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Prezidento Kelione Europon 
Dar Kebą Abejonių

Prezidentas Lankysis Vokietijoj, Italijoj, Anglijoj ir Airi
joj; Lankomuose Kraštuose Vyriausybės Persitvarko

ar Pergyvena Vidaus Nemalonumus; Spaudoje ir 
Kongrese Girdėti Balsų Prieš Prezidento

Kelionę; Kol Kas Planai Nepakeisti 
Prezidentas J. F. Kenne------------------- -------- ——

dy jau seniai yra susitaręs i Anglų Vyriausybė 
su kai kuriais Europos kraš- OI i i
tais juos aplankyti, ir šį mė-j Aiškina Skandalą 
nesi jis lankys Vokietiją, I- ______
taliją, Angliją ir savo gimi- j n;rtnadieni nradeda do- nės kilmės kraštą Airiją. Pa-I M pn madieni pradeda po 
skutiniu metu vfaur, išskyrus' se(I“aut> A.ng!Par'a- 
Airiją, lankomųjų kraštų vy- ~
riausybės pergyvena krizes: ’ p
Vokietijos vyriausybė ši ru
denį turės persitvarkyti, se

kos, ir pirmas aptariamas
yra ”Profumo

skandalas“. Vyriausybėje
a v tas klausimas buvo aiškina-nasis dr. K. Adenaueris . . . . , ._. i • u,-lt mas, ir visi vyriausybes na-trauksis, o jo vieton, tui būt, . . ’ „a-

KAIP PATIKTŲ ŠITOKIUS KIRPTI?

Prezidentas John Kennedy buvo nuvykęs i Kaliforniją garbės daktaro laipsnio 
San Diego kolegijoje gauti. Ta proga jis aplankė ir tcn.kšėią marinu rekrutavimo 
įstaigą. Užsukęs i jos kirpyklą, prezidentas, juokaudamas ir ranka braukdamas 
savo plaukus, paklausė kirpėją: ”Kaip jums patiktu kirpti šitokius?“ Greta stovi 
beveik skuste nuskustas karys.

Civilinių Teisių (statymo 
Projektas Jau Paruoštas

Vyriausybė Susirūpinusi Rasinių Santykių Paaštrėjimu 
Krašte; Negrai Tikisi, Kad Šiais Metais Įvyks Didy

sis Persilaužimas Jų Padėtyje Šiame Krašte; De
monstracijos, Protestai, Areštai ir Derybos 

Eina Visame Krašte; Rasių Santykių 
Revoliucija?

riai sutiko nesitraukti iš pa
reigų ir remti ministerių pir
mininką Macmillaną.

„Profumo skandalas“ su
kėlė daug dulkių, ir, mano
ma, kad dabartinė vyriausy
bė, jei ne dabar, tai kiek vė
liau turės trauktis iš savo 
vietos.

„Skandalas*- nepaprastai į 
sujaudino anglus, nes jau se

stos dabartinis ūkio minist
ras Erhard, bet šiuo tarpu 
prie valdžios vairo dar tebė
ra dr. K. Adenauer ir todėl i 
su juo teks vesti derybas, 
bet susitarimą, jei koks bus 
padarytas, turės vykdyti kas 
kitas. Italija šiuo tarpu retu-, 
ri vyriausybės. Buvusioji vy- j 
riausybė atsistatydino ir tik 
laikinai eina pareigas, nau
jos vyriausybės vadas nors; mai toks bėra buvęs Angii- 
ir vra numatytas, bet dar te- j joje. Karo ministeris,kuris

Suomių Socialistaį . Negrų bruzdėjimas už jų
jų teises tęsėsi visą pereitą 

Svarsto Ateitį savaitę. Marylande, Virgini- 
" j joj, New Jersey, Alabamoj, 

New Yorko, Mississippi, 
Texas, N. Carolina ir kitose 
valstijose įvairiose vietose 
negrai kėlė savo reikalavi
mus, ruošė demonstracijas, 
vedė derybas su miestų tvar
kytojais ir kitokiais būdais 
bandė praplėsti savo teises 
ir priartėti prie visiško seg
regacijos panaikinimo. Neg-

Suomijos socildemokratų 
partijos kongresas dabar 
vyksta Helsinkio mieste. 
Partijos buvęs pirmininkas 

; Vaino Tanner dėl senyvo 
[ amžiaus (82 m.) traukiasi iš 
; vadovybės, ir jo vieton par
tija turi išrinkti kitą vado
vą. Prieš Vaino Tanner 
Maskva visą laiką vedė pik- rtj protestai vyksta ir tokiam

Moteris Malšins 
Visuotinį Streiką

Anglų Gvianoj, pietinėj 
Amerikoj, jau 8 savaitės 
vyksta generalinis darbinin- 

Į kų streikas prieš bolševikuo-
beveda derybas dėl vyriau-, draugavosi su palaida j jančią ministerio pirmininko 
sybės sudarymo. Prezidentas meigiote ir jos meile dalijo-. ^j. Jagan vvriausybę. Darbi- 
ketiia aplankyti ir Romos si su komunistų Rusijos ju- j ? '
___ ! m kanitnnn tai np kasdieni- 1 ninkai protestuoja prieš tOS

______________________________________________ tą propagandą ir kaltino jį Bostone, kur, palyginus, seg-
r> 4 , , • . u'» . • » i už suomių priešinimąsi ru- regacija gal mažiausiai jau-KUSU Astronautai Kimia l iktuj bara Į sams 1939-1940 metų kare. čiama jau vien todėl, kad ir 
r e Rusai nepatenkinti ir visa negrų gyventojų skaičiusLekia Aplink Žemę Sovietų Rusiją eye kitų socialdemokratų mieste nėra didelis.

Negrų judėjimas už rasi-
Rusai pereitos savaitės

vadų, kurie kare prieš rusus 
telkė darbininkus tą karą______ Liepos pradžioje kinų ko- ....... ............

gale, penktadienį, paleido, munistų delegacija vyks į Į remti ir nesigailėti pasta ntni 
vieną astionautą skristi ap- .Maskvą aiškintis su rusų ko-į nuo rusų puolikų apsiginti, 
link žemę, o sekmadieni pa-, munistais "ideologinių skii-'
leido kitą astionautą -b tumų". Bet kinai, matyti, ne- 
metų moterį sklisti aplink ,abaį tiki, kad iš aiškinimosi 
žemę. Rusai neskelbia, kiek

rusų puolikų apsiginti. 
To lusai neužmiršta. Rusų 
kerštas socialdemokratams 
reiškiasi tuo, kad jie atsisa
ko turėti reikalų su suomiųpopiežių, bet nežinia, kada) kapitonu, tai ne kasdieni j . ‘ bandvniąiSdėU' ilgai paleistieji i erdvę kas nors įseis, nes jie griez- j vyriausybe, kurioje dalyvau 

u"WrS«US^i Jvo lejen^ 1‘nt braidys. t ja socialdemokratai. *
bus ko k lXti jei rinki-i nai ir iš jos gaudavo laiškų, i unijų, šios savaitės „radžio- 1 rusų iriuksmavimų
mai ilsiau užsitęstu ‘Tie laiškai dabar skelbiami į je Jagan vyriausybė paskyrė: 0įSi^Sšybė turi I i,' kelia pasipiktinimą. naują vidaus reikalų minis-, Valentina 1 ereskova Rusa,
nemafonumųdėfXfumo — ---------------- — 1 - tuo ministerių vra n,.! praneša, kad abu astionau-

skandalo“ ir turi namuose

Ar dėl 
suomių

nę lygybę pereitą savaitę bu
vo sukrėstas Jackson, Miss., 
mieste nadarvtos žmoežu- 
dystės. Nakčia iš antradienio 
į trečiadienį ten buvo nušau
tas vienas žymiųjų negrų 
vadų Medgar E vers. Jis bu
vo nušautas prie savo namų 
ir nuvežtas į ligoninę greit 
mirė. Jis palaidotas naciona
linėse Arlingtono kapinėse,

užtenkamai rūpesčių, todėl Į 
vargu galės skirti šiuo metu , 
daugiau dėmesio užsienio; 
politikos klausimams. Gal ] 
tai vyriausybei Amerikos i

80 Kardinolų
Pradeda Balsuoti >

80

Į terį, ir tuo ministerių yra pa- •
! J tai skrenda aplink žemę ne

gimusi toli vienas nuo kito, bet arties Jagan žmona,
.; Chicagoje ir žinoma komu-( jie susitiks visai arti, žinių

i • u i . • , • i • .. inivov m uin;tvi• u na niivoc.rsi susitaikymas yra gal,-j socialdemokratai turi keisti kaj buves karys. Vietinė 
as tiktai jų siūtomomos savo vyriausybę ,r parinkti. , - * falinės poli-

sąiygomfs. tokią, kun nisams butų p,a-, £ pagalba () ,a J
Kinai vėl išvardina visą tijos ko eina ! gų žmogžudį ar žmogžudžius

eilę skirtumų politikoje tarp |
Maskvos ir Pekino ir įrodi-įi --------------------------nistė. Ji, kaip vidaus reika-į taip pat nėia.

dausų™'rieiku'oiančius8 dari Rusijoj astronautų skiai- "ėja. kad Maskva yra nukry-j Tanfcfli Afetfltė
katalikų bažnyčios, bininkusltadj.e nebes.prie_ dymas aukštybėse, pagal pusi nuo tikrojo komunizmo . 
lu si trečiadieni uz-į spaudos pranešimus, šukei

nemaža džiaugsmo,prezidento lankymasis ir y- j Vatikano vienuose rū-j šintų bolševikiškiems Jagan
ra pageidautinas, nes nu-1

mokslo ir ypač klysta, kai 
ypač kalba apie taikų sambūvį su

Tvarką Vietname
ra pageidautinas, nes nu-1 . . , ,. . v,-rbIlcvk;,, Kaina apie tarnu saniuu’
kreips visuomenės dėmėsi I muose ,r pradės nnkt. nau- Mask',°>- RusM paleistoji i kapitalistiniais kraštais,
nuo nemalonaus skandalo ir Į J? Popiežių. Balsavimas pra-, Jagan valdz a visą laiką erdt? jauna m()[(,rls
nadės ii greičiau užmirštu. s,.d® ketv,rta<,,®n! .,r pozj- rauke nepriklausomybes, o moji motcris erdvėje.

Kongrei Srdėti balsų, n,a’ kiek ilgai uz’ daba-r 1”'aS" an«,ų kar,u°- Rusų astronautas Bvkovs-
rie rako, krad Amerika ! menes Pagalbos- kij, skrisdamas virš Azijos,!
rsrvvena rasiniu santykiu Veik visi kardinolai jau i----------------------------------- sveikino visas Azijos tautas,

kurie
pergyvena rasinių santykių Veik visi Kardinolai jau ( 
krizę ir todėl prezidento vie- yra suvažiavę į Romą, ir tar- J 
ta turėtų būti Washingtone, pe jų eina pasitarimai dėl1
o ne uzjunuose, ypač jog 
laukiama, kad kongresas 
pradės svarstyti civilinių tei
sių įstatymą.

Kol kas vyriausybė nema
no keisti sutartų planų ir y- 
pač dar todėl, kad liepos 
mėnesį Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Rusijos kone vir
šūnės turi susitikti Maskvoje 
aptarti galimybes, kaip pri-

naujo popiežiaus. Spėjama, i 
kad ir vėl bus išrinktas italas' 
popiežius, bet ar jis bus ”li-1 
beralas“ ar konservatyvus, į 
ar gal vidurio žmogus, spė-| 
lioto^ai yra atsargūs prara-j 

j šauti.
Mirusiojo popiežiaus lai

dotuvėse dalyvauja daug 
užsienio vyriausybių atsto

eiti prie susitarimo dėl ato-l -?a "i ,k°s
minių ginklų bandymų už
draudimo. Tokioms dery
boms svarbu pirma išsiaiš
kinti su sąjungininkais, o 
tam tikslui kelionė į Europą i 
bus naudinga.

----------------------------- ------------- - i
Aliejus Quebeke

viceprezidentas Johnson.

KIEK KONGRESAS 
DIRBS?

Quebec provincijoj, Ka
nadoj, atrasta žemėje nema
žos aliejaus atsargos kurids 
tebėra dar neištirtos.

Aliejaus ten buvo jau se
niai ieškoma.

Spėliojama, kad šiais me
tais kongresas turės posė
džiauti iki Kalėdų, nes jo 
darhų tvarkoje vra mokes
čiu mažinimo įstatomas ir 
numatomi ilgi nosėdžiai ci
viliniu teisių įstatymą svars
tant. Paprastai kongresas sa
vo darbus baigia apie Padė
kos dieną.

DWIGHT EISENHOWER

Jis šypsosi Raudonojo Kry
žiaus būstinės naujųjų rū
mų atidarymo iškilmėse 
New Yorke. Savo kalboje 
jis su pagarba prisiminė 
tuos, kurie kovėsi ir žuvo, 
jam vadovaujant išsikėli- 
mui į Normandiją paskuti
niojo pasaulinio karo metu.

jas išvardindamas, bet ko
munistinės Kinijos taip ir 
nepasveikino...

Arabu-Kurdu Karas
i
j Pradeda Įsiliepsnoti

Irako vyriausybė skelbia, 
kad jos kariuomene jau už-' 
ėmusi visą eilę kaimų kurdų 
gyvenamame krašte ir jau

i artinasi prie kalnuotų kurdų 
į krašto vietų. Į karą prieš! 
j kurdus Irakas metė didžią-■ 
j ją dalį savo kariuomenes ir,
žada greitu laiku su kurdų 
maištininkais susitvarkyti.

Kurdų sukilėliai dabarti
niam karui irgi yra geriau 

i pasiruošę ir todėl tikisi atsi-. 
1 laikyti prieš Irako kariuome
nę. Kurdų tarpe kariauja ne
mažai Irako kariuomenės 
karių kurdų kilmės, kurie 
pabėgo iš Irako kariuome
nės ir kariauja už savo kraš
to laisvę.

VERČIA MINISTERIUS

Tai 21 m. lcng\o būdo mer
gaitė Christine Keclcr, su♦
kuria palaikė artimus san
tykius sovietu atstovybės 
narys kapitonas Ivanov ir 
Anglijos karo ministeris 
l’rofumo. Kai tas paaiškėjo, 
karo ministeris tuoj atsista
tydino. Anglijos visuomenė
je kilo toks susijaudinimas, 
kad yra pavojaus ir dabarti
niam McMilIan kabinetui 
sugriūti.

, Vietnamo sostinėje Saigo- 
! ne vyriausybės tankai ir ka- 
į riuomenės daliniai išvaikė 
Į demonstiaiojančius budistus 
> ir atstatė tvarka. Vyriausy

bės ir budistų vadų padaly
tas susitarimas prieš pat 
riaušes po peštynių gatvėse

; susekti. M. E vers laidotuvių 
proga Jacksone buvo beky
lančios rasinės riaušės, bet 
jos buvo įkalbinėjimais ir 
policijos pastangomis užslo
pintos.

