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Vyriausybė Siūlo Naują 
Civilių Teisių Įstatymą

Negrų Bruzdėjimas Už Savo Teises Gali Išsigimti Į Riau
šes, Jei Jų Teisingi Reikalavimai Nebus Patenkinti; 

Naujas įstatymas Uždraus Prekybos įstaigose,
Viešbučiuose, Teatruose, Restoranuose Ra

sinę Diskriminaciją; Numatomos ir 
Bausmės.

Prezidentas J. F. Kenne- NeW Yorke BUVO 
dy šios savaitės pradžioje 
siūlys kongresui priimti nau
ją civilinių teisių įstatymą, 
kuris uždraus prekybos įstai
goms, teatrams, restora-

ALSS Suvažiavimas

Birželio 1 d. New Yorke 
buvo Amerikos Lietuvių Šo

nams, viešbučiams skirstyti cialdemokratų Sąjungos at- 
”kastumieriuri‘ pagal jų ra- stovų suvažiavimai, } kurį 
sę ar tikybą. Įstatymas, sa-. kuv0 atvykusių net iš Chica- 
ko, numatys ir bausmes už gOs, Detroito, neminint kitų

VISI TRYS PO VIENI' STOGU

Neseniai šie trys prezidentai — buvę Eisenhovver ir Hoover ir dabartinis Kenne
dy __buvo New Yorke Waldorf-Astoria v iešbutyje vienu laiku. Kennedy dalyvavo
suruoštame jo 46 metų gimtadienio proga bankete, i kuri -u -irinko 600 demokratų, 
sumokėdami po $1,000. Buvęs prezidentas Eisenhotver buvo pagerbiamas kitoj 
salėj, kur jam buvo įteiktas Benjami n F. Fairless medalis. O buvęs prez. Hoo- 
ver, nuolat gyvenąs tame viešbuty, tuo pačiu metu gavo Circumnavigator klubo 
1963 m. nusipelniusių medalį.

Šnipai Sudrumstė Komunistų 
Diktatūros Viršūnes

Maršalas Varencovas Pašalintas Iš Vietos ir Pažemintas 
Laipsnyje Už Palaikymą Šnipo Penkovskio; Sovietų 

Kariškas Prokuroras Aiškina, Kad Penkovskio 
Uošvis Buvo Ne Maršalas Varencovas, Bet 

Armijos Politinės Administracijom 
"Generolas G.“

Komunistų Kinija 
Spalvotųjų Globėja

rasinės segregacijos prakti
kavimą verslo įstaigose.

ne taip tolimų vietovių. 
Suvažiavimas, kuriam va-

Į Sovietų Rusija ir komu- 
! nistinė Kinija eina lenkty- 
! nių, kuri iš jų daugiau išnau
dos radinius santykius Ame- 

Į rikoje ir paskutiniu laiku 
• pasireiškiančią aktingesnę
Į Amerikos negrų kovą už sa- 
i vo teises. Komunistinė Kini-

Kai kas reiškia nuomonę,* do\a\o Jona^ Januskis, bu-
• Inhni zi oi-hinfi Go Ii? FiO*vo labai darbingas. Jis per 
palyginti trumpą laiką su-kad naujo įstatymo nėra rei

kalo leisti, nes vyriausybė .. .
turi jau užtenkamai priemo- - įsspręoti daibut\aikej
nių i a rinei diskriminacijai; numatytus klausimus, ir dar 
naikinti, bet dėl to klausimo
nuomonės skiriasi, ir vyriau
sybė tikisi, kad kongresas

Sovietų Rusijoj pagautas 
Vakarų vai tybių šnipas, 
mokslininkas Oleg Penkovs- 
ky jau nuteistas ir sušaudy
tas, bet tos gar Jos bylos at
garsiai vis dar skelbiasi So
vietų Rusijoje. Pereitą sa
vaitę Maskvoje skelbta, kad 
maršalas Varencovas, vy
liausias artilerijos pajėgų ir 
raketinių ginklų vadas paša
lintas iš savo vieto ir paže
mintas laipsnyje už palaiky
mą šnipo Penkovskio. Bet 

nėra
| ja ypač garsiai skelbia i,
I kaip juodųjų ir geltonųjų ra- maršalas Varencovas 
• šių gynėja nuo baltųjų impe- vienintelė šnipo Penkovskio 
’ rialistų ir išnaudotojų, o ru- auka. Maskvoje pasklido 

Civilinės Apsaugos P, Vietname Iškilo Policija Susekė *sai aPle Raituosius“ taip gandai, kad smpa? Penkovs-
liko laiko bendrai vakarie
nei, kurios metu buvo pro
gos pasikeisti nuomonėmis 

pagreitintu būdu išleis pra- kitais rupimais klausimai.?.
somą įstatymą. Įstatymą? se-j Kitą kartą apie suvaziavi-į ..

u.-.* i..... ...... „i lis nutarė

Darbas Apleistas
j piktai nekalba, nes ir jie pa- kis buvęs maišalo Yarenco-

Reliainės Kopos (įuebeco Teroristus' kai kur Afrikoje ir Azi- vo uošvis, tie gaudai, maty- 
v ) Į joje jau priskaitomi prie ti, privertė M a. k vos vyriau-

D;^t;__ __I ICiuiianiv ViūtnamfiV IC VI ict:: 70 Kanados Doliciia Montre-1
i baltųjų išnaudotojų.

vraguuu v<xiscijVa o^niro— f
nate gal būt bus ilgai svars-, mą bus parašyta plac.au, o’ '^"išuSL ^'entojų ,«a bu- ir kinus mažiau rėkauti apie
tnmas nes laukiama iš nieti- čia pasitenkinsime paminė- uluuzei7 . ,7, 71 i distai ir likusieji vra katali- .7 ,. , J , . . —tomas, ne& laukiama iš pietį 1 pamme- apsaugai ir daryti šutau- ,. ..į-, sprogdinus bombas jvai-

pas“ Ateinančiu metu biu- ^ai' Tos vaLtjbes pnesak\ j ųuebes provincijos v ; " r. . ~'tr.
pas . Ateinančių metų uiu katnlikac nrezidentas • . • -i - I Siskirstymą rasinėse grupedžete tam reikalui valstija stovl kata,lkas P1 ezl(lenia- vietose. Teroristai veike!ge J * *
neskiria nė cento, nes tai e-į Ng° D- Diem, kuris valdo su ' ųuebeco išlaisvinimo fron-j

nių valstijų senatorių griež-1 J§, kad į Centro komitetą iš- 
to pasipriešinimo tokiam į-! rinkti šie draugai: pirm. Jo-
statymui, o tai reiškia "fili 
bu-teriavimo“ — ilgų kalbų

nas Pakalka, vicepirm. B10-
nė Spūdiene, sekr. Jonas’

EuSijOS kCmuništai ragino

išnaudotojų spalvą ir dau 
giau galvoti apie klasinį pa-

1 savo giminiu ir patikimųjų to“ vardu ir sakosi siekią'. , 4 > •
pagalba. Valdžios viršūnėje atskirti prancūziškai kai- fakistane Audroje, • • u ‘ Vilkaitis ižd Steoona< Rrie-! s3sbeviltls reikalas-priemones,, kuriomis bus * ūsaitis, iza. btepona? Brie į narai ha

Riekiama užvilkinti nosė-' dis, nanais — dr. Pijus Gn-i Ne visai taip, bet kiek pa-; F*s<*11** - , . n,.n,,;nM-;a mm ičana-i -
džius ir tuo būdu įstatymą Į gai*. lepras Bielinis ir Jac-i našiai su civile apsauga yraj vyraujaįtotalflumDatobu-L hą P kelbJJ prancū2iš.i Žuvo lOftOO Žmonių
atmesti 1 kus ^onda. I ir kitose valstijose. Nei fede-. aistai piadejo kiaute oruz-j v^nada npn.iklausn

Į Revizijos komisiją: VIa- ralinė vyriausybė, nei atski-į dėti ir reikalauja religijų: ą P
ros valstijos to reikalo rim-i lygybės . , ma yaistyoe.

sybę viešai pasisakyti dėl
Penkovskio giminysčių. Vy
riausias prokuroras pereitą 
savaitę per laikrašti ’Tzves- 
tiją“ paskelbė, kad šnipas 
Penkovsky nebuvę; marša
lo Varencovo uošvis, bet e- 

i sąs jo uošvis buvęs Armijos 
; politinės administracijos
"generolas G.“

Šnipas Penkovsky buvo
aukštas kariškis ir moksli
ninkas. Jo ryšiai siekė labai

Padėtis krašte dėl negrų 
nerimo ir protestų darosi 
kiek įtempta. Vyriausybė 
nori išvengti griežtesnių 
negi-ų protestų, kurie gali iš
sigimti į rasines riaušes, ir 
mano, kad negrus daugiau
sia erzina rasinė diskrimina
cija prekybos įstaigose, vieš
bučiuose, teatruose ir todėl

das Barčauckas, Aleksand 
ras šulaitis ir Povilas Krau- 
čiukas.

Popiežiaus Gyvybė 
Kabo Ant Siūlelio

StlJOS
tai nesprendžia, ir retame’

Rytiniame Pakistane per- įtakingus asmenis ir jo su- 
Policija dar neskelbia su-j eitos savaitės viduryje siau-j rankiojamos ir Vakarams 

perduodamos žinios turėjo

Į ralinė vyriausybė, dar nėra
p, ... " nn . . Į aišku. Be aiškesnio ir griež-Popiezius Jonas 23-sis vi- , . . - •nori vienu įstatymu užbaigti ą savaitę grūmėsi su mirti-' tesm° centl'ahne3 vynausy

mieste vra numatytos slėp-l ^ket^VdTsUėika'ėik“- imtUjU '’ava''džių' bet j‘®.vi‘! « baisi audra, kurios aukų' 
tuvės ir kitos gelbėjimo prie-! bado 81 f ką’.. ka f -'au"‘ ™onea-. į“® i Jau Pakaitoma 10,000 zmo-
monės iei kiltų atominis' laudami sav° religijai lygių bombų nukentejo kai kurį mų. Vėjas 130 mvlių per va- 
karas? i vyriausybė jau da- pašto dėžutės, vienoj vietoj'

. , -a. ! re jiems kai kurių nuolaidų, ouvo mirimai sužeistas vie-Isjaut^ 6 B |i
Ar reikalą pajudins fede- budistai vjs nenurimsta, nas kariškis, kuris bandė; pakl.ašįius viename tiktai 

Šiaurės Vietnamo komu- 0Iy ;„saay/ k 11 1SSP'° j Cox Bazar mieste ir apylin-
nistinė valdžia bando išnau-

go jo rankose. ; kėse esą 5,000 žmonių žuvu

tokią diskriminaciją.
Šią savaitę teismo patvar

kymu vienas negras studen
tas turi būti priimtas į Ala
bamos valstybinį universite
tą. Tos valstijos gubernato
rius Wallace pasigyrė, kad 
jis atsijosiąs universiteto 
tarpduryje ir negro studento 
neįleisiąs į universitetą. Ala
bamos universitete gali pa
sikartoti Oxford, Miss., uni
versitete vykusios riaušės 
dėl studento Meredith priė
mimo į Missis-ippi valstijos 
universitetą. Tose riaušėse

mi. Vėliausieji pranešimai 
sako, kad jo gyvenimo va
landos jau yra suskaitytos.

Vatikane prie popiežiaus 
lūmų budi didelė minia žmo-

bės pasisakvmo civilės ap-; doti religines kovas pietinėj J/.'pD.,.,. ftvnfįrnnčfi
____________ j. ,__________ ?___ ? I,. Vnn,„ni:»ai ritltfUUd OCflU f UW9saugos darbas bus visai ap 
leistas.

VAKAR MAU-MAU,
ŠIANDIEN VALDŽIOJEnių, vieni meldžiasi, kiti; ______

laukia istorinio mementoj AngIi1os kolonijoi Kėni- 
< joj rinkimus laimė jo .Jomokada bus paskelbta popie 

žiaus mirtis.
Katalikų bažnvčios hie 

rarchija ruošiasi pasikeiti-
Kenyatta vedama partija, ir 
todėl tos partijos vadas pa-

T„, . • V kviestas sudarvti tos koloni-rnarns. Jau aptariama, kas . • , -j
užims dabar mirštančiojo1 . P-°

• e • i i • l metų laiko kolonija gaus vi-KąZ k°k” P°- nepriklausomybę.
Jomo Kenyatta pagar-

Jau prieš pat paleidžiant
du žmonės buvo užmušti ir Į spausdinimo mašinas, radi

jas pranešė, kad Popiežius

sėjo prieš kelis metus kaip 
Mau-Mau negrų judėjimo 
vadas. Jis buvo nuteistas už

A
krašto dalvje, ir komunistai 
staiga pradėjo dėtis budistų 
teisių gynėjais. Ta- krašto 
gynimą nuo komunistų dar 
labiau apsunkina.

~KOVOJA SU MIRTIM

SIU.
Audros padaryti nuo to-

Veiks Indonezijoje liai tu,tui dar nebaigti su
skaičiuoti. Iš pranešimų at
rodo, kad nuostoliai via la
bai dideli. Amerika siunčia

būti didelės svarbos. Dabar 
visi, kas tik turėjo kokių 
nors ryšių su sušaudytuoju 
šnipu, aiškinami ir baudžia
mi.

A merikoje Lankosi 
Indijos Prezidentas

Indonezijos vyriausybė

daugelis sužeistų. Riauše? 
sukurstė tos valstijos guber
natorius. Dabar panašias 
riaušes gali sukurstyti ir A- 
labamos gubernatorius Wal- 
lace, kuris sekmadienį buvo 
atvykęs į Nevv Yorką ir pa
sakojo, jog negrai pietinėse i Prancūzijos socialistų par-
valstijose yra laisvesni, negu tijos suvažiavimas pasisakė Laose komunistu kariuo- 
šiaurinėse valstijose, kur yra J prieš bendradarbiavimą su menė tęsia puldinėjimus 
daugiau veidmainiavimo ir komunistais kovoje už atsta-Į neutraliųjų karių ir nesutin-1

mirė birželio 3 d. 2 vai. 49! baltųjų ir negrų skerdynes 
min. popiet. i Kenija kolonijoj. Sėdėjo eilę

--------------------------- I metu kalėjime, o dabar yra
ATMETĖ “LIAUDIES ' ministerių pirmininkas.

FRONTO” POLITIKĄ
LAOSE TAS PATS

Popiežius Jonas XXIii <l'r 
ha savo kabinete. Dabar jt 
serga vėžiu ir kovoja su 
mirtimi. 4

buvo pa imojusi nacionali-l nukentėjusiems nuo audros 
į zuoti užsienio aliejaus bend- - įvairią pagalbą ir pirmon 
įovių kasyklas. Būtų nusa-l galvon maistą.
vintos dvi Amerikos ir vie-j_________________
na Anglijos aliejaus bend-i 
rovės. Po ilgesnių derybų 
susitarta su Indonezijos vy
riausybe. Principe pripažįs
tama aliejaus bendrovių na-

JEMENAS ir NAS2ERIS

Šią savaitę Amerikoj lan
kosi Irdijos prezidentas Sar- 
vepalli Radhakrishnan. -Jis 
išbus čia 9 dienas ir paskui 
vyks į Angliją, kur ketina 

j būti 12 dienų. Indijos prezi- 
I dento lankymasis anglo-sak- 

sų kraštuose vyksta kaip tik 
tuo metu, kada Indija deri- 
si su tais kraštais dėl josJemeno vyriausybė skel

bia, kad ii vedanti derybas j karinio sus tiprinimo, 
su Egipto v’.'riausybn dėl Te

cionalizacija, bet užsienio meno prisidėjimo prie arabų 
kompanijos, kaip kontrak- -- ’ - ■ .............. . ’ •
toriai, gauna teisę aliejaus 
kasyklas tvarkvti pagal su
tartas taisykles, ir toms

vienybės. Sutarta išsiaiškin-į 
ti, kokiomis sąlygomis -Je
menas gali įsijungti i arabų 
vienybe ir kokiu

“THRESHER” LIKUČIAI 
DAR NESURASTI

tymą demokratijos Prancū
zijoje. “Liaudies fronto” po- 

veidmainiavimo atimtos kai litika socialistams yra nepri- 
kurios teisės... imtina.

nenuoširdumo, negu tokioj 
Alabamoj, kur negrams be

čka, kad tarptautinė komisi
ja siųstų savo lėktuvus ste
bėti kautynių. Tas jau sena 
istorija, bet ji vis nauja.

bendrovėms užtikrinamas; tas galima padalyti, 
tam tikras pelnas. Susitari-i Tuo tarpu Jungtinių Tau-

pasirašytas 20-čiaI me-L . .. ,tų organizacija planuoja pa
siųsti į Jemeną 290 stebėto
ju prižiūrėti, kad Saudi A- 
rabija ir Egiptas nesikištu į

Pepublikonu partijos at-! •’emeno Piiipt'nį ka'a- k»' ^ 
lovai kongrese skubina pa-i dar ncra ba,8ta;- 
iiilyti .'avo civilinių teisių- Arabų vienybė su Iraku ir 

i talymn projektą. Tas daro-1 Sirija šiuo tarpu užkliuvo 
ma politinės konkurencijos j dėl tose valstybėse vykstan- 
sumetimais. ' čių vidujinių kovų.

mas 
tu

Republikonai už teisių bilių

Submarino “Thresher” li- 
greitumu bučiai jūros dugne dar ne

surasti, nors karo laivynas 
pereitą avaitę buvo paskel
bęs, kad jie iau n.rasti. Pa
sirodo, kad buvo padaryta 
klaida. Submarino likučiai 
vis dar ieškomi.

Submarinas “Thresher" 
nuskendo balandžio 10 d. 
220 mylių i rytus nuo Bosto
no u 129 v yrais įgulos ii vi
sokiu ekspertų. Laivo nus
kendimo priežastvs dar nė
ra baigtos aiškinti.

plac.au


Puslapis šliuzą

Rasiniai neramumai
Visoj Amerikoj paskutiniuoju laiku jaučiamas neg

rų nerimavimas. Nuo Alabamos iki Bostono ir Kaliforni
jos 20 molijonų negrų piliečių kelia reikalavimus, protes- 

uci jiems uaiomų skriaudų, dėl nelygybės darbuo
se, mokyklose, gyvenviečių paskirstyme, nekalbant jau 
apie atvirą ir net vietiniais įstatymais dar remiamą rasių 
segregaciją—rasių skirstymą.

Rasių santykiuose Amerikoje vyksta revoliucija. Ne- 
visiems ta revoliucija maloni, nevisiems ji priimtina, bet 
tas nekeičia fakto, kad 20 milijonų žmonių nebenori būti 
antraeiliais piliečiais ir reikalauja lygių teisių. Reikalau
ja kartais net ir ten, kur tų teisių niekas ir nemano siau
rinti, ypač darbuose, kur negrų ir baltųjų užimama vieta 
ir atliekamas darbas dažnai priklauso nuo jų sugebėjimo 
darbą atlikti ir nuo įdedamų pastangų jį atlikti.

