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Alžerijos Teroristai Susitaiko 
Su Arabais Sukilėliais

Prancūzų Teroristinė "Slaptosios Armijos Organizacija“
Susitarė Su Arabais Dėl Savo Reikalavimų; Arabai 

Sutinka Paskelbti Visuotinę Amnestiją, Įsileisti 
Europiečius Į Policiją ir Pripažinti Europie

čiams Politines Teises. I
I---

Aižei įjos prancūzai savo Lenkai ii' Čekai 
teroru ir paskutiniu laiku Įtįį0 ”įnĮ.egracijos‘
naikinimu viešųjų pastatų *____ _ *
pi įvertė nacionalistus ara
bus su jais tartis ir pažadėti 
visiems teroristams amnesti
ją. Arabai nacionalistai taip 
pat pažadėjo, kad prancūzai 
lygiomis teisėmis su arabais 
galės tarnauti Alžerijos po
licijoj ir turės politines tei
ses.

Prancūzų slaptosios armi
jos organizacija paskelbė, 
kad ji priima sutartas sąly
gas n iš savo pusės sulaiko 
terorą ir sulaiko raginimą, 
kad vietiniai prancūzai bėg
tų iš Alžerijos i Prancūziją.

Ko de Gaulle nepasiekė 
su 509,1/00 armija Alžerijoj, 
tą vietiniai europiečiai "išsi
derėjo“ kulkosvydžiais ir te- 
roru, žinoma- jei arabai savo

DVIEJŲ JAUNŲ POLITIKL l»AK NEPASIBAIGUSI KOVA

Dešinėj prezidento John Kennedy jauniausias brolis Edward kalba Spiingfiehle, 
kur posėdžiavo .Mass. demokratų konvencija, ji m-minavusi kandidatu j senatorius. 
Kairėj jo varžovas, dabartinis valstijom generalinis prokuroras Edward J. Md'or- 
mack. kurks konvencijoj pralaimėjo. be‘ s i’o kandidatūrą žada vis viena statyti 
rugsėjo mėnesį nomūiaciniuose rinkiinuo.-.

Maskvoje posėdžiavo ko
munistinio bloko valstybių 
atstovai ir tarėsi ūkio ’ integ
racijos“ klausimais. Mask
vos vyriausybė siūlė, kad ko
munistiniai kraštai ankš
čiau bendradarbiautų tarpu
savy ir eitų prie bendro ūkio 
planavimo visam blokui, bet j 
lenkai ir čekai tam pasiprie- i
šino. Lenkija veik pusę savo į —*77------ 7------7 7 -
užsienio prekybos veda su Indijos Ginklai Vis Vietname ŽUVO bu
\ akarų kraštais, o todėl bi- Kelia Rūpesčio Amerikos Karininku jo, kad ankstesnis susinsi- *>■<*« -*^ *« r 
mas su komunistinio bloko
valstybėmis pakenks jos 
prekybai.

Visas reikalas paliktas at
eičiai- bet nutarta sudalyti
ūkio tarvba visam blokui. ________
tik jokių įgaliojimų ta tary- j M _ mano kad 

pažadus vykdys po liepos 1 į ba negavo, ji tik aiškins “ '
dienos, kada Alžerija pasi- i klausimą.
darys nepriklausoma. i----------------

I )ėl prancūzų teroristų su- Spėliojimai Dėl
Sitai imo su arabais džiau- Kanados Rinkimų
giasi ir gen. de Gaulle, kuris i _____
sako, kad dabar visi Alžeri-!
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Vokiečių Vadai Apie 
Vokietijos Ateitį

Sekmadieni, birželio 17 
d. vakarine Vokietija minė-

57-TIEJI METAI

Amerikos Vyriausybė Aiškina 
Skirtumus Su Sąjungininkais
Atominiai Ginklai Silpnesnių Valstybių Rankose Nepa

šalintų Karo Pavojaus; Amerikos Atominis Arsenalas 
Yra Užtenkamai Galingas Užtikrinti Taikai ir.

Karo Atsitikime, Pergalei; Kodėl Amerika 
Neatidengia Sąjungininkams Paslapčių.

Amerikos krašto gynybos karui kilus duotų pergalę ir 
sekretorius R. S. McNamaraJnet apsaugotų jas nuo per

daug didelio sunaikinimo.
Kiekviena valstybė paski

rai negali turėti reikalingą 
atominių ginklų atsargą, ir 

kad daugiau valstybių įsigy- be Amerikos atominių gink- 
tų atominių ginklų. Dėl toĮ lų rimtas gynimasis yra neį- 
klausimo tarp Ameiikos ii*
kai kurių jos sąjungininkų 
pasireiškė nuomonių skirtu
mai, kurie gadina santykius.

pereitą šeštadienį, kalbėda
mas Ann Arbor, Mich., uni
versitete, išdėstė viešai, ko
dėl Amerika yra priešinga,

manomas.
Krašto gynimo sekreto

rius atremia kitus dažnai 
Prancūzijoj minimus argu- 

Pirmon galvon krašto gyni- mentus už Prancūzijos gink- 
mo sekretorius kalbėjo neį- lavimąsi atominiais gink- 
vardindamas Prancūzijos, lais. Amerika nemano iš Eu-
kuri jau išsprogdino kelias

Ai- Indija pirks iš Sovietų Pereitą šeštadienį komu- 
Rusijos greituosius rusų ko- nistų partizanai pietiniame
vos lėktuvus? Tas klausimas Vietname iš pasalų užpuolė jo 1953 metų birželio mėne-
tebejaudina Washingtoną ir septynių vežimų karišką bū- šio lytinės Vokietijos žmo-.............................
Londoną. Indijos krašto ap- rį ir ta proga nušovė du A- nių sukilimą prieš komuni- į1£a^!?_ti1.„1LV1Si S”

etn viilH-žia 7mnnin hporink —Krišna __iiici in.w- ---— tumlzuc »»• otilA ____ ______ __ __________ ___r\dT III III r\ U7* II CijriVJ -b..

. . i Šį pirmadienį, birželio 18,- T , ,
jos gyventojai galės ramiai • Kanados piliečiai renka Maskva Imdija1 parduos ko- pietiniame \ įetname 
stoti statyti naująją Alžeri-j pariamentą. Spėjikai vos lėktuvus labai prieina- žymiai stipresnės, negu kar-
ją. »-et I rancuzijoj sitas Al- gako ka(.} naUjame parĮa_ , momis sąlygomis- o gal net tais buvo spėliojama.
žerijos arabų ir prancūzų 
susitarimas jau kelia nema-

ropos trauktis ir palikti Eu-
atomines bombas ir yra pasi- ropos valstybes gintis, kaip
ryžusi pasigaminti galingų “------
bombų atsargą. Kiek pana
šus reikalas yra ir su Vokie
tija, kuri turi ir moksliškų 
pajėgų ir technikos priemo
nių atominiams ginklams pa-

jos išmano.

Darbiečiai Anglijoj 
Reikalauja Rinkimų

Indija,1 15 Vietnamo karių. Užpuo-, lis maištas buvo rusų tankų karo pajėgos negali būti be 
kaip nepriklausoma valsty- limas įvyko 35 mylios į šiau-• nuslopintas, bet rytinėj Vo- moderniškųjų ginklų 
bė gali pirkti ginklus, kur ji rę nuo sostinės Saigono. ' kietijoj to sukilimo atgarsiai Krašte <a-nimn « 
nori, ar kur ji pigiau juos Komunistų užpuolimas vi-
gauna. Indijos vadas Neru sai netoli nuo sostinės ir prie 
sako, kad Indija dar svarsto, vieno kaimo, kurs buvo skai- 
kur greituosius lėktuvus tomas patikimas ar saugus, 
pirkti. Visai galima, kad rodo. kad komunistų jėgos 

vra

is dar jaučiami.
Minint sukilimo dienas 

vakariniame Berlyne 150 
tūkstančių minia po atviru

mente gali nebūti aiškios padės įkurti ir greitųjų lėk- Komunistų laimėjimas 
vienoje vietoje neturi spren
džiamos reikšmės, bot ame-

Anglijos Darbo partijos 
jungininkams, kad vokiečiu vadas H. Gaistkell reikalau-

Krašto gynimo sekreto
rius McNamara neseniai 
NATO valstybių ministerių 
posėdyje aiškino, kodėl A- 
merika mano, jog atominių

dangum demonstravo ir rei- ginklų paplitimas gali būti

, daugumos ir gal Naujoji de-,tuvl* dirbtuvę Indijoje.
zai ginčų Kaiieje sakoma,, mokratų partija arba Sočia-i Amerika nori įtikinti In- .............................
kad slaptosios aimijos o»-,linio kredito partija gali tu- S dijos vyriausybę, kad jai ru- rikiečiams ir pietinio Viet-' Abu kaI,b<*
gamzacija visvien yra fa- rėti tame par]amente nUsve-' siški ginklai atsieis labai namo kariams tai yra įspėji- san?s’ kad

„• —c Hamabai’ą. į brangiai, nes Amerikos kon, mas priešą tinkamiau ver- nM*ada np!
Tokie spėliojimai, žino-! 8resasJr taip jau yi-a linkęs tinti

, . . rna, mažai ka reiškia. PriešJ Indijai duodamą pagalbą sus jį pasitikti,
organizacijos oerybų ir pri- • k- karštos ■ mažintL o jei indai ginkluo-

i kovos, visokie* spėliojimai! sis rusiškais ginklais, noras 
turi tik aprėžtos reikšmės, apkarpyti pagalbą Indijai 
Skaitytojai apie Kanados' žymiai padidės, 
rinkimų išdavas sužinos dar I y 77
pirm, negu šitie spėjimai Montrealio Kalėjime 
juos pasieks. i Maištas, Gaisras I

I

šistinė ir panašiais vardais 
krikštijama, o dešinėj įrodi
nėjama, jog pats faktas tos

tai rodo, kad ji yra vietinių 
prancūzų valios reiškėją.

Laukiama, kad po Alžeri
jos prancūzų susitaikymo su 
arabais prancūzų bėgimas iš 
Alžerijos sumažės ir gal net 
kai kurie pabėgusieji iš Al- 
žerijos žmonės norės ten 
grįžti gyventi. Iki šiol jau 
apie HM),000 prancūzų pagė- 
go iš Alžerijos, ir bėgančių 
skaičius paskutinėmis dieno
mis siekė net po 12-000 žmo
nių per dieną.

Prancūzų teroristai, atro
do, nėra vieningi dėl susita
rimo su arabais svarbos. Ka
riškiai Orano mieste ir apy
linkėse į susitarimą žiūri 
skeptiškai, bet teroro, tur 
būt, ir jie nebetęs. Alžerijos > 
nepriklausomybė laikoma 
neišvengiama po liepos 1 d. Į 
balsavimo, nors pačių arabų ' 
tarpe dar eina kruvinos peš- Į 
tynės dėl būsimos Alžerijos 
tvarkymo. Atrodo, kad Tu
nise sėdinti laikinoji Alže
rijos sukilėlių vyriausybė sie
kia vienos partijos valdžios 
nepriklausomoj Alžerijoj, 
bent taip spėjama iš jos pa
sisakymų ir kai kurių veiks
mų.

BUVĘS GENEROLAS

Buvęs Prancūzijos genero
las. slaptosios kariuomenės 
Alžerijoj vadas, Salan. nu
teistas kalėti iki gyvos gal
vos. Jis sėdi Sante kalėjime 
Paryžiuje.

Šimtai kalinių Montrealio • 
kalėjime sekmadienį pakėlė ! 
maištą, padegė kalėjimą ir į 
užsibarikadavo vienoje ka- 1 
Įėjimo dalyje su pagrobtais 
užstatais. Po penkių valandų 
šaudymosi kaliniai pasidavė, 

j Susišaudyme užmušta 6 ka
liniai ir keliasdešimt sužeis
ta. Yra ir policijos aukų.

Montrealio kalėjimas yra 
gerai saugomas, ir pabėgi
mas iš jo yra neįmanomas. 
Kalėjimas turi visą eilę pa. 
statų, ir dauguma jų dėl 
gaisro liko sugadinti. Kali
nių maištą nuramino kariuo
menės dalinys. Policija ir 
kalėjimo sargyba maišto nu
malšinti nepajėgė.

Kas Peru prezidentas?

Peru respublikoje dar ne
baigta skaityti balsai prezi
dento rinkimuose, bet ginčai 
dėl prezidentūros jau eina.

kalavo leisti Vokietijai susi 
vienyti į vieną valstybę.

J žmonių minią kalbėjo 
vak. Vokietijos vadas dr. K. 
Adenauer ir Berlyno miesto 
burmistras Willy Brandt. 
\bu kalbėtojai priminė ru-

tiktai pavojingas taikai da
lykas. Dabar jis kai kuriuos 
argumentus viešai pakarto
jo, kad visuomenė Prancūzi

ja, kad Anglijos vyriausybė 
tuoj pat paskelbtų naujus 
parlamento rinkimus, nes, 
girdi, kraštas visai nepasiti
ki dabartinei konservatorių 
vyriausybei.

Pereitą savaitę įvyko vie
no atstovo papildomi rinki
mai. Laimėjo darbiečiai, ku
rie tą vietą ir anksčiau laikė, 
bet konservatoriai tiek ma
žai balsų tesurinko, kad jie

joj ir Vokietijoj suprastų tą Prarado rinkiminę kau-
reikalą. 

Svarbiausias argumentas
vokiečių tauta I [iries atominių valstybių 

niekada neatsisakys nuo su-Į dauginimą vra tas, kad tik- 
. ivienijimo ir rusai padarytų riai labai galingas atominių 
protingą sprendimą, jei leis
tų vokiečiams savo susivie
nijimą nubalsuoti.

ciją- kurią visi kandidatai 
padeda prieš rinkimus ir, jei
gu nesurenka nustatyto bal
sų skaičiaus, tai kauciją pra
randa.

PO H METŲ

Buvusi Belgijos karalienė 
Elisabeth. S3 m. amž.. vyk
dama i garsiojo violončelis
to ('asais muzikos šventę 
Puerto Kiro. aplankė ir New 
York.;, kuriame ji nebuvo 
nuo 1921 m- kada čia lankė
si su sa vo v y ru A llrert u I. 
tada Belgijos karalium. ...

Maskva Siūlėsi Su 
Pagalba Turkijai

inklų arsenalas gali užtik
rinti taiką, ir, jei karas pasi- . . . n .
rodytų neišvengiamas, gali’ banKlįSIS / arįĮZlUje 
užtikrinti pergalę. Tokia a-

Vokiečių Adenaueris

Turkijos generolas Gursel 
praeitą savaitę atidengė- 
kad po kariško [>erversmo 
Turkijoj Maskva siūlė turkų 

igeneiolams palikti krašte 
! kariškių valdžią ir neskelb
ti rinkimų. Rusai žadėjo su
teikti Turkijai 500,000,000 
doleriu ūkiškos pagalbos ir 
daug kitokiu viliojimų.

Generolas Gursel sako, 
kad jo vedama vyriausybe 
rusų pasiūlymus atmetė ir1 
paskelbė krašte rinkimus, o 
nuo rusų pagalbos turkai at
sisakė.

Turkų viliojimas pagalba 
ir kitokiais pažadais vyko 
1960 metais tuoj po gegužės Į 
27 d. perversmo ir vėliau, 
kol kraštą valdė kariškiai. ;

Siūlo auginti paršiukus .

Rytinėj Vokietijoj trūksta 
maisto. Komunistai pataria 
žmonėms auginti paišiukus, 
viščiukus ir panašiai gintis 
nuo bado. Užbadą vokie-j 
čiai gali dėkot kolchozams.

tominė galia dabar yra su
koncentruota NATO karo 
pajėgoje, kas užtikrina į 
NATO karo sąjungą susidė- 
jusioms valstybėms taiką, o

KIPRO PREZIDENTAS

Kipro sala. kuri tik 1960 
m. rugpjūčio 16 d. tapo ne
priklausoma valstybe (iki 
to laiko priklausė Anglijai), 
pirmuoju prezidentu išrinko 
arkivyskupą Makarios. Jis 
neseniai lankėsi JAV.

Vokietijos vadas dr. K. 
Adenaueris liepos 2-8 d.d. 
lankysis Prancūzijoj. Pran
cūzai jam rengia iškilmingą 
pasitikimą. Vokiečių vadui 
tai bus jo pokarinių pastan
gų suartinti Vokietiją ir 
Prancūziją lyg ir apvainika
vimas. nes jo ir vėliau de 
Gaulle pastangomis tie du 
kraštai pradeda užmiršti ne
seną istoriją ir gyventi, kaip 
geri kaimynai.

. R. S. McNamara atremia 
visokius argumentus, kurie 
keliami Prancūzijoj ir Vo
kietijoj. ir mano, kad tiktai 
jungtinės visų NATO vals
tybių pastangos gali apsau
goti taiką, arba sudalyti ka
ro jėgą. kuri gal ir be atomi
nių ginklų pavartojimo gali 
laimėti karą. Svarbiausias 
dalykas betgi yra tas, kad 
susijungusios į karo sąjungą 
valstybės Amerikos ginklų 
atsargoje visada turi rimtą 
atramą. Vipn ateinančiais 
metais Amerika atominiams 
ginklams išleis 15 bilionų 
dolerių, kas užtikrina, kad 
jos kariškas pajėgumas ne
bus nei nusenęs, nei neuž
tenkamas.
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Biznis ir vyriausybė
Amerikos “biznis” vis dar nepatenkintas prezidento 

J. F. Kennedy politika ir ypač tikru ar tariamu prezidento 
“nusistatymu prieš bizni.” Ar toks nusistatymas yra, ar jo 
visiškai nėra, stambiesiems biznieriams, atrodo, nelabai ir 
terūpi. Jiems svarbu, kad prezidentas Įsikišo i plieno mag
natų kainų kėlimo reikalą ir jau vien dėl to tradiciniai re- 
publikoniškas “biznio pasaulis” pradėjo skersomis žiūrėti 
Į krašto vyriausybės vadą. Prezidentas iš kelių kartų ban
dė ištiesti ranką ir susitaikinti su “biznio bendruomene,” 
bet kol kas visi bandymai neišlygino biznierių nepasitikė
jimo ir “užsirūstinimo.”

Buvo Amerikoje vienas prezidentas, kuris “biznio 
bendfuomenei” labai nepatiko, bet jis patiko eiliniams 
žmonėms ir per visus 12 metų to prezidento buvimą val
džioje kova tarp stambiojo kapitalo vadovų ir preziden
to ėjo nepaliaujamai. Kalbame apie prezidentą Franklin 
Delano Roosevelt, kuris užrūstino stambiojo kapitalo va
dovus savo socialinėmis reformomis ir savo susirūpinimu 
eilinio žmogaus gyvenimu ir vargu. Mes kaltais prisime
name prezidentą F. D. Rooseveltą, kaip perdaug pasiti
kint} karo meto sąjungininkui plėšikui Stalinui, bet Ame
rikos žmonių širdyse F. D. Roosevelto vardas tebėra gy
vas. kaip pirmo prezidento naujausiais laikais, kurs susi
rūpino ir eiliniu žmogumi ir nematė visos valdymo išmin
ties pataikavime doleriuotojo sluoksnio interesams. Po 
Roosevelto Amerika pasidarė “kitokia,” sako ir kapitali
stų spauda, o patys kapitalistai kaltais šneka apie kažkokį 
“liaudies kapitalizmą,” kas yra nei žuvis, nei mėsa, bet 
jei Ameria yra kitokia, tai ačiū už tai prezidentui F. D. 
Rooseveltui, o ne kam kitam.

Jei prezidentas J. F. Kennedy eitų prez. Roosevelto 
kelfū, jam stambiojo kapitalo nedraugiškumas nebūtų pa
vojingas. Gal “biznio” atžaramas ir paragins prezidentą 
ieškoti atramos amerikiečių masėj, atstovaujant pažangią 
socialinę įstatymdavystę, kiek jos dar reikia, ir atvirai at
stovaujant vyriausybės pareigą ir teisę kištis į ūkio tvar
kymą, nepaliekant to reikalo tiktai “biznio bendruome
nės” žinioje. Jei prezidentas pasuktų aiškiai tokiu keliu- 
Amerikos visuomenė vargu atsisakytų ji remti prieš stam
biųjų kapitalistų “nedraugiškumą” ar “nepasitikėjimą.”

Moderniškoj valstybėj ir ypač tokiu laiku, kada di
delė dalis šalies gėrybių tenka skirti krašto saugumui, vy
riausybė negali nesikišti Į šalies ūkio gyvenimą, nežiūrint 
ar stambiems pramonės kapitonams tas yra malonu ar ne.
T oi T7Y**i Fnlzio lizien Lro/4 fiLr ilzi-ZYi/N cimf-rrm/ini ai jria ivma vixy ▼ jr Jiiviinivjv ?niiunvviv

dvasiniu palikimu gyvenantieji žmonės to nenori supras
ti. Amerikos inteligentijoje ir, be abejo, darbininkų eilėse 
vyriausybės nauji uždaviniai ir pareigos rastų visišką su
pratimą ir pritarimą. Įdomu bus stebėti, kaip "biznio ben
druomenė” toliau reikš savo išdidų nepasitenkinimą vy
riausybe vien todėl, kad ji plieno kainų klausimu atliko 
savo pareigą.