Laukiama,,kad šią savaitę 
kongresui bus įteiktas naujo 
civilinių teisių įstatymo pro
jektas, kuriam pietinių vals
tijų senatoriai rengiasi prie
šintis „filibusterio“ būdu 
(ilgomis kalbomis). Kova 
bus karšta ir nuo jos eigos 
daug priklausys ir negrų tei-

! vargu bebus laikomas susi-i sjl? sulyginimas su kitų pilie- 
tarimu, ir prezidento DiemįčuĮ teisėmis, 
valdžia turės vėl ieškoti bū-’
dų susitaikyti su gyventojų • ~~ ~
dauguma, kurie yra budistai, i VeneCUeloje Llllū

Amerikos vyriausybė da- į Medžioklė
ro spaudimą į pietinio Viet-j
namo vyriausybę, kad ji ---------
kaip galima greičiau baigtų Venecuelos prezidentas 
nesantaika su budistų baž- Betancourt davė įsakymą a- 
nyčios vadais ir tokiu būdu reštuoti ir dėti į saugią vie- 
sujungtų visą tauta kovai ta krašto komunistus, kurie 
prieš komunistų partizanus, jį vėl bandė nužudyti. Vė-

-------------------------- liau įsakymas buvo išaiškin-
Izraelio vadas pasitraukė tas, kad tik aktingieji komu- 

-------- nistai būtų gaudomi...
Izraelio vadas Ben Guri- Tuo tarpu komunistai tę- 

on. 15 metu stovėjęs rauios šia terorą ir praeitą savaitę 
valstybės priešakyje ir vie- buvo užpuolę vieną Ameri- 
nas iš Izraelio valstybės kū- kos diplomatą, bet jo namie 
rėjų, pasitraukė iš vyriausy- nerado, o todėl jo žmoną ir 
bės vado pareigų ir net pasi- tarnaitę surišo ir paliko jas 

I traukė iš parlamento. Pasi- ant ’grindų virtuvėje. Kai 
traukimo priežastvs — as- diplomatas su vaikais grižo 
meniškos, kurių Ben Gurion namo, jis surištas moteris 
nenori viešai aiškinti. Ben paleido.

I



Puslapis antras

Žodžių daug-politikos nėra
Harvardo universitete mokslo metų baigimo iškilmė

se gavo garbės daktaro diplomą ir kalbėjo vakarinio 
Berlyno burmistras Willy Brandt, vokiečių socialdemo
kratų vadas ir vienas demokratijos kovotojų prieš totali
tarinę sovietišką priespaudą.

W. Brandt priminė, kad birželio 17 d. sueina 10 me
tų nuo rytinės Vokietijos darbininkų sukilimo prieš ko
munistinę tironiją. Darbininkai rytiniame Berlyne, nebe- 
pakęsdami išnaudojimo ir išvesti iš kantrybės padidinto
mis darbo normomis, ilgesniu darbo laiku ir sumažintais 
uždarbiais, išėjo j streiką, kuris bematant persimetė į vi
sas pramoningas rytinės Vokietijos sritis. Darbininkai iš- 
JUlė reikalavimus dėl pakėlimo atlyginimo už darbą, bet 
tekie reikalavimai, totalitarinės despotijos sąlygose bema
tant virto maištu prieš valdančiąją diktatūrą ir sukrėtė 
bolševizmo pagrindus. Rusų tankai darbininkų bruzdėji
mą numalšino. Maištas buvo užgniaužtas. Vakarų demo
kratijos neišnaudojo vokiečių darbininkų maišto prieš I 
komunistų diktatūrą laisvei atstatyti, kaip neišnaudojo nė i 
1956 metų vengrų sukilimo ir komunizmo diktatūros kri
zės. Kodėl neišnaudojo? Atsakymas yra žinomas. Bijota 
kariško susikirtimo. Bet rie tik tas. Vakarai neturi jokios

Europos vadai imo politikos. Yra daug deklaracijų, 
vis pakartojami tautų apsisprendimo šūkiai, bet nėra aiš
kios ir nuoseklios politikos tuos šūkius vykdyti, ieškoti bū
dų ir priemonių Rytų Europos tautoms grąžinti jų atimtą 
laisvę. Vokiečių tauta neužmiršta ir neužmirš nė savo sus
kaldymo. \

Vakarų valstybių politika dabartiniu metu susiveda 
prie laukimo. Laukti esantiems šioje pusėje geležinės už- į 
dangos yra gana patogu, bet esantiems anoj pusėj tos už-1 
dangos ar Berlyno sienos yra visai kitas dalykas. Anoj pu
sėj žmonės turi tikėtis ir laukti, laukti laisvės ir gyventi 
totalitamės diktatūros vergjoj.

Pagal Willy Brandt nuomonę, jei Vakarai būtų įsiki- 
ėę į rytinės Vokietijos darbininkų maištą, arba į vengrų 
sukilimą, rusai būtų nusileidę. Taip esą mano daugelis tai
kos šalininkų. Willy Brandt mano, kad Vakarai turėtų iš

* • >

UžPVOLfi JAV MISIJĄ

Venecuelos sostinėje teroristai užpuolė JAV karinės 
misijos būstinę, surišo ten buvusius 5 kareivius, pa
grobė ginklų ir padegę namus pabėgo, čia matyti, 
kaip ugniagesiai baigia gesinti, kas dar dega.

Romualdo Sprindžiūno, so
vietinių kepyklų inspekto
riaus.

"Delegatai“ buvo atsive
žę pilnas kišenes "taikos ba
landžių“, kuriuos dalino vi
siems sutiktiems asmenims. 
Bendras įspūdis, kad tai bu
vo sovietams patikimų as
menų būrelis kažkokiems 
Maskvos tikslams atsiekti.

VOKIETIJA

Muenchene tartasi dėl 
pavergtųjų manifestacijos

(E) Gegužės 27 d. Muen
chene įvyko Baltų Tarybos 
veikėjų ir ukrainiečių Tau
tinės Tarybos vykd. organų 
pasitarimas. Pasitarime da
lyvavęs Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir PET Lietuvos 
delegacijos pirm. V. Sidzi-

kongresmano D. J. Flood
---------  [laiškas lietuviams, kur pa-

Birželio 7 d. buvo Ameri- aiškinama, jog dedamos pa- 
kos lietuvių tarybos posėdis.' stangos pravesti rezoliuciją 
Dalyvavo E. Bartkus, T., Res. pagal kurią 
Blinstrubas dr. K. Drangą prfe Atstovų būtų su.
į?’ *įr- P- Gngartis, . u . danlas spenius Komitetas 
dis, L. šimutis ir J. Talalas. i • 1 c
Pirmininkavo L. šimutis/ pavertoms tautoms (Spe- 
sekretoriavo J. Talalas. Iš- . Committee on Capūve 
klausvta L. šimučio, dr. P. Nauonsl. To komiteto pa-
Grigaičio ir A. Rudžio pra- k?agr'. ° *

6 Flood prašo: 1) rašyti laiš-

ALT PRANEŠIMAS

nešimų iš jų laikymosi gegu- V1™-*'
ukchinotnn n C kus Hon. Howard W. Smith,

^aiškinti Rytų Europos laisvinimo reikalą, suformuluoti ku;5daly’vav^Ben^^e pa-! ChairTnan P-----
vic/Urinmia nriemftnėmis. neišskiriant nė , ,___________ Rules. Hoiaiškią politiką ir visokiomis priemonėmis, neišskiriant nė 

derybų su Maskva, siekti anos pusės pavergtiems žmo
nėms suteikti apsisprendimo teisę.

Svečias iš tolimo Berlyno pasakė Amerikos vadams, 
kad jų gerų žodžių ir aukštų deklaracijų neužtenka, jei 
žodžiai ir deklaracijos nėra remiami politinių žygių 
ir jei nesistengiama jų vykdyti.

Kas savaite
Periu kovos fronte voti, o kitiems piliečiams tai

Negrų sujudimas kovoti' d“"** papildomos progos
už lygias teises plinta po vi- į aP8^a votl 11 _ aPslsPr£s b
są kraštą ii- Įtraukia vis nau- Į Pn,e *^ines .1
jus miestus ir sritis. Negrai į kos paša mimo genausiai
laiko laiką ne tik pribrendu-i Padėti.

isį, bet ir pernokusį jų tei 
sėms sulyginti su kitų pilie
čių teisėmis. Ir Į nėgių reika
lavimą nėra kas atsakyti, 
galima tik jiems pritarti.

Ko reikalauja negrai? Jie 
nori tokių pat progų siekti 
mokslo, užimti ir geresnius 
darbus Įmonėse, turėti tas 
pačias teises krautuvėse, re-

Budistų bruzdėjimas
Pietiniame Vietname bu

distų bruzdėjimas prieš ša
lies prezidentą - diktatorių 

: i vis dar nesiliauja. Pereitą 
į savaitę aukštas budistų ku

nigas apipylė save gazolinu 
Saigono mieste ir susidegino

storanuose, teatruose, susi-{ protestuodamas prieš kata- 
kauskas kalbėjo apie pasta-» siekimo priemonėse ir gy- i liko prezidento politiką ir ti-
rojo meto politinę padėtį. 
Visi dalyviai pasisakė dėl 
padėties jų kraštuose.

Pasitarimo dalyviai suta
rė 1964 m. Fed. Vokietijoje 
surengti pavergtųjų tautų 
platesnio masto manifesta
ciją — joje būtų paskelbtos

venviečių pasirinkime, kaip
ir kiti amerikiečiai. “Šimtą 
metų laukėme—gana!" sa
ko negrai ir vis garsiau kai- j 
ba apie lygias teises ir lygias ’ 
progas.

Ką į tai galima atsakyti? 
Rasistai turi atsakymą, bet

atitinkamos deklaracijos. Į-1 tas atsakvmas negrams nėra 
vairių tautybių atstovai ne-| priimtinas ir ne rasistai turi 
trukus apsvarstys manifesta-Į duoti atsakymą, bet Ameri-

Committee on
taitiečių *komteto"pošėdyje *ules, House ofRepresento 
(Joint Baltic American tivę, Washington, D. C. 
Committee) ir taip pat da- pa^ttutorezoliu-
lyvavo JAV informacijos a- ('■--““■•“oj
gentūros direktoriaus E. 2> lalsko Won P?
Murrow pagerbime. adresu pasiusi H<n\ ?• J;

6 Flood žiniai, 3) prašyti savo
Išklausyta ALT biuro ve- distrikto kongresmaną įteik

cijos surengimo būdus. Pasi
tarime pabaltiečiai pareiškė 
užuojautą ukrainiečiams, 
jiems netekus vieno akty
viausių jų Taut Tarybos na
rių, prof. Jurčenko, gi uk
rainiečiai pareiškė apgailes
tavimą Baltų Tarybai nete
kus jos ilgamečio nario pulk. 
L. Jakobsen.

A. JENKINS KITOJ 
VIETOJ

kos demokratija—darbiniu 
kų unijos, mokyklų vadovy
bės, vietos, valstijos ir fede
ralinė vyriausybės ir paga
liau kiekvienas pilietis, ku
ris sakosi gerbiąs konsfituci- 
ją ir piliečių teises.

Prezidento pasisakymas

Prezidentas Kennedy pra
eitą savaitę aiškiai pasisakė 
ir pripažino, kad negrų rei-

krą ar tik tariamą budistų 
pei-sekiojimą. Protesto susi
deginimas buvo atliktas die-

•
nos metu daugeliui kunigų ir 
šiap piliečių stebint.

Pietinio Vietnamo vyriau
sybė jau buvo priversta pri
pažinti, kad jos pareigūnai 
kai kur elgėsi neteisėtai, o 
derybos dėl budistų teisių 
užtikrinimo dar eina.

Įdomu tas, kad krašte, 
kur 70% gyventojų yra bu
distai, jie turi protestuoti 
del savo teisių apsaugojimo, 
kai tuo tarpu nežymi mažu
ma katalikų (10 ar kiek dau
giau nuošimčių) iškilo Į pa
viršių ir dedasi tikraisiais 
kovotojais prieš komuniz
mą ! Jei taip bus kovojama 
ir toliau, tai ir nepranašai

-1, 2- na-ausų oenurauarais 
vajuose A. Jenkins iki šiol 
dirbo atsakingą darbą darbo; taip pasisakė

kalavimai yra teisingi ir juos ^a^®8 išpranašauti komunis- 
reikia patenkinu. Kitokios į l^iniėjįmą  ̂
išeities ir nėra. Prezidentas

Kiek tie žodžiai paveiks Amerikos politikos vykinto- dėjo ir finansų sekretoriaus ti panašią rezoliuciją. Gau- 
jus galima rimtai abejoti. Nuo principo iki siekimo jį Įgy- Į J. Talalo pranešimas apie tosios brošiūros su minėtais 
vendinti visada yra ryžimosi ir valios spraga ir ta spraga ‘ pinigini stovį ir kitus atlik- laiškais yra išplatintos kolo- 
taikioje tik gynimusi susirūpinusioj Amerikos demokrati-} tus ir einamus darbus. nijose per veikėjus. Pašome 

Nutarta papildyti ALT: visus, kiek galima daugiau,u. .r;,. . ___joje yra itin plati.

Kokią bažnyčią stato Mozeris
Veltui parapijiečiai, pla

tesnio ji visuomenė, architek
tei ir specialistai liturgai, 
patyrė Braighton Parko 
(Chicagoje) klebono Moze- 
rio projektą statyti parapi
jai naują, ne krikščionių li
turgijos stiliaus bažnyčią, 
reiškė savo nepasitenkinimą, 
kritikavo tą projektą atski
rais laiškais klebonui, rašė 
spaudoje, kalbėjo sueigose: 
šiandien tasai keistas pro
jektas realizuojamas — sta
tyba vykdoma, fronto Į 
skYmtai jau susklia Kti

...,i&as Li ozelis aiškiai 
ignoravo principą ”Vox po-i 
puli—Vox Dei“ (žmonių1 
balsas—Dievo balsas). Nors 
kiekviena proga įvairiais bū
dais reikalauja ir renka iš 
parapijiečių dolerius, bet su 
jų nuomone, pageidavimais 
nesiskaito!

Prelatas Mozeris tuo pa
čiu ignoruoją ir lietuvių tra
dicijas. Nekalbant apie buv. 
nepriklausomą Lietuvą, vi
sur plačiame pasaulyje, kur 
tik gyvena lietuviai,, jie ger
bia savo tautos papročius ir 
simbolius. Klebonas Moze
ris. nors lietuvių kilmės, tarp 
lietuviu ir šiuo tarpu Tš lie
tuviu gvvena, betgi elgiasi 
▼irai priešiškai.

