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57-TIEJI METAI

Alžerijos Gyventojų Dauguma 
Balsavo Dž Nepriklausomybę

Teismas Uždraudė , 
Melstis Mokykloj

Aukščiausias šalies teis- 
i mas nuspiendė, kad Nevv 
| Yorko mokyklose kalbama 

“ " ~ kas lytas “nesektantiška”
Apie 70 Nuošimčių Turinčių Teisę Balsuoti Dalyvavo maj(ja* kurią patašė valsti-;

jos valdininkai, neturi būtiBalsavime; Milžiniška Dauguma Pasisakė Už Nepri
klausomybę "Kooperuojant su Prancūzija“; Eu

ropiečių Didesnis Nuošimits Nebalsavo, Bet 
Ir Jų Daug Rėmė Nepriklausomybę.

mokyklose kalbama, nes tai
| nesuderinama su konstituci- į 
jos pirmojo papildymo nuo- » 

• statu apie atskyrimą bažny- , 
čios nuo valstybės.

Teismo sprendimas mal
dos byloje sukėlė nemažai 
proteestų. Kongrese ir spau

Alžerijos gyventojai, po 1000 Marinų Grįžta 
beveik astuonių metų žiau- Iš Thailando
raus partizaninio karo prieš » ______
prancūzus, liepos 1 d. bal- T1 -, T v v...,., z.
savo dėl savo krašto nepri-į . 1.ezJt_eI?. / . * , - (loję kalbama apie konstitu-meda- d7 , „SS™T <‘jis pakeitimą ir svarsto-

n.u. is ThadandoJOOO ma-,; lemonžs
nnų, kurie ten neseniai buvo

klausomybės. Balsavime 
lyvavo apie 70 nuošimčių tu
rinčių teisę balsuoti ir milži
niška dauguma pasisakė už 
nepriklausomybę “koopera
cijoj su Prancūūzija.” Pir
mieji pranešimai apie baisa- į

DARBO SEKRETORIUS BAIGĖ STREIKĄ

Darbo sekretorių.-, Arthur Goldberg tarpininkavo lėk
tuvu kompanijų ir tarnautojų ginče ir sutaikė besigin
čijančias šiilis. |»o taikos bendra fotografija su darbo 
sekretorių viduryje. <

Amerika Dž Taikos Išlaikymų 
Tolimuose Rytuose

Amerika ir Komunistų Kinija Per Ambasadorių* Varšu
voje Tarėsi Apie Karų ir Taiką Prie Formozos; Ame

rika Nepadės Kinų Nacionalistams Pulti Komu
nistus, Jei Komunistai Nepradės Patys Karo.

ąieteii nescinaiuuvu j p Kennedy
pasiųst, saugot, to krašto viilcms )aik tis tels.
nepriklausomybes, kai La- • nutari ncs aukšėiau- 
oso komunistą, eme v,rsų. , sjas femas tufi tci ir

Šiuo tarpu Laose yra "ne- 
vimą ‘^“ko,’ ka“i Tk'paduotų' l,trali'/ vyriausybė, į kurią 
1,293,779 balsų už nepri*-1 !elna ,lr komunistai, „ vaka- 
klausomyby tik 6,517 baisa- i "1 orientacijos žmones bet 
vo prieš nepriklausomybę.; klasto ateitis neia Lkia, 
Tai vra tik pirmieji balsavi-* ° sl“° torpu P“™Jus Thai- 
mo duomenys. i >?ndu' Z1? sumažėjęs, todėl

.. .. , .... dalis kariuomenes is ten at-Alzenjos karas prasidėjo 
1954 m. lapkričio 1 dieną, 
kada slaptai suorganizuoti 
arabų sukilėliai keliolikoje 
vietų užpuolė prancūzų ka
riuomenės dalinius ir išsker- I 
de daug civilinių europiečių. •
Po to partizaninis karas ir • ______
teroras ėjo nepaliaujamai,! R respublikoje, mi 
nors dideles prancūzų karo „jnt tQS valst 5ės dvicj me 
pajėgos ir užtverti pasieniai Į n<,pvikiausomybfe sakak 
su Tunisu ir .Maroku karą ir £ tvįk vjs (ia, nėra Tje
terorą kiek apmalšino <•<>- ..................
nerolas de Gaulle, kai
prie valdžios 1958 
pradžioje buvo

pareigą aiškinti konstituci- • > 41* • • s • >
ją. Kas nori daugiau maldų, Daktarų Streikas Alžerijos Vadai Jau 

Prieš Ligonius Kovoja Tarpusavy

Kongresas Priėmė 
Muitų įstatymą

Pereitą savaitę kongresas 
baigė svarstyti ir nubalsavo 
įstatymą apie davimą prezi
dentui įgaliojimų penke- 
riems metams mažinti įve
žamųjų prekių muitus iki 
pusės ar net visiškai juos pa
naikinti kai kurioms pre
kėms. Su

Kinijos nacionalistų vy
riausybė Taivvan (Formo
zos) savoje vis garsiau kal
ba, kad jau atėjo laikas da
lyti bandymą nuversti kinų 
komunistų diktatūrą Kinijo
je, bet Amerika tokiems su
manymams nepritaria. Šiuo 
metu kinų komunistai su
stiprino savo kariuomenę 
ties dviem salom, Quemoy 
ir Matsu, kurias kinų nacio-

tais įgaliojimais; nafotai dal. |aiko Kinijos

šaukiama. Iš viso Thailande 
esą apie 5 ar 6 tūkstančiai 
Amerikos karių.

&
gali dažniau melstis namuo
se su savo šeima.

Dr. R. Soboteviėius 
Bandė Nusižudyti

I/._____iir/rij/v/ A7>* L/l i < LOTpu iru nvjj

Vis Dar Netvarka

Vilkaviškietis dr. Robert 
Soblen-Sobolevičius, nuteis
tas už šnipinėjimą rusų nau
dai kalėti iki ervvos galvos.
pereitą savaitę^turėjo sėstis mų kasomis, oet susitarti ne-

Saskatcheuan plovinei- Nepriklausomybės išvaka. 
joj, Kanadoje, seimelis pri- rėse Alžerijos arabų vadai 
ėmė įstatymą apie iigonių išėjo viešumon su savo skir- 

1 kasų įvedimą. Nuo liepos 1 tingomis nuomonėmis. Lai- 
d. įstatymas Įsigaliojo. Pro- kinoji Alžerijos maištininkų, perdaug aukšti, 
vincijos vyriausybė vedė de- vyriausybė Tunise pereitos 
rybas su gydytojais dėl jų savaitės gale atleido iš pa- 
bendradarbiavimo su ligo- reigų tris aukštus kariškius,

vyriausybe galės derėtis su, paltyje. Ar tai daroma 
Europos valstybėmis dėl su.■ apsaugos al. puolimo tikslu, 
darymo naujų prekybos su-! niekas nežin0 klau.
taicų. Svaiblausia, Amen- sjmas j,uvo paliestas Ame- 
ka non susitart, su Europos rik#s ir komunistinės Kini- 
iiendros rinkos valstybė- jos ambasadorių pasika|bė-

mis, kad tų valstybių muitai jirae Varšuvoje, kuris įvyko 
Amerikos prekėms nebūtų šiomis dicnoinis.

Amerika, kaip preziden-
Respublikonų Vadai tas Kcnncdy p«reit*

kurie _____  ___ „i-iirveju pi ieškinyje «*i-

į kalėjimą, bet jis pabėgo iš 
Amerikos į Izraelį, palikęs 
čia užstatą $100,000.

Izraelio vyriausybė jį a- 
reštavo, pasodino į lėktuvą, 
ir jis buvo grąžinamas į A-

žyriečių kariuomenės Tuni 
so teritorijoj. Už atleistuo- 

su ligonių kasomis, o kiti at- sius vadus tuoj pasisakė vi- 
sisakė ir nuo liepos 1 d. išė- • cepremjeras Ben Bella, pen. 
jo į streiką prieš ligonius. | kis metus kalintas prancūzų 

Pirma streiko diena vie- kalėjimuose ir vienas pirmų-

galėjo. Iš 900 gydytojų pro
vincijoj tik 240 sutiko dirbti

i savaitę, nepritaria kinų na
cionalistų žadamam bandy
mui išsikelti Kinijoj ir pra- 

Respublikonų partijos va- dėti ten karą prieš komunis- 
dai pereitą savaitę buvo su-1 tus, bet prezidentas pabrė- 
važiavę i buvusio prezidento J žė, kad Amerikos kariška 
D.D. Eisenhowerio fauną sąjunga su kinų nacionalis-

Tarės Gettysburge

prie Gettvsburg, Pa. Apie 
politinius reikalus buvo kal-

pasuyzęs j j,aratą> bet Kongo valsty- dė pats savo vidurius. Dėl to toJas būtų negalėpęs vaiko respublikonų partija
Alžerijos malšinimą tęsti, j dar nepajėgia apsivieny- 
bet po kiek laiko apsispren- Katanga ir toliau lieka
de duoti alžyriečiams teisę 
patiems nulemti, kaip jie no
ri gyventi. Tada buvo pra
dėtos derybos su maištinin
kais ir galų gale susitarta,

tais įpareigoja Ameriką pa
dėti kinams nacionalistams 
gintis, jei komunistai bandy
tų užkariauti Formozą, o gal 
padėtų nacionalistams ginti 
Matsu ir Quemoy salas.

Padėtis iš Amerikos pusės 
nėra pasikeitusi. Dabartinė

sijungimo nedavė rezultatų, 
o todėl vėl kalbama apie ka
rą ir Jungtinių Tautų kariuo-

.................................menės panaudojimą Katan-
kad alzyiiečiai gali skirtis , gaj užkariauti.
nuo Prancūzijos, bet Alžeri
ja, ir gavusi nepriklausomv-

jis iš lėktuvo buvo paimtas • ls^e^ėt1’ ,ct vai^° mūris įanksčiau save sutapdinti su 
, ir padėtas į ligoninę Londo- pagalbos sujudino Kana-1 e. " ••• į biznieriais ir būti biznierių . . _

atsiskyrusi, derybos dėl su-i ne, Anglijoj. Kai jis kiek;d3- L>ar negavę nepriklauso- , atstovė, nors toks partijos ir vyriausybė tęsia prezidento
" pasveiks, tada iš Anglijos , Gydytojai sako, kad Sas- my bes, Alzenjos vadai pra-■ biznicrių artimas SUgyVeni- Eisenhoweno politiką Toli- 

bus pargabenus į Ameriką katchevvan provincijos įsta-’ deda peštynes ir, matyti, Į mas nėra jokia naujiena ir
ir čia turės eiti į kalėjimą. tymas varžo jų laisvę, ii jie * ^a J va( M tatpe eis tol, kol (jau seniaj yra žinomas.

__________ , nesutinka praktikuoti toje kun nors grupe paims aiškų ; ----------------------
' provincijoje, kol įstatymas1 viršų ir uždarys konkuren- SIŪLO MAŽINTI

muose Rytuose. Tai yra tai
kos išlaikymo politika.

Katangos biudžeUs pri
imtas su milžinišku deficitubę, kooperuos su Prancūzija. kas deficRą padengs/

Kaip tas kooperavimas pa- į į0 niekais dar nežino, 
sireikš gyvenime, pareis 
nuo to, kas vadovaus nepri
klausomai Alžerijai. Pačių
Alžerijos arabų Urpe yra 
skirtingų nuomonių dėl to 
bendradarbiavimo su pran
cūzais. ir visai galimas daik
tas, kad patys alžyriečiai 
pirma turės persiimti savo 
tarpe, ir tik tada viršų spręs,, 
kaip ir kiek bendradarbiauti j 
su Prancūzija.

Vėlesniais daviniais iš be
veik šešių milionų balsavu
sių Alžerijos gyventojų atsi- 
klausime 90 nuošimčių pasi
sakė už nepriklausomybę su 
priedu "kooperacijoj su 
Prancūzija.“

Ištraukimas dalies karei
vių iš Thailando rodo, kad 
vyriausybė tikisi taikos Lao
se ir kituose jam gretimuose 
kraštuose.

ALŽERIJOS VADAI
JAU ANT PEILIŲ?

Iš Alžerijos praneša, kad 1 
ten kariuomenės vadai ir 
Ben Bella niošiasi pašalinti 
maištininkų laikinąją vy-, 
riausybę ir pasukti Alžerijos; 
politiką aiškiai prieš pran-i 
cūzus.

”Kooperacija su Prancū
zija“, atrodo, tada jau bū
tų baigta dar ir neprasdėjus.'

Iš KOLUMBUOS

Kolumbijos prezidentas G. 
I>eon Valencia atvyko j New 
Yorkq trumpam laikui. Jis 
atlydėjo savo žmoną, kuri 
gydysis ilgesnį laiką John 
Hopkins ligoninėj Baltimo- 
rėje. Md. N

Vokiečių Vadas i nebus pakeistas ar atšauk- tams burnas.
Lankos Prancūzijoj I tas. Apie ta ginčą buvo rašy- 

-------- i ta Kgleivvje birželio 20 d.
Vokietijos ministerių pirJ------------------------

mininkas dr. Konrad Aden- PrcZ. Kcnnedlį 
auer atvyko į Prancūziją su r/ ; M^kdkos
oficialiu vizitu. Jis pasitin-į IS
karnas su didelėmis iškilmė
mis ne tiktai Paryžiuje, bet’ Prezidentą.

MOKESČIUS

rs fk • Amerikos ūkis vis darte-Afrikoje^ Dar Dvi _ i bėra "gerbūvy,“ bet biržos 
Naujos Valstybes negalavimai ir biznierių ne-

______ slepiamas priešingumas vy-
j Afrikos viduryje, šalia Gausybei kelia visokių abe- 
j Kongo respublikos, liepos jon*0 ir dėl galimos depresi- 

J. F. Kennc-P dieną gimė dar dvi nepri-1 J08-, ^ įvairių prekybos rū
klausomos negi-ų valstybės. I kyla sumanymai mažinti 

miestuose. Ypač YažymetČ ii llicrlas lankžsi Tai ,ka]'liu* buvusios vokie- į lokėseius dabar Jam pri- 
nos iškilmės Reims mieste ! Meksikoje, kur buvo iabat j <;ikolonijos Ruan.la-Untn- tona ir ka, kunos unijos 
kuris r>er nirmaii širdingai pasitikti. Preziden--dl- 1° pnmojo pa.-auli

Reimse, Rouen ir kituose d>' su žmona Pcrcitos savai;

širdingai 
tas pakartotinai gyrė Meksi

kuris per pirmąjį pasaulinį 
karą vokiečių buvo visiškai 
sugriautas.

Vokiečių vado lankymasis 
Prancūzijoj, pagal vokiečių 
ir prancūzų sakymą, turi už-: kraštams, 
antspauduoti dviejų tautų Prezidento lankymosi 
galutinį susitaikymą, kad 
praeities karai ir varžytynės 
būtų užmiršti visiems lai
kams.

kos revoliucijos pasiekimus 
ir statė Meksiką pavyzdžiu 
kitiems Lotynų Amerikos

ga buvo pasirašyta sutartis 
dėl davimo Meksikai 29.000, 
000 dolerių paskolos jos že- 

I mės ūkiui kelti, o taip pat 
1 buvo sutarta dėl derybų į- 
vairiais kitai.' abu kraštus 
liečiančiais klausimais.

ISPANIJOS TEISMAS

karo tas kolonijas
limo 

tvarkė
Belgija. Dabar kolonijos nu
tarė pasidalyti į dvi nepri
klausomas valstybes—Ru- 

landa respubliką ir Burundi 
)i’o- karalystę.

Abi naujos valstybės yra 
nedidelės, turi po kiek dau-1 
giau kaip du milionu gyven
tojų ir yra neturtingos. Lai
kinai belgų kariuomenė dar 
lieka tose valstybėse, bet 
joms pareikalavus, belgai iš' 
jų visiškai pasitrauks.

BIZERTOS TVIRTOVE

KARIŠKAS TEISĖJAS
PATS NUSIŽUDĖ

Pi ancūzų kariško teismo 
pirmininkas, generolas Re
ne de I^rminat, kuris turėjo Ispanijos teismas nuteisė
pirmininkauti teisme tei- amerikietį bankininką Wil- 
siant iš antro karto buvusi P.a.ss metus kalėti už
generolą Salan, nusišovė sa- įžeidimą gen. Franko, 
vo namuose Paryžiuje. Dėl JK nuplėšęs generolo 

į kurių priežasčių’ generolas Franko paveikslą jo pasam. 
i paleido kulką sau į kakta Į dytame taksi automobily- 
• platesnių informacijų nėra’ Je.

Prancūzai perleido dalį' 
Bizertos tvirtovės Tunisui. 
Ne taip seniai Tunisas ban
dė jėga tvirtovę atsiimti, 
bet nepasisekė, o dabar,

I bent jos dali, atgauna be 
jokio šūvio.

EDWARD M. GILBERT

Pagarsėjo tuo, kad pralošė 
birž.ojc daug milionu. paė
mė iš vienos kompanijos ar
ti 2 milionu doleriu ir pabė
go i Braziliją, kur tėl ren* 
giasi šmugelį daryti.

GOMULKA KALBA KAIP 
RUSŲ MOKYTA PAPŪGA

Lenkijos komunistų va
das W. Gomulka prieš kurį 
laiką davė intervievv Ameri
kos "Life“ magazino atsto
vui, bet magazinas to pasi
kalbėjimo su Gomulka ne
spausdino ir paaiškino, kad 
Gomulka nepasakė ničnieko, 
ko rusai jau nebūtų anksčiau 
siūlę, Gomulka kalbėjo, kaip 
rusų išmokyta papūga...

Už nespausdinimą pasi
kalbėjimo lenkai uždraudė 
magaziną "Life“ įvežti į 
Lenkiją.

PRADĖJO AIŠKINTI
B. ESTES SKANDALĄ

Senato viena komisija 
1 pereitą savaitę pradėjo liu- 
, dininkų apklausinėjimą dėl 
i pagarsėjusio sukčiaus Billie 
! Estes veiklos ir jo santykių 
su žemės ūkio departamento 
valdininkais. Panašų tyrinė

jimą daro ir atstovų rūmų 
viena komisija. Kol kas jo
kių ypatingų naujų paslap
čių dar neiškilo, bet tyrinė
jimai dar tik pradėti. Suk
čius Estes veikia jau keli 
metai, ir savo laiku jis pado- 

į vanojo brangią Angus veis
lės karvytę buv. prez. gen. 
Eisenhoweriui.



Puslapis antras ktLfciYiS, SO. BuSrOK

Impulevičiaus klausimas
Sovietų Rusija atsiuntė Amerikos vyriausybei ilgą 

notą, kurioje reikalauja išduoti sovietų policijai Antaną 
Impulevičių, Lietuvos generalinio štabo majorą už jo ta- i 
riamus ar tikrus prasižengimus antro pasaulinio karo me
tu Lietuvoje ir Gudijoje. Komunistų “Tiesa” Vilniuje 
(birželio 23 d.) paskelbė ilgiausią kaltinimą prieš Antaną 
lmpuleviėių, bet, kaip pas komunistus Įprasta, “Tiesa” ne 
tik kaltina, bet A. lmpuleviėių ir pasmerkia ir net jau ži
no, kokios bausmės jis turi susilaukti iš “rūsčios teisingu
mo rankos.”

Kad komunistų “teisingumo ranka” yra rūsti, tą visas 
pasaulis gerai žino, nes bestiališkesnio teismo, koks yra 
Įprastas komunistų priešams, gal ir Hitleris savo priešams 
nebuvo sugalvojęs. Totalitarininkų teismai visur yra “rū
stūs” ir bolševikai, net po Stalino galo, nėra išimtis, o Sta
lino laikais, pagal pačių bolševikų pripažinimą, sovietiški 
teismai buvo skerdyklos nekaltiems žmonėms naikinti, 
kuriuos diktatorius, pagal politinės policijos sąrašus, liep
davo “teismams” nužudyti.