Bet išimtys nekeičia bendro vaizdo, kad negrai pi
liečiai yra skriaudžiamųjų padėtyje: prieš juos veikia at
viras ar tylus kitų piliečių sąmokslas jų neprileisti prie at- 
aakingesnių darbų, jiems neleisti apsigyventi “baltose” 
apylinkėse, jų neįsileisti į geresnes mokyklas, į unijas ir 
11 Įstatymai tik mažoj Amerikos dalyj dar siaurina neg
rų teises ir tie įstatymai naikinami aukščiausio teismo vis 
naujais sprendimais, bet diskriminacijos šaknys yra dau
giau žmonių papročiuose, jų pažiūrose į negrus, kaip ki
tos rūšies žmones, su kuriais geriau turėti mažiau reikalų 
be būtinų santykių darbe. Iš tų ”kitų“ piliečių galima gir
dėti nuomonę, kad negrų tarpe kriminalizmas yra žymiai 
daugiau paplitęs, kdd jie gyvena palaidžiau negu kiti pi- 
liečiai, yra mažiau atsakingi savo pilietinėse ar kaimynys
tes pareigose ir 1.1. Daugelis tokių pastabų yra teisingos, 
bet ir tokie paaiškinimai ne ką teišaiškina, nes niekas ir 
nežino, kiek negrų tikras ar tik tariamas pilietinis atsiliki
mas yra jų savotiškos prigimties išdava, ir kiek tai paeina 
ft to, kad negrai visuomeniniame gyvenime yra nustumti 
Į žemiausią vietą. Pavyzdžiui, kriminalizmas po negrų

Nr. 23,1963 m. birželio 5 d.

PRAŠYMAS ŠOKIŲ 
ŠVENTES REIKALU

DU DIKTATORIAI

Nikita Chruščiovas sveikina Fidel Castro, kai šis buvę 
nuvykęs į Maskvą.

Antrosios JAV ir Kana
dos tautinių šokių šventės 
programos vadovas L. Sagys 
ir Vykdomasis komitetas, .
prašo lietuvių organizacijas Maršalui per kepurę

Kas savaite
sudaryti visas galimybes da
lyvauti repeticijose tiems sa
vo nariams, kurie yra ir at
skirų šokėjų grupių daly
viai.

Praktiškai šis kreipimasis 
liečia organizacijų planuo
jamus parengimus nuo da
bar iki šventės, liepos 7 d., 
Chicagoje. Jei minimi pa
rengimai kryžiuotųsi su šo
kių repeticijomis, organiza
cijos kviečiamos atleisti nuo 
parengimuose jiems skirtų 
pareigų tokius savo narius, 
kuriems reikėtų būti repeti
cijosejei pasiklausyti komunistų ton 7, Va., o nuo liepos 1 d.

pasigyrimų, tai galit pama- ^ime pratina^ rašyti Ar- 
. . lington, Va., 22207.

nyti, jog Kiekvienas skaičius turi
kažinkokius didelius us reįkšmę. Pašto valdy- , ..., - - - .
atliko. Teisybę žinoti visada žodžiai nauja tvarkal Švente paliktų mums pa- 
yra naudinga. . pritaikyta naujoms elektro- t,eTns kitataumams aišku, r

Nė vienas kraštas ir nė nįn^ms mašinoms, kuriomis
viena tauta negyvena visai pag^o įstaigos naudojasi ar 
atsiskyrę nuo kitų kraštų ir naudOsis ir tas labai pagrei- 
tautų. Visos mokėsi ir mo- tjns pagĮ0 pristatymą.
kosi ir savo kaimynų. Bet ____________________
eltui klaustumėte, ką gi ru-1veltui Kiausiumeie, nągi IU-, NUSIKALTĖLIAI KITUS 

sai davė kitoms tautoms, pa- • KALTINA
tys skolindami, vogdami, ir'
grobdami kitų kultūrinius Uj Paskutiniuoju metu ir šio 
ūkio turtus, patys. moky- krašto lietuviai komunistai

. ______ F __ _____ „_____ ,____ - a „ , damies iš kitų ir užsienio sa- ypa<-> suskato kelti ”buržua-
daugiausiai yra išsiplatinęs, proporcingai imant, katalikų I lis pamėgdžiodami. Rusų zjnjų nacionalistų“ nusikal- 
tarpe, bet iš to niekas nedrįstų daryti išvados, kad kata- indelis į tautų kultui ą yra la- tįmus Matyti, toks Ska
likai dėl savo tikėjimo yra daugiau linkę į kriminalizmą. bai mažas, o kai as ir jo zas“ duotas iš anapus gele- 
Priežastis yra ta, kad katalikai didelėj daugumoj yra vė- kl° į3 žinės uždangos. Tuo, aišku,
lesniateiviai j šį kraštą ir socialiniais laiptais dar nespė- S’^įn“ Rusija pavergia Xs darta^"811 SaV° b““*
jo aukščiau pakopti. Panašiai yra ir su negrais.

Visokie argumentai už ir prieš negrus yra šimtais
!■ ■ ■ .JaLam <&»» Izi^-z-klrcomnnAtavimaiZLar~llį gil dyti II uauai IIC tumu ai nuvmv oainj/i vv«Txnxwi

yra svarbus, bet pačių negrų vis griežčiau keliamas reika- į 
lavimas sulyginti jų teises su kitų piliečių teisėmis ir tai 
ne tik popieriuje, bet kasdieniniame gyvenime. Su tuo rei
kalavimu turi visi skaitytis — ir vyriausybė, ir piliečių or
ganizacijos, ir partijos ir paskiri žmonės. Negrai su sa
vo reikalavimais beldžiasi ne tik į įstatymų leidėjų duris, 
bet ir į visų kitų piliečių sąžines. Demokratija yra tuščias 
žodis tam, kas jaučiasi visuomenės skriaudžiamas, at
stumtas, nepageidaujamas.

Negrų kova iki šiol vedama taikiomis priemonėmis. 
B * Jei ta kova pasirodytų nevaisinga, atsiras ir negrų 

amurto ir riaušių šalininkų, kurie veršis į vadovavi
mą savo rasės žmonių kovai už lygybę. Viena toki vadovų 
grupė—“muslimai”—jau skelbiasi ir tyčiojasi iš tų negrų 
vadų, kurie tikisi taikiomis priemonėmis savo teises su
lyginti su kitų piliečių teisėmis.

Iš Sovietų Rusijos prane
ša, kad maršalas Sergiej S. 
Varencov, vyriausias sovie-* 
tų artilerijos ir raketų dali
nių vadas, pašalintas iš savo 
vietos ir pažemintas laipsny
je. Maršalo kaltė—bičiulia- 
vimasis ir suteikta protekci
ja mokslininkui Olegui V. 
Penkovski’ui, kuris neseniai 
buvo sušaudytas kaip Vaka
rų šnipas.

Penkovskio bylos atgar
siai dar ilgai bus jaučiami S. 
Rusijoj. Tai pirmas atsitiki
mas, kad Maskvos diktato-

PUČU prasme šis prašy-! ria.i sugavo tikrą, o ne Iši
mas kviečia ir visą lietuvių vaizduotą Vakarų šnipą,

ko susiartinimo su Rytų at
skala — pravoslavų bažny
čia, bet į protestantus vis bu
vo vengiama prabilti kaip į 
sau lygius.

Popiežius Jonas 23-čias 
laikė reikalinga sušaukti ir 
bažnyčios susirinkimą, kurie 
jau buvo išėję ir iš mados. 
Apie pertraukto bažnyčios 
susirinkimo tarimus ir gali
mas reformas gal dar išgir
sime vėliau. Gal mirtis dar 
nenutrauks popiežiaus vei
klos, bet jei tas ir atsitiktų, 
popiežiaus Jono 23-čiojo įta
ka bus ir po jo mirties jau
čiama katalikų bažnyčioje.

kuris veikė diktatorių pano- Na**erio armija Jemene 
sėje ir visas slapčiausias jų 25,000 Egipto karių vis 
paslaptis pat davinėjo Vaka- dar saugo Jemeno respubli- 

tiems ir kitataučiams aiškų • i*ams už gryną pinigą. | ką nuo to krašto arabų gimi- 
įrodymą, jog lietuviai šie- Sovietų Rusija turi didelį Į nių, kurios norėtų grąžinti

visuomenę rūpintis, kad už 
kelių savaičių įvykstanti

kia pirmiausia tautinio ir 
valstybinio tikslo, o tarpu-

šnipų tinklą visuose Vakarų 
kraštuose ir godžiai gaudo

savio neaiškumus palieka “klasinio priešo” paslaptis
laisvalaikio diskusijoms.

Komisija
visai nesisarmatydama. šį 
kartą pasirodė, kad ir Vaka
rai sugebėjo prieiti prie rusų 
paslapčių šaltinio ir tegu 
Maskvos valdovai dabar su
ka savo galvos, kiek Penkov- 

New Yorko policijos 1962 skių dar veikia jų panosėje,
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metų darbų apyskaita rodo, 
kad per tuos metus buvo su
imta 2,681,358 asmenys, be
veik 10% daugiau negu 
1961 metais. Iš šio skaičiaus 
mažamečių iki 16 metų buvo

monarchiją tame krašte. E- 
giptas yra pasižadėjęs savo 
karius iš Jemeno ištraukti, 
bet kol kas pažadai tebėra 
pažadai.

Dabar Jungtinių Tautų or
ganizacija žada imtis “ener
gingų priemonių,” kad Egip
to kariuomenė būtų ištrauk
ta iš Jemeno ir pirmai pra
džiai siunčia savo stebėtojus 
prie Jemeno ir Saudi Arabi
jos sienos, kad pagalba iš 
Saudi Arabijos nepasiektų 
Jemeno vadinamų

____________ _________ _________________ 7,195.
kultūrine misija tose pa-’ šiuos žodžius įrašantis yra | Iš tos apyskaitos, be dau- 

„ i nekarta irirdpjp-; iš Maskvos. 1

kitas tautas ir ginasi savo

vergtose taurose.

RIEBIOS ALGOS

rI gcriiv n.iv«į
» atsiųsto aukšto pareigūno • kad policija per metus iš- 
l patarimą visuomet pulk j traukė 1119 asmenis iš sus-

---------  pirmasis, nors tu ir kaltas j to jusiu tarp aukštų keltuvų
Surinktos žinios apie di-! būtum; niekad nelauk, kol 

džiųjų bendrovių 586 aukš-!tave kas puls. . .
tųjų pareigūnų atlyginimus! Šito dėsnio vedini ir mū---------------- ----------- ----v----
rodo, kad iš jų per 1962 me- Sll. bimbimnkai apsiputoda-įvairių narkotikų ir t. t.

namuose, 244 asmenis išlai
svino iš uždarytų patalpų, 
konfiskavo beveik 600 sva

tus šeši gavo $500,000 ir, šaukia apie kitų nedorus j 
daugiau per metus, aštuoni

bet ne jų naudai.

Negrų bruzdėjimas

Amerikos didieji dienraš
čiai dabar jau turi kasdien t,®nJeno vadinamų maišti 
skelbiamus skyrius apie ne-! *Lin. y 0 .s saugos, kad iš 
grų bruzdėjimą krašte ko-' "gipto kariuomenė nebūtų

siunčiama į Jemeną ir kad
^*pwxiai nariai IJULU is-
traukti iš Jemeno, to niekas 
nežino.

Tuo tarpu Egipto kariuo
menės vadas sako, kad “pa
galba” Jemenui bus reika
linga dar keletą metų, iki 
pačiame Jemene bus suda
ryta ir išmiklinta vietinė iš
tikima kariuomenė.

Jamene diktatorius Nas- 
seris turi naują koloniją.

•
Krizė Italijoje

Italijoj vyriausybės krizė, 
kokių tas kraštas po karo

voje už savo teises. Kasdien 
galima sekti, kur negrai de
monstruoja, kur jie piketuo
ja krautuves, kur eina į jiem 
draudžiamas vietas, kur ke
lia teismuose bylas dėl pri
pažinimo jiems tokių pat 
teisių, kokias turi baltieji 
krašto piliečiai. Kartu spau
da praneša ir apie negrų lai
mėjimus. Vienas miestas po 
kito naikina segregaciją te
atruose, parkuose,, viešbu
čiuose, biznio įstaigose ir 
panašiose viešose vietose.

Kartu tenka skaityti, kiek 
kur negrų demonstrantų pa-
dėta į kalėjimus, kiek nu- yra turtjfs „ema^i. Bįfį 
kentėjo nuo chuliganų uz-! kartą kalbama ne tik anie

r,
•1 darbus, kad tuo būdu būtų

pamiršti komunistų šlykštūs 
darbai.

Geras atkirtis komunis
tams yra neseniai išėjusi K. 
Bielinio parašyta knyga 
”Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija“, kurioje la
bai vaizdžiai aprašytas ko
munistų žvėriškumas, dėl 

Didžiausi atlyginimąi bu- Jcurio ir dabar tebekenčia

gavo nuo $400,000 iki $500-
1000, vienuolika gavo nuo
$300,000 iki 400,000, šešios 
dešimtys gavo nuo $200,000 
iki 300,000, trys šimtai ir de
vyni gavo nuo $100,000 iki 
$200,000 ir šimtas devynios 
dešimtys du — nuo $41,000 
iki $100,000.

Kas rusams pastatė Kremlių
Buvę ir nebuvę Maskvoj, tingo, bet svarbu žinoti, kad 

Rusijos sostinėj, visi esame’ ne tik Kremliaus palocius ir
matę ar bent girdėję apie
Kremlių.

Kremlius yra išdidi pilis 
(tvirtovė) Maskvoje, kur 
per kelius šimtmečius gyve
no Rusijos carai, o po bolše
vikų įsigalėjimo Rusijoj

bažnyčias, bet ir visus gar
siuosius Petrapilio (bolševi
kų pavadinto Leningradu) 
pastatus pastatė ne rusai, 
bet iš Olandijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų atkviesti sta
tytojai. Taip yra ne tik su 
garsiaisiais rusų pastatais,Kremlius ir vėl yra Rusijos. bet ir pramonei pradžią

valdžios buveine. davė svetimtaučiai, jų laivy-
Kremliuje yra gražių cer- sukūrė taip pat svetim-

vių ir palocių, ten pilna ir ki
tokių įvairių pastatų. Krem-

taučiai. Be svetimtaučių ži
novų, mokslininkų ir meni-

vo General Motors automo
bilių bendrovės vadovų. Iš 
18 gavusių didžiausią atlygi- 
ginimą 11 yra General Mo
tors pareigūnų ir 7 Fordo 
pareigūnai.

Pirmoje vietoje yra Gene
ral Motors pirmininkas Don- 
ner, kuris gavo algos ir ki
tokių priedų viso labo net 
$643,975. Antroj vietoj yra 
tos bendrovės prezidentas 
Gordon—jis gavo $589,850. 
Trečioj vietoj Fordo bend
rovės pirmininkas Ford II, 
kuris gavo $540,000.

VIS DAUGIAU SKAIČIŲ

tebekenčia šimtai milionų 
žmonių, jų tarpe ir Lietuvos 
žmonės.

Tą knygą galite gauti ir 
Keleivio administracijoje, 
jos kaina $2.50.

nos

3Ukšj3 mu^° siena, ninku, inžinierių ir architek 
tų, Rusija ir šiandien dar te
bebūtų puslaukinis kraštas. 

Apie tai norintieji gali

kuri skiria valdovus nuo val
domųjų.

Puikūs Kremliaus pasta
tai nėra rusų pastatyti. Ir 
puošnūs palociai ir gražios

pasiskaityti platesnių žinių 
Keleivio kalendoriuje 1963

cerkvės yra italų meisterių metams. Ten rasite išvardin-
darbas. Vienas rusų caras, 
įvaras Trečiasis, savo žmo
nos spiriamas, išrašė iš Ita
lijos daug meisterių ir archi
tektų, kurie Rusijos sostinę 
ir papuošė. Pati Kremliaus 
pilis italų statytojų buvo ap
vesta aukštomis mūro sieno
mis pagal Milano pilies pa
vyzdį.

Eet kas tokio, jei Krem
lių rusams pastatė italų sta
tytojai? Nieko nebūtų ypa-

tus vardus, nurodyfhs metus 
kada ir kokie svetimtaučiai 
mokė rusus kaip dirbti, sta
tė jiems rūmus ir dirbtuves, 
kūrė mokyklas ir akademi
jas. Ir bolševikai, pagrobę 
valdžią Rusijoj, šaukėsi sve
timtaučių pagalbos savo di
diesiems planams vykinti.

Vakarų tautų smegenys ir 
kapitalai “patempė” Rusiją 
už ausų, padėjo jai pasida
ryti pramoningu kraštu, bet

Šių dienų žmogus nebega
li atsiminti visų jam reika
lingų skaičių, nes jų yra ne
mažai ir vis dar daugėja.

Pavyzdžiui, argi galima 
kiekvienas mūsų atsiminti 
savo socialinio draudimo 
numerį, savo automobiliaus 
ir telefono numerius? O jei 
pridėti kredito kortelių ir 
kitokių dokumentų nume
rius, tai žmogus gali pasida
ryti dvikojė masina, jei ban
dysi visus numerius sukimšti 
į savo galvą.

Nuo liepos 1 d. ir laiškus 
rašydami turėsim gal rašyti 
penkius skaičius. Pavyz
džiui, dabar rašėme Arling-

GRAŽUS ŽVĖRELIS

Policininkas jį pagavo At
lantos mieste besirausiantį 
kažkieno darže. Jį vadina 
armadillo. Jis veisiasi iii- 
tuose kraštuose, čia, matyt, 
pateko pabėgęs M “nelais
vės“. Policininkas Jį nune
šė Sveikatos departamen
tui.

Per metus 4 policininkai 
žuvo eidami savo pareigas, 
40 palicininkų buvo šunų su
kandžiota ir 1470 policinin
kų buvo sužeisti eidami savo 
pareigas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
NERVINIAI PAKRIKIMAI

IR JŲ ŠAKNYS, medici- 
daktarės psichiatrės 

Žirgulienės pas
kaitos trečioji laida, šapi
rografuota. Išleido Ame
rikos lietuvių vaiko augi
nimo draugija (ALVD).
Kartu yra draugijos įsta

tai ir kitų informacijų apie 
tą draugiją. Jos adresas: 
2319 West Garfield Blvd. 
Chicago 36, III.

LIET. BENDRUOMENĖ 
SEIMAS

Rugpiūčio 29—rugsėjo 1 
dienomis Toronto mieste 
šaukiamas II-sis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei
mas.

Seimo meta bus lietuvių 
dailininkų paroda, lietuvių 
kompozitorių kūrinių simfo
ninis koncertas, diriguojant 
Vyt Marijošiui ir dalyvau
jant Varpo chorui bei solis
tams.

Be to, bos ir muzikos ir K- 
teratūros Vakaras ir sporto 
rungtynės.