Netaip jau tolimoje praei
toje (kai tik jis pradėjo čia 
klebonauti), iš bažnyčios 
buvo pašalinta lietuvių tau
tinė vėliava. Dabar, aišku, 
jo įsakymu tautinė vėliava

valdvba šiai kadencijai vie
nuoliktuoju nariu—pakvies
ti Lietuvių studentų sąjun
gos pristatytą narį Tomą Re- 
meikį.

Išklausytas komiteto pir
mininko dr. K. Drangelio 
pranešimas apie Šviesos- 
Santaros federacijos prašy-

tokių laiškų parašyti.
ALT biuras

ITALIJA

imuose, bet dabar iš tų pa
reigų pasitraukė, apleido se
niau gyventą Anahola salą 
ir apsigyveno kitoje saloje. 
Dabar jo adresas yra toks:

Anthony Jenkins, P. O. 
Box 1084, Laie Pt., Oahu, 
Hawail

TRAGIŠKAI ŽUVO 
LIETUVIS

pašalinta ir iš parapijinės 
mokyklos, kur mokosi lietu-

Lietuvos katalikų 
"delegacija“

(E) Balandžio 26 — ge

vainiko, kaip tai visur lietu-. kultūrinę organizaciją su 
viai praktikuoja, iškelta rau-: atstovais. Aptarti pasiruoši-

Strout, Ont. Šiomis dieno
mis šioje mažai lietuvių ap
gyventoje vietovėje tragiš
kai žuvo senosios kartos iš-

Skandalas Anglijoje

Anglijos parlamentas šią 
savaitę išklausys ministerių 
pirmininko Macmillano pa
siaiškinimo dėl “Profumo 
skandalo.” Karo ministeris 
John Profumo pasitraukė iš 
savo vietos, bet jo “paliki- 

Į mas" ilgai dar šmėkliosis 
Anglijos konservatorių poli
tikoje. Pranešimai sako, kad 
konservatorių ministerių ka
binetas sutiko remti Macmil- 
laną parlamente, bet Mac- 

i millan pažadėjęs vėliau pa- 
Nuo tos pareigos sitraukti iš vyriausybės.

dėl kilusios
krizės Alabamos universite
te, kur gubernatorius Walla- 
ce pastojo kelią negrams 
studentams į universitetą. 
Gubernatoriaus Wallace pa
sipriešinimas pasibaigė, kai 
federalinė vyriausybė paė
mė iš jo nacionalinę gvardi
ją ir jai įsakė palydėti neg
rus studentus Į universitetą. 
Bet prezidentas kalbėjo ir į 
visą kraštą. Jis sakė, kad vi
sur piliečių teisių sulygini
mas yra būtinas ir moralinė 
pareiga.

dona vėliava. Jis tam ne
prieštarauja. Tasai šlykštus 
skuduras plevėsuoja jau ne 
pirma savaitė, piktindamas 
ne tik parapijiečius, bet ir 
vi us praeivius — prava
žiuojančius žmones.

Jeigu katalikų bažnyčią, 
• aip pasaulio ir riievo tar- 
pn.x].- j. rikL.iie.ų sten iasi 
ir visur stato taip, kad ji ne 
tik savo vidaus įvairiomis 
dekoracijų smulkmenomis, 
bet svarbiausia išorine iš
vaizda simbolizuotų tikėji

mai Pavergtųjų tautų minėji
mui ir busimojo ALT suva
žiavimo reikalai.

Iš JAV kongreso spaustu
vės gauta tūkstantis egzemp-

dima vieno ruso. Jai vado
vavo kun. Jonas Žemaitis, 
buvęs salezietis. Dar minėti
na Aleškevičiūtė, Vilniaus 
operos solistė. "Delegacija-“ 
slėpė savo buvimą Romoje 
nuo lietuvių ir atsisakė turė-

liorių brošiūrų — Vasario 16 ti su jais bet kokių reikalų, 
d. minėjimas kongrese. Prie, Pagrindinis liksiąs, greičiau- 
kiekvienos brošiūros yra šiai, buvo studijuoti galimy

bes užmegzti santykius su 
Vatikanu tiesioginiai, be lie- 

namus, tik ne katalikų baž- > tuviškos dvasininkijos tar- 
nyčią. į pininkavimo. Tas jai nepa-

Ir juokauja parapijiečiai, • vyko, nes ne tik kad nebuvo
kad statomoji bažnyčia su 
jau beplevėsuojančia raudo

nio dvasią ir tiesas ir, tuo i na vėliava, matyt, simboli- į
lyg visada giedodama gar
bės himną dangaus ir žemės 
Sutvėrėjui, ją lankančius 
maldininkus nuteiktų taip, 
kad būtų ramybė įeinan
tiems, išganymas išeinan
tiems, tai minimoji kun. Mo- 
zerio statoma bažnyčia, ma
tyt, nuteiks visai priešingai, 
kadangi ji savo išvaizda pri
mins kruvinojo Kremliaus 
rūmus, ne Kristaus bažnyčią.

Sekdami šios busimosios 
bažnyčios statybą, žmonės 
labai stebisi: iš kokių šalti
nių, iš kokios liturgijos kle
bonas Mozeris gavo įkvėpi
mą tokios išvaizdos bažny
čiai, kuri labiau primins bu
distų ar šintojistų maldos

zuoja ir šiandieninę Vatika
no politiką, kuriai klebonas 
pataikaująs, t y. remiąs- 
principą nesipriešinimo pik
tam, — koegzistenciją su 
kruvinuoju pasaulio bude
liu, tautų pavergėju ir žudi
ku, rusų-bolševikų-komunis- 
tų-Chruščiovo režimu.

Štai jums, gerbiamieji pa
rapijiečiai, krikščionys, ka
talikai, lietuviai! Jūsų pini
gėliais jūsų tarnas Kristuje, 
klebonas, ignoruodamas jū
sų pageidavimus ir norus, 
švaistosi kaip tikriausias 
diktatorius, o juk rodos gy
vename tikrosios demokrati
jos šalyje...

J. P. Liūtes

priimti popiežiaus (ir atvež
tą dovaną paliko pas duri
ninką), bet net aukštesnių 
Š. Sosto pareigūnų. Gavo tik 
galimybę pamatyti Popiežių 
bendroje audiencijoje Šv. 
Petro bazilikoje.

"Delegatai“ lankėsi Flo
rencijoje, Venecijoje, Mila
ne, Torine. Visur bandė gau
ti audiencijas, tačiau be re
zultatų, išskyrus Venecijos 
kardinolą Urbani.

"Delegatai“ pasikalbėji
muose su lietuviais nieko ne
norėjo kalbėti apie Lietuvą, 
bet apie Sovietų Sąjungą ir 

taiką“. Visai nesidomėjo

< Uoline _!Pabė^i negalima, jos atiiki-Į Taip ar ne, paaiškės šią
eivfe A. Bartkus. Žuvimo ap-: mo atidėlioti nphptralima i! ~i_ iYi
linkybės visai netikėtos

naują civilinių teisių įstaty- ką kalbėti ir dėl ko piktintis, 
mą, kurį reikia išleisti, bet Esą, tokio skandalo Anglijoj 
įstatymo nebus gana. Reikės į šiame šimtmetyje nesą bu- 
ir Amerikos žmonių nuistei- vę, kad atsakingose pareigo- 
kimą pakeisti. Rasinė krizė’ se ministeris dalytųsi gatves 
jau skatina žmones perkra- y v z ™

truputį net juokingosįpuų
Velionis čia turėjo žemės 

ūkį, daug vyšnių ir kitokių 
uogų. O žvirbliai, kaip žino
ma, įvairias uogas labai
mėgsta. Gailėdamas busimo
jo uogų derliaus, velionis pa
noro visus žvirblių lizdus iš
draskyti, kad jie neturėtų
kur veistis.
. Ilgai negalvojęs, atsinešė 
ilgas kopėčias ir pradėjo 
dirbti. Bet bedirbant kopė
čios pasprūdo, o velionis, bi- £eiįa]o 
jodamas iš aukštumos nu-1 •
kristinuogomis rankomis Žmogžudystė Jeduone 
griebėsi už elektros vielos, 
norėdamas nuo kritimo susi
laikyti, bet buvo vietoje e- 
lektros nutrenktas ir žemėn 
nukrito nebegyvas.

J. Mikalauskas

tyti savo galvoseną ir laiky 
seną. Prezidentas tokiu savo 
pasisakymu pasidarė sau 
priešų pietinių valstijų sena
torių ir kongresmonų tarpe, 
bet jis turėjo pasirinkti ir 
pasirinko piliečių lygybės

mergiote su komunistų dip
lomatu ir dar meluotų parla
mente. Girdi, džentlmonai 
taip nedaro, o šis ėmė ir pa
darė. .. Yra ko piktintis, ką 
ir kalbėti.

J. D.

PRANCŪZIJA

Rasiu kovos fronte perei
tą savaitę, šalia negrų de
monstracijų, keliamų reika
lavimų ir ju areštu, iškilo 
naujas įvykis, kuris stipriai 

į sujaudino visą kraštą ir y- 
i nač negrus. Jacksono mieste 
į Mississippi valstijoj nakčia 
į iš antradienio į trečiadienį

_ knygą J nežinomi žmogžudžiai ar
TERORO IR VERGIJOS žmogžudys nušovė negrų 

IMPERIJA SOVIETŲ veikėja Medgar Evers’ą, ku- 
RUSIJA I ris aktingai veikė negrų pro-

Joje smulkiai aprašyta 5 testų organizavime. Jo mir-

•kaitykit 
ką tik išėjusią

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų

lietuvių veikla užsieny. Ne-j broliai, seserys, giminės irjrasinouse santykiuose jau 
galėjo atsitolinti nei poros, draugai Lietuviu kalba to-j yra praėjęs, kaip yra praė- 
žingsnių vienas nuo kito. kios knygos dar nebuvo. I jęs ir linčiavimų laikas. 
Visur buvo sekami ruso Ma- Kaina $2.50. Gaunama Ke-’ M. Evers’o mirtis yra tik 
lachov ir lietuvio politruko i leivio administracijoje. paskatinimas negrams ko-

tis negru kovos nesusilpnino 
ir negalėjo susilpninti, nes 
teroro ir užbaidvmo laikas

Lietuvių dailininkų paroda 
Paryžiuje

(E) Dailininkų Prano Gai
liaus tapybos ir Antano 
Mončio skulptūros paroda 
atidaryta gegužės 7 d. M- 
me Marie-Jaqueline Dumay 
galerijoje Paryžiuje (rue de 
Bonaparte). Į parodos ati
darymą atsilankė prof. dr. 
Jurgis Baltrušaitis su ponia, 
Paryžiaus Lietuvių Bendruo
menės pirm. kun. J. Petro
šius, Lietuvos pasiuntinybės 
sekr. A. Liutkus, dr. Devei- 
kė, dail. Kasiulis ir gausus 
Paryžiuje gyvenančių lietu
vių bei jų prietelių prancūzų 
būrys. Vėliau atsilankė Pa
ryžiuje viešinti J. Tubelienė. 
Lankytojai ir kritikai Prano 
Gailiaus ir Antano Mončio 
kūrybą įvertino palankiai
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

GIRDĖTI
Šakių apskr. klubo 

susirinkimas

dimas niekuomet neišdils iš 
lietuvių širdžių.

'Naujienos“ paskelbė 
mašinų fondo vajų

Chicagoje išeinąs ir jau 
50-sius metus einąs populia- 

! rusis lietuvių dienraštis 
j "Naujienos“ šiomis dieno
mis paskelbė naujųjų spaus- 

Chicagos lietuvių meške- dinimo mašinų įsigijimo va-

WORCESTERIO NAUJIENOS
reikalus. Pravartu visiems 
lietuviams tik minėtose ben
drovėse savo santaupas lai
kyti.

Gegužės 25 d. šakių ap
skrities klubas buvo sušau
kęs savo paskutinį prieš va
saros atostogas narių susi
rinkimą J. Budriko salėje, iT11 T • . . i vuivaguo lietuvi
Sankė kiubTnan^Tk’di ™to«-m*dz‘otojų klubas jų. Laikai keičiasi, moderne- 

• n •• Kapų puošimo dienos sa-1 ja> ir anksčiau įsigytoji
įstojo 7 nauji asmenys. vaitgalyje surengė pirmą' spaudai technika netinka

Susirinkimą atidarė klubo bendrą išvyką meškerioti. 1 šių dienų reikalavimams, 
pirm. M. Neberiezienė. Pra- Grupės išvyko į Wisconsin, i Naujos mašinos dabar kai- 
eito susirinkimo protokolą Illinois ir Michigan valstijų nuoja labai brangiai ir iš pa- 
perskaite sekretorius Pranas vandenis. Kadangi oras pa- stovių laikraščio pajamų jų
Sideravicius. Susninkimas, giuikė šil^g ir labai palįn_« nejmanoma jsigyti Tikrai

kus meškeriojimui, tai visi nelengvas spausdinto lietu- 
išvykos dalyviai grižo prisi
gaudę žuvies.
Tinkamai paminėta Dariaus 

Girėno žygio sukaktis

Pirmoji meškeriotojų 
išvyka

aptaręs savo organizacinės 
veiklos reikalus, vėliau vien
balsiai paskyrė po 25 dole
rius Lietuvos pavilionui į- 
rengti tarptautinėje preky
bos parodoje Chicagoje, A- 
merikos lietuvių tarybai ir

visko žodžio kelias. „Nau
jienos“ niekada nevargino 
savo skaitytojų prašydamos 
aukų. Tačiau šį neeilinį už
simojimą—naujų spausdini-

TT . . _ . . x. . „ Lietuvių filatelistų drau- mo mašinų įsigijimą tikima-
Il-jai Lietuvių tautinių so-< gija „Lietuva“ mūsų narsių-! si visi laisvą ir atvirą žodį į 
kių šventei. Klubas ir ateity j jų transatlantinių lakūnų mėgstantieji tautiečiai pa- 
rei?j lietuvių . visuomenės. Dariaus-Girėno skridimo į rems savo dosnia ranka. Pl
ukdomus kilniuosius dar-j Lietuvą 30 metų sukakčiai nigai šiam tikslui siunčiami
buį. * .. ! paminėti gegužės 25-26 die-i adresu: „Naujienų“ mašinų

Kitas didžiulis šakių ap- nomis jaunim0 Centre su-fondas, 1739 So. Halsted
sknties zanavykų klubo su-' rengė XI-ją filatelijos paro-J Street, Chicago 8, III.

Wil)ow Springs III. šio di- ^Trink'inSslktaS SL

dzmho ąanavykų ir jų bi- ,atviai filatelistai Parodos tunntis valgyklą A. Noreika, 
ciulių meunio pikniko airen- jmy komisij sudart Jonas betaisydamas oro vėdmtav, 
gimo komisijon išrinkti J. ' ' „ " • „ . (fenų), sunkiai susižalojo
Janulaitis, A. Bendoraitis, \ TL™£t‘‘±Hankų. Skubiai buvo nuvež-
M. Neberiezienė ir A. Dei- , ; . r.0.ml)frg tas į Southtown Community
kus. ! <ast?s?: Gai bes tel“Jas bu- ligoninę. Nelaimės ištiktų A.