Teisingo teismo A. Impulevičius iš komunistų nesu
lauktų, nes komunistams teisingo, nešališko ir nuo valdan
čios diktatūros nepriklausomo teismo idėja yra svetima, 
jie pripažįsta tik toki teismą, kurs vykdo valdančiųjų va- 

o ne teisingumą. Komunistų valdymo sistemoje vykdo
moji, Įstatymų leidžiamoji ir teisiamoji galia yra sukon
centruota komunistų partijos viršūnėje, jokio skirtumo 
tarp Įvairių valdymo šakų nėra. Todėl jie ir kalba grūmo
jančiai apie “rūstų” žmogžudišką “teismą,” o ne apie koki
kitokį teismą.

Klausimas betgi ne tik tame, kad atiduoti žmogų i 
komunistinio teisingumo rankas reikštų atiduoti ji bude
lių malonei, o ne teisingumui, kaip tas žodis yra supranta
mas kultūringame pasaulyje. Svarbesnis dalykas yra tas, 
kad Maskva reikalauja lietuvio, kurs buvo, o gal ir dabar 
yra, Lietuvos pilietis, kuri, jei yra Įtarimo dėl jo kaltės, 
galėtų teisti nepriklausomos Lietuvos teismas, o ne nisiš- 
ko okupanto teismas. Maskvos reikalavimas išduoti komu
nistinio “teismo” budeliams Lietuvos buvusi ar dar esama

PKEZIDENTAS SVEIKINA MOKSLO JAUNIMĄ

Prezidentas John F. Kennedy Baltuosiuose Kūmuose 
priėmė blen Arbor. Midi., aukštesnę mokyklą baigu
sius studentus ir ta proga kalbėjo apie jaunimo pas
tangas šviestis ir būti naudingais savo kraštui. Tos 
mokyklos studentai buvo atsisakę keliauti i \Vashing- 
toną ir kelionei sutaupytus pinigus skirti vieno sa
vo sergančio klasės drausjo gydymui. \ ėliau geri žmo
nas sudėjo pinigu kelionei, o prezidentas norėjo su 
tais geros širdies jaunuoliais ir jaunuolėmis susipa
žinti ir juos Įkiltuosiuose Kūmuose pasveikinti.

”LITHUANIAN-BORN“

Sobolevičiai

ir jame žuvo. Tas Sobolevi
čius, Amerikoje pagarsėju
sių brolių Sobolevičių sene
lis, buvęs šerių perdirbimo 
dirbtuvės savininkas, kilęs 
iš darbininkų, bet jau perlei
dęs bizni sūnui, (brolių šni
pų tėvui.) Tas tai buvusio 
darbininko ir vėliau gana 
stambaus verslininko sūnus
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Prezidentas Meksikoje j tamos ir nustoja skaudėti, 
, bet ar taip bus, pamatys tie, 

Prezidentas J. F. Kennedy , kufie iau pagyvens.
- , , iv- pereitos savaitės gale lanke-1 •tabnkantas buvęs labai at- - , • • -• L. -u, •žagarus darbininams ir se- kaunyni vlVšir Prekybos tvarkymas

nas tėvas ar tik ne dėl to ir j (li j Milžiniškos minios B prezidento J. F. Kenn. 
sulini šokę, kad jo sūnūs la. J!eksikos sostinėje jį triuk-jedy programos kongresas 
l>>>' J-;“ ^pitolistiskai su in ; iki 0 u lc_ p,jėmį įstatymų dėl uz-
.larlaninkars elgesį n- bandė ;£ karto’tinai gyvė
nuo jų lupti devymus kai- 1

Daktaro Soblen - Sobole- j gia jau atlikti savo bausmę, 
vičiaus vardas vėl skamba o Robertas Soblen gynėsi ir 
laikraščiuose. Dabar kalba- ■ dabar dar ginasi buvęs So- 

pilietį, reikštų pripažinti rusams teisti jų neteisėtai oku- ma apie Robertą A. Soblen, į vietų šnipu, bet teismas jį 
puoto krašto žmones. Rusai Lietuvoje yra šalies užgrobi- kiek sieniau buvo kalbama atrado kaltu ir nuteisė kalėti 
kai, kurie nei žmonių teisti, nei jų turto globti, nei ju ga- apie jo broli Jack (.Jokūbą) iki gyvos galvos. Nepaten- 
- - - - - - - . _ . ... i soble - Sobolevičių. o dabar, kintas” teismo sprendimu,

pasirodo, kad būta ir Bėro R. Soblen nutarė pabėgti 
Sobolevičiaus, trečio brolio iš Amerikos ir pirmadieni.

benti Į prievartos darbus neturi teisės. Rusai tą viską da
ro, bet daro plėšikų ir užgrobėjų “teise,” o ne kultūringų
jų tautų pripažįstama teise.

Reikia laukti, kad Amerikos vyriausybė Maskvos be
gėdišką reikalavimą atmes, jo visai ir nesvarsčiusi, nes to 
reikalavimo dargi svarstymas būtų netiesioginis pripaži
nimas, kad Maskva tokius reikalavimus gali kelti. Reikia 
tikėtis, kad Amerikos Lietuvių Taryba toje prasmėje ir pa
reikš šio krašto lietuvių pažiūrą Į Maskvos Įžūlią preten
ziją išgauti savo “teisingumo” rūsčiai nuožiūrai rusų smur
tu užgrobto krašto pilieti.

Tą pasakius lieka betgi vienas dalykas, kuris mūsuo
se rūpestingai nutylimas. Tai yra karo laiko kriminalistų 
klausimas. Mes nekalbame apie A. Impulevičių, nes jo 
tokie ar kitokie žygiai mums nėra žinomi. Bet kiekvienas

vilkaviškiečio, kuris yra mi- birželio 25 d. su savo m nu

sienio prekybos ir muitų 
tvarkymo. Prezidentas tą 
Įstatymą skaitė vienu svar
biausiu savo programoje.

Pagal tą naujai priimtą 
Įstatymą prezidentas gauna 
teisę mažinti daugeliui pre- 

Jos i kių muitų tarifus net 50 pro- 
o kai kurioms pie

Meksikos revoliucijos laimė
jimus ir Meksikos revoliuci- 

visoms
Lotynų Amerikos respubli
koms.

Meksikos revoliucija vyk-

liūs. Biliavičiaus “istorija’
prasideda prieš pirmąjį pa-, & statė pavyzdžiu 
saulini karą ir jau tada, kai |į* mi
lupikas Sobolevičius streiko 
metu parsigabeno rusų dar
bininkų streikui sulaužyti, 
tušai, sužinoję, kad Vilka
viškio proletarai kovoja dėl 
geresnio duonos kąsnio, at
sisakę streilaužiauti. “Vyre-

sta jau desėtkus metų. 
svarbiausias atsiekimas bu- • centų,
vo žemės atėmimas iš katali- Į kėms net ir visai muitus pa
kų bažnyčios ir stambiųjų ' naikinti, d okie Įgaliojimai, 

, „ ... į dvarininkų ir išdalijimas josi vyriausybės manymu, buvo
smo brolio garbinimą pa- bežemiam; ir mažažemiams.! reikalingi vedant derybas su 

Ne taip seniai katalikų Europos “bendros rinkos” ar 
bažnyčia turėjo apie trečdalį muitų unijos valstybėmis, 
visos Meksikos žemės, o Ii- Į Amerikos prekyba su Va- 
kusią dali valdė stambūs po- karų Europa yra didelė ir

siaugus Biliavičius nukelia 
net Į caro laikus. . .

Lupiko Sobolevičiaus vai
kai, jau nepriklausomos Lie.
YYY Ja*kais, pakry po Į naj žemės dalijimas šukė- gali dar augti, o jeigu Angli
jo >e\izmą, kaip tai atsitiko j- p,.jeį Meksikos revoliuci-j ja Įsijungs i Europos muitų

žvdu kurie"ffli nS » did™ katalikų uniją, tai prekyba su Erno- 
<io< Rusijos ir Vi ,'etika ne" inyč,OS PasiPnešinimas, ° da’ i pa bus dar svarbesnė. Ūžti- 
bu™ linkęX bar likimas lėmė, kad pir-, įrinti Europos rinką Ameri- 
bijfeviVdal mas Amerikos prezidentas Į Ros prekėms galima maži-B be eūkdam 'amSmT katalikas Meksikos revoliu- nantP muitus Europos pre-
ri^ juos t "k dar Su "e -‘!k ?iri?’-bet stat° »* kem5 cla- 0 Ui i eižkia d^- 

. -• • ... • pavyzdžiu ir kitiems Lotynų dėl abipusio muitų ma-pastumejo j rusišką onenta- Amerikos kraštams įdomu - « “
ciją ir Į bolševizmą, o prade. ar klrtUnolas‘ SiTellman^t Zinim°' yPatm^ah<7!- 
jus Hitleriui karą prieš Len- kės nieko nSake^ mų Prezidentas nebūtų gale-
kija ir Europos Vakarų vai- • nesaKę‘ • . . jęs vesti derybų ir įssidereti
stvbes, Sobolevičių šeima . -an.^kial tarp .Jungtinių muitų nuolaidų iš Europos 
per Japonija atsikėlė i Ame. Ąmenkos \ aJstybių ir Mek-jj muitų uniją apsijungusių 
riką, pakeliui pasižadėdami sJkos trad>«™a‘ 3™ blogj/valstybių.
bolševikams atlikinėti Ame- ( ar nU° tų. aikH’ JAY ■ Kongrese dar vis ore te- 
rikoje rusų šnipų darbą. . . j Pave’^ ginklais is Meksi- bekabo Įstatymas dėl senų

Įdomu, kad R. Soblen, pa. v daba fau^a* i Žm°niU gydymo’ ar ’tikriau’
bėgdamas iš Amerikos, ne- įtinai nL\uko^Xra1a ' S'aU^m°
• -i • • , luunai pa. i. ūko i geiaia nu- socialinio drau-res ir kurio pasu Robert So- šio brolio pasu išvyko Į Izra. į ieškojo prieglaudos pas Ma- se? Atsakvma i m klmiima i

jsiaiymo įtakos i elį. IsRvos valdovus, 'bet bėgo Į (fuos tik gvvenimZsL"™Sobolevičiai plačiai gami-; Izraelį, tikėdamas ten gau-j žaizdos gltais aSa'ūžmbS k™as dar ne.-a aiskus. 
i;a«vm r o.-Jo iv nove • tl Lmzimo teise. Izraelvip i

blen paliego iš Amei
IraelĮ.. . _ .. ... , • „ . , .

Du broliai Sobolevičiai, na lietuvių vardą ir nors ne- Į ti grjzimo teisę. Izraelyje;
Jack ir Robert. Amerikoje mažai žmonių žino, kad jie ! .v’a išleistas Įstatymas apie
nuteisti už šnipinėjimą So
vietų Rusijos naudai. Jack

lietuviai tik iš paso, bet nė- kiekvieno žydo teisę ”grĮžti”įį Lietuvą atvyko iš Vokieti- 
ra abejonės, kad daug dau- Į Izraelį ir ten gauti tos vai- jos, kai vokiečiai nutarė vi-

ninkas“ deda didelę antraš-
Rašanti šias eilutes kartą kalėjimo. iškraipytoj formoj laikė sa-
pašaukė vienas žurnalistas, Vienas Izraelio ministeris vo nacionaline kalba, vadi-. _ . _ _ •___ . tr’ i** 11 r'i i ,

karo metu Lietuvoje buvęs žino, kad buvo ir lietuvių, ku
rie dalyvavo hitlerininkų ruošiamose žydų ir kitų naikina- klos.
mų žmonių skerdynėse. Nėra abejonės, kad tokių žmonių j Spėjant iš tos antraštės, j mą. juo labiau, kad tuo metu 
gali būti ir karo pabėgėlių tarpe, bet apie juos pas mus ty-1 ^e^uv’ški pranciškonai ispa- teisiamo Jack Soble sūnus 
ku ramu, lyg tarsi mūsų tauta būtų buvusi koki išimtis ir
nebūtų buvę mūsų tautos žmdnių, talkininkavusių Hitlerio 
esesininkų ir kitaip pavadintų skerdikų kruvinuose žy
giuose. Šiame reikale tyla nėra gera byla. Geriausia būtų, 
jei to darbo imtųsi kuris nors iš mūsų “veiksnių,” kurių

An,er’ka te^er suJudus didelio Bostono dienraščio aiškino, kad “grįžimo tei- narna ”idiš.’ Savo persekio- 
dėl Dievo išvarymo iš mok y- bendradarbis ir norėjo gau- sės” Įstatymas nebus proga toJU kaR>a pasisavinti ir lai.

ti daugiau žinių apie tą šei- visų kraštų žydams krimina- ky^’ nacionaline kalba, tai 
listams ieškoti užuovėjos Iz_! "ana Įdomus reiškinys. Ispa

žįsta keistoką Dievą, kuri mokėsi Bostone, todėl jis tu- 
galima varinėti—išvarvli iš rėtų būti žinomas tarp lietu-
mokyklos, vėl atsivaryti ir 
pan.

Mus kadai? mokė. kad Die
vas yra visur esąs, todėl jo santykius su lietuviais Ame-

Taika prie Formozos
Komunistinė Kinija su.

traukė nemažai karo pajėgų 
ties dviem kinų nacionalistų 
laikomom salom. Ar kinų 
komunistai rengiasi pulti, 
ar tik nori apsisaugoti, kad 
kinų nacionalistai iš Formo
zos salos jų nepultų? Spė
liojimų dėl to yra visokių. 

Amerikos vyriausybė už-
raelyje... Dėl to, kaip, be a. i nija savo metu irgi išvarė vi- “."i k?.m^R®r
bejonės, ir nenorėdami er-
zinti Amerikos, Izraelio va-

vių. Aš paaiškinau, kad iš dai vargu duos prieglaudos 
Lietuvos kilę žydai labai re.; teisę pabėgusiam R. Sobole. 
tai tepalaiko artimesnius vičiui, bet ar jis bus išduotas

susžvdus (išskyrus tuos, ku. ^ai^uv°ie Įvykusį eilini ki- 
rie sutiko priimti krikščio- nų komunlst‘l «' Amerikos 
nvbę) ir žydai iš Ispanijos ^hasadonų pasikalbėjimą, 
pasklido po šiaurės Afriką ir.kad A™enka nerems kinų
dali Balkanų ir visur išne- nacionalistų puolimo prieš

mes turime užtenkamai. Kitaip reikalas paliks kiekvieno ne} įšvaryti, nei išprašyti ne- rikoje. o ju vaikai iš viso su kalas.
Amerikai, tai jau kitas rei-! šiojo ispanu kalbą, kaip sa- ■ korpu,Įistinę Kiniją, bet kar-

žurnalisto asmeninio keršto vykdymui, kaip tai rodo “Vie
nybės” redaktorės p-lės Narkeliūnaitės paskelbti jau se
niai žinomi dokumentai apie Žymantą ir “Din os” redak. 
torių čiuberki, visai nutylint Ambrozevičiaus panašius pa
sižymėjimus tik todėl, kad frontininkai šiuo tarpu tai pa
nelei dar neužmynė ant kojos. Hitlerio bendradarbiai yra 
Maskvos okupantų bendradarbių giminės ir tiek pat ne
gerbtini ir neslėptini.

galima, bot pranciškonu lietuviais nieko bendro netu- R. Sobolevičius vra lie-oTA* • 1 I . ?pasirodo, yra išva- ri. Platesnių informacijų į nis. jis serga kraujo leuke-; ie Prad^jo asimiliuotis, E.

vo nacionalinę kalbą. Kai1SP®J° kinų komunistus, 
19-ame amžiuje žydai Euro-: *ad Amerika neleis komuni-

APŽVALGA
MALDOS KLAUSIMAS to paties teismo pasisaky- 

Į mas dėl rasinės segregacijos
Amerikos aukščiausias1 mokyklose nekonstitucingu. 

teismas birželio 25 d. išnešė mo paliko daug kartėlio ir 
sprendimą, pagal kurį New
Yorko valstijoj viešose mo
kyklose kasryt kalbama “ne- 
sektantiška” malda nebetu. 

būti kalbama, nes tokiosn
valdininkų paruoštos maldos 
kalbėjimas yra priešingas 
konstitucijai.

Tas teismo sprendimas 
sukėlė nemažą audrą. Visi, 
kas tik turėjo “sąskaitas iš
lyginti” su aukščiausiu teis
mu, šoko Į kovą prieš tą teis
mo sprendimą. Tas itin ryš
ku pietinėse valstijose, kur

nepasitenkinimo. Todėl iš 
pietinių valstijų pasigirdo 
daugiausiai kritikos prieš 
valdininkų sugalvotos mal
dos New Yorko valstijos mo. 
kyklose pašalinimą.

Neatsilieka, žinoma, nė 
kataliku ierarchija—kardi
nolai ir kt., o taip pat katali
ku spauda. Tai suprantama, 
teismo sprendimas katalikų 
vadų manymu, yra proga 
durti Į akį viešosiosms mo
kykloms.

Neatsilieka ne lietuviška

Dievas
romas. . . Yra visokių Dievo apie Sobolevičių-Soble-Sob- 
supratimų ir dėl to i teismą len šeima tame Bostono lai- 
neisime. ! kraštyje vėliau neteko užtik-

Bvla dėl maldų mokvklo- ti
se New Yorko valstijoj iškė
lė penkios šeimos, kuriu tė
vai nenorėjo, kad jų vaikai 
dalyvautų maldose. Tiesa, 
dalyvavimas maldoje nebu
vo privalomas, bet. kai mo

lei dabar kas klaustu pa-
našiu informacijų, galėč nu
rodyti viena nišų kalba kny
gą, kurioje Sobolevičių šei
mos istorija Yra šiek tiek pa
liesta. Knyga parašyta Bilia-

kvtoįai maldą skaito ir visa vičiaus ir vadinasi “Link pa- 
klasė maldoje kokiu tai bū- vasario” (Viesnie navstre- 
du dalyvauia. “laisvanoriš-l ču). Knyga nupasakoja Lie
kas” pasišalinimas nėra toks tuvos darbininkų judėjimo 
paprastas dalykas. Teismas i praeiti, bet taip nesąžinin- 
su tuo sutiko ir išnešė savo gai, kaip pas bolševikus 
sprendimą 6 balsais prieš 1. liprasta ir todėl Lietuvos dar- 

Prezidentas kvietė tautą bininkų istorijai jokios ver- 
teismo sprendimą priimti, tės neturi, ii tik gali būti pa
neš aukščiausio teismo pa- vyzdys, kaip ta istorija yra 
reiga ir teisė yra konstituci-' falsifikuojama. Joje užsime.
ją aiškinti, o dėl maldos jis 
patarė, norintiems, daugiau 
melstis namuose, šeimoje.

narna ir Sobolevičių šeima.
Biliavičius vilkaviškietis 

žydas, matvti, dėl politikos
Prie prezidento patarimo; pabėgės i Rusija. Jis ir rašo

nėra reikalo ka nors dar pri
dėti. O sukeltas triukšmas

apie vilkaviškiečių šerininkų 
gyvenimą ir kovas. Pačioje

atslūgs ir kai kurių žmonių knygos pradžioje Biliavičius 
pasimojimai pakeisti net pasakoja, kaip vienas senas 
konstituciją, greičiausiai iriSobolevie ius įkrito ar nusi

mija ir jau prieš metus laiko i žydai irgi asimiliavosi,
gydytojai pranašavo, kad jis 
vargu beišgyvens metus lai. 
ko... Iki aukščiausio teismo

bet ne su tautomis, kurių 
tarpe gyveno, o su tų tau
tų pavergėjais ir kuriantis

pasisakymo R. Soblen buvo nepriklausomai Lietuvai, ru

stams pulti Taiwano (For
mozos) salos ir netoli esan
čių Pescadores salelių. Jei 
kinų komunistai nori taikos 
prie Formozos, jie gali tu
rėti taiką, o jei nori karo, tai

laisvas po kaucija, jo žmona į kalba Lietuvos žyduose ^ino ^auktk • •
ir viena turtinga moteris bu 
vo uždėjusios kauciją, o da
bar, Soblenui pabėgus, uždė
ta kaucija teismo sprendimu 
konfiskuota. Kaucijos buvo 
uždėta 100,000 dolerių, iš jų 
40,000 dolerių buvo uždėju
si R. Soblen žmona, o 60,000

turėjo daug šalininkų
Buvo ir išimčių tame ben

drame vaizde. Ir Lietuvoje 
kai kurie žydai susigyveno 
su lietuviais, Įsitraukė i mū
sų bendra gyvenimą, buvo 
žydų ir Lietuvos savanorių 
tarpe, kai ėjo kovos už Lie-

Kadaise

dolerių—turtinga newyor- tuvos nepriklausomybę, o
kietė Buttenwieser, kuri 
sako, kad R. Soblen pabėgi
mas yra labai “negarbingas
žygis.