NEPAPRASTA NELAIMĖ

— apie 
vyriausybės krizę, bet ir 
apie demokratijos krizę ta
me krašte. Vienas italų poli. 
tikas dabartinę krizę lygina 
net su Italijos demokratijos 
krize 1920 metais, kada prie 
valdžios prisibriovė Musso- 
linio vedami juodmarškiniai 
ir pradėjo Europoje fašizmo 
erą. Dabar, tiesa, fašistai 
dar tebėra silpni, bet užtat 
dabar yra raudonojo fašiz
mo pavojus. Italų komunistų 
partija, kuri pati nesitikėda
ma gerokai sustiprėjo rin
kimuose, nori dėtis demok
ratijos įpėdine ir garsiai rei
kalauja sau vietos vyriausy
bėje. žinoma, vietos negaus, 
bet triukšmavimais, riaušė
mis, streikais ir panašiomis 
pnemonėmis gimdys Italijoj 

kerenščiną,” po kurios jie 
tikisi pasigrobti valdžią.
, ?irloma’ nieks nėra tikras, 
kad Italijos fašizmas nepri-
oiIzaIa « — A

puolimų ir 11
Dar niekad Amerikoje ne

buvo tokio negrų sujudimo 
kovoti už savo teises ir nie
kada segregacijos užtvaros 
taip negriuvo, kaip dabar.
Jau daug kas sako, kad 1963 
metai bus įrašyti į Amerikos 
istoriją, kaip persilaužimo 
metai rasių santykiuose, 100 
metų po negrų išlaisvinimo 
bus padarytas sprendžiamas 
žingsnis ir jų teisių sulygi
nime.

Popiežius Jonas 23-čias

Rašant šiuos žodžius, po
piežius Jonas 23-čiasis yra 
piežnus Jonas 23-čias yra 
prie mirties. Gydytojai ma
žai beturi vilties jo gyvybę 
išgelbėti. . .

Neilgai ėjo savo pareigas 
popiežius Jonas 23-čiasis, 
bet jo įtaka spėjo pasireikšti o£įi fašizmas nepri-
pagerėjime katalikų santy- 2 z- ir .. ls kapo gelbė- 
kių su vadinamais eretikais
ir atskalūnais, o socialiniais 
klausimais ir paskutiniu me
tu taikos klausimu popiežius 
Jonas 23-čias irgi pasirodė 
pažangesnis, negu jo pirm- 
takūnai.

Tiesa, katalikų bažnyčia
Praeitos savaitės vienąrytą New Jersey dideliame, t v__

kelyje staiga kilo toks dide- , seniai ir gana nuosakiai ieš- 
lis rūkas, kad dėl jo vienoj!
vietoj net 17 keleivinių ir
prekinių automobilių vienas žmonės buvo užmušti ir de- 
ant kito užvažiavo. Septyni šimt sužeista.

ti tėvynę” nuo “raudonosios 
pavėtrės.”

1920 metais Italijos fa
šizmas laimėjo tik todėl, 
kad demokratinės šalies pa
jėgos nesubėjo vieningai 
dirbti. Prieš panašius kvoti
mus stovi ir da*Bar demokra
tinės Italijos grupės, o soci
alistų eilėse net ir kai kurie 
tie patys asmenys (P. Nen- 
m) stovi įvykių kryžkelėje.

į>. D.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Stepono Kairio sveikinimas
Amerikos Lietuvių Social

demokratų Sąjungos atsto
vų jvykusiam 1963 m. birže
lio 1 d. New Yorke suvažia
vimui Steponas Kairys at
siuntė šitokį sveikinimą.

Mieli mano draugai,
Labai norėčiau LSS suva

žiavime būti kartu su jumis,
dalyvauti jūsų pasitarimuo- ir žuvęs.

kai 1896 m. kūrėsi soeialde- j 
mokratų partija, vienu esmi-! 
niu savo uždaviniu ji pasi-Į 
statė kovoti, kad mūsų tauta 
susikurtų ir gyventų nepri
klausoma demokratine res-J 
publika. Daug pastangų tam 

! uždaviniui įgyvendinti buvo 
įdėta. Daug kančių ir aukų 
pakelta, daug kas dėl to yra

se bei diskusijose: kartu su 
jumis puoselėti apie mūsų 
ateitį ir jai kiek dar galėda
mas kartu su jumis dirbti. 
Deja, piktas man likimas 
mane prisegė prie kėdės. Ir 
tegaliu su jumis būti tik sa
vo mintimis, reikšti jums sa
vo nuoširdžius linkėjimus 
raštu.

Amerikos Lietuvių Soci
aldemokratų Sąjunga, būda-j 
ma Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos jaunoji sesuo, iš 
LSDP paveldėjo jos uždavi
nius ir siekimus. Ji yra pa
veldėjusi ir kas siektina Lie
tuvai.

STEPONAS KAIRYS Į ristų didžiai gerbiamas.
Operetės choro valdybos 

! pirmininkė yra dr. M. Žu
kauskienė, aktoriaus V. Žu
kausko žmona, sekretoriau- 

I ja O. Dailydaitė. Valdybos 
į nariai yra Jonas Jankus, B. 
į Gintaute ir kiti.

Operetės choras žadą ne- 
į trukus paminėti savo veiklos 
! 50 metų sukaktį. Toks jau 
i jis senas! Dabartiniame cho- 
i re jau nėra ano meto daly- 
į vių — vieni išmirė, o kiti 
j nuo jo nutolo. Seniausios jo 
dalvvės vra L. Gudelienė, 

i Br. Spūdienė ir kiti bei kitos.
SLA 5-tos apskrities

DETROITO NAUJIENOS ■X- j

Nepaprastas Baisiojo roji JAV ir Kanados Lietu-
birželio minėjimas

Birželio trėmimų minėji
mas šįmet bus nebe Tarp-

suvažiavimas

vių Tautinių Šokių šventė 
įvyksta Chicagoje š. m. lie
pos 7 d. Joje dalyvaus 28 

tautiniame subrendusio jaunimo,
davo eilę metų, bet nau-l8“ 700 lr 10 ^*1
juose, labai moderniuose, iš 
plieno, stiklo ir marmuro pa
statytuose rūmuose, kurie 
yra Feriy ir Second gatvių 
sankryžoje ir vadinasi Mc- 
Gregor Memorial. Minėji
mas taipgi bus nebe sekma
dienį, o šeštadienio vakare, 
birželio 15 d., 8:30 vai. Mi
nėjime vienintelę kalbą pa
sakys Mičigano gubernato
rius George Romney. Pabal
tijo tautų ir JAV himnus

lituanistinių mokyklų vaikų 
bei ansamblių šokių vienetų, 
su kitais 400 šokėjų, taigi iš 
viso virš tūkstančio jaunuo
lių tautiniai kostiumais. Di- 

i džiuliame amfiteatre, kur 
šventė įvyks, nuolatinių sė
dimų vietų yra 7,500 ir, rei
kalui esant, galima dar pri
statyti 1,000 kėdžių. Rengė
jai tikisi, kad lietuviškoji 
publika amfiteatrą užpildys. 
Nors jaunimo suvežimas į

sugiedos šv. Antano lie- S“?8’- kainuos daugelĮ 
tuvių) parapijos choras. Me-i ukf™>ų dolerių, bet b.lte- 
ninę dalį atiiks skandinavų! ta‘b^ Pa yginti nebrangus: 
simfoninis orkestras. Ka-! g0.6’.?’,4’? dolenus. Ite- 
dangi minėjimą rengiant vi
sada susidaro išlaidų, tai 
praeityje jas buvo bandoma

me, nurimtume "sovietiška
me rojuje“.

Brangūs draugai, mes ži-

Maskvos bolševizmas, gro- 
boniškas ir žiaurus, daug 
ką pasiskolino iš mongolų.

džiai jus sveikinu: jums jau-, Jis yra pasinešęs aziatišku' k d , nepriklauso
natvisko ryžto ir sėkmės dar-į būdu kuili jo supratimu so-' ’T - . nepiįklauso
be, siekiant įgyvendinti tuos; cialistinę santvarką. Su to-5 dauS

Draugai, labai nuošir-

i buvo gerai. T rumpus metus 
nas sau, kaip socialdemokra-’ bolševizmas atėjo šarvuočių”! “yvenę demokratinėje san- 

raudonarmiečių ir šnipų mi

uždavinius, kuriuos kiekvie- j kju „socializmo“ supratimu 
nas sau, kaip soeialdemokra- • 
tas, esate užsibrėžę.

Gegužės 26 d. SLA centro 
patalpose įvyko New Yorko 
5-tos apskrities atstovų su
važiavimas. Pasitarta įvai- 

pasaulinio masto rungtvnė- iaa^s klausimais. Valdyboje
se tarp despotiškojo bolše- Peikti buvusieji nariai: 
vizmo ir laisvojo pasaulio pirmininkas adv. St. Briedis-, 
laimės demokratija, su ja sekretorius J. Petrėnas, iž- 
laimėsime ir mes! dininkas Klimas ir kiti.

Visada su Jumis Jūsų Suvažiavime dalyvavo 
SLA prezidentas Dargis ir 
sekretorė B. Pivaronienė.

lį deficito bus bandoma išly
ginti aukomis.

tvarkoje, gavome pažinti, 
į u . kag ,a fagjzmas įr „tautos

Kai dabar atkunu sau1 mos lydimas ir pas mus, pa- vado<. diktatūra Tui.ėjome 
man brangius ir artimus vei-į vergdamas ir reikalauda- kai kada ne ,au 
dus, gyvenimo žygiais bei j mas, kad Lietuvos darbo metų_ Ba nebuvįn,e netekę 
amžium pažymėtus, manei žmones, lietuvių tauta pri- , galėjome patys dėti
džiugina tikrumas, kad jūs, imtų tą maskvinj socializmą kJad „įsAlogu-
draugai, mokėję tiek pakel- u- jį Įsisavintų. . mus taisytume> juos šaljntu-
ti kovoje dėl savo siekimų. Brangūs draugai! Neteko-i me. O ką dabar Maskva 
praeityje, mokėsite ištverti,, me> ka buvome laimėję., mums siūlo? Apsiprasti su 
išsilaikyti sav o pozicijose, jjaskva> pavergusi Lietuvą i esamąja padėtim — vergų 
iki galo, savo pavyzdžiu pa- ,r & pavertusi piktai išnau- padėtim ir nurimti.

dojama Sovietijos kolonija, 
vra np tik o-ohši_ hpt ir klas-

1963.

Jūsųč
Steponas Kairys 

V. 31.

NEW YORK, N.Y.

Operetės choro koncertas

CHICAGO, ILL.

Peles sukėlė didelį triukšmą
Gegužės 10 d. Sheraton 

viešbuty "Notional Commi-Gegužės 25 d. darbštusis, 
ir paslaugusis Operetės cho- ttee Against Nazi Criminals 
ras suruošė savo vykusi me-, an^ b’aąism surengė mitin- 
tinį koncertą. Konceitan at-1 kurl šimtai antiko- 
silankiusiųjų buvo kupina munistų piketavo. Piketų ei- 
Apreiškimo parapijos salė lfee daugiausia buvo lietu

išlyginti aukų lapu. Šį kartą
Šventei artėjant, jos va

dovai suskato suvienodinti
jokių aukų lapų nebus, bet; visų grupių šokėjų judesius 
už įėjimą reikės sumokėti | ir galutinai paruošti repertu- 
1.50 dol. Bilietai į minėjimą - arą. Tara tikslui visą Š. A- 
bus platinami per visų orga- merikos kontinentą suskirstė 
nizacijų valdybų pirminin-. į 4 apylinkes, kur kviečiami 
kus. Minėjimą rengia Pabal-'grupių vadovai programai 
tijo tautų komitetas, kūno | suvienodinti. Gegužės 25 d.

traukdami dar ne vieną jau
nesniųjų ir tuo patikindami, 
kad jūsų čia jau dešimtme
čiais dirbtas darbas ir toliau 
bus tęsiamas iki visiško lai
mėjimo.

Jums nevalia, draugai, 
liautis veikti, pavargti, pasi
duoti abejonėms.

Mūsų socialdemokratų 
siekimai bei uždaviniai yra 
tiek kilnūs, tiek žmoniški, 
kad niekam mūsų nedera

Jau atsiranda vienas ki
tas, kurie darosi klusnūs tom

tinga; ne tik per savo agen- Mas.k.™s Pašnabždom. Aš 
te, bet rasdama sau pade-) esu t,k»-as. kad musų tarpe

lietuviškąją dalį sudaro Dlo- j toks suvažiavimas buvo Det- 
co nariai. Rengėjai kviečia1 roite, ir dalyvavo atstovai iš 
minėjime dalyvauti kuo Toronto, Hamiltono, Ro- 
daugiau lietuvių, nes estai chesterio, Grand Rapids ir 
su latviais Detroite negau- į Clevelando. Detroito tauti

nių šokių grupė "šilainė“ 
jiems turėjo šokti 4 valan
das su mažomis atsipūtimo 

j pertraukėlėmis, iki viską su
lygino. Suvažiavime dalyva
vo šventės vykdomojo komi
teto pirmininkas Bronius 
Nainys, šokių programos ve
dėjas Liudas Sagys, judesių 
derintojas Bruno Shotas, 
muzikos programos vadovas 
Jonas Zdanius-Zdanavičius 
ir kiti.

Birželio 1 ir 2 dienomis 
toks suvažiavimas bus New 
Yorke, kitą savaitgalį—Los 
Angeles ir pagaliau Chica-

sūs ir jais salės nepripildysi.
Atsilankiusieji nebuvo nu-i plakatuose buvo įra-, Galimas karštas oras nebus_ - J i rlonrr ovvlrisv o 1 _ • __  _ 1 —__sivylę koncerto programa. 

Dainos, smuiko muzika ge
rokai pakuteno visų jaus-į

syta daug šūkių, reikalau- 
T i loicvncjcx.xxv.xtj uiviuvai iCXXDTVO.

Mitingui vadovavo rabi-
... , . . . .... j tokių neturėsime. Mums yra mus- Ir dainų bei muzikos! nas’ s^ia.1.Įįiai ,pf°"

e?’.ir *pe> aišku, kad mes stovime prieš' paveikti, visi nuoširdžiai; * * k u *r * ** **p " Klibi
JI Stengiasi RIUS įtikinti, kud L-zait/^ ! rUnin ir Irai Vo į-oikfilnYn na.i Bostone kunigavęs Kubi-
mūsų laimėta nepriklauso
mybė mus apgavo; kad ir 
nepriklausomoje Lietuvoje 
mes matėme vargo, savųjų 
sauvalę, kartais neteisybę ir

kovos būtinumą su mūsų pa- plojo ir kai ką reikalavo pa-, ^noma, bu™ priimu
vergėju ir socializmo, nuo 
saikiojo socializmo siekimų

kartoti. t .... T. *ii! rezoliucija. Ji reikalauja 
Operetės choras, kaip vi-: tuos "nurikaltėlius“ grąžin-

kiastotoju, su Maskvos bol- sada, klausytojams labai pa- j ti i Lietuvą. Išrinkta ir ko-
sevizmu, stovime prieš būti
numą atkaklios kovos iki 

žiaurumą, kentėme nuo ap- pergalės. Tuo nusistatymu 
švietos stokos. Būdavome iri turi būti grista visa mūsųdėl jų suabejoti Ypač dėl ,, - , * , - v -vi Tvieno J 1 • alkani bei nuplyšę. Esą, da-J veikla bei sios dienos,'šio

į bar, sako jie, yra geriau ir 
Mūsų sąjūdžio pradžioje, kalbina mus, kad apsibūtu-

JAU 1S£JO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

suvažiavimo tarimai.
Tai kovai turime skirti 

viską, toje kovoje turime 
eiti išvien su kitais, kurie to 

i paties, kaip ir mes, siekia.

lietuviu Išeivija Amerikoje sSS* tr Ir ninVsnti Po loiVvrVivvvz^

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 Nevv Yorku.

jokia kliūtimi, nes salė yra
vėsinama.

Suvaidino naują Alanto 
dramą

Gegužės 25 d. Lietuvių 
namuose buvo pastatyta Vy
tauto Alanto 2 veiksmų pje
sė "Kyla vėtra ūkanose“.
Tai dar rankrašty tebesąs 
niekur nevaidintas veikalas. 
Pasisekimas buvo nepapras
tas, nes ir veikalas labai stip
rus, patriotinis, keletą kartų 
publiką pravirkdęs, ir akto
riai visi vaidino kaip tikram! goję. 
teatre. Pastatymą globojo

tiko, o ypač "Su daina į tė-i misija, kurioje yra ir Vilnies 
vynę“. čia atsilankiusieji redaktorius V. Andriulis, 
tiek įsijaudino, kad nenuils-! jos pareiga rūpintis, kad nu- 
tamais plojimais reikalavo tarimai būtų įvykdyti, 
tą dainą pakartoti. Chorui' Mitinge didelį triukšmą 
akomponavo Vyt. Strolia, o sukėlė pelės, kurias paleido 
dirigavo M. Cibas. latvė Dagmara Vallens, To-

Koncertan buvo pakviesta ronte einančio latvių laik- LB Detroito apylinkės vai 
iš Philadelphijos jauna raščio korespondentė. Ypač dyba. Statė Detroito dramos 
^’iikininkė Brigita Pumpo- moterys, pamačiusios bėgio- 1 1 1 ‘ «.« « « -■

, kuri gražiai atliko kele- jančias peles, neišmanė, ką•______ ____ ___ . ’-l .* m ' • , •Į __ ____ ___
tą ganasunkokų muzikos ■ daryti. Tas sujaudino ir ki- 

ninkauti. Palaikykime, kiek klasikų kūrinių. Klausyto
jams tai patiko, ir jie nuo
širdžiai jai plojo.

Solistė iš Kanados Jani
na Liustikaitė žavėjo susi
rinkusius mūsų ir svetimųjų 
dainomis.

•f 7-----
galima, ryšį su mūsų paverg
tąja tauta, idant įgalintume 
ją kietai, atspariai laikytis 
prieš Maskvos engimą, jos 
klastą.

Neužmirškime mūsų jau
nimo, kad iš jo sulauktume 
mūsų pavaduotojų, kurie

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

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

Knygoje parodyta, kaip abarado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu

Linkiu jums, kad iš šio su
važiavimo išrišk irstytumėte 
su pakeltomis galvomis, ku
pini ryžto kovoti ir taip 
veikti, kaip mokėjome iki 
šiol. Būkime tvirtai įsitiki
nę, kad šiose vykstančiose

Imkit ir skaitykit 
ka tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGUOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
Paur‘ ■ -

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS•M K. Braadvay So. Boston 27,

kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugal^Lietuviu kalba to
kios knvgos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Alfonsas Nakas

tus. Ilgokai sugaišta, kol vėl 
rimtis grąžinta.

Policijai D. Vallens aiški
nosi, kad ji peles gavusi iš 
draugo, eidama Į mitingą. 
Nebeturėdama laiko pareiti 

į namo, ji peles savo didelia-

kolektyvas "Alka“. Režisa-i Pakalbinkime draugus, kai-
vo Justas Pusdešris. Dekorą-1 __ . ... fmynus ir pažįstamus uzsisa*cijas, visai naujas ir tik šiam ’ 1
veikalui, piešė Vytautas O- 
gilvis. Vaidino Dalia Mikai- 
tė, Rimas Sukauskas, Karo
lis Balys, Algis Gladkaus- 
kas, Marius Sajauskas ir V. 
Ogilvis.