Kur tyčiojamasi

SKELBIA PREZIDENTO SPRENDIMĄ

Mašinistu unijos viceprezidentas Jack Kennedy skelbia 
JAV prezidento John F. Kennedy nutarimą F-105 
sprausminiu lėktuvu fabriko darbininkams Farmingda- 
le. N.Y. Ten D.tMM) darbininku streikuoja jau 69 dienos. 
Prezidentas nutarė Įsikišti i ši reikalą, nes darbo nu
traukimas minėtame fabrike gresia viso krašto sau
gumui. Jis tuo tarpu paskyrė tyrinėjimo komitetą, ku
rio išdavomis pasirėmęs vėliau imsis kitu žygiu.

mas, nes senatas turi vyriau
sybės pasirašytas sutartis su 
užsienio valstybėmis tvirtin
ti. Atstovų rūmų Įtaka už
sienio politikoj yra, palygin
ti, nedidelė. Žinoma, visuo
menės, kaip ir kongreso nuo
taikos veikia vyriausybę ir 
jos politiką, bet užsienio po
litikoje vyriausybė yra pa
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Du lagaminai
Prancūzijos prezidentas

rindinis veiksnys. Galima (^e Caulle pe»eitą savaitę sa- 
• i i , ka. k»d “Alžpiiios dramavisiškai sutikti, kad Lietuvos 

byla yra keltina Amerikos
v*

kė- kad “Alžerijos drama 
jau eina prie galo. Prancū-

kurios tapo socialdemokra
tų kuopomis. Lietuvos tauti
ninkai ‘okupavo’ senuosius 
Amerikos lietuvių tautinin
kus ir bendrai dirbo. Anuo
syk patarėme Lietuvos liau-V — V* V — VA A A vj A V A A 1 CA X A. A 1 1 A TV * '■ 1 * " 1 ’ * * 1

isuomenėje ir kongrese, vald?ia ^me krašte tikrai dininkams Įsirašyti Sanda.
_ ___ __ -i_ i-______  pinM nrip fralo. bet ar tai jau n •„ i_ 1,^1;,, m

nuiii
bet ar yra reikalas per vy- elna P1 le &a^°> bet ai tai jau ron luo j<eiįu įkūnyti se-

dramos“ galas, yra pagnn- susiliejimo

komenduojančią vyriausy-- euroP*e^ (prancūzų), ku- 
iii kėiti’LietUTOS (arPabal- 'ie busimoj nepriklausomoj 
tijų valstybių) klausimą J. Alženjoj ^nesitiki būti ^sau 
Tautų organizacijoj? Na, o
jeigu vyriausybė skaitys mo
mentą nepatogų klausimui 
kelti, tai rezoliucija taip ir 
paliks be reikšmės, nekal
bant jau, kad ir iškėlus tą į 
klausimą laimėjimas nėra

kuri gali plėstis, priimdama 
naujai susidarančias katali-

............... ku organizacijas.
gus ls Alzenjos jie bėga pats gyveni,
tik dviem lagaminais n«in Į mums
nes dėl bėglių didelio .įa.-| • ’ kelią, kuriuo
e,aus daugiau turto jiems ; « ateivia.
neleidžiama pasiimti, lik . .__
du lagaminai a,,leidžiant; tinkamos atstovybes n lgy- 
gimtaji kraštą, kur daugelio I ve!ld,.ns anglo-saksų politini 
tėvai ir protėviai gyvent. »»nC.na “no taxat.on w.th-

Įsitikino, kad rusų kaina yra Rusk Įkalbinėjąs prezidentą 
aukšta. Tiek aukšta, kad J. F. Kennedy nebeskelbti 
Amerikos prezidentas, tik šiais metais pavergtųjų tau- 
grjžęs iš Vienos, pradėjo tos savaitės, kaip kongreso 
stiprinti Amerikos kariškas1 yra nutarta. Jis sako: 
pajėgas, kad rusų norimos t **giais metais Rusk preziden- 
kainos nereikėtų mokėti. Bet įtikinėja nuo tokios prokla- 
susitarimas lieka ii toliau mafijos susilaikyti, kad nebūtu 
Amerikos užsienių politikos pakenkta deryboms su rusais 
tikslas. Kitoks tas tikslas ir; p,erjyno.”
negali būti, nes Amerika vi- i
sai nesiruošia Rusiją išdau- Taip ar ne. matysime po 
žvti ar ja suskaldyti ir iš- poros savaičių, kada bus lai- 
laisvinti rusų nuo senų laikų kas tą proklamaciją skelbti.

Tada galėsime dėl to dau-

tikras. i T-i - - .-i i . •Ginčas dėl rezoliucijos; Jei lagaminai tik (ju’ū*1 veikios tradicijų turinčios
kongrese betgi yra tik prie- užten- Amerikos lietuvių or-

karnai neapykantos, kad jos ^an.zacijos nebus pastumtos 
užtektų ne tik politinei ir 1 1

Čia duota ištrauka iš V. 
Sirvydo straipsnio skamba 
taikiai ir visai, mūsų many- 

Jau virš dešimtosios da- mu, protingai. Ginčas gal ir

out representation.” Gražių

kabė karingiems marijo
nams ir po jų skverno rašan
tiems frontininkams parė- . , . . ™
kauti prieš Amerikos I-ietu- m<>g>‘nei atmosferai Pran 
viu Tarybą. Ir J. Pubui-vs vi-i eū21JOJ ^tereti. bet ir busi- 
są reikalą suveda prie ALT moms «entkartems paliktų
kandžiojimo. Jis sako: i dau v’r® dešimtosios da-t

.4 A . .................. i lies europiečių iš Alžerijos, nėra tarp naujųjų ir senųjų
“ Ar dar vis tebesityciojama iš pasjtraukė i Prancūziją. Jei į ateivių, bet tarp senosios

visuomenes kantrybės ir sudėtu j)ana£ju tempu bėgimas vyks Į kartos Įkurtos organizacijos, 
kurioje dirba ir daug naujų-aukų? Taip pat ar neturėtų savo į,. to]iau ta; kcIių mėne. 

sprendimus dar kartų peržiūrėti gj Alžerija bus -laisva” 
tie musų politinio gyvenimo au- nuo eul0|)iečįų, kas nei pa- 
tordetai, kurie skelbia, kad , čia; arabiškaj Alžerijai- nei
tautos atstovybes galim nešt 
tik tuo atveju, kai turima už
tikrinimu, kad jos būsiančios

jų ateivių, ir tarp ambicin
gų vyrų, kurie sutiktų perim
ti senųjų Įkurtą organizaci-

Pranzūzijai neduos nieko1 ją, bet iš jos pirma išmetę 
gero. Jei tai skaityti de tuos veikėjus, kurie jiems 

i Gaulle “didybės” manifes- stoja “skersai kelią.” Kad 
tacija, tai girtis gal ir nėra tai būtų politiniai ginčai, ar- 
kuo. i ba ideologiniai, ar dargi po-

iau pajungtas tautas. O jei 1 a(la galėsime dėl to 
tikslas yra ne karas, ne už- £iau pasakyti, o dabar reikia priimtos.” 
kariavimas ir ne nuvertimas pabrėžti, kad Amerikos po- R’albant apie kreipimąsi Į 
Rusijoj vyraujančios tvarkos, litika yra prezidento žinioje visuomenę, verta atminti, 
tai lieka susitarimas, lieka ir prezidentas ją veda, o ka<j yra visuomenė ir yra vi-
surasti toki sugyvenimo bu- valstybės sekretorius yra tik suomenė. Mums gali atrody- zavo tuščią žemę. Pirmoji 
dą-kurs Amerikos saugumui prezidento nustatytos politi- ti kartais, kad bene palan- Prancūzų kolonistų masė, 
nei šiandien, nei rytoj ne- kos vykdytojas. Visi galuti- kiausia Pabaltijo kraštams kuri patraukė i Alžerija bu- 
gresty. Tiktai tiek. nieji sprendimai yra prezi- yra ta visuomenės dalis kuri vo prancūzai iš Elzaso ir Lo-

Alžerijos europiečiai yra 
kolonistai, bet jie koloni-

litiką. Maskvos diktatūra sa- leisti rodyti ir daugiau viename palovyje, bet ir kie- Reino po 1870-71 pralaimė- 
vo grobikiškumą aiškina “is- iniciatyvos, bet, kaip šaky- kvienoje valdžios ištaigoje, to karo- Jie sausino balas ir 
torijos eiga.” kuri. tariamai, ta. galutinieji sprendimai neišskiriant nė Valstybės miestus, kuriuos despe- 
pasmerkia kapitalistini pa- yra prezidento. Departamento ir dargi pre- raeij°j dabar kai kurie eu-

Marijonų “Draugas” nūn 
eina lenktynių su pranciš
konišku “Dailininku,” ku
ris iš jų daugiau Įžūlių išmin
čių pasakys Amerikos Lietu
vių Tarybos adresu. Bet ne
sitenkinama tik tuo. Opozi
cija mano, kad visa ALT 
veikla eina neteisinga kryp
timi, reikėtų, girdi, pasukti 
kitokiu keliu ir užuot ban
džius daryti Įtaką i šios ša
lies vyriausybę, reiktų veiki
mo svori perkelti Į viešąją 
opiniją ir kongresą, nes esą 
Įtarimų, kad vyriausybė ga
li susitarti su rusais “paverg
tųjų sąskaita.” Vadinasi, rei
kėtų kovoti ne tik prieš Ma
skvą, bet ir prieš Washing- 
toną, bent tą jo dalį, kur sė
di Amerikos vyriausybė ir 
remtis kita jo dalimi, kur 
posėdžiauja kongresas.

“Draugo” birželio 13 d. 
laidoje žmogus, pasirašęs 
Juozu Duburiu, spėja, kad 
dabartinis valstybės sekreto
rius Dean Rusk esąs nepati
kimas mūsų reikalo sąjun
gininkas. Jis sako:

“Kas siunčia laiškus į Lietu, 
vą. netrukus pastebėjo, jog lai
škų siuntimas pabrango. Krašto 
administracija tyliai Lietuvą 
integravo į Rusijai nustatytą 
pašto tarifą. Iki tol Pabaltijo 
kraštai naudojosi Vakarų Euro
pai taikomu tarifu.”

Vadinasi vieną prasikal
timą prieš mūsų reikalą jau 
turime. Laiškų persiuntimo 
tarifas sulygintas su Rusijai

taikomu tarifu. Ar tai pada
lyta Lietuvos Įjungimo Į So
vietų Sąjungą pripažinimo 
sumetimais, ar gal tik ieš
kant daugiau pajamų, kad 
sumažintų pašto Įstaigos de
ficitą, Juozas Duburys ne
aiškina. bet jis, bendrai, yra 
pilnas Įtarimų ir mano, kad 
ateitis nėra šviesi. Jis sako ■

“Rodosi pragaištingų ženklų. 
Valstybes skeretorius Rusk. re
gis, apsisprendęs siekti susita
rimo su rusais ir kinais net ir 
pavergtųjų sąskaita.”

Su “regis” aš sutinku iš 
bet kurio praloto padaryti 
paprastą kišenvagi, nes “re
gis” nėra Įrodymas, o tiktai 
spėjimas, girdas, arba ir sta
čiai niekuo nepagrista nuo
žiūra. Kad valstybės sekre
torius ieško susitarimo su 
rusais, tą visas pasaulis yra 
girdėjęs ir tai ne Dean Rusk 
pradėjo tą darba. bet visais 
pokariniais metais Amerikos 
vyriausybė deda pastangas 
susitarti su rusais. Juk ir Že
nevos viršūnių pasimatyme, 
ir “Dovydo kempėj” ir galy
bėje visokiausių pasitarimų 
ir derybų su rusais buvo ieš
koma susitarimo, atslūgimo 
ir taikingo sugyvenimo. Bet 
kokia kaina?

Derybos dėl kainos
Kaina yra viskas. Teirau

tis dėl kainos Amerikos pre
zidentas J. F. Kennedy bu
vo nuvažiavęs ir Į Vieną pa
sikalbėti su N. Chruščiovu ir

sauli ir žada rusams perga
le. Bet rusai nėra fatalistai, 
jie žino, kar prie “istorijos

zidentūroj'e. Ta “birčinė” ir popiečiai norėtų sunaikinti, 
panašiais vardais pasivadi- ėliau seke Įvairūs kolonis- 

Kadangi .T. Duburys ir už nusi“visuomenė” nėra ta i tak nemažai jų buvo ir iš
Lietuvos klausimas

eigos” teks pridėti nišų pas- jo pečiu stovintieji lietuviški kuria mes turėtume kreiptis, Ispanijos, bėgusių nuo skur 
tangas, ginklavimąsi, užka- vienuoliai nepasitiki katali- nes jos tikslas vra kova už savan,e_ krašte ir sunkiu 
riavimus, perversmus iš vi- kiškų Amerikos prezidentu, Amerikos demokratijos pa-i clarbu Įsikūrusių.

litinės veiklos taktikos skir
tumai, galima būtų ginčus 
suprasti, bet čia turime rei
kalą su liguista vienos pa- 
grapės (frontininkų) užgai
da ir dalies tautininkų nesu
gebėjimu užmiršti, kad jie 
buvo viskas ir opoziciją lai
kė kalėjimuos, o dabar?

žodžiu, sergame gruodžio 
17 padarinių palikimu ir de- 
monstinojame, kad daugiau 
esame iš Hitlerio negu iš de
mokratijos išmokę.

Laosas neutralus?

eijos kaina- teisę plėstis vi- visuomenė- ypač i “idealisti- 
sur, kur tik jie savo prOpa- ne visuomenę,” kurios nuo
ganda ir vidaus perversmais talkas reiškias kongresas. J. 

į gali praplėsti savo imperijos Duburys tą išreiškia tokiu i 
i ribas. Už tokia kaina rusai būdu:
j sutiktu palikti Amerikos ka- 
i pitalizmą ramybėje, bet už- 
itat plėstųsi Laose. Vietna
me. Irane ir galas žino dar 

i kur. . .
j “Kainos” klausimas da
bar "vaizdžiai sprendžiamas idealistinės visuomenės nuotai 
pietiniame A ietname. Ame-y-^ Vyriausio Lietuvos Išlais
rika sako “ne,” sako kanuo- 
lėmis, bombomis, helikopte-

‘Nudilo.. . akys”

J. Duburys sako, kad jam 
“Nudilo plunksnos berašant ir

akys beskaitant, bet vėl norisi 
šioje rūškanoje tikrovėje ir paklausti: Kas nustato mūsų 

mums tektų persvarstyti kovos politinės akcijos tikslus ir kas 
už Lietuvos laisve taktiką, šiaip nurodo priemones? Į ta klausima 
ar taip pagrindinės mūsų viltys kartą turime atsakyti* Gana pal 
šiuo metu turėtų būti sudėtos tiems iš savęs tyčiotis. . 
i kongresą, kuris reflektuoja

Plunksna jo, atrodo, dar 
nėra nudilusi, o dėl akių

Didžiųjų valstybių santy
kiuose daromas naujas ban- 

neutra- 
vietoj ir 

aplinkybėse,
valstybė tai

tautybių, ten gyvenančių, ^osas« dėl kurio likimo iš- 
nepriklausomybės laikas ii- žmonės suko savo

galvas kelis metus ir nieko 
gudresnio nesugalvojo, kaip 
priverstinai padaryti iš jo 
nei ši. nei tą.

gokai bus tik tragedija.

Lietuviškos reformos
Kalbama apie Amerikos 

Lietuvių Tarybos visokias 
reformas. Kokios tos refor
mos turėtų būti, mažai kas 
aiškiai pasisako.

Tuo klausimu dabar ra
šo Vvt. Sirvydas “Vienybė
je” ir sako:

“ALT’as, kaip jo sekreto
rius P. Grigaitis, nesyki įro
dinėjo, sudarytas svarbiau
siu jū senųjų Amerikos lietu
viu ideologinių sroviu susi-

Kaip tas bandymas seksis 
ne mums pranašauti. Juk ne 
pirmą kartą bandymas da
romas. Vieną kartą dešinieji 
neutralumą nutraukė, nes bi
jojo, kad komunistai visą 
neutralumą suvalgys, o da
bar gal komunistai isidės vi
są Laosą Į savo kišenę ir 
eksperimentą užbaigs. Bet 
kam pranašauti blogus da
lykus? šiuo tarpu “neutra
lumas” vra išeitis iš nemalo
nios padėtis, o ateitis pati 
pasiskelbs su visais savo ne
malonumais ir be pranaša
vimų.

Laosas silpnas, jo žmonės 
nekanngi, daugiau linkę 
praktikuoti artimo meilę ne
gu karo meną, turi keistus 
kaimynus—du komunistiniu 
kraštu, du vakarietiškus 
kraštus — Thailandą ir p. 
v ietnamą ir du neutralius 
kaimynus—Burmą ir Kam- 
bodžiją. Laosas turi ir tris 
princus, kūnų kiekvienas ei
na savo skirtingu keliu—

(NuUMa j 7-tą pd

vinimo Komiteto rekomendaci- galima abejoti, ar jis ir se- 
atsišaukime niau aiškiai skyrė, kas ir ko

dėl vadovauja lietuviu poli
tiškai veiklai. Jei jis būtų tą 
žinojęs, jam nereiktų nė da
bar plaukų sau rauti ir tei

jos pastarajame
nais ir sa\O jvaikn krauju. Jteisinjros: Lietuvos išlaisvinimo 
Jei J. Duburiui A ietnamo klausimu apeliuoti Į viešąją opi

niją. ypač remiant kongresan 
Įneštąsias rezoliucijas.

kautynės nedaro jokio isnū- 
džio, tai tik todėl, kad iis la
biau yra isižiūrėjes Euro
pą ir todėl nenastebi. kad 
imtynės—Azijoj, Afrikoj ar 
Europoje— yra nedalomos.

Marijonu “Draugas” .T. 
Duburio plunksna itaria, 
kad valstybės sekretorius 
D. Rusk esąs linkės darvti 
rusams didesnes nuolaidas, 
negu Dulles ar Herteris. To 
savo tvirtinimo .T. Duburvs 
neirodo, imač jei turėsime 
galvoje Eisenbovverio admi
nistracijos nuolaidas rusams 
Indokinijoj, iš ko gimė Lao
so ir pietinio Vietnamo pai
niavos. Pagal J. Duburį, D.

Pirma karta tenka girdėti, 
kad Amerikos kongresas at
stovai! ia “idealistine visuo
mene.” Iki šiol žinojome, 
kad kongresas atstovauja 
regionalinius, ekonominius, 
e-alima sakyti, ‘parapijinius’ 
ir visai žemiškus balsuotoju

autis, kas čia vra “bosas.” tarimu—lygvbės principu
Pasakysime jam, kad tik ne 
P- Vileišis ir vileišiniai poli
tikai vra tais bosais, o kiek 
klausimas liečia Amerikos 
lietuvius, jie turi savo Ame
rikos Lietuviu Tarybą, kuri 
tos rūšies politinius sprendi
mus daro. Jei J. Duburys to

interesus, o prezidentas, vi- nežinojo, tai jis per mažai
sos tautos rinktas, panrastai 
oakvla aukščiau tų vietinių 
ir “pork bairel” interesu, 
bet ne tame reikalas. Faktas 
vra. kad užsienio politiką 
Amerikoie veda preziden
tas- iš dalies senato pataria-

akis “dildė/

Svajotojams ir mąstytojams 
pasaulis turi už labai daug ką 
padėkoti.

• • *
A7isur duona su pluta.

Sveikas politinis protavi
mas, rodos, reikalautų, kad 
kaip Amerikoje apsigyven
dami naujieji ateiviai prii
ma JAV pilietybę, taip pri
valėtų priimti ir čią rastą, 
vvsk. Brizgio žodžiais, seną 
įsigyvenusią lietuvišką ben
druomenę ir jos grupiu san- 
tvkiavima. Lietuvos dangų 
ir ideologines sroves Ameri
kon perkelti ir greta prižel- 
dinti. rodos, sunku.

“Lietuvos socialdemokra
tai, rodos, susiliejo su čia gy
venusiomis LSS kuopomis,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAAO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
GYDYTOJAI ŽADA 

STREIKUOTI
Šiuose rinkimuose kandi

datų tarpe yra ir vienas lie
tuvis iš Hamiltono —Balys 
Kronas. Jis eina su libera
lais. Jam laimėti nėra vilties, 
bet gerai, kad gairinamas 
lietuvių vardas. 1957-8 me
tais kandidatavo dr. Pranas 
Ancevičius, surinkęs 5,000 
balsų, bet kitas surinko dau
giau ir buvo išrinktas.