Po susirinkimo dalyviai Į d p naildx* į Noieiką ir šią vyro nelaimę
buvo pavaišinti kavute ir už- ' ’ i skaudžiai pergyvenančią jo

Filatelistų draugija "Lie-, žmoną visi jų bičiuliai Įr pa- 
tuva“ Dariaus-Girėno 30me-: žįstamieji labai užjaučia.*

kandžiais. kuriuos paruošė--r- - »-- :--
mūsų šeimininkės M. Bendo- 
raitienė ir A. Masaitienė. sukaktuviniam ir kartu
Atvykusi susirinkiman O. 
Švirmickienė vaišėms atne
šė puikaus gėrimo bonką ir 
skanų lietuvišką sūrį. Daly
viai besivaišindami dalijosi j 
įspūdžiais ir linkėjo vieni ki
tiems linksmų, malonių va
saros atostogų.
L. taupymo-skolinimo b-vės 

nupirko vietą pavilionui

Tarptautinėje prekybos

tragiškam skridimo žygiui į- i 
vertinti išleido savo biulete
nį Nr. 5 (83), specialų paro
dos leidinį, laiškams vokus 
ir laiškams rašyti popierių 
su žygin kylančių lakūnų at-S 
vaizdu. Taipgi parodos die

J. J-tis

NEW BRITAIN, CONN.

Lietuvis policininkas 
pagavo plėšikus

Leo Pikard, 25 m., ir Ro
tomis buvo vartojamas spe- ‘ gers Levac, 23 m. nelegaliai
cialus antspaudas vokams ir! atvyko iš Kanados į Hart- 

j«i.. forją čia gėdo • ir pa_kitiems suveniriniams daly
kams suantspauduoti.

. „ . „ Parodos premijų mecena- toną. \airuotojas Galomsky,
parodoje Chicagoje McCor-j tai buvo Stanley A. Jučus,! kuris tuo verslu verčiasi jau 
—:_i. —a_i_— i—i 1 i_i_- i . t-. . i 18 metų, nieko blogo neįtar

damas, važiavo į minėtų as
menų nur
važiavus

prašė juos nuvežti į Kings-

mick patalpose, kuri prasi- lakūno kpt. S. Dariaus bro- 
dės birželio lfr.d. ir tesis iki lis, Amebos lietuvių tary 
liepos 7 dh dalyvau jai >r J bA,• <■ 
Nepr.'Lietuva su '

ASTRON AUTAS gleen treniruojasi

Albrook karo oro pajėgų stovykloj Panamoje 16 ast
ronautų yra mokomi, kaip išsilaikyti atsidūrus džiug
iose. Jų tarpe yra ir John Gleen. kuri čia matome šau
nantį jo paties pasidirbtu savotišku šautuvu.

Primenu spaudos gegužinę

Noriu priminti, kad bir
želio 23 d. Vytauto (Wood- 
land) parke, Aubum, Mass., 
bus gegužinė, kurios pelnas 
skiriamas Keleiviui ir San
tarai paremti. Į ją kviečiami 
ne tik vietos lietuviai, bet ir 
iš toliau. Nepatingėkite at
vykti! Visi būsite patenkin
ti!

Tornado sukaktis

9 d. sukako 10Biiželio 
metų, kai musų apylinkėj! nė.

Mirė J. Dirsa ir Chirienė

Birželio 10 d. Šv. Jono 
kapuose palaidotas laidotu
vių direktorius Juozas Dir
sa, 61 m. amž. Jo karstas 
skendo vien tik baltose gėlė
se.

Velionis buvo gimęs ir au
gęs Worcestery, bet lietuviš
kai gerai kalbėjo.

Tą pačią dieną tuose pa
čiuose kapuose palaidota ir 
67 m. amž. Jozefino Chirie-

ŠOKIŲ ŠVENTEI JAU 
BAIGIAMA RUOŠTIS

Antrosios šokių šventės 
programos vadovo Liudo Sa- 
gio atvažiavimas į Chicagą 
birželio mėn. 9 d. lyg ir sim
bolizavo paskutiniąją stadi
ją šio didelio įvykio ruoši
me. Visą sekmadienį Lietu
vių Auditorijos salėje susi
rinkę Chicagos ir apylinkių 
tautinių šokių šokėjų grupių

trojoje šokių šventėje buvo 
pakviesta ir sutiko būti jau
na lietuvė, Hollywoodo ir te
levizijos žvaigždė Rūta Kil
monytė-Lee. į

Muzikas Vladas Jakubė- 
nas jau paruošė partitūrą 
specialiai šokių šventei pa 
rašyto maršo “Šokėjų eise-

siautė baisus viesulas, dėl 
kurio žuvo 93 asmenys, dau
giau kaip 300 buvo sužeistų, 
Medžiaginių nuostolių vie
sulas padarė apie 70 mil. do
lerių.

Mums tai bus ilgai atmin- 
1 tina diena. Pats mačiau.
! kaip vėjo buvo nešami be 
plunksnų paukščiai — jų 
plunksnos buvo vėjo nuplėš
tos.

Mirė W. Šimkus

na.” Muzikas J. Zdanius jau

Birželio 8 d. Šv. Jono ka- 
*: puošė buvo palaidotas buvęs 

t Mass. valstijos policijos ka- 
! pitonas William V. Šimkus. 
Daugybė gėlių puošė jo 
karstą ir daug automobilių 
lydėjo į amžino poilsio vietą 
tą gerą lietuvį, valdinė j tar-

suorkestravo visus šventėje 
šoksimus šokius. Juos gros 
simfoninis orkestras.

. . - -i Jau išspausdinti šventės , . • , • ,(o jų čia yra bent keliolika, plakatai ir meniškas daiii_ j nyboj pasiekusį aukštą 
vadovai tarėsi, diskutavo. njnko Algirdo Kurausko pa- ^aiPsnl-
svai stė šokių suvienodinimo, 1Uoštas ženklelis. Internatio- 
programos nuoseklumo ii • naj Amphitheatre salę deko- 
kiek galima didesnio giau- ruos jaunas dailininkas Al- 
dumo pasiekimo klausimus.
Šokius vadovams demonst
ravo Chicagos aukšt. litu
anistikos mokyklos šokėjų 
grupė, vadovaujama Nijolės 
Pupienės. Į pasitarimą atsi
lankė Antrosios šokių šven
tės vyr. vadovas Bronius 
Nainys, muzikos paruošėjas 
ir orkestro dirigentas muz.
J. Zdanius, Pirmosios šakių 
šventės komiteto pirm. Biti
no Shotas, dabartiniu metu 
apvažinėjęs visas šventėje 
dalyvaujančias grupes ir 
daug kitų tautinių šokių 
puoselėtojų bei žinovu. Su.

ruoš jaunas 
gis Trinkūnas,

Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis sutiko pakkvies- 
ti Chicagoje esančius įvairių 
valstybių diplomatinio kor
puso narius.

Chicagos jaunimo Centre

{DOMIOS knygos 
ROMANAI

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
atidalyta nuolatinė būstinė, jTEKA VINGIAIS, romanas, 
kuri veiks iki pat šokių šven- 332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
Didžioji meilė, II d., roma-

tės. Bilietais ir aukomis jau 
yra surinkta virš pustrečio 
tūkstančio dolerių. Tai tesu
daro tik maždaug dešimtą

nas, 309 psl., kaina .. $2.50 
Alė Rūta, MOTINOS 

dali užsibrėžto bindžeto iš-j RANKOS, romanas apie 
laidu, kas verčia ėventės va- motinos meilę, jos tikslą irL7 * . • • v IT" i * •rūpestį išauklėti savo vai

kus pilnais žmonėmis ir ti-

[bM/lfcetuvių paatimnKų są- 
savo pa-i junga. Yorko lietuvių važiavus Ber

vilionu, kuriam Įrengti vietą Į filatelistų draugija, Ame-i £’‘aslndūfnf " peiliu, įsakė 
parodoje nupirko šios Chi- !rican Topical Society, Jonas i sukt^ i krūmus. Ten jie pa- 

. cagoje veikiančios lietuvių i Pyragius, Leonardas Pesec-1 g^ė iš vairuotojo $80, jo
J_ 1 - V ® •   __ J  1— ' 1^ 1 - 7 « X XX « «   * X _    _ - rtapymo ir skolinimo bendro-Į kas, Jonas Liorentas, dr. 
vės: Chicago Savings & Liudas žibąs, Jonas Mače-V A • . • t V

kaklaraiščiu surišo rankas, 
Įmetė Į lagaminam skirtą dė-

Loan Association, Standart; nas, jonas Karv elis, Dariaus žę’ ir’ & užrakin§, pasišali-
Federal Savings & Loan 
Assn., Mutual Federal Sa-

Girėno legionierių postas ;no*
Nr. 271 ir Vincas Bartuška. 

vmgs & Loan Assn., St. An- Viso buvo paskirta 13 pre- 
thony Savings & Loan Assn., j mijų.
Crane Savings & Loan Assn., | ,, .
Distriet Savings * gudar? Sininteš 1vin0 vairuot°ją> kuris buvo
Assn., Midland Savings & ^^rys, Pp“v“'abai vargęs, vis, pargiš-

duotojas Eugenijus Peiraus- bUVĮs n,e.vaI««s * s???net? 
kas, eksportų skyriaus ve- bel kankindamas>s del nezi-

Nelaimingas vairuotojas 
ten išbuvo 24 valandas, kol 
jį -pastebėjo pro šalį važia
vęs policininkas. Jis išlais-

Lai būna jiems visiems 
lengva Dėdės Šamo žemelė.

J. Krasinskas

NEW YORK, N.Y.

dovus kiek susirūpinti.
Manoma, tačiau, kad _ . ,

ne vieriu iš jų teko pasikal- šventė pasiseks ir į ją atsi- krais lietuviais, 397 psL 
' “tirti šventę liečian- lankę—nesigailės. ‘ . kaina $4.00.

yį II v , A. S,1 Jurgi. Gliaudą, SIKSNO-
Antiojdje šokių šventėje į-------------------------------ŠPARN1Ų SOSTAS, premi-

dalyvaus 28 šokėjų grupės; DEDHAM, MASS. juotas romanas iš politinių

Midland Savings &
Loan Assn., Continental Sa
vings & Loan Assn. ir Uni-
versal Savings & Loan Assn. . Tonas Sakalas snau •llulIlvrč <sw«iuicd.

• 1 * A * ! dos ir reklamos skyr. vado-' Ligoninėj patikrinęs
priklaus, v,sų lietuvių nuo- vag j finansų j lr di™a^ pabu-

skyriaus vadoVas j„ozaUs!^ namie, Galomsky vėl 

Laskus, leidinių skyr. vado- j st°J° 1 i
vas Antanas Baleška, repre- _. dienų buvo api-
zentacijos ir prekybos skyr.! Paštas svaiginamųjų gėrimų 
vadovas Kazys Meškonis. kl autuvės savininkas Viktor

\r- - « i.. Parodos rėmėjams ir mece- •, rettY- Policija stropiai ieš-
Visos išvardintos hetavn) natamg buvoJišduotas kojo_ plėšikų, ir jai taspavy-

taupymo ir skolinimo bend- ■ , ,L ko. Juos sučiupo lietuvis do-

mūsų finansinės bendrovės 
visuomet yra dosnios ir labai 
dažnai Įvairiausius lietuvių 
veiklos reikalus paremia pi
niginėmis aukomis.

. . ........... ’ cialus pažymėjimas su Lie-rovės tunjsigijusios nuosa- tuvQS irJDariaus.Girė. 
vus, gražius, patogius ir

nomos ateities.

suciupo 
licininkas Jonas

svei-

no atvaizdais.
Filatelistų draugijos "Lie

tuva“ žmonėms priklauso 
tikrai dideli nuopelnai už 
šios parodos surengimą mū-

brangius savo Įstaigoms pa
status. Mes lietuviai, laiky
dami jose savo santaupas, 
gauname gal didesnius divi
dendus asmeniškai, nei ku- . .
rios kitos panašios Įstaigos nepamirštamiems tautos moka. Be to, Sos beidrovS didvyriams Dariui-Girėnui 
išmoka mums irgi didelius pagerbti, kurių prieš 30 me- 
dividendus, remdamos mūsų įvykdytas ir tragiškai už- 
visų bendruosius lietuvių sibaigęs transatlantinis skri-

po- 
Savonis. 

Policijos nuovadoj jie prisi
pažino apiplėšę ne tik minė
tą vairuotoją, bet ir Baretty.

Dabar abu plėšikai tupi 
Hartfordo kalėjime ir lau
kia teismo.

Pr. Naunčikas

Pelės šokinėja, kol katės mie
ga.

grupes:
su maždaug 600-700 šokėjų, 
neskaitant mokyklinio am
žiaus ansamblių, kurių irgi 
šoks apie pusšimtis. Jaunųjų i 
programos vedėja Aldona 
Martienė pranešė, kad ir 
jauniesiems šokėjams yra 
nustatyti tautiniai rūbai 
(Pirmojoj šokių švntėj jie 
dalyvavo mokyklų unifor
momis).

Programos pranešėja An-

Reta Bataičių sukaktis

Birželio 17 d. Bataičiai 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 57 metų sukaktį. Ta 
proga jie gavo daug sveiki
nimų.

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

me-

K

Inžinierių išvyka

Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų s-gos sky
rius rengia išvyką į Asbury 
Park, N.J., birželio 22 d. Ji 
bus Nidos viešbuty prie At
lanto.

į išvyką kviečiami lietu
viai inžinieriai ir architektai 
ir iš Filadelfijos, o taip pat 
vietos latviai ir estai inžinie
riai ir architektai.

Kitos naujienos

Pranas Bronskis buvo iš 
Detroito atvykęs į ALSS su
važiavimą. • Svečią išvyks
tant namo į aerodromą paly
dėjo A. ir K. Mačioniai, dr.
S. Šimoliūnas ir J. Kiznis.- 

* ♦ *

Lietuvių atletų klubas ir 
Lietuvių piliečių klubas 
Brooklyne sunkiai laikosi. 
Jiems nėra vilties atsigauti, 
nes tose vietose lietuvių 
skaičius sumažėjo, o be to, 
vakarais ir naktimis ten bū
na daugiau užpuolimų.

Tie klubai galėtų susi
jungti ir įsigyti namus 
Woodhavene, kur daugiau
sia lietuvių gyvena ir jų
skaičius ten nuolat didėja.♦ ♦ ♦

Antano šateikos sveikata
po nelaimingo įvykio gerėja,
netrukus Jis galės pradėti
dirbti. ‘ ;

*•* *
Lietuvių evangelikų kuni

gas P. Dagys skundžiasi silp
nėjančia sveikata. Linkiu 
jam sustiprėti ir dirbti vi
suomeninį darbą, kaip iki 
šiol.

