietu
vio vaikas privalėtų ją lan
kyti. 2-is

Ka* būtų, jei nukristų 
lt) atominių bombų

vo ir aviaci £ karininkas i pa.daryta operacija, kuri ge- 
Albertas Tručinskas Tni -rai Pasiseke- Linkime Ilgo- dar yra apie 120 mokinių, 
chin su šeima ' .niui greičiau sveikam namo kad buvo 7 mokytojai (Ja-

Pokun. Juliaus Gaspariū-'frfŽti..ir vė!vl^jungti į tų
no atlaikytų pamaldų kapi- ^U?.J^Veik1^ kunose lkl
nėse, visi nuėjo j gegužinėm S1Qi “.

Kitos naujienos

nina Ambraziejienė,

skiltą vietą ir ten maloniai 
praleido laiką užkandžiau
dami, šnekučiuodamies.

Atvyko A. Truchin

Seni Keleivio skaitytojai 
Jonas ir Bronė Sakavičiai 
parskrido iš Floridos, bet 
apsidairę namie, išvyko j, 

Aviacijos karininkas Al- savo vasarnamį prie Hamp- 
bertas Tručinskas-Truchin ton Beach, N. H.

Girniuvienė, Dalia Ivaškie- 
nė, Lidija Jasinskienė, Da
lia Vakauzaitė, Dzidas Gied
raitis ir Antanas Gustaitis).

12 Bostono gydytojų ir fi. 
zikų nagrinėjo klausimą, 
kas būtų, jei priešas užpultų 
ir j Massachusetts valstiją 

Ona!numestų 10 atominių bom
bų, kurių bendras galingu
mas būtų 56 megatonos (Į 
megatona yra lygi vienam 
milionui tonų sprogstamos

iš užjūrių atvyko pas savo' 
žmoną ir 2 dukreles 3 savai- į 
čių atostogų. Ta proga jie 
visi aplankė ir žmonos tėvus 
Grigaliūnus Lawrence. Tru.1 
chinų nuolatinė gyvenamoji 
vieta Kalifornijoje.

Mirė keli lietuviai
Baltras Balevičius. 74 m. 

amžiaus, šiame krašte išgy
venęs virš 50 metų. Velionis 
priklausė Lietuvių Piliečių 
Klubui, Tautinei parapijai, 
kurios pirmininku išbuvo il
gus metus. Palaidotas Tau
tinės parapijos kapinėse. Jis 
buvo senas Keleivio skaity
tojas. Paliko liūdinčius žmo
ną L oulse Sakalauskaitę-Ba- 
levičienę ir dukterį Anną ir 
jos vyrą Joseph Raskov.

Charles Volungus, gimęs 
Lietuvoj, senas Lawrence 
gyventojas, palikęs 3 sūnus: 
laidotuvių įstaigos direkto
rių Charles, Julius ir Jo-
cm ik j n i
kapinėse.

Antanas

o c* CVCUUVVaC T o i iF i n ŽIozaX a U VII IV3CTC7

M. Stonie

C AMDEN, NJ,

Čia būtina pažymėti malonų* medžiagos TNT), dvi po 10 
i faktą, kad D. Ivaškienė ir. megatonų į Bostoną, vieną 
D. Vakauzaitė yra baigusios. 10 megatonų į Westover ae

rodromą, po vieną 3 megato. 
nų į Worcesterį ir Spring- 
fieldą, vieną 2 megatonų į 
Holyoke ir po vieną 1 mega
tonos į Fitchburg ir Fall 
River.

Jų išvados baisios, žūtų 
trys ketvirtadaliai gyvento
jų. Nuo sprogimo ir karščio 
tuoj žūtų daugiau kaip 1, 
300,000 žmonių. Sužeistų

tą pačią Lituanistikos mo
kyklą.

Antanas Gustaitis padė
kojo mokyklos rėmėjui prel. 
Pr. Virmauskiui, mokyto
jams ir kitiems mokyklos bi
čiuliams ir savo pranešime 
kėlė opų vaikuose lietuvy
bės išlaikymo klausimą. Jis 
sakė, kad dėl mūsų jaunimo 
nutautėjimo visi esame kai

Malinauskų sukaktis
Ona (Žukauskaitė) ir Juo

zas Malinauskai birželio 13 
d. mini savo vedybinio gyve
nimo 25 m. sukaktį. Ona gi.' tb bet pirmon galvon — tė-
mė Illinois valstijoje, bet vak dis Hnkė->°' kad> <sigllę 
maža buvo išvežta į Lietuva, medžiaginių turtų, nepraras- 
augo Lukšių km., Jurbarko tume savo vaikų, rapno te- 

vus daugiau skirti laiko vai-parapijoj, 1929 m. sugrįžo 
į Ameriką ir 1937 m. ištekė
jo už Malinausko. Malinaus
kų giminių karo metu žuvo 
13 asmenų, tokiam pat skai
čiui iie padėjo atvykti į A- 
meriką.