Neabejoju, kad šis veika
las greit paplis visoje AmeJoms akomponavo pianis- me rankinukvje atsinešė į 

tė A. Kepalaitė. i mitingą. Mitingo metu kaž-
Buvęs metinis Operetės kam rankinuką koja pastū- 

choro koncertas Amerikos mus. jis atsidarė, ir pelės pa- 
Balso tarnautojo Labanaus- sklido po salę.
ko buvo irekorduotas, kad Paminkla$ L paikai 
radijo bangomis jį perduotų; _
pavergtos Lietuvos gyvento-1 Gegužes 26 d. Chicagos
jams. Tai gražus darbas,’ tautinėse kapinėse!kįd radeni vaidinimas bu;
vertas pagarbos. Operetės atidengtas paminklas kur,, pakartotas; 
choras jau tiek vra nusipei- la’ką boI?e\i b abai, nleki- . _
nęs, kad jis tikrai buvo ver-; "amam, o dabar labai garbi- Se,t«d.en.ne mokyki.
Us tokio rekordo. buvusiam Vilnies

Operetės choras jau iš se- red^JOS nanui Leonui 
niau žinomas kaip darbštus, paikai. Paminklas yra 
gerai susidainavęs ir neretai! Ju«do. K™"“? obeliskas su 
kviečiamas patalkininkauti' velionio atvaizdu ir atitm-
kitiems bet kuriomis progo- kam» !™s«- Jo P™^k‘«Pa- 

ruošė Lietuvos skulptūras 
Konstantinas Bogdan ir ar-į 
chitektai Nasvičiai.

i x i T iškilmes buvo atvykęs ir
• i? e s: ’° tai- Bai i „daktaras“ Antanas Bimba,

K-1 Ho ' Laisvės redaktorius,siojo birželio aukų pamineji- 
me taip pat Operetės choras

mis, ypač, kai liečiamas vi
sų bendras reikalas, pvz., 
Lietuvos nepriklausomybės

yra pakviestas ta proga pa
dainuoti.

J. Paukštienės paroda
Gegužės 26 d. Čiurlionio 

galerijoje atidaryta Jadvy-
Operetės chorui vadovau- gos Paukštienės kūrinių pa- 

ja Mykolas Cibas, visų cho- rodą.

kyti “Keleivį.” Kaina 

tams penki doleriai.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

.. . . ^ . .... Amerikoje,” DAUG PA-
nkoie ir uz jos ribų ir visų VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
patriotiniai nusiteikusių lie-tSTA|S v IKSAIS $4.00,
tuvių bus sutiktas su tikru i KIETAIS__ $5.00
džiaugsmu. Labai gaila, kad į
Detroite, pavasariui orą at- 
šildžius, salėje tebuvo tik 
apie 300 žmonių. Manau,

baigia darbą

šeštadieninė lietuvių mo
kyklėlė, prisiglaudusi prie 
Šv. Antano parapijinės mo
kyklos, mokslo metus bai
gia birželio 1 d. Tą dieną 
mokinukam įteikiami moks
lo baigimo pažymėjimai, o 
gabesnieji kartu ir apdova
nojami. šiais mokslo metais 
lietuviškai mokėsi apie 150 
vaikų.
Ruošiasi II Tautinių šokių 

Šventei

Tur būt, visi spaudoje po 
kelis kartus skaitė, kad Ant-

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II
tomas, 336 psl., kaina $5.



is ketvirtas

Dr. V. Alseikienei 80 m. i prasidėjo lietuvių literatu-
(E) Kaune gyvenančiai 103 ,dienos-Vkrdin?je lankė' 

akiu gydytojai med. dr. Ve- *!• bu'° veaojąnu po |va -

chozus, skaitė kūrybą, tarėsi 
dėl pasikeitimo lietuvių, uk
rainiečių kūrinių vertimais 
šie lietuviai rašytojai: J. A-j 

kė mokėsi Šiauliuose, ” - 1 vvžius- A‘ «*ltaki*- E Gel’

Janulaitytei-Alsei- 11U>ronikai
kienei š. m. gegužės 12 d. 
sukako SO m. amžiaus. Gi
musi 1883 m. Malavėnuo.-e,
Šiaulių apskr., sukaktuvinin- .. , . . D
kė mokėsi Šiauliuose, Min-I A „Ba‘tak!s’
. . • 1 bakas, A. Maldonis, E. Mie-taujoje, mediciną btudija\o , . . „ Matuzevičius V
Berne, Vienoje ir Berlyne. 1 zeIaitls» Matuzevičius, v. 
Nuo 1931 m. dr. V. Alseikie- Mozūriūnas, V. Palčiauskai- 
nė gyvena Kaune (prieš tai tė, V. Reimeris, V. Rudokas. 
Vilniuje), kur ir dabar dirba Lietuvių lankymosi dienom 
savo profesijos darbą. Ji jau Ukrainoje pasirodė lietuvių 
nepriklausomos Lietuvos lai- poezijos antologija "Nemu- 
kais buvo žymi akių gydy- no dovanos“, paskirtas išti-J 
to ja. sas "Literatumaja Ukraina“ j
Prof. Dz. Budriui—60 m. Kumetfe. Kaip ir kiti kultu- į

(E) Minint ekonomisto/ lini‘;klį susitikimai, ir pa- 
Vilniaus universiteto ekono-1 staneJ> . tarnauja partijos 
mijos katedros profesoriausi peršamai tautų draugystes, 
Dzido Budrio 60-sias gimi-j internacionalizmo idėjai 
mo metines fakulteto tarv- dar daugiau plėsti, labiaumo metines, fakulteto tary 
bos posėdyje apie jubiliatą 
kalbėjo doc. J. Tamošiūnas, 
sveikino vyriausybės, moks
lo, visuomeninių organizaci
jų, studentijos ir kt. atsto-i 
vai. Lietuvos ''parlamento“

•Aukšč. Sovieto isaku Dz. • x

nuliedinti Sovietijoje gyve
nančias tautas.

3 tomų enciklopedija

(E) Lietuvos spaudoj jau 
pasirodė skelbimai apie pra
dedamą leisti 3 tomų "Ma-

„ , . . , . . žąja Lietuviškąją Tarybinę
Budnuii buvo nuteiktas nusi-j Enciklopediją“. Joje būsią 
"' mok>lo veikėjo apje 25,<>00 straipsnių, juos

ruošią apie 1,000 specialistų.
Dabar pranešta, kad pirma* 
sis tomas išeisiąs 1964 ne

pelniusio 
vardas.

Kultūrininkų kelionės 
į Gruziją, Ukrainą

(E) Gegužės 13-19 dieno-j tais, jo kaina — 5 rb. Klai- 
mis Gruzijoje vyko "Lietu- dingai skaitytojai informuo- 
vos kultūros diena“. Buvo jami, kad toji "Enciklopedi- 
rodomi Lietuvoje gaminti a- ja“ nušviesianti vis* tai, 
gitaciniai filmai: "Žingsniai "kas yra susiję su Lietuva“ 
naktį“, "Svetimi“ ir kt., bu- ir lietuvių tauta“, 
vo surengta bolševikmečio
metais sukurtų dailininkų 
darbų, dar plakato, knygos 
parodos. Iš Lietuvos į Gru
ziją buvo nuvykę pavergtos 
Lietuvos kultūros min. pava
duotojas M. Požarskas, kino

KELEIVIS, SO. BOSTON

BE NUODŲ NEGALIME APSIEITI

šiais laikais vartojama labai daug visokią chemikalu augalams nuo kenkėją apmur ' 
goti, maisto patvarumui padidinti ir tt. Tie chemikalai yra žalingi žmonių sveika-u 
tai, jeigu vartojami be saiko, čia matome žemės ūkio sekretorių Orville F:
(dešinėj), kuris aiškina senatoriams, kalbėtų chemikalų maisto pram
apsieiti ir kad juos tinkamu būdu naudojant nėra pavojaus. '■-į Cįl

- »- yį*
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Valdančioji latve
1959 metų Sovietų Sąjun- gerai mitusius ir mintančiu!, 

gos gyventojų nurašymas pa- bei prabangoje gyvenančius 
ryškino jos gyventojų visuo- Į kompatijos aristokratus ir 
meninėmis grupėmis susi-; ”proletarinės“ valdžios sa- 
skirstymą. Tuos duomenis vanaudžius.
pa kelbė "Vestnik Statisti-į Nors valdančioji kasta ne- 
ki“ 1960 m. Nr. 12. Mums į-i gausi, bet jai aplinkumą ir 

t domios sovietinės visuome- • visuomeninį pagrindą suda- 
nės dvi grupės, būtent: . ro mano čia minėtieji dviejų

1. Valstybinių įstaigų ir! kategorijų biurokratai su sa- 
visuomeninių organizacijų j vo šeimomis. Netenka ginčy- 
su jų struktūriniais padali-l tis, kad šie sovietinės statis- 
niais grupė. Kreipiame dė- tikos paskaičiuotieji sudaro 

komunistinės Rusijos naują
ją valdančiųjų klasę. Carų 
imperija rėmėsi dviem šim- 

meninių organizacijų vai- tais tūkstančių dvarininkų ir 
biurokratų, tai kodėl nesilai
kyti bolševikams, kurių tero-

mesį, kad šią grupę savo 
luožtu sudaro dvi dalys: 
valstybinių įstaigų ir visuo-

ruotojai, joms priskaitoma 
392,100 asmenų.

f valstybinių įstaigų grupę į ras ir smurtas šimteriopai 
įeina: Sovietų Sąjungos prašoka carų vartotas valdy

mo priemones. Laikas su
prasti parazitinės sovietinės 
santvarkos tikrąją esmę ir 

ir autonominių i žinoti, kas ją valdo.
Darbininkų Balsas*

centro ir sąjunginių respub
likų aukščiausiųjų tarnybų 
viršūnės, sąjungos (centro), 
sąjunginių
rėčpublikų ministeriai, sri-i 
čių ir kraštų vykdomųjų ko
mitetų pirmininkai ir valsty-> 
binių. įstaigų valiuoto jai. t 

> Kasdienine kalba šnekant, į 
šiam padaliniui priklauso 
aukštoji valstybės biurokra
tija — sovietinė valdininki
ja. Jos skaičiaus atskirai ;ta-

.»«

KUO SIRGO MŪSŲ 
PROTĖVIAI

Dažnai tenka išgirsti, kad 
visas ligas sukėlusi civiliza
cija, kad senovės žmonės 
buvę nepaprastai sveiki. Ar 

• tikrai taip?
tuvos Min ‘tarybos’phm ! švento j7skaičiu~ padidėjo Įdėtos lėšos nebegali greitai» visuomeninių organi- ’ Deja, mūsų senovinių pro-šumaiSS&fl 141 S,nešti naudos. * . nesuku at- tėvių skeletai, kaukolės ir

bininkų darbe pasireisku- po 47 tukst. per metus,-E) ^ Statybininkams daromi ir j statistika dangsto Sovietų kentėjo* dėM^ugdio8^ 
siais trūkumais. Jo stam- Tai tik planai, o atliktieji, kiti priekaištai. Pvz.; ir .Su-1 Sąjungos komunistų partiją Daugiausia kančių *atro 
blausias priekaištas — į su- statybos montavimo darbai mauskas susirūpinęs klau-J «, visais jos padaliniais: ’do jieS suteikdavo artritas
tybą įdėtos lėšos negreitai per šių metų pirmąjį ketvur-, sįa; kodėl statybininkai vis partijos centro komitetų, į- __<anariu uždegimą^ ši liga
atneša naudą. t» teikia susirūpinimo ne tik barami dėl blogos darbų ko-1 skaitant sąjunginių respubli-; „eįlilėjo net milžinu rouliu-

Įprastu bolševikams būdu Šumauskui, >et ir partijai, kybės? Atsakymas — vyks-Į kų centro komitetus ir kt. brontozauru kuriu stuburas 
šumauskas ( Tiesa 101 Ketvirčio planas teĮvykdy-, ta "šturmavimas užbaigiant j Kompartijos c. konutete Svaram
nr.) gyrėri, kad per praėju-

Stato ir nepastato
mi. Šumauskas Kremliaus
valdovą papildė, nušviesda
mas Lietuvoje įsivyravusias
sąlygas: įmonės dainai‘ m {batika neduoda------------------ , /Tį? ,; tigtika

(Elta) Pavergtosios Lie- 1960 ir 1961 metais Lietuvos t(*mos Pel 10 metų v, aišku,
»<• .__ 1____ ;__ v _______ . •___ 1. •<:........įdėtos lėšos nebegali ereitail •;

tas tik 87 , daugelis objek-j ir atiduodant objektus eks-j ėįStuoja 'įkyriai, apTman-Į galima'0 feivlkduori6 'kaip
sius ketverius septynmečio tų nebuvo užbaigta. Dabai j ploatuoti.Esama.ir kitų tru-j tieji visas Sovietijos valsty- kentėjo dėl artrito žvmusis

Vyr. geodezijos ir metus (1959-1962)Lietuvo. metama kaltėj darbų neorga-j kūmų, ir jie visi trnkdo vyk-; binio ir ūkinio gyvenimoj neandertalieti* gvvenęs net 
- {p atsradp fi(> n^nin nramn- mzuotumui. Pvkstama. kad Hvti Milei  etatv*; i . -___ • ' neanuei uiiieus, gyvenęs net

Į Pabaltijį per Baltarusiją

(E)
£ kartografijos Valdyba Išlei- je atsiradę 60 naujų pramo-! nizuotumui. Pykstama, kad- dyti šūkj _ statyti spąrėiąi,f * roillisterij^ tad so-i prieTlS) 000 meTu jeigu Jo 

.1 ._ _____ i • . 1 • 1- - noc imnnin pt-phii narnn STaivuininuai ku uiOriLufiLO-■ uirriai ir rfūi=5i ’TPši tFv-s _ ________  _ _____ ! . . . J & Jdo turistams skiltą leidinį 
"Per penkias respublikas au- 
tomobilium“. Malšintas ei-

rež. R. Vabalas, operatorius na iš Maskvos, per Baltaru- 
V. Starošas ir kt. siją, Lietuvą, Latviją ir Esti-

Birželio pradžioje ir Lie
tuvoje rengiama Gruzijos mis vietomis Vilniuje, Kau 
kultūros savaitė. I ne, Šiauliuose, Zarasuose ir

Gegužės 15 d. Ukrainoje kt., nurodyti ir viešbučiai.

nes įmonių, cechų, o aarno siaiyominKai su munvuviv-. pigiai ir gerai, iai yra gra-i vietų valdžia nuo aukščiau i kaklo Mankšteliai tiesio? bu-
žmonėms statybininkai pa-į jais nedirbę dv įem pamai- j žūs žodžiai, skelbti bolsevtk- žemesniųjų įstaigų dvi-į Vo suaugę i ištisini kaula 
c t o t a r>Qmn L-iii-111 Eonril-ae nnm lltmintrai nedirbama: nii-moicnaia - > 1 .. i ^.uaugę J lSUSin} Kduią.

Akmens amžiaus pradžio
je, maždaug prieš dešimt 
tūkstančių metų, artritu sir-

statę namų, kurių bendras nom, ritmingai nedirbama ? mečio piimaisiais inetaįs. į gubinasi. Administracijos i
plotas siekęs daugiau, kaip žiemos ar vasaros metu, dau-1 Artėja 20-mečio pavergimo 

_____ _ _______ J mil. 440 tūkst. kv. mtr M.! objektų> §Umausko žo-1' ^galėjimo minėjimį dienos
ja. Supažindinta su istorinė- Sumauskas, nurodęs ir j kitų (j^jg paliekama užbaigti' m— statybos srityje, nuoląt 

pastatų (mokyklos, kmote-. pa,kutiniame metu ketvirty-i nu.įskundziama, kad ji ir 
atrail statvha. dar nastebe- - , - . . - ------- nesparti, ir nepigi, ir negera.

Grąžino komjaunimo bilietą

atrai) staty bą, dai pa>tebė-. je, (jažnu atveju statybos pa- 
jo, kad pagal suienkamojo vėlUotai pradedamos. Nusi- 
gelzbetonio panaudojimą skundžiama dar viena keista 
statyboje, Lietuva šiuo me-j praktika: pasibaigė metų* 
tu užimanti vieną iš pu mųjų ketvirtis, bet visa eilė staty-1 
vietų visoje Sovietų Sąjun-, bų užsakovq nebuvo perda-’

; vę technikinės dokumenta- 
Pagal sumauską, šiemet 1 ejjog statybos ministerijai — i 

siekiama pastatyti daugiau(E) Prie komunistinio gy- tinu suvilgytais plaukais, Pralyti daugiau Q šiaįs metaig jog neperduo-> drallOTli
venimo nepritapę Lietuvoje madingai užraitytais ūsiu-| *aiP tūkst. kv. mtr. plo-į ,__ . 1-^
vadinami atplaišų vardu, kais, rvškiaspalvinėmis ko-
Tik užsienyje gyveną tautie- jinėmis ir kažkokiu keistu, 
čiai dažnai vadinami nacio- šaltu žvilgsniu kam nors dės- 
nalistinėmis ar buržuazinė- to savo "filosofiją“. Paga
nus atplaišomis. Lietuvoje, liau "Švyturyje“ paskelbto 
atsi
mo

čiau viešumon tepatenka nes iš ten, "iš užjūrio, jo dė- j komjaunime. Tame pačiame bėn. Jau tenka remtis ir pa-
• « •. •• ««ar. . <-1^. —vienas

GERIAUSIA DOVANA 

Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
kad geriausia dovlna bus

tai atsiminkite,
to (tai reikštų 44 tūkst. gy-< tos objektams net už mažosios knygos: 
ventojų, tuo tarpu plg. sta-' daug 14 milionų rublių. Šu-, Sta>io Michelsono
tistinius duomenis 1959,

(ministrų) skelbiamieji po
tvarkiai eina į viešumą par
tijos c.k. pritarus. Faktinoji go beveik‘kiekvienas ketvir- 
valdžia yra kompartijos ran-: tas suaugęs žmogus, šitos li- 
kose. Kompartijos centro,! gos sukelti kaulų iškraipy- 
sąjunginių autonominių res-, mai rasti daugelio senovinių 
publikų pirmieji sekretoriai, ( Egipto ir Amerikos gyvento- 
sričių, kraštų ir rajonų kom-' jų skeletuose, 
partijos sekretoriai sudaro Neolito epochoje (3,000- 
kompartijos ir jos valdžios 1,500 m. prieš Kristų) labai 

• atsakingąjį ka<įrą, prilygs- buvo paplitusi kraujagyslių 
tantį buržuazinių valstybių! liga — aiterasklerozė. Tai 
gubernatoriams. | vaizdžiai rodo sklerotinėjĮ

2. Antrajai grupei pri-! plokštelės, kiftias pavyko 
klauso įvairiausių įmonių — i aptikti indėnų mumijose, 
pramonės, statybų, žemės ū-1 palaidotose dabartinės Ken- 
kio, miškų, transporto ir kt. i ntucky valstijos žemėje, taip 
direktoriai su trestų valdyto- j pat Egipto faraonų mumijo- 
jais. šiai giupei priskaičiuo- Į se.
ta 852,400 asmenų, neskai-i Labai dažnai skeletuose 
tant 102,800 kolchozų pir-i pastebimi kaulų džiovos su- 
raininkų su jų pavaduoto- j kelti pakenkimai, pavyz- 
jais, o kartu su pastaraisiais' džiui, stuburo iškrypimai, 
ūkiškajam sektoriui vairuo- 5 Nereti būdavo ir įvairūs 
tojų priskaitoma 955,200 as-, augliai, apie kuriuos galima 
menų. O abi šios grupės kar-' daiyti išvadą, pavyzdžiui, iš 
tu sudaro 1,347,300 Valdan-' per daug sustorėjusių apati- 
čiųjų, arba 0.7 procento, o1 nio žandikaulio ir krūtinės 
su šeimomis valdantiesiems' ląstos kaulų.
priklauso visų gyventojų 2.31 Ir daug vargo, reikia ma- 
procento. ! nyti, sudarydavo dantų

į Tačiau tikrajai sovietinės skausmai, kuriuos Įrodo ge- 
. komunistinės valdžios šutvei' ra* išlikusios plombos, įdė- 
priklauso 500-600 asmenų. tos maždaug prieš 5,000 me- 
Tai žymiausi partijos vai- daugeliui senovės egip- 
džios viršūnių ir ūkiškojo' kiečių.
sektoriaus vairuotojai. Visi į 
jie yra kompartijos nariai ir j 
savo tarpe susigyvenę ir net 
susigiminiavę, šios prieš nie- ( 
ką neatsakingos grupelės 
rankose yra visa Sovietijos; 
valdžia su valstybės iždu.:

mauskas čia jau šaukia, kad į tuviu Iieivija 
tokia padėti- nepakenčia- kain; minkiu, „įrfUi, ją, 
ma, nes statybas be tech niki- $5 qq

Stepono Kairio 
budo”, kaina $5Ji

Kipro Bielinio
čiu Chiuščiovu, kai šis kai- jant”, kaina $6.00.

kad statoma daug ob- Į Kipro Bielinio **f*S ak tieji 
bet jie lėtai užbaigia-' metai", kairio

m. amžiaus jaunuolio Povi- o iš atsiųstų laiškų sėmėsi 
lo Griškonio pasiryžimas dvasios peno“, 
mesti komjaunimo eiles yra Komunistų akimis, jau-.
būdingas. Jis būtų buvęs nu-, r!UOlj paveikusios netiesiogi-, kia& paUisytC nes“ skaudu, 
tylėtas, jei Gnskomui nebu-j nės priežastys. O tikrosios kai gyvenime susiduriama! 
tų primestas girtavimo po-( minėtam "švyturio“ straips- su tokiomis "atplaišomis“, o i
megis, netinkamas poelgis nyje tepaminėtos vos kelios, jų Lietuvos gyvenime neturi į Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikstais 
su žmona, pas ■ ngos įsveng- eilutės. Pasirodo, Griškoniui; bQti. Dabar jau šaukiama: viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 

At- aiškiai nusibodo būti kom-1 kokią didžiulę klaidą pada-

ji balsai dar ryškiau nušvie-; 
čia partiečių pykti. Vieni i 
teigia, kad jaunuolį dar rei-! DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

ti alimentų mokėjimo. __ ««« KO
plaišos“ atvejis jau turi at- jaunime, nes jis samprota-; rg 
gairių, '

viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
1 ir «knitv i’ • n ' . - Griškonis, kaip jis Perkant abi dalis kaina tik.................................... ..