J. Klevas
♦ ♦ ♦

Balfo skyriau* atsišaukimas

Balfo skyrius, kuriam pir
mininkauja Jonas Šlepetys, 
sekretoriauja Jonas Jankus, 
Baisiojo birželio trėmimų 
proga kreipėsi į New Yorko 
’ietuvių visuomenę, prašyda
mas prisiminti dar gyvus, 
bet vargstančius tautiečius 
ir aukoti Balfui, kuris ateina 
pagalbon visiems pagalbos 
•eikalingiems lietuviams.

NAUJA TAUTININKŲ 
VADOVYBE

emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Aloyza* Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
na $ 1,50.

Tos knygos gaunamos i) 
Keleivio administraciioi

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuota? 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romanai 

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

Aloyzas Baronas: LIEP 
TA! IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
kaina $3,90.

Juozas Švaistas: JO SU 
2ADETINĖ, premijų o t a ?

'«romanas Is Vinco Kudirko? 
j gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 465 
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
kaina $2-00.

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRfŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

66 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

Priešais Naująjį Lietuvių Klubą

TELEF.

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINĖ
Leavitt Drug

OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

nemokamai
pristatome

Amerikos lietuvių tauti
nės s-gos suvažiavimas, įvy
kęs St Louis, išrinko šito
kią centro valdybą: pirm 
Vytautas Abraitis, vicepirm. 
Antanas Senikas ir dr. Bro
nius Nemickas, sekr. Emili
ja Gekienė, ižd. Povilas Ali
šauskas. Jie tose pareigos^ 
buvo ir ligi šiol.

Jei nulupai kaili, iškratyk ir 
kaulus.



Puslapis ketvirtas

DAUG NUSIKALTIMŲ, 1 Toliau nusiskundžiama ir 
KALTI IR MILICININKAI sunkiai vedama kova su gir-

---------  j tuokliavimu. čia daugiausia
(Elta) Vilniuje įvykus mi- naudojamos administracinės 

licijos žymūnų sąskrydžiui, i baudos, bet jų, pasirodo, ne
daug kalbėta apie nusikalti-! pakanka ir šaukiamasi vi- 
mus Lietuvoje, apie tai, kad suomenės talkos.
patys milicijos darbuotojai 
dažnai prasižengia su įstaty
mais, gyventojus suima be

Kaip milicijos pareigūnai 
netinkamai eina pareigas, 
Gailevičiaus pateikiamas

KELEIVIS, SO. BOSTON

davimus, kad totalitarine* tuvius. Taip buvo susitarta 
komunistų diktatūros, Rusi- tarp visų pagrindinių politi- 
joje ir kitur, palaipsniui Ii- nių srovių atstovų lygybes 
beralės ir priartės prie de* bendradarbiavimo pradu, 
mokratijos. Despotai niekad ALTo veikla įrodė, kad toks 
geruoju neišsižada savo ga- susitarimas buvo gerai, 
lios. J Tačiau apgailėtina, kad

Mes esame karo priešai ir prieš porą metų pasireiškė 
nenorime, kad JAV ir Vaka- tam tikruose mūsų lietuviš* 
rų sąjungininkai karo keliu kos visuomenės sluokiniuo- 
pašalintų Maskvos, Pekino se ir net kai kurių pačios ta- 
ir kitus diktatorius. i rybos narių palinkimai AL-

Mes pritariame Vakarų I To veiklos reikšmę suniekus*j 
demokratijos pastangoms ti ir jj radikaliai perorgani*' 
apsiginkluoti, nes tik kari-' zuotL
nės galybės persvara atgrasi- { Vienok po aistringų ginčų 
na juos nuo agresijos. ! spaudoje ir susirinkimuose 

at-,

Nr 25, Birželio 19,1963

reikalo ir pan. Apie vis gau-t Kapsuko (buv. Marijampo-
sėjančius nusikaltimus, mili- lės) viršininko pavaduotojo na juos nuo agresijos.
nių skt^oia pavergtosios S. Treščenko pavyzdys. Jam; Mes esame tikri, kad dik- paskutiniame (1961 m.) 
nių skelbia pabergtosios buvę pranešta apie grobsty-į tatūriniai režimai žlugs. Į stovų suvažiavime buvo nu- 
Lietuvos viešosios tvarkos tojų lizdą gyvulių supirkimo * Mūsų uždavinys tą jų žiu-! Ulta padaryti kai kurių pa- 
apsaugos ministras A. Gaile- bazėje, apie tai, kaip klasto-' gim* pagreitinti, padedant keitimų organizacijos įtrūk

ti dokumentai, buvo sudaro- ; Vakarų demokratijoms ko- tūroje ir jos vadovybėje, 
mas mėsos perteklius ir jis' voti prieš diktatorių įvestas; ALTo vadovybė buvo iš* 
realizuojamas. Treščenko santvarkas, — kelti viešu-' plėsta. Valdyba sudaryta iš 
neskubėjęs ir bylą vedęs net mon jų piktadarybes, de- 10 asmenų—po du nuo ide- 
9 mėnesius. Į maskuoti jų agentus, jų tai- ologinių grupių ir po vieną

Milicijos organų darbe kininkus. Nuolatos primin- nuo abiejų Susivienijimų. 
Lietuvoje esama ir daugiau, ti demokratijos vyriausybėm Naujoje pakeistoje ALTo 
negerovių, nesklandumo ir Į bei visuomenei komunistų valdyboje tuoj susidarė par

SUGADINTAS AUTOBUSAS

vičius. Esą, visuomenėje, j 
„žengiančioje į komunizmą, 
neturi būti nusikaltimų“, ta
čiau, pasirodo, tų nusikalti
mų skaičius nemažėja, o ko
va su jais nesanti patenkina
ma.

Štai ką tvirtina pats mi
nistras A. Gailevičius:

Grcensboro, N.t\ demonstracijoje buvo suimti keli 
šimtai negrų, kurie, vežami į kalėjimą, sudraskė šio 
autobuso sėdynes.

Dalgė dalgelė

jos dažnai plakti, nes ji tuoj 
atšiptų plikai prie žemės ru
gieną skutant.

Vadinasi, skirtingose vie
tose skirtingai ū* dalgė nu
statoma. Rugius plaunant, 
rankena nuleidžiama dar 
žemiau, bent tris colius že
myn.

Avižas, miežius, dobilus 
ar kviečiukus plaunant, pri
sirišamos tam tikros triša
kės šakelės arba šlavikėlis, 
kuris yra tam reikalui spe
cialiai pagamintas, kad gra
žiai pradalgius suverstų ir 
lygius barus suguldytų, kad 
rinkėjos, ar kučiotojos, ei
damos paskui piovėjus, 
grėbliais ar rankomis rink
damos ar kučiodamos, ga
lėtų tinkamai spėti sugrėbti 
pėdus ir juos surišti.

Liaunant žiemkenčius, ru
gius, kviečius, su ilgąja dal
ge, ant dalgiakočio dedamas 
didelis karklinis ar lazdyni- 
nis lankas, kuris eina kone 

j nuo pat rankenos iki dalgės 
drūtgalio užkarpos, taip dal-

, , . —------------- -—------ — ..."--------7z-------- zm • \ | nuo pat į’anKenos iki uaigesi- negerovių, nesklandumo ir | bei vuuomenei komunistų valdyboje tuoj susidarė par- (Tęsinys) i drūtgalio užkarpos taip dal-
apsileidimo. štai kas iškelta despotų padarytas ir daro- tiniai blokai, ko iki tol nebu-! Žmonių ūgis nėra vieno- Daug reiškia ir pats pif-į pabaigos’ Jis yra

. viešosios tvarkos apsaugos mas lietuvių tautai skriau- vo. Blokams susidariui, pa-i das, todėl ir dalgėsran- mas dalgės į kotą įtvėrimas. i ... mnkonrv? ir
lr 1 flūlo’il fTO 1 1 1 Iz r O - -
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ministro: dėl blogai atlikto; das. j aštrėjo ir kartu padažnėjo kenos vietą reikia pagal Mat, dalgę gali į kotą įtver- į £emyn prilenkiamas, pri-

Mes geidžiame ir kovoja- ginčai. I tas blokų rungtynes tai parinkti, kad būtų gali-į ti, kad jos ašmenys būtų1 tvirtinamag Um tįkra’virve- 
me, kad išlaisvintoje Euro- mėginama įtraukti platesni ma be jokių kliūčių šienauti drėbtos žymiai žemyn, arba . dajff-g užkarpos. To 
poje atgautų laisvę ir apsi- lietuvių visuomenės iluoks-( ir javus piauti. Į priešingai, tai yra paversti-., . . . * . . - antrau-
sprendimo tU mūsų gimto- • niai ir ne. ALTo skyriū. i da|gž ma į nai-kad būtų pakilę aukš- j pakuH-
sios žemės Lietuvos žmonės. Dešiniųjų bloką, stengia- sta*eia drūtgaliu žemyn, ir .............................................

II si paimti visą ALTo vado- priglaustai prišliejama prie
LIETUVOS LAISVINIMO vybę į savo rankas, diktuoti šienpiovio dešinės ku- 

KLAUSIMU. , kitų srovių atstovams. Tokia šieg ir toje dalgiakočio vieto-
Lietuvos socialdemokratų ’T“* «al P*?*““"“ je uždedamas 

partija anksčiau, negu kuri ”or* vyrjausybe,e ku; Ta; bus ^roji tavo dalgės
kita organizuota lietuvių "♦ •ud,r° polkute rankenos vieta. 0 paskui
grupė, pasiekė už atstaty- par‘a?“nt° ""į“™“ daug kų galima reguliuoti

mašinų vairuotojais—dėl to mą nepriklausomo. Lietuvo. ALT^^pobi “ankena-

.. ............................ <•*« rtintbūris, suebryta. Kai dalgė perdaug pa-,
*/**iir- • bendru tarpusavio susitari- drėbta žemyn, tai plaunant

__  . ,. . ,. , .1 - . o—.r r— i m* ltira<e re vimą į mu lygybės bendradarbiavi- šieną ji smigs ne tik į dide-
rezianti akis, tai tokie, kūne. nepatenkinamai kovojama į Pr°8Tsmą. į prat|u. Čia negali būti bus, bet ir į mažus kupste-
dirbą dėl akių ir visokiais Vilniaus mieste, nors čia dir-j _ Amerikos lietuvių sočiai- neį pozicijos, nei opozicijos? bus, net į lygią pievos žemę,

O jei kurios nors ALTe da-j ir kaip reikiant nebus gali- rą colių į dalgės diūtgalL O | ir dailiau nudirbami ir nui” 
lyvaujančios politinės trovčs' ma piauti. O jei perdaug už-į Plaunant VaSai'Oill- rankena mami laukai ivoičciKartrfzv 
atstovų tas lygybes pradas, liesi i viršų, tai apžargdines< tiek pat reikia nuleisti že-! grūdai, ypač neišsiaikvoja ir 
pažeidžiamas, tai savaime, ir nenupiaus ne tik kietos,1 myn, kad neatkirstume dal-Į neišsimėto trapios miežių 
susidaro opozicija. Čia kyla vilkaplaukio, bet ir minkštos gės ašmenų į kyšančius ak- varpos.

nrasitUitu k,au•ima•’ " arį lapuotos žolės. menėlius ir ‘ kad nereikėtų žirnius piauna be žaginė-
J J- • P 1” J ; ve»ti kovą dėl tos lygybės?.

1914 m. didžiajam karui, | NauJoji ALTo vadovybė 
pravedė visuotiname Ameri- ne,į,tengia sudrausti tų

peratizmo tendencijų, net

„...kai kuriuose respubli 
kos miestuose ir rajonuose palyginti didelis nusikaltimų mlllClJOS 

skaičių*. Nemaža ir stambių .. ...... ... , .
nusikaltimų būna Kretingos, .k «
Kedain.u, Pnenų rajonuose, jiems nusikaIsti.
V .Įmaus tr Panevėžio mies- Dar kitf būdjn^ milicininkų

. . ... i tarpe pastebimi reiškiniai:’
Gai eviciaus teigimu,dtde-. tenka kovoti .u j p.či | 

ų dali nusikaltimų padaro blunUi kultūros stoka, netei-' 
asmenys, nedirbantieji vi- ,įtu piliečių .ulaikymu. Lie- 
suomenei naudingo darbo. tuvoje> č pastaraisiais 
Pagal bolševikų terminolo- iaikais |)adažnėJę reiškiniai 
giją. tokie zmor.es vadinami _kova su neblaiviais auto-

kartais
nusikaltėliai lieka nenubaus-

veltėdžiais ir esą su jais ko-
\ojama nepatenkinamai. Įvyksta ir didelė dalis auto 

Kita kategorija nusikaltę- avarijų, nelaimingų atsitiki- 
lių, ypatingai bolševikams mų. Už eismo saugumą ypač

savo programą.
________ .j Amerikos lietuvių sočiai

būdais besistengią prikišti ba apie trečdalis visų Lietu- demokratų sąjunga, giau 
pirštus prie visuomeninio vos autoinspekcijos darbuo- i džiai bendradarbiaudama su 
turtu. Tai vadinami''grubs-; tojų. į savo bendraminčiais Lietu-
tytojai,” taigi nusikaltėliai, Tai tik dalis tų negerovių, su *°j«» skleidė Nepriklauso- 
ypatingai Įsiveisę kaip tik kuriomis tenka susidurti mi-! mo» demokratinės Lietuvos 
bolševikmečio laikotarpyje, licijai, o šios gi pareigūnai,; respublikos idėją šioje Ame- 
Dabar Gailevičius nusiskun- kaip matyti, patys blogai at- rikos šalyje ir, 
džia, kad Lietuvoje perma-! lieka savo pareigas ar net
žai keliama bylų tokiems as- prasilenkia su įstatymais.1 
menims, kurie labai kukliai Tai negerovės, kurių šaknų 
uždirba, išlaiko niekur ne-1 jau nebeieškoma vad. buržu- 
dirbančius žmones, o „stato į azinėje praeityje, nes jos y- 
namą, perka automašiną,! ra grynai bolševikinės ne-! »»«prendimo teisę, 
žai-sto į visas puses lengvai tvarkos bei sudarvtų gyve 
gautus pinigus“. nimo sąlygų padarinys.

kos lietuvių seime rezoliuci
ją, reikalaujančią pripažinti 
lietuvių tautai politinio ap-

^n* .... . . . i niu stipriu audeklo gabalu,
Kai dalgė yra galutinai į- jęa(j pjaunant javų netaršytų 

tverta, rankena uždėta, tai ir kad p0 ^gjeną ar kvietie- 
ją reikia nureguliuoti, kad brangios šviežios duone- 

rankavėtas.! ne.b?t4 atlaši ar perdaug jgS grūdų neišbarstytų, var-
pririesta prie koto. Su per- pų jaukuos neiškultų, 
daug atlašia užkabinsi tiek Panašiai daroma ir vasa- 
žolės ar javo, kad nepa- rojų pjaunant, tik tada ant 
trauksi, o su perdaug^ pii- dalgės dedamas trišakis ža- 
ler.kta kiek reikiant žolės gjnėlis, kurio šakelių patys 
neužkabinsi. galiukai beveik iki pusės ap-