HAVERHILL, MASS.

Išsimaudė upėje
Birželio 1 d. 8 vai. ryto 78

kuose lietuvybės dvasiai ug
dyti.

Po du geriausiu mokiniu 
klasėje gavo dovanų (kny
gų), kurias paskyrė Tėvų 
Komitetas, L. Bendruome
nės apylinkė, Kultūros klu
bas ir Justinas Vaičaitis. Pa
žymėtini prasmingi Ben
druomenės įrašai jos dova
notose knygose. Dovanas 
įteikė Tėvų komiteto — jo

Marrimack upes. Jis 
aiškino, kad jam pasilenkus

gimęs Lietuvoje 1867 m., gal a?.sva,>?i
T ____ZL £alva>ir Jis is 60 pėdų auks-

Stauta-Slauter,

metu Juozapas Masavičius, I atstovas inž. Romas Budrei 
gyv.5 Hali St., buvo ištrauk- ka. Bendruomenės — Stasys 
tas iš

seniausias Lawrence gyven
tojas, palikęs du sūnus. Pa
laidotas Tautinėse kapinėse.

Charles T. Ąndriliūnas, 
gimęs Lietuvoj, šiame krašte 
išgyvenęs virš 70 metų. pali
kęs sūnų ir dvi dukteris. Ve
lionis buvo Lietuvių Piliečių 
Klubo steigėjas, ilgametis jo 
direktorius. Palaidotas Ne-’ Linksmas kaip pavasaris, tur- 
kalto prasidėjimo kapinėse, tingas kaip ruduo.

čio nukritęs į vandenį. Ka
dangi J. Masavičius moka 
gerai plaukti, tai jis nenu
skendo, kol pagalba atvyko.

J. Masavičius čia žinomas 
kaip labai raudonas.

Koresp.

atstovu Pietų Amerikai su
--------- 1 rezidencija Buenos Aires.

$į trečiadienį, birželio 13 1947 m. Argentinai pripaži* 
d., 3 vai popiet WBZ televi- nūs Lietuvos okupaciją, Lie- 
zijo* programoj (kanalas 4) tuvos pasiuntinybė buvo per- 
matysime šokant Onos Ivaš- kelta į Urugvajų ir čia ve- 
kienė* vadovaujamus tauti- lionis savo pareigas ėjo iki 
nių šokių šokėjus. Pažiurę- mirties.

Lietuviai šoka televizijoje

Nors sekmadienį ir karšta 
buvo, bet Darbininkų dr-jos 
21 kuojia susirinko ir visą 
laiką paskyrė sumanymams, 
kaip geriau pasiraošti liepos 
29 d. gegužinei Claire Farm kitę. 
sodyboje N. Eastone.

|-------
Smala visur limpa.

Abudu Amžiai ligoninėje
Adv. Z. Shallnienė 

respubikonų konvencijoje 1‘AKOl OHA.MI N AM.-U

Vilimas (Bill) Amsie, ge
rai žinomas Bostono lietuvių 
kolonijai veikėjas, palikęs 
šią apylinkę ir persikėlęs su 
žmona į Atlantos miestą Ge- 
orgijoj, turėjo sunkią opera
ciją ir dabar yra ligoninėj. 
Jis rašo keleiviečiams:

”Gal jūs norėtumėte žino
ti, kaip man sekasi? Aš vis 
dar nesveikuoju, ir gydyto
jas pereitą šeštadienį sakė

. _ Vienas namas turintis 11 kambarių,AdV. Zuzana Shallnienė padaryta j upaitn'.-ntu. . V ienas bu-
įi šošriiriioni hii-žolin 16 <1 ■ ta> Cpartmentas» duoda kitasSĮ sesiauieni, Dirželio lO menesiui. As pats turiu 1 kam-
išvyksta į Mass. respubliko-1ha,iu •sil •> iu'--, ‘ . • • i_ jumi. Dar kil i*.- namas turi «> kam ha-nų konvenciją, kurioje bus rius, liesa i,.,j is-r in.iu-.į. Taip pat 

žemes yra 1 ir 3 ketvirčiai livro. Prie 
didelio prū<i<>, galima žuvauti, gera 
vieta maudytis, daug medžiu. Gra
žiausia vieta i.in si.-iyje, kuris dabar 
sparčiai auga. i*ar>iuo>lu dėl sena
tvės, esu našlys, moteris mirė prieš 
10 menesių. Taksų uz viską tik $180 
per melus. V iela verta bet
parduodu pigiai.