Rinkiminė propaganda y- 
ra vedama žodžiu, susirinki
muose, pobūviuose, spaudoj, 
televizijoj, pažadų kalnai, 
bet jei bus išrinkta vienos 
ar kitos senųjų partijų dau
guma, viskas ir liks paža
dais. Jei dauguma susipras
tų ir balsuotų už Naują de
mokratinę partiją, būtų kas 
kita. Jau gerai būtų, kad ji 
nors savo balsus padvigu
bintų, tas verstų senąsias 
partijas ką nors iš savo pa
žadų vykdyti.

Komunistai, nors ir žino, 
kad nepraveš nė vieno at
stovo, bet didmiesčiuose 
stato, rodos, 18 kandidatų. 
Tai dhro, norėdami Naujos

Saskachevvano provinciją 
valdo socialdemokratai. Tos 
provincijos žmonės todėl tu
ri tą, ko neturi kitų turtin
gesnių provincijų gyvento
jai—Ontario, Quebeco ir kt.
Nuo liepos 1 d. toj provin
cijoj bus įvestas pilnas svei
katos draudimo planas vi
siems gyventojams už mažą 
mokestį.

Tas planas turėjo būti 
pradėtas vykdyti balandžio 
1 d., bet gydytojams smar
kiai pasipriešinus ir grasi
nant streiku, atidėtas iki lie
pos 1 d. Gydytoji} draugija 
atsisakė tuo reikalu bendra
darbiauti su valdžia ir pa
reiškė, kad vieni gydytojai 
uždaiys savo kabinetus, kiti 
kelsis į kitas provincijas.
Šiuo metu gydytojai leidžia 
didelius pinigus gąsdinan
čiai propagandai, o valdžia 
ruošiasi gydytojus verbuoti 
iš kitų provincijų, JAV, An
glijos ir kt.

Kuo tas baigsis, matysime 
liepos 1 d.

Čia dar pridėsiu, kad gy
dytojus remia privatinės na balsuoti už socialistus, 
draudimo bendrovės, kurios Jie dalina atsišaukimus, ra- 
lupa nuo apraustųjų devynis ginančius gyventojus bal- 
kailius. suoti už Naujos demokrati-

Konservatorių ir liberalų n^s partijos kandidatus. Tos 
partijų žmonės prieš rinki- partijos vadas Douglas už-

KARALIENĖ MOTINA ELIZABETH KANADOJE

Bavasi Anglijos karalienė Elizabeth, lankydamosi Ka
nadoj, atvyko į MontrealĮ. Ją čia matome einančią pro 
garbės argybą.

i New Yorko skyriaus valdy
ba, kad tuo sustiprintų Bal
to orumą ir gautų daugiau 
lėšų lietuvių šalpai.

J Todėl labai prašome tapti 
Balfo nariu ir atsiųsti po vie
ną dolerį nario mokesčio už 
vieną prirašomą asmenį: 

Balfo 100-sis Skyrius 
105 Grand Street 
Brooklyn 11, N.Y.
Mes tikime, kad įsirašy

dami į Balfo narius ir savo 
auka šelj)dami Lietuvos kan
kinius bei tremtinius, ge
riausiai atžymėsime 1962 
metų Baisųjį Birželį.

Su tikra pagarba
J. Galminas. L. Norkus,
Pirmininkas Sekretorius

M. Virbickienė,
Iždininkė

NEW YORK, N.Y.

JAV L B. Tarybos nutarimai
JAV Lietuvių Bendruome- akcijos Bendruomenės apy- 

nės Taryba, 1962 birželio 2- linkėms, apygardoms bei at- 
3 d. sesijoje Clevelande ap- skil iems asmenims i Lietu- 
žvelgusi Amerikos lietuvių vių Fondą įjungti ir paren- 
gyvenamojo meto aktualiuo- gia taisykles Bendruomenei 
sius reikalus ir stovėdama jame organizuotai atstovau- 
prieš iš šių reikalų kylančius ti.
ateities uždavinius, nutarė:

Lietuvos laisvės kovos 
reikalu

Išklausiusi pranešimų kul
tūrinės veiklos ir Lietuvos 
laisvės kovos klausimu ir 
juos išdiskutavusi, LB Tary, 
ba nurodo, jog Lietuvių Ben
druomenės esmė, pobūdis 
bei uždaviniai yra aiškiai 
nusakyti Lietuvių Chartoje, 
kuri nenumato Bendruome
nei ir kiekvienam lietuviui

W0RCESTER10 NAUJIENOS

orkestrų varžybos. Jose 
demokratinės partijos — so-Į Worcesterio lietuvių trimitų 
cialistų balsus suskaldyti.
Kur kandidatų nestato, ragi-

Trimitų orkestras laimėjo F. Dambrauskas pralaimėjo
Birželio 10 d. Vytauto' Gegužės 31 d. teismas 

mieste buvo trimitų ir būgnųĮ sprendė Felikso Dambraus
ko bylą su Seniems žmonėms 
gelbėti draugija.

mus prisimena žmonių svei
katos reikalus, bet po rinki
mų vėl pamiršta, todėl jei 
tos partijos laimės rinkimus, 
tai kitose provincijose tas 
reikalas paliks taip, kaip bu
vęs. Tik laimėjus Naujajai 
demokratų partijai, jis būtų 
tinkamai išspręstas.

Kanados pilietis 

TORONTO, ONT.

protestavo ir atmetė tą ko
munistų peršamą paramą. 
Be to, Naujos demokratinėsl___

Pasibaigė ilgas streikas
Prieš kiek laiko Keleivyje 

rašiau, kad Canadian Paci
fic geležinkelio bendrovės 
Roval York viešbučio apie

partijos tvanu luatai Drewm, 
Scott ir kt. pareiškė spaudai, 
kad jie trauks komunistų 
partija teisman už spausdi
nimą ir platinimą literatūros 
be kandidato ar jo atstovo 
žinios ir sutikimo. įstatymas 
tai draudžia. Kas iš to išeis, 
pamatysime po rinkimų. Da- 

' dar visi užimti rinkimais, nė
ra kada bylinėtis.

Kanados pilietis 

AŠTUNTOSIOS JONINES

ir būgnų orkestras pripažin 
tas geriausiu.

K. Saulėnaitė ištekėjo

Karolina Saulėnaitė birže
lio 8 d. baigė Rochesterio 
konservatoriją, o kitą dieną 
ištekėjo už tą pačią mokyklą 
baigusio teksakiečio. J tas 
anūkės ir dukters iškilmes 
buvo išvykę Jonas ir Marga
rita Vaškai ir SauIėnsL

Sandaros gegužinė
B irželio 10 d. Vytauto 

parke buvo Sandaros 16 
kuopos gegužinė. Joje buvo 
svečių ir iš Bostono—Pranas 
ir Jadvyga Kesleriai, Jadvy
ga Tumavičienė.

F. Dambrauskas reikalavo 
iš draugijos $500 už darbą, 
kurį jis dirbo 1956 m. lap
kričio

Informacijos reikalu
Amerikiečių ir kitoje sve

timoje spaudoje pasitaiko 
neteisingų ir tendencingų 
informacijų apie Lietuvą ir 
lietuvių tautą. Lietuvių vi
suomenė prašoma tokias in
formacijas sekti ir apie jas 
pranešti JAV LB Spaudos 
Komisijai, kuri atitinkamai 
reaguos.

Padėka audiencijos 
vykdytojams

LB Tarvba reiškia nuo-
ar iš veiklos išskirtinų dar-

Todėl LB Taryba, vado-!širdžia d'?, ? Y“:
vaudamosi kiekvienam lie-,alul’.PVe ' d'. Valkūnui bei 
tuviui būtina pareiga1 komisijos nariams uz i-upim-
aktyviai jungtis j laisvės ko.' JAV ?'ez±"to audl- 
vą, paveda LB Valdybai, ^J08 gavimu 1962 m. ya- 

liepos pabaigos nuo pirma-; bendrabarbiaujant su kito- ^rio 16di^ą,ir P?1?™ L? 
dienio iki penktadienio nuo mis ta darbą dirbančiomis,S.entro Valdybos bei Prezi- 
9 vai. lyto iki 5 vai. vakaro, institucijomis bei* organiza- dlumo auduncijos vykdymo

Janio Endzelino paroda
Viešosios bibliotekos pa

talpose (Fifth Avė & 42 St.) 
atidaryta latvių kalbos tėvu 
vadinamo Janio Endzelino 
paroda. Ji bus atidalyta iki

Prof Endzelinas yra para
šęs daug svarbių kalbos 
mokslo veikalų, jis žymios

Draugijos' įtakos yra turėjęs ir mūsų solidarumo dvasia
Atsižvelgiant į pastarojo

cijomis, rūpintis, kad laisvės 
kovos darbas būtų veiksmin
gas ir derinamas lietuviško

menesi..
knygos rodė, kad su Damb- kalbininkui K. Būgai, 
rausku atsiteista. Kadangi Jis mirė 1961 m. liepos 1 
draugijos knygos buvo tvar- d. Latvijoje.
kingai vedamos, teismas ---------------------------
Dambrausko ieškinį atmetė.

Teisme draugijai atstova-
NEW YORK, N.Y.

vo Vincas Mitrikas, Juozas. Tarėsi Pabaltijo diplomatai- t - _>•_ i __ *. = _ fhO _1 TLT tr 1- _una josim-j ueguzeszo a. r<ew ioire 
Juos gynė įvyko Pabaltijo diplomati-

KrasmsKas ir 
Gataveckaitė. 
adv. Richardas Sarapas.

Baigė kolegiją

Worcester Junior College 
gerais pažymiais baigė Kazi
mieras Kerbelis. Jurgis Rae-

Nors K. Salaviejienė ir B. kus Jonas C Zinkus. Poyi- 
Tomkienė buvo prikepusios ,as jaunis Francis Aleliu-

nių atstovų JAV pasitari
mas. | j

Pasikeista nuomonėmis a- 
pie tarptautinę padėtį ir ap
tarta bendri einamieji reika
lai. 1 f

BERKELEY, CAL.

pastangoms.
Organizaciniai, ir kt. 

reikalais
LB Taryba, siekdama dar

naus Bendruomenės institu
cijų veikimo, taip pat pasi
sakė organizaciniais, biule
tenio leidimo ir kt. Bendruo
menės vidaus gyvenimo rei
kalais.

LB Tarvba nuoširdžiai 
dėkoja ją žodžiu bei raštu 
sveikinusiems šios sesijos 
proga, sesiją globojusioms 
LB Flevelando apylinkių 
valdyboms ir visiems ki
tiems, prisid ėjusiems prie 
jos pasisekimo.

NEW BRITAIN, CONN.

nemažai kugelio, bet aš jo 
nemačiau ir negavau, nes jį 
bematant kiti sudorojo. Ma
tyti, buvo gardus.

Malonu buvo gegužinėjPer septynerius metus vi .
1.200 tarnautom sustreikavo Kanadoje ir Amerikoje matVti Brone ir Juliu Svik 
ir apie 500 dar streikuoja j narsiai skambėjo VKL Są- -as’ V.vtauta Mači su žmone- 
jau 11-tas mėnuo. Rašiau, i jungos Niagaros pusiausaly-
kad streikas is tikrųjų pra-. je rengiamos Joninės—jau- 
laimėtas. bet teisiškai nepra-. nimo šventė. Ši šventė žino-
laimėtas.

Taip ir buvo. Gal po šim
to kartų derybų buvo susitai
kyta beveik bendrovės sąly
gomis, kurias ji siūlė savo 
tarnautojams dar prieš strei
ką: Kai streikas buvo pradė
tas ir praktiškai pralaimė
tas, bendrovės viršininkai 
su unija nenorėjo ir kalbėtis. 
Bet uni ja visa laika viešbuti 
piketavo, o dėl to viešbutis 
turėjo nuostoliu, gėda buvo 
bendrovei ir miestui. Tas 
spvrė bendrovę su unija su
sitarti. **

Visi iki galo streikave dar
bininkai priimami i darbą, 
o streiklaužiai iškeliami ki
tur.

Jeigu visi į streiką išėję 
būtu streikave iki galo. tik
riausiai, būtu taip neatsitikę 
—būtu laimėie daugiau. Už 
mokslą ir patvrima, pasiro
do. reikia daugiau ar mažiau 
sumokėti.

Renkame naują valdžią

Kai šis numeris pasieks 
skaitytojus, jau būsime išsi
rinkę naują parlamentą, viso 
labo 265 atstovus. Kandida
tu yra 1018. Tai rekordinis 
skaičius, iki šiol tėra buvę 
900 kandidatų.

ma net toli už Kanados ribų. 
Ji Įgavo vardą nebe Joninių, 
bet Jaunimo šventės Joni
nėse. Tą šventę šiemet ren
gia nebe skyrius, bet Sąjun
gos Kanados Krašto Vaidy
ba.

Ši šventė ypatinga, kaip 
ir pridera Maironio metuo
se, nes joje dalyvauja mo
kyklinio amžiaus jaunimas 
su konkursiniais rašiniais ir 
jai talkininkauja viena jau
nimo organizacija—Hamil
tono sporto klubas ”Kovas“.

Šventėie programą atliks 
iš New Yorko garsus „Rū
tos“ ansamblis su visais so
listais ir žymiu pianistu A. 
Mrozinsku.

Tad dar karta primename, 
kad šventė vyksta birželio 
23 d. Merritton Community 
Centre Hali. St. Catharines, 
Ont. Pradžia 4 vai. popiet. 

ST. KATHARINES, ONT.

Vilniečiai be valdybos

Prieš pora metų buvo ra- 
švta, kad vilniečių draugijoj 
nėra tvarkos, todėl buvęs 
valdvbos pirmininkas žino
mas visuomenininkas K. Bo
gušis pasitraukė iš veiklos.

nas, John C. Zulauskas, Al
bertas A. Kamarauskas

le. Juozą Matijošaiti ir daug 
kitu.

Gegužinė nebuvo gausi, 
bet gyva.

Nepajėgė sutvarkyti ir jo 
vietą užėmęs S. Vlbinas. nes 
ten šeimininkauja J. Dilys, 
kuris nė su pirmininku nesi- 
skaitydavo.

Kovo 18 d. buvo šauktas 
susirinkimas, bet į ji pa
kviesti tik tie. kurie buvo 
„košer“. Jame išrinktoji val
dyba pareigomis šitaip pasi
skirstė: pirm. J. šajauka, 
sekr. J. Dilys ir ižd. J. Lele- 
vičius.

Kadangi į susirinkimą ne 
visi buvo kviesti, tai buvę 
pirmininkai Bogušis ir S. 
Ulbinas ir buv. vicepirmi
ninkas Rutkūnas padavė 
skunda Krašto valdybai. To
dėl balandžio 29 d. buvo su
kviestas kitas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir Krašto 
valdybos atstovai. Prieita iš
vada. kad dabartinė valdvba 
išrinkta neteisėtai, bet šia
me susirinkime dėl ivairiu 
priežasčių nauios valdybos 
neišrinkta. Reikia tikėtis.

Mirė
Mirė Marijona Skamara 

kienė, 82 m., 
dukteris ir sūnų.

J. Mačioni. išvyko
Jonas Mačionis, Vinco ir 

Ievos Pačesų anūkas, kitais 
metais baigs Worcesterio 
politechnikos institutą. Šią 
vasara jis gavo gerą darbą 
Nevv Yorko valstijoje.

J. Krasinskas

NEW YORK, N.Y.

Visiems Balfo rėmėjams

Gerb. Tamsta.
Jums žinoma, kad Didžia

jame Nevv Yorke gyvena 
keliasdešimt tūkstančių lie
tuviu.

Tik keli šimtai iš jų daly
vauja lietuviu visuomeninei 
veikloie ir remia Bendrąjį 
Amerikos l ietuvių Šalpos 
Fondą—Ralfą.

Pagerbė Lietuvos draugą
Gegužės 25 d. Kaliforni

jos universiteto patalpose 
„Faculty Center“ įvyko iš- 

palikusi tris (leistuvės pensijon išėjusiam 
Lietuvos draugui prof. Mal- 
bone W. Graham, kuris yra 
lankęsis Lietuvoje, parašęs 
eilę knygų Pabaltijo valsty
bes liečiančiais klausimais 
ir dalyvavęs bei kalbėjęs Va
sario 16 d. minėjimuose. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos 
konsulas su ponia Bielskie
ne.

Ta proga Lietuvos atsto
vas JAV p. J. Rajeckas pa
siuntė tai progai pritaikytą 
laišką prof. Maibone W. 
Graham. kurį iškilmėse per
skaitė Lietuvos konsulas dr. 
J. J. Bielskis ir jį įteikė ad
resatui.

vra aktvvūs Didžiojo Nevv 
Yorko Balfo skyriaus na
riai.

Tik vienas doleris metams 
ir geras lietuviškas charak
teris—reikalaujama iš Bal
fo nario (Ralfo įstatai).

Balfo organizacijai svar
bu turėti kuo didesni narių 

kad po Joniniu sušauktame 'skaičių reprezentacijai, šal- 
susirinkime bus išrinkta nau- pos ir beartėjančio XI Balfo 
ja valdyba iš be priekaištų seimo reikalams. Narių skai- 
asmenų. čiumi rūpinasi direktoriatas,

Buvęs rėmėjas Centro vadovybė ir Šimtojo

GERIAUSIA DOVANA

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

Tik keliasdešimt lietuvių šios knygO3:
Stasio Michelsono “Lie

tuviu lieivija Amerikoje/* 
kaina minkitas vršeliais $4, 
kietai. $5.00.

Stepono Kairi 
budo**, kaina $5.50

Kipre Bielinio 
jant**, kaina $0.00.

Bielinio
, kaine $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

Rroadwav.
So. Boston 27, Mase.

laiko negalavimus laisvės 
kovos vadovavime, JAV 
Lietuvių Bendruomenė sie
kia JAV lietuvių atstovavi
mo ko platesniu visuomeni
niu pagrindu, paremtu nuo
širdžiu tarpusavio bendra- 
darbiavvimu.
JAV Kongreso rezoliucijų 

reikalu

LB Taryba prašo Ameri
kos lietuvių visuomenę vi
sais galimais būdais remti į 
JAV Kongresą įneštas rezo
liucijas, siekiančias Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pa
vergimo klausimą iškelti 
Jungtinėse Tautose.

Bendruomeninio ugdymo 
reikalu

LB Taryba, pabrėždama 
Bendruomenės stiprėjimu 
reikšmę gyvybiniams tauti
niams išeivijos tikslams bei 
uždaviniams, skatina visus 
jos organus sustiprintai ug
dyti bendruomeninę dvasią, 
atremtą į tautinį solidarumą, 
demokratinį reiškimąsi ir 
tautinių bei valstybiniu ide
alų vykdymą, šiam tikslui 
parengiama bei išleidžiama 
reikiamos literatūros, ypač 
jaunimui.

Tautinių židinių reikalu

LB Taryba pabrėžia būti
nybę lietuviams telktis ir 
laikytis apie tuos židinius, 
tautine jų veiklą: parapijas, 
lietuvių namus, draugijas, 
mokyklas, chorus ir kt. kul
tūrinius vienetus.

Lietuvių Fondo reikalu

Lietuvių Fondo organiza
vimasis Amerikoje plaukia 
iš bendruomeninės minties 
sudaryti materialinį pastovų 
pagrindą lituanistiniam švie
timui, kultūriniam gyveni
mui, savitarpinei globai ir 
kt. uždaviniams.

Dėl to Bendruomenė yra 
interesuota Lietuvių Fondo 
augimu bei tarpimu ir akty
viai dedasi į jo prigydymą! Pakalbinkime draugu*, kai- 
lietuviškame mūsų gyveni- mynu. ir pažįstamų, užsisa- 
me. ' kyti “Keleivi.” Kaina

LB Centro Valdyba imasi tams penki doleriai.

Lietuvių namų 50 metų 
sukaktis

Lietuviu draugijų sąryšis 
gegužės 27 d. atžymėjo savo 
namu 50 m. sukaktį. J ją su
sirinko pilna salė, buvo at
vykusių ir iš Hartfordo, 
Bridgeporto. Waterbury ir 
kitur.

Svečių tarpe buvo miesto 
majoras Meskil, tarybos na
rys Zapatka, adv. Polaitis, 
kurie savo kalbose taip pat 
pasidžiaugė, kad lietuviai 
turi tokia gražią vietą susi
rinkti.

Programos vedėjas Poš
kus neoamiršo prisiminti ir 
tu. kurie šitos sukakties ne
sulaukė. o prie namu įsigiji
mo ir išlaikymo yra daug 
prisidėję.

Buvo ir meninė dalis, ku
rią atliko Vilčinskaitė, Lar- 
sonaitė ir Miliukienė. Jų 
dainas susirinkusieji palydė
jo gausiais plojimais.

Minėjau, kad jau ne vie
nas šitų namų steigėjų ilsisi 
kapuose, bet iu dar yra ir 
gvvuiu trape, šitie jau antri 
metai vra susibūrė i Lietuvių 
auksinio iubiliejaus metų 
klubą. Klubas turi apie 100 
narių, kurie susirenka šiuose 
namuose kiekvieno penkta
dienio vakarą nuo 1 iki 5 
vai. vakaro.