Reikia taip pat žinoti, siūti drobinio ar pakulinio 
kad, piaunant šieną baloje, audeklo gabalėliu, kad ker- 
pelkynų viksvynuose, ran-; tarnus javus geriau sušluotų 
keną tenka nuleisti bent po- j pradalgius. Taip lengviau

lių, be šakelių, paprastai jau 
savo dienas baigiančia dal-

nU!ai?T-i- . i . » - - * k?v°* baro neaple*dusiam,i ge. Piaunant ir virkščius tuo
1. Rūpintis, kad Literatė* Lietuvos darbo žmonėm nu-! pačiu kartu į krūveles SU- 

jau skyriuose pasireiikian- ros fondo leidykla tęstų sa- sipelniusiam, daug iškentė-’kočioja.
i jusiam Lietuvos valstybinin- Dalgė būdavo plakama 

dvejopu būdu. Jos ašmens
čių, nesilaiko aiškios linijos v° darbą.
santykiuose su Lietuvių ben-į 2. Kviesti A LSS kuopas, kui drg. Steponui Kairiui

Laikydamies šito nusista-t druomene, su VLIKu ir ki-; paskirus jos narius ir nuoša- linkėjimo žodžiai__
tymo, demokratinio socializ-; taj, mūsų veiksniais. į liau nuo mūsų sąjūdžio gy- 19BS m 1 rt
mo šalininkai toetuvoje d. j Neretai prasikiš, žygrni, i venančiu, remti Literatūros YorU n^, XSi.ieiuT _____ ___________ __ ,

ri > I 1 a . . lir*’0 1eSįl‘‘Ur.T* L,^f "e*ud'rinan’i » Junginių fondą aukomis, palikimais merikos lietuvių socialdemo-; giakotis Atremiamas ’į
Snc aldpmnkratll nutarimai 1 StoS'iiinI A”eriko* U imi, be.,..r.šant, Jį nartai,, kad kratų ^jungos atstovo suv.-; reikalui šakotą krtmokšnioUUvIalUvlIlUA! dių lluldrilllal demokratinių jos institucijų, vedam, nacionaline msienio susidarytų daugiau tesuras- žiavinų, su dideliu dėmesiu šakelę bei kerėplini žaginė- 

kurm^- A^rĄo. Iietovmi, pritik., palakia Lietuvai Um. leistu išklausome Jūsų, drauge, j Ii, kad tie ašmenys gSlėtų
stengėsi kuo galėdami jiems „ kitų pavergtų tautąpožii 3. liejusius » spaudos raš- raštu atsiųstus linkėjimus, i ant pentelės tokiame lygyje,

r"\ -ui- • • 1 ! ?Ul!° 1,1 p *t,ntl: pjal,nln,° Esame nuoširdžiai dėkin i kokiame jie yra prie Žemės
Amerikos lietuvių sočiai tinklą organizuot, visur, kur žolę piaunant. Dalgė kairią-

demokratų suvažiavimas, ; tik gyvenama lietuvių išei- g 5. ja ranka nrilaiknma tnin
u: ___________ ... veikti! Stebimės ir džiaugia-i jąnKa PniaiK°ma taip,

kad jos asmens ant pentelės

uždedamos ant tam tikros 
metalinės pentelės, į betkokį 
medžio rąstą įkaltos, o dal- 

tam

1963 m. birželio 1 d. New žmonių būklės: neįstengė j- •
Yorke įvykęs Amerikos lie- ■ pakelti žemės ūkio gamybos, •
tuvių socialdemokratų są-į suvarydamas ūkininkus į ' j* nuaiatatę tęsti
jungos atstovų suvažiavimas' kolchozus, kuriuose darbo f*®^iau* Dabar, 
priėmė šitokius nutarimusnašumas yra žymiai žem

I nis, negu privatiniuose u , . ....
LIETUVOS ATEITIES kiuose. Sovietu Rusiioie bet kokla P0*11111® vclkla P*’ dovybė pnvakj grįžti prie tų 

KLAUSIMU. * * * ■ J I .eriiivA;. «...---- ---- :«J:_:.. a----------------:--------- 1

kai Lietuva vėl yra patekusi nesileisdamas giliau į kriti- vių, palaikyti tamprius ry- - »- j •
į svetimos tironijos jungą ir ką, pareiškia, kad ALTo va- šius su Literatūros fondu. Jūsų dvasios stiprumu, e t kad Dlakant ne-

A LSS atstovų suvažiavi-! **rbingo amj SZ^ų.’
1 Ji plakama su paseilintuvykdoma industrialbmciiZ' vcr*t°je Lietuvoje y ra žiau- pagrindinių tarpusavio susi- mat su dideliu dėmesiu iš- f1*?* fizinių nega-

žiauriomis išnaudojimo prie- rjai ,loPinama’ gyven-' tarimo principų, kuriais klausė pranešimą apie Jau*riai bei ak

monemis darbo žmonių ma-
Lietuvos likimas pareis 

nuo to, kaip baigsis rungty
nės tarp Laisvojo pasaulio 
tautų, kurioms vadovauja j 
Vakaru demokratija su JAV 
priešakyje, ir
imperializmo. .kaičioje ir Lietuva Ma.k-

Me. esame (..tikinę, kad, VOJ apip|Sli „le|itai =... «mkia.i

darni laisvoje Amerikoje,1 anločiau vadovavosi buvusi mmų draugus, k^rie iki šiol ‘Tviai spaudoje,! smal^liu-
'sk '̂ “t"?1*-.. i T* L“r I 1 Sd U^akaPn7daig£

i asmenys neįkaistų ir neatsi- 
leistų artas—užkietinimas. 
Išplakama vienoda kaip sty-

ta. kaimynų Salų, kurių! s«jun-i—u geniau paa^i seninu s-"*—mą ir primena, k.o .'7““ ga ašmenų pakraštėlio siau-
i «»<-»« atstovų iuv»žiavim*i. D&vnndiniu ideologiniu aro- ateio laikas neatidėliotinai rcm* Lietuvos laisvinimo ko- ,„.x- •___ .__________.___

sės paplukdė varge ir .«ur- , ...
de < gą kovoti dėl lietuvių tautos

v . . - o .. . ’ idealo realizavimo.
ratijasuJAVį n.,1,1:.-■ I Todėl šis Amerikos lietu- , važiavime bus reikalaujama,! Suvažiai
komunistinio. kaimvnn ! socialdemokratų sąjun-į kad seniau padaryti keturių> geidavimą

Pareiškiame, kad arti ratūros fondą ir platino jo ?yven>m« " mu‘9 »uva- 
miausiazne ALTo atstovų su* raštus. ( ziavimo darbais.

Suvažiavimas reiškia pa-' LSS, kaip iš seno, taip’ 
mena, kad ^abar ir ateityje rėmė ir l

suvažiavimas, pagrindinių ideologinių sro- 
} visus mūsų organi-1 vių susitarimai būtų paboti,

atėjo laikas neatidėliotinai r®™* 
paruošti dokumentuotą ap- va., iki bu. Lietuvo. vairty- ,'utėJuosteIė. siau-

y 1 ras kaspinėlis. Plakama at-
laisvojo pasaulio jėgos lai-į * s I*1*1 zacD°» narius bei mums pri-į rimtai vykdomi ir kad būtų žvalginį leidinį apie Ameri- demokratijos santvarka ca,^;a: kad npnasiHnrvtn
™ If ~vw„w;-v--------vos bdssimertm* savo šalie* ............__________ ".„I „n vi. v J’ i,_ jLiA_:_u_. I na brista, atstatyta, iki bus - ’ - ^Pasidarytųmes. Komunizmo plėtimasis* •- ... ! “kio gaminiais.
Europoje jau yra sulaikytas.'

tariančius, ragindamas juos1 panaikintos galimybės bet! kos lietuvių darbininkų šio-1 PaST!*ta, 
europuje jau yra suiaiKyias. v__ vi * Padidinta energija kovoti- kuriam politiniam blokui įsi-Į je šalyje organizuotą sočia-
Stiprėja atsparumas komu-: u “buržuazinių“ Europos ir d® L,etuvo* «rf*«mnimo u

Amerikos šalių.
Tokių raktų akivaizdoje

Veik

nizmui Azijoje, Artimuo
siuose Rytuose ir Afrikoje. 
Nežiūrint laikinojo komu
nistų pasisekimo Kuboj, ne
matyti, kad jie sugebės įsi
tvirtinti Vakarinio pusrutu
lio srityje.

Komunizmo stovykloje į- 
vyko gilus skilimas tarp 
Maskvos ir Pekino. Jisai vis 
labiau aštrėja.

Komunizmas išugdė mil
žinišką militarinę galybę ir 
apsiginklavimui tarnaujan
čią pramonę, bet nesugebėjo

negali būti abejonės, kad 
komunizmas anksčiau ar vė
liau prilips liepto galą. Ko
munizmas laikosi tik gink
luotos jėgos grasinimu, poli-

svetimo jungo ir Nepriklau
somos demokratinės respub
likos atstatymo.

III
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS REIKALU 

Amerikos lietuvių sočiai-'

galėti ALTo vadovaujamuo- listinį sąjūdį, jo raidą, santy- 
se organuose, kaip centre,' kius su kitomis visuomeninė- 
taip ir vietose.

IV
LITERATCROS FONDO 
VEIKLOS KLAUSIMU.
1963 m. birželio 1 d. New 

Yorke įvykęs Amerikos lie

mu grupėmis, paskiromis 
organizacijomis bei turėtą
savo spaudą. Tokiam darbui 
išleisti A LSS Centro komi
tetas parūpins atitinkamų 
lėšų.

V

oafcalintM • klumb^- kad neiššoktų kurpasalinta Lietuvo. okupaci- raukšlelė,arba kupre,ė

! tuku mušama vienodai ir at- 
Ir šiame mūsų suvažiavi- sargiai, tad ašmenys išpla- 

me, kaip ir kituose buvusiuo- karnos taip plonai ir lygiai, 
»e, visų mūsų rūpesčių ir kad jos atrodo tarytum siu- 
darbų centras yra Lietuvos vamąja mašina išvarytas 

peltakys.likimas.
Esame tikri, kad paverg- A. J. Jokūbaitis

(bus daugiau)tos Lietuvos žmonės, kartu 
su kitomis bolševikų paverg-

roru. Komunistų pavergtose merikos lietuvių tarybos įsi-j jngos atstovu suvažiavimas, o. ivmimui tomis tautomis su Vakaru
šalyse, neišskiriant ir „pla- steigimo dienos uoliai daly-' apsvarstęs iki šiol Literatu- J Stepono Kairio sveikini- į. demokratijos parama nusi-
čiosios tėvynės“ Rusijos, au-! vavo jos veikloje. Į ros fondo išleistus raštus, I mą Amerikos lietuvių sočiai-: kratys raudonosios baudžia- Ar Romos popiežius yra
ga žmonių nepasitenkinimas! ALTo tikslas buvo su-' randa juos Lietuvos žmonių demokratų sąjungos atstovų' vos jungo ir stos Lietuvos Kristaus vietininkas? Šitos 
ir neapykanta savo valdo-! junti bendram darbui—ko-į kovoms dėl išsilaisvinimo’ suvažiavimas atsiliepė šiais; valstybė, demokratijos pra- įdomios knvgos dar turime 
vams.

tinės policijos smurtu ir te- demokratų sąjunga nuo A-' tuvių socialdemokratų są-' SVEIKINIMAS S KAIRIUI

Mes laikome tuščia iliuzi-
pagerinti materialinės darbo ja kai kurių liberalų įsivaiz-

NAUJIENA

vai dėl Lietuvos išlaisvini- i pažinti didžiai vertingais 1 žodžiais, jam raitu pareikš-1 dais besitvarkanti. Į nedidelį kiekį. Ją parašė
mo iš svetimųjų despotų* šaltiniais ir svarbiu indėliu tais: j Linkime Jums patvarios kun. M. Valatka, 227 psl.,
jungo—visus Ameriko* lie- į lietuviškų raštų lobyną ir * Nuo jaunų dienų laisvė* sveikatos ir našaus darbo! kaina tik .. 1.20.

zmor.es
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— Na, ką pasakysi, tėve? — O kada buvo pastaty-
— Gal būtų gerai, Maiki, ta Čikaga? 

pasikalbėjus apie slaunus — Jos pradžią reikia lai- 
mūsų tautos vyrus, ar ne? ! kyti nuo 1804 metų, tėve.

— Tai gera tema, tėve? Tais metais prie Michigano 
Tik nesakykime ”apie slau- ežero buvo pastatyta Dear- 
nus vyrus“, o sakykime: “a- borno tvirtovė, angliškai —

j — O ar tu žinai, kur aš ~ _ 
galėčiau tuos katekizmus * 
gauti?

— Jeigu ir žinočiau, Maž
vydo katekizmai tėvui netik
tų, nes jis buvo protestantų 
kunigas.

— Ar tai jis buvo Prūsų 
lietuvis?