Rašyti: J. 1'. Trakimas (25
l'j.'U) W alniit Avė.

Uoodbui v Hpighta, N. J.

renkami kandidatai į senato
rius, gubernatorius ir kt.

BROOKLYN. N.Y.

Mirė M. Žilinskienė
Prieš pat pradedant spaus

dinti laikraštį, gavome iš 
kad turėsiu gydytis dar 5 ar Franko Lavinsko žinią, kad

»i1

6 savaites. Jis aiškina, kad 
aš Įierilgai užtęsiau operaci
ją, kuri turėjo būti padaryta 
prieš metus.

"Birželio 5 d. padarė sun
kią operaciją ir mano žmo
nai. Ji labai sunkiai serga

birželio 9 d. King apskr. Ii 
goninėj mirė seno socialistų 
veikėjo Antano Žilinsko _ 
žmona, 84 m. amž. Pats drg. f 
A* Žilinskas taip pat dėl se-! 
natvės negaluoja, o žmonos 
mirtis jo sveikatą dar labiau

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

APIE KAIKIRllOS MŪSŲ 
lllllžl IOS11 S PKIEšL'S

PRANAŠYSTĖS APIE GERESNI
G1VENI.MĄ \U*SV ŽEMĖJE

Šventasis Dievo pranašas Izajas 
^■a daug parašęs apie būsimus Die- 

_ vo Karalystės palaiminimus, kuriais
būtų 2,300,0<X). iš kurių mir- jai nedavė nieko valgyti, tik reiškiame užuojautą Kristui karaliaujant.

- Antrame skyriuje jis kalba apie vi
sų tautų suderinimų ir galutiną karų 
panaikinimu. Devintame jis kalba

Konvencija bus Worceste. ap,ie ,Ra'n>‘*s Kunigaikštį, kurio ka-- ralysteje bus įsteigta amžina ir be
galinė ramybė.

Vienuoliktame jo pasakyta, kad 
plėšrieji žvėrys bus sutaikyti su žmo
nėmis ir niekur nebebus kenkiama 
arba gadinama. Keturioliktame jis 
pranašauja apie pašalinimų visokių 
žmogaus spaudėjų ir atėmimų nuo jo 
įvairiausių sunkių naštų.

Trisdešimt penktame gi pasakyta, 
kad tyrumos ir apleistos vietos žydės 
kaip rožių daržai ir kad skausmai ir 
vaitojimai bėgs šalin, o jų vietų 
užims džiaugsmas ir linksmybė.

Visojp minėtoje pranašystėje ran
dama daug panašių linksminančių 
pranašavimų apie amžinuosius žmo
gaus namus. Patartina atydžiai per
skaityti įvardintuosius perskyrimus; 
o jei galimą visa pranašystę.

šventajame Rašte Dievo Karalystė 
užima labai žymių vietų. Mūsų Vieš
paties maldoje pareikšta, kad per ją 
bus atsteigta Dievo valia žemėjp. 
Dievas yra didysis visatos Karalius 
ir visa didžiuma jo sutvėrimų vykdo 
Jo įsakymus, žemėje gi ne visi yra 
Jam paklusnūs. Nupuolęs smogus yra 
priešingas Dievui ir buvo priešingas 
i»er šešis tūkstančius metų.

Per šitų ilgąjį nuodėmės ir mirties 
laikų Dievas davė žmonijai daug pa
žadėjimų apie įkūrimų Karalystės, 
kuriojp bus palaimintos visos tautos 
ant žemės. Kurių širdys buvo santai
koje su Dievu ir su teisingumu, tie 
džiaugėsi tais pažadėjimais.

i Bus daugiau)
Mes turime pasiskaitymui la|>elių 

ir knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

I,. B. S. A 212 E. 3ri» Street 
SPRINT. VAI.I.EY. ILL.

Per tris dienas po operacijos j paveikė. Drg. Antanui Ži-

tų 1,500,000! 
Tiktai 965,000

i
asmenų

vandens su dekstroza.
Mes niekuomet nesitikė-

ir linkime tą skaudų smūgį 
iškęsti.