Pranas Naunčikas
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Puslapis ketvirtas

mušamas turi pono ranką 
bučiuoti ir jam dėkoti.

Dar du “vyr. broliai“ 
apdovanoti

"Prezidentas“ J. Paleckis

Kas vakar buvo bloga, 
šiandien gera

Jau žinoma, kad Sovieti- 
joj pakeltos mėsos, sviesto ir
kitu maisto gaminių kainos. . „ .
Dar šių metų kovo mėnesį skelbia, kad garbės rastais
komunistų partijos žurnalas <?vaROtl *. 1(; ai ^av un 
"Komunistas" rašė. kad O'sium su gtm.mo penk,asrase,
“kainų pakėlimas žemės ri
kio gaminiams galiausiai nu- 
silpins kolektyvinį ūkį“, o 
dabar sakoma: „Reikalinga

dešimtosiomis metinėmis ir 
už aktyvią visuomeninę-po- 
litinę veiklą,“ o Borisas 
Vronskij "ryšium su gimimo 
šešiasdešimtosiomis metinė-

pakelti kainas mėsai ir pie- mis ir už ilgametinę be prie- 
nui, nes norima stiprinti kol- kaisto veiklą žemės ūkio ir 
chozus.“ ! sovietinėse organizacijose“.

Visi Įtinti Č. Kontrimo paroda
, . . ... . Gegužės 23 d. VilniausJei Amerikoj kas nors valst 6dailės muziejuje ati- 

daryta akvarelisto ir peda-
nors j

bent centu pabrangsta, visi “ " '
mes tuo piktinamės. Kitaip gogo čegIovo Kontrimo dai_
yra ten, kame komunistai paroda, skilta dailinin- 
valdo. Ten ir kainas nustato r0 amžiaus 60 metų ir 30 
valdžia. Štai Sovietijoje ,netl. kūrybos sukaktims pa
ilgi ir Lietuvoje) net treč. minėti, rarodą atidarė Lie- 
daliu pakeltos maisto gami- tuvos Dailininkų S-gos pir
mų kainos, bet žmonės ten mininkas Kuzminskis, joje 
tuo nesipiktina. Ten jie vie- eksponuota 205 akvareles, 
šai sako kad esą patenkin- Paroda truks visą mėnesį, 
ti ir u" koja valdžiai. Ta proga išleistas ir katalo- 
Taip taip ta pati gas apie Kontrimą ir jo pa
valdžia verčia. Juk vergas ir rodą.

Dž kokią Lietuvą kovojame ?

GERAS LAIMIKIS

ttodger Ward laimėjo dvejas Menorial Day 500 my
liu automobiliu lenktynes Indianapoly ir gavo ėia ma
lonu f{«>rg-\Varner dovaną ir apie $125.000 grynais 
pinigais.

Kaulo Kemeklio feljeto- 
!nas buvo ir pranašingas. O 
* ypač ši jo vieta:

______________ Į ”|į karto žmones keiks,
J Vlks paskui stebėsis, paskui už-

Kcleiuo Nr. 23 įdėtą Kau- apie jo rašytus straipsnius, pakaly seks ir pagaliau ims 
lo Kemeklio-St. kail io felje- nuo kurių vokiškasis cenzo- gerbti...
toną Laikraščio karjerą rius nugraibo tas pagrindi-

Verta palukštenti

baigdamas verta palukštenti, nes mintis. Jų tik įžvalgus 
'tas kūrinėlis ne šiaip sau skaitytojas tegalėjo ieškoti, 
gera nuotaika parašytas — kaip sakoma, tarp eilučių 
skaitytojui linksmai nuteik- ar pats suvokti, kas norėta 
ti, kokių feljetonų yra nema- autoriaus tokiais aplinki- 
ža sukurta, štai, kad ir Pul- niai keliais pasakyti.

Birželių įvykiai Nepr. Lietuvoj

gis Andriušis Nidos knygų 
klubo išleistoje knygoje 
kaina iš kito galo sukūlė 
giažių ir kandžių vaizdelių, 
paimtų iš gyvoje mūsų išei
vijos gyvenimo. Jie skaityto
ją linksmai nuteikia, bet 
juose neaptiksime politinės 
minties. Arba štai .Jono Va
laičio išverstose M. Zoščen- 
ko Satyrinėse novelėse kan

Arba štai to feljetono kita 
vieta:

’ Tas pats ratas, kurį la
kiausia daboju, netikėtai pa
suktas ar pasisukęs į naują 
vieškelį, ašimi patvėrė mano 
kelnes ir sudegutavo. O juk 
galėjo sulaužyti ir koją“.

' Galėtum čia tik smagiai

Kodėl mes ėia lukštename 
tą Kaulo kemeklio feljeto
ną? Del to, kad tai yra Įro
dymas, jog ano meto Lietu
vos žmones sugebėjo ir tokiu 
aplinkiniu keliu nusakytus 
įvykius suprasti, įskaityti ir 
juos tinkamai Įvertinti. Lie
tuvos gyventojų platieji 
sluogsniai tada pasmerkė u- 
rachininkus ir, renkant St. 
seimą ir vėliau kitus seimus, 
jų neišrinko. Neišrinko tų- 
kurie buvo to nelemto suma
nymo tikrieji autoriai—"is
toriją darantieji“, bet ne 
jai dirbantieji. 1 iesa, jie at
sigriebė, bet atsigriebė smur
to keliu.

Ir jeigu dabar atviromis a- 
kimis blaiviai apsidairysime 
po išeiviją, \ ypač kai kurių

nusišypsoti, ir tiek. O vienok 
vanojamas bolševiki- čia buvo kalbama apie isto- 

nis gyvenimas. .Jose juokelių lini Lietuvos tarybos nutari- 
iki keliu, bet neužtiksime to, pasikviesti iš Vokietijos 
ką mes randame Kaulo Ke- karalių Lietuvai. Tai ir bu- 
meklio lame trumputyje kū- vo tas ratas kuris pasuko i ^Luš.na' Uod-
,mėlyje Lauraičio karjer, naują vueskelj Tas ratas- L J Kaulo Kemeklio fel-
bausdama,. Jis pagrįstas U. L.etuvos tarybos narių £ ; kar)
viena vadovaujama gilia po- daugumos nutanmas-stai damas |ia5ilo(|vs ilg^. 
hune mintimi - neprarask sudegutavo ne Raulo Ke- ! yomfci aieIlomis ra. 
kebo dėl takelio. Tas daly- meklio kelnes, bet jo vardą. šytas; J,ranaaingas k u,uin_
. • • * - • a • • 1 1 • . • • ii čia j, nors j,, kandžiai su kai-
lonjos Šviesoje. Apie tai toks manus jam. St. kai- įliu nusa|. kai jeiislų 
vaizdžiai ir sultingai pasisa- riui, buvo skaudus. Bet St. keliu-
ko ir pats Kaulas Kemeklis: Kairys nesigaili sudegutuotų 

kelnių. Jas pakabina, bes jis 
istorijos nedaro, bet istorijai 
dirba, o dirbti galima, tik

J. Vlks
Minėdami 1941 m. birže

lio baisiąsias komunistų
žiaurybes, prisiminkime ii ne Lietuvos universitetas bu- dažniausiai paviršium plau- 

vo pavadintas Vytauto D 
vardu ir tie metai buvo skii 
ti Vytautui D. paminėti.

1936 m.
Birželio 5 d. vidaus infor-, 

macijos skyriaus viršininkas

1930 m. Beširdžiai esate! Žinokite,
Birželio 7 d. veikiąs Kau- kad paties literato sriuboje

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

kitų Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo metų birželio 
mėnesio svarbesnius įvykius. 
Kai kurių tų įvvkių padari-

Steponas Kairys Lietuvių laisvo žmogaus įsitikinimo 
Profesinių Sąjungų grupės keliu, ir tik tuomet jis bus 
egzilėj laikrašty Darbininkų patikimas ir tikras.
Balsas Nr. 2, kuris leidžia- Kai bolševizmas pasuko 
mas Londone (Anglijoje), eiti klaidingu keliu, tai, kad niai iki šiol dar lydi ir ilgai 
šitaip atsako į klausimą — pateisintų savo klaidas ir ne- ‘ 
už kokią Lietuvą kovoja pasisekimus- jis turi kiekvie- 
Lietuvo* socialdemokratų name žingsnyje teisintis, tei- 
partija: isindamasis meluoti, iškreipi-

Į klausimą galiu atsakyti nėtį faktus, verstis nrasįma- 
keliais trumpais žodžiais: nymais, sukčiauti politikoje,
už laisvą, nuo nieko nepri- nevengiant smurto. Dėl visa .. , • -n
klausomą ir demokratišką. to dabar Maskvos skelbia- armiJ°s dalinius uz Daugu- 
Nuo nieko nepriklausomą, maris socializmas-bolševiz-
tai reiškia ne nuo bolševi- mas, j0 spauda, jo režimas ir

lydės Lietuvos gyvenimą- sa 
vaip raižydami ir mūsų išei-

ko tik keletas jo pamatinės 
minties plunksnų. Kur pati 
mintis- apie tai istorija tega
lės pasakyti.“

Apie kokią nedarytą sriu
bą čia autorius kalba? Ogi

.... a .................x. ALGIS TRAKIS IK TAK-reikia kantrybes ir išminties. SIUKAS YS. parašė
Toliau yra kalbama apie Algirdas Ga-laitt. Ii dalis: 

tuos, kūne keturiais arkliais -Už ,a bites.. „aili„jn.
važiuoja, o paskui juos dar- kas y Stasiūnailis.
da vienarklis vežimėlis. Dide|i() fo, ma(I> gel.ame pu.

Pnsiminkim. kaip 1918 pjeriuje, spalvotas leidinys, 
m. vasarą klostėsi istoriniai išleido ’

visuomeninį veidą.
1919m

Birželio 6 d. Lietuvos ka- 
I riuomenė išvijo raudonosios mo 
armijos dalinius ' ~ 
vos upės.

Birželio 18 d.

vijos

Bolševikų

J. Graičiūnas slaptai įsakė i----------------
visų laikraščių redaktoriams Į vadams imtis visų

spalvotas
• g- • o - i e a .. ....... Lietuvių Dienos,“■įvykiai. Rusija iškaro fronto 4364 Sunset Blvd., Holly- 

priemo- buvo išblokšta, bolševizmo WOod 29, Calif. 1962. $2.
įdėti į pirmuosius puslapius n ifį. kad Sovietų S-gos rau- varginama. Vokietija tą pro- 
raštą, kad piliečiai eitų į sei- donosios armijos žygiuojan- £3 apsukriai išnaudojo, ir 
— rinkimus balsuoti. Tas tieji daliniai i Lietuvą būtų J°s_ kariuomenė nužygiavo 

apsaugoti nuo bet kurių iš-. toli į Rusijos žemes. Kas gy
veno tos dienos įvykiais, bet 

Lietuvos nenorėjo ar nesugebėjo to-

seimas buvo renkamas ne 
pagal St. seimo priimtąją sisokimų
konstituciją, bet pagal per-

kinės Maskvos ir ne nuo jos j0 skelbiamos idėjos neteko, armija pakartotinai mėgino versminės vyriausybės išlei 
pataikūnų, besitvarkanti pa- visiško žmonių pasitikėjimo, įsibrauti į Lietuvą. Lietuvos, atitinkamą įstatymą, ku 
ti, kaip nusakys laisvai demo- 0 pats socializmo idealas— Latvijos ir dalinai Estijos riuo rinkimų demokratijos 

savo skaistumo ir patrauklu- kariuomenių bendromis pa-
mo stangomis raudonieji pakar-

Sunkiose kovose laimėto-'totinai buvo išmuSti iš Uetu-

kratišku būdu rinkti Lietu
vos žmonių atstovai.

Mes kovojame už tai, kad 
nepriklausoma laisva Lietu
va būtų demokratiška. Tai

pradai buvo paneigti. 
Birželio 18 d. Elta prane-

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

‘Keleivio’’ administraci-Tas išdavikas
kariuomenės generolas Vit- bau įžvelgti į gyvenimo lai- ja prašo mielųjų skatytojų, 
kauskas tuoj perėjo į sovie- dą. tokiems atrodė, kad kai- kurie keičia adresą, prane- 
tinio okupanto tarnybą. Į zerinė Vokietija karą laimė- šant naująjį adresą neuž-

Birželio 16 d., Lietuvos o-rianti. Tai ir Lietuvos tarybos —-----2-*1 —----- ”
kupantų spiriamas, laikinai narių dalis pasuko tuo nau-
einąs prezidento ir vyriausy-' ju vieškeliu, kaip anas šeš-.... šė, kad iš valstybės iždo per-,

ji "Lietuvos nepriklausom v- vos ,ir Latvij°s žemivJ- I versminė vyriausybė prade- bės pirmininko pareigas A. margis, ketverto pratėgliaus 
bė. dešimtis metų ir mūsų Birželio 20 d. Žemės re-idant 1928 m. ligi 1936 m.' Merkys paskyrė gen. Vit- užpakalyje vienu arkliu sek

damas. Ir dar pamokymas: 
jei toje kelionėje pasitaikys

reiškia, kad ji gerbs demo- partijos uoliai ir sėkmingai -Ol mos Lietuvoje pradžia. ! katalikų dvasininkams, ku-ikauską Lietuvos krašto ap- 
kratijos idealus, tuo pačiu propaguota, nors dėl Mask- Lietuvos vyriausybė pažade- rių būta 1198, algoms išmo- saugos ministru 
gerbs Žmoguje žmogų bei jų 1 * 1 ’ • in Varine arm'ininti -somo Iraist 11 41*7 i,. „4 Rir7«*l«n 17 J, . , vos ginkluoto smurto bei ap.
teisę patiems tv akytis pa- gauiės ir vėl šiandieną vra
gal demokratijos dėsnius. ,aikinai nrarasta tačiau nė Siekiame ir sieksime, kad la,k,nai P’ai a.ta- tačiau ne- 
i;~4... v j - . ra prarastas laisves ir nep» 1-lietuvių bendruomene tvar- ,,
kytųsi pagal socialinio tei- ■ v , .
smgumo dėsnius, tvarkytus!; ,aiįf, '

socializmo 1 __ :L.- , Xtautos

jo karius aprtipinti žeme.
1920 m.

Birželio 19 d. St. seimo su
daryta pirmoji vyriausybė 
su d •. K.Grinium priešakyje.

miršti parašyti ir senąjį. 
MOŠŲ ATSTOVO ANGLI-

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Aloyzas Baronas; LIEP-

demokratinio 
pradais. Tuo aš pasakau, 
kad savo kultūriniam ir ūki
niam gyvenime Lietuvos 
liaudis socialistiškai besikur- 
dama ieškos sau sektinų pa
vyzdžių ne Rytuose, bet Va
karuose, jų socialdemokrati- ' . . . 
joje. Su vakarais Lietuvos!1 ’ ’a,meJimo- 
socialdemokratija bendraus 
visu savo krašto gyvenimu.

Dėl ko ne su Rytais? Dėl 
to, kad Rytų skelbiamuoju 
socializmu—bolševizmu mes 
nepasitikime. Nepasitikime 
dėl to. kad ?.Maskvos skelbia
masis so ializmas—bolševiz
mas, vykdydamas savo už
davinius, negerbia žmogaus 
ir yra jam mongoliškai žiau
rus, be jokio pateisinimo 
žiauriausiomis priemonėmis 
naikindamas žmones tūks
tančiais. Maskvos bolševiz
mas ir tuo jau bus nebegriž-

pastangų

kėjo 11,417,655 litus ir už Birželio 17 d. A. Merkys, dviarklis, tai, nors širdį su- TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
tikybos dėstymą įvairiose okupantų spaudžiamas, pa- spaudęs, užleisk jam savo mijuotas romanas, 279 psl., 
mokyklose— 1.800,000 litų. | vedė sudalyti vyriausybę vietą ir sek paskui jį. kaina $3,00.

Justui Paleckiui J. Paleckis Cia Rautas Kemeklis tai- Atav,., 
suilaic vyriausybę is šių as- kė į aną Lietuvos tarybos SI MEOZIAI 117 

ministens pirminin- jaut,ią vietą — tautininkų

1940 m.
Birželio 13 d.,įsikūrus Lie-

Birželio 20 d. įvyko pir- tuvoj Sovietų kariuomenės 
mas organizuotas profesinių bazėms, Maskvos spaudimui

VIENI- 
psl. kaimeliu

kas .1. Paleckis, pirmininko ”vadas‘ turėjo taikstytis kai
pavaduotojas ir užsienių rei- kuriems krikščionių demo-! Juoz"» Švaistas; JO SU- 
kalų ministeris bei laikinai kratų nariams. Be jų pagal- ŽADeTINE, premijuotas 
einąs švietimo ministerio pa- bos jis apsieiti negalėjo !romanas Iš Vinco Kudirkos

prigesinti tautos samonejei " .. .* ~~ r :! sąjungų suvažiavimas Kau- padidėjus i Lietuvos gvveni-vadinamąsias nacionalines i 
liekanas“ ir pastangų išrauti 
iš tautos sąmonės Lietuvos

I I LiTV Heli* III »ix.>nvir> MK1U1II*! I*-* I>I 115 ’ 11111 • I 111111 F'fl.

...kad ir Kelmės klebo-
Hy- traukti saugumo departa- Ernestas Galvanauskas, že- ?a#’ »u»pausk. užleisk
nu- mento direktorius A. Povi- mės ūkio ir laikinai einąs vi- įan? ncva v*?^’ ^ra,
pa- laitis. Maskvai reikalaujant, ' ‘

! jiedu rytojaus dieną buvo 
suimti.

Birželio 14 d. Maskvos vy
riausybė įteikė nota Lietuvos 
vyriausybei, reikalaudama, .. .

jos konferencija, kurioje sudaryti naują vyriausybę ir atsistatydino. Tada prezi- 
bal u dauguma buvo nutarta leisti į Lietuvą įvesti naujusjdento laikinės pareigos ati- 

raudonosios armijos dali- teko J. Paleckiui. A. Merkys 
nius..

Birželio 15 d., nors Lietu

laisvės ir nepriklausomybes 
mintį,— tos pastangos yra 
bergždžios. Mes

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

ne.
1921 m.

mą, atsistatydino vidaus rei-

Birželio 28 d. Tautų Są- mu turėjo iš tarnybos pasi 
jungos Taiyba pritarė

kalų ministras K. Skučas, reigas Vincas Krėvė-Micke- Taigi: 
Tuo pačiu Maskvos spaudi- vičius, teisingumo min. Po

vilas Pakarklis, finansų—

na $ 1.50.
Juozas Svai

gyvenimo,
$4.00.

394 pusi. kaina

kovosime manso projektui, kuris 
matė Lietuvą dalinai 
jungti Lenkijos įtakai.

1926 m.
Birželio 3 d. įvyko Lietu

vos socialdemokratų parti-

Alė Rūta, MOTINOS 
_i RANKOS, romanas apie 

sek m°f>nos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo val

da us reikalų min. pareigas— z,ai Pa»v«’kink ir jau
Matas Mickis, sveikatos— P®»kui porą.“ . .............................
Lazeris Koganas, krašto ap-j Tokios perversminės tauti- krais*1 hYtiiv^^^H115 
saugos ir kariuomenės vadas' ninku taktikos buvo laikyta-1 dais, 397 psl.,

kaina $4.00.
Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO- 

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG-

Gražu Lietuvos žemėlapį
Į

galite gauti Keleivio įstaigoj 

iž 50 centų.
naujos vyriausy _________  ______

buvo suimtas Neilgai trukus kas. Ir čia įvykdė pervers- 
IIETVVTV IŠEIVIJA A- , ^re- Dirže. k> a., nors uieui-jEĮ Galvanauskas slaptaiipa-l „ kuriaig krikščionimis
MERIKO.TE. parašė Stasys Lietuvos seimas n dr. vos vyriausybė sutiko atsi-!?drauke į užsieni, o \ . Kre-!?usimokę Tik vėliau jau g. 

Michelsonas. 500 pusią-' .K; .(,"n,”s ^”vof lsnnktas j statydinti ir naują vyriausy- ye-Mickevicius atsistatydinoldriso krikščionis demokra- 
pių. gausiai iliustruota, Lietuvos piezidentu. bę sudaryti, o Uip pat sutiko ,r rn,n’cf,,, f —
kaina minkštais viršeliais tame seimo posėdyje derėtis dėl naujų bazių įlei-
$4.00. kietais .... $5.00. dalyvavusiu 79 narių. slap- dimo,raudonojiarmijapra- 

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, J” balsavimu už K. Grinių dėjo Lietuvos okupaciją.
Prezidentas A. Smetona, 

prieš pasitraukdamas į už

—gen. V. Vitkauskas.
Tą pačią dieną A. Merkys

si ir 1926 m. gruodžio 17 d.

NAUJAUSIOS KNYGOS
dalyvauti 
bės sudaryme.