— Ne, jis gimė Lietuvoj.
— Kurioj vietoj?
— Tas tikrai nenustatyta.
— Jeigu Plungėj, tai būtų 

mano parapijonas.
— Rodos kad jis buvo že

maitis, tik ne iš Plungės.
Greičiausia nuo Kražių ar 
Tytuvėnų. Jo tėvo tikroji pa
vardė buvo Vaitkus, bet jis 
buvo pramintas Mažvydu, 
kas reiškia mažai matančiu, 
nes turėjo silpnas akis. Jo 
sūnus Martynas pasirašyda
vo visaip: kartais Vaitkūnas 
(Vaitkaus sūnus), kartais 

! Masvidius, o kartais Mosvid.
Savo katekizmus, malda
knyges ir eilėraščius jis rašy
davo tokia kalba, kokios da
bar jau niekas nevartoja.
Štai vieno eilėraščio antraš
tė: ”Knigieles Paczias byla 
Lietu vnikump jr Szemai- 
cziump“. Tam eilėrašty ji
sai skatina lietuvius atmesti 
visas senovės tamsybes, vi
sus dievus ir deives, užmirš
ti kaukus ir lauksargius, nes 
jie negali nieko gero duoti, 
o tik atitraukia nuo naujo 
Dievo ir amžinai žmogų pra- 
puldo. Bet kas daryti, kad 
skurdas išnyktų, kad gyve

Žiūrėkime žemės ne mėnulio
Krašto aeronautikos ir Europoje apie prieš 100,009 ( 

erdvės administi acijo* vyi ai metų. Suakmenėjusios jo lie- ( 
išjojo į kovą su kritikais, ku- kanos buvo iškasto.- 1856 j 
rie sako, kad sklidimą.- į metais Neandertholio ravi- 
mėnulį būtų kvailystė. . noje, netoli nuo Duesselber-

Aštuoni valdžios ekspei- g0> Vokietijoje. Prieš 100, 
tai, trys iš jų Nobelio laure- opų metų nei>uvo dar orga- 
atai, padarė anądien bendrą i nizuotos visuomenės ir ne- 
pareiskimą, kad Wa.hingto- buvo jokios valdžios, kuri 
no valdžios planą siųsti rūpintųsi žmogau; gyveni- 
žmogų į mėnulį jie kaistai, mu. Ir nebuvo kitokių įran- 
remia. Ir štai kodėl: kių, kaip akmuo. Maisto au-

1. Toks žygis gali duoti, ginimas buvo dar nežinomas
svarbių mokslo žinių. Menu- dalykas. Drabužių niekas 
lio paviršius užlaikė savo is- nesiuvo, namų nestatė. Par- 
torijos pėdsakus ilgiau negu duotuvių su valgomais daik- 
žemė, ir jis gali duoti infor-; tais nebuvo, lr vis dėlto 
macijų iš bilionų metų pra-! neanderthalietis gyveno. Ar 
eities. . i galėtų tokiose sąlygose išsi-

2. Mums reikia palaikyti - laikyti šių dienų žmogus? 
technologinį pranašumą ir j Vargiai. Jis neturi tiek pro- 
orumą tarp kitų tautų. Rei-. to. Neadarthaliečio galvoje 
kia stengtis, kad mus nepra- į smegenų kompartmentas tu- 
lenktų Sovietų Rusija. ; įėjo 1650 kubinių centimet-

3. Mūsų krašto saugumas i rų, o dabartinis vidutinis 
reikalauja užtikrinimo, kad! žmogus turi tik 1,500 centi- 
priešas nepanaudotų erdvės! metrų ir mažiau, 
agresijai prieš mus

4. Praktiškas erdvės tech
nologijos pritaikymas mūsų 
ūkiui paspartins mūsų pa
žangą.

Iš tų keturių motyvų tiktai, ra sukūrę gyvenimo praban- 
antras atrodo aiškus: neap- gą, ir vidutiniam žmogui jau 
sileisti Sovietų Rusijai. Kiti nereikia tiek daug rūpintis 
tikslai tai tik mokytų py p- dėl savo būvio. Todėl jo 
korių leidžiami dūmai. " smegenys po traputį išsigim-

Labai gerai pasakė ko-' sta, ir protas mažėja.

pie pasižymėjusius arba žy
miuosius vyrus.4

— Nu, tai apie juos ir po-’ pradėjo kurtis Chicagos 
rykim, Maiki. Žinai, mes tu-Į miestas. Toji upė taip pat 
rim labai gražių istorijų, ale’ vadinasi Chicagos vardu, 
nežinom, kas jas sudėjo.; — Nu, tai apie Čikagą aš 
Vot, paimkim kad ir istoriją' dabar jau viską žinosiu. 0 
apie Poną Tvardauską, ką; dabar išvirozyk man, kas 
savo sūnų buvo velniui par-į buvo tas didelis rašytojas 
davęs. Istorija pašėlusiai1; Mažvydas ir ką jis yra para- 
graži, ale kas ją parašė, nie-i šęs, jeigu jis buvo toks dide- 
kas nežino. O juk jau reikė-i lis, kaip čikagiškiai figeriuo- 
tų duoti už tai auksinį me- ja?

Ft. Dearborn, ir aplink tą 
fortą, abiem upės pusėm.

nimas pagerėtų, Mažvydas ! 1 _
neaiškino.

dalį, ir dar pazalatytą.
— ”Ponas Tvardauskas“

yra lenkų liaudies pasaka, 
tėve, bet kaip ji atsirado, aš 
negalėčiau tikrai pasakyti.

— Na, tai gal aš įspėsiu.

Palyginti su kitais ra-

Puslapis penktas

PASKUTINIS PALAIMINIMAS POPIEŽIUI

Los Angeies kardinolas Mclntyre krapina šventiniu 
vandeniu mirusio popiežiaus JonoXXlII karstą švento 
Petro bazilikoj. Kairėje kard. Valeri, dešinėje kard. 
Lercaro, Bolonijos arkivyskupas, kurio vardas minimas 
popiežiaus kandidatų tarpe.

tų, kaip prasidėjo išdykavi
mai Ma.-sachusetts valstybi
niame universitete. Per še- 

Dabartinio žmogaus sme- j šias dienas čia įvyko trejos 
genys mažėja ir protas men-1 riaušės. Apie 600 studentų 
kėja dėl to, sako prof. Mayr, trečiadienio naktį susirinkt 
kad tūkstančių metų patyri- j ties mergaičių bendrabučiu 
mais gabesnieji individai y- įr pradėjo rėkauti, kad rei-

mentatorius Hemy Moore: Mokslas bus nepasiekiamas

ra tik 18 bilionų. Senatvė! 
pensijoms šiemet bus išmo
kėta apie 13 bilionų ir 80< 
milionų dolerių.

Bet pavojaus nesą. Su 
šiais metais fondo smukimas 
sustosiąs. Mokesčius į fondą 
moka 75 milionai žmonių.

Prezidentui 46 metai
Prieš porą savaičių prezi

dentui Kenedžiui sukako 46 
metai amžiaus. Tai vra pats 
darbingiausias žmogaus lai
kotarpis, kada nėra laiko 
gimtadieniam švęsti. Vienas 
Washingtono komentatorių 
visai teisingai pastebi, kad 
gimtadienis turi prasmės tik
tai mažam vaikui ir pasenu
siam veikėjui. Vaikas gauna 
žaislų, o senis — kompli
mentų už savo nuopelnus. 
Tačiau mūsų prezidento 
gimtadienis — nei vaiko, 
nei senio — buvo atžymėtas 
bent keliais pokyliais.

10 valandą ryto staigme
ną jam surengė Krašto tėvų 
komitetas ir apvainikavo ji 
”Šio meto tėvų“. Pirmą va
landą buvo surengta- banke
tas su demokratais guberna
toriais ir kitais valdžios au
toritetais. Ketvirtą valandą 
popiet buvo pokylis Baltųjų 
ramų sode su NATO mini;- 
teriais. Vėliau vakare buvo

kia numauti mergaitėms kel 
naites. Kitą sekmadienį bū 
rys studentų pradėjo daužy
ti fratemity salės langus, iš
vilko iš salės pianiną į didel. 
automobilių trafiką ir vidu
ry kelio jį sudegino.

Gal ir tiesą prof. Mayr ra
šo savo knygoj, kad žmonė 
eina kvailyn.

Slepia žuvies savikainą
Atlanto žvejų unija pakė

lė protestą prieš Naujosios 
Anglijos žuvies biržą, kuri 
nutarė neskelbti laikraščiuo
se žuvies savikainos. Šita 
birža (fish exchange) su 
perka žuvį iš laivų ir paskui 
parduoda laisvai rinkai. 
Krautuvėse žuvis labai bran
gi. Vartotojai kaltina krau-

rūpinkitės žemės paviršium, . TZ ,Keleivyje buvo jau rasy-
nuliu, ne erdvės lenktynė-, 
mii, kurioms išleidžiami bi- i tos ?r klt?s aukštojo mokslo 
lionai dolerių be jokios nau- įtaigos žymiai pakele mo- 
dos.

Tnkin ybitkii Maiki ir! kur mes gyvename, o ne mė- .— įoKiųzDitKų, MaiKi, n ta, kad Haivardo umversite
mano klebonas neaiškina.

TAUTINIU ŠOKIV 
ŠVENTĖ

Žemės paviršius iš tikiųjų 
reikalauja rimto valdžios 
dėmesio, nes, kaip Vidaus 
reikalų departamento sekre-

Antroji JAV ir Kanados 
tautinių šokių šventė bus 
liepos 7 d. 2 vai. Chicagoje,
International Amphiteatre 
salėje (So. Halsted ir42-sios' parodė senato pakomitečiui,
gatvių kampe(. j pavojingais nuodais yra už-

Tautiniu šokių šventės krėstas ne tiktai mūsų oras.

tomis Udail siSmiS dienomis

šytojais, tėve, jis nebuvo la- ženkliukai" jau gaunami bi- bet ir žemė, ii- vanduo. Iš’ zR'J/dlr, Tzx i-, i- , i >• * • . • 1 _ •_ ______ __-r____ __bai didelis. Jo negalima ly
ginti su Simanu Daukantu, 
kuris parašė pirmutinę Lie
tuvos istoriją. Mažvydui lie

Ar tik re Martynas Mažvy-j tuvių tautos praeitis, kaip 
! rodos, nedaug ir terūpėjo. 
Jis buvo kunigas ir visų pir-

das ją parše?
— Ne, tėve.
— Kodėl ne? Juk Čikagos 

mokslinčių institutas aną
dien buvo surengęs jam di
delį pagerbimą. Sako, jis pa
rašęs labai naudingų raštų. 
Taigi gali būti, kad ir Tvar- 
dausko istorija yra jo nuo
pelnas.

— Ir dar sykį ne!
— Nebūk toks upaitas, 

Maiki! Juk pats prisipažįsti, 
kad nežinai, kas Tvardaus

lietų platinimo vietose ir 
šventės būstinėe. Bilietų, y- 
pač geresnių vietų, pareika
lavimas labai didelis.* * *

Šventės būstinė Jaunimo 
Centras, 5ū20 So. Claremont 
Avė., Chicago, III., telefonas 
471-2248) atidara nuo pir
madienio iki penktadienio 
nuo 3 iki 9:30 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 2 iki 9:30

ma rūpinosi bažnytiniais da
lykais. Bet jis yra teigiamai 
vertinamas dėl to, kad para
šė pirmutinę lietuvišką kny
gelę—”Catechismus“. Prieš 
tai nebuvo dar jokio rašto 
lietuvių kalba. Vadinasi,
Mažvydas pirmutinis davė 
mūsų kalbai rašytinę fonną. esant didesniems

vienos puses vejas nešioja 
atominių sprogmenų nuo
dingas nuokritas, o iš kitos 
pusės farmeriai, kovodami 
su javų bei daržovių kenkė
jais, sėja nuodais iš lėktuvų 
savo laukus ir sodus. Vai
siai, daržovės ir aplamai vi
sas auginamas mai tas api-

kestį už mokslą. Dabar Yale 
universitetas paskelbė, kad 
ateinantiems metams ir jis 
pakeisiąs mokestį 250-čia 
dolerių. Per metus reikės 
mokėti jau $1,800. Jeigu 
mokestis taip kils ir toiiau, 
tai darbininkų vaikam aukš 
tasis mokslas jau bus nepa
siekiamas. Daug lengviau 
buvo jaunam lietuviui išeiti tuvininkus Bet unija sako, 
, daktarus ar advokatus da. , kalčiaUfia csanJti žuvies 
pr.es Pirmąjį pašau mj karą, | . mo_
kada vidutine darbininko i - - , , *
alga buvo $8 per savaitę. Į mažai, o kad publika to

nežinotų, nutarė slėpti, kad
Rockefelleris apsimelavo
New Yorko gubernato

rius Rockefelleris neseniai 
pasigyrė, kad jo administra
cija šįmet turėsianti $2,728,beitas nuodais. Ganyklos,

pievos, šienas — viskas ap-s poo pertekliaus. Tai būtų la 
sėta nuodais. Tų nuodų ran- bai gražus rekordas. Bet tos 

vai. popiet, o sekmadieniais J dama jūrų žuvyse, galvijuo-! valstijos kontrolierius Le- 
nuo 9:30 vai. ryto iki 1:00 j s<? paukščiuose ir net jų vitt praeitą savaitę pranešė, 
vai. popiet. Jaunimo Centre1 kiaušiniuose. Nuo tų nuodų ka(j iš tikrųjų ponas Rocke- 

, esant didesniems parengi-j stimpa gyvuliai, paukščiai felleris šįmet turėsiąs net 
Prieš tai lietuvis galėjo paša-j mams, būstinė bus atidara Į žuvys. Galimas daiktas, $38,300.,000 nepritekliaus.

, kyti savo mintį kitam tiktai - ir prieš parengimus kitokiu; kad tie nuodai, kaip ir ta-i Rockefelleriui, kuris buvo 
i- burnos žodžiu. Rašyti ir'negu čia nustatyta laiku, bakas, sukelia vėžio ligas numatomas galimu respubli

ką išperėjo. Taigi galėjo būti Iškaityti lietuviškai niekas I Būstinėje gaunami bilietai, žmonėse. Bet kol kas mūsų: konų kandidatu būsimiems 
n- Ma-zvvHuc i npmnkėin Tnnčl n- 7imn Q--informacijos, šventės ženk- valdžia nieko šitoje srityje prezidento rinkimams, tokia

liukai ir tt. i nedaro. Ji tik rūpinasi, kad: žinia labai nemaloni.
* * * J koks rusas nebūtų pirmas iš

A. Trinkūnas sutiko šautas į mėnulį.

ir Mažvydas. I nemokėjo. Todėl ir žinių a
— Tėve, Mažvydas buvo! pie Lietuvos praeitį šiandien

lietuvis ir lenkams pasakų; lietuviai turi ieškoti kitų tau- 
nerašė. • tų raštuose, nes savų nėra.

— Ar tu jį pažinojai? I Tiktai po Mažvydo mūsų
— Nebūk juokdarys, tėve. j žmonės padėjo mokytis raš-

Kaip aš galėčiau ji pažinoti! Į skaityti ir patys pradėjo
— O kodėl ne? Juk, ro-įrašai. Tada buvo parašyta 

dos, jis gyveno Čikagoj, ba \ m pirmutinė Lietuvos istori- 
čikagiečių gazietos daugiau Ja-

iš laivų ji gauna žuvį labai 
pigiai. Pavyzdžiui, pereitą 
savaitę už menkę (codfish) 
birža mokėjo laivams tik po

banketas kabineto salėje su 
prezidento štabo ministe-

4 centus už svarą, o krautu-! rtais. Buvo jau po vidumak- 
vėse ta žuvis buvo parduo- kaį Kennedy nuvyko į
dama po 50 centų už svarą.

Taip veikia kapitalistinė 
sistema.

Socialinis draudimas 
“skylėje“

Birželio 30 dieną Sociali
nio draudimo fondas bus 
daugiau pinigų išmokėjęs, 
negu surinkęs mokesčių. Tai 
bus jau penkti metai, kai tas 
fondas kasmet atsiduria 
“skylėje.“

1957 metų pabaigoje fon
de buvo 23 bilionai dolerių 
atsargos, iš kurios dabar tė-

penktą pokylį.
(Surinko ir pa-tabu pri

dėjo S. M.)

ATSINTĖ PAMINĖTI

Angelai ir nuodėmės, 15
novelių, parašė R. Spalis, 
252 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $1.50, kietais $2. Ni
dos klubo nariams jų kaina 
50 centų mažesnė.