Sobolevičių ir kitų pana-

nepriklausomoj Lietuvoj jau 
daug daugiau žydu dalyva
vo lietuvių kultūriniame gy
venime.

Hitlerizmo siautėjimas ry
tinėj Europoj karo metu ir

prezidentas Ei- 
senhower žadėjo “paleisti 
nuo pavadžio” kinų nacio
nalistus, kad jie galėtų pulti 
komunistus. Bet nuo to greit 
buvo atsisakyta ir dabar 
piezidentas Kennedy tiktai 
seka taikiomis generolo Ei- 
senhowerio pėdomis. Taika 
ai karas ties Formoza pri
klauso nuo kinų komunistų.

J. D.

šių “IJthuanian-born” žmo-Į Hitlerio politika pačioje Vo
nių pasižymėjimai pasaulyj
galėtų duoti progos mūsų is
torijos žinovams plačiau pa
svarstyti lietuvių ir žydų 
santykius praeityje ir neto
limoje mūsų istorijoje. Žy
dai Lietuvoje gyveno virš 
500 metų, bet su Lietuva ir

vienuolių spauda. “Darbi-liks tik pasimojimais. žudymo tikslu Įšoko Į šulinį su lietuviais nesutapo. Žydai

NEVERK BE REIKALO!

kietijoje tragiškai užbaigė i Geriau perskaityk Antano 
vieną istorijos etapa žydų Gustaičio knygą A n a n u a 
gyvenime Europos Rytuose. T e i i » h
Dabar Maskva žydu gyveni-1 • • , ,e
ma priverstinai 'suka i ru- ? **VO drau«u» » prielua 
sišką kultūrinę vaga ir kaip Y ne* »avęs imsi
ta asimiliacijos politika sek- ju°k*i** Kaina $2.20. Gauną
sis, parodys tik ateitis. Keleivio administracijo

je
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

SLA 52-jo seimo uždaviniai
Susivienijmas Lietuvių A-'šiuo reikalu tars savo žodį,

merikoje, kaip buvo iki šio 
laiko, taip ir ateičiai pasilie
ka viena svarbiausių lietu
vių organizacijų, apjungian
ti didžiausią skaičių Įvairių 
srovių ir Įsitikinimų lietuvių, 
vieningai dirbančių ben
dram labui. Tiesioginis SLA 
seimo uždavinys apsvarsty-

nes yra bendras visų pagei
davimas, kad ir ateityje SLA 
turėtų savo poilsio namus. 
Nesgi toks poilsio namas, 
kaip praktika parodė, pasi
daro tam tikras lietuviškas 
centras, kuriuo naudojasi 
plačioji lietuvių visuomenė. 

Į SLA seimus suvažiuoja
ti savus reikalus, nustatyti I pasižymėję visuomeninėje
ateičiai teikiamų apdraudi
mų bei pašalpos ligoje nor
mas, prisitaikant prie valsty
binių draudimo reikalavimų. 
Tai svarbu kiekvienam SLA 
nariui, nes praktiškai palie
čia jo interesus.

Susivienijimas yra labai 
gyva ir judri organizacija, 
daranti savo tiesioginėje 
veikloje pažangą ir prisitai
kanti naujai iškylantiems 
gyvenimo reikalavimams.

Kaip jau priimta, visi at
sakingi SLA pareigūnai pa
tieks seimui savo raportus,

veikloje darbuotojai, jie vi 
sada linkę svarstyti plates
nės reikšmės klausimus, rū
pimus visiems lietuviams, 
tad SLA seimai Įgauna giles
nės visuomeninės reikšmės. 
Ypač SLA seimą skatina rū
pintis lietuvių visuomeni
niais ir kultūriniais reikalais 
ta aplinkybė, kad šios orga
nizacijos konstitucija nusa
ko, jog Susivienijimo užda
viniai yra daug platesni, ne
gu narių apdraudimas bei 
fraternalinė globa, kad gre
ta to svarbu ir kultūrinė, o

POVILAS DARGIS

Dabartinis SLA prezidentas. Alto vicepirmininkas ir Įvairiu 
kitu draugijų veiklus narys.

ir Mitrikai.

SLA metinis banketas bus 
rugsėjo 9 d. Vytauto parke.

J. Krasinskas

NEW YORK, N. Y.

Mirė istoričas J. Matusas
Birželio 26 d. staiga mirė 

kun. dr. Jonas Matusas, 62 
metų mžiaus. Velionis ne
priklausomoj Lietuvoj buvo 
Vytauto Didžiojo universi
teto istorijos docentas. Jis 
yra išleidęs kelis savo speci
alybės veikalus.

GRIŽO A. ŠALČIUS

Komunistų ‘'Laisvė” pra
neša, kad birželio 25 d. iš 
Lietuvos grįžo Algimantas 
šalčius, ten išbuvęs apie 5 
savaites.

ROCKFORD, ILL

SLA seimo išvakarėse
Liepos 9 d. Nevvarke susi

renkančio SLA seimo proga

J. Vlks
jusiems—$4,138.92.

Mokslo ir dailės draugijai
pravartu ŠĮ tą prisiminti iš Vilniuje—$3,5O5..91.

kuriuos seimas apsvarstys ir ta*P Pa^ visuomeninė veikla, 
dėl ju turės pasisakyti. Kaip1 Tad SLA dalyvauja Ameri- 
žinia, ne visi projektai, ku- ; kos Lietuvių Taryboje, rūpi
nuos gyvenimo eigoje §ten-į nasi nan}I švietimo reikalais, 
giamasi igyvendinti, pasi- į dalyvauja kovoje dėl Lietu- 
teisina, tad esti reikalas juos Įvos. išlaisvinimo, remia Iie 
pakeisti ir tiksliau pritaikin
ti narių pageidavimams.
Šiuos visus reikalus svarstys 
seimo delegatai, kurių skai
čius šiemet pasiekė arti 180.
Gal būt- jie ne visi galės sei
mo darbuose dalyvauti, nes 
daugelis toli gyvena ir jų at
vykimas surištas su nemažo-j

W0RCESTER10 NAUJIENOS

tuvių organizacijų bei veikė
jų darbus, atliekamus tauti
nio stiprinimo tikslais. Visi 
šie darbai neabejotinai atsi
spindės netrukus Įvyksian
čiame SLA seime, kuris pra
sideda liepos 9 d. Newarke, 
N.J., Robert Tteat viešbuty.

Linkėtina, kad šie garbin
gi užsimojimai būtų sėkmin-

kad šis seimas bus gausus. ir Patarnautų didžiosios
SLA vienintelė lietuvių mu?V f'ateraaimes organi- 

fraternalinė organizacija tu- zaclJos °, karfu >r pn- 
rėio poilsio namus Atlantic *lde,P V.™ bendro ,letuvlsko
Citv. N.J.. kuriuos sugriovė <iarbo sl0Je sa,-v->e-

»£« 1*^ įyl zviva T> z-.4- a aiiik* įsrau i vinis. otru :n<xiiuin<x,

audra. Neabejotinai seimas P. Tarv.

ANTANAS ŽILINSKAS

Senas socialdemokratu veikėjas, miręs š. m. 
birželio 20 d. Brooklvne.

Baigė aukštesniąją mokyklą - Birželio 23 d. Maironio
. , . . ii,- parke buvo Joniniu laužas.Aukštesniąją mokyklą čia ■1 

baigė šie lietuviai: Akvali-j 
nas Burdulis, Jonas Burdu-j 
lis, Zigmas Butke-Butkevi- 
čius, Gražina Česnaitė, Ša
rūnas Garsys, Danielius Juš
ka, Cintija Kaunaitė, And
rius Kudurauskas, Aldona 
Lapinskaitė, Rasa Dėdynai- 
tė, Rimvydas Dėdinas, Živi-1 = Tl K..1 AA:ie i'auiiuis.uii y te, jii-
leraitė, Kristina Poškutė,
Ronaldas Šeškevičius, Nan- 
cy Reinytė ir Richardas Sin
kevičius.

J. Šalaviejus ligoninėj

Juozas šalaviejus birželio 
24 d. paguldytas šv. Vincen
to ligoninėn, kur jam birže
lio 26 d. padaryta operacija.
Linkime Juozui greičiau pa
sveikti.

Kitos naujienos
Mirė Martynas Džiaugys 

ir Gilbertvillėj 43 m. amž.
Pranas Liakas.

TIKRA TEISYBE

Valentinas Endruškevi- 
čius, netekęs rankos, dėkoja 
visiems už dovanas ir lanky
mą jam būnant ligoninėje.

Birželio 24 d. Vytauto 
parke buvo šv. Jurgio dr-jos 
gegužinė. Ji nebuvo gausi,

tw,nintra .Tnip dailinau-J-7''- ■ v.
šia dirbo A. Grinkevičius, V. lėšų 
Kamendulis, M. Pajaujienė

Balfo gegužinė
Nusikratėme šalčių ir pa

rengimų salėse. Dabar gam
ta savo grožiu šaukte šaukia 
pas save.

Balfo 85 skyrius kaip tik 
ir ruošia ŠĮ sekmadienį, lie
pos 8 d., išvyką į Šimaičių 
sodelį, kuri žino visi mūsų 
apylinkės lietuviai.

Pietūs 1 vai, gros orkest
ras, veiks baras su šiltais ir 
šaltais užkandžiais.

Valdyba kviečia visus at
silankyti. Tikimasi svečių 
turėti ir iš Chicagos.

Mielieji, visų jūsų parei
ga ateitį ir padėti sutelkti 

vargą vargstantiems
tautiečiams. Perlams

BROOKLYN, N.Y.

Su Žilinskais atsisveikinus
Birželio 12 d. palaidota 

Barbora Žilinskienė, o birže
lio 22 d. jos vyras Antanas, 
senas socialdemokratų vei
kėjas. Pirmoji palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis, ir 
taip būtų buvęs palaidotas ir 
drg. Antanas, jei nebūtų Įsi
kišę jo draugai.

Abu Žilinskai buvo laisvų 
pažiūrų žmonės, jie atitin
kamai norėjo būti ir palai
doti. Bet tokiais atvejais ne- 
visuomet mirusiojo valia 
vykdoma.

Žilinskams gyvenant pa
skutines savo gyvenimo die

žmonės. Didelio draugišku
mo parodė Ona ir Aleksand
ras šulaičiai. kurie nesigailė
jo vargo Žilinskus slaugyda- 
mi. Kai B. Žilinskienė mirė, 
drg. Antanas taip pat sun
kiai sirgo ir nebegalėjo jos

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
”Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendru žinių 
apie Sovietija. anie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki. kokia 
yra darbimnkij padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

POVILAS IR MARIJA MANKAI

degintas.
Aleksandras

jo praeities, kad geriau su
prastume, kas SLA buvo, y- 
ra ii- bus JAV lietuviams ir 
visai lietuvių tautai.

SLA praeityje leido turi
ningus, enciklopedinio pobū
džio gerai techniškai sutvar
kytus ir rūpestingai sureda
guotus savo nariams kalen
dorius (200-250 puslapių). 
Juose gausu Įvairios medžia
gos iš SLA ir aplamai iš lie
tuvių veiklos.

Štai kokia sparta per pir
mus tris dešimtmečius me
džiaginiai stiprėjo SLA.

1888 m. SLA trečiojo sei
mo atstovai galėjo pasi
džiaugti, kad pajamų jau 
turėjo... $53.30.

1898 m. pajamų jau tu
rėta $2,982.05, padidėjo be
veik 36 kartus! Vaizdžiai— 
SLA lietuvių tarpe tiek kar

įvairiems išeivių kultūros 
reikalams—$3,830.63.

1916 m. SLA, jau draudi
mo sutartimis įsipareigojant, 
Įvairioms pašalpoms (ligos 
ir mirties atsitikime) išmo
kėjo $165,313.12. Ir jau turė
jo savo namus, kurių vertė 
buvo $33,959, spaustuvę, 
vertą $11,055, kasoje gry
nais būta—$87,866.

Tada jau veikė arti trijų 
šimtų SLA kuopų.

Įsidėmėtina, kad, be cent
ralizuotos Tautos fondui mė
nesinės rinkliavos po vieną 
centą, atskiros kuopos savo 
narių tarpe tada dar kultū
ros ir kitiems reikalams rin
ko aukas, štai Forest City, 
Pa., SLA kuopa, susidedanti 
iš 40 narių, Lietuvos revo
liucijos reikalams surinko 
100 dolerių. Chicagos, III.,

tų padidėjo pasitikėjimas. J SLA 74 kuopa poetui Jova-
Tai jau būta kruopštaus dar
bo vaisių. O kartu nepaleis- 
kime iš akių, kad anuomet 
būta ne šių dienų raštingų 
lietuvių, kurių dalis dabar 
ir aukštąjį mokslą yra pasie
kę. »

1908 m. tokių pajamų jau 
buvo $37,778.10. Tai per tą 
antrąjį dešimtmetį SLA pa
sitikėjimas padidėjo veik 
14 kartų.

O 1919 m.—$248,238.13. 
Kuri kita nūdien lietuvių 
kuriama organizacija tokia 
sparta auga? Kas gali tokiu 
atsidėjusiu veikimu pasigir
ti? Ypač turint ano meto vi
suomeninio veikimo sąlygas 
lietuvių tarpe, kada ir kumš-

rui namams pirkti surinko 
$25, nors toji kuopa narių 
turėjo vos 7, o vėliau tokių 
jau susirado 70.

Viso čia neišvardysi, kam 
ir kokiems reikalams SLA 
kuopos dar rinko aukų savo 
tarpe. Ir tų surinktų aukų 
žymioji dalis buvo skirta į- 
vairiems Lietuvos reikalams.

Visa tai vaizdžiai Įrodo, 
kad JAV kartu ir Kanados 
lietuvių išeivių visuomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas vir
te virė. Jis buvo plačia išsi
šakojusia vaga varomas.

JAV lietuvių senesniosios 
kartos išeiviams yra kuo pa
sididžiuoti ir pasirodyti. 

Kaip praeityje, taip ir da-
tis pakildavo argumento vie- bar Įvairūs politiniai sūku-
toje

Bet ano meto SLA veikė
jams ar vien tik savitarpinė 
pašalpa ir gyvybės draudi
mas terūpėjo? Ar jiems bu
vo svetimi kiti bendri tautos 
reikalai, kartu ir Lietuvos 
likimas?

Jau beveik nuo pirmų SLA 
veikimo metų buvo nutarta 
ir skrupulingai vykdoma, 
kad kiekvienas narys Į SLA 
iždą Tautos fondui Įneša tik 
po vieną centą kas mėnesis.

Įsidėmėkite, ir tai malo
nu žinoti, kad tas Tautos 
fondas jau veikė tais metais, 
kada Lietuvoje buvo tamsu 
ir juoda po rusų carų aro

riai Lietuvoje jos gyventojų 
dali išstumdavo iš savų so
dybų, ir dažniausia paties 
kūrybingiausio ir pajėgiau
sio amžiaus jaunimas nešdi- 
nos kitur, svetur. Geriausia 
buvo galima Įsikurti JAV. 
Čia susirasdavo darbą ir vei
kimui laisvas sąlygas. Jos ir 
buvo išnaudotos savo tautie
čių kultūrėjimui, susiprati
mui ugdyti.

štai antrojo pasaulinio 
karo pasėkoje ir vėl nauja 
banga išeivių Įsiliejo Į jau 
JAV Įsikūrusių lietuvių gre
tas.

Deja, tų naujakurių žy
mioji dalis nusisuko nuo se- 

spamu, kada spauda buvojnesnės lietuvių kartos drau-

P. MANKU PALAIDOJUS jų Draugijoje, Laisvamanių,
-------- Sūnų ir Dukterų draugijose

Praeitame numeryje buvo ir kt.
pranešta, kad biržielio 16 d. | po ĮęUrjo laiko susipažino 

per Keleivį su Blackstone, 
Mass., gyvenančia lietuve ir 
ją vedė. Kol buvo jaunesnis, 
dažnai iš ten atvykdavo Į

Woonsocket ligoninėj mirė 
Povilas Mankus.

Velionis buvo gimęs 1883 
m. Gargždu miestely, prie 
Klaipėdos krašto sienos.šulaitis, ku

ris velioniu labai rūpinosi i *ua,Pe<")> . į*'?’ Įvairius pobūvius, suvažiavi-
n.r n»sk,.tini,m«i„. 1 Jam teku piemenauti, ber-___

nauti. Įsitraukti į 190o mėper paskutiniuosius dvejus
laidotuvėmis rūpintis. Atsi- protestuodamas.prieš . revoliucini judėjimą, dėl
rado visokių giminių, kurie Yell.on,° A. Luko- « t(,isian^amįdėti

sev.ciaus velionio noro ne- “ b“”elWs,,s metu9> iš joir laidotuvių būdą nulėmė, 
nors jiems buvo žinoma,, 
kad pagal testamentą reikia 
sudeginti.

Kaip minėjau, giminės no
rėjo ir drg. Antaną palaidoti 
su visomis bažnytinėmis a- 
peigomis, bet Į reikalą griež
tai Įsikišus velionio drau
gams, buvo palaidotas be 
bažnytinių apeigų kapinėse, 
nors velionio buvo aiškus 

nas, jais rūpinosi pašaliniai noras, kad jo kūnas būtų su-

paisymo, nedalyvavo laido
tuvėse ir gėlių vietoje Soci
aldemokratų S-gos Literatū
ros Fondui paaukojo $100.

Koplyčioje su velioniu
gražiu žodžiu atsisveikino1 susinažino ir iki mirties bu 

karsta Ko !. ,Kipras Bielinis, karstą, be 
kitų, nešė F. Spūdis, J. Ri. 
mavičius, adv. St. Briedis.

Ilsėkis, Antanai, ramiai 
Dėdės Šamo žemėje!

Frank Lavinskas

išėjus tarnauti rusų kariuo
menėj Kaukaze.

Karo tarnybą atlikęs ve-Į 
lionis Povilas atvažiavo į 
Kanada, ten ir su “Keleiviu”

vo didelis jo rėmėjas. Trejus 
metus Kanadoj pagyvenęs, 
velionis Povilas 1916 metais 
atsikėlė i Bostoną; čia buvo 
veiklus SLA, L. Socialistų 
Sąjungoje, Tėvynės Mylėto-

mus ir pasitarimus, o vėles 
niais laikais jau gaudavo 
pasitenkinti tik aukų •' 
atsiuntimu. O tų aukų jis ti
krai nesigailėjo Įvairiau
siems geriems tikslams ir vi
sada stambesnėmis sumo
mis.

Ilsėkis, mielas žemaiti, ra
miai Amerikos žemėje, o 
Tavo gyvenimo palydovei 
Marijai gili užuojauta ir lin
kėjimas nepasiduoti nors ir 
didelei gyvenimo naštai.

uždrausta!
Tiesa, dabar kuriamas

milioninis Tautos fondas ir Į 
ji Įnašai daromi dolerių šim
tinėmis. Kiti metai, kitoniš
kesnė ir lietuvių išeivija. De
ja, tik neprisimenanti, kad 
praeityje tokio Tautos fon
do gvvuota ir iki šiol forma-

gijmio gyvenimo, pradėjo 
kurti savą jį visuomeninį gy
venimą. Nors jiems visiems 
buvo plačiai atverti vartai į 
savas iki tol veikusias drau
gijas, o ypač i SLA ir RK 
SLA organizacijas ir jau iš 
čia derėjo mėginti pradėti 
sudaryti JAV lietuvių išeivi-

liai jis nėra numarintas. Gal J°s bendrą kultūros centrą, 
* * ■ o ne smarkauti. ”skėrvčio-būty buvę ir geriau, jei būtų 

susimesta anas iš seno gyva
vęs fondas padėti atgaivin
ti? Sakoma, o ir Įrodoma, 
kad tautos gyvenime per il
gus metus susidėjusios tra
dicijos tautos gyvvbei bei 
jos pažangai yra lemtingas 
veiksnys.