liktų sveikų visoje valstijoj, jome, kad mums galėtų taip 
Kas rūpintųsi 2,300,000 atsitikti, abiem kartu sun- 

sužeistųjų? Iš 9440 gydytojų kiai susirgti. Laimė dar, kad 
tik 2,460 liktų gyvi ir nesu- įvažiuodami pereitais me- 
žeisti. Iš 65,000 lovų ligoni- tais mes išpardavėm visas 
nėse liktų 10,000. Jei'ligony s nuosavybes Cape Cod’e. Da- 
būtų suguldyti i eilę ir jei bar nebūtume galėję tenai 
gydytojas vienam sužeista- sugrįžti. Vis dėlto turime 
jam skirtų 10 minučių ir dir- vilties, kad galėsime pa

ry
URUGVAJUS

Mirė Lietuvos atstovas 
dr. K. Graužinis

Montevideo mieste mirė 
dr. Kazys Graužinis, Lietu- 

atstovas tame krašte.
gimęs 1898

”Oras čia Georgijoj labai ,14 ,d.:
gražus ir šiltas. Jau noksta kluose’.G.,ed.ra,c,!į va !' 
pyčės ir melionai. Vasara1 ^«2siemo reikalų tamy.

btų per dieną 20 valandų, sveikti ir vėl viskas bus ge- .
tai paskutinis ligonis pagal- rai. e lonis uv0
bos sulauktų tik po dviejų
savaičių.

Mažai beliktų vaistų, su
sisiekimo priemonių, gazo- 
iitivj, maistu piuuunuį ii v. v. 
Pavyzdžiui, dabar vandens 
vidutiniai kiekvienas žmo
gus sunaudoja nuo 50 iki 150 
galionių, o tada bus laimin
gas gavęs kvortą.

O ir likusiųjų elgsena bū
tų kitokia, jie būtų lyg pa
mišę, vadovautųsi tik išsi
laikymo instinktu.

uneze-jurgeievicius, ivuiiu- 
ros klubo — dr- Stasys Ja
saitis.

Dovanas gavo: I skyriaus 
Saulius Cibas ir Andrius 
Ambraziejus, II skyr. Vincas 
Stejionaitis ir Gytis Žiaugra,
III skyr. Birutė Adomavičiū
tė ir Giedrė Jašinskaitė, IV 
skyr. Laima Baltušytė ir Ma
rius Žiaugra,V skyr. Nijolėj 
Baškytė ir Birutė Račkaus-1 
kaitė. VI skyr. Birutė Vaič- 
jurgytė ir Irena Puodžiukai- 
tytė, VIII skyr (IV klasė)
Saulius Girnius ir Andrius 
Eiva, V kl. Milda Bakšytė ir 
Rima Aukštikalnytė, VII kl.
Kęstutis Girnius ir Giedrė 
Karosaitė.

Jūra Galinytė perskaitė 
visos septintosios klasės pa
ruoštą linksmą „Palikimą“ 
vieni kitiems, padėkojo, o 
direktoriui įteikė gražų ir 
jautriai parašytą septintos 
klasės mokinių adresą ir dar 
dovanėlę — amžinąją plun
ksną.

Oficialiai daliai pasibai
gus, buvo meninė programa, | fielde ir Katherine iš So. 
kurią paruošė patys moki- Bostono. Velionis buvo po
niai.

Žinoma, visa tas yra tik

čia ilga, tranką 5 mėnesius.

Laimėjo E. Kennedy

Mass. valstijos demokratų 
konvencija į senatorius no
minavo Edward Kennedy, 
prezidento jauniausią brolį. 
Jo vaižovas Edward McCor- 
mack, Jr., pasitraukė iš var
žybų, kai balsuojant suskai-

boje buvo nuo 1922 m.
1939 m. jis buvo paskirtas

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

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

RASTAI — STRAIPSNIAI,

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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 virtusį 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 sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- 
tina kiekvienam ją jaigyti. Puiki knyga dovanoma. moKlnlams

Parduodama be pelno. Gražiau kietai* apdarau kai-, programa sudaryti, jai vado- 
na $5.00; minkštai* apdarai*--$4<00. Į vauti, viešai pasirodyti su

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: Į savo originalia kūryba.
KELEIVIS j Ši Lituanistikos mokykla

030 E. Broadway So. Boston 27, M*** yra didelė Bostono lietuvių

čius 23 distriktų balsus, pa- ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
aiškėjo, kad už Kennedy pa- zas Liūdžius, 246 pusla

piai, kaina..........$3.00.
ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina............ .. $1.00
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administraeiinj

teoretiški apskaičiavimai, duota 691, o už McCormack 
bet kas yra savo akimis 360 balsų, 
matęs pirmąjį ir antrąjį ka- E. McCormack pareiškė, 
rą, tas gali numanyti, koks kad rugsėjo mėnesio nomi- 
baisus būtų atominis karas naciniuose (primary) balsa- 
ir kaip svarbu kraštui būti i vimuose jis statys savo kan- 
jam pasiruošus, o dar geriau didatūrą. Tą patį būtų daręs
tokios nelaimės išvengti.