Birželio 7 d. susirinko tie

Vieni tautininkai, nors ir 
kai kurių kariškių remiami, 
nedrįso imtis visos atsako
mybės už perversmo pasė-

tu balsavimu už K.
tarnai nutolęs nuo tikrojo so. ATSIMINIMAI, parašė Juo- h”vo Paduota 50 balsų, tuš- 

zas Liūdžiu?, 246 pusią- u^.^‘ ^meto-
piai, kaina..........$3.00. n3 -• ’ • Bortkevičienę 1 ir sienį, pavedė prezidento pa-

ATSIMINIM AI APIE JUO- G- Petkevičaitę L 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-i Birželio 15 d. Respublikos

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 prezidento aktu buvo suda-
psl. kaina..............$1.00; ryta nauja koalicinė vyriau-
Tos knygos gaunamos ir i sybč su jos pirmininku M.

cializmo.
Ir ne tik dėl to nepasitiki

me Rytais.
Rytai siekia socializmo 

smurto, žmogaus pavergimo 
ir jo nepaprasto išnaudoji-

ir ministrų taryba buvo f>er. 
tvarkyta.

Birželio 20 d. jau prasidė
jo šviesuomenės areštai.

1941 m.

tus išstumti ir patys vieni va
žiuoti. Ir čia Kaulas Kemek
lis itin kandus:

“Kuriuos papeiksi, liks 
amžinais tavo prieiais ir ne-

mo keliu. Mūsų supratimu, 
socializmas gali ir turi vykti Keleivio administracijoj. Šleževičium.

reigas eiti Lietuvos ministrų 
tarybos pirmininkui A. Mer
kiui.

Lietuvos kariuomenės va

Birželio 14 d. pradėta Lie-'gu tuomet atsileis, jei pasi- . nTAC dvtac"”1 
voje negirdėta žmonių me- žadėtum pakelti juos į Ne-j^.^ $2 0() lB6pusl.,tuvoje

džioklė Sibiro vergijon. 
Birželio 22 d. Vokietija

pradėjo karą su Sovietų Są-

priklausomos Lietuvos

das gen. Vitkauskas įsakė'junga, vokiečių kariuomenė 
Lietuvos kariuomenės dalių įžygiavo į Lietuvą.

mi-i
nistrus. Man negaila, bet! Tas knygas galima gauti 
kaip gali tokius daiktus ža-i Keleivio administracij o j 
dėti, jei Lietuvos ministrai 636 Broadway, So. Boston 
yra ne tavo žinioje.-“ 27, Maaa
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Pasikalbėjimas 
Maiklo sn Tčvn

Berlynas be agurkų seklų
V. ŽARSTEKLIS

’ Minios tokiom 
ne-

Agurkai, sako, i Europą niai. -ūmios jau 
i pakliuvo iš Indijos jau, ma- priemonėm savo pusėn 
tyt> seniai, nes ir mūsų pro- patrauksiu Užuot. baubę ir 
senoliai juos pažinojo. O kas gerklę plėšę, geriau butų sa- 

i neatsimena, kai prieš karą viešiem atvežę keletą trau- 
j Lietuvoj gero derliaus metu kinių bulvių, 
už vieną litą turguje jų gale- Ar patikėsite, kad turė
davai gauti visą kapą. Ne- Pos vidui y je —- komunistų 
trūko ten nė svogūnų. Ta-i valdomoje Vokietijoje kone 

• -te? : 1O milionų žmonių sėdi be 
bulvių, ir kai pavasario sėja 
prasidėjo, pasipylė po kai
mus iš visokio plauko as
menų sudarytos kontroles

i čiau priešingai neseniai 
Į tiko Berlyne. Net keista, 
miestas, kurs po karo virš du 
šimtu tūkstančių naujų butų 

< gyventojams pastatė, kur 
: pramonė pusantro kaito 
tiek gamina, kiek prieš karą 
viso miesto fabrikai pajėg
davo, kur šiandien užsimo
ta miestą paversti visos Eu
ropos kultūros centru, kur 
27 tūkstančiai iš toli ir arti 
kilusio jaunimo semia aukš
tojo mokslo žinias, kur pa
prasto darbo rankos nė ver
kiant nesurasi, — staiga 
tilksta agurkų ir svogūnų

brigados, laužėsi i namus 
bulvių sėklai ieškodamos, 
konfiskavo is privačių benzi
ną užgesusiems kolchozų 
laukuose trakini iams užkur
ti. Tokiame gi Iioštoko ra
jone kompartijos vyriausia
sis su minėtum brigadom 
veržėsi net ryte prie sugulu
sių po dvigubų pamainų, vėl 
vijo i laukus darbams. Kur! 
mėginta priešintis, ten atsi
rado zonos raudonasis gė

IEŠKO DINGI ŠIO DAKTARO

lu-. Hanev Lothringcr yra ieškomas New \orko po- 
lit ’jns. kari nori ji apklausti, nes įtariu turėjus ryši su 
l£art:or:»s lx>frumento iš Pelnam, N. A.. nužudymu pu 
alairto. Kairėj daktaru sekretorė—meilužė Terry < a- 
ri lo. »>ri. spėjama, slapstosi kariu su daktaru. Dešinėj 
<)wens distrikto prokuroras (>’<’onnor žiūri i kanaliza- 
c»jos vamzdi prieš daktaro namus, kuriame rasta mo- 
leriskns h ties kūno daliu.

— Maik, atėjau pasakyti 
tau gut momink!

O daugiau nieko?
— Ir noriu pasakyti den

ki u už prezentą. Denkiu. 
kad atsiminei Tėvų Dieną 
ir prisiuntei man tokią nais 
knygą—"Lietuvių išeivija 
Amerikoje“.

— Ar jau perskaitei?
— Nu, kurgi taip greitai

tokią didelę knygą perskai
tysi Ant maldaknygės tai jau 
aš geriau Įpratęs. Kai Plun
gės parapijoj minyška išmo
kino, tai Visų Šventų litani-

^klai! . štapas ir neretai sutvarkė vi-
Trūkumo priežastis greit sus jėga vįelOje>

:išryškėjo. Pasirodo, kad ei-; Skustis nėra kur, sienos į 
nant keliu Į komunizmą vai- apiįnį vis labiau minom ir! 
gyli vistiek reikia. Agurkas. visokiais s|)aslais darakliauĮ 

svogūnas net "samoknti-: užraukiamos. i

Balsavimo teisių apsaugojimas

me tikimasi ne tik lietuvių, 
bet ir šiaip daugiau aukštes
nių svečių amerikiečių susi
laukti.

Balfo seimas Įvyks spalio 
13 ir 14 dienomis. Spalio 12 
d. yra kai kur privaloma 

įšventė, Kolumbo diena, to- 
’ dėl kai kuriems seimu dele- 
Į gatams bus lengvata į seimą 
' is toliau atvykti.

Ižd. V. Abraitis direkto
rių suvažiavime pranešė, 
kad šiais 1962 metais iki bir
želio 1 d. Balfo centre buvo 
gauta $29,304.62 pinigais ir 
per tą pat laiką išleista 
$36,131.48. Per tą pat laiką 

i l aitas gavo arti ketvirčio 
miliono svarų gėrybių, ku
rios buvo daugumoje pa
siųstos Vokietijos lietuviam, 
be to, dar buvo išsiųsta i už
sienius 636 individualiu 
siuntiniai.

Direktoriate taip pat tar
tasi ir šalpos koordinacijos 

j reikalu, nes atrodo, kad 
'šalpa, ypač Lenkijoj, dubli- 
' kuojama ar net multiplikuo- 
' jama.
! K.L.J.

DIDŽIŲJŲ BENDROVIŲ 
VADOVŲ ALGOS

Įlomėliais, dar kiti išėjo ir svogūnas net samom iu- užraukiamos. Į pašte lietus .balso sa 
augštąji mokslą, įsigijo viso- kos“ mintis gali praturtinti, ^gijus paleidžiamas kulku' valdžia 
kių profesijų arba Įsijungė betgi abeji prieskoniai, ma- lietus Kulkos, aišku, zvim-Į saugoti
i z:_ ______ i— nlonn clrvltkc Irnv.lfiir , • • • i i •

Be balso pilietis neturi deliame darbe, ir keli priva- 
pastebėtus balso savo valdžioje. J AV-ių tūs fondai teikia finansinę 

geriausiai gali ap- paramą.
balsavimo teisę, pa-1 Visa ši veikla (patrauki- 

kliudo

Į'------ I o -
vo tėvynės Lietuvos, stengia- nus tylom praeita, tai pak 
si ją išlaisvinti. Tėvas visų to partneris zonoj uzmeikė 
šitų dalykų nežinojai, todėl akis. O kad jau puolė lais- 
aš nupirkau tėvui tą knygą, kais is zonos pažįstamus,
kad nors senatvėje sužino
tum, kaip Amerikos lietuviai 
per ICO metų čia kovojo ii 
ką jie yra sukūrę.

Ale pasakyk, kas išmisli- 
jo tokią Tėvų Dieną, kad

ją ir dabar dar paskaitau; vaikai duotų jiems dovanų? 
ale ant madresnių raštų tai _ jį atsirado, kaip priė
jau man biskj sunku. das pj-įg Motinos Dienos, ku-

— Reiškia, mano dovana rį yra skirta mirusių motinų 
nelabai tėvui naudinga? atminimui ir gyvųjų pager-

— Nu. teisybę pasakius, bimui. Yra paprotys tą dieną
Maiki, kvoita ruginės gal duoti gyvoms motinoms do- 
būtų geriau, ale tokia kny- vanų: gėlių, saldainių arba 
ga irgi gerai. A ra ko pasižiū- knygų. Taigi atsirado suma- 
rėti ir kitiems parodyti. Gas- nymas paskirti panašią die- 
padinė man skaito ją kas ną įr tėvų pagarbai. Biznie- 
vakaras. Labai teisingai a- riai šitą sumanymą tuojau 
pie mane parašyta. parėmė, išreklamavo, ir Tė-

— Gal tėvas nesupratai? vų Diena vilto jau papročiu.
— Nu, kaip nesuprasi, Motinos Diena minima ant- 

kad taip davadlyvai viskas įąjį gegužės sekmadieni, o 
išvirožyta. Kai tik gaspadi- 1 ėvų Diena trečiąjį birželio 
nė atskleidė pirmą puslapį, sekmadienį.
raidavei ir sako: žiūrėk, sa- — Tai sakai, biznieriai ją 
ko- ėia apie tave rašo. Sako, pušina? 
atėjo žmogus ant šio svieto 
ir raidavei klausia: ar gau
siu čia pavalgyt, ar niekas
čia manęs nemuš? O gyveni
mas jam atsakė: duona čia 
tau negarantuota, ale mušt 
tai jau šiur gausi. Taigi čia,
Maiki, stačiai pirštu į mane 
parodyta, ba ir aš sočiai pa
valgyti niekad negavau, o 
mušti tai ir perdaug gauda
vau. Atsimenu, kol mažas 
buvau, tai kailį perdavo tė
vas ir motina, o kai paaugęs 
nuėjau slūžvt, tai dvaro ak- 
lamonas vaikščiodavo su bi
zūnu ir. kada tik eidavo pro 
šąli. visada užtraukdavo per 
nugarą. O kai ruskio valdžia 
paėmė mane į vaiską, tai te
nai antausius tašydavo zvod- 
nas, rotnasir kiti šunsnukiai.
Jes, Maiki. kai gaspadinė 
pradėjo skaityti, tai aš atsi
miniau. kad dėl to aš ir A- 
merikon bėgau.

— Bet ne vienas tėvas tu
rėjai tokį sunkų gyvenimą, 
bet tūkstančiai. Dėl to žmo
nės palikdavo savo tėvynę ir
vykdavo Amerikon Jahvės,Plk.ll>inkirae dr. 
ir duonos ieškoti. Taip susi
darė gausi lietuvių išeivija j mynu» ir pažįstamus užsisa-
Amerikoje. Ji sukūrė čia di-|kyS “Keleivį.” Kaine 
dėlės organizacijas, spaudą,* 
kai kurie pralobo, vilto mi- tams penki doleriai.

— Jie ja reklamuoja, tėve. 
— Kodėl?
— Todėl, kad jie padaro 

iš to gero biznio.
— O koks jiems iš to biz-

nis;
— Jie išparduoda daug 

dovanų, kurias vaikai perka

pačiu. Prieš kelias dienas 
neriantį po vandeniu ketu- 
riolikametį kaip rėti sušau
dė. Iš šios pusės taip pat su
klegėjo šūviai. Žmonės puo
la šiapus traukti kraujuojan
ti. Anoj pusėj vienas šaulys

gentis, kitas stvėrėsi net uz 
’evinto vandens nuo kisie- 

’iaus su "Brangus Dėde“ žo
džiais. O dėdės, tetos ir vi
sokio plauko dieveriai išpir
ko viso miesto atsargas ir
IdMUIILC Į Z,V7II«į.

Galima tik gero derliaus 
>alinkėti, bet mes vėl ma- 
om, kur tik maskoliai pra
deda kurti "kelius į komu
nizmą“. ten tuoj visas dar
bas prašvinksta kacapizmu.
Mes atsimename 
kai mūsų krašto
tampius užpuolė. Lyg išal-jmas srūvi palengvėle 
kę žvėrvs puolė visa plėšti, į myn.Politik„s eaivos 
vogti, tempė į savo kraštą,

kliūčių
šia vra tose vietose, kur neg- pašalinimui ir negrų skati- 

turi sunkumų dėl segre- nimas registruotis ir balsuo
ti), yra tikimasi, labai padi
dins negrų balsavimo galią, 

vietų yra Pietūs. Ten jau Lai,bev eik tiki a, pakeis po- 
šimtmetis yra įsigalėjusi to-1 litinius papročius, kūne eg- 
kia laikysena, kuri neleidžia1 zistavo Pietuose per šimtą 
dideliam negrų skaičiui bal- motų. Tokie pasikeitimai ga

lai
gatuos ir diskriminacijos. 
Viena iš didžiausiu tokiu

surinka nuo skausmų, antras
nuo mūro. l’o kelių dienų ?Uoti. Tokios sąlygos yra ne- 
laidotuvės su valstybiniu ak. žiūrint konstitucinių garan
tu, keletas skardinių meda- tijų todėl- kad Ugi 1957 m. 
lių atsidūrė prie gyvų ir ne- Kongresas nesuteikė federa 
gyvų krūtinių. Ką veiksi, Jįnei valdžiai būdų, kaip tus- 

1 džiaugias kiekvienu "hero- priversti šių garantijų lai- 
i jum“, ju eilės tokios retos, o kytis.
tiek darbo- o kaip be šūvių ‘ 19-)7 Civilinių teisių

Ii turėti gilios įtakos į socia
linius papročius ir į legisla-
m
■ *J<?. o let v Vii v ainy K/my tautine

. į per sekančius kelerius me-

American Council

------— iica udii/v-v ir .-u.iu m civiliniu teisių
acapizmu. nukreipsi prieš "karo kursty- akta< davė teisę federalinei 
tą birželi, tojus“ minios dalelę. valdžiai imtis teisėtų veiks-
visus uz-j Nežiūrint viso to, gyveni- rr.ų prieš vietines ar valsty-

pu- bines įstaigas ar asmenis,

BALFO XI SEIMAS 
BALTIMORĖJE

Birželio 9 d. Balfo centro 
patalpose įvyko Balfo direk-

"zon- kurie bet kuriuo būdu kliu-;
tuiin-i 

iri
vogti, tempe i savo Kraštą,, duoja“ savaites ir mėnesius do balsavimo teisę 
pei kelias savaites nualino Berlyno klausimą. Kompar- ėjus piliečius registruotis 

,kl: ! tijos batiuškos tačiau visu.,- t alsuoti.
se savo pamoksluose teigia, 
kad tuoj sulauksią atskiros 
taikos sutarties su Rusija., o

koję, dar pradėjo visus keik
ei, vertė net dainuoti "ja ta- 
koj d rūgo j strani neznaju“.
Nors tikrai, tokio antro kraš- tulį' 
to. išskyrus Hitlerio, nerasi’
XX-jo amžiaus lapuose. Iš
tremia iš namų, kankina, žu 
do, marina, naikina, grobuo- j 
nys prisisteigia sostų ir sos-

Nėra abejonių, kad neg- 
įai Pietuose
ir nebalsavo taip, kaip kiti J 

v—. ~s visos įgulos vaka- kaųįejj piliečiai. Tam yra
išskyrus Hitlerio, nerasi bot nastp-'t i- ‘ ♦ •J r ruosna nesu mus, oei, pašte- kelios priežastys: jų nepa-

bi, jei amerikonai nori,, ko- kankamas išsilavinimas, eks-i 
dėl ne, galime derėtis, ta- tremistų įbauginimas ir di-'
ciau vakarų sektorius yra 

i "demokratinės respublikos“

1961 metais didžiausią at
lyginimą gavo General Mo
tors pirmininkas Donner — 
$557,725. Po jo seka tos ben
drovės prezidentas Gordon 
—$503,700, jos viceprezi
dentas Osbom —$476,200, 
Fordo bendrovės pirm. Ford 
II —$460,000.

Kai kurių kitų bendrovių 
vadovų atlyginimai buvo to
kie : Seagrams prezidento 
Brofman —$351,000, de 
Pont de Nemours prezidento 
Greenvvalto —$311,000, gi 
Bethlehem pirm. Homer— 
$308.720, Columbia radijo 
bendrovės pirm. Paley — 
$288,750, Eastman Kodak 
pirm. Hargrave —$250,00 
ir tt

Žinoma, iš tų atlyginimų 
nemaža dalis tenka mokes
čiams,. bet ir lieka dar graži 
suma.

NAUJAUSIOS KNYGOS
torių posėdžiai, kuriuose 

j dalyvavo per 20 direktorių 
ar jų įgaliotinių. Suvažiavi
mui vadovavo pirm. kun. J.
Končius. Pagrindinė šio su
važiavimo svarstymų tema 

nesnegi^ayoĮb^0 pako šalpa lietuviams 
Lenkijoje bei XI Balfo sei
mo reikalai.

Balfas vien šiais metais 
pasiuntė Lenkijos lietuviams 
per 500 individualių siunti
nių- kurių vertė siekė per 
12.500 dolerių. Direktoriams 
buvo parodyti 137 prašymai 
paramos, gauti per paskuti
nes kelias dienas. čia pat po
sėdžio metu laiškanešys pa
davė vienam iš direktorių 
8 tik ką atėjusius oro paštu 
ir registruotus pagalbos pra
šymus iš Lenkijos. Direkto- 
iatas šį C V vedamą darbą 

užsryrė, ir
tęsiamas visu spartumu to
liau.

Pirma karta Balfo seimas

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

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

I ETŲ VIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 140 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kiet i vir-

delis atsakingų abiejų ra-
____  i x i —- -~~i---------- ,siu lvderiu abejingumas. Da-

Ui Teritorijoj. Daina sena ir pai-!i;ar , ,a dedamos didelės pa
? j!S^.^J1S-^1-ZUn.U I ka. Buvo zonos buvo ir sek-j^ang^ šias i

toriai. Kaip ir visur- mask-; tį 
aeamino politi

nį nelegalų kūdikį, \ ok.
Dem. Respublikos“ vardu.

ir šaukia dainuoti apie 
kolchozų kažkokias katiu- vįškT< ii čia 
šas. Spėjusiems iš jo letenos.........

JU kliūtis pašalin-

VK-na šių
savo tėvams. Jau iš anksto j^PJukti jie grūmoja net 
buvo apskaičiuota, kad šie-, kerštu, sirsta. kam jie paliko
met tokių dovanų bus išpar- krasta. bet kai rusai iš
duota už visą bilioną dole- kampų bėga iš Rusijos. Ąntl.^

Ar tėvas supranti, ką 1 Geluvą Latviją ar Estiją ir i Vakar;nu.«.
reškia bilionas dolerių?

— Na, o kągi?
— Į bilioną dolerių, tėve,

eina tūkstantis milionų dole
rių. Tiek pinigų išleista Tė
vų Dienos dovanoms, štai, 
kodėl biznieriai tą dieną re
klamuoja. Jie išparduoda 
tai dienai daugybę sporto

amžinai kratosi, kad tik ne 
reikėtų grįžti,— tai yra ge
rai... Visas pasaulis blogas, 
tik iie vieni geri. jie spiauna 
i veidą da’bininkų minioms, 
ka neseniai, gegužės pirmą, 
teko pergyventi ir V. Berly
ne.

Ši šventė čia, kaip žinoma.

Jo dalis vra viename i- ketu
liu sektorių, bet neatbulai

pastangų yra 
legali akcija. Kiekvienas ne
teisėtas sukliudvmas bal šuo
ti bus sprendžiamas teisme

. . į Teismai turi išspręsti kon-
a, pasua^vs, pinei^kim,j fjjktus įa,.p valstybės ir tau

tinių balsavimo teisių, o šis 
procecas kartais ilgai už
trunka.

Kita negni balsavimo tei-

ai su zona sutarti. O 
kas garantuos, kad zona po 
valandos nepradės šaukti: b. 
vyrai, jei norite palikti, de
rėkitės su šiaučių organiza
cija, mes jiems pavedėm to
limesni tvari vma. Juk rusai 
panašius potenus skaito Va
karams.