1916 m. Tautos fondo cen-

tis“ prieš senuosius išeivius, 
Įveikusius didžiules kliūtis ir 
Įkūrusius Įvairias ir Įvairiem 
reikalam lietuvių išeivių at
stovybes (politinėje srityje 
Altą, labdarybės Balfą ir 
t.t.)

SLA rinktieji atstovai, su
važiavę Į eilini savo 52 apy- 
skaitini suvažiavimą, galtu suma iau buvo pakilusi 

iki $14,329.75! j tars savo autoritetingą žodį
Ir štai kuriems reikalams!^ dėl bendros lietuvių isei- 

ji buvo išdalinta: vių veiklos gairių nustatymo.
Mokslus einančiam jauni-Į praeities SLA veikėjų

mui šelpti—$2.854.29. turinJa didi patirtis, tad ir
Lietuvos kankiniams nuo i suvąžiavusių tuo klausimu 

revoliucijos ir karo nukentė- pasisakymas būtų svaius.
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PLB Kultūros Tarybos žodis
J. Deksnys apie daugiau prisidėsią prie "ko-

"sudužusias iliuzijas“ munistines visuomenes auk-
T7-i • • i j- Įėjimo darbo.“ Esą, svarbu(E) \ įlniuje leidžiamame ' . . , . .

'■švyturio- iliustr. žurnale “alles “ma.“ka> 11
š. m. 9-ju nr. pradedant pa- Uz ugu' an°‘ Va,e,o’1kad Pa
skelbtai ilgas Jono Deksnio ,0<lose ga‘ blng« v,ct« radu' 
rašinvs ' Iliuzijų sudužt- s,oa ‘e™ iuen.es, istorines, 

it t - j • • * • a a - laikos, kolūkinio gyvenimomas . Jo žodžiais tariant, tai ’ • i . i - i
"sunkios ir vidinių prieštara. lem0\> a,t-vs!sk,cle ku'

V i riuos Kauno dailininku pa-vimų pilnos praeities epizo- . . , - 1
dai“ Pastebėjęs, kad į "bur- f,aruo“u? ‘arbus’ Pvz" -vPa- 
zuazinj pogrindi Jis buvo, ,dmimas.Dllieoras- kuriJ tūros Tarvb; 
įsijungęs dėl nepasitenkini-j ' , , v - *, i •> FLB h
mo fasistinuns okupantais, Jo b^dininko Raeausko' .'m PLB V,
toliau J. Deksnys nurodė,, 
kad, esą, ’’dėl savo tuometi
nės pasaulėžiūros ribotumo 
aš nepajėgiau teisingai su
prasti tos kovos, kuriai va
dovavo komunistai. Reikėjo 
daugel metų, kol... galutinai 
žlugo iliuzijos.“ Savo rašiny

PLB Valdybos iniciatyva rašybos, kuri niekad oficia- 
šiemet sudaryta PLB Kultu- liai ii- nebuvo pakeista.
ros Taryba, jos tikslai nusa- - ___
kvti PLB Valdybos priimta
me statute: 1 Kadangi literatūra, dailė,

T. Lietuviu kultūros bei muzika ir kitos meno sritys 
kultūrinio veikimo perspėk- iš esmės yra atskirų kūrėjų 
tyvai ryškinti- planuoti ii- lie- pastangų vaisius, todėl Kul
tuvių išeivijos švietimo, tūros Taryba negali kištis j 
mokslo ir meno kėlimu rū- pačią kūry bos sritį, bet, atsi- 
pintis sudaroma Pasaulio žvelgdama į didelę meno kū- 
Lietuviu Bendruomenės Kul- ’ybos reikšmę tautinei kul
tūros Taryba. Kultūros Taryba ska-

Kultūros Taryba tina visuomenę daugiau (le
idybos pataria- mėtis ir remti mūsų kūrėjų 

masis organas.* pastangas. Kultūros Taiyba,
Kultūros Taryba pla- vertindama visuomenės dos-

DOVANA l’ž GER| DARBĄ

Sunk'e/imiii savininkų draugija paskyrė savo metinę 
dovaną šoi ei ii i Clarence A. Kelley už atsargų važia
vimą ir už išgelbėjimą vieno skęstančio jaunuolio, kurį 
jis paste>K jo --kt—tanlį važiuodamas sunkvežimiu, t'. 
A. keflev. i -•*•)»:« jaunuolį iš vandens, nelaukė pa
dėkot, ir nuvažiavo sau. Tiktai vėliau, pagal liudininkų 
pasakojima !>uv o išaiškinta, kad C. A. kelley atliko ge- 

darhą ir patylomis nuvažiavo sau.

mumis“.
je numatoma surengti res-

1. Deksnys plačiai dėsto a:iPubl,kin« 
pie savo keliones i Lietuvą ! Liaudies meno paroda 
1SM5-J6 m., pasitarimus su, E, Birže|jo j (, K|aį 
vilko nanais, reiškia savo <|oJC atidaryta antroji Ze-

manijos meno meistrų dir
binių paroda. Joje dalyvau-

nuomonę apie visą eilę Lie 
tuvos pogrindžio veikėjų.

Mirė archeologas 
P. Tarasenka

ukio brigadininko Ragausko 
portretas“, Korn. suvažiavi-
retatlebmatat£rii^nOdeme’ nuoJa Rambesnius’ lietuvių namą premijoms, pageidau- 
etas. Lai atkieiptasdeme- ku|tūfOg if švietimo darbus, tų. kad jos nebūtų skinamos

tematika C1mzU5 ^Dieva^'su svarst0 PLE Valdybos ar at- dauJiaus[a vien.° ^n10 K*-
šiais metais \tlnfu-hki»i kl^ LB P3“ t~.’, U*P

svarstyti tos srities klausi- toms literatūros, meno bei 
mus.“ . mokslo sritims. Pritariama

O-

ra

ja daugiau kaip 100 autorių 
iš penkiolikos Žemaitijos

(E) Gegužės 17 d. Lietu- raJ°nU' Vilniaus radijo pra- 
nešimu, patrauklus esą port
jerai. staltiesės, lovatiesės, 
juostos, kilimai. Susilauku
sios didelio dėmesio kerami
kos- meistro kuršėniškio Jo-i

voje mirė archeologas Pet
ras Tarasenka. Savo knygo
se Tarasenka rašė, kaip pa
žinti senovės lietuvių buitį 
ir kultūrą, remiantis pilia
kalnių iškasenomis. Jo iš
spausdintų darbų minėtini: 
Gimtoji senovė, Priešistori
nė Lietuva, Lietuvos arche
ologijos medžiaga ir kt. Jis

Kultūros Taiyba labai PLB Valdybos sumanymui 
vertina atskirų institucijų ir steigti metinę PLB premiją ~ " .... , . .
pavienių asmenų kultūrinio pavieniams autoriams už Lietuvą. i aip pat pageidau. Čiurlionio Galerija ir 
(lai bo iniciatyvą ir neateina j meno ar mokslo veikalus, jama, kad butų išleista sve- panašūs rinkiniai, 
tos iniciatyvos slopinti ar; Kadangi okupuotoje Lietu- ūmomis kalbomis Lietuvos
kam nors Įsakinėti, bet pa-į voje negalima laukti dauge- istorija ir bendro pobūdžio 
silieka sau teisę pareikšti, Ho rašytojų raštų pilnų leidi- informacinis leidinys
nuomonę vykdomų ar vyk 
dytinų kultūrinių žygių at
žvilgiu.

šiuo tarpu Kultūros Tary-

apie
mų, todėl išeivijos lietuvis- Lietuvą bei jos kultūrą (is- 
kųjų leidyklų dėmesys ypa- tori ją, literatūrą, meną il
čiai kreiptinas Į tokių raštų kt.).
leidimą. Šiuo metu ypačiai 7. Kultūrinių vertybių 

išlaikymas

kiti

tos teisės.
Karo teismai Vakarų Vo

kietijoj, nors jie patraukia 
mažai dėmesio, teisia 1- rank- 

1 turte Otto Hunsche, vieną 
is Eichmano artimųjų padė
jėjų. Jis kaltinamas prisidė
jęs pasiųsti mirti 1,200 
Vengrijos ii- 1,200 Lenkijos 
žydų.

’ Chruščiovas galėtų būti 
taip pat teisiamas kaip ant
rojo pasaulinio karo masinių 
žudymų dalininkas. O taip 
pat kaip Vengrijos laisvės 
Kovotojų žudikas.

“Arba Chruščiovas galėtų 
būti teisiamas Jungtinių 
Tautų tarptautiniame teis
me Hagoje, Olandijoje. Jis 

{tikriausiai yra kaltas dėl ge
nocido—rasinių ir kultūri
nių grupių žudymo.

'Mes esame suinteresuoti, 
kad teisingumo girnos suk
tųsi, pradėdamos malti 
Chruščiovą ne propagandai, 
bet iš tikrųjų.

"Kai kurie jo sėbrai iš 
Kremliaus turėtų būti teisia
mi kartu su juo. Ir kai kurie 
jo draugai žudikai iš raudo
nosios Kinijos, kurie veikia 
su raudonąja Rusija drauge, 
nors ir kažin kokie būtų jų 
komunistinės ideologijos 
skirtumai.

Kas žengs pirmąjį žings
nį: Washingtonas ar Jungti

Baigiamoji pastaba
Kultūros Taryba pabrė 

žia, kad kultūrinio darbo Į 
sritis yra tiek plati, jog ji 
nesiima iš karto sudalyti vis
ką apimančio detalizuoto 
plano. Kultūros Taiyba šiuo 
tarpu tenkinasi tik bendrais 
siūlymais atskiroms kultūri.

ba nori pasisakyti šiais klau- aktualu išleisti pilną Mako
simais: nio raštų rinkini. Kad mūsų

no Paulausko medžio drožv ' § dailinin. musų išeivijoje sukurtas kul- mo darbo sritims, šie siuly- mas straipsnis. Šiandien nei
bo^ Balandos ?«moio A Kadanferi išeivijoje jau. kų kūrybą, pageidaujama, !ul lnci vertybes, reikia sku-jmai apima tik dalį mūsų kul- viena, ne. antra tokio z,ngs-
Kvaso damai i.'kiaipėdiel nuomenės auklėjimas ir švie- kad būtų niošiamos kilnoja- Xon''natrinktus svarbesnius 
- Vyt. Majoro medžio ha- imas '‘etuvybes išlaikymui mosapžvalginės meno paro- kXrįni? gv renitno dok^ 

jefai ' Kovojanti Afrika" «*? ., PaS"n(llne=. .reikšmes, dos. lokios pa,ūdos būtų y- „“t °,»ri^ko" komm
"Meškeriotojai". Parodo- i« el ypatingas dėmesys tu-: pac naudingos kultūros kon- ™ ,la" k

je apsilankė per 500 klaipė-: " butl telkiamas Į lituanisti- gresų bei didesnių suvazia- kujSinku
diecių, be to. svečių iš Latvi- , nes mokyklas, studijų d.e- vintų metu Pageidaujama, • I > «? rankraščius it

- • , nas. jaunimo snauda. sto- kad šalia vokalines mimkiK laiiKiascius ii

Siekiant išlaikyti ateičiai

, inui apima tik dalį mūsų 
telkti vienon tūrinių reikalų, t(xlėl Kultu

CIO

palaidotas Eigulių kapinė- į11 
se prie Kauno.

Per menkai rūpinamasi 
žmonių poilsiu

(L) Lietuvos KP ck susi
rinkęs svarstė poilsio suor
ganizavimo reikalus ir pri
ėmė nutarimą, iš kurio ma
tyti, kad visa eilė partinių, 
komjaunimo ir kitų organi
zacijų nepatenkinamai rūpi
nasi darbo žmonių poilsiu. 
Esą. susidurta su rimtais trū
kumais, organizuojant pre
kybą maisto produktais, ■

jos, Šiaulių ir užsienio kraš
tų jūrininkų.

Juodzevičienė neteko 
motinystės teisių...

(E) "Tiesa“ (124 nr.)

nas, jaunimo
vykias ir t.t. Nors šioje srity
je visuose kraštuose yra ne- 

! maža padaryta ir tebedaro
ma, tačiau Kultūros Taryba4zikai įrašyti Į plokšteles. Su.

pranešė apie šių dienų Lie- -Lykios turėtų būti žymiai 
tuvai būdingą teismo nuo- Sausesnės. Todėl LB apylin. 
sprendi. Panevėžio teismas' b patys tė\ai turėtų dau- 
paskelbė nuosprendi, kuriuo dau. rūpintis tų mokyklų 

steigimu bei išlaikymu tose 
vietose, kur jų dar nėra. 

Kultūros Taryba mano,

adventistų sektai priklausiu- 
sei Kazimierai Juodzevičie
nei atimtos motinystės tei
sės. Esą. ji nedirbusi nau- 

visuomenei darbo ir

nės Tautos?'
Tokiu klausimu baigia-

nio nedarys, bet netenka a- 
ros Taiyba stengsis ir ateity- bejoti, kad ateis diena, kada 
je kelti sumanymų bei siūly. toks sprendimas bus padary
mų. Kultūros Taryba labai tas, ir ne taip svarbu, JAV 
pageidautų, kad atskiros ar JT bus pirmosios, 
kultūrinės organizacijos ir; ---------------------------

paudą, sto-: kad šalia vokalinės muzikos . , ,
būtų imtasi plačiau kultivuo- koiespondeneiją, o ai y ti 
ti ir instrumentaiinę muzika, Raibenirų ny krtįincių lei'h-
skatinti pastangas tokiai m u- iniK rui.ume,

telkti visus išeivijoje pasiro-
mano, kad lituanistinės mo- Į sirūpinti muzikinių kūrinių Gūsius leioinius, meno kū

rinius bei šiaip svarbia įsei- 
vijos gyvenimui muziejinę 

, , . , A medžiaga. Visai šiai medžią-
i rV0ZSZePrą" ū>'ai ir saugoti

,- . . .. ,4 , F, . steigtini Lietuviu Kultūrosrate ir Kastvtis butų tikrai M ' . , • - . i •j- x kt x - x Namai, kūnuose eventualiaiįgyvendintas. Neturint pa- , . .. . . . , ,‘7* .. x ... . ? galėtu rasti vietos ir dabarstovaus lietuviško teatro,; . ... • o . ..i: t: 
kad lituanistinių mokyklų ^reikėtų siekti, kad bent esan- xtl lanLl-" i io e .ų

leidimu. Laukiama, kad 
kagos Lietuvių Operos Ko

Ci-

vaisvandeniais, spauda ir
rietas užmks^enbūnaODe,0 ža"oj^i savo'vaikm 13 mė- naudinga suvienodinti dės- ir kad j6s su spektakliais ga 
nildvtn“T2, Xu,P®į';tųuukielėiBirateiir»metų tomųjų dalykų programas ir lėtų aplankyti kitas, teatro 
? Cį '• g ■ s • SkUrsl_ I sūnui Vidmantui ii draudu- ven5?tl paralelizmo vadovė- neturinčias, kolonijas. Ypa- 
jų bloga, orgamzuojamos, o lanM m^- lb! mosime bei leidime, tingas dėmesys skirtinas lie.
masinėse šventėse, išvykose, k‘y^»U<vXi a”ot Xu.dlalin! su JAV LB Wviškam repertuarui

"Tiesos“, dalyvauti '’fana-1 Taiyba bei kitų
tiskose religinėse apeigose“, klastų bendruomenių švie-

darbo našumui pakelti būtų čios trupės būtų sustiprintos Archy\ as- J. Žilevičiaus var
do Muzikologijos Archyvas,

paskiri asmenys duotų Kul- • 
tūtos Tarybai ir savo pagei
davimų bei sumanymų.

Kultūros Tarybos adresas:1 
1311 W. Wyoming Avė., 
Philadelphia 40, Pa., U.S.A.

PLB Kultūros Taryba:
Pirmininkas J. Puzinas, 
vicepirmininkas L. Damb- 
riūnas, sekretorius A. Vaš
kelis, nariai: V. Maciūnas, 
K. Ostrauskas, A. Salys, 
V. Trumpa.

RUSIJOS ’ ROJUJE“ IR 
AMERIKOS ' PEKLOJE“

Rusijos ’ rojuje 
liasdešiint

1--ne-

poilsio vietose laisvalaikį 
praleisti trukdo girtavimo, 
viešosios tvarkos pažeidimo 
faktai. Partija pasiūlė Įvai
riose vietose šią vasarą su-Į 
rengti masines šventes—fes
tivalius, pvz., ant Rambyno 
kalno sovietinio jaunimo 
dieną, Plateliuose—Žemai
čių festivalį, Pivonijoje ties 
Ukmerge— Kolchozininkų 
dieną- o Vievio rajone— 
Draugystės šventę.

Liaudies teatrai— 
komunistinimo tarnyboje

(E) Vilniaus radijas bir
želio 15 d. pripažino, kad, 
komunistiniai auklėjant Lie
tuvos žmones, vis didesn. 
vaidmenį vaidina liaudies 
teatrai, dramos rateliai. 
Lietuviai keramikai Prahoje

(E) Birželio 14 d. į Čeko
slovakiją išvyko šeši Lietu 
vos dailininkai-keramikai. 
Prahoje atidarytoje tarptau
tinėje keramikos darbų pa
rodoje dekoratyvines vazas, 
lėkštes, keramines skulptū
ras ir kitus darbus ekspona
vo ir lietuviai keramikai— 
Mikėnas ir kt.

Ir dailininkai turi 
partijai tarnauti

Kas reikalaus Chruščiovą išduoti
•Juodzevičienė buvusi apim- ^*mo 01 fanais palaikyti Kul. 

iginio fanatizmo-nena. ūios Taiyba paveda savota religinio ianatizmo- nepa 
Rankamai maitinusi savo 
vaikus (adventistams drau
džiama maistui naudoti mė
są), vartojusi fizines baus
mes. Teisme paaiškėjo, kad 
vaikai pradėjo blogai moky
kis, kad Birutė paskutinį kar
tą kine buvusi prieš metus... 
.teliginės sektos vadovui tė
tę mokėti duokles.
Tyrinės Vilniaus požemius

(E) Nors Vilniaus ekskur
sijų biuras yra rengęs eks
kursijas, kurių dalyviai buvo 
supažindinami su Vilniaus 
riomininkonų bažnyčios ir 
aitais požemiais, tačiau da- 
ar jų lankyti neleidžiama, 

les jie esą nesutvarkyti, 
iviejų aukštų rūsiuose po 

oaznyčia palaidoti žmonės 
—tai 16-19 amž. epidemijų 
ir karu aukos, šie Vilniaus

4. Mokslas
Lituanistiniam darbui

jau
metų žmonės gy

vena pusbadžiu (tik Nikita 
su kitais "ponais“ diržu pil
vo nevaržo), ir nematyti jo
kių prošvaisčių, kad ten mai
tinimo reikalai galėtų page
rėti. Jie vis dar blogėja. 
Šiandien jau ir pats Chruš
čiovas nekalba apie Ameri
kos pralenkimą maisto ga
myba. Šiandien ir iš Lietu
vos ateinančios žinios sako, 
kad maisto vis sunkiau gau
ti, vis didesnės eilės stovi 
prie krautuvių.

Sovietijos vergų karalius 
Nikita su didele įvairių va

Keleivio skaitytojas J. Ja- jos valdančiojo aparato. Ko- rovų ruja verčia kolchozinin-
kimavicius iš Filadelfijos at- munistų sekretariato narys, Į kus vis daugiau dirbti, kal-

eivijoj pagyvinti ir koordi- sįuntč mums ’'Philadelphia kada Raudonieji pradėjo
nuoti būtina: a) suaktyvinti |,aiiy News“ birželio 20 d. pulti Pietų Korėją 1950 m.
Lituanistikos Instituto yeik- numerio ir karpų, kurios lie- birželio mėn. Apie 64,000 a-
lą, leisti periodinį leidinį, Sovietų S-gos reikaiavi- merikiečių žuvo tame kare, o 

. Įkviesti mokslinius suvažia- mą išduoti Antaną Impule- bendri amerikiečių nuosto-
.. Lietuvių kalbos gry numui vimus ir b) skatinti ir remti vičių. į liai buvo 157,530.
išeivijos sąlygomis išlaikyti lituanistinių mokslo veikalų Vienoje jų yra išspausdin- "Chruščiovas dabar yra 

leidimą. ; tas vedamasis straipsnis, na- tarptautinio komunistų par-
5 Spauda vadintas "Kodėl nereikalau- t’jos sąmokslo galva. Kaip

. j ti masinio žudiko Chruščio-: dabar Amerikos kariai
Kultūros Taryba, vertin

nariui
nui.