Mirė J. Culpin

Birželio 6 d. mirė John 
Culpin, palikęs žmoną Ma-

į ir E. Kennedy. jei būtų kon
vencijoj pralaimėjęs, 

i --------------------------
I ' Mirė .A Ka*mau*ka*

Staiga miręs 76 metų am-

Vedybos
Esii vidutinio amžiaus nevedęs vai

kinas. vedybų tikslu ieškau susipa- 
•inti su mergina ar rimta našlę. Ra
šykite. mielai atsiliepsiu į kiekvieną 
laška. Adresas:

P. O. P.ox 222
Sioux Cflv 2. Iowa (24

DOMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 36S puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie EHevo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
yra braižinys. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybę. Knvga apdarvta droliės viršeliais. Kaina tik ?1.

Kita knyga laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 
smulkmeniškai apie Biblijos An-

ry, dukterį Clare, sūnūs ^iaus Adomas Kasmauskas,
Charles So. Bostone ir John jono Antano Kasmauskų

‘ir Richard EI Paso, Tex., broiis palaidotas birželio itoma" Sioje knv^°ie aprašoma hrnliai Tne ^rituale Mas<5 n j- ’ °|tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro-OTOUa! Joe bcituaie, irias.., 9 dieną viršeliais. 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskit*
William Dorchestery ir sese-: Išiuo adresu:
rys Anne Dougenick West-,

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
L. B. S. A. 212 E. 3rd St., Spring Vallev, III.

Jai gerai vadovavo licininku, kada policija Bos- Gražų Lietuvos žemėlapi 
Giedrė Karosaitė I tOne buvo sustreikavusi, ir |he KeleWo įrtaifoj

Gražų Įvedamąjį zodj pa- dėl to jis iš policijos buvo at
sakė Kęstutis Girnius, kiti leistas.
vaidino, deklamavo, daina-1-----------------
vo, skambino (Birutė Vaič-
jurgytė), pradedant pirmuo-j 
ju skyrium ir baigiant septin
tąja klase. Birutė Adomavi
čiūtė, Giedrė Galinytė ir 
Giedrė Karosaitė skaitė sa
vo eilėraščius, Algis Antana
vičius ir Viktoras Adomavi
čius savo feljetonus. Giedrė 
Karosaitė Kęstučio Girniaus 
feljetoną.

Labai sveikintinas vado
vybės sumanymas pavesti 

mokiniams

už 50 centų.

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

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

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

“KELEIVIS”

030 E. Broadvray, So. Boston 27, Mom.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia Netariau bendram lietuviškam darnai, audėją 

(antini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBES APDRAUDA IF’ 010,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deėimčlai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas

SLA—SVEIKATOS tr NKlJUMINtiŲ ATSITIKIMU 
apdrauda duoda patalpos iki 1326 | mėnesL

SLA apdrauda—SAUGI, NRUEČ1AMA tr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nartu galima būti nuo gimimo dieno* Mi 
(tilo* senatvė*.

Daugiau imlų apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
tl SLA kuopuose, kurto* yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rąžykite tokiu adresu:

LTTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
**907 W«et 30tk Street, New York 1, N. Y.

1 1
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Laisvės Varpo vajus ATE1K1M PROTESTUOTI IR PASIRYŽTI
•>
 »•
»>
!»
 ”

DANITĖ T. PLEVOKAITĖ

Sukako 21 metai, kai pir- nepaliauti kovoti su ta bai- 
kad kaitą tūkstančiai mūsų siąja žmonijos pabaisa.

brolių ir sesių buvo lyg gy- bostone tu baisiųjų 1941 
vuliai sugaudyti ir užrakin- metų birželio įvykių minėj i- 
tuose gyvuliniuose vagonuo- mas bus šį šeštadienį, birže-

..............__  .... se išvežti į Sibirą vergų dar- lio 16 d. 7:30 vai. vakare
Savaitė atostogų Cape Cod kafais^Nesudaro išimties nė! bams, iš kurių tik maža da- Sv. Petro parapijos salėje 

nemokamai j Laisvės Varpas, kuriuo visi beliko gyvi. Tokios ko- So. Bostone.
-------- įklausantieji džiaugiasi, bet munistų niekšystės mes nie- Minėjimo tvarka: Vėliavų

Kiekvienas svajoja apie kuri nepakankamai remia/ kada negalime pamiršti. To- įnešimas, himnai, įnvokaci- 
vasaros atostogas Cape Cod, j.a(j ,įs ualėtų suvesti galą su dėl kasmet rengiame tos su- ja- žuvusiųjų pagerbimas, 
bet dėl lėšų stokos ne kiek- gaju fo<lėl šiuo metu vyk- kakties liūdną minėjimą, vėliavų išnešimas, Kazio Jo-

Taip jau pakrypo musų 
visuomenės nuotaika, 
juo toliau, juo sunkiau ver
stis toms Įstaigoms, kurios 
remiasi ne bizniu, bet visuo
meniniais ir kultūriniais rei-

Į visus USSR valdomus kraš
tus: Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Rumuniją, Kiniją, bei supa- 
kavimui ir išsiuntimui į 

! Lenkiją (čia galima siųsti ir 
dėvėti rūbai).