Jeicu šumauskai

jsių apsaugojimo priemonė įvyks Baltimorėje, kur Bal-

dalykų. fotografijos aparatų, ^uri senokas tradicijas, jas. Maskvos .ktikuoiama tak. 
televizijų, marškinių, kakla-. i-a^igr°bti taikstėsi pokarojtika pradėtu aiškinti, kad
raiščių, kojinių ir tt. kompartiečiai, bet nudegė ’Rusi jįja yra 

joj, tai

Pietuose yra esamų teisinių 
kliūčių prieš balsavimo tei
sę paskirose valstybėse pa- 

. , .išalinimas ar pakeitimas, 
i i ambpa , konstitucija valstybės

sėliai, kaina.............$3.50
tas darbas bus'TŪZŲ KLUBAS, Antano 

' Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................. $3.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

turi

fo veiklai puikiai vadovauja 
dr. E. Armanienė. Ji yra X 
seime rinkta Balfo direkto
rė, ji jau daugelį metų vado
vauja baltininkams Baltimo
rėje. Atvykusi į šį direkto
rių suvažiavimą, direktorė 
E. Armanienė atvežė ir bal-

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

teisę nustatyti balsavi
mo kvalifikacijas. Tačiau 
pagal konstituciją šios kva
lifikacijos negali būti remia-Įtimoriečių aukų $225.00. Po
ruos rase, tikyba ar spalva,; nia Armanienė savo moti- 
ir jos turi būti lygiai pritai-į niška švpsena vra įsigijusi

>STASIO MI- komos visiems piliečiams. J visu lietuvių P.altimorėje 
PARAŠYTĄ i Trečia priemonė—tai ma- meilę, todėl ji galės tuos lie-

irKas nenorėtų! Juokas 
rera nuotaika tai juk sveika- 

1 ‘a. Todėl įsigyk Antano Gu- 
taičio humoristinių eilėraš

čiu ir satyrų knygą “Anapus 
'alite gauti ir Keleivio ad- 
Teisybės," kaina $2.29. Ją 
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią kny- 
ra skaitydamas ne tik juok
sies, bet ir susimąstysi, pa
matęs pliką teisybę.

etų vos tentori- 
KrerrHaus 

odvtu. kui asa-<- c /
— Tai visgi tu, Maiki, ne- nagus. Metai iš metų renkasi .

daug man nupirkai. Prie berlyniečiai prie reichstago rnūių tu< ui 
knygos galėjai pridėti ir rūmų ten aikštėje švęsti, šie- Ro< dvesta.

met supliupo dar gausiau.; - '
j Šventės rengėjai yra darbi-1 SKAITYK 
ninku unijos, čia pat ir sek-iCHELSONO
a____;___________________________________________________________________________ __

bonką.

Vos KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija sinė pastanga išauklėti ir į- 
Amerikoje,” DAUG PA-'tikinti kvalifikuotus negins 

kad pasiuto už mūro baubt? VEIKSLU. KAINA MINK- balsuoti. Visos didžiosios ci- 
iš garsintuvų, žiūrėkit kokie STAI5 VIRSAIS $4.00, vilinių teisių organizacijos 
mes mandagūs azijatų moki- KIETAIS—$5.00. bendradarbiauja šiame di-

tonų siena su mūru. 
prasidėjo minėjimas, o

tuvius ir seimo rengimo tal
kon nesunkiai pasikviesti. 
Be to. Baltimorė tapo beveik 
JAV sostinės Wa*<hingtono 
priemiesčiu, todėl Balfo sei-



Puslapis šeštas

MOTIEJUS VALANČIUS

Žemaičių vestuvės
Man prie Stasiulio besiuvant, pakabakšt pakabakšt 

atjojo vaikinas, Kazimieras Patelis iš Kenipebalių so
džiaus. Apsivilkęs nauja sermėga, apsiavęs batais, persi
juosęs briedžio diržu, užsisegęs vario sagčia- pasikirpęs, 
be barzdos, nes ta dar jam nežėlė.

Jo žirgas buvo raudas, gražus, žemaitėlių veislės, j 
mietukas raudonas, balnas šikšninis, grandinėlė prie už- 
denio pririšta šviesi ir skambanti.

Vos tas žirgą prie žiogrio prisirišęs Į trobą Įėjo, visos 
mergelės paraudonavo it gaidžio skiauturės. Vaikinas i 
Įėjęs pasisakė, kas esąs, pasisveikino su tėvu ir motina, o 
prieš dukteris tiktai galvą nulenkė. Stasiulis gerai priėmė- 
o Petronėlė, gražiai apsidairiusi, išėjo iš šalutinės ir sėdos 
greta Kaziuko svečio.

Neilgai trukęs Kazimieras pasisakė atjojęs prie mer->
ginos, o Petronėlė, nors mažai tepažino jaunikaitį, tačiau
iš lipšnaus šnekesio tas suprato Petronėlę Įdėm tekėsiant
už jo. Po valandos kėlėsi ir sakė sudiev Stasiuliams, o
tuodu meldė, idant tankiai lankytųsi. Beregint išgirdę
žmonės Paceli vesiant Petronėlę, apkėlė kalbomis, šiuodu
tačiau, tai girdėdami, juokės, nes ligšiol abudu buvo be
įtarties.
* Keletui dienų praslinkus, jaunasis drauge su piršliu 
vėl atjojo vakarop prie Stasiulio: tėvai žmoniškai priėmė, 
bet vakarienės nedavė, tiktai padėjo ant stalo alaus, svies
to, pyrago ir duonos. Per kiaurą naktį šnekėjosi ir lygiavo 
apie dalį ir kraitį. Sutikę paskyrė dieną tolesniam darbui 
ir išjojo praaušus.

Atėjus paskirtai^ketvirtadienio dienai, susiėjo pa
kviesti svečiai, parsivadino smuikininką ir pradėjo šokti. 
Tuo tarpu jaunimas, tarsi gailėdamos Petronėlės, kurią 
žada jaunasis išvežti, užrišo ir užkalė vartus. Jau brėkš
tant jaunasis, atvykęs su dešimčia draugų, pradėjo paukšt 
paukšt paukšt šaudyti. Tos vietos jaunuomenė- iš trobos 
iššokusi, lygia dalia pliaukš pliaukšt šaudydama atsiliepė. 
Tai padariusi, šmurkšt šmurkšt sušoko Į trobą, užsklandė 
skląsčius, užraišiojo ir užramstė duris. Atkeliavę svečiai 
išdraskė žiogrius, atkėlė karkles ir bruzdu bruzdu Įsiveržė 
Į kiemą. Atradę uždarytas ir užrakintas duris, rėmė tas 
laukan, iškėlė iš kaškų ir išvertė. Kiti brakšt brakšt braz
dino i langus sakydami: „Įleiskit svečius/4

Suėję nauji svečiai i trobą šaukė ■ ”Ogla, apsistokit.” 
Namiškiai prieangyje kriokė: „Ūžkit, ūžkit, šokit.” Ta
čiau, tėvams liepiant, apsistojo- o piršlys sušuko: "Ar pri
imat svečius?“ Tėvai atsakė: "Priimam, priimam.” Tuo
kart piršlys balsiai tarė: „Gyvenam už šimto mylių, at
plaukėm, atjojom, atbrazdėjom per jūres mares, per eže
rus ir upes. Yra draugų mano devyni šimtai devynios de
šimtys devyni, teikitės duoti arkliam kūtes, balnams gem
bes, kepurėm vagius, apsiaustam klėtis, berneliams kama
rą, o man piršliui bent suolą. Na, ką, ar žadat vis tai duoti, 
mus svečius žmoniškai priimti, išvaišinti, išdirbti, prigir
dyti ir pripilti it verpeles.“

Sušuko piršlys: “Na, gerai, neveltui žygiavom: juo

mas (nevieša?) nesuimti tik 
“dėl įtarimo, kad įžeidžia
mas visuomenės padoramo 
jausmas.” Jei policija mano, 

i kad apsikabinimas yra per
daug aistringas, ji pirma tu
ri mandagiai įspėti ir tik ne
paklausius imtis griežtesnių 
priemonių.

du, jaunasis su jaunąja, eikite į priemenę pasišnekėti, o aš' Bet kitaip yra Italijoje.
pabylosiu su tėvais

Jauniesiems išėjus, tarė piršlys: “Na ką. ar leisite sa
vo dukterį Petronėlę už Kazimiero?” šiuodu atsakė: .
“Leisime.” Piršlys: “O ar sveika via Petronėlė?” šiuo- yra nusikaltimas.
.1 -1 — TA- - „ „ZA 1 • , 1 -X iv ov m- Nereikia manyti, kad Ita-du- Sveika, aciu Dievui. O kiek duosite dalies? Te-1 
vas atsakė: “Duosime penkias karves- du arklius, tris kiau- 
lse, trs žąsis su žąsinu, ratus kaustytus, roges ir tris de
šimtis pinigais. Argi negana??” Piršlys tarė: “Gana, ga
na, turite ir daugiau dukterų.”

Tuo tarpu jaunasis klausė jaunąją: “Ar tinku aš 
tau?” ši atsakė: “Tinki.” Jaunoji tad klausė: “O aš 
tamstai ar tinku?” Jaunasis atsakė: “Tinki, nes esi graži.”
Tai vienas antram pasisakę, padavė ranką ir pasibučiavo.
O sugrįžę į trobą pasisakė tėvams su piršliu tarp savęs su
tikę.

Atsiliepė Kotryna Stasiulienė: “Na, gerai- mum su 
vyru darom ką reikiant, bet reikia žinoti, ką turi Pacelis 
jaunasis. Pridera ūkveizdžiais išleisti, o rasi ir patiems va
žiuoti apveizėti.” Piršlys Antanas Vaištara atsakė: “Vin
centas Pacys duoda savo sūnui atskirą gy venimą, duoda 
gyvulius ir ką reikiant. Rods, Kazimieras bus naujokas, 
tačiau susišelpęs jūsų dalia galės dailiai gyventi. Yra vai
kinas švarus, išmintingas, degtinės negeria, nepiktas ir 
lipšnus. Sugebės mylėti savo moterį.”

Atsakė Stasiulis: “Na, gerai- gerai, vis tai paregėsi
me. Rytą pat važiuosime į Kempebalius.”

Tą vakarą svečiai išskydo, o Stasiuliai, ėmę keturis 
ūkveizdžius, su Petronėle ryto metą išvažiavo. Radę vis
ką įmaningai, sugrįžo namo, ryžosi leisti savo dukterį ir 
taisėsi pakelti vestuves.

šeštadienį piršlys Antanas Vaištara, į Kempeba- 
lius atvažiuodamas, atsivežė gėrimų. Su juo drauge atvy
ko jaunasis su kitais svečiais. Visų pirma piršlys, stiklą i

KELEIVIS. SO. BOSTOfJ

kioj Sicilijos kai kuriose vie
tose moteris net vyro nelie
čiama. . . Jie tą daro priva
čiose vietose. Tokia jie lai
ko ir automobili, bet teis
mas to nepripažįsta

EUZABETH TAYLOR KIBINA BURTONĄ

Garsioji aktorė Eliza bet h Taylor šiuo metu žavisi 
anglu aktorium Richard Kurt orui. su kuriuo kartu Ko. 
moj dalyvauja filmo Kleopatra gamyboje, čia ją ma
tome kibinant Burtoną’ repeticijos metu. kai šis baigė 
vaidinti fechtavimo scena. Elizabeth vyras Eddie Fi- 
sher pareiškė HoUywoode, kad jis užves skyrybų bylą.

Jurgis Baltrušaitis

SMILGŲ ŠLAMESYS

Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako,
Jei girdi, kai smilga iš molio išdygus.
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako,
Kad tu ir jos stiebas — amžių saikui lygūs.
Nes taip jau sumanė Tėvas visagalis,
Kad, priėmę žemės skirti lygiai kuklią, 
Judvi — dvi Jo mįslės, dvi vienodos dalys 
Pelenų ir žiedo jungtame stebukle. . .
Kas šią žinią gyvą atbudęs nugirsta,
Savo lakų mirksnį jau iš amžių semia, 
Žemės karalystės daugiau nebeskirsto 
Į žvaigždėtą dangų ir dumbliną žemę.. .

Kai policija pradėjo su į 
tuo reiškiniu kovoti, susidū
rė cu cukumais. Nelengva 
atskirti, kokiu reikalu va- 

| žiuoja viena “gražuolė”— 
gal į savo namus, gal šei
mos nario parsivežti, o gal 
"pameškerioti” vyrų.

Policija rūpinosi gauti 
minėtą teismo sprendimą ne 
dėl to, kad norėtų jį pritai
kyti visiems, bet manydama, 
kad jis padės kovoti su pro- 

• stitucija.
Pati policija sako, kad ji 

turi daug svarbesniu uždavi
nių, negu pei-sekioti besibu
čiuojančius automobiliuose.

Vienas policijos pareigū
nas šitaip išaiškino, ką jis 
laiko nepadoriu bučiavimu- 

Keistas klausimas, čia, lieka priešingą viešam pado- si• “jej pora važiuoja vidu- 
Amerikoje, jo rodos, niekas rumui veiksmą, baudžiamas į įu kelio ir ji taip yra užim- 
nekelia ir dėl jo neabejoja kalėti vieną mėnesį, arba ta. kad visą pasauli pamiršo,

Ar galima automobilyj bučiuotis

—kad tai leistina? dalykas. į nuo 800 iki 3000 lirų ($1.20 tai yra nepadoru. Kitu atve 
Net ir Anglijoje, Londone į—$25). ju—tai jų biznis.”
gatvėje porikės gali apsika-į Teismas, svarstydamas 
binti ir bučiuotis be baimės, aukščiau minėtą bylą, turėjo 
kad policija juos suims. Ten pasisakyti, ar kaltinamųjų 
policijai yra duotas įsaky-Į veiksmas—bučiavimasis bu-

ČESNAKĄ SVEIKA 
VALGYTI

Dar faraonu laikais Egip
te česnaką valgė piram irių 
statvbos darbininkai, kad 

ir

Ten neseniai Romos miesto 
teismas paskelbė sprendimą, 
kad bučiuoti mergaitę auto-

vo nepadorus ir ar automo
bilis yra vieša vieta.

Kaltinamieji neginčijo,
kad ju pasibučiavimas nebu. apsisaugotų nuo šiltinės 
vo toks jau šaltas, bet jie choleros, 
tvirtino, kad automobilis nė- Kai aštuonioliktam amž’u- 
ra vieša vieta juo labiau- ie Maišei v, Prancūzijoj, kilo 
kad įvykis buvo tamsią nak- baisi džiumos epidemija, 
ti ir automobilio langai bu- gyvi išliko tie. kurie daugiau 
vo užšalę. Net policininkas valgė česnako, 
su elektros lempute iš lauko Ir šiandien mokslininkai 
nieko negalėjo matyti. oripažista, kad česnake, 

Byla ėjo iki aukščiausio kaip ir svogūne, yra antibio- 
teismo. ir tas nusprendė, kad, tinių medžiagų, 
automobilis, net užšalusiais ______________________

lijoj bučiuotis viešai yra vi
siškai uždrausta. Ne, tas pa
reina nuo to, kaip bučiuoja
masi ir kame.

Ten tebeveikia 1889 m. įs
tatymas, kurio vienas para
grafas sako, kad “kiekvie
nas, kuris viešoje vietoje at
lieka nepadorų veiksmą, yra 
baudžiamas kalėjimu nuo 3 
mėnesių ik 3 metų,” o kitas 
kad “kiekvienas, kuris at-

langais, yra vieša vieta ir‘ 
kad jame besibučiuojanti 
pora turi būti pripažinta 
daranti nusikalstamąjį dar
bą.

Toks teismo nutarimas yra 
vietos gyvenimo ypatingų 
sąlvgu išdava.

Aplamai italai nemėgsta 
viešose vietose bučiuotis. 
Nėra ten iprasta ir apsikabi
nus gatvėje vaikščioti, o to-

pripylęs, tarė: “Sveikas tėvai,” paskiau: “Sveika, Kotry
na.” Pasodino jaunąjį užstalėje, o jaunąją už ypatingo 
stalelio. Tuojau klausė tėvą: “Ar leidi?’” Tėvas vėl atsa
kė: “Leidžiu.” Klausė motiną: “Ar leidi?” Ta vėl atsakė: 
“Leidžiu.” Klausė jaunąjį: “Ar imi Petronėję už moterį?” 
Kazimieras atsakė: “Imu.” Klausė jaunąją: “Ar tekėsi?” 
ši atsakė: “Tekėsiu.” Dar piršlys davė motinai rublį, ku
ri, kibusi už Petronėlės rankos, tarė: “šitai atiduodu ma
no vaiką, imk sau.” Tuokart piršlys, stiklą prigožęs, sušu
ko: “Sveika, jaunoji!” Beregint ėmęs rūtų vainikėlį padė
jo į lėkštę- apdengė balta skepeta ir nunešė jaunajai, ku- j 
rį jaunosios sesuo Veronika prisegė prie galvos Petronė- Į 
lei, o piršlys, ėmęs ją už rankos pasodino užstalėje greta 
jaunojo ir tarė: “šitai yra jauna pora, nori gyventi,bus 
naujokai, aš aniedviem duosiu žąsiną, o kiti svečiai ką 
žadate?”

(Bus daugiau)

KAIP JIS PATINKA?

Tai apsiaustas, parodytas 
New Yorke. panašus į eilu
tę dėl juosmens papuošimo.
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10SVEIKATOS ĮSAKYMŲ' TRUMPOS SUKNELĖS

1. Geras virškinimas. Iš- Per Sekmines Londone 
mok, ko kūnas reikalauja, daug jaunų mergaičių pasi- 
kad sveikata būtų geresnė rodė apsivilkusius suknelė- 
ir pratęstų jaunystę. Studi-,mis. sūrios buvo 2-8 colių

i Mat, dėl ekonominių są- juok virškinimo klausimą. Į virš kelių. \ iena madų krau 
lygų italai gyvena susispau- 2. Stenkis bent valandą i tuvės savininkė sako, kad 
dę. Savo namuose jauni vy- būti ore — vaikščioti, mau-' jaunimas vis trumpesnių 
rai ir moterys negali susitik-į dytis, žaisti tenisą, golfą. Į suknelių pageidauja. Jei taI _____ _______  ________

. ti. Dėl to paties jiems nėra 3. Pakankamai miegok, ! pažiūra nepasikeis, tai 1970 
j ir kavinės ar restoranai tin- Kiekvienas žmogus reikalin- m- suknelės 

karna vieta
nebus ilgesnės,

usitikti. Juos gas bent 7 vai. miego, o kiti kaip iki pusės šlaunies, 
jiems pakeičia automobiliai, i dar daugiau. ! "įeros motervs neturi nei akhj,
ūia jaunos poros flirtuoja, 1 4. Bent 15-20 minučių spe- nei aus
aptaria savo reikalus, čia cialiai mankštinkis. 
pasisiūlo vesti ir gauna su- 5. Gerk per dieną bent G 
tikimą ir t. t. stiklus skysčio.

Bet bučkių klausimas au- 6- Jei tik gali, per dieną 
tomobiliuose paaštrėjo, kai kelis_ kartus nors trumpai 
1957 m. buvo panaikinti pailsėk. Tos pertraukos ke-Į 
vadinamieji “tolerancijos leriopai apsimokės, vakare j 
namai’’—-paleistuvavimo na- nebūsi pavargusi ir būsi, 
mai. Valdžia tų namų mote- daugiau nudirbusi, negu ne
rims mokėjo pašalpą, kol jos darydama pertraukų.

Kvailas marias 
klane prigeria.

perbrenda,

Septyni vieno nelaukia.

JUOZAS STALINAS

susirado darbo- bet nevisos 7- Stenkis neturėti užkie- 
l jo ieškojo. Kitos nenorėjo tėjusių vidurių.
•nuo savo seno amato atsisa-Į 8- Gilus kvėpavimas yra 
I kvti ir prisitaikė naujoms są- gaivinantis. Jis nuramina.
lygoms: savo klijentams vi
lioti jos įsigijo automobi
lius.

Tas svarbu ypač nervingom.
9. Stenkis nesirūpinti. Va

lyk šalin juodas mintis.
į Venk įtampos.

10. Taip darbą tvarkyk, 
kad nereikėtų ištisą dieną 
skubėti.

Ir juodą darbą pinigas padaro 
baltu.

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačiu komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai Įdomu paskaityli Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1NIN- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai, 

įsigykite ta knygutę!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

--I
LIETUVIU JSETV1JA AMERTKOTE

vaizdi šio krašto lietuviu btoriin. 
ga„«iai iliustruota, parašė Pt. \li- 
chelconas. virš 500 mi«lap”i. Kai
re, Lietais viršais $5.00. mink'-+-n^ 
viršais .................... S1 .00
kaina  ...................................... SI.25

ŽVILGSNIS J PRAEITJ. K. Žako j 
domu, atsiminimai, 477 psl.. kai 
na ......................................... $5 00

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

DIENO.TANT. “knvgnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs ets? 
minimai, 464 psl.. kaina... .$6,00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapis- 
Kaina ......................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy 
bė žinių lietuvių č anglų ka’b-.-ni-.-
apie lietuvius visame pasanlv. 