Leonardui Dambriū-

2. Kalba

būtina: a) sustiprinti lietu
vių kalbos mokymą lituanis
tinėse mokyklose- rengti 
aukštesniąsias bei aukštąsias ti masinio žudiko 

vo.“
Jame rašoma, kad,

į miršta Pietų Vietname ir ki- 
nėra tose Palyčių Azijos dalyse,mokyklas einančiai jaunuo- dama didelį lietuviškos

menei lietuvių kalbos kursus; spaudos vaidmenį, pagei- „u'o,’";imi.iiūvL priešindamies raudoniesiems 
(paskaitas) tose aukštose dautų, kad mūsų spaudoje; nek,’s i\(|u'otas j,. toijau užpuolikams, Chruščiovo va- 

būtų ugdoma didesnė sa'L i ' dovaujamiems.
tarpio tolerancija, vengiama i „ . . . . . "Kaip tik dabar, taip pat
grupinio antagonizmo ir ne. Kodėl JA\ ir Jungtinės pagal Chruščiovo įsakymus, 
kultūringos polemikos. Ka- Tautos, ar abejos neturėtų

tose aukštose 
mokyklose, kuriose ji dėsto
ma; b) stengtis, kad periodi
nė spauda kreiptų daugiau 
dėmesio į lietuvių kalbos 
grynumą, vengdama nerei
kalingų svetimybių; c) su
stiprinti ir plačiau paskleis
ti "Gimtąją Kalbą“; d) lai
kytis vienos rašybos, nes tai 
svarbu ypač mokyklos dar
bui ir šiaip gyvenimo prak
tikai. Kultūros Taiyba ma

tytų Vokietijos satelitinė
dangi laikraščiai paprastai pareikalauti, kad būtų is- kariuomenė šaudo vyrus ir 
skaitytojų nekomplektuoja- duotas ii teisiamas kaip ma. moteris, kurie mėgina ištrūk.
m i. todėl pageidaujama, kadislnis žlHiika;Vl,.’atsz.lSovie.tų li 1 laisvS vakarų Berlyne- 
vertingesni laikraščių straip- P’^^jcras Nikita C h rūsčio- kuris yra JAV globoje, 
sniai būtų vėliau išleidžiami.va^ • / ! ”Mes nesam visai tikri, ku-
atskirais rinkiniais. "Filadelfietis Rusijos kai- ris yra geriausias būdas rei-

, .. įtinamas nužudęs "keletą k?lauti Chruščiovo išdavimo
6. Leidiniai tūkstančiu“ Sov ietų piliečių' ir teismo už masinius žudy

mus. Yra įvairių galimybiųpožemiai buvo Vilniaus stu-įno m hfih. i .Gi • v ‘lentų tyrinėti 1935 m., o da-lt™;laH,b abar I tn KuItūros Taryba f kar1^ antro->° Pasauhni°
iar savo laiške "Tiesai“ ui . \ dabar V^uvoje te-, dautų, kad būtų išleisti šie karo metu. 
rv bevartojamos jablonskinės pagrindiniai lituanistiniai "Nėra abejonės, kad Chru.(122 nr.) du skaitytojai 
mokslo darbuotojai siūlo 
organizuoti istorikų, medi
kų, inžinierių ekspediciją 
moksliniai ištirti ne tik Do-

(E) Pagal Kauno daili- mininkonų bažnyčios, bet ir 
ninku sk. pirm. J. Vaičio žo.Į kitus Vilniaus požemius. Tie

pagrindiniai lituanistiniai j _ a ei a abejones
--------------------------------- 'veikalai: platesnė lietuvių ščiovo aukos skaičiuojamos

dos, renkant medžiagą apie dalbos gramatika, Lietuvos | milionais. Tarp jų yra daug
Vilniaus architektūrą, sta
tybą, istoriją, religiją. Girdi,

džius, Kauno dailininkai vis tyrinėjimai, esą, duotų nau-į™o muziejui.

istorija, išsami lietuvių lite- a™e'Skiečių, 
ratūros istorija, lietuvių me-

medžiaga būtų naudinga ir no istorija, jaunimui pritai- linui kaip Ukrainos ir Pabal. 
Vilniuje steigiamam ateiz-1 kytas vieno tomo enciklope- tijo valstybių skerdikas.

ir visos vertos išmėginti. 
"Pačios JAV galėtų reika

lauti Chruščiovo išdavimo 
tuo pagrindu, kad jis yra 
kaltinamas už amerikiečių 

Chi-uščiovas tarnavo StaT nužudymą. Izraelis teisė A- 
dolfą Eichmaną už 6 milio
nų žydų nužudymą, ir jokia

tina .Ameriką, kad ji yra kal
ta dėl maisto trukumo So
vietijoj.

O kaip tas reikalas yra 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse? Apie tai išsamiai 
rašė Farmerio vaikas praei
tame Keleivio numeryje. Jis 
nurodė, kad čia vis daugiau 
rūpesčio turima dėl javų, 
pieno ir kitų maisto produk
tų pertekliaus.

Tik vienas pavyzdys. 1957 
metais valdžios sandėliuose 
kviečių buvo 836.7 milionų 
bušelių, o šiais metais jau 
118< milionai. Tų perteklių 
sandėliavimas, primokėji- 
mai ūkininkams valdžiai 
šiais metais atsieis virš 7 bi- 
lionų dolerių.

Taigi tarp rusiškojo "ro
jaus“ ir amerikoniškos "pek
los“ toks skirtumas, kad 
"rojuje“ žmonės badauja, o 
"pekloje“ nėra kur javų, 
sviesto ir kt. žemės ūkio pro
duktų dėti. Kas gali abejoti, 
kad jei būtų pasirinkimas, 
kur norima gyventi, tai visi 
"rojaus“ gyventojai (išsky
rus ponus) subėgtų i "pek
lą.“ Bet Nikita savo "rojų“ 
taip saugo, kad iš jo niekas

i dinio pobūdžio leidinys apie "Chruščiovas buvo Rusi- valstybė neginčijo Izraeliui' negalėtų išsprukti.

iuen.es
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Internacionalas vertas pagarbos
Gegužes Pirmosios proga pažįstant jam derama vietą 

visuomenėje, reikia pagar
biai žiūrėti i jo simbolius, 
šventes ir, žinoma, i himną. 
Laisvuose kraštuose nedrau
džiama socialistams švęsti 
Gegužės pirmoji, taip pat 
nedraudžiama jiems giedoti 
ir spausdinti savas himnas. 
Tat "Keleivis“, būdamas lie
tuvių socialdemokratų orga
nas, buvo visai teisus įdėjęs 
internacionalą Gegužės pir
mosios proga.

„Tenka tik nustebti, kad 
'Draugas“ įdėjo Leono laiš.

į Keleivy isspausuintas K. 
j oinkio išverstas intemacio- 
' nalas kai kuriuos nesusitupė- 
j tįsius sujaudino, kaip bulius 
i audona spalva. Tas paska
tino atsiliepti ir istoriką J.
Jakštą, kurio niekas nedrįs 

, p ikiuoti ne tik į komunistų, 
j oet ir i socialistų eiles. O štai 
Ką tas rimtas istorikas rašo 
Darbininko Nr. 44 ir 45.

uis priminė, kad interna
cionalo giesmę parašė pary
žietis Eugenijus Fottier (gi
mė 1618 m., mirė 1887 m.), 
revoliucionierius, dalyvavęs ką be jokių pastabų. Ati ouo, 
1648 m. revoliucijoj ir 1860, i,raugo reuaktoiiaus nepa- 
m. suomaišty, iškilęs žy- lietė baisiai nevalyvas laiško 

: miuoju dainiumi naujoviško autoriaus zoUis. Juk.redak- 
i socialistinio sąjūdžio ir ypač toliams, kau ir neistorikani; 
i tada besikuriančio pirmo tui etų būti žinoma, kad ln-

— Maiki, šlėktos naujie
nos...

— O kas atsitiko?
— Augščiausias Amerikos 

sūdąs uždraudė žmonėms 
melstis. Tai pasakyk, kaip 
dabar bus?

— Ne, tėve. melstis neuž
draudė. Tėvas galėsi rąžan
čių kalbėti ir toliau, jeigu 
norėsi.

— Bet gazietos rašo, kad 
uždraudė.

Uždraudė tiktai kišti

kad tokią skylę jie jau už
čiuopia, tėve. Matai, už
drausdamas kalbėti mokyk
lose maldą, Teismas Bibli
jos nesuminėjo, todėl politi
kieriai nori išaiškinti, kad 
Biblija nėra uždrausta, ir 
Massachusetts švietimo ko- 
misionierius Kierknan jau 
pasakė, kad čia, šioj valsti- 
joj, ištraukos iš Biblijos bus 
mokyklose skaitomos ir to
liau.

— Bet visgi malda yra
religiją į viešas mokyklas, uždrausta, Maiki, ar ne? 
kuiios išlaikomos valdžios! — Taip, tėve. Bet malda 
lėšomis. Ir gerai padarė, kad Nevv Yorko valstijos mokyk- 
uzd raudė. Joms buvo pačių valdininkų

— Kodėl gerai? 1 parašyta, todėl teismas iš-
— Todėl, kad mokykla aiškino, kad tai reiškia ofi-

tui i tarnauti mokslui, o ne cialios religijos steigimą, ką 
religijai. Religijai yra baž- šalies konstitucija draudžia, 
nycia, kur mokslui nėra vie- Biblija gi nėra valdžios žmo. 
tos. j nių parašyta, todėl konstitu-

— Na, jau čia ir nušnekė- cija jos neliečia, ir ją galima 
(mokyklose skaityti. Taip

— Tėvas turėtum žinoti, aiškina Massachusetts poli- 
kad ir sios šalies konstituci- tikieriai. Ir atrodo, kad čia 
ja draudžia kišti religiją į Biblija bus mokiniams bru- 
valstybines mokyklas. Tą karna, jeigu kas neužprotes- 
la'oai aiškiai pasako pirmu- tuos.
tinis jos amendmentas, arba — O kas gali prieš tai 
pataisymas. Jis atskiria vals- protestuoti, Maiki? 
tybę nuo bažnyčios ir drau- —New Yorke, tėve, tokią 
džia valdžiai steigti bet ko- mokyklų praktiką apskundė 
kią religiją. Bet politikieriai teismui mokinių tėvai iš 
to nepaiso. New Yorke jie Long Islando. Bet augščiau- 
sufabrikavo "visiems bend
rą maldą“ ii- nutarė- kad ji 
butu kasdien kalbama viso-

jai!

se mokyklose.
— Nu, tai labai gerai, 

Maiki.
— Ne, tėve, negerai.
— O kas čia blogo?
— Bloga yra tai, kad,

brukdami į mokyklas religi
ją. politikieriai laužo kons
tituciją. Jie griauna tą sieną, 
kuri atskiria mokyklą nuo 
bažnyčios. Dėl to Vyriau
siasis Teismas ir uždraudė 
kalbėti maldą New Yorko 
mokyklose.

— Sakai, tik New Yorke 
uždraudė? O kaip bus Bos
tone, Čikagoj ir kitur?

— Tas dar neaišku, tėve. 
Airiai katalikai Bostone stu. 
dijuoja Vyriausiojo Teismo 
AVashingtone sprendimą, ja 
mo ieškodami skylės, pro ku
ria jie galėtų su savo Biblija 
pralįsti ir toliau ją mokyklo
se vaikams skaityti. Ar jiems 
tas pavyks, dar nežinia.

— Aš, Maiki, nesuprantu, 
kaip teismo sprendime gali 
būti tokia skylė, pro kurią

mternacionalo, sąjūdžio, ku- 
, ris ' lygintinas net su tokiais 
sąjūdžiais, kaip krikščiony
be ar barbarų užplūdimu 
pirmaisiais mūsų eros am
žiais. Tikėtasi didžiausios 
pasaulinės revoliucijos, kuri 
nušluosianti valstybes ir ant

į jų griuvėsių sukui-sianti lais
vą tarptautinę socialistinę 
bendruomenę, šios ideologi
jos poveiky E. Pottier ir pa
raše Internacionalą.

"Be to, autoriui kovingą 
internacionalo turinį lėmė ir 
tiesioginė aplinka, kurioj jis 
Kūrė, būtent, Paryžiaus ko
muna 1871“, kurios taryboj 
juvo ir Pottier.

J. Jakštas šitaip vertina 
nternacionalą.

' Tat, nei Internacionalo 
melodija, nei jo turinys ne 
Juoda pagrindo jo koneveik- 
į. Nedera jam sviesti tas pa
dėkos žodis dar ir todėl, 
,<ad jis yra himnas tos dide- 
ės politinės srovės, kuri turi 
ocializmo vardą, čia nėra 
eikalo aiškinti, kokį vaid- 
nenį suvaidino ir dar dabar 
.ebevaidina socializmas vi- 
ame Vakarų pasauly. Pri-

ternaciGhaiu.' priklaus tų 
giesmių grupei, kurios pada
re istoriją. Jis gretimina: 
tokiais kuriniais, kaip

u
Alar-'

seiliaise, Stdie Naciu, Heiii- 
ge Nacnt, Ihe Star-Spang- 
įed Banner ir kitais pana
šiais. Visos šios giesėms (tu
ri būti: giesmės, Kel. red.) 
Kilusios is tam tikro istorinio 
momento ir ilgainiui tapu
sios antiaikinemis vertybė
mis. Jose Įamžintas istorinis} 
tarpsnis, Kurį autorius per
gyveno ir kurio įkvėptas Kū
rė. Pottier Internacionale 
atsispindi tos nepaprastai 
įaubingos Paryžiaus komu. 

aos dienos, kurių poveiky 
autoriui vaidenosi interna
cionalinės socialistinės ben
druomenės vizijos, šios vi
zijos pagautas jis kūrė, kar
todamas 'ir rytoj interna
cionalas bu.' žmonijos gimi
nė?’ Nors tas dainiaus svajo
tas "lytoj“ (demain) paliko 
utopija, bet iš jo kilęs kūri
nys vis dėlto yra istorinė di
dybė, velia pagalbos ir dė
mesio?’

1 DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

"Darbininkas“, išspausdi
nęs J. Jakšto straipsnį, pri
dėjo Nr. 46 ir savo pranciš
koniškų aiškinimų, kurių čia 
nėra reikalo minėti.

ORI’ PLAUKIANTIS LAIVAS

šitas keistas laivas plaukia virš vandens arba ir virš 
žemės viena pėda nuo vandens ar žemės paviršiaus. Jis 
laikeisi ant suspausto oro, turi keturius motorus ir ve
ža 75 keleivius, dali plaukti (ar lėkti) apie 70 myliu 
per valandą. I>et kol kas gali būti naudojamas tik. kai 
jūra yra rami. Išrastas Anglijoj, vadinamas angliškai 
‘Hovercraft?

000 visokio plauko šnipų. Li
gi 1960 m. iš Vak. Berlyno 
ar Fed. Vokietijos komunis
tai į rytus pasigrobė apie 
220 žmonių.

EISENHOWERIO
ČIGONIŠKA ELGSENA

Buvęs prezidentas yra di
delis priešas Kennedžio vy
riausybės sveikatos projek
to apdrausti ligoje nors pen
sininkus iš socialinio drau
dimo lėšų. Ir jis ta projektą 
vadina "socializuota medi- 
cine,“ bet jis pats nuo pat 
jaunystės naudojasi tokia 
medicina ir naudosis iki mir
ties, nes pagal Įstatymą bu
vę prezidentai gydomi iki 
mirties iš valstybės lėšų.

Šiomis dienomis tai pri
minė ir šen. Morse. Eisenho-

Religine laisvė ir asmuo
Vienas iš tipiškiausių ir taikingai ir dirbti kartu kū-

'Varbiausių Amerikos visuo
menes įnašų yra religinės 
laisves idealas: individo 
laisvė garbinti Dievą, kaip 
jis išmano, l>e trukdymo, 
prievartos ir bausmės. Ši 
laisvė buvo įgalinta, priėmus 
bažnyčios ir valstybės per
skyrimo principą, kuris yra 
įvirtai Įsišaknijęs Amerikos 
Įstatymuose nuo Amerikos 
tautos piadžios.

rybingai, remdamiesi savo 
bendros pilietybės pagrin
du. Čia bažnyčia ir valstybė 
juda paskirose sferose ir 
viena kitai nevyrauja.

šis iVmerikos pavyzdys, 
išmėgintas jau beveik per 
204) metų, parodė, kad reli
gine laisve yra saugiausia, 
Kai bažnyčia ir valstybė yra 
atskiltos, ir kad pati tauta 
tada yra daugiau darni ir

veris gydėsi VValter Reed 
ligoninėj, kurios gydytojai 
buvo valdininkai, ir gydymo 
išlaidas apmokėjo valdžia. 
Ta tvarka ir gydytojai "val
dininkai“ Eisenhoveriui bu
vo ir yra geri, bet kai ir ki
tiems siūloma tokia gydymo 
tvarka, tai jau Eisenhovve- 
riui nepatinka, ir jis agituo
ja prieš tokį pensininkų gy
dymą.

ANGLIJA

ragai JAV-ių Aukščiau-1 pastovi. Tokiu būdu dabar 
siojo Teismo teisėjo Hugo yra galima Amerikoje turė-
Black žodžius, bažnyčios ir 
valstybės atskyrimas reiškia,

ti kataliką prezioentą be 
skriaudos protestantų dau-

’kad nei valstybė, nei fede- gumai ar žydams ar kitų le
talinė valdžia negali pasta- ligijų žmonėms, ar tiems, ku
ly ti bažnyčios, nei pravesti ne nepriklauso jokiai rekgi- 
iStatymo, padedančio bet jai.
kuriai religijai ar visoms re-į 
ligijoms, ar eiti už vieną ku- American Council

Lietuvių sodyba
Lietuvių Sąjunga turi ne

toli Londono Lietuvių Sody
bą.

Anglijos pramonėje dir
bantiems ir miestuose gyve
nantiems lietuviams ši sody
ba yra ideali poilsio vieta. 
Gyvenamasis namas gali su
talpinti 54) žmonių. Aplink 
apie 25 hektarai žemės, su 
dideliu prūdu, plaukiojimo 
baseinu, ui>eliu, mišku ir so
du.

Jaunimas, kurio į šių me
tų sąskrydį ypatingai daug 
suvažiavo, grojant Venckaus 
šokių kapelai, gražiai pašo
ko ir pasilinksmino.

Darbiečių sąskrydis
Turbūt pasimokę iš lietu

vių, šiais metais britų dar- 
biečiai taip pat suruošė są
skrydį—festivalį. Mintį to
kiam suvažiavimui iškėlė 
prieš dvejus metus buvęs 
Darbo partijos gen. sekreto
rius Morgan Phillips. Tai 
buvo pirmas ir labai sėkmin
gas bandymas.

Birželio 16-17 d.d. tūks
tančiai partiečių suvažiavo į 

Battersea Bark 
pramogų vie-

kultūriniai pa
rengimai, koncertai bei pa
rodos buvo suruoštos kitur.

Sąskrydis ne tik parodė 
Londonui darbiečių galybę, 
bet ir patiems partijos na
riams sukėlė tvirtesnes viltis 
į laimėjimą ateinančiuose

iią nors religiją, nei privers
ti ar daryti Įtaką, kad asmuo 
•itų į bažnyčią ar nusisuktų 
nuo jos prieš savo valią, ar

Aloyzas Baronas: LIEP
IA! IR BEDUGNES, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl.,
aina $3,00. |lu N?'’ik-hffia mece’iates « priversti tikėti ar netikėti
.. R V1CM1 j Vytautas Saulius) išėjo pa-j! ,*'tkun;-‘

V,EN1- didintas iki 32 psl.. buvo 24

NAUJA LENTYNA

'Knygų Lentynos nu me-

sis konstitucinis mokslas
i MEDŽIAI,
a 8 1,54).