. j, n svytuno skaity-l Vo; juk nesąs jaunimo tiks-- piktnaudžiauja įstatymų hu-} 
tojai _svarst(b arri.<J“sk1o1V1S| las svarstyti darbo našumą,' maniškumu... Kai daugelis' 

prašo

uvj m vi nu 1
daugelis' ^an Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla- 

kad nereikia nusi- i P™, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra-

$6.50

. mi aveniu udiuu
yra vertas turėti auklių, domėtis gamyba, tai vis kas- ------ .---------------------- ,----------- e---------
ar reiKalinga jį perauklėti., dieniškumas, ir, esą, jau ver-i gręžti nuo jaunuolio, dar į-jšymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00

Ryšium su Griškonio žy- čiau linksmintis, vaikščioti į' domesnis vieno Utenos skai-l Frank Lavinsko Ainerik<>, Lietuvių Laikrottiai nue 
tytojo balsas, — kovojant Jg?9 iki 19sg 190 , ki ti virt kai seniau
pnes atplaišas, reikia negai- r
lestingai kapoti ne tik šakas,

giu mesti komjaunimo orga- šokius. Griškonis, galimas 
nizaciją, įdomu pasekti, dalykas, dar nurodė, kad 
kaip komunistinė spauda jam nusibodęs komjaunuo- 
vaizduoja pačią jaunuolio lių varinėjimas į mitingus ir 
išvaizdą bei nurodo priežas- aplamai "kasdieniškoji“ ko-

buvo $6.00, o dabar tik............................................ ...I. $2.00
bet ir šaknis. Čia Utenos pi-j Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. Į partijos padiktuotais 
lietis, žinoma, negalėjo pri-5 .. . . ., . . . .;__ j.- .kandidatų sąrašais į aukš-i

Be grieko nebus nieko.
* * *

Be žvakės ir danguje tamsu.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-
tis, dėl kurių Griškonis ne- munizrno statyba, tiksliau—' durti’, kad Griškonį "sužalo-! Cicagietė^ įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj čiausias tarnybas išrenka- gienės Lietuvos istorijos ke
pau orėjęs likti komjaunime, auklėjimas. Apie tai, žino-’jo“ nei vad. buržuazinis pa- 95 puslapiai, kaina..................................................... $1.00 mos kilmningosios kiaulių lis egzempliorius. Tai di-
Taigi, buvęs komjaunuolis,; ma
matyt, tos spaudos akyse bu-! 
vęs ir tebėra pasidavęs Va
karų įtakai, nes, teigiama, 
”jis gal ir šiandien, brilian-

................................. pa
saulis, nei siuntiniai iš už- Prof. P. Pakarklio Popiežiau* bulės kryžiuočiams,
jūrio. Tos šaknys siekia jau-• 70 puslapių, kaina ........................................................... $1.00
nimo nemėgiamą organiza-1
ciją, o per ją_ ir partiją ir' M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis

šeimos apleidimas ir pan. tai visą bolševikinį režimą. 1 396 puslapiai, kaina ...................................................  $2.00

komunistinėje spaudo 
je skelbti negalima.

Visi kiti Griškoniui pada
ryti priekaištai: girtavimas,

šėrikė8, karvių melžėjos ir ižiausia ir visiems supran- 
darbininkų pirmūnai, tam amai parašyta knyga, 947 
kartui gerai atlyginami, tai psl., su trimis žemėlapiais 
šie vargšai savimi tik pri- ir daug paveikslų. Kaina 12 
dengia neribotos valdžios dolerių.

P
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darbininkams neberei-jau ---------  f
kia elgetauti. Štai, tėve, ko-. 
dėl dabar .elgetų jau nema-. 
tyti.

— Nu, jeigu sakai teisy
bę, kad prie to prisidėjo so-' 
cialistai, tai tegul .jau jiems' 
būna garbė už tai.

— Bet dar ne visi socia
listų tikslai yra pasiekti, tė
ve.

— Maiki, kai ubagai ap
rūpinti, tai daugiau nieko ir, 
nereikia.

— Bet mūsų Amerika ap- ‘ 
niko kitokie ’ ubagai“, tėve.

— Tai kodėl aš jų nema
tau?

— Tėvas jų nematai, nes 
jie nesėdi ant šaligatvių su
sėdę ir išmaldos iš praeivių 
neprašinėją., Jie važiuoja 
tiesiai i Washingtonų ir rei
kalauja milionų. Raitais 
Washingtonas ir pats pasiū-1 

i lo jiems krūvų aukso.
— Maik, kalbėk aiškiau.
— Štai keletas faktų, tė. ive. Anais metais Jugoslavi

jos diktatorius Titas susigin
čijo su Stalinu ir parodė jam 
liežuvi. Washingtonas tuoj

. , x T . Titas nusimetė suplyšusias
— Maiki, šiandien aš tau neras metams. Jeigu jis pa-, ke| įsitajsė puošnią uni.

siiodo negeras, tai po ket-J { apginklavo ir apren
venų metų eina laukan.

VfiL TL’Rl RANKĄ

Everett Koowles prieš metus atvyko j Massachusetts 
ligoninę sa nukirsta žemiau peties ranka. Chirurgai 
ranką prisiuvo, ir šiandien ligonis jau gali judinti 
visus penkis pirštus. Tikimasi, kad jis ta ranka galės 
visai gerai naudotis.

si, šmaikščiai atrodanti, nu- poezijos, romanų knygų au- 
gklęsta. ”nuglotninta“, kaip torius. Šiuo metu prof. V. 
gyvai graži lydeka... , Jungferis dėsto Erlangeno

Vadinasi, kiekvienas, kas universitete, 
tik rinkdavosi dalgę is par- Nlujo> klrQ Bulik.ltėlių 
davėjo vežimo, tuieuavOj bylos
mokėti pats suprasti, kų išsi-'
renkąs, ar specialu io pasi- (E) Gegužės mėn. antro- 
prašyti išrinkti naujų dalge-’ j® pusėje Fed. \ okietijoje 
lę, kuri būtų ko geriausia, i pradėtos naujo pastarojo 
buvo žiūrima į dalges kojų, karo metu įvykdytų žudynių

tai į vnsų, kad užkarpos to-į bu,g° mieste. Cia kaltinami 
us butų tinkamoj vietoj nuo tiys buv. policijos batalionų
įtveriamo dalgiakočio nu- 
sklembimo lengvo ar sun
kaus pritaikymo reikalui,

karininkai, išžudę dešimtis 
tūkstančių žydų ties Minsku, 
Baltstoge ir Mogilevu. Pa-

koks storumo ar aukštu-• šaukta 75 liudininkai, ir pati 
mo brimas, tiesiai plokščias’ b.yla’. numatoma, nužtruk- 
ar kaip gaubtas lovelis, gi! sianti septynias savaites.
pats s\ ai blausias daiktas —į Žudikai turi būti smarkiai 
kad dalgė būtų gero, kietaij nubausti
užgrūdinto nerūdyjančioI ,
plieno. O kaip viras tas pa-; <?> Sdute. z?dų 8uiaudy 
slaptis rasti, gerai įgudusiejil Ąuriene (šlamės
šienpioviai puikiai žinojo. ' okietijoje) pi įsieku.- ių jų 

i laigė būdavo šitaip jj.|‘eismas jau 1962 metais bu- 
renkama. Glaudžiai paėmęsi kelis kaltinamuosius nu. 
dalgę su kairiąja ranka už I teisęs s. d. kalėjimo bausmė- 
pat jos kojos, užgniaužia mis> JM tarpe gyd. dr. Wer- 
delnu prie pat užkarpos, už- ner ®ekeu (o3 m.) ir kari 

Struwe (60 m.). Vyr. fed. 
teismas sprendimą panaiki- 

pabrėždamas, kad abu 
kaltinamieji buvo SS raitelių 

šinės rankos dviem pirštais, smogiamajame dalinyje, gi

Dalgė dalgelė
A. J. JOKŪBAITIS

Dalgė—dalgelė. Tai pa- dangėje kaimiečiui ūkinin-

jau nesakysiu "tegul bus pa
garbintas“, ba žinau, kad 
garbinti tu nieko nenori.
Net lietuviškam karaliui tul nei Ketverių metų jam neiš- 

! buvus. Amerika atsikratė ne ‘ 
j tiktai nuo karalių, bet ir nuo

.. x. ...gė nudriskusių savo armiją
Kongiesas gali pasalinti jį jr pasibučiavo su

priešingas 
— Taip ir reikia, tėve.
— Nu, o aš vistiek saky

siu, kad karalius mums būtų 
ne pro šalį. Aš kalbėjausi a- 
pie tai ir su savo frentu Za
cirka; jis taip pat rokuoja, 
kad Amerikos čigonai irgi 
turėjo savo karalių. Jau ke-

visokių karališkų papuoša
lų. Atsikratė ir kitos valsty
bės. Prancūzai net ir galvų 
savo karaliui nukirto. Ritosi 
karalių galvos ir Anglijoj ir 
kitur. Nors Anglijos kara
liaus sostas dar nepanaikin-

ginalumu. Apie dalgelę kai- mauni, tai tik dvaruose ir 
bant, tenka pasakyti, kad dvareliuose, bet ūkininkai jų 
mano jaunystės dienomis, neturėjo. Viskam piauti ir 
tai yra 1905-1908 metais, vi-i visai piūčiai dalgė buvo vy- 

... m u ?u * soje mūsų apylinkėje ne vien; liausiąs įrankis.
Chruščiovu. Tai vienas elge- yJadok^ *adangėje, bet; Toji dalgė senovėje tar
ta. Lenkijos Gomulka yia .f Ramygaios> Ra. navo ne vien tik šienui ir va-
anti as. Formozos Cankaise- Anykščiu, Šilų, An- sarojui piauti, žiemkenčiams

™± ciškio; Taujėnų, Barklainią, -ragiams ir kviečiams kirs-
ketvirtas, O Jungtinių 

iew Y ori 
jau visa krūva elgetų.

ti. Dalgė buvo ir labai reika
lingas apsigynimo ginklas,

, , , a • - - -i tvje — kiekvienas ūkininkas bet apie tai čia nekalbėsim,to, dabar dar ak-įve. e nauja I .. ankgt0 pasMpin.| Dalgė kaimiečių buvo per-
yersme elgetų Afrikoje. Visi davQ „zopostuj<‘ pasigamin-j kama šienapiūtei per Šven- 
jie tiesia rankas i \Vashing- savo darbui reikalingų tų Jonų, prieš pat šienapiū- 
tonų ir rėkia: Milionų, mum - - -

Tautų^imas N*e\v YoiJce*tol Ukmergės, Panevėžio -vi- 
šame tame Aukštaičių akli a-Be

, . „ . ,............... A tas, bet jis laikomas tik kaiplėtas metų, kai jis mirė. Ar. ’ _ .................. , • • * i -a senovės tradicija. Tos tradi-jie įssinnko 10 vieton kitų,' ....... J . .• • A-i • -• n v v-TV cijos salininku vra ir Amen-jis tikrai nežino. Gali būti,;, • x . ___________kad ne. ba dabar apie čigo? įoje šiaip ar taip,, teve bet b. Wa;hing(onas išbaret0Į pas Kaimynus ,
• i • j-a- karaliai nyksta. Nyksta ir Imtis ar lėkti į turgų rnus jau nieko negirdeti, o . / * tiems elgetoms ne milionus,, , v<iJ.n<iį. ,xoclin-,

kol jų karalius buvo gyvas, PaP,a&u elgeto--
gazietos dažnai apie juos

. ... , . daiktų, kad, darbvmetei tės laiką. Tuo metu, per Jo-reikia milionų, nes kitaip pla.idUjjuSi nereikėtų bėgioti >ines ar prieš Jonines, minė-
mes Darsiduosim Maskvai! .L.,'NU IIOI5 ^r\T7-; vwcv

nusi- tuose,
tzv-n VlotGVPiGl--- — np tik mies-

smaližių ir nykščiu, paėmęs 
bent tris vietas per pačiu^ 
ašmenis, su nykščio nagu 
stipriai gremžtelėja ir iš
temptomis ausimis klausosi* 
atsiliepiančio balso, kokiu 
skambėjimu skamba: ar lai
bai, ar storai, aštriu, plonu 
ar birzgiančiu žvangėjimu

tuo atveju, jei jie patys žydų 
šaudyme dalyvavo, jie turį 
būti nuteisti aukščiausia 
bausme, taigi kalėjimu iki 
gyvos galvos. Byla buvo grą
žinta Auricho teismui iš 
naujo spręsti, kuris ja dabar 
ir nagrinėja. Teismo spren
dimas dar nepaskelbtas. By-

atsišaukia ir kaip ilgai tas los duomenimis? 1941 m. važvangėjimo bakas joje 
pasilaikydamas virpa, ar 
kaip trumpai tesitęsia...

Tuomet tokių prityrusių AR KARALIAUČIUS 
specialistų, kūne mokėjo vi- į ATITEKS LIETUVIAMS? 
šokių gudrybių, ir būdavo iš-’
l'PR len mne rl u------------ —_

sarų ties Šilute buvo sušau
dyta 220 žydų.

bet ir miesteliuose,
bet bidonus doleriu, kuriuos! I!ilktk Vadinasi p^sirapin-; būdavo dideli atlaidai su
turim sudėti mes v'isi. Taigi dav° s,c.nus 5U?ta!?>'tl ar at‘ 
matai, tėve, kad vienai elgX- nauJ!Pt,' . l,nre!ku
tu kia ei išnvkus atsirado žemdirbystes padai tų kla.ei išnykus, atsirado daiyti 0 tie |rankiai ir pa

— Cia Maiki atrodo : daigai štai: ai klas, ratai, ve- Įvairiausių, skirtingais var-
cia, Maiki, atroao, žė~ akėčios, tekiniai, dais dirbtuvių pagamintų 

siekti pyiagai. Atiodo, kad plūgai, roliai, volkai, dalgių. O jos būdavo ko ne
v. • n- .- ---------į ėbliai, visos atsiųstos iš Austrijos

31 ^vas n0 j davo ant saidvokų ir, atkišę , ; ‘ , t • , grėbliukai, piautuvai, kastu- arba iš Vokietijos,
būti čigonas. S įvai, brauktuvai, pakinkalai, Dalgei išrinkti, kuri ge-

turetų daugiau razumo. < J riau?ia< atsirasdavo iš kai-
j balžienai, atsijos, viržės, pa-, miečių tarpo tokių tikrų 
važos, vadelės, virvės, pir- specialistų, kūne iš tikrųjų 
magaliai, veržtuvai, painas- mokėdavo gerų ir prastų 
riai, kamanos, pančiai, bal- dalgę pažinti ir atrinkti, ku-

parašydavo.
— Tiesa, tėve, Amerikos 

laikraščiai dažnai pasijuok

— Vot, vot, Maiki, tu čia 
ištraukei mane už liežuvio. 
Aš tik kų norėjau tavęs pa
klausti, kur dingo Amerikos 
ubagai? Atsimenu, kai aš

garsiais kermošinis ir tur-

Vizilrmvn
toks specialistas būdavo pri
tyręs ar įgudęs rinkti dalgę, 
pasirodydavo tiktai vėliau,

zr i 1^7 _  i,laijjt-Mvs vo
kiečių arganas Vokietijoje 
"’Memeler Dampfboot“ ke
liais atvejais plačiai palietė

kus naujų gaiš. Cia prigarmėdavo viso- per šienapiūtę, piaunant žo-Į JAV lietuviu spaudoje (pvz. 
argų pasi- kiaušių vertelgų, be kita ko,| ypač trako pievų žolę, o ”Naujienose“. P. Dirkio) 
kiai ir pa- priveždavo kupinus vežimus dar labiau — vilkaplaukį. . ,

davo is čigonų karaliaus. Ar; tiR atvažiavau Amerikon, tai 
evas norėtum, kad jie juok.lub bQdavo visuf j|na 

tusi ir is musų karaliaus? | j ir-motelys sždė-

rėtum būti čigonas? , rankas, prasydavo almuž-
Ne, Maiki, čigonu ašį nos. O dabar ir su žiburiu u-

nenorėčiau būti. Į bago
— Tad nesvajok apie ka-'

raliu.