464 psl. Kaina ....................... $6.50
LIETUVIU DAINOS ĄMERTKOTE. 

surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
Ivs 472 dainos su gmidomis. Ang

liškai duotas kiekvieno® dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, ir?šta 
$26 pusi. kaina ........................$5.00

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pu«la 
pių. Kaina .............................. $1.0*

M ARLBOROUGH’S LTTHUANIAN 
SELF-TAUGIIT M. Inkienė, ge 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo 
kvtis anemiškai kalbančiam. 144 
psl.. kaina ............................. $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1925 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali* 390 
psl. Kaina $2.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. $4.00

IJETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtoiimos5 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn dangvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.3,*

TIKRA TETSYBŪ APTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fs’-tn šviesoje. Trrmpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 nsl 
Kaina ..................................... 5° Cnt.

SENOVftS LIETUVIU PINIGAI nu< 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikalų, $96 pat, geras popierius 
kabia ....................................... $10.Of

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, 1a 
bai daug neveiksiu, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

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

MTT.ZTNO PA UNKSME, Balio Smo 
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato. Kerą popie 
ra, kaina........................................$2.50

ALTORTŲ HESELT. V. Putino-My 
kolaiėio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trya dalys jrištos j vien* 
knygų, kieti virtai, 931 puslapis

..................................... $6.0(1

nFV0irp»TlVo SOCIALIZMO
PRADAI. Ponuliari ir naudinga 
Imvgs šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ..........................50c.

IETUVA BUT»O. Steoonc Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kairi Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai“ vir

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

>EMAIūlŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

tEMR DEGA. J Savicko karo metų 
(1929-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................$4.60

• EMft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ... $4.50

RUDEI. AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs aręimen- 
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

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

ĮJOJUSIEMS NEGRĮŽTI, m. Kati
liškio meistriškas aprašymas kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Va-arus nuo ru
sų ‘vaduotoju’, 5:16 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl.. kaina.......... $2.00

!U2A PŪTI \’ft. J. Titinio 15 trumpų 
pasalų,jimu ISO psl. Kaina .. $2.00

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonicnė. 250 :vairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslaoiai. kaina............. $1.26

tTLATDŲ PAVŪSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ...... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina ..........23 Cnt.

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. 
nas. Kaina ..........................2:> Cnt.

TAVO KELTAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 C.

U’OZAS STALINAS, arba kai? 
Kaukazo išponis buvo pa«ūlarf* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

Dftl. LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ......................... 26 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RftS. 32 psl., kaina........ 25 Cnt

VT.IKO GRUPIŲ KOMISIJOS FRA- 
NF.S1MAS. arba kodėl musuose nė
ra vienvbės. 80 p<l„ kaina .. $1.0$

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metų 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kabia ......................................60 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adreso: 
KELEIVIS

636 E. Broadway --------:--------So. Boston 27, Mase.
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OHIO VALSTIJOJE
AKRON. OHIO tai ilga isorija.

Vykstant 1908 m. Į JAV, 
Pa* N. Trumpicką dėl sveikatos buvo sulaikytas 

Prieš kuri laiką Napoleo- Voki<*»joje. Nebuvę ten blo-_ .— X--------------už-

rė, bet ir ji dilba ”part ti- 
me“ kolegijoje, taisydama 
irisų kalbos studentų rašo
muosius darbus.

Rašančiam šias eilutes ir
gi tenka dirbti kolegijos tar
nyboje. bet mano dalbas ne
turi ryšio su akademiniu 
darbu. Aš dirbu tiekimo sri
tyje. Be mokomojo perso
nalo, kolegijoje yra daug vi
sokių specialistų, kuriems 
tenka atlikti ivairūs darbai,

KAS TAS “ĮPĖDINIS’ VIETINES ŽINIOS

nas Trumpickas iš Akrono turėjęs gerą darbą 
parašė man laišką ir kvietė birbdavęs PinigM> bet iš ten 
atvykti i Alto ir LSS 20-sios lsv-vkVs i Angliją ir apsigy- 
kuopos ' bendrą gegužinę. Ve?ęs SkotiJ°j- 1915 m. iš- 
Daug vilties neturėjau, kad v^k^s į JAV, Akrone gyve- 
galėsiu maloniu N. Trumpio-. nj*įal)le.40
ko kvietimu pasinaudoti ; vlet0J’ kur dabar J°lbe kurių kole^Ja negalėtų
nes, nors Akron netoli nuo s?dyba’ P™?,40 n*buve veikti.
Oberlino, bet jį pasiekti nė- ”ieko miestisko, tekę kurtis Oberlin kolegija užima 
ra patogu, jei neturi savo *aukuose> bet nesigailįs tai p' gana dideli miesto plotą, nes 
susisiekimo priemonių

Laurynas Kapočius, So
vietų Sąjungos ambasados 
II sekretorius, tose pareigose
išbuvęs kelerius metus, bir- . . .. .
želio 13 d. išvyko į Lietuvą. . 10 d- bostoniečiai

ktJTjŠv. Petro parapijos saleje 
minėjo 1941 m. birželio mė
nesio baisiųjų išvežimų į 

daibus 21 metų su-

Maskvinės davatkėlės New 
Yorke jam surengė išleistu
ves. Rojaus Mizara Lais- 
svėje rašo. kad Laurynas 
“daug ir sunkiai čia dirbo,” 
todėl jis grįžęs į Lietuvą tu
rėtų “nuvykti į Druskinin
kus,” ir gerai pasilsėti. Dras- 
kininkuose gydė savo sveiką

Kam minėti Birželio 
baisiąsias dienas?

Andriulionis visiems padė
kojo ir meninės programos 
atlikėjams įteikė kuklias do
vanėles.

Ž-is

Balfo piniginis vajus

sveikatą ir pats Rojus Miza-.i cestenotai via viena iš senesniųjų i ra. .. ' . -
Amerikos mokyklų, įsteig- Tikrai Laurynas buvo vel
ta 19 amžiaus pradžioje. Da- klus lietuvių vieningam

....... ....... mėgėjas ir rėmėjas. Jis bartiniu laiku kolegija turi prieškomunistiniam frontui
jis, paėmęs mane su žmona p?atįa,k^k ?ab’ ?r ^a^" 35 akademinius pastatus, 25' griauti, bet didelės sėkmės 
ir jaunųjų kaitą, plieniniu 110’ Bielinio raštus. studentų bendrabučius ir 45 jis neturėjo. Gal dėl to ir sa-

Rei- Pada^s.
kalas betgi susiklostė kitaip.^e‘k?a pastebėti, kad N. 
Gegužine susidomėjo ir dr. Trampickas 
Rimvydas Šilbajoris, todėl 1 °S

yra didelis spau-

vo vietą turėjo apleisti. Di 
džiausiąs jo “laimikis” buvo 
nesubrendęs A. šalčius, kurs

vergų 
kaktį.

Skautams (tems) įnešus 
vėliavas, himnus sugiedojus, 
žuvusiuosius už Lietuvos 
laisvę minutės susikaupimu 
pagerbus, kalbėjo iš Wor- 

atvykęs Kazys Jo
naitis.

Jis palietė aukščiau iš
keltą klausimą—kam mums 
minėti tuos baisiuosius įvy
kius, ir i jį atsakė, kad visų 
pirma tai yra proga daugiau 
jėgų sutelkti svetimųjų tarpe 
mūsų kovai dėl laisvės. Turi
me ne tik skųstis, bet, kaip

PAKOVODAMI NAMAI

Viena* namas turintis 11 kambarių, 
padarytas į apart mentus. Vienas bu- 
tas t apa: tipentas) duoda JtjO, kitas 
Šoii mėnesiui. Aš pats turiu 4 kam- 

si!;.- vanduo, šildymas alie
jų.ui. Dar kinamas turi 3 kamba
rius, n< a i. •'» per mėnesį. Taip pat 

y:a 1 i1 •> ketvirčiai tv.ro. Prie 
ii.i,,li<> prū-.io. iralima žuvauti, gera 
. i a ir.au.i.'tis, dauy mvslzi i. Gra
ži.. šia vieta eiiesteiyje. kuris dabar 

i : • ..a a .. 1‘.iri.uodu dvi sena
tvė . esu našiys, moteris mirė prieš 
I.t t.i re ui. Taksu uz. vis a tik $180 
.«••• v- s. Vieta verta $30,000, bet
.larči'idu lueiat.

Rašyti: J. 1’. Trakimas 
le.tO Walnut Avė.

V. . d .u v l',.ivhts. X. .1.2sosoeoco>&^ocsc:

(25

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

m: žeme IšOl lis PAKANKAMAI 
51 AISTI)?

Balfo Bostono skyrius pa
skelbė piniginį vajų nuo bir
želio 15 iki rugpjūčio 1 <1.
Jis daugeliui bostoniškių iš
siuntė raštus, prašydamas 
aukos, bet kas tokio rašto 
nėra gavęs, taip pat prašo
mas SaVO auka pi'sidėti. I i- j į Uaii imą atsako Biblija: 'Tuščia 
nigus siusti skyriaus iždinin-"' • - *»■;>• ųnksm*.. J -Z. p, , , I ir iv....  I ir/.•.•!< rože.kO adresu; V. Stelmokas, : Žy.lt- vuu-iai ir !«• ilink-mindanti 
389 Broadwav, So. Boston
27, Mass.

ilziain- i
tu-iai 

ii* i 
bus

žirgu pasileido i Akroną. 1 Diena turi galą. o geroj kitokios rūšies pastatus. Šie 
Kai nuvažiavome, rado-dra.ugi«^e, dar eičiau i visi pastatai užima virš 400

me N. Trumpicko sodyboje atem\ Teko.ir ™ums ^ztl ak”J ž*mės plotą. . . . , I1C _
medžių pavėsyje besėdintį ?amo’ gero- šiu0 tarpu kolegijoje lie- dabar Lietuvoje irgi ilsisi. i piliečiai? ir re]įšti nuo.
ir alų begirkšnojantį būreli f" met,ų nasto* slegiamam, tuvių studentų nėra, bet pra- “Paaiškėjo.—rašo R. Mi- monę dėl nepakankamai aiš-
žmonių. Mus sutiko malonus bet maloniam ir darbščiam eįtyje kai kas iš lietuvių žara Laisvėje—, kad L. Ka- kios ir aktingos politikos
«oiminink-;ic ir tnni rvorvroža socialistui, palinkėjus sek- čia yra studijavęs. Visa lie-. pociaus vietą dabar užėmė komunistų atžvilgiu.

tuvių „visuomenė“ Oberlin jaunas, apie 35 metų am- Kalbėtojas ragino remti 
susideda ir trijų kartų • mu- žiaus vyras \ytautas Zenke- centu mūsų svarbiuosius rei
du su žmona — vyresnioji vičius. Tai žurnalistas ir vei- kalus, aktingai įsijungti į or- 
karta, Šilbajoriai — vidun- kėjas. Baigęs aukštąjį mok- ganizacijas, palaikyti savą 
nė, o šilbajorių atžalynas i slą, jis ilgoką laiką buvo d ė- gpauda. knvgą ir kt. 
sudaro jaunąją kartą,—iš vi- stytojas Vilniaus universi- Rakrdamoa nrimii 

tete.”

šeimininkas ir tuoj paprašė 
tik nuo ledų nuimtu alučiu 
atsigaivinti. Po kelionės 
karštą diena tai buvo tikrai 
geras pasiūlymas.

Netrakus vis daugiau pra
dėjo rinktis jaunų ir senes
nių. Daugumą sudarė senes
nės kartos lietuviai. Jie čia 
beveik visi atvykę prieš pir
mąjį pasaulinį kara. Bet bu
vo vienas kitas ir iš naujųjų 
išeivių.

Pasikalbėjęs su vienu ki
tu, patyriau malonų faktą, 
kad Akrono lietuviai moka 
darniai bendradarbiauti. Iš 
Alto žmonių žymus veikėjas 
yra Joga. Taip man buvo pa
sakyta malonaus šeiminin
ko. Mes. socialistai, sakė jis, 
su p. -Toga labai sutinkame, 
nes jis yra labai tolerantin
gas žmogus.

N. Trumpickas aprodė
man savo sodybą, kuri ūži- _________,________,__
ma pusę akro. IVie gatvės! studentų čia iš viso priskai- Kaimyniniam mieste Elyna 

gyvena dr. Jono Mauruko

mes.
A. Zamžickas

OBERLIN, OHIO

Naujienos iš šešių lietuvių 
gyvenvietė*

Kai šią korespondenciją 
rašau, Oberline vyksta dide
lės iškilmės. Virš 500 stu
dentų užbaigė mokslą Kole
gijoje ir gavo baigimo diplo-

so sesi asmenys, trys vyrai 
ir trys moterys.

Mūsų Oberlin lietuviškoji 
„visuomenė“ laikosi draus
mingo patriotizmo dėsnio. 
Namie ir už namų ribų kal-

mus. Ta proga suvažiavo bama vien lietuviškai, ir Šil- 
studentų tėvai ir artimieji bajorių maži „pipirai“ kalba 
dalyvauti iškilmėse, kur ir sklandžiai lietuviškai. Kada 
tam tikslui yra parengta tri- tenka kitur susidurti su lie- 
būna kalbėtojams ir garbin. tuviais, tai visi su nustebimu 

gėrisi mažu vaikučių gražia 
lietuvių kalba.

Oberlino apylinkėje nėra

giesiems svečiams, o publi
kai pristatyta eilės kėdžių 
atvirame ore.

Oras šiandien pas mus la-' daug lietuvių, todėl ir mums 
bai gražus, tai ir iškilmės' tenka daugiausia bendrauti 
vyksta labai nuotaikingai. —... I * — S?U anų uxuių z.iiiv.1 irims.

tik ir čia mes randamevisOberlin kolegija nėra di _ 
dėlė studentų skaičiumi, nes viepa kitą lietuvišką šeimą.

ves I.iianono 
austoji /urbė 

Kurmelio ir Sar<.n»; jie inat> šlovę 
Viešpaties ir auiršiąją jrarbę mūsų 

_ , . ~ . I Dievo... Ir kur pirma sau.-a buvo,
Pakalbinkime draugus, kai- •>r«i'ai < 'žuvusioje /.emčjp

'vandens šaltiniai atsira (Izajo :$5:1, 
2.7 > ’ Žemė išpustytoji vėl bus aria-mynus ur pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina 
i doleriai.

me-

i Jc'li

KAS SAVAITĖ

Baigdamas priminė, kad 
Lietuvoj okupantas dar ne
palaužė pasipriešinimo dva- 

GARDNER, MASS. i sįos> ka(i ten yra daUg tokių, 
kurie pasiiyžę savo krašto 
laisvei atiduoti tai, ką priva.

Šv. Petro ir Povilo draugi- , 1°- 
ja birželio 23-24 dienomis: Inž- v- Izbickas perskai- 
rengia metinę gegužinę gra-; tė gubernatoriaus proklama- 
žiame lietuvių vasarnamy • kuri birželio 14 d. pa-

Bus maloni gegužinė

(Atkelta iš 2-o psl.) 
vienas už neutralumą, ki
tas linkęs į Vakarus ir tre
čias bolševikas. Laosas turi 
ir karalių, kuris niekur nei
na ir patvirtina iš eilės bet 
kokią vyriausybę, koki esa
mu momentu yra stipresnė.

Jei prie to pridėti, kad 
Laosas neturi kelių, nepriei
na prie jūrų, su nieku nėra 
kariavęs ir nenori kariauti, 
bet per savo teritoriją lei
džia šiaurinio Vietnamo ka
riams eiti muštis į pietinį Vi-

(kelias Nr. 2, prie kinoteat- skelbė Pabaltijo laisvės die- ętnamą, to gal ir užteks nau- 
ro—movies). Gegužinės ko- na- Giedrė Karosaitė per- Jai 1 neutralumą atverstai 
mitete yra pirm. Višniaus- skaitė rengėju paruoštą re-
kas, Juška. Nakutis, Kukaus- zoliuciją, kuri bus pasiųsta 
kas, Panevėžys, Daukantas prezidentui, valstybės sekre- 
ir šerkšnis. toriui, JAV atstovui Jungti-

Visi kviečiami atsilankyti. n^se Tautose, senatoriams.

Laoso valstybei suprasti.
J. D.

•na. už tai. kad ji pūstynv buvo, kad 
tai matyta vi|H-r ta [n-n-inantieji ir 
akytų: šita žemė buvo išpustyta, bet 

dabar vra lyiri linksmam daržui 
I Kdenei arba Rojui i; ir šie miestai 
buvo vufraišinti. negyvenami ir su- 
.iėšyti. o dabar stovi neįveiktinai 
pabud.noti". i Ezcki.-Iio .■:i;;.*’.4,.'l5). 
Kada visas /.<-,nčs paviršius bus taip 
vai'ine-as kaip daržas Eden, tada iš 
tikro visa žemė bus tinkama gyveni
nio vi.-ta žmogui. Jau dabar prasidėjo 
sueražinimas ir atitaisymas pustynių 
tokiu. 1 aip buvo Imperiališka Pa
kalnė, Califortiijoje. Tik kelis metus 
atgal ta pakalnė buvo apleistais ty
rais. kur nė gyvulys, nė žmogus ne- 

Į g-tlė’o gyventi; o dabar ji labai vai
singa dėl to kad šlapinama. Kada 
visi didieji tyrai Sacharos, Arabijos 
ir Amerikos bus išdirbti ir žydės 
kaino rožė. tada bus užtektinai 
ruai *o ir kitokių žmouaus pragyve
nimui reikalingu daiktų.

Kri 'aus i a > aliai ir.n- bus išgaišin
ti visi žmogaus neprieteliai. Bus iš- 
••pik.int- s. vi'os pi tžolės. dagiliai, erš
kėčiai ir 1 itokios priežastys, dėl kurių 
žemė neiš<lu'sin derliaus. Bus išnai
kinta viskas, iš ko iškyla ligos. Apaš
talas tiesiog .sako; "Jis (Kristus> 
tur karaliauti, pakol padės visus ne
prietelius po kojomis jo. Paskučiau
sia nenrlotzdka, kuri bu-, išnaikinta, 
yra mirtis.“ — 1 Korintieviams
15: 25,2*1.

PABAIGA
Ti'vi inės literatūros visada kreip

kitės T..P.S A. 212 E. Third St., 
Spring Valley, III.

Adomaičių sukaktis
i kongreso nįrm, McCormack.

Birželio 9 d. Lenkų klube 
buvo surengtas gražus ban
ketas Albino ir Bronės Ado- 

seima, Amherst gyvena vil-Įmaičių vedybinio gyvenimo
stovi du namai, o toliau į Į tomą apie 2,500. Mokytojų 
apačia gražus daržas, jame kolegija turi kiek virš 200.

mokytojų turi ni^tis dr. Kruopėnas su šei-]25 metų sukakčiai atžymėtidau" braškiu ir Įvairių dar
žovių. Pradėjau teirautis, 
kaip toki dideli darža pajė
gia apdirbti. Sako. dirbame 
abu su žmona, todėl turime

Žymi dalis
doktoratus, ir tuo būdu yra ma* 0 šalia Amherst—Juo-’Dalyvavo virš 200 asmenų, 
geri savo srityje specialiktai. zas Smith turi gana didelį J Adomaitis vra Lietuvių klu- 
Kolegijos mokomajam per- ”supermarket“. J. Smith^bo pirmininkas. Linkime su- 
sonale yra ir vienas lietuvis buv. Smičius, yra atvykęs kaktuvininkams daug lai 

daržovių pakankamai sau,'—dr. P. R. Šilbajoris, kuris čia is Chicagos ir yra apsuk. mės.
o dali ir parduodame. Į čia dėsto rasų kalbą. P. R. i™8 ’r ?abus prekybininkas, j Pasižymėję mokiniai 

Paklausiau Napoleoną, ar Šilbajorio žmona Milda nė- do prekybos įmonė vis ple-
seniai atvyko į JAV. Sako, ra mokomojo personalo na-

j gub. Volpe, majorui Collins 
ir spaudai.

Meninę dalį atliko Onos 
Ivaškienės vadovaujamo šo
kėju sambūrio mažieji. Tai 
buvo graži tai dienai sambū
rio vedėjos paraošta muzi
kos, dainų, plastikos ir de
klamacijų pynė.