117 psl. kai

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
omanas iš Vinco Kudirkos

, . , , a „ į gyvenimo, 394 pusi. kainapels, jų skundą atmete. Ta-j $4 
da jie padavė skundą i Su-

sias New Yorko valstijos 
teismas, The Court of Ap-

preme Courtą, vyriausią šios 
šalies teismą Washingtone.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie

Ir tas pripažino, kad jų} motinos meilę, jos tikslą ii 
skundas gerai pagrįstas, ir*^^3 išauklėti savo vai- 
maldą New Yorko mokyklo- kus pilnais žmonėmis ir ti- 

397 psl.,se uždraudė. Gali taip atsi
tikti ir Massachusetts valsti
joje. ir Illinojuje, ir kitur, 
ėve. Jaunimą mokyklose 
reikia šviesti, o ne Biblijos 
pasakomis maitinti.

— Bet Biblija yra Dievo 
sodis, Maiki.

— Ne, tėve, ji nėra Dievo 
žodis. Dievas nekalba ir ne-
ašo. Biblija susideda iš 
Iviejų dalių. Pirmoji dalis pusi., kaina $4.50. 
ra senovės žydų pasakos, o:

antroji dalis tai jau pirmųjų j Pranas Naujokaitis: U- 
ki ikščionių pasakos. Bet vi- j PELIA1 NEGRĮZ T A Į

krais lietuviais, 
kaina $4.00.

MILIONAI BĖGA 
i VAKARUS

(E) Birželio 17 d. Fed. 
Vokietijoje ir kitur, prisimi
nus 1953 m. birželio 17 d. 
berlyniečių sukilimą, pa

Padidintas taip’pat ir forma-I neturėtų aiškinamas. 1 n. fhif,menvx anie vo-

laisvojo pakulio liet. spaus- religines institucijos vaun- 
tuvių atsiliepė i bibliografų! »a svarbų vaidmenį nusta- 
prašymą. taigi šiame nume- tant Amerikos siekius ir yra 
ryje randame suregistruotas

valdomoje Rytų Vokietijoje. 
Nuo 1915 m. iš viso iš Rytų 
Vokietijos i Fed. Vokietijąplačiai gerbiamos.

17 knygas ir brošiūras, i
leistas'š. m. sausio-kovo mė-i-,.,. --e ..... a.o»:ka<, g "komunistinio rajau

laikotarpyje. I'r. me-'reliĮpnlu sektų. Kiekviena jų pasitlaukė „e tik

1 _7 , pasitraukė, persikėlė 3,7 mi-.- Yra apskaičiuota, kad i ,ionai v„kwi Rūdinga, 
i- JAV-se yra mažiausiai 206!^,,» 
•-} religinių sektų. Kiekviena jų

ais per ta pat laiką pasirodė į yra laisva garbinti be jokio 
mažiau, taktai 23. Viršelio įsikišimo ir didinti savo gre-

nesių

3-me ps 
liai iš e 

Red. 
WalnutJurgis Gliaudau SIKSNO 

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

Vytautas Alantas: TARL 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462

pi ofešiju"'gyventojai, het'h If^ment" rinkimuose. Pa- 
milionai darbininkų, amati. Haruoju laiku paskelbtieji 
njnku rezultatai is papildomų nn-

. ... . kimų Škotijoje rodo, kadPabėgėlių skaičius pagal jau nusib<,d„ konser
vatorių valdžia. Partijos va
das H. Gaistkell, kalbėda-

,R LAISVĖ?“ siekti, ivvktų civilinė ne-ĮnA 1 mas sąskrydyje, neabejojo
tvarka. Tokia padėtis buvo ,ian.l1 “r*1 vaten- darbieėių laimėjimu.
Europoje per daugeli šimt- '-J p.x,kur.j-f
mečiu, prieš atsirandant >ai '.H advokatai, 7o2auU

. yra 9 nauji exlib- 
Jibrisų parodos, 
adresas: 1132 N. 
<t... Banvilles III.

tas, vartojant Įtikinimo ir 
švietimo priemones.

Jei bet kuri iš šių religi- ... A x . 
nių sektų galėtu naudotisat.'-Hh, ta.,,; nuo
valstybės galia savo tikslui i**?:,’ Vak,a™s 

1 - - - - 'ke 3,311 gydytojas, 1,329.

sos pasakos yra žmonių su 
galvotos, o tie žmonės buvo 
bemoksliai ir klaidingi: jie 
dar nežinojo, kad žemė su
kasi aplink saulę. Tai kaipgi 
tokių nežinėlių pasakas lai
kyti Dievo žodžiu?

— Maiki, tu čia išvedei 
mane į laukus. Kibą tu eik

KALNUS, 509 pusi., kaini 
$5.00.

Vincas
LOTAS
kaina $2

(E) Šveicarijoje veikian
ti organizacija ’ V ereinigung 
pro Lil ei'tate“ (jos būstine 
Berne) nuo birželio 23 d. iki 
ugsė)o 2 o. Altdorie (Švei
carijoje' rei'-ia doKumenta. 
cinio pobūdžio parodą, pa-} Ilginius 
vadintą "Vergija-ar laisvė?“ 

iim< je pa lios dalyje pa
liesti ir l'a altijo kvartai

Ramonas: MIG
RYTAS, 166pusl., Altdorie r’.sn 
.00. ’ vasarą vyksti

festivaliu.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracij o jbūtų galima su Biblija pra-, . .
listi. į nuo mano galvos, o aš pa- 63b Broadway, So. Boston
' — Politikieriams rodosi, mislvsiu vienas pats. j 27. Mass,

MIA1MI, FLA.
JAV-ėtns. Tai buvo laikai, ?lok-\klV m.'>kytojai 17,082

daugybe religinių't^'nlcr?a,( T te.ch"'.ka1' -1,?’
/42 mokytojai ir 960 vaistu • 1

nas ir tragiškas kovas už re- n,n u‘

atžymėti 
karu. Stebėdami šias kruvi-

principus, musų 
krašto kūrėjai tikėjosi jų iš
vengti Naujame Pasaulyje, 
užtikrindami- kari nė vieno

Labai karšta
Čia pragariški karščiai, 

virš 90 laipsnių, vandenyno 
vanduo kaip šilta sriuba.. 
Visą mėnesi ore 98 procen
tai drėgmės. Prakaitas var
vėte varva.

Krūtinė pasiilgo gryno, 
sauso oro, norėtųsi pakvė
puoti plačiai ir sveikai. Jeigu 
kada nors ieškojome saulės 
ir džiaugėmės pagavę jos 
spindulį, tai.čia gyvendami, 
nebežinome kur nuo ios 

i!
J. N.

Kai 1961 m. atsirado "ki
nų siena“ Berlvne, pasitrau
kusiu skaičius žymiai suma
žėjo. Tačiau per tris pirmuo
sius 1962 m. mėnesius pasi- 

sure
gistruota 5,649.

n pavadinta "Taip prasidėjo asmens civilinė padėti? • vv
Pabalty“. Duoda surengta būtų pažeista dėl jo relųri- kaukusių ^ Vakarus 

Jum su ten šią i nių įsitikinimų.
inčiu W. Tell Kaip piliečiai, visi ameri-Į Rytų \ okietijoje veikian 

kiečiai yra lygūs prieš įsta- čioje valst. saugumo Įstaigo 
tymus. Todėl katalikai, pro- je (slaptoji policija) iš viso

is ne-

Arkliai sTf riau mie?a stovėfla-Į testantai. žydai ir kiti. įskai- dirba apie 14.04)0 karininkų, i . • k-
mi negu euloiami. Jie gali nesi-į tant skeptikus ir netikinčiuo- puskarininkių ir tarnautojų. į teptis. Tai tau ir Minm 
giilti ištisu^ mėnesius. • sius, gali gyventi drauge Priskaičiuojama apie 150,
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MOTIEJUS VALANČIUS

Žemaičių vestuvės
(Tęsinys)

žemaičių vestuvės 82T
Ryto meto marti, atidariusi savo kraitį, davė dova

nų: uošvei stomenį, marškinius ir sijoną, uošviui, piršliui 
ir smuikininkui po stomenį, o jaunojo braliams po rank
šluostį.

Visi svečiai išpažino piršlį už melagį, nes nematė to 
viso Kazimiero namuose, ką piršlys buvo sakęs, todėl į 
krūvą susitarė jį teisti už melagystes. Netrūko tokių, kurie 
jį gynė, bet daugiau atsirado jį kaltinančių. Galop visi pa
laikė pakartinu. Raukėsi vargšas piršlelis. skundėsi merge
lėms ir sakė: “Paliksit jūs be vytų, nes piršlius karstant, ! 
kas bedrįs jus jaunikaičiams piršti?” Tos dėl metimo už-i 
metė už jį žodį, bet teisėjai to neklausė. Matydamas tai 1 
piršlys pajuodavo, girdi, iš baimės (susitepė piešomis) ir] 
vaipydamosi lindo prie kiekvieno sudiev sakyti. Bet kuri 
tiktai palietė, tą supaišė, nes buvo rankomis trikojį glos
tęs, todėl visi nuo jo tolinos. O jis tarė: “Visuomet taip nu
tinka, nuo nelaimingo žmogaus bėga šalyn ir bičiuliai.”

Beregint vaikiukai atvilko ekėčias. paguldė ant tų 
vargšą piršlį ir traukė po naujai padirbtomis kartuvėmis.

Tuojau išėjęs iš krūvos, vienas senas pilvočius užsidė
jo ant savo ilgos nosies akinius, perskleidė plačius lakštus 
popieros ir šiuos skaitė žodžius:

Ištarmė, arba dekretas

CORINNE CALVET KALBA APIE MEILĘ

Prantūzė akturė torinne Calvet. 37 metu gražuolė, 
laive turėjo pasikalbėjimą su spaudos atstovais apie 
lueilss reikalus. Ji sako. kad jai mesti kaltinimai dėl 
paviiiojimo svetimo vyro (Donaid Kerti) yra tik gan
dai. nes ji rengiasi taikintis su savo buvusiu vyru 
Jeff Stone. . . Kai aktorė šitą naujieną skelbė, jos 
jaukintinis Donaid Kern plaukė su ja tame pačiame 
laive ir gretimoj kabinoj i Europą. . . Taigi, galima 
manyti, ką tik kas nori. bet kam tas taip jau labai rūpi.

vuoto stiklo iš mažų gaba-1 daug padėti jiems šitų pa vo-1 5. Surankioti nuo žemės
viską, ką tik jis išmėto— 
knygas, apavą, drabužius.

G. Leisti jam skaityti, kas 
tik patenka į rankas.

7. Duoti tiek pinigų, kiek 
gali išleisti, ir neleisti jam 
pačiam užsidirbti.

8. Bartis kiek galima daž
niau vaikui girdint.

9. Patenkinti visus jo val
gymo, gėlimo ir patogumų

liukų paveikslus) — 16 lan- jų išvengti arba juos suma-
I gų- zinti.

Kaip Havajuose darbinin-, šitie pavojai gali būti šu
kų judėjimo sluoksniuse šių mažinti, jei žmonos savo vy
žodžių autorius yra visiems 
žinomas lietuvis, taip lygiai 
Havajų universitete ir apla
mai šviesuomenės sluoks- 

i niuose Bronė Jameikienė— 
visiems žinoma lietuvaitė. 
Kol mudviejų čia nebuvo, 
mažai kas žinojo, kad yra 
Lietuva su sena garbinga is-

rus paragins tam tikrais lai
kotarpiais savo sveikatą pa
tikrinti, ypač tai svarbu nuo 
40-jų metų pradėti, o ne ta
da, kada jau per vėlu.

Iš kitų Van Dellen patari
mų gydytojų žmonoms pa
minėtini: susirūpinti maistu,į pageidavimus.
Ižokad jis būtų toks, kuris kuo i 10. Visada jį palaikyti 

torija ir kad lietuviai yra į mažiau užteršia kraujo iii-i ginče su kaimynais, mokyto-
kultūringi ir gabūs žmonės. Į dus cholesteroliu, neskatina 

Tai va. kodėl čia likusiom j tukti: žiūrėti, kad vyrai ga- 
yra didelis nuostolis ir neap- dėtų pakankamai išsimiegoti 
sakoma tuštuma, kai Bronė ii- pailsėti; kad namuose bū- 
apleido Havajus. Tiesa, ji-Jtų ramu; kad abu. vyras ir 
nai pamilo šį kraštą su ža- žmona, bendrai rūpintųsi
vinga gamta ir primygtinai sveikatos reikalais.
tvirtino, kai tik užsidirbs_________________
'pakankamai išteklių, sugrįš
įčia pastoviai įsikurti. Bet j 
mes abejojam, nes, kai ją i
pasigaus didieji gyvenimo i Anglikonu dekanas Tal- 
verpetai, Havajai daugiau bot Dihvorth-Harrison davė 

tėvams patarimų, kaip išau
ginti chuliganą:

1. Reikia iš pat mažens 
į duoti vaikui viską, ko tik

jais, policija.
11. Kai jis pateks i tikins 

nemalonumus, teisinkis prieš 
save: ”Aš nieko negalėjau 
su juo padaryti.“

12. Rasiiuosk susikrimti
mams, nes jie tikrai ateis.

KAIP IŠAUGINTI 
CHULIGANĄ

jos nematys. Bet kaip ten 
bebūtų, mes nuoširdžiai lin
kime Broniutei kuo geriau
sios sėkmės.

Be to, šiomis dienomis E-

Lipdamas i kalną 1.000 pėdų 
etiett'ii eikvoji tiek, kiek ly
giu keliu viliamus 12 myliu.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dekretas garsingos pabaigos gyvenimo nepaprasto 
melagio piršlio Vaištartos, išduotas Didžio Karaliaus Žig- • 
manto Trečiojo vardu.

Metuose šiuose, tuose, anuose, kada katės šunis piovė, 
zuikis būbną mušė, lokys ragą pūtė, kada gelžinsnapiai 
per mūsų žemę lėkė, šunes giedojo, gaidžiai lojo, arkliai 
dantimis brazdino, stirna su pelėda šokinėjo, žuvys lakio- i 
jo, driežas į gegutę veizėjo, bobos veršius kirpo, mergaitės 
tekėti nenorėjo, vaikiukai jų nebemylėjo, kada riestainiais 
cnio-n. vaikai nėr kiauras naktis nemigo, tuokart vilkas, 
tą Trenksmą išgirdęs, dideliai persigando, nebeveizėjo, 
kur veršiai, kur banda, o iš tos baimės staiga pašoko bėg
ti, bebėgdamas šoko per kelmą ir išspyrė vaikiuką. Šį žmo
nės praminė briedaičiu, nes buvo toks smarkus kaip ežys, 
toks sugebąs suktis, kaip girnų apatinis akmuo. Tas der
lingas ir guvus vaikiukas capt nutvėrė vilkui trumpai už 
uodegos ir nepaleido. Vilkas bėgo per Kempebalių sodžių, 
nutrūko uodega, o vaikiukas bents pavirto. Išaugo paskui 
į veltėdį, baisų melagį ir tarsi vagį, nes apgavo ir pavogė 
gyvą, gražią Petronėlę. Bet kaip apgavo ir pavogė? Šitai 
šitaip: pasišovęs, girdi, į piršlius, atvyko į Erdiškių sodžių 
ir pasakė Pacelių Kazį esant Kempebalių sodžiaus ponai
čiu, gyvenantį didžiame mūro dvare, kurio stogas esąs klo-

Maironis

VASAROS NAKTIS

Naktis graži, rami, vaizdi;
Toli juokavimus girdi 
Ir dainas ilgesy pradėtas!
Malonu vienkart ir graudu;
Į toli eitum vienu — du!
Naktis graži, dangus žvaigždėtas.
Mėnulis šviečia. Pradalgių 
Pakvipo šienas. Už ingių 
Griežlė begriežia kanapėta.
Ant kalno snaudžia pušynai; 
Kapuos sapnuoja milžinai!
Naktis graži, rami, žvaigždėta.
Mėnulis šviečia. Nuo arklių 
Juodi šešėliai iš šalių 
Į kraštą lydi užžavėtą,
Tenai, tenai, kur pušynai,
Kur ilsis bočiai milžinai!
Naktis graži, rami. žvaigždėta.

Iš Tolimųjų Hawajų
A. JENKINS

Baigia nykti mūsų kolonija tai ės laipsnį
Prieš porą metų suskaičia-

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke-

milija Medelinskaitė išvyko/ 2. Į jo negražius žodžius egzempliorius. Tai di- 
į Virginijos valstiją pas sa-J atsiliepti juoku. džiausią ir visiems supran-

amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
doleriu.

jis nori.

viskius. Ji gimus.ir augus; 3. Neduoti jokio dvasinio 
i Du Bois, Pa., bet gražiai kak auklėjimo.
ba lietuviškai ir su mumis 
tampriai bendravo, gi Hava- vai.“ 

; juos išgyveno virš trejų me- 
1 ty-

Dar vienas žymus mūsų 
bičiulis via pasiruošęs ir pa- 
kėlęs sparnus skristi į Flo
ridą, gal ir ne pastoviai ten 

Į įsikurti, bet vargu jis grįš 
1 į Havajus, nes jo šeima ke
liasi į Kaliforniją pastoviai 
gyventi. Bet apie senį Grub- 
liauską parašysiu kita proga.

4. Vengti žodžio ”nege-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istoriia. 
gausiai iliustruota. parašė St. Mi- 
chebonas. virš 500 nušlamu. Kai
na kietais viršais $5.00. mink;fais
viršais ........................................ $4.ft6
kaina ........................................ $1.25

GYDYTOJU PATARIMAI 
SAVO ŽMONOMS

Chicagoje įvykusio JAV 
medicinos draugijos šuva- į 
žiavimo proga Chicago Tri-į 
hune laikraščio
skyriaus redaktorius dr. 
Van Dellen skaitė paskaitą 
gy dytojų žmonoms.

Savo paskaitoje jis pa
brėžė. kad sveikas vyras y- 
ra geriausias draudimas, ir 

( magistrės patarė žmonoms neskatinti

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žako j 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na $.i.00.

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

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

modifin: 1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi- 
“ • V . U. nimų antroji dalis, 592 nuslaniai.

Kaina ........................................ $6.00
PASAUKTO LIETT’A’TU ŽINYNAS 

naruošė Aniietas Simutis, daugv- 
bė žinių lietuvių i: anglų ka'b.,mU 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

i laipsnį jau turėjo gavusi savo vyru persidirbti, nes,
vome apie puskapį lietuvių 
Havajuose ir pasižadėjom

Chieagos meno institute). taip dalydamos- jos greičiau
Mūsų Broniutės niekas ne- taps našlės.

sukurti lietuviu kolonija. v.ertė Hava^. apleisti, jai Jis sakė, kad nelengva pa- 
heia npnavvkn* m niekti vietos universitete yra užtik. sinnkti vyrą sveiką, is ilgai

nentą pas saviškius kur daž- pananKa >uauru gaią su u, nes tohs gyvens ngmu. 
niau gali susitikti ir smagiau "a u* *..a>1!i gamintojai yrs

tas lašinių paltimis, langai deimanto, takai sūriais išgrįs
ti, lieptai ir tiltai marmuro, nuo daugybės dešrų ekėčios 
lūžtant, šulinys medaus ir pieno prigožtas, daržinės javų 
pripiltos, svirnai šiaudų pr
kūdros pilnos ir sviesto dev
bandos, avių ir kiaulių daugybė
nėlė pažadėjo tekėti ir ištekėjo už Kazimiero, o mes visi. 
ča atvykę, randame paprasto žmogaus gyvenimą, iš me
džio padirbtą, šiaudais klotą, tūlus langus lentelėmis už- laiką praleisti tarp savųjų 
taisytus, šitai tau penkios. Pamatę esą apgauti, ryžomės 
tokį piršlį melagį apkaltinti.