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti muilas, kavos pupelės, 
okoladas ir kiti saldainiai.

Anksčiau nustatytos me
džiagų ir kitų daiktų normos 
nepakeistos, kaip nepakeisti 
ir mokesčiai. Siuntiniai iš- 
siuničiami iš Bostono centri-

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Medelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigžagu, 
ado. išsiuvinėja, dilba monogramas, 
Urba žirRavones ir t. t., ir t. t. 

Originale su penkių metų garantija 
,2ū už viską -galinta mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3900

vienas gali jas ten praleisti. Ponias specialus piniginis 
Toks klausimas nekvaršins vaJUS pagal specialius aukų 
galvos tam, kuris birželio 24 lapelius, kurie platinti iš-

atvyks i Laisvės Varpo s-uslj \ įsiems
metinę gegužinę Brocktone, įr‘klausvtojams.
Romuvos Parke ir ten B-j Kjekvienas paaukojes „a 
trauks laimingą numeri, ku-1

; ris jam ar jai užtikrins ne- gal

kad patys sau ir visam pa 
šauliui primintume, koki 
baisus pavojus gresia lais

naičio paskaita, rezoliucijų nio pašto, kaip galima grei- 
priėmimas, meninė dalis. | čiausia. Siuntiniai prisiųsti 

Minėjimą rengia Balfo ir paštu ar kitu būdu pristatyti
sprendėjams viems žmonėms iš komuniz- Bendruomenės skyriai. Visi kogreičiausiai sutvarkomi Jr

mo. Kanu ta proga patys Bostono lietuviai dalyvau 
sau dar kaną pasižadame kime!

tuos lapelius bent 25
mokamas vienos savaitės

' atostogas gražioje J. Kapo
čiaus vasarvietėje Cape Go
de. Dovana bus paskirta

galės dalvvauti do-‘ Turime naują šeimą Kiti demokratų kandidataicentus,
vanų paskirstyme, kuris 
vvks metinėje Laisvės Var

išsiunčiami. 
į Kiekvienam besikreipian- 
j čiam siuntinių, pinigu- mais
to bei laiškų pasiuntimo su
sijusiais klausimais mielai 
patarnaujame patarimais 
bei darbu.

Bay View Realty Co
Real Estale - Insurance 

Nolary Public
Antanas Jl kNEYIČ'IUS Į 

Bronius AllkONIS
LICENSED BKOKERS

Sąžiningas patarnavimus peikan- 
įenis, parduodantiems, ir drau- 
ižiantiems namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4114 
.tęs. A V 8-4111 ir CO 5-hStl

Danutė Teresė Plevokaitė

pagal Įėjimo biletų šakneles. į ’a .' “'f 'nai?
Taigi, kiekvienas gegužinės! * ’a P*atlnt<»jų ji 
dalvvis turės lvgia galimvbę , .
tą dovaną laimėti. lapelių, iš kitų

Kaip visuomet, gegužinėj t ma 
bus atitinkama programa,1 Laisvės V arpo vedėjas sa 
veiks įvairus valgių ir gėri- ko, kad šitas piniginis vajus

Praeitą sekmadieni, bir- Demokratų konvencija
no gegužinėje. Tarp dovanų 'želio 10 d. Romas Šležas su- pereitą šeštadieni išrinko

situokė su Nijole Makaityte šiuos kandidatus: guberna- i Adresas: 359 W. Broadway

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.

So. Boston 27, Mass. 
Tel. 542-1767 

Vedėjas J. Vaičaitis
(Skelb.)

DOVANOS J 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
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

jau atsiritai-į Nonvoodo. Pirmasis pa- toriaus vietai Endicott Pea-i
tė iš pasiustu jiems platinti!^rolis bVX° inž- G$diminas body, vicegubernatoriaus Į 

laukia- JuozaPaitls’. pernai baigęs vietos parlamente bus 15 
Bostono universitetą, dabar prokuroro vietai James į 
dirbąs Seattle. Wash., ir iš Lauton
ten atvykęs į savo draugo _____
sutuoktuves.