Visi gėrėjosi 4 mažų, bet 
gabių mergaičių tinkamai 
palinktom deklamaciiom. 
Tai Birutė Adomavičiūtė, 
Laima Baltušytė, Birutė i

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Užsakyk pas mus įvesti GARSŲJĮ 1962 METŲ

j/v / E Kri AT i ONAL karšto oro KRGSNį

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

ĮįLietuviii 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 ėmę 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 ja Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresą; 
KELEIVIS

$36 E. Broadway So. Boston 27,

čiasi. Malonu matyti, kad ir Aukštesniosios mokyklos _____ ____ ___ ____
mūsų tautiečiai nesnaudžia, moksleiviai Joseph Janikas, Račkauskaitė ir Verutė Šne 
o sugeba prekiauti, žmones Betty Panevėžytė, Eileen kutytė.
gydvti, mokytojauti ir daug Kraskauskaitė, Angelė Nar-j Daugiausia plojimų betgi 
kn kita atlikti neblogiau uz keviciutė, Elaine Lukaitė pa- nra\-Q pirmą karta pasirodę 
kitus žmones, kurie čia yra sižymėjo moksle ir tapo Ramunė (5 metų) ir Saulius, 
daug anksčiau isikūrę ir tu- ”Honor society“ nariais. inž. Edmundo ir Stasės Cibų į 

atžalynas. Jie smarkūs šoke- 
jai. bet čia pirma kartą pa
sirodė—kaip dainininkai! 

Minėjime dalyvavo ir iš! 
_ ... . . n _i New Yorko atvykę Darbi-

parap. Paliko sūnų ir 3 anų- redaktorius S. Sužie-
kus* - ' dėlis, Balfo reikalų vedėjas!

AiifnmnEilin nromnnSc' Baldwinsville prigėrė Er- kun. L. Jankus ir kun. dr. įAutomobilių pramones nestos Balins. 5 vaikų tėvas, Vaišnora^ iš Romos Kun
darbininkų unijos pirminm- atvykę? g Latvijos.

rėjo pro^a ir sralimybę užim
ti geresnes vietas.

A. Zamžickas

PENKIŲ PUNKTŲ 
PROGRAMA

Mirė

Ilgai sirgusi mirė Petronė
lė Ambrozaitė-Grigienė. 77 j 
m. amž.. gimusi Butkiškės

kas Walter Reuther, kalbė
damas siuvėių unijos kon
vencijoje Atlantic City. pa
sakė, kad šie penki dalykai ’ Ericksono. 
vra svarbiausi: i

1. Kad kiekvienas ameri
kietis grįžtu į toki darbą, ku
rio jis nori ir kuriam yra pa
siruošęs.

2. Kad kiekvienas vaikas 
gautu tinkamą išsimokslini
mą. nes „mūsų tautos, o gal 
ir viso pasaulio ateitis re
miasi mūsų vaikų išsimoks
linimu“.

3. Kad senieji žmonės bū
tu socialinio draudimo ap
drausti.

4. Kad visi naudotųsi ly
giomis civilinėmis teisėmis.
Gana kalbu apie brolišku
mą. ji reikia įvykdyti.

5. Kad rudenį būtų išrink-

Kitos naujienos

Lillian Genaitytė išteka už

Garniškis

Jankus tarė ir trumpą žodi. 
Minėjimą rengė Balfo ir

Bendruomenės valdybos. 
Jam sumaniai vadovavo Sta
sys Oriežė-Jurgelevičius. 

Pabaigoje Balfo pirm. A.

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

• Biznio kortelių
• Spauedintų vokų
• Laiškams antgalvių
• programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijoms įstatų ar blankų 

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

tas kongresas, kuris remtų 
' prezidento Kennedy progra
mą.

<3$ E. Broadsray, So. Boston 27, Mass.

I įrengimą 
(EINA:

1 85.000 arba 
95.000 RTV 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 

Elektros ir kitko 
į-en«;i"ias 

SI 10 METŲ 
RAŠYTA 

GARANTIJA 
PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

looeeooooosuooBiseooooisoooooooeoeooeoo

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia Metuvlus bendram Iietuviftkam darnai, ausie)* 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvoe ateities.

SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKT SlO.OOtk
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 deftimčlal 

Ir dvideėimčiK metų ypatingai naudinga jaunimui- Pu 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnę aprfraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda patalpos iki 1.325 ) mėnesi.

8LA apdraoda-SAUGI. NELIECLAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

Daugiau imlų apie SLA darbus ir apdrauda* galite gan 
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose Ir SLA Centre- Raivkitę tokiu adresu:

LTTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
“307 West 30th Street, New York 1, N. T.

f



Puslapis astunta3 KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 25, Birželio 20, 1962

LAISVĖS VARPO 
GEGUŽINĖ

1. Vasyliūno mokinių 
koncertas

Metinė Laisvės Varpo ge
gužinė ivyks ateinanti sek-

Šį penktadienį, 
22 d. 7 vai. vak.,

birželio
Tautinės

madienį, birželio 24 d. Ro-: Sąjungos namuose (454 
muvos parke, Brocktone. Į Fourth St.) bus Izidoriaus 
Gegužinėje bus atitinkama Vasyliūno mokinių smuiko 

ir piano koncertas. Įėjimas 
be mokesčio.

Visi kviečiami ateiti pasi
klausyti, ko mūsų atžalynas, 
pasiekė muzikos srity. Vy-' 
resniųjų gausesnis atsilanky
mas paskatins juos dar uo-‘ 
liau dirbti.

programa, veiks įvairių val
gių ir gėrimų bufetas, gros 
geras orkestras. Atvykstan
tiems į gegužinę paskirta 
vertinga dovana: vienam 
asmeniui vienai savaitei ne
mokamos atostogos J. Kapo
čiaus vasarvietėje Cape Co- 
de. Šioji dovana bus paskir
ta traukimo keliu pagal į- 
ėjimo į gegužinę kortelių 
šakneles.

Visą programą gegužinėje 
atliks jaunimas. Tai bus lyg 
paradas to mūsų jaunimo, 
kuris gražiai pradeda reikš
tis mūsų veikloje. Programo
je pasirodys ne tik O. Ivaš- 
kienės vadovaujamas Bosto
no tautinių šokių sambūris, 
bet taip pat deklamatoriai ir 
kiti.

Gegužinėje dar bus pa
skirstytos dovanos dabar 
vykdomo piniginio vajaus 
Laisvės Varpo naudai proga.
Viena tų dovanų—tai 25 do- , ; .
lėl iai grynais pinigais. Gau- *:>en(i,oves atstovas, 
tų aukų šaknelės siunčiamos Šveikauskų du sūnūs jau 
Laisvės Varpo antrašu arba baigė Harvardo universitetą 
įteikiamos gegužinėje. magistro laipsniu ir ruošiasi

GERAI.DAS J. BAREIKIS

U. fcoreikis—pavyzdingas 
moksleivis

Lietuviai garsina Bostono 
meno šventę

Ivaškos turi antrą sūnų Pabaltiečių diena

Dalios ir Romanto Ivaškų Birželio 12 d. pas Massa- 
šeima birželio 15 d. padidė- chusetts gubernatorių J. A. 
jo \ ienų nai iu. Tėvai džiau- Volpe buvo atsilankiusi Pa
ginsi antruoju sūneliu (tu- taitiečių Draugijos Naujoje

Kasmet miesto sode (Pu
blic Garden) rengiama Bo
stono meno šventė šiemet _ _ _
prasidės birželio 20 d. Jos it jo dukrą ir sūnui, o Ona Anglijoje delegacija, susi- 
programoj visuomet daly- .Vaškienė n Lkudzinskai tre- dedanti iš pirm. Vyt. Izbic- 
vauja ir Onos Ivaškienės va- čiuoju anūku. Sveikiname, ko, J. J. Grigaliaus, J. Špo 
dovaujami tautinių šokių šo-

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvmeja, duba monogramai. 
Inba ziii.a.ones ir t. t., ir t. t. 

Originale su penkių metų garantija
25 uz viską galima numeti po 41.2b 

per .oivailę
IIA 6-3900

Jei bus reikalinga; 
čius norinčiųjų 
is So. Bostono į gegužinę iš
eis 1:30 vai. po pietų nuo 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos. Autobusais 
rūpinasi A. Andriulionis,

//« // Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notarę Public
Antanas JI KNEVIČIUS I 

Bronius MlkONIh J
LICE.NSED KROE.ER5

Sąžiningas patai na . imas perkan- 
ienas, parduodantiem.-,, ir drau- 

■iziantieins namus, usius, ir vers
lus Bostone ir apj lun.ese.

1672 DORCHESTER A V E. 
DORCHESTER 22, MASS.

kevičiaus, p-lės H. Kangur,!
E. Kalam ir V. Lambergs.
Ta proga gubernatorius pa-1

r-- - r i,- i ai j • Įsirašė proklamaciją, skel- Lirzelio 16 d. Akademi- >• -- . • - . T ,, . , . . , •-i-- o . oiancią birželio 14 d. Pabal-i tikslu buvo pagamintas mu- nio skautų sąjūdžio Bostono .. ..
sų šokėju šokamų trijų šo- skyrius šventė metinę šven- Laisvės Diena. Delega- 
kių filmas įr jis rodytas tele- tę. Ta pi oga davė įžadus ir cUa gubernatoriui ne-

; vizijoj WBZ sekmadienį 11 tapo tikrais nariais Laima seniai išėjusią Tauro knygą: 
vai. šventei garsinti jį karto- .Jakutytė, Marytė Kavaliau- ila„Wai tai e on Am-:
ja ir kitas dienas. skaitė, Mayytė Malėnaitė, ^el Coast ir trumpą memo-

Tas rodo, kad šventės ren- Rūta -Matjoškaitė, Valenti- landumą apie pabaltiečių 
gėjai Onos Ivaškienės vado- na Ščiukaitė. Uogintas Ku- kovą prieš bolševizmą, ir to- 

aukštai bilius, Algis .Mockus ir Al- je kovoje sudėtas gyvybių

kėjai. šiemet jie šoks liepos 
3 d. vakare. Be to šventės 
rengėjai lietuvius panaudo
jo šventės garsinimui. Tuo

Skautų akademikų šeima 
padidėjo

1;
Office A V 

ėes. A v S- liti
8-1I14
ir CO 5-8811

Be tų. kurie jau buvo mi-, vaujamą sambūrį
nėti- Bostono Latin School 
baigė Paul Gricius, Robert 

Ji apie teisę kalba 6 kalbom Bulkus> \Villiam Bartkus.

vertina. Tas buvo pabrėžta 
ir šiame garsinime.

Francis Jasonis, Joseph Yal- Pamaldos evangelikams
Šitaip Boston Globė rasojmokas ir Gerald J. Bareikis. 

apie Mariją Šveikauskienę-Įpaskuljnvsis pasižvmėjo mo-j 
kuri birželio 11 d. gavo Bos- kvkloje plancūzų ir graikų 
tono kolegijos teisių mokyk-1 kaIbu mokėiimu ir todėi ga_ 
los diplomą ir dabar ruošiasi V() du medaliu. Jįs yra Na-

gis Ncikevičius. Tuo būdu aukas, kurios toli pralenkia 
dabar skyrius turi apie 40 kitų tautų aukas. Memoran-
nanų. dūmas išsiuntinėtas ir Bos-

I šventę buvo pakviestas: tono didžiajai spaudai, ku- 
skautų veikėjas prof. dr. R.«rioJ Jis atitinkamai paminė-

RADIJO PROGRAMA
, Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 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.

Šį sekmadienį, birželio 21 Šilbajoris, kuris Oberlin, O., tas. 
d., L.30 vai. popiet Firsth ko]egįj0j dėsto rusu kalbą.i

Jis įdomiai kalbėjo apie >❖❖❖❖❖♦>❖❖❖❖❖❖ 
DOVANOS 1 LIETUVĄ

Harvar. maldos, kurias laikys vika-

Lutheran bažnyčioje 
keley St., Bostone)

(Bar-
ivvksvo <iu meoanu. -jis via :\a- infi:vlda Vaktvh<»

egzaminams advokato tei- tional Honor Society narys, lietuviams evangelikams pa- ]ilef. 4’ 4
=ems gauti. jjs mokslą toliau tę:

Marija Šveikauskienė ir do universitete, kur sėkmin- 1-as A. Žilinskas.
jos vyras Pranas gyvena \V. gai mokosi jo brolis Rober-i . --------------------------
Roxbury. Pianas Šveikaus- tas, siekdamas magistro Sibire 12 metų kirto rąstus 
kas nepriklausomos Lietuvos’laipsnio (porą metų jis stu-i
laikais atstovavo Pieno per
dirbimo bendrovėms (Pie-

dijavo ir Vokietijoje). 
Gerald Bareikis vra senų

nocentrui) Anglijoje, dabar • Keleivio skaitytojų James 
jis yra sėkmingas nerūdijan- įr Onos sūnus. Linkim jam 
čio plieno įrankių ir indų sėkmės ateityje.

Sumažino nekilnojamojo 
turto mokestį

latunniu požiūriu.
Šventės programai gražiai I

vadovavo
Gimbutas.

inž. d r. Jurgis

Taip įašo Ted Ashby Bos
ton Globė birželio 13 d. apie 
Oną Tamošiūnaitę, kuri bu
vo ištremta į Sibirą. Brolio 
Viktoro pastangomis jai pa.

Sunday Globė apie 
šachmatininkus

Sekmadieno Sunday Glo
bė mini Algirdą Leonavičių, 

vyko 1960 m. gale atvykti i laimėjusį antra vietą Bosto- 
-JAV. Prieš 6 mėnesius* ji iš- no šachmatų pirmenybėse B 
tekėjo už Stepono Mileikio klasėje- kurio pavardė buvu-

daktaratui vienas Vale, o Bostono majoras paskel-
^kai- antras Columbia universite- bė, kad šiemet nekilnojamo- 

HUtobllSHl >4.^ • i *• x ite.

• I
I

ir gyvena Cambidge.

N. Razvadauskaitė
Prz\v acltt/li nizcia 7iuu ■ j vavzjca

Republikonų kandidatai
jo turto mokesčio teks mo-; Praeitą šeštadienį Wor- 
kėti po $99.80 už kiekvieną

i praleista ano sekmadienio 
S. Globė. Gegužės 10 d. 
Globė minėjo Algį Makaitį, 

, Gediminą Šveikauską, Kazį

tūkstanti turto vertės.
Tl m A V«VZ Fvti/ln ■y via < u

cestert’ įvykusioj Mass. val-'*^eiKi J1 Famūną Girnių,
stijos republikonų partijos

Norma
... ___ spėjusi gauti Emmanuelsuinteresuoti vazrav.mu au-. ko|e tb?ol ijo5 moksl j 

tobusu. Neatsiradus reika-Į
lingam skaičiui norinčiųjų 
autobusai gali neišeiti. Brown

kurį iš anksto kreipiasi visi,!
-------- : kestis bus mažesnis 80 centų
Razvadauskaitė, kiekvienam tūkstančiui tur

to vertės.
Čia galima priminti, kad

iz\t Lr<x of oicr\vnvciivijvj n.oiiviiviciv«ic‘ i vi _ pa
rinkti : senatoriaus vietai 
—George Cabot Lodge- gu
bernatoriaus vietai—dabar
tinis gubernatorius John A.

■ mame
A. Andriuliomo telefonas , Providence, r.i.

yra A N 8-5503.
Laisvės Varpo vadovybė

kviečia visus gausiai atsilan
kyti. Atvykimu į gegužinę J jai sėkmės
paremsite visuomenirię-kul-l _____
tūrinę radijo programą, pa
rodysite reikalingą dėmesį 
mūsų jaunimui ir 0. Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupei- 
kuri taip nuoširdžiai apjun
gia mūsų atžalyną ir gražiai 
atstovauja lietuviams ame
rikiečių visuomenėje.

bakalauro laipsnį, pradėjo; 1047 m. į0 mokesčio reikėjo Volpe, vicegubematoriaus 
’ j tos srities studijas tęsti žino-i mokėti $46.50, o 1900 me-Į—Francis Perry, gen. proku- 

tais -S 14.70 už kiekvieną roro—Edvvard W. Brooks 
tūkstantį turto vertės. Aukš
čiausias mokestis buvo 1959 
metais — $101.20 už kiek
vieną tūkstantį.

universitete

Studijuodama Emmanuel 
kolegijoj, ji dirbo ir Kelei
vio administracijoj. Linkime

Keturių vaikų tėvas 
gavo diplomą

M. ir E. Jansonai mini 
sidabrinę sukaktį

Marija ir Eduardas Jan
sonai liepos 1 d. mini savo 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį savo viloje Aud-

Birželio 17 d. Edvardas 
Petrauskas iš Groveland,
Mass., - 32 metų amžiaus,
Northeastern universitete ,Onė (87 East Bav Rd., Os- 
gavo inžinieriaus diplomą, terville. Cape Cod*. Mass.).

Tą diena bus ir šių metų

(negras) ir t. t.

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

t**
Jis vra keturiu vaiku tėvai» C 4. -
bet tas jam netrukdė inžinie
riaus diplomo siekti. Šiuo 
metu E. Petrauskas dirba sa
vo profesijos darbą batų fa
brike Beverly, Mass.

Pavasari ir šluotražis kruta, 
žmogų pažinsi iš darbu.

vasarojimo sezono minetoj 
viloj atidarymas.

Mirė K. Urbonas

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

platesniame rašiny apie Bo-1 
stono šachmatų pirmenybes 
ir Lietuvių pereinamąją do
vana.

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

Liūdime dėl STASIO GRABLIAl'SKO staigios mirties

ir reiškiame užuojautą jo giminėms, bičiuliams ir pažįsta

miems.
Jonas ir Valerija fekauskai.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SĖ,

So. Boston

Tel. A V 2-1026

Dr. John Kepalus
LIETI VIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pairai susitarimą
495 Columbia Road 

Arti I’pham’s Corner 
Dorchester, Mass.

J Atlieku visus pataisymo, remon- 7 
, to ir projektavimo darbus iš lau- • 
j ko ir viduje, gyvenamų namy ir I
• biznio pastatų, pagal Jūsų reika- ! 
| lavintą. Saukite visados iki 9 va- ■
• landų vakaro. I

Telefonas AN 8-3630

r

♦ i «

i
| Taisome, šingeliuojame, den- •
♦ giame aliuminijum ir dažo- S
»me iš lauko sienas. »
{ Free Estimates !
♦ ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO »

Du broliai lietuviai J 
•Charles ir Peter Kislauskait 
{Garantuojame gerą darbą •

GR 9-1805 Ir AN 8-9304 ,

Dengiame Stogus J 
Ir Taisome Juos j

ĮVYRU ir SMALA TAISOM ♦

Tel. AN 8-Z7IZ arba BI i-ūvia |

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą*
Vartoj* vėliausios konstrukcijo3 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—8
534 BROADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.

a • ra

TELEFONAS AN 8-2«O5

: Dr. J. L. Pasakantis 
IDr. Amelia E. Rodd
• OPTOMETRISTAI

VALANDOS: 
Nuo 9 ryto

Trečiadieniais
iki 6 vakaro 

ofisas uždarytas

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 SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Rrnndway. So. BOSTON 27, Mass.. Tel. A N 8-8761 

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

Iš naujų rūbu. avalynės, medžiagi}, maisto, • ^..4 ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tą sąraša ir aiškius siuntėjo ir ravėjo adresus. Mes, siuntinį pernakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje, kurios dydis yra 16x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LlRTtTVIAK A. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI’RISTO įealioiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo A iki 5 vai. v«k„ ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vaL vnk. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

TBDftJAS: JONAS ADOMONIS

! Dirželio 13 d. mirė telšiš
kis Kazimieras Urbonas, 

Į apie 80 metų amžiaus, pali
kęs sūnus Charles Arlingto- 
ne ir -John Ohio valstijoje 
ir dukterį Moniką Dechayne 
Dorchesteryj su šeimomis. 
Palaidotas birželio 16 d. iš 
Lubino laidojimo įstaigos.

Vaizdžiai priminė 
Birželio išvežimus

Senatorius Leverett Sal- 
tonstall trumpu, bet vaiz
džių ir jausmingu žodžiu 
priminė Amerikos senate 
1941 m. birželio mėnesio 
Pabaltijo gyventojų bai

liuosius išvežinmus į Rusijos 
vergų darbus.

Laisvės kovu dainos
Lietuvoje partizanų su

kurtų dainų rinkinį galima 
gauti Justino Vaičaičio siun
tinių siuntimo įstaigoje ir 
pas Romą .Jasiūną (253 
Gobi St.. So. Boston 27, 
Mass., tel. AN 9-1676).

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NA( IONALINIAI (.AR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SI JUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 
TANKAS IR • DARBAS Už Anksto Snandimo

$269.
21 Valandą aptarnavimas

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

GEneva fi-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. ryto *ki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir seka.■MMMam^^mMMMOOOOOOeeCCOCOOOSCOOOeeOOOMOaOM

Apsidrausk I 
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲa

nuo polio,

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. {

t ♦ « »VISO- »»
nuo nelai- Į

• Draudžiame 
}kių kitokių ligų ir 
| mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
i Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTR1M
Jastice of tbePeaee—Conatable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

►vvvevrvvvvvrvvvvvvvvvt

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką' pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS j

220 Savin Hill Avė. J
Dorchester, Mass. 1

TeL CO 5-5854 į
rveeee»y« {

Charles J. Kay
LIETUVIS

Ptambing—Henting—Gan—Oil 
1 Gaz* šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839
12 MT. VERNON STREET j 

DORCHESTER 25, MASS.
UIUUIIUII1IU

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Kupestinsrai taisome laikrodžiu", 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
62S EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