Zigmantas III karalius per versolą išleista 1604 metais! 
įsakė tokius melagius, apgaudinėtojus ar palaipinus i žar., pa porikė su mažais vaiku- 
dą su šunimis užpiūdyti, ar už karklyno pastačius su gry-lciais’ PaJutom nemenką nuo 
bų kotais užmušti, ar palaipinus ant stogo kopėčias atim
ti, ar pastačius ant liepto pastumti į upę be ramsčio, ar, 
tiesiog sakant, pakarti ir priartinti prie dangaus.

Mes tada gale savo rankomis pasirašiusieji, pildyda
mi tuos garsingus įstatymus, nusprendėme didį melagį 
Vaištarą pakarti.

Pakorę nemažą pelną gausime, nes iš karuoklio ma
kaulės bus žibintas, iš akių špunkos, iš nosies šnipkas, iš 
dantų priekalai, iš liežuvio pakala, iš gerklės tūba, iš štem- 
plės virvė, iš pilvo būbnas, iš grobų vėdarai, dešros ir sty
gos, iš šonkaulių ekėčios, iš plaučių dumplės, iš rietkaulių 
kočėlai, iš stabukaulių patrūbočiai, iš rankų grėbliai, iš le
tenų kultuvės ir iš nagų sagos.

Bet kam čia ilgai tauzyti ir skaityti: imkit, vaikiukai, 
ir tempkit. Po ta ištarme savo rankas padėjo Juozapas 
Margis, Kazimieras Dargis, Pilypas Pilvočius, Jonas Ku
pročius ir kiti.

Vaikiukams į piršlį capt capt sukibus, marti šmurkšt 
atskubėjusi užmetė ant piršlio kaklo rankšluostį ir tokiu 
būdu pasirodė dovanojantį piršliui visas melagystes. Tei
sėjai todėl paleido piršlį, bet, idant ištarmė nepaliktų ne
išpildyta, pakorė baidyklę, it žmogus apdalytą. Linksmas

Bronė Jameikienė išvyko

Atsidarė didieji vartai pirdi^ liarop’ aukštas kraujo Kai
•spaudimas, alkoholizmas.

Kai mūsų Bronė pasiekė vėžvs ir nelaimingi atsitiki-
Kai išvvko Alksniniu jau-: aukštąjį moksJą, jai tuoj at-,mai. Išmintingos žmonos, su-* c i nlo __ a._ _ _ _ _ ____ ___ 1-siverė didieji vartai į pla 

tųji pasauli, tučtuojau gavo 
kvietimą į Tolimuosius Ry
tus—Hong Kong universite
te dėstvti rytų-vakarų meną. 
Ją pakvietė skaityti paskai
tas Japonijos universitete, 
Vietname ir Formozoj.

Viena iš didžiausių Food- 
I.and maisto krautuvių ben
drovių stato didelį namą ar
ti Chieagos. ši bendrovė pa
kvietė mūsų Bronę dide
liam mozaikos darbui atlik
ti. Ji pasiūlymą priėmė, pasi
rašė sutarti ir ten išvyko to 
didžiausio darbo savo gyve
nime atlikti.

Gamins vitražo langus
t

Be to, Chicagoje vienuo-

pratusios savo vatus, gali

LlETTTVTU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jonas Ra- 
lvs. 472 dainos «u gaidomis. Ang

liškai duotai kiekvienos dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
$26 pusi. kaina .......................$5.00

LIETUVIO KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuv:ams. 144 pn 
pių. Kaina ................................ $1.96

MARLROROLGirS LITHUA NTAN 
SELE-TAITGIIT M. Inkienė. -e- 
ra.« vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl.. kaina ......................... .. $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va,ne
ko romanas iš 1935 melų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. P'rma dali- 3SO 

Kaina................................$3.00.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienu klausimams su
prasti. Kaina .............................59c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaiu Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriansia dovana kiek
viena prosą, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. ,16 pu'lapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

žEMATr'Ų 
istorinis romanas -š žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA J Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................S4.50

ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji palis. 414 psl. kaina ... $4.50

KQDĖL AS NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomone. įdomūs aremmen- 
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip koit"<i i-.uo- 
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮSTI M Kati
liškio rno's+riš' a< ap-a-'ymas. kaip 
karui einant prie galo iūks'znčial 
lietuvių b"-go : Va’- arus nuo ru
su ‘vaduotoju*. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K B. 
Kriaučiūne at- j-e pun-.i iš I ii-tu- 
vos ir iš A- eri* s lietuvių gvvo- 
nimo. 173 p-1.. kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ J. Titinio in trumpų 
pasakojimu. ISO p~l Kaina .. $2.60

MAŽOJI LIKT* VA. parašė 
imliinė. J. Gimbutas J. !Balys
kaina

J. Žilevičius.

M. Gitn- 
•ieyis, J.
S26 psl., 
.. $5.00.

istolį; kai nežinomai atvyko 
ir pranyko naujakurys archi
tektas Petrauskas, nesma
giai jautėmės: kai atvyko iš 
Floridos Jonas Sečkus pa
stoviai įsikurti ir, porą sa
vaičių pasirgęs ,mirė, paju
tom didelį nuostolį. Bet kai 
šiomis dienomis išvyko Bro
nė Jameikienė į Chicagą, 
tai jau pajutom, lyg mūsų vi
sų namas sugriuvo, pasidarė 
milžiniška spraga ir neapsa
koma tuštuma.

Bronė čia atvyko prieš 
trejus metus, stojo dirbti 
Havajų universitete meno 
istorijos skyriuje, kur dėstė 
meno istoriją ir kartu gilino
si į rytų pasaulio meną. šį ’lėm statoma koplyčia, Bronė 
birželio mėnesį ji išlaikė eg- gavo kvietimą ir apsiėmė i 
zaminus ir gavo meno dak- pagaminti vitražus (spal-t

IŠTEKĖJO

Dainininkė Jane Froman iš
tekėjo už laikraštininko R. 
H. Smith, folumbia. Mo. 
Dainininkė 1913 m. buvo la
bai sunkiai sužeista Lisabo
noje belankydami kareiviu 
stovyklas karo metu.

Pabaigę reikalą su piršliu, visi svečiai sėdo valgyti, 
pavalgę išėjo i kiemą, tame dar šoko ligi brėkštant; galop 

piršlys šokinėjo ant vienos kojos smuikininkui pagaliau išvažiavo namo.
bečirškinant 1

NEMUNO SŪNŪS. Audriau’ Valic- 
ko romano antroji dalis, 426 pn«- 
lapiai Kaina  ........... $4.00

TJETtTVTV LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos' pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... $R.5f<

TIKRA TEISYRŪ APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kama 56 Cnt.

SENOVĖS LTETUVTTJ PTNTGAT nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų. 396 psl.. geras popierius 
karna ............................-......... $10.06

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

\R ROMOS POPIEŽIUS YR.a KRT. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

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

ALTORIŲ AESET.T. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap. 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystėn dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti virtai, 031 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

CEZARTS. Mirko Josulič romanas 
trijose da’vse. ki"kvie-ia dalis po 
$2. am visos 3 dalys ........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašu 
M. Miehelsonienė. 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.26

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

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

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

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

TAVO KELIAS I SOCIAT.IZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Tnunpaa 
socializmo aiškininmas. Kaiti.: 25 C.

JUOZAS STALINAS. arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidarge 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTTJO#? PROGRAMINĖS G AI. 
RĖŠ, 32 psl.. kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienvbės. 86 p-l.. kaina .. $1.90

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mi
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12S pu«lapiai, 
kaina ......................................... 50 Ct.

Galas

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway ------- :--------So. Boston 27, Mass.
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEW YORK, N.Y. ~

Pavergtųjų Tautų 
Savaitės programa

(E) Šiais metais Paverg
tųjų Europos Tautu Savaitė 
JAV-se pasidės liepos 15 d. 
ir baigsis liepos 21 <1. PET 
Generalinis Komitetas New 
York e jau apsvarstė ir priė
mė provizorinę programą. 
Šių metų savaitės pagrindi
nis šūkis numatytas "Lygiai 
ir Europai turi būti pripažin
tas laisvas apsisprendimas?* 
Kaip ir anksčiau, ir šiemet 
numatytos pamaldos šv. Pat
riko katedroje New Yorke. 
be to, ir kitose bažnyčiose, 
sinagogoje ir graikų orto
doksų katedroje: be to, bus 
iškelta vėliava ties ACEN 
patalpomis, su pavergtųjų 
tautų organizacijų veikėjų 
kalbomis, parengimai Wa- 
shingtone (Kongreso na
riams pagerbti pietūs), iškil
mės. New Yorke (liepos 20 
d.) Įteikiant metinę PET Sa
vaitės knygos dovaną ir kt. 
Bus sukviestos spaudos kon
ferencijos, paskelbtas PET 
ir kitu organizacijų manifes-

sant JAV prezidentu. Anuo
metinis valstybės pasekreto- 
rius. laikinai ėjęs valst. sek
retoriaus pareigas, Dillon 
(šiuo metu jis yra JAV fi
nansų sekretorium) ryšium 
su Savaitės paskelbimu, pri
ėmė Pavergtųjų Europos 
Tautų delegaciją, kuriai 
JAV politiką šitaip apibūdi
no: "JAV vyriausybė nepri
pažįsta ir nepripažins nuola
tine dabartinės padėties Ry
tų ir Vidurio Europoje.“ 

MIAMI, FLA.

draugų aplankyti.
Kitas vyrų klubas

Lithuanian Sočiai Club 
nusipirko namus. Kalbama, 
kad jų šventinti atvažiuos 
Bimba ar Mizara.

L. J. Stasiulis

LAYVRENCE, MASS.

Pagerbė tėvus

Kievai gavo dovanų 
iš Havajų

Keleivio bendradarbis A.' 
Jenkins, gy v. Havajų salose, 
atsiuntė Uršulei ir Juliui 
Kievams H. Tautvaišienės 
knygą "Tautų kapinynas Si
biro tundroje“ su užrašu 
"Perskaitęs duok kitam.“

ATSIMENATE MODELI ‘A"?

Model A Fordas das neišdilo iš mūsų atminties. Jį rei. 
kėdavo “sukti”, čia matome, kaip 1962 metais graži 
mergiotė “starduoja” 1930 metų mašiną. Ji ir su ja 
dar 25 keliauninkai su 1910 metų mašinomis iš New 
Yorko keliauja i San Fraaciseo. Fordo kompanijos žmo
nės sako. kad dar 300.000 tokių mašinų yra naudojama 
kelionėms.

Meno šventė baigiasi 
sekmadienį

kių šokėjai, bet apie tai kitą 
karta.

Bostono meno šventė, ku-j Europoje pat.- 
ri prasidėjo birželio 20 d., paukštis—gulbė.
baigiasi ši sekmadieni, lie-į_____________
pos 8 d. Taigi, perskaitę šią
žinią, kurie apie šventę ne
buvo girdėję ir joje nebuvę, 
dar turi progą ją aplankyti.

Joje veltui galima pama
tyti daugiau kaip pusantro 
šimto paveikslų, kurių šie
met dauguma ne tokių mo
dernių. kaip kitais metais: 
už keliasdešimt centų galite 
pamatyti filmą. Ketvirtadie
nio ir penktadienio vakarais 
galite veltui pasiklausyti ir 
pasižiūrėti naujoviškų šo-!
kių ir jų muzikos, o jei neno- ■ LIETUVOS 
rite stovėti, galite sėdėti už 
50 centų.

Antradienio vakare šoko

didžiausias

GAVOJE NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis. puslapiai, kaina
7 doleriai.

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

Čia prigijo gražus papro- Knygoje labai vaizdžiai 
tys: vyrų klubas surengia aprašyta, kokias kančias 
pokyli motinoms, o moterų kentėjo Į Sibirą ištremtieji 
klubas tėvams pagerbti. > lietuviai ir kitų tautų žmo-

Birželio 17 d. Moterų klu- n^s- Visi galintieji turėtų tą 
bas toki pokyli surengė tė- knygą. įsigyti ir perskaityti, 
vams. Į jį prisirinko pilna sa. Lik 1.25, gaunama
lė. Darbščioms mamytėms *r keleivio administracijoje 
vadovavo J. Nevienė, visus
gardžiai pavaišino.

J. Nevienė gražiai pasvei
kino tėvus, priminė, kad čia 
dalyvauja ir bene seniausias 
tėvas F. Mackus. Lipnickas

M. Stonie

BALTIMORE, MD.

VIETINĖS ŽINIOS

ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 

Onos Ivaškienės tautiniu so. už 50 centu.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, rasti ramvbe ir 
verą onilsi. kuris po sunkaus visų metu darbo kiekvienam yra la
bai reikalingas.

nutarė rekomenduoti nariams, 
kad reikia suplanuoti, paskelbti 
varžybas ir turint skaičius, duo- 

Bostono Lietuviu Pi- ti nariams patvrtinti. Iki to lai-

So. Bostono L. Piliečių 
Draugijos reikalai

įvyko klaida mj-tu.iv mciu-i * i- —______ - >................ ...... ...........
emu to- Keleivio Nr 26 klaidingai Draugijos pirmininkas ko buvo nutarta tik pranešti,

tas, tikimasi paramos Savai- PadainaTO> Pats sau akorde- parašyta, kad Stasys Butkus Edmunde Ketvirtis prašo kas tuo reikalu daroma, 
tei iš spaudos, radijo ir kt. į °.nu pritardamas, o Nekro- mirė Annapalio ligoninėj. J paskeibti ši jo raštą: Be abejonės, kad šitą pada-

Pavergtųjų Tautų Savaitė1 šius Pats .sau Patarė piani- Jjs ten gydėsi, bet mirė prie- Birželio 2j d. susirinkime iš rius. vėlesniame susirinkime pa- 
pirmą karta buvo paskelbta nu- Vėliau tėvai š°kdino grūdoje.

ECHO VALLEY
So.

LODGE.
eimo<, lietnviškoie vasar-

1959 m., Eisenhotveriui e-

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
na savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bu? 
šios knygos:

H. Tautvaišienės "Tautu 
kapinynas Sibiro tundroje,“ 
kaina $1.25.

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

Steoono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant". kaina $6.00.

maždaug 1700 narių dalyvavo žangūs nariai būtų pasiūlymą 
apie 150. Maža 4-5 triukšmingų priėmę, bet Kontrim šiame su- 
narių grupė, veikdama kaip virinkime Įnešė neigiamą pasiū- 
“jumping jaeks,” kontroliavo L™*- kurio rezultate susirinki. 
savo argumentais susirinkimą. mas 'irto nemaloniu mitingu 

. - . - - Vyrai nariai—Kontrim. Jane- tuo reikalu susidomėjusiems.
] besilankant Vieni pas kitus Jiūnas jr Tirolis nusprendė, kad Ko neigiamai galvojantieji as- 

11 J.UHgrinių Amerikos Va S- moterįms nereikalingas patogu- menys negali sutrukdyti—tai 
Klube zant sienos kabojo lybių ll Sovietų Sąjungas mų kambarys pirmajame aukšte gero biznio, kuriuo klubas džiau- 

ir įtikino susirinkusių narių dau- giasi. Atrodo, kad biznis bus 
gumą balsuoti prieš tokio kam- tris kartus didesnis.
bario įrengimą.

motinas.
Norėčiau siūlyti trumpinti 

programas, nes karštam orui 
esant žmonės nenori ilgai 
vietoje sėdėti.

Plėšo paveikslus

Z. Gapšys

VLIKO ŽYGIAI

Vakarų valstybių vyrams i

gražus paveikslas, kuri ka- deryboms tebeeinant, Vy-
žin kas nuo ten nuplėšė ir su- riausias Lietuvos Išlaisvini-
draskė. ;mo Komitetas (Vilkas) krei-

__ . i pėsi telegramomis į JAVUžpuolė vabzdžiai -, , TZ . t>prezidentą Kennedj, į Bnta- 
Floridą vėl užpuolė ta ne- nijos premjerą McMillaną, 

laboji "madfly“. Valdžia į Vokietijos kanclerį Aden- 
stengiasi ją kuo greičiau su- auerį ir i JAV valstybės sek- 
naikinti, iš lėktuvų purkščia retorių Ruską, primindamas 
tam tikrus vaistus. Žmonės Į Lietuvos laisvės bylą ir pra- 
juokaudami sako, kad tą ne- šydamas kelti laisvo apsi- 
labaja atsiuntė Kubos barz-' sprendimo teisės Lietuvai 
dočiai. [grąžinimo reikalą.

Tai vieta, kurioie -lūs. su šeima ar be 
vietėie. praleisite laika, kuris ilgai pasiliks Jom maloniuose prisi
minimuose; kartu suteiks Jums poilsi, ramybe ir lietuvišką ap
linkuma.

ECHO VAI? EY LODGE Jūs rasite, be poilsio, puikų resto
raną. erdvius atskirus ir patogius kambarius su visais patogumais, 
ar tai viengungiui ar su šeima, puikia teniso.krepšinio aikštelę, 
gerą lietuvška maistą ir malonų patarnavima.

ECHO VALLEY LODGE l»e poilsio ir žaidimu. Jūsų patogu
mui ir malonumui yra nniki didelio tipo maudvklė fsuimming 
pool) su nuosavu mažu ežerėliu ir 20 akrų puikaus miško.

Primami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, orga
nizacijoms ar pavienėms grupėms.

ECHO VALLEY LODGE atidaroma nuo liepos 4 dienos ir 
veiks ištisus metus.

Lietuviai savininkai JULIUS ir ELENA GARMAI visus ma
loniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALI EY LODGE
ECHO LAKE. PA. Telefonas: STROl DSBl RG 424-1920

Be to. kiekvieną mėnesį įstoja 
Prieš daug mėnesių Namų 8-10 naujų narių, laukiama dar 

Tvarkos Komitetas, susidedantis daugiau.
*2 i»-ZLrv Pnmann iv flritrunQ_113 IVCVTIIVIV, lavinai iv xs TY irriLr ♦ /-.viii TarvKo nzvrLtu e»*_ iu * «i liv/ivvu jbz---

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

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

vičiaus, o taip pat ir klubo vedė- noti visų narių nuomonę pirmo
jo Petro Durno, svarstė klubo jo aukšto atnaujinimo tęsimo 

reikalu. Savo nuomonės pareiš
kimus prašoma adresuoti 368 W. 
Broadvvay. So. Boston. 1

biznio pagerinimo reikalą. Jie 
rekomendavo Direktorių Tary
bai jau seniau nutartus dalykus, 
kurių tarpe yra: išdažyti pirmą-

! jį aukštą, padarius kai kuriuos 
Vliko pirmininkas lankė- pakeitimus lubose ir medinėse 

pakabinti užuolaidas.

POILSIS CARE COD’E
Kipro Bielinio “Penktieji I Iivažiavo į šiaurę * imu piriiiiiiinaas paiveiumus įuoose ir meuu.ese Ti-uo-roju Cottagp srražioje vietoje i

t 'si užsienių reikalų komisijo- dalyse, pakabinti užuolaidas. ' j Cod>. Ramu, d*ue įmetai , kaina $6.00. į ( hicagą išvažiavo klubo . _ . . _.. . ... . -redz:. mišką . r.etoli pajūris <s-ali-
. Į ą Ičodoal i M Auo-li ir tarėsi dėl apklausmėjl- pertvarkyti apšvietimą ir t. t. ™ naei*i>. Didelis “livinr .

Jas galite gauti ir Relei- P A’H, j apie padėti pavergtame Bet gal svarbiausias pasiūlymas
krašte. Iš lietuvių jau buvo —padidinti, pagerinti ir duoti aufoms»’’->!< aliejaus šildymas, por- j 

t • i ... • , čius. Gali mieg-oti šeši žmonės. Lais- 1apklaustas neseniai iš Lietu- naudotis pirmajame aukšte v -abar iki :->pos n d. ir po n»e-;
vos pabėgęs inž. J. Miklevas esančiu moterų kambariu. ’ n " 5aYa,t?- Kitasr v . , rotrag-p !r<n Rr<iw tery visai pne pat •

Direktorių Tarybos dauguma • ■>•< =. taip pat su vi ais patogumais;

vio administzaci joje:
K36 Kroadwav.