į Jaunasis baigė Tufts uni-

dai*

baigė plačiai žinomos Fra-’ mų bufetas, gros geras orke- -vra labai reikšmingas toli-♦YtAe'n/ii I \ e1^- I r* i
minghamo valstybinės ko
legijos namų ekonomijos 
skyrių. Praeitą sekmadieni, 
birželio 10 d., buvo tos ko
legijos iškilmingas diplomų 
Įteikimas.

Danutė, būdama kolegijoj, 
priklausė Nevvman klubui. 
Sporto di augijai, Namų eko
nomijos klubui, JAV namų 
ekonomijos draugijai ir į- 
vairioms studentų organiza
cijoms. Bitželio mėnesį ji 
dalyvaus JAV namų ekono
mijos draugijos konvencijoj 
Nliami Beach, Fla.

Danutės tėvai
V..„v,£JXcl£» V I I ' 1 v/'k.lr o i 

JL IUTVnCU

Monika ir
vi’o nla_

stras. mesnei L. Varpo veiklai.

Birželio Įvykiai per radiją

čiai žinomos So. Bostone ke
pyklos—Alice’s Home Ba
kely savininkai, kurių pyra
gais gardžiuojasi beveik vi
sų lietuvių pobūvių lankyto
jai. Monika Plevokienę daž
nai matome tų pobūvių šei
mininkių eilėse.

Linkime Danutei sėkmės

Praėjusi sekmadieni, bir
želio 10 d. plačiai paminėti Į 
tragiškieji birželio Įvykiai į 
Lietuvoje per Brocktono ra
dijo stoti VVBET. Tam tik
slui radijo stotis paskyrė 25 
minutes nemokamai. Prog
ramą anglų kalba paruošė 
“Laisvės Varpo” vedėjas 
Petras Viščinis. Į programą 
Įėjo Lietuvos atstovo J. Ra
jecko kalba, partizanų veik
los išryškinimas, deportaci-. 
jų siaubas ir t. t.

Pranešimai buvo perpinti 
i muzika. Dainas atliko: sol. 
St. Baranauskas (St. Šim
kaus “Oi greičiau- greičiau,, 
sol. Aid. Stempužienė (Br. 
Budriūno “Šauksmas), Čiur
lionio ansamblis “Palankėj, 
palankėj” ir Chicagos vyrų 
choras (J. Dambrausko "Jau 
žirgelis pabalnotas”,. 

Ateinanti sekmadieni, bir-

JIS LAIMĖJO

Po karštos kovos demokra
tu konvencijoj Springfielde 
Edward M. Kennedy buvo 
nominuotas demokratu kan
didatu Į senatą iš Massa- 
chusetts valstijos.

versitetą, jaunoji studijuoja' 
Rarcliffe kolegijoj. Abu bu
vo veiklūs studentų organi
zacijų nariai. Linkime jiems 
ilgų laimingų metų.

SVARBU SIUNTINIŲ 
SIUNTĖJAMS

Krautuvė, kurioje priima
mi siuntiniai—Gift Parcel 
oervice tnrough Cosmos 
/arcels Express Corpora
tion, pianeša visiems besi
interesuojantiems prekėmis 
tuvėje piekės parduodamos,

313 žymių Bostono gydy- kaip galima, pigiausioms 
tojų parašė bendrą rastą kainomis, nes suprantama,

Gydytojai už socialinį 
draudimą

Į kongresui, kuriame pareiškė 
pritarimą King-Anderson Į- 

j neštam biliui, prieš kuri A- 
•merikos gydytojų draugija 
i veda griežtą kovą. šitas Įs
tatymo sumanymas numato 
gaunantiems senatvės pensi
jas teikti dalį gydymosi iš- Siuntiniai priimami pagal 
laidų (ligoninę ir sanatori- ' -SR nustatytas muito kai- 
jąas, iš socialinio draudimo ras. o ne atskiros siuntinių 
fondų. ištaigos. Siuntiniai priimami

I
LAISVĖS VARPAS

kad savikaina nei viena 
krautuvė prekių negali par
duoti ir neparduoda, nebent 
:os yra netinkamos ar išėju- 
ics iš apyvartos kaip daro
mi išpardavimai.

Peter Maksvytis j
Carpenter & Builder -
925 E. Fourth SL, į

So. Boston j
Atlieką visus pataisymo, remon- , 
to ir projektavimo darbus iš lau- « 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I

J
_  nų ir

biznio pastatų, pagal Jūsų reika

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandom: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniaia 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

i

jos naujos profesijos darbe. Į želio 17 d. kita radijo stotis
------------------------- j Brocktone taip pat duos ati-

Lankėsi A. Giedraitis tinkamą programą, skiltą 
tragiškiems birželio Įvy
kiams paminėti.