nerasi.
Tai yra progresas, tėve. j 
— O kų tas reiškia?
— Tai reiškia, tėve, kad» 

myli. pasaulyje pradeda įsigyventi i •
leneS. to Vll-Člltioi',, l-i.-iloro/inoc

SOVIETŲ S-JE TIK 8 MIL. i 
TELEVIZIJŲ

— Ale vistieK. Maiki, a- 
merikonai karalius
Renkasi rožių karalienes, ta viršutinis visuomenes 
obuolių karalienes ir dar ki-f gluogsnis su karaliais ir ba- 
tokias. Milionierių moterys jorais, ir nyksta pats že- 
tyčia važiuoja Anglijon. kad minusias su elgetom ir skur- 
gautų karalienės ranka pa- džiais. Iškyla vidurinis luo- 
bučiuoti, ar nors ištolo prieš mas be karalių ir elgetų. i r j <7_i • i 
ja pasitursinti. O kai su- _ Ale kaii.'ta< pasidarė ' P d'V -k,ctlJos <luomcnls^
"i-ižta tai didžiuoiasi nrieš M L-7 k- ii- t 5U l°s 06 mllionals gyvento- 
grįžta, tai cticiziuojasi pnes Maiki? Nu, tegul jau atsi- - v Vlll.
kitas, kad gavusios netoli buntavoję žmonės nukapojo ’

(E) Šiuo metu Sovietų Są
jungoje yra užregisti-uota 
daugiau kaip 8 milionai te
levizijos aparatų, veikia 130 
televizijos siųstuvų ir 250 re

nai, balneliai, pavalkai, pa- 
kilos, sarai, lankai, pastar-

Kaip daigės,Ikat!1,ilpUitr'jų Pa^kymus Klaipėdos ar 

kainos būdavo labai nely- klausimais. Laik-
gios ir nevienodos. Dalgių laSVSTA . PnJ,ažista-
priveždavo brangesnių, pi- k.adJAV lietuviai jau pus- 
gesnių ar vidutiniškų, taip slmtls metlJ v-vst^ L^'va velk-

ri minkšta, kuri kieta, kuri 
vidutiniška ar dar kitokia, i 

buvo žinoma,

pat didesnių ar mažesnių. 
(Bus daugiau)

VOKIETIJA

Prof. V. Jungferiui—70 m.

metų vystą gyv; 
lų savo tėvynės laisvinimo 
baruose. Dėl lietuvių reika
lavimų, pageidavimų Ryt
prūsių klausimu, vokiečių 
laikraštis pastebi: "nei lietu
viai, nei amerikiečiai ne- 
spręs Europos valstybių sie
nų pertvarkymo“. Esą, jie 
vieni tais reikalais nebūsią 
kompetentingi. Vis dėlto 
laikraštis pripažįsta, kad

(E) Gegužės 6 d. žino-
nakai, pakunktės, stipinai, Jiems buvo žinoma, kuri (

J dzinguliai, botagai-botko- dalgė gerai skambanti, kun d'- ''lkt- Jungferiui sukako 
televizijos siųstuvų ir zou re- t^’k,,, ir dar kitokios blogai, kuri bukai tarškam; !” m«‘M amžiaus. Pirmieji
transliacijos (perdavimo) ' k . (i klni 8maiIiai bartkanti> | jo ryšiai su lietuviais, ji su- J4V lietuviai nors gerai isi
stočių. Būdinga palyginti ?.u__ , ..5,. „ločio kokio išrieti- artinę su Lietuva, buvo 1916 ?Būdinga palyginti numinėtų daiktų ūkinin- kokio pločio, kokio išrieti-1 'pp.'J?J? taisę Amerikos žemyne, ta-

karalienės pastypsoti ir kad 
esąs pašėlusiai didelis una- 
ras. Nu, tai ka tu ant to sa
kysi, a?

— Tai yra senovės tradi
cija, tėve,

karaliams galvas; Rusijos šiuo metu yra per 7.7 milio- 
televizijos aparatų. So-, ° . Jj , nų televizijos aparatu, so-bolsevikai savo carų įgrūdo , -V, c • ’’__ 1____ *i ridena ir sušaudė Ale sa 1 xle^ Sąjungos gyventojų 

; \ J " ,e'.A ® | skaičius š. m. sausio mėn. 1
kyk, kodėl ubagai išnyko? ; d sjekž 22:j milionus 
- Pne to daug pnsidejo jAv 57 mj|ionai tele.

tradicijos sunkiai išgyven-j niai jau pradėjo reikalauti,! vl21J0S aPaiatl?- 
dinamos. Tai yra lyg ir koks; kad pasenusiems žmonėms ; • —
prietaras, kuris seniai jaut būtų mokama senatvės pen-
gali būti savo prasmės nete-j sija iš valstybės iždo, ir te
kęs, tačiau silpnavaliai žmo-j nai seneliai jau seniai aprū- 
nės tiki, kad vistiek jis rei-į pinami. Amerikos Socialis- 
kalingas. , tų Partija taip pat įrašydavo

— Maiki, aš nesuprantu,! sovo progiamoje reikalavi- 
ka tu čia norėjai pasakyti. • mą aprūpinti bedąrbius ir

LENKIJA

Užsienio prekės tik 
valstybės parduotuvėse
(E) Nuo š. m. balandžio

kui daugiausia tekdavo su- mo. kokio išlenkimo, kad ne m-Plungėje. Gavęs dr. laip-
rirūnintfbūriančia šienapiū- tik pati jos iškarpa būtų sni uz disertacijų apie Lietu- ciau kalba, rašo ir reikalau 
te™Į• krfku rtlSn^ii Xi- nuolaidžiai einanti ir kiek 'os medžio eksportą, 1925 j. teisių atstatymo jų tavy.

i ..

ruošti tai didelei metinei nuo kojos atstumo, bet kad 
darbvmetei, — turėti ko ge- ii' pati dalgės viršūnė būtų 
ri<iilsis. dslęG. padniyts pslcn^rvi, sklsincii,

Anais laikais mūsų pa- is tolo ir apvaliai nusmailu-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys vra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių

m. pradėjo dirbti Kauno nėję. Dabar kartojamas ne 
(vėliau Vytauto Didž.) uni- pirmą kartą laikraščio jau 
versitete docentu — ligi skelbtas teiginys — grįžimas 
1940 m. dėstė visuomenės ū- į savo tėvynę turi būti pa- 
kio istoriją, sociologiją ir kt. remtas teisėtumo, laisvo ap- 

Sukaktuvininkas gerai pa-; sisprendimo dėsniais. Pyks- 
žįstamas tiek Lietuvoje, tiek tama dėl vokiečiu mokslinin-
Yakaruose gyvenančių lietu
vių kultūrininkų, ekonomis
tų. teisininkų. Jo didelis nuo-

įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemų pelnas lietuvių tautai — vi 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- gos eilės iliustraotų knygų 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, apie Lietuvą paskelbimas, 

j silpni jungiasi prieš stipra, diplomatai ieško talkininkų. Jo raštai pradėti dar 1918 •1 d. Visos iš užsienio gautos,_ .................... t___  . .... _
dovanų prekės Lenkijoje lei- kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors m. Drauge su prel. K. Jesė- Į 

— Aš norėjau* pasakyti,! pasenusius žmones valstybės džiama pardavinėti tik vais- įr jam tenka pnešu dantų ir aštrių snapų paragauti. nu sukaktuvimnk^yra iš-į
tybės laikomose parduotuvė- . . , •....____ i._ ;___ :___ vertęs Daukanto nuną .1
se. Įsakymas liečia prekes,!1 • •

•7----- X-------- •/ 7I f ~ -v

kad savo laiku Anglijos ka-" lėšomis. Kapitalistai ilgai 
ralių garbino ir mūsų Ameri-1 tam priešinosi. Bet kai prie 
kos gyventojai, ypač tie, ku-' Roosevelto šį kraštą ištiko kurios 
rie buvo iš Anglijos atvykę, baisi krizė ir keliolika milio-i se * 
Tačiau su laiku jie susi pra- nų žmonių pasiliko be darbo1 kur 
to, kad jis jiems nereikalin
gas. Pakėlė revoliucijų ir jo 
nusikratė. Tačiau kito kara
liaus jau nerinko. įkūrė res
publika ir išsirinko prezi
dentą. Jis renkamas ketve-

ir be duonos, tai norom ne-' kail 
norom kongiesas buvo pri- buv 
verstas Įvesti senatvės pensi- privatiems pardavėjams,
ją, vadinamų sočiai security. į ;------—;-------- ;--------- -
Nors ta pensija yra menko- Nėra Pirkios’ kurios nereikėtų' 
ka, vis dėlto pasenusiems sluoti- į

kų, teologu ir politikų laiky
senos Oderio-Neisės sienos 
klausimu: esą, ’’dėl šventos 
ramybės“ jie kalba apie tos 
sienos pripažinimą.

800,000 TURISTŲ 
SOVIETIJOJE

. . , _________ ___ , . (E) Pagal sovietinio vals-
Murklvs vra rašvtoįo A. Giedriaus apysaka jauniems Daugiausia dėmesio verti du tybinio biuro "Inturist“ na-

pažįstamiems. Apysa
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadw«y------ :------ So- Boston 27, Ma««.

buvo parengęs lietuvių liau- kraštų atvyko iš Norvegijos 
dies dainų vertimus (”Litau- (75,000), toliau seka 20,000 

i ischer Liederschrein“, 1939) prancūzų. 1.000 anglų 
1 ir rašė žurnaluose, yra kelių' 17, 000 amerikiečių.

ir

i
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MOTERĮ! SKYRIUS
KIPRAS BIELINIS
••Teroro ir vergijos imperija

'TRUPUTIS PSICHOLOGUOS“

(Tęsinys)
Laisvėje būdamas, skaičiau apie biaurius kankinimus, 

vykdytus įvairiais laikais ir Įvairiuose kraštuose, bet tai 
buvo tik menki šešėliai, ką aš dabar čia mačiau ir girdėjau.

Tardytojo "paskaitą“ nutraukė duryse pasirodęs Ber- 
gėris. Jis vilkėjo baltą chalatą, jo rankose buvo odinis 
krepšelis, kokius paprastai naudoja gydytojai mediciniš
kiems Įrankiams sudėti. Ostroverchovui priėjus, jiedu 
kažką tyliai aptarinėjo. Nugirdau keletą posakių:

— Manikiūro nereikės. Jis jau paveiktas. Vietoje fi
zinio aš panaudojau psichinį Įtikinimo būdą.

— Koki būtent? — paklausė žmogus baltame cha
late.

— Atlikau trumputę paskaitėlę štai apie tai, — aki
mis apžvelgęs lentynas ir spintas, pasakė tardytojas.

Bergeiis mirktelėjo ir žviegiamu, nelabai panašiu Į 
žmogaus juoką, balsu pridūrė:

— Akivaizdinės, taip sakant, psichologijos truputėlis, 
drauge tardytojau.

— Gerokas truputėlis, — patvirtino Ostroverchovas.
Kravcovas abejingai pažvelgė Į mane. Jis neigiamai 

pakratė galvą ir tyliai pasakė:
— Beveik panioštas, bet nevissiškai. Reikia dai- pa

spausti. Nedaug.
Tuo metu aš tikrai buvau beveik paruoštas visokiems 

"prisipažinimams“.
Kankinimams skirtas kambarys mane sukrėtė; siau

bas nusiaubė, palauždamas ryžtą priešintis. Dar vienas, 
kad ir mažiausias "fizinio Įtaigojimo“ metodo pakartoji
mas, ir aš pasirašyčiau bet kuri tardytojo man pakištą 
prisipažinimo popiergalį. Bet Kravcovo pasakymas prieš 
mano norą mane paveikė ir paskatino priešintis.

Ostroverchovas, pribėgęs prie manęs, nuspaudė ma-1

AKTORĖS IŠDAIGOS

Aktorė June Lockhart plukdo savo persu veislės katiną.

Kodėl moterims nešalta, 
plonai apsivilkus? j _______

Dėl dviejų priežasčių. Pir 
ma, gamta apdengė moteris!

išlaikytų savo foi-mą, Į krep-
i šelių vidų reikia'Įpilti perli-
; nių kruopų ir kepti, kol tešla

.. | gražiai apguls ir visai iš-
poodiniu riebalu q Teshil: 1° unciJM keps. Ataušinus išberti iš
poouiniu ueoaių 3 uncijos sviesto ar margan-

Salotų krepšeliai

nn oiixx_7 amuiiy*
— Tu paruoštas prisipažinti? Ar ne taip, mielasis?
Aš su neapykanta ištariau: "Ne.“
Tardytojas pradėjo mane švelniai Įtikinėti.
— Priešintis neprasminga, mielasis! Vistiek prhipa- 

žinsite. Kam tęsti?
Atsigręžęs Į kūno mechaniką, jis paklausė:
— Pasakyk, drauge Kravcovai, kiek žmonių atlaikė

šį... kambarį?
— Nieks... Čia... mano kabinete prisipažįsta arba... 

miršta nuo širdies smūgio.
— Jūs matote, — tęsė tardytojas. — Užsispyrimui nė

ra tikslo, mielasis. Paskutini kartą patariu pasirašyti.
Ir vėl atsakiau: "Ne.“
Ostroverchovas susierzinęs nusispiovė, mostelėjo ran

ka, Įsakydamas:

Jurgis Baltrušaitis 

UPELIS

Va, upelis, va, giedrutis —
Kas jam akmen«, kas jam kliūtys! 
Žemėn jis giliai įdubo 
lr čiurlena, straksi, skuba...

Bet tenai, kur širdys kali,
Veikiai čiurškia jis pro šalį —
Lyg aplenkia vargo klėtis,

Kad netektų jam žmonėtis...
Tu vis sergies žemės grumstų,
Kad tavęs jie nesudrumstų,
Bet pasuk, upokšni, kelią
Ten, kur vargšui širdį gelia.

* * *
Henrikas Nagys 

VYTURIAI

Vieną rytmetį vėjas svaigus — 
Jaunikaitis plaukais palaidais — 
siautė vienas šaltaisiais laukais 
ir išmetė jus į skliautus!

Dabar jūs plazdate baukščiai 
pilkais sielvartingais sparneliais — 
ir padangė skamba taip skaudžiai, 
lyg stiklo varpeliai.

storoku
sluogsniu, kuris yra pirmos 
rūšies saugiklis, prilaikantis 
šilimą ir nejleidžiantis šal
čio.

Antra, moterų medžiagų 
apykaita yra kiek lankstes
nė, negu vyrų. Ji padidina 
šilimos gamybą žiemą ir su
mažina vasarą. Karštam* ore 
moters oda yra 8' < šaltesnė, 
negu vyrų.

Kodėl moterys nuolat už
uodžia ką nors degant ar 
girdi norint įsilaužti?

1 ai Įrodymas, kad moterų 
juslė yra jautresnė, negu vy
rų. Jos uoslė, o taip pat ir ly
ta yra aštresnės.

Kodėl moterys taip leng
vai meluoja?

Iš tikrųjų melus skleidžia
p°

geriau moka pameluoti, ap-‘ nu° rankų nejsiltų tešla, plo- 
gauti, suklaidinti, išsisukti. nai iškočioti ir išspausti ap- 
Tai, kaip ir nujautimas, am- valius paplotėlius. Suteikti 
žinai senas fiziškai silpnės- jiems krepšelio pavidalą ir 
nės lyties ginklas. Savo silp-i dėti i mažas, riebalais ištep- 
numui pakeisti moterys vi-' tas skardines formeles. Kad
sada pasitikėjo strategija, '_________ ______________
jos pačios išmoko greičiau'

Į suvokti, akyliau stebėti ir su- i 
gebėti pasitraukti. Moterys Į 
Įsitikino, kad, jeigu jos yra! 
prie sienos priremtos, geriau • 
yra panaudoti žodžių jėgą 
ii- vaizduotę.

Kodėl moterys taip įtari
nėja vyrus esant neištiki-

no, 3 unc. grietinės, 2-3 
šaukštai vandens arba pie
no, 1 kiaušinis, 1 šaukštelis 
cukraus, truputis druskos.

Iš šių produktų galima pa
gaminti 10 nedidelių krep
šelių.

Salotoms: 5 unc. virtų 
bulvių, 3 unc. šviežių arba
konservuotų agurkų, 2-3 un- (E) TWA aviacijos b-vės 
cijos v u tos paukštienos ar į lėktuvų keleiviams dalina- 
kitokios mėsos, virtos žuvies mi Europos žemėlapiai, ku-

krepšelių kruopas ir dėti 
daržovių salotas, pagamin
tas su mėsa, žuvim ar vėžių 
kakleliais. Viršų papuošti 
kietai virtais kiaušiniais, ža
lomis ar kitokiomis daržovė
ms bei žalumynais. 

NEMOKŠŲ DARBAS

ar vėžių kaklelių, 2-3 unc. 
padažo-majonezo, druska.

Šios salotos gaminamos 
taip, kaip ir su mėsa.

Tešlą gaminti taip: išberti , .. ., T.
miltus ant kočiojamos len- klJOS nbo?e’ 0 Kaunas es?s

riuose apstu netikslumų. 
Tuose žemėlapiuose Lietu
vai priskirti Rytprūsiai, ta
čiau Vilnius atsidūręs Len

Kodėl moterys šitaip elgiasi
Kodėl moterys taip ne

lanksčiai meta rutulį ar bė*

I
gai

Tai pareina nuo jos kaulų

Kodėl moterys dėsningais 
laikotarpiais ima namus va
lyti, baldus perstatinėti?

Jei vyras, parėjęs namo,

Moterys tai aiškina, kaip 
rūpinimąsi, kad vyrai nepa
bėgtų nuo savo pareigos. 
Motervs mano. kad vvrai iš•r y -----  - v--------------—

prigimties nepastovūs ir Į 
vyrų bei tėvų pareigas ne
žiūri pakankamai rimtai.

Moteri gąsdina jausmas, 
kad ji save surišo su tuo, 
kuriuo negali pasitikėti.

Kodėl moterys dažniau 
keičia savo nuomonę, negu 
vyrai?

Moterys negreitai apsi
sprendžia, bet kai jau apsi
sprendžia, paprastai laikosi 
tos nuomonės. Iš tikrųjų vy
rai dažniau keičia savo nuo-

| sudėties. Moterų rankos per, randa kambary viską kitoj monę. Dr. Kari F. Robinson 
Drauge gydytojau! Paruoškite Įrankius! Drauge Į alkūnę yra labiau sulenktos,; vietoj, jis tegali kaltinti . ® Northwestern universite-

kūno mechanike! Veikite!
"Manikiūras“

Ostroverchovo Įsakymą Kravcovas tuojau bematant 
Įvykdė. Greitais, įprastais ir tiksliais judėjais pastūmė 
mane prie vieno stalų, plačiu savo delnu prispaudė mano 
rankas prie viršutinės lentos, koja padūmė mane Į kėdę su i moteiys nerangiai, kojas

i negu vyrų. Tas trukdo joms
j gerai mesti rutulį. moterų liauka vra didesnė iri -------- ™

Moterų kojos per kelią Į "a^avo nuomon?» ne«" m°

žmonos skydinę liauką. Ta •to ^ad vyrai du ar
net tns kartus dažniau kei-

““e negu vyrų
taip pat yra labiau sulenk- . , ® . ’ .. ® /tos, negu vyrų. Todėl vyrai> todel motenms Ji suteikia 

bėga tiesiai ir grakščiai, o

aukštoka atrama. mesdamos lauku. Todėl mo-

daugiau jėgų ir entuziazmo.. 
Be to, moterys turi nuolati-! ° 
nį mėnesinį "perėjimo pa
skatą“, kuris skatina jas ju
dėti, viską gražiai sutvarky
ti.