So. Boston 27. Mass.

ją A. Noreika. Moterų klu 
bo pirm. J. Nevienė važiuoja 
į Bostoną savo giminių ir

I Įrengimą
ĮEINA:

1 85.000 arba 
95.000 BTL

krosais 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko

įrengimas 
SI 10 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTUA 

PILNA KAINA:

•

JAU BĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo: yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

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

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

Parduodama be pelno. Gražiau lrietata apdarau kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu; 
KELEIVIS

636 E. Brosdaray So. Boston 27, Mass.

ir J. J. Stukas.

LIETUVOS VOKIEČIŲ 
SĄSKRYDIS JUOZAS STALINAS 

Šiandien, kada prieš 8
(E) Fed. Vokietijoie gy-'metu* miręs Juozas Stalinas Į 

veną vokiečiai—buv. Lietu- pačių komunistų paskelb- 
vos gyventojai—gegužės 25-' tas didžiausiu žmogžudžiu 
27 d.d. turėjo savo penktąjį ir jo lavonas ..išmestas iš 
sąskrydį—kultūros dienas mauzoliejaus Maskvoje, la-

-avaitę.
Sscnibin* i: II TW 6-3264 arba ra-j

švtj taarliškai) P. O. Boy 44 
Erevster. Cape Cod. Mass.

East

KNYGOS JAUNIMUI

GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa-
ka. gTaž.ios iliustracijos. 24 
psl.. kaina ................ $1.00

Neheim-Huesten, Š. Reino- bai įdomu paskaityti Kelei- ^5^ * kn'ga anglų

Vestfalijos krašte. Šiemet vio prieš 15 metų išleistą 
daugiau dėmesio kreipta į knygele —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU-

politinę plėtrą Rytuose.
Reutlingene gyveną vo

kiečiai. buvę Lietuvos gy-’ 
ventojai, buvo susirinkę Sek- i 
minių pirmąją dieną. Buvo! 
išrinkta nauja valdyba, 
prof. dr. Boetcher kalbėjo 
apie diktatūrą ir demokra
tiją, parodytas filmas "Pra
slinkus 20 metų nuo persikė
limo.“

IMČIAU MERGAITĘ AUGINTI
Noriu susirasti auginti raerjrait^ nuo 
šešių iki devynių metų amžiaus už 
mažą atlyginimą. Prašome rašyti šiuo 
adresu:

Mrs. Petraitis
C o Keleivis, fi.36 E. Broadwav
So. Boston 27, Mass.

Jieskojimai
Paieškai! Elenos VANKUVICIUTes 
nuo Rietaviškių iš I^kaviėių kaimo 
Trakų apskrities. Gavau laišką iš I ie- 
tuvos. turiu svarbų reikalą. Prašau 
atsišaukti ią pačią, arba kas ia žino 
man pranešti.

John Stanis
53 Park Terracą
Bridgeport 4, Conn.

KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai, 

įsigykite ta knygutę!

1
JŪRININKO Si.SDKADO NUO-Į 

TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui. 108 psl., kai
na .................................. $2.00

uer.YN'T KARVELIAI. Aloyzo Ba 
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 
kaina ......................................... fLfiO

NAKTYS KARALISKIUOSE. Lin 
do Dovydėno apysaka. 168 pai
kam* .............................. .......... 62.W

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

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

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

-KELEIVIS”

<36 E. Broadway, So. Boston 27, Maso.

$595.
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva £1204

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, susieja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vas dėl 1Jetuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBfiS APDRAUDA IK' $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas stat
au.

SLA—■SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPBA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gnu 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonljoee ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
~W7 We«t 30th Street, New York 1, N. Y.



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 27, Liepos 4, 1962Puslapis aštuntas

BALF’O vajus LDD 21 kuopos piknikas 
Pasižymėkime dieną!

Adv. A. Shallna sugrįžo S. Janeliūnui 70 metų Vasarotojai girdės J. 
Kačinsko kūrinius

Lietuvos garbes konsulas Liepos 4 d. Steponui Jane-
adv. Anthony Shallna sugrįJ liūnui sueina 70 metų. Ta Kiekvieną vasarą Tangle- £r-jos 21 kuopos gegužinė N. 

i zo į Lo.uoiią. Jis birželio 23 proga sveikiname ji ir linki- \voo<l, Mass., vasarvietėje ; Lastone- 
<1. lankėsi £>crantone, Pa., ir me dar daug ilgų laimingų rengiami aukšto meninio ly. I *

metų. gio koncertai. Šiemet ten i Rugpjūčio 12 d. Lietuvių Ra-
SL Janeliūnas iš Šiaulių groja Bostono simfoninis or- <hjo (Minkų) gegužinė Romuvos 

padangės į JAV atvyko dar kestras. kinis, be kitų kūri-.parke Krockton«-

PARENGIMŲ KALENDORIUS NECCHI SIUVAMA MASINA 
------------ 1960 Modelis

Liepos 29 d. L. Darbininkų Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu 
j ado. išsiuvinėja

Šiuo metu Balfo Bostono 
skyrius vy kdo pinigini vajų, 
kuris baigsis rugpiūčio 1 d.

dalyvavo tenykštes aukstes- 
niosios (High) mokyklos 
klases paoaigtuvių 50 metų 
sukakties minėjime.

Adv,
. prieš pirmąjį pasaulinį karą. nįų gfOS įr Jeronimo Kačin-

dirba monogramas, 
Urba žirsavoncs ir t. t., ir t. t. 

Originale penkių metų garantija 
uz viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3900

Lietuvių Darbininkų D-jos i vo klasės prezidentas, bėgi- 
21-os kuopos piknikas šie- kų Komandos kapitonas ir 

Skyrius daug kam pasiuntė^ met įvyks liepos 29 d., sek- žymus mtOdininkas, 
laiškus, prašydamas dosnios) madienį, toje pačioje vieto-į Iš prieš 50 metų baigusių- 
aukos, bet visų geraširdžių i je Bernice Claire farmoje, jų į iškilmes atvyko 53, kai 
lietuvių jis negalėjo tuo bū-: North Eastone.

A. bhallna buvo sa- kuriame jam teko dalyvauti sgo miniatiūras ir pučiamų. 
' JAV kanų eilėse. Jis seniai jų kvintetą,

i " *įsitraukė į Bostono lietuvių
visuomeninį gyvenimą ir 
šiandien tebėra veiklus Lie
tuvių Darbininkų Draugijos

Milionai unijų rankose

Rugsėjo 23 d. Dorchesterio L. 
P. Klubo banketas So. Bostono 
L. P. Dr-jos salėje.

•
Spalio 7 d. Balfo metinis ban

ketas So. Bostono L. Piliečių

prašome pasižymėti datą 
ir dalyvauti. Kasmet LDD 
piknikai North Eastona da
rosi vis didesni ir įdomesni.

du pasiekti, todėl prašo vi
sus Bostono lietuvius aukoti 
pagal savo išgalę. Pinigus 
prašo siųsti ar įteikti sky
riaus iždininkui Vyt. Stel- Taip bus ir šiemet. Todėl pa
mokui: 389 VV. Broadvvay, 
Baltic Kealty, So. Bostone.

Siųsdami auką pažymėki
te, ar norite būti Balfo na
riu, kuiio metinis mokestis 
yra $1.00. Aukas Baltui ga
lima atskaityti mokant val
stybes mokesčius.

J. Vinciūnas grįžo 
iš ligoninės

sižymėkime laika ir būkime'

E. Ketvirtis — pulkininkas

Mass. valstijos unijų tur
kuiie jų atvažiavo iš Kali-į 21 kuopoj, So. Bostono L. tas ip60 m. siekė 16 milionų Dr'jos ddžiojoje salėje 
fornijos, VVashingtono, D.C.,i f iliečių Dr-joj ir Amerikos dolerių. Dvi unijos per me- 
ir kitų tolimų vietų. Legionierių S-gos Stepono lus tulėjo pajamų po virš

Po šitų iškilmių adv. A. Dariaus poste. pusės miliono dolerių, šešios
Shallna buvo nuvykęs į Buek --------------------------
Dili Ealls, Pa., kurortą pail- Bostonas keičia savo veidą 
sėti.

Spalio 11 d. Laisvės Varpo 
tradicinis rudeninis koncertas 
L. Piliečių Dr-jos salėje.

Žinios patikslinimas

I

Edmundas Ketvirtis, bran-Į Keleivio Nr. 25 buvo pra-

Pastačius administracijos 
centrą ir Prudential bendro
vės rūmus su kitais aplink 
ji pastatais, žymiai pasikeis

genybių krautuvės savinin- nešta apie jo ilgamečio skai-Į miesto centro vaizdas. Bet
kas, dabartinis So. Bostono 
L. Piliečių Draugijos pirmi
ninkas, nuo liepos 1 d. pa
keltas į-atsargos pulkininko

t\ tojo Kazimiero Urbono; tai ne galas, nes vėl paskelb
iu irti- bet per klaidą nepara- tas planas miesto daliai pa
šyta, kad, be dviejų sūnų in- gal Atlantic Avė. ir aplink 
žinierių, ir dukters, dar likoTaneuil Hali prekyvietę per-

—nuo ketvirčio iki pusės mi
liono, o 40', unijų (iš 1422)--------------------------------
metinės pajamos buvo ne di- SKAITYK STASIO Ml- 
dcsnės kaip $5000. iCHELSONO PARAŠYTĄ

O visų JAV unijų turtas KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
siekė $1,3 bilionus (atskai- Amerikoje,” DAUG 
eius įsipareigojimus). VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSA1S >4.00, 
KIETAIS—>5.00.A. Černiauskas į Kaliforniją

leitenanto laipsnį. Sveikina- ir liūdi ir jo žmona Monika.! tvarkyti. Čia ICO akių plotą
A. Černiauskas, 13 metų 

išdirbęs So. Bostone, išvyk '

Drg. Juozas Vinciūnas jau 
grįžo iš ligoninės, kur jam i 
buvo padaryta operacija, ir j 
dabar sveiksta savo namuos 
Belmonte. Linkime jam 
greičiau tiek sustiprėti, kad 
galėtų lankyti lietuvių vie
šus parengimus, kurių drg. 
Juozas yra didelis mėgėjas.

V. ir L. Čepų sukaktis

i- - i i i , - - - • + •- -i ‘štai Kaliforniją nuolat apsi-L z klaidą atsi{įrašome ir vi- numatoma iš pagrindų pa- • 1
Nuo liepos 8 iki 22 d. Ed-‘sai likusiai šeimai reiškiame keisti. Jame būsią pastatyta s>xentl-

mundas Ketvirtis yra pa- gilią užuojautą. :3-20 aukštų namų, kuriuose

me!

šauktas kariniams prati
mams, kurie bus Grenier oro 
pajėgų stovykloje prie Man- 
chesterio, N. H.

13 lietuvių iš 1,915

Velionis gimė 1884 m., 
šia sali atvyko 1905 m.

Iz.

Birželio 26 d. žymūs skau-
tų veikėjai dr. Vytautas ir 
Lidija Čepai minėjo savo 
vedybų dvidešimts penkerių 
metų sukaktį. J švedų resto
raną Bostone susirinko su
kaktuvininkas iš Waltham,

i
Vasyliūno mokinių 

koncertas

Birželio 27 d. Sandaros 
salėje jam buvo surengtos iš
leistuvės. Jų
jo A. Černiauskui naujoje 
vietoje daug sėkmės. A. An- 

! žodžiu, ta dabar nekaip at- di iulionis įteikė jam dovanų 
1 l odanti vandenyno pakrante "Tautų kapinynas Sibiro 
per kelerius metus taps vie- tundroje du egz. 
na gražiųjų vietelių. M

Šiam reikalui numatoma Mus aplanke K. Mockų.

ž bus virš 2,000 gyvenamųjų 
i ir įstaigoms patalpų, dide- 
i lis viešbutis, jūros muziejus, 
akvariumas, parkas ir t.t.

DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu-

dalvviafifnkė- eina tvarkinjai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

--------- > Iz. Vasyliūno smuiko ir
N’ortheastern universiteto fortepijono mokiniai pasiro- 

spaudos biuras praneša, kad da jau antruosius metus at-; 
birželio 17 d baigimo diplo- skirame koncerte, todėl įdo- įšlaMų apie" 150 milionų do-
mus gavo 1,915 asmenų. Jų mu palyginti jų pažanga
tarpe yra 
chard Baks 
das Banaiti:

Kazvs Mockus, ištisus me- 
tus mokytojavęs vienoj New 

iš Lynn, Gerai- Įnašas, kada jaunimas ne tik Pavergtųjų Savaitė Bostone Yorko valstijos aukstesnio- 
Diana Gedmin- mokosi, bet turi ir progos -------- joje mokykloj, sugrįžo į Bos-

13 lietuvių: Ri- Tai yra didelis pedagoginis

sukaktuvininkė iš Maine 
valstijos, duktė mokytoja iš; r\°> Edward Hayvvar d, Den 
New Jersey ir sūnus studen-j n*s Meižys ir Edmundas 0

taitė, Robert Jenkins, Anta- parodyti savo atsiektus re- 
nas Krisčiukaitis ir John Ve- zuitatus, kad ir tėvelių ar 
racka iš Dorchesterio, Jo-'giminių bei draugų tarpe, 
seph Glavickas is Worceste- Koncertas, o iš tikrųjų 

mokslo metų pabaigos pasi
rodymas i vyko birželio mėn.

lerių.

Šiemet Pavergtųjų Tautų toną pas 
Savaitė Bostone bus minima praleisti.
liepos 15 d. 2:30 vai. John --------
Hancock salėj; 188 Berkcley Kalifornijoj daugiau namų tu- 
Street, Bostone. n televiziją, negu telefoną.

Eay Vieiv Kealty C o
Real Estate - Insurance 

Nolary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius M1KONIS 
E1CENSED ttltOKERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir draa- 
izianLienis naams, ūkius, ir vers- 

Jus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DOKCHESIEK 22, MAsš.

Office A V 8-4144 
dės. A V 8-4144 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868 

►»twXw*w*^aw*w*wJ*****»*********'

į Peter Maksvytis
i Carpenter A Builder 
i 925 E. Foorth SL, 

------------- 11 So. Boston

šeimą atostogų

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

tas iš YYaltham ir keletas ki
tų artimųjų, pasiguodė pra
eitimi ir šiomis dienomis po
ra valandų ir išsiskirstė, 
skubėdami laiku grįžti į to
limas darbovietes.

Gražus faktas šeimos gy
venime—atstumai netrukdo 
nors porą valandų sueiti ir 
prisiminti savo dienų džiau
gsmą. Laimingų metų sukak
tuvininkams!

K.

Išleistuvės ir petrinės

Strand Cafe 
Petras Peldžius

savininkas 
birželio 28

rentas iš Brocktono, Peteri 22 dieną Tautinės S-gos na- 
Rakauskas is Noivvoodo ir mų salėje. Koncerte nega- 
Joseph Žukas is Cambridge Įėjo dalyvauti kai kurie su-
ir Edvardą 
Groveland.

Petrauskas iš

Svečiai iš St. Louis

sirgę mokiniai (B. Kušlikis 
net nusilaužęs ranką). Pro
gramoje dalyvavo: .Arvy
das Maksvytis—fortepijo
nas ir smuikas, Bernardas 

skas—fortepijonas, Al- 
V. Gineitytė—smuikas.

Šeštadieni, birželio 30 d. 
mus aplankė Jonas, Marija 
ir jų sūnus Jonas Bereišiaiiš į °na
St. Louis, Mo. Jie atvažiavo!? . " 1v • i- i tepijonas, Edmundas Maks- aplankyti savo senų biciunu L- <• L •• i-lTamošaičių So. Bostone ir vytis—fortepijonas- Rūtele 

Bostone a,,- ^svytyte - fortepijonas, | 
1 Gintaras Karosa

Laima Antanavičiūtė—for-

kitų pažįstamų 
sidairę, jie vyksta į Cape 
Cod pasimaudyti, o iš ten 
namo.

I mūsų įstaigą juos atly

Karosaitė-
'muikas,
-fortepi-

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS
KULTŪRINĖ

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
iŠ WK0X, Fratningham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J 8. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

AtlIėKO VI5U5 paun^jmv, iviiivu
I to ir projektavimo darbus iš lau- 
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
1 biznio pastatų, pagal Jūsų reika

lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

ANGLIJOS LIETUVIŲ j 
RADIJO PROGRAMAI GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

»--------- -------------------  r ...............
I -m i a >.▼ a « o T> I 4 (A/kYCEJ I'ei. AIN arua jdi

į Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

d suruošė gražias išleistuves |dėj0 mūsų'kaimynai Tam'o- 
Alfonsui Černiauskui, kurio- 
se dalyvavo apie 30 asmenų 

Susirinkusieji prisiminė
saiciai.

Giedrė 
jonas

Programa buvo sudalyta 
pagal mokinių pajėgumą, į 
kurią Įėjo pasauliniai ir mū
sų lietuvių kompozitoriai, 
bei liaudies dainos. Kiekvie-

♦i -j t{Taisome, šinge’.iuojame, den- ♦ 
»giame aliuminijum ir dažo-J 
| me iš lauko sienas. {
J Free Estimates _,t
» SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO , 
! Da broliai lietuviai • 
•Charles ir Peter Kfalauskaii
Garantuojame gerą darbą •

TELEFONAS AN 8-2805

j Dr. J. L. Pasakantis 5 
Dr. Amelia E. Rodd į

OPTOMETRISTAI

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Šoks Brocktono mugėje
kad esama {>etrinių išvaka 
rėse, ir kad Strand Cafe sa 
vininkas yra Petras, todėl jami šokėjai liepos 8 d. šoks, rnetl^ bėgyje, kiek jis yra pa
linkėjo jam visokios laimės Brocktone iškilmėse i»iie ' žengęs techniškai ir koks y-

nas mokinys turėjo progos 
Onos Ivaškienės vadovau- palodyti, ką jis yra išėjęs

ir sėkmės. Lietuvių bakūžės.

maisto, • ir kitko. Visas išlaidas

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

IS naujų rūbų, avalynės, rr.etftiagų, 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTABIOJE. PRASY-KITE MŪSŲ KATALOGŲ!

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

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

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

įstaiga lietuti** a. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsą Įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo
• vai. ryto iki 7 raL vak. ir tattadieniai* nuo * ryto iki 2 vai. po pietą.

TKDCJAS: JONAS ADOMONIS

ra io muzikinis pajėgumas.
Atkreiptinas dėmesys į 

mokinių laikymąsi, kuris bu
vo visai laisvas, rodosi, jie 
visai nebijojo. Iš labiausiai 
pažengusių mokinių pažy
mėtini Gintaras Karosas ir 
Giedrė Karosaitė. Ryškiai 
matyti R. Maksvytytės mu
zikalumas, kuris gražiai vys
tosi.

Po atliktos programos mo., 
kiniai įteikė savo mokytojui I 
dovaną, o visi susirinkę bu
vo pavaišinti skanėstais bei 
šaltais gėrimais. Tikriausiai, 
čia prisidėjo visi tėveliai- bet , 
veikliausios, atrodo, buvo i 
ponios Gineitienė ir Karosie- 
nė. Vaišių metu buvo progos 
pasikalbėti, pasidalinti įs
pūdžiais.

Paeirtini tėvai, kad rūpi
nasi ir muzikiniu savo vaikų 
lavinimu.

SPEt lALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR- 
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RE!. A Y
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR• DARBAS Už

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

kreiptis:
BRON1S KONTRIM

Justke of thrPeac*—ton»t»bl« 
598 E. Broadway 

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

(VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Ožka prasikurti. 
venti.

ožka nusijry-

21 Valandą aptarnavimas

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

GEneva

WTTeee f » VV TOVVVVVik _  A►►►►
► Namus iš lauko ir viduje. 
k Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

Dažau ir Taisau

R The Apothecary •
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gj’dytojų re 
ccptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sek*.
MOOOOOoooeeoeoeeeaoooooeooMOon

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

-ĮUjimniminiinD

Charles J. Kay •
LIETUVIS !

Plambing—ffeatisg—Gas—Oil 
1 Gaxo ftilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

IOOOOOOOOI
DORCHESTER 25, MASS. j

U1UH1IIIUUU

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namam*

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