Gaila, kad nepasiitipina- 
ma ir kitose lietuvių koloni
jose tokią programą sumoš- 
ti.

Santvariene —
skyriaus vedėja

Pereitą savaitę, grįžda
mas iš Bendruomenės tary
bos suvažiavimo Clevelande, 
rašytojas A. Giedraitis buvo 
užsukęs ir Į Bostoną, čia jis 
lankėsi ir Keleivy. Ta proga 
buvo galutinai aptartas jo 
knygos ' Murklys“ leidimo 
klausimas.

Ir ji baigė

Elena Santvariene, jau 
kelerius metus dirbanti di
džiulėj Hancock draudimo 

i bendrovėj, paskirta maši
ninkių skyriaus vedėja. 
Sveikiname!

Inžinierius ir fotografas

N M JOSIOS 
Kl LT fUI N k

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

FM Bandomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

ANGLIJOS LIETUVIŲ; 
RADIJO PROGRAMA]

Serga R. Stasys

Ilgus metus Cambridge 
gyvenęs, Cambridge ir Bo
stono lietuviams gerai žino
mas Romualdas Stasys, da
bar gyvenantis Yucaipa, Ca- 
lif., sunkiai serga. Linkime

Be jau paskelbtųjų, Jere- 
miah E. Burke vardo viduri
nę mokyklą baigė ir Elena Jam greičiau pasveikti. 
Urbšaitė. Antanina ir Kazys Zabičiai 

2= T~v

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
3W Wcsl Bmndvąy. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsn sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš nauju rnhii. avalynės, n-.edžiagu, maisto, • _-,.ų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau -iuskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. ,dėkime daik
tų sąra-a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 
dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
svaru siuntinius

ĮSTAIGA UBTUT19KA. KREIPKITĖS LIETUVIUKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja š- persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO Įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak, ketvirtadieniais 
• vaL ryto iki 7 vaL vak. ir Mtadieniais nao S ryto iki 2 vai. po pietą.

: JONAS ADOMONIS

lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro. Į

Telefonas AN 8-3630
, - .1

GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

1VTRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- • 
giame aliuminijum ir dažo- { 
me iš lauko sienas. 1

Free Estimales Į
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

Du broliai lietuviai Į
•Charles ir Peter Kislauskaii 
} Garantuojame gerą darbą •

• Te!. AN 8-2712 arba BI 4-9013

» Dr. J. C. Seymour
1 (LANDŽIUS)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4. nuo 7—8
584 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Ką tik baigęs Bostono uni- i 
versiteto inžinierių-adminis- • 
tratorių skyrių. Romas Brič- • 
kus yra geras fotografas. J 
Studentaudamas jis buvo J 
universiteto laikraščio foto- i 
grafas. Neseniai jo 8 nuo
traukų (universiteto išrink
tų gražuolių, montažą iš
spausdino ne tik universite
to laikraštis, bet ir Boston 
Globė.

Lankėsi K. Daugirdas

Inž. Kristupas Daugirdas, 
kuris neseniai išsikėlė Į Chi- 
cagą. III., tarnybos reikalais 
buvo pasiųstas i Angliją. Iš 
ten grįždamas, praeitą sa
vaitgali jis buvo sustojęs 
Bostone savo šeimos aplan
kyti, kuri dar tebegyvena 
čia. nors jau yra pakėlusi 
sparnus skristi i Chicagą.

Dorchesterio Moterų Klubo 
susirinkimas

ŠĮ pavasari paskutinis klu
bo narių susirinkimas bus šį 
ketvirtadieni, birželio 14 d. 
8 vai. vakaro So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose. Visos narės kvie
čiamos atvykti.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PILNAI ĮRENGTAS I Z 
SI’ECIALINĖ KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus biirncris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
10r/> kuro išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun T>pe 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

j

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J

nuo polio, viso- • 
j kių kitokių ligų ir nuo nelai- » 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
i Visais insurance reikalais J 
i kreiptis:
• BRONIS KONTR1M

Jastice thePeaee—Constable
598 E. Broadvvay 

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

Apsidrausk

i TELEFONAS AN 8-2«06

j Dr. J. L. Pasakomis 
į Dr. Amelia E. Rodd
J OPTOMETRISTAI
| VALANDOS: |

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro '
Trečiadieniais ofisas uždarytas |

447 RROADWAY ; 
SOUTH BOSTON, MASS. j

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

J

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva (i 1201

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

FTTveevvvvvvvvv v v v v v

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gaa—Oil S 
1 Gazo Šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET! 

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS_ 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
fiupestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST RROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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