Kūno mechanikui nereikėjo nei pusės minutės, kad 1 terys sunkiau išlaiko pusiau- 
pririštų mane prie kėdės ir rankas prikaustytų prie stalo j svyrą ir labiau linkusios pa- 
lentos. Kravcovui paraudus vieną ant stalo buvusių myg-1 virstl-
tukų, iš stalo skylių iš abiejų mano rankų pusių iššoko j ---------------------------------------------------  ■ ■—•------------------
šešios apyrankių puselės. Sujungus galus, apyrankės pri- ; niausiąs ir ne doriausias, bet vidutines.
spaudė mano ranka? delnais žemyn prie lygaus poliruoto , Pasilenkęs per mano petį, Ostroverchovas, kvėpuoda-
medžio. Viena apyrankė prispaudė mano keturių pirštų mas man Į veidą, saldžiu balseliu šnekėjo:
antruosius vidurinius narius, antra — nykštį ir rankos rie- _ Pradėkite prisipažinimą! Nelaukite manikiūro.
šą prie delno, trečia — patį nešą. Po to kūno mechanikas Juk baisiai skaudės. Na, kaip?
diržais priveržė prie kėdės mano pečius, kaklą, alkūnes ir Spazmiškas pasipriešinimas, susijaukęs su apatija, 
kojas. Šie veiksmai taip greit buvo atlikti, kad aš nespėjau1 dar nepraėjo: aš neigiamai pakračiau galvą, 
pagalvoti apie pasipriešinimą. Prikaltas prie stalo ir pri- — Drauge Bergeri! Pradėkite! — šūktelėjo palei 
rištas prie kėdės aš beveik negalėjau judėti. Stalai buvo Į mano ausį tardytojas.
siauri — pusmetrio pločio. Mano rankų pirštai per 2-3 cen- Gydytojas neskubėdamas pakėlė spiritinės dagtį, pa-

Kol bernelis—tai balandėlis, 
kai vedė—tai apuokas.

* * *
Darbas gėdos nedaro.

tos arba i dubenėlį, pridėti 
suminkštintą ir gabaliukais 
išskii-stytą sviestą, kiaušinį 
ir truputi vandens ar pieno.

Lietuvos sostinė. Atrodytų, 
kad žemėlapio autoriai ame
rikiečiai simpatijas reiškę 
lenkams, nes, be Vilniaus, 
Lenkijai priskirtos dar Balt- 
gudijos ir Galicijos pasienio 
sritys, jau seniau prijungtos 
prie Sovietų Sąjungos. Esa
ma ir daugiau netikslumų, 
pvz., Čekoslovakija pažymė
ta jos prieškarinėse ribose.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusk, kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
▼irtais ......................................... $4.00

LIKiuvA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir (domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lia 453 pal. Kaina ...................$4.50

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

timetrus buvo išsikišę iš kitos stalo lentos pusės.
Priešingai Kravcovui Bergeris dirbo lėtai. Jis lėtu žings

niu priėjo prie stalo, pastatė ant jo ir atidarė savo čemoda
nėlį. Žvilgtelėjau į jį, nustebau, kad neturiu baimės. Tai, 
ką pamačiau, atrodo, turėjo mane nukrėsti, bet manyje

vilgė vatos gabaliuką spiritu, tiksliai apšluostė mano pirš
tus, kiekvieną atskirai. Po to spiritinės ugnelėje iki rau
donumo įkaitino vieną adatą ir klausiamai pažvelgė į Os- 
troverchovą. šis nekantriai linktelėjo galva. Bergeris pa
kėlė mano rankos smilių ir iš lėto smeigė po nagu adatą.

buvo tik nuovargis ir atbukusia visa kam apatiškas jaus- j Dėl nepakeliamo skausmo nesulaikiau išsiveržimo 
mas. Mano nervai į vĖką, kas kankinimų kambaryje buvo i laukinio šauksmo, truktelėjau, kad pakilčiau iš kėdės, bet 
matyta ir girdėta, nereagavo. I diržai su apyrankėmis mane kietai laikė. Antroji adata įsi-

Bergerio čemodanėlis perpilnas buvo įvairių komp
lektų adatų, įsmeigtų į medžio gabalėlius. Buvo adatų 
plauko plonumo ir skrybėlių segtukų storumo ir pagaliau 
panašių į gramafono adatas, plokščiai nusmailintas. Ten 
pat tam tikrame lizdelyje buvo spirito lemputė su dagtim.

Balto chalato žmogus, ištraukęs lemputę, Įžiebė ją, 
pradėjo išsiiminėti adatas vieną po kitos. Jis ėmė ne plo-

smeigė į antrąjį pirštą, paskui į tretįjį, ketvirtąjį ir penk 
tąjį. ' '**"***’*

Baisūs deginantieji skausmai varstė mano pirštus. 
Bet baisesnįjį už skausmu buvo šlykštusis degančio kūno 
kvapas, skverbiąsis į mano uoslę. Nuo to šlykštaus kvapo 
man pasidarė bloga, aš nustojau sąmonės.

(Bus daugiau)

GRAŽI "MARINĖ4

Motery marinu majore Jen- 
ny Wren tikrina šokėjos 
Kathy Kehrle uniformą, 
kurią šokėjos dėvės Radio 
City Music Hali programoj, 
ryšium su motery mariny 
20 mėty sukaktimi.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. E. Žako j- 
domūs atsiminimai, 477 pal., kai
na ........................................ $6.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelln. 
istorinis romanas ii žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.5*

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

1 DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio (domūs atsi. 
minimai, 464 pal., kaina... .$6.00

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

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

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

MILŽINO PAUNKSNĖ, Balio Sruo 
gos trilogiška istorijos kronika, 7? 
psl., didelio formato, gera po pie 
ra, kaina..................... .......... $2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. 180 (zsl. Kaina .. $2.0<

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti u 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 pusi. kaina ......................$5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ........................... $1.26

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psL Kaina .... ••••••••«••- $3.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos^pagrin-U DletOJl

Paulius Galaunė, didelė 
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96_ psl.

dai.

Kaina 

SENOVĖS u:

60

PINIGAIETUVIŲ
liausiu taikų iki Lietuvos ne

priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, $96 psl., gera. popierius.

.............. >10.00
ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti virtai, 681 puslapis.

•tODEL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, (domūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

•'OCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.................... $0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

LEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct

BĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati- 
lifikio meistriškas aprašymas, kaip 
karui _ einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

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

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

4AŽO.TT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. I.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 

..................................... $5.00.

, ’EZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 8 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 j vairių lietu, 
viškų ir kitų tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.26

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

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

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kali 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS. SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJfF PROGRAMINĖS GAL. 
RĖŠ, $2 paL, kaina......... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl. kaina .. $1.$$

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

S3fl E. Broadvray — : - So, Boston 27, Ma
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Vliko pirmininkas Washingtone
Ryšium su vykusia NATO Bačkiui, buvo aptarta daug

VIETINĖS ŽINIOS

konferencija Ottawoje ir JV 
nuolatiniais pasitarimais su 
Sovietų Sąjunga Europą lie
čiančiais klausimais, š. m. 
gegužės 24 dieną dr. A. Tri
makas lankėsi Valstybės

Lietuvos klausimų.
Ta pačia proga Washing

tone buvo susirinkusi VLI- 
Ko Politinė Komisija, ir ji 
drauge su VLIKo pirminin
ku svarstė Lietuvą liečian
čius klausimus ir kartu ap-Depaitamente, AVashingto- 

ne. tarė visas naujienas, sužino-
Ilgokai užtrukusiame pa- tas Valstybės Departamen- 

sikalbėjime su departamen- ' Tk ' ’ ' ’
to pareigūnais, buvo paliesti

Sukuria

Vytautas Dilba ir Dan*
Artinasi Baisiojo birželio gegužinės vieta žymiai pa- Liaugaudaitė susituokia šį 

sukaktis j gražinta, todėl ir nemažo j šeštadienį, birželio 8 d. Ves-
Kitą savaitė sueis 22 me- būrio susirinkusiųjų nuotai-Į tarinis pokylis bus 1 v*L po- 

tai, kai žiaurieji enkavedis- j ka buvo gera. _Į P*®* Tautinės S-gos nušluo
tai tūkstančius lietuvių, net! Ten leistus laimėjimus
vaikų, moterų ir ligonių, su- laimėjo: I-jį Julija. Ar
gaude kaip gyvulius išvežė lausikenė, II-ji — Cassie Ja

neliūnienė, III-jį — Juozas 
Sakalauskas, IV-jį — Ona 
Stankienė, V-jį — Larry

į Sibirą ir kitur vergų dar
bams.

se.

TIKRA TEISYBĖ

Ar turi šitas 
knygas?

pagrindiniai Lietuvą liečią 
klausimai: sovietinio kolo
nializmo panaikinimas Lie
tuvoje, sudarymas laisvės 
sąlygų tautos apsisprendi
mui, dėl ko šiandien kovoja
ma visur, kur tik yra nelais

tė. Posėdyje, be jos pirmi
ninko dr. D. Krivicko, dar 
dalyvavo dr. J. Pajaujis, dr. 
V. Viliamas, pulk. K. Škir
pa, inž. A. Barzdukas.

VLIKo dvidešimtmečiui 
paminėti leidinio rašinius 
rašytojas Algirdas Lands
bergis pradėjo versti j anglų

Bostone ta sukaktis bus, 
minima šeštadienį, birželio; Svelnis. 
15 d. 7:30 vai. Šv. Petro pa
rapijos salėje. Susitvarkyki
me iš anksto, kad galėtume 
tame minėjime dalyvauti.

Pirmoji gegužinė pavyko

A. Zinskai grįžo iš Floridos

Pakalbink 
mynus ir 
kyti “Keleivį, 

i tams penki
i
I

draugus, kai-

NAUJIENA

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų
Sąjungą. DIDYSIS SAPNININKAS. 185

Joje rasite bendrų žinių psl,. kaina ..................... $1.50
apie Sovietiją. apie jos pa-.L1^• RESPUBLIKOS
dėti, kaip bolševikai paėmė; lapiu , k£ina .. $0.75
valdžią, tvarko ūkį, kokia GYVULIU PROTAS, 212 psl..
yra darbininkų padėtis, apie kaina 75 centai, 
koncentracijos stovyklas, są- LIETUVOS žemėlapis kai.
žinės laisvę ir tt. ir LL na ...........................

Ypač šiuo metu ji naudin-! NIHILISTAI. 3 veiksmų trage. 
ga ir įdomi paskaityti. Jos j kaina ....
kaina tik 50 centų.

Pereitos savaitės pradžio
je Antanas ir Ona Zinskai,_______
mūsų laikraščio įdjrni” knygos dar tuHme

Ar Romos popiežius yra 
Kri’tau* vietininkas? Šitos

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

................. $o.20
į DĖL PINIGŲ. 3 veiksmų dra- 
į ma. L. Tolstojus, 62 psi.. kai

na ....................................$0.35

vų tautų, kad šitie reikalai kalbą. Buvę VLIKo pirmi-
be atvangos būtų keliami 
Jungtinėse Tautose ir šiaip 
tarptautinėse konferencijo
se, kuriose svarstomi įvairių 
tautų klausimai, kad JV,

Pereitą sekmadienį Berni
ce Claire Fanu sodyboje bu
vo pirmoji šio pavasario ge
gužinė, kurią rengė Sanda
ros 7-ji kuopa.

Diena buvo labai graži,

, i joomios knygos dar turime- „   ;
iš Dorchesterio, grizo is r lo-• nedidelį kiekį. Ją parašė! Vacys Kavai 
ridos, kur praleido apie še- kun. M. Valatka, 227 psl., ^Ų GIESMĖ, 
šius mėnesius poilsiaudami kaina tik . .1.20. ~~ ’ romanas, 201

Kavaliūnas. KAL-

! LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 psl.,

dr. F. Ma
kakų $0.25

kaip didžioji pasaulinė jėga, t Mykolas Krupavičius ir Jo- 
su pavergtosios Lietuvos ir, I nas Matulionis

ninkai pradėjo prisiųsti sa
vo trumpus žodžius, kurių 
jie buvo leidinio redakto
riaus paprašyti. Jie yra:
prof. Steponas Kairys, prel. keliomis jūrininkų unijomis

šius mėnesius poilsiaudami kaina tik 
ir Antano sveikatą stiprin
dami.

Serga

GERIAUSIAI PASILSĖTI 
PER ATOSTOGAS

aplamai, su pavergtosios Eu-1 
ropos dalies klausimais pla
čiau supažindintų ir kitų 
kraštų diplomatijas, kuriom 
šie klausimai yra tolimesni. 
Atsižvelgiant į dabartinę 
tarptautinę padėtį, buvo na
grinėta visa eilė klausimų,

ELTA

ATOMINIS LAIVAS 
NEJUDA IŠ VIETOS

G ALVESTON, Tex.—Jau 
antri metai, kaip Amerikos 
pirmasis atominis prekinis 

kas šiuo metu būtų darytina! laivas ”Savannah“ stovi pri- 
svarbiausiajam tikslui at
siekti.

Pasikalbėjimas

Kovingiausia pasirodė ma
šinistų mechanikų unija. Jos 
nariai buvo apmokyti vy-

Jonas Andriukaitis iš A-į
von, Mass., vėl guli ligonine-j Prie atviro Atlanto jūros pliažo.
je.

Bronei Venckienei iš So. 
Bostono Carney ligoninėjeriausybės lėšomis prižiūrėti / 0 acijos.

atominę varomąją masiną r J 1

pušų pavėsyje gražioje lietuvis 
koje JANSONŲ vasarvietės 
viloje

į STABMELDIŠKA LIETUVA, 
premijuotas! 32 psl., kaina ............... $0.10

romanas, 201 psl., kaina LIETUVOS SOČIALDEMO- 
$2.50. Į KRATŲ PARTIJOS PROG-

Vytautas Volertas, UPĖ j 32 PS‘ ’
l^^l^TaSa^P’r0°manaS’! JAUXASIS SOCIALDEMO-
332 pri., kaina $3.o0. > KRATAS Nr 4 ir 5>

Alė Rūta, PRIESAIKA, į 35 centai
Didžioji meilė, II d., romą- SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
nas, 309 psl., kaina . . $2.50. riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai-

Alė Rūta, MOTINOS na ....................................5075
LSDP FOR LITHUANIA’S 

FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psi.. kaina 50 centų

RANKOS, romanas apie 
•motinos meilę, jos tikslą ir
J rūpestį išauklėti savo vai- „__

Viloje Audronės erdvūs kam-1 kus Dilnais žmonėms ir ti ^PRIKLAUSOMOS LIETU- bariai ir gražus pušvnas — par- zmonemi* ir U- , VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-
' krais lietuviais, 397 psl.,: rys. 225 pst, kai.m .. $5.00

kaina $4.00. ‘anarchizmas. 29 psl., kai-
Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO-- na .................................... $0.15

SPARNIŲ SOSTAS, premi--lš dūminės lūšnelės. K- 
juotas romanas iŠ politinių ; Krauėiūnr eilėraščiai. 124 
emigrantų gyvenimo, 268 P®1- kaina ....................

AUDRONĖ”
jiems greičiauLinkime 

pasveikti.reaktorių. Algos jiems buvo 
paskirtos nuo $14,000 iki 
$22,000 per metus.

Navigatorių unijai pavy
ko išsiderėti dar didesnį at
lyginimą. Tuo remiantis me
chanikai pareikalavo paskir
ti ir jiems didesnes algas.

Svarsto diržų klausimą

kas
* Viloje “Audronė” erdvūs 

kambariai ir gražus pušynas — 
parkas.
* šiltos Golfštremo srovės at
viros jūros pliažas tik 7 minutės 
pėsčiom.

Siūloma, kad automobi
liuose būtų'privalomi diržai,
nes jie daug keleivių apsau- ____
gotų nuo sužeidimų ir net] tos poilsiui ir žaidimams, 
mirties. Massachusetts vals- * Geras lietuviškas maistas.

rištas tai viename, tai kita
me uoste. 0, galvota laivą
kogreičiausiai paleisti po pa- į žinodami, kad nėra konku 
šaulį, kaip Amerikos tech-, rentų, apmokytų mechanikų 
nologijos pasididžiavimą ir. atominiam laivui> jie buvo
geros valios ambasadorių J tikri, kad išreikalaus tokį at-
I laivą buvo sukista 80 rni-! knkin Rpf . - - , . . i m - I - - .-----

ie žinotinu Rnvn nasikeieta linm, doleriu niki šiol io-l y , , 4 ’ ° yet gos priemones nuo nelaimių Marija Jansonai visus maloniaije žinotinų. Buvo pasikeista: nonų dolenų, o iki sioi jo-, prekybos sekretorius Lutheri ...... fi 4 kviečia atvykti praleisti atos-
nuomonėmis ir dėl Paverg-! kios naudos — nei morali- jjo^ge laivą laikyti’g togas.
tyjy Tautų Savaitės minėji-jnės, nei materialinės ne- pririštą, kol bus apmokytai 
mų, nes ir šiemet šio krašto! patirta, 
prezidentas J. F. Kennedy į piktj

Rami aplinkuma — daug vie- i psl-, kaina $2.50
buvo vi

sais atžvilgiais pozityvus ir 
naudingas, nes jis išryškino 
daug svarbių dalykų, dabar
tinėje Lietuvos laisvės kovo-

Aloyzas Baronas: VIENI
psl., v., --------- , SI MEDŽIAI, 117

tija eismo nelaimių skaičių-1 atidaryta vasarojimui na $ i 50.
• yra labai blogoj vietoj. J“™ » lkl 151 Tosmi

todėl čia ypatingai reikalin-l Lietuviai savininkai dr. Ed. ir• “ 1 • • 1 T - _ “ 1 • •

rlaiirriau nvAr>Kanikn

tokią savaitę paskelbsiąs. 
VLIKO pageidavimai buvo 
pateikti raštu.

Atsilankymo reikalą pra- 
žiai patvarkė Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Rajec
kas, su kuriuo vėliau, daly
vaujant jo patarėjui dr. S.

ginčai su unijomis Karo laivyno mechanikai

Sumažino nekilnojamojo 
turto mokestį

togas.
Iš anksto dėl kambriu rezerva-

knygos gaunamos ir 
Keleivio administraci ioi.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina

'DELKO ŽMOGUI REIKIA 
J GERT IR VALGYT, dr. A.
1 Garmus, 40 psl., kaina $0.15
KAll SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSISTADY0AVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

Nors laivas buvo pastoly- j 
tas vyriausybės, tai yra vi
suomenės lėšomis, jo eksplo
atavimas administracijos 
buvo perleistas privačiai lai
vininkystės kompanijai. Ji 
bematant įsivėlė į kovą su

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

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

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

-KELEIVIS”

<38 E. Broadsrey, So. Boston 27,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių'patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 mėtų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
CtotlAlS F62CTV&IS.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 West S«th Street New Torte 1, N. T.

rimo kreiptisE. Jansonas. 
15 Rosedale SL, Boston Z4. Mass 
Te!. 288-59999. Po birželio 15 d. 
kreiptis adresu: Audronė-Janso- 

nas, 87 East Bay Road 
Osterville, Cape Cod. Mass.

Majoras Collins paskelbė, 
tik trečdalį atlyginimo, koksi kad nekilnojamojo turto
buvo garantuotas "Savan- mokestis sumažinamas $3.80J Tel. (Area 617) 424-8425.
nah“ mechanikams.

KNYGOS JAUNIMUI

tūkstančiui dolerių veitės.;
■ Taigi jo teks mokėti po $96 
už kiekvieną tūkstantį turto 
vertės.

•MURKLYS, A. Giedriaus apy- 
« saka, 130 psl., kaina . . $1.80.
' GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf.-Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina .....................$2.00
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,! 
kaina .......................... $1.00 ’

SlZLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl_
‘ ' ...................................  »l-60

Įstatymų leidėjai nori 
geresnio atlyginimo

iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

( ) Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 

SV. RASTO TYRINĖTOJŲ mi juotas romanas, 279 psl., 
SKELBIMAS i kaina $3,00.

į Juozas Švaistas: JO SU

{eilės U STRAIPSNIAI 
(Kaip Atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

$2.50. MATERIAIJSTIŠKAS ISTORL
- ■ - —~ 1 JOS SUPRATIMAS 80 dsL

Juozas Švaistas: ZIUB-I kalna ........ . gū.20
RIAI PLAUKIA, romanas sLIUBINĖ IŠKILMĖ, l veiks

mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ........................... $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ........................... $025

VEDYBOS

Ieškau gyvenimo draugės, esu 
50 metų amžiaus. Atsakysiu j

1 visus rimtus laiškus. Rašyti:
P. G.
328 E St., So. Boston 27, Mass.

(23)

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina .........................  $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psL, kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 

30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ......................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na .................................. $4.00

Mass. seimelio atstovai te
gauna algos per metus 
$5,200. 1960 m. seimelis bu
vo nutaręs pakelti algas 
$1,500, bet 1962 m. referan- 
dumas tą pakėlimą atmetė.

Dabar nutaita algas pa
kelti $2,500.

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu į 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —.

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

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

J Ieškojimai

Paieškau Juozą Lukašiūną. Gi
męs 1921 m. Utenos apskr. Kur 
dabar gyvena. Amerikoje ar Ka
nadoj, nežinau. Jis pats ar kas jį 
žino prašome atsišaukti, turime

Armageddoao Kova. Dievo 
Karalystė

Dievas kalba per pranašą Isa-

DAINOS APIE LAISVĖ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................... $0.75

hJAUBIEb DAINOS, gaidos 
♦ •• A mišriam chorui. V. Banaitis,ZADETINĖ, premijų o tas kaina ........................... $1.50
romanas Iš Vinco Kudirkos KARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-
gyvenimo, 394 pusi

ti pirma negu Jis įsteigs Dievo !
Karalystę čia ant žemės: Aš lan- ! Vytautas Alantas: TARP 
kyšiu pasaulio nedorybes, pada- I DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462! 
rysiu galą puikybei ir pažėmin- “ *
siu stipriųjų išdrįsimą. Aš kra
tysiu dangų ir žemę, pasiusiu iš

ją 13 pesk. 11, ką jis žada dary- 1

savo vietos kariuomenę ir dėl Jo
Į narsingos rūstybės dienos. . . .

Tėmikite, kaip pranašas paro
do, kad šita kova, kurioje Vieš
pats davė Įsakymą kariuomenei, 
turi įvykti Jo narsingos rūsty
bės dienoje. Isajas pranašas 
taipogi parodo, kad gadynė, ku
rioje išpranašautieji įvykiai tu
rės į vykti, ji* Viešpaties diena, 
jis aiškina, kad U diena ateis 
kaip sunaikintinas nuo Visagalio 
ir neabejojama, kad Jėzus ir 
Apaštalai tūrėjo mintyse šią 
pranašystę, kuomet jie sakė 
apie ateinančias paskutines die
nas ir Raudojo tuos pačius vaiz- 

i dus. Pranašas Isaja aiškiai paro-
! do, kad visitie įvykiai ir aplin- 

kybės vra vienos dienos kovos 
Į dalimi, nes toje kovoje piktasis 
į bus nustumtas nno sosto ir jo 
Į vieton įkurta teisybės Dievo Ka- 
t ralystė ant žemės.
i Įsižiūrėję į Megidos kalne įvy
kusias kovas, kurių vedėjas bu
vo Dievas, mes turime pastebėti, 
kad kovojimo būdas nevisuomet 
buvo toks pat. Medianitai bu to 
priversti patys save sunaikinti, 
kituose atsitikimuose Dievas 
stebuklingu būdu išgelbėjo savo ! 
tautą. Atrodo protinga manyti,1 
kad, vartojant Armagedo
ną kaipo vaizdą, kad piktoji ka
riuomenė bus nugalėta ir jos 
jos vieton bus įkurta Dievo ka
ralystė.

(Bus daugiau)

Skelbia: VVilliam Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34. 
Ohio.

.................... , i Mes turime paskaitų iš šv.svarbių žinių is Lietuvos, uz pa- Į piaBa« nemokamai
rašymą busiu labai dėkingas. j (Dievo Karalystės žinios, Tėvas 

Sūnus, Šv. Dvasia, Dievas irA. Nakutis
18 Jackson Hill Road 
Gardner, Mass. (25 Protas, štai Jūsų 

sa apie pragarą).
Karalus, Tie-

kaina kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina ............... $2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.25

įKAS —pusi., kaina $4.50. ’ lK'\a 2^ v?oc'?IJZ,AC1tJA.
x y * ..   ««,/-» i Kautsky, 31 p-1.. kai-Vmcas Ramonas: MIG- J na............. $o~30

LOTAS RYTAS, 166pusl., paparčio Žiedas ir kitXs'»-
kaina $2.00.

Pranas Naujokaitis: LE
PELIAI NEGRJ2 T A Į 
KALNUS, 509 pust, kaina 
$5.00.

pysakos, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų 
Užsakymas su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Bnwdws»v 
Rastos 27.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Užsakyk pas mus Įvesti GARSŲJĮ 1962 METU 

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
1 85.000 arba
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SU 10 .METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA

PILNA KAINA:

»|* r

ų• I

$595. <
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

t
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LEOPOLDAS ŠVEIKAUSKAS

Bostono Lituanistinės 
Mokyklos pabaigtuvės

Birželio 8 d., šeštadienį. 
Bostono Litunistinė Mokyk
la baigia šiuos mokslo me
tus.

Tą dieną 9 vai. ryto numa- j 
tytos mokiniam pamaldos, o 
po jų Šv. Petro parapijos sa
lėje — mokslo metų pabai- į 
gimo aktas. Čia bu moki
niams įteikiami pažymėji- i 
mai, baigusiems mokyklą; 
diplomai, be to, pačių moki
nių meninė programėlė.

GEDIMINAS ŠVEIKAUSKAS

I
ALGIS MAKAITIS ALGIRDAS LEONAVIČIUS Matysime 151 dailininko 

kūrinius

Devynioliktojoj Boztond 
mero šventėj, kuri prasidės 
birželio 20 d. miesto sode 
(Public garden), bus ir me
no paroda, kuriai jau atrink
ti 151 dailininko kūriniai.

Birželio 21 d. programoj 
dalyvaus ir Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūris, va- 
dovaujamas Onos Ivaškie- 
nės.

SAV-ON *
,-----------------------------------------------------------co.i

♦ 469 \V. Broadway. So. Boston ♦
; AN 8-2150 •
5 DAŽOME IR TAISOME

• ROOFING and SIDING

i t
,5 Al Stecke 

• Res.
F. Pukanasis 

8 Faxon St. Natick
‘ Brockton 583-8004 655-0807 t

Gimė 193a m. Manchesteiy^ą. 
Anglijoje, o 1946 metais atvyko 
su tėvais .įmerikon, 1955 m. 
baigė Boston Latin mokyklą ir 
buvo priimtas į Harvardo uni- 

i versitetą. kur studijavo ekono
minius mokslus. 1959 m. jį bai-

Geriausiems šių metų li- Gimė 1939 m. Manchestery je,; gę cum įaudė. Tais pačiais me-
tuanistinės mokyklos moki
niams ir abiturientams Tėvų 
Komitetą-, organizacijų at
stovai ir kiti mokyklos rė
mėjai Įteiks dovanų—ver- 
tiingų knygų.

Šiemet Bostono Lit. Mo
kyklos baigiamuosius egza
minus laikė astuoni moki
niai : Viktoras Adomavičius, 
Giedrė Galinytė, Jūra Gali
nytė, Živilė Gimbutaitė, 
Kęstutis Girnius, Giedrė Ka-

Anglijoje. 1916 m. atvyko su 
tėvais Amerikon. 1955 m. baigė 
Boston Latin mokyklą ir buvo 
priimtas į Harvardo universite
tą valstybiniu m<»kslų studijuoti. 
1959 m. ji baigė cum Įaudė. Tais 
pačiais metais įstojo į C olumbia 
universitetą, kur studijavo poli
tinius ir valstybinius mokslus. 
Jau išlaikė reikalingus egzami
nus daktaro laipsniui įgyti. Da
bar rašo doktorato darbą ir kar
tu dirba tame pačiame univer-

Gime 1915 ra. Vokietijoje. 1962 
m. baigė N«rwoodo viduriniąją 
mokyklą ir įstojo į Harvardo u- 
niversitetą. 1958 m. šachmatais 
žaisti pradėjo So. Bostono L. Pik 
Dr-jos šachmatu klube, kuriam 
vadovauja Kazys Merkis. 1960, 
m. laimėjo Mass.. o vėliau ir N. j 
Anglijos meisterio vardą. 1962 
m. laimėjo Mass. jauniu čempio
no vardą, yra įveikęs žymiausią 
Conn. valstijos šachmatų eks
pertą dr. Platz. N. Anglijos čem
pioną John Curdo ir kt. 1961 m. 
pasidalino H vieta Bostono pir
menybėse ir 1962 m. tą pačią 
vietą Massachusetts pirmeny
bėse.

tis įstojo į Vale universitetą 
specializuotis matematinėje e- 
konomikoje. 1960 m. toje srity
je gavo magistro laipsnį ir bu
vo paliktas tolimesnei speciali
zacijai. 1961 m. išlaikė reikalin
gus egzaminus daktaro laipsniui 
Įgyti ir buvo paskirtas dėstyti 
ekonomiją. Dabar dirba ir rašo 
doktorato diplominį darbą Yale 
universitete, šachmatus pradėjo 
lošti būdamas Harvardo univer-

........... ........ ....... ....... sitete ir lankydamas Kazio
Audronė I Žilinskaitė I lankydamas Kazio Merkio šach-. Merkio šachmatų pamokas jau-

Birželio 9 d. Tautinės S-! i»m<>kas jaunimui Uosto-1 B“"“"® klu- . .
go-- namuose abiturientų tė-i "» »'•“"» klul>- 1959 m »>i **’ D*,y'a” l'a,r,ose runzlv' arba laiškais guo-

rosaitė, Gintaras Karosas ir šachmatus pradėjo lošti

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju Kelei
vio patikėtiniams ir visiems 
kitiems draugams ir bičiu
liams, kurie mane lankė li-

vai ir Tėvų Komitetas šiemet 
baigusiems lituanistinę mo
kyklą jaunuoliams rengia 
pagerbimo arbatėlę.

Pavyzdinga krautuvė

laimėjo Bostono miesto šachma-1 nėse Bostono lietuvių šachmati- 
tų čempiono vardą ir Amerikos ninku komandoje. Individualiai 
šachmatų federacijos turnyrą. ; dalyvavo Massachusetts valsti- 
______________________________ , jos prieš Connecticut. Bostono

Rungtynės dėl inžinierių 
dovanos

l miesto pirmenybėse ir kitur...

Neseniai Keleivy buvo ra
šyta, kad Petras Ausie jus P 
ir 5-sios gatvių kampe nuo
savame name atidarė įvairių 
prekių krautuvę.

Ją aplankęs pamačiau,,
kad iš tikrųjų atidarytoji j il menvbėse vis susitikdavo 
krautuve yra pavyzdinga. Ji

į penketuku, sudarytu iš ”se-
Birželio 8 d. 6:30 vai. I nosios gvardijos“ žaidikų: 

vak. So. Botono L. Piliečiui Kazio Merkio, Andriaus Ke- 
Dr-jos patalpose prasidės! turakio, Petro Kontauto, Jo- 
Rytų apygardos Šachmatų
varžybos.

Iki šiol Rytų apygardos

no Starinsko ir 
Karoso.

inž. Kimo

... . . , , amžiniejipasižymi savo švara ir tvar- .. -
kingumu. Vertėtų visiems 
So. Bostono lietuviams ją 
aplankyti ir pamatyti.

Geros sėkmės Ausiejams!
Bronius Utenis

Rytų apygardos pirmeny
bėms yra paskirta graži Bos
tono inžinierių pereinamoji 
dovana, kuri atiteks klubui, 
laimėjusiam apygardines

Atlanto pakraš- 
varžovai: Brooklyno

LAK ir So. Bostono LPD( 
šachmatų klubas, besirung- piimenybes tris kartus, 
darni ne tik dėl pirmavimo 
Rytų apygardoj, bet ir dėl 
Nevv Yorko inžinierių dova-

Parduodu automobili

Harvardo universitetas 
pagerbs Berlyno majorą

Birželio 13 d. Harvardo 
universitetas suteiks garbės 
daktaro laipsnį Berlyno ma-

DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti-

Gimė 1945 in. Vokietijoj, 1963 ! PARENGIMŲ KALENDORIUS }n*^* S V’”"*“* Sietuvų P«r 
baigė Bostono viduriniąją * ______ j mūsų įstaigą. Siuntiniai nu

eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

m.
technikos mokyklą, šachmatais 
žaisti pradėjo 1960 m. So. Bos
tono L. Pil. Dr-jos šachmatų 
klube, kuriam vadovauja Kazys 
Merkis. Tais pačiais metais lai
mėjo Mass. B kl. pirmenybes. 
1961 m. laimėjo geriausio jau- 
niaus vardą lietuvių šachmatų 
pirmenybėse Clevelande. nuo 
1961 m. žaidžia Bostono I ko
mandoj.

Birželio 22 d. Laisvės Varpe 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

• » •
Liepos 28 d. North Eastone 

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 21
kuopos gegužinė.

* * *
Rugpiūčio 11 d. Seniausio Lie

tuvių Radijo N. Anglijoj gegu
žinė Romuvos parke. Brocktone.

Spalio 6 d. Balfo metinis ban- 
Kapočiai buvo Shenandoah! ketas So. Bostono L. Piliečių

Dr-jos salėje.
Margareta Michelsonienė 

su savo broliu dr. Kapo- 
cheLonai su dantami Kapo- banketas So. Bostono L. Piliečių 
čium ir jo žmona Kapų puo
šimo dieną buvo nuvykę į 
Shenandoah, Pa, Kapočių 
kapų ir dar gyvų giminių ap
lankyti. Ten M. Michelsonie-

Spalio 13 d. Laisvės Varpo

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTft
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADUAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dr-jos salėje.

k^oooesoeMosoeoaoaoeesooe!

dė ir linkėjo pasveikti. Grj-‘ ir brolis dr. Anthony 
žau į namus, bet dar nesu Kapočius yra gimę ir augę. 
sveikas. 1 Jie grįžo šios savaitės pra-

Pranas Ramanauskas džioje.

... . .. , . ... Parduodu 1949 m. Buick geramnos ( ji po tujų laimėjimų į gtovyj. Kreiptis 8-9 vai. rytais ir 
atiteko Bostonui). j 619 vai. vakarais: Jasas, 202Ųž

. . , , 5 8th St., So. Boston. Mass.Šiom pirmenybėm bosto-! (24) J
niškiai yra sutelkę patį ge-'_____________________

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO.
. ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
j OPTOMĘTRISTAS
i Valandos:
| nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
• Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

liausią savo penketuką: Bos-į 
tono buv. meistrą Gediminą: LILIUvaJo 

jorui Willv Brandt (sočiai-: Šveikauską, pasižymėjusi ‘
demokratui). ! jaunuoli Algį Makaitį, Ge-į .

Be jo, tą pačią dieną gar- ’ dimino broli Leopoldą Švei-!uz cen ų‘

ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.Peter Maksvytis

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdytoias ir Chirurgas
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd., Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Daliu išlaidu garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo planą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums i 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia j 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi • 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui, t

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna «5 
Fuel Co- atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namu Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204. arba 
pasiųskite atvirutę:

45 DORSET ST.. DORCHESTER
FORTŪNA FUEL CO. ,

» II V n x n V !■> - - ~L •

p"

\ sepsiui uubh »
{ NUO IJGŲ IR NELAIMIŲ ♦ .
• Draudžiame nuo polio, viso- •, 
}kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
| Visais insurance reikalais } 
kreiptis: {

BRONIS KONTRIM j
Jastice of thePeaee—Constable • 

598 E. Broadway t
So. Boston 27, Mass. •

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. Apsidrauskkauską, Algirdą Leonavičių} 

ir Ramūną Girnių (abu 17-j 
mečiai). Taigi Bostono pen-į įr krautuvė įvairių prekių, 
ketuką sudaro jaunimas, j priderintų siuntiniams, pra

neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, • pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai

bės doktoratą gaus valsty
bės sekretorius Dean Rusk ir 
buvęs ambasadorius Sovie
tų Sąjungoje, Princetono u- 
niversiteto Aukštojo moks- Šiose pirmenybėse jie turės
lo instituto direktorius Ge-' susitikti (N. Yorko vyrų vie
orge F. Kennan. toj) su antruoju Bostono

"y~

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 •

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

390 West BROADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama 
paruoštam
valandas i
ir SSS'K muitą apmota siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata-

I# toliau siųskite siuntinius mū'i) viršuj nurodytu adresu, [dėkite daik- j rnns siuntėjo, gavėja* nieko 
tu sara a ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. ; nemoka. Pristatymas garan- 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. . ... . Į . . ,

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. Į tuotas ir skubus.
Galima siusti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai teina dėrėjo. kn- S 
rios dvdis vra 14” jc 13” x 20” coliu. Oro paštu tralima siusti iki 22 svarų. |

IST MG \ LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SA9TNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO israliojimai«

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vat vak. ir šeštadieniais nuo s va), ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

priimami bendra tvarka,
Mama nauji įvairūs daiktai ir nekonservrotas mais’aį;, Į veikiančia nuo 1963 m. »au-
osian.j kalba ir siuntiniai išsiunčia m i tirsioir is BOSTONO per 4S j . •
idas nuo jy priėmimo,—Oro paštu—ty pačią dieną. Persiuntimo išlaidas ŠIO 1 d. Katalogai yra IT !!€• 

tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka-

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 VVest Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

The Apothecary

Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko ir viduje. 3
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią 3 

medžiagą. 3
JONAS STARINSKAS J 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. * 

► Tel. CO 5-5854
vyyyyyyyyyyyyyyvyyvvvvv

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuoialua

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktaj vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vak ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

Charles J. Kay
LIETUVIS ;

Plumbinr—Henting—Gas—Oil J 
Lietime No. 4839 ’

Į Garo šilimų permainyti $285 J 

Telefonas: CO 5-5839 ’

mooooocnnocococ: i
12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

neae>ataa>e*a****>a>aaa^

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH ROSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Monro Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklą? lanpims 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

i