Rinktinė Nr 13, 80 psl., 
kaina nariams $0.50, nena- 
riams $0.75.

Abi išleido Nidos knygų 
klubas (I. Landbrocke Gds., 
London. W II, Gr. Britain).

Studentai tvirkstaDail.
rūpintis šventės salės meni
ne priežiūra šventės metu.
Tvarką palikys skautai.* ♦ ♦

Muz. F. Strolia organizuo
ja ir vadovaus šventės akor
deonų sambūriui, kuris paly
dės moksleivinio amžiaus

— O kada kitos tautos iš
moko rašyti?

— Kiek yra apytikriai ži
noma, tėve, pirmutiniai pra-

tu turi misteiką. Čikagos d ė jo rašyti arabai. Dar 4241 j simfoninis orkestras, kuria 
miestas jau seniai pastaty- metais prieš Kristų jie įvedė| me bus 28 grojikai, 
tas. Jau didelis šmotas me- Egipte pirmutinį rašytą ka
tu, Maiki, kai aš Amerikon lendorių. Ir nuo to laiko yra 
atvažiavau, o Amerika jau skaitoma rašytinės istorijos 
ir tada kvepėjo Čikagos pradžia. Kas buvo prieš tai,

apie jį rašo.
— Tėve, Chicagos dar ne

buvo, kai Mažvydas gyveno.
— Man rodos, Maiki, kad

Žmonių protas menkėja

Tikėsite ar ne, bet taip 
tvirtina ne Maikio tėvas, o 
mokytas d r. Ernest Mayr, 
Harvardo universiteto evo
liucinės biologijos profeso
rius. Jis stačiai sako, kad to

Nespėjo policija susodinti 
kalėjiman dėl riaušių Prin- 
cetono universiteto studen-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

stokjardais.
— Kai Martynas Mažvy

das gyveno, tėve, nebuvo

tai jau vadinama priešistori
ne gadyne, tėve.

— Olrait, Maik, dabar aš

šokėjų programą. Suaugu- ^’n žmones darosi vis kvai- 
siųjų programos daliai gros Šiuo klausimu jis pa

rašė knygą “Animal Species 
and Evoliution“, kurią išlei
do Harvard University 

kalbėtojais pa- Press. Čia jis stato dabartinįŠventės
kviesti Lietuvos atstovas J.! žmogų greta Neandcrthalio 
Rajeckas ir Pasaulio lietu-! žmogaus ir parodo, kad 
vių bendruomenės pirm. J. tas neandarthalietis (Homoi 
Songaila. ! Neandarthalcnsis) turėjo di-

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ii jos ma-1 p jų bibliografija ir 1963 rr 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos. į.jjį mėn. periodikos api 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
akos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy

dar nei Chicagos stokjardų. i turėsiu apie ką mislyti. Ale' Šventės bilietų paklausa. genų, negu šių dienų žmo-Įsakadallimn 0 . Aminai;;;..."-
— Nu, tai pasakvk, kada j pasakyk man dar daugiau didėja, ir paskutiniu metu gus. i ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiam.

• • ----- geresniu bilietų didesnį kie- Neanderthalietis gyveno1, ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Knygų lentyna, 1963 m. 
Nr. 1, 1963 m. sausio-kovo 

1962 m. 6 leidi
nį.

penodiKos apie 
800 svarbesnių straipsnių 
bibliografija. Prenumerata 
metama $2.50. Leidžia Vy
tautas Saulius, redaguoja A- 
leksandras Ružancovas (ad
resas: 1132 N. Walnut St., 
Danville, III.).

men. 36 ir

apie tą slauną vyrą Mažvy-jis gyveno?
— Kada jis gimė, aiškių! dą. Ar teisybė, kad jis buvo 

žinių nėra. tėve: bet yra ži-į kunigas ir parašė knygų a-j sluogsniai, kai nugirdo, kad 
noma, kad jis mirė prieš 400 j pie katekizmus? : šventės programos pranešė-
mCtų. — Teisybė, tėve. ja galinti būti viena iš Ame-

kį paprašė amerikiečių
I

rikos įžymybių. Tuo reikalu, 
vedami pasikalbėjimai. •

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS“

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

LIETUVOS 2LMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio Įstaigoj
už 50 centų.
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rys negalėjo balsuoti. Jos didėja šeimos. Ištekėjusių ir teka 21 metų amžiaus. 1961J“ x 1 1 1 • 1 T* • * - * • 1 x • a • x • « 1 1 • •

MOTERŲ SKYRIUS

BENEDIKTAS RUTKONAS

Vienišas žmogus
Per pasaulį ėjo keleivis. Jis buvo jaunas ir tvirtas. 

Ant peties jis nešėsi kūjį ir kaltą, o ant nugaros — dina
mito dėžę.

Jis ėjo miškais, laukais ir pievom. Kas jis, iš kur ėjo 
ir ko ieškojo — niekas nežinojo ir negalėjo atspėti. Tik 
iš jo paprastų drabužių matė, kad jis buvo vargšas. Jo 
mėlynos, švelnios akys, jo ramūs žvilgsniai sakė, jog jam 
nerūpėjo nei turtai, nei tuščia garbė. Kas sykį išvydo jo 
išblyškusį, spinduliuojantį meile veidą, jo šiltą, malonią 
šypseną, šviesiom garbanom pridengtą kaktą — niekada 
jo nepamiršo-------

O keleivis vis traukė nuo vakarų į rytus, saulei ke
pinant, vėjuje ir lietuje. Daug miestų ir valstybių matė jis 
savo kelionėj, daug įvairių tautų ir žmonių sutiko. Jos ve- i 
dė karus tarpusavyj. Žudė viena kitą, naikino. Galinges- ■ 
nės, stipresnės puolė silpnesnes ir pavergė jas. Žmonių 
kraujas liejosi upeliais. Raudojo išprievartautos moterys, 
išniekintos motinos. Klykė kūdikiai, vaikai, žudikų rankos 
pagrobti. Dejavo į vergovę varomi vyrai.

Skausmas suspaudė keleivio širdį, matant visa tai. 
Jo veidą apraizgė rūpesčio ir liūdesio raukšlės. Jis supra
to, kodėl visa tai žemėje dedasi ir kodėl žmogus toks 
žiaurus ir nelaimingas. ....

Ak, gi jis pats buvo žmogus — jų brolis. Tik vienišas 
ir niekeno nesuprastas.

Taip ėjo jis vis į rytus* nuo ankstaus ryto iki vėlios 
sutemos, nesustodamas naktimis poilsio, kol aukšta kalno 
siena, apaugus erškėčiais ir vijokliais, iškilo priešais jį, 
užtverdama jam kelią. Tamsus ir sustingęs dunksojo mil
žinas kalnas, viršūne skęsdamas padangėj. Aplink buvo 
tuščia. Nei laukų, nei žmonių sodybų. Tik spiginanti saulė 
žėrėjo danguje, apliedama, auksu uolos viršūnę — pa
kaušį. \

Tiriančiu žvilgsniu apžvelgė vyras rudą uolos sieną. 
Atsisėdęs ant akmens, užkapdo duonos. Paskui pasispiau- 
ae aeinus ir ryžtingai ėmėsi uaFfco. Laikydamasis vijoklių, 
darbo įrankiais skynėsi sau kelią, kopdamas pamažu aukš
tyn ir aukštyn, kol pasiekė viršūnę, čia, tarp dangaus ir 
žemės, vienas padebesiuos, kur ereliai suko lizdus, triūsė, 
skaldydamas uolą vienišasis keleivis.

Sudrebėjo akmeninis milžinas, pajutęs savo kūnu 
smarkius skėlimo smūgius: dejavo ir stenėjo, lyg būtų 
jautęs skausmą ir pyktį. Su dideliu trenksmu ritosi ske
veldros žemyn, trupėdamos. Toli aplinkui aidėjo trenks
mas, gąsdindamas paukščius ir laukinius žvėris.

Dundesys pasiekė ausis žmonių, gyvenusių aplinkui. 
Ir jie rinkosi iš visų pusių pažiūrėti, kas tranko kalną, 
drebina žemę. Bet jie išvydo ne pasakų milžiną-kalnaver- 
tį, kaip tikėjosi, o tik paprastą akmenų skaldytoją, vargšą 
žmogelį, kajp jie patys. Dėl to jie stebėjosi, traukė pečiais 
ir juokėsi iš jo užmačios.

— žiūrėkit tik, žmonės, ką šis kvailys nykštukas su
galvojo ! Matyt, jis nori uolą suskaldyti! Ar tai jam pada
ryti? Ir ką jis gaus už tai? Kas jam atlygins? O gal tas 
keistuolis ieško užslėpto, užburto lobio — aukso gyslos 
ar deimantų? Ką tu jam? O gal žino žemės paslaptis? 
Gal suras? Juk pasitaiko visokių gudruolių! Cha, cha, 
cha! Ar maža jau surado?

— Gudruolis? Kvailys! Galvoj jam negerai! Tokią 
uolą suplėšyti? Kas tai gali atlikti? O rasi valdžia jį pa
samdė ? a MUfrB.

— Ša, kaimyne! Ne žemės turtų jis siekia, o dangų 
pasiekti nori! Aš mačiau jo veidą ir akis! Jos tokios švel
nios ir keista, nežemiška liepsna žėri. Jos spinduliuoja 
meile ir niekina žemę! Greičiausiai jis bus koks atsisky
rėlis, šventasis!

— Cha, cha, cha! Bėga nuo žmonių, kad padangėje 
susisuktų sau lizdą su plėšriais ereliais ir galėtų senatvėje 
būti arčiau savo Dievo! Tam ir laiptus kalasi į Jį.

— Teisybė, teisybė! Dievas perdaug aukštai ir negirdi 
žmonių šauksmo, maldų, aimanų! Užleido žemę nelai
mėm — skandina kraujo jūrose. Gal jis neklysta — gal 
nuo kalno viršūnės jis tą ,rVisagalintį Tėvą“ ir prisišauks. 
Gal vėl sugrįš Dievas į žemę, kaip pradžioje pasaulio, ir 
išgelbės žmoniją iš nelaimių! Cha, cha, cha! Padėk, Die
ve, jam!

— Tik kam jis kalną verčia? Juk kalnas Dievo su
kurtas? Ir tai juk Dievui nužengti pakopa! O gal jis Die
vui nužengti pakopas — laiptus kala? Cha, cha, cha, cha! 
Tfu! Pamišėlis! Nykštukas prieš milžiną kėsinasi!

— Cit, kaimyne, nesityčiok! Juk žinom iš pasakų, 
kad nykštukai dažnai nugali milžinus. Juk mažas kelmas 
ir didelį vežimą verčia.

— Bet nykštukai, kaip pasakos sako, tik išmaukę 
bosus gyvybės vandens tampa stiprūs, nepergalimi. O kur 
tasai nykštukas gaus gyvybės vandens? Gal jį girdo rū
pestingasis Tėvas, kaip paukščius, jo brolius? O gal jis 
rado kur oloje bosą vyno, paslėptą kalnaverčių nykštukų, 
juk jie gyvena įsiknisę po kalnais kaip kurmiai, — ir gerai

SPORTO AUKA

Yaukee komandos metikui Jim Bouton Baltimorės Ii* 
joninėje daroma rentgeno nuotrauka. Bouton ten 
žaizdamas susižeidė smakrą. Kaulas nesulaužytas, bet 
žaizdai susiūti reikėjo 12 dygsniu. Yankee komanda 
pralaimėjo Oriole komandai 4-2.

Antanas Strazdas 

EI,TU, DOMINYKAI!

Ei, tu, Dominykai,
Tu nežinai nieko,
Atsisėdęs šalia pečiaus, 
Netikusioj vietoj.
Karvė pievą ėda...
Ant stuobrio pelėda 
Šaukia rėkia tupėdama: 
“Dominykui bėda!“
Vienoj pusėj — šlėkta,
Antroj pusėj — dvaras.
Tu nežinai, Dominykai,
Kas ant tavęs baras.
Ateina urėdas 
Ir paskui tijūnas —
Dominyko nabagėlio 
Dreba visas kūnas.• t — » - • » - - - -*
Ožkos karklus plėšia,
Vilkas paršą neša — 
Dominykas nabagėlis 
Sau čiupryną peša.
Jaučiai rugienose,
Arkliai pūdymuose,
Tu nežinai, Dominykai,
Nė savo laukuose.
Tu nežinai bėdnas,
Ko tujei sulauksi,
Užkirstas per uodega,
Kaip vaikelis šauksi.

vedė atkaklią kovą. Ji ypač 
griežtai reiškėsi 1910-1915 
metais. Tas judėjimas buvo 
žinomas sufražizmo vardu. 
Jo vadovė buvo Emmeline 
Parkhurts ir jos duktė Chris- 
tabel. Sufražistes demonst
ravo, boikotavo, net kėlė 
maištus, kurie baigdavosi 
langų daužymu, padegimais 
ir tt. Jos buvo suimamos, ka
linamos, skelbdavo bado 
streikus, žodžiu, visokiais 
būdais stengėsi atkreipti į 
save dėmesį.

Kova buvo sunki. Prieš 
moterims balsavimo teisių 
suteikimą buvo net.daugu
ma laikraščių redaktorių. 
Net jie rašė, kad tokios tei
sės suteikimas moterims bū
tų tautos pamatų minavimas, 
griovimas. Kai moterys su
rengė protesto žygį iš New 
Yorko į Albany, tai episko-

jau jzengusių i ketvirtąją 
dešimt, moterų vaikų vidur
kis yra beveik pusketvirto 
vaįko (3.4).

Šiandien 65% moterų iš-

metais 12% kolegijos stu
denčių (162,000) buvo ište
kėjusios. Net 77,000 viduri- 
niąsias mokyklas lankančių 
mergaičių jau turėjo vyrus.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina ........................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina............... $3.00
Krank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau

palų vyskupas jį pavadino bUV° ?6-00’ 0 dabar tik.................................................. ?2'00
beprotišku. Aplamai kai- Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 

tada buvo priešinga duoti J
moterims balsavimo teisę. 9o PuslaP*b ^uia...........................................................$i.OO
Bet galų gale JAV moterys Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
laimėjo. Kongresas priėmė 70 puslapių, kaina............................................ sj 00
ir prezidentas pasirašė įsta- ..
tymą, kuris nuo 1920 m. ^oscenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis
rugpiūčio 26 d. suteikė JAV į196 puslapiai, kaina ....................................................... $2.00
moterims lygias su vyrais _________________
balsavimo teises.

Čia galima priminti, kad
1872 m. Victoria Woodhull 
buvo pasiūlyta kandidate į į 
Prezidentus, kad 1925 m.'
Nellie Tayloe Ross buvo iš
rinkta Wyoming gubernato
re, kad Jeanette Rankin bu
vo pirmoji moteris, 1916 m. 
išrinkta į atstovų rūmus, o 
Hattie Caraway iš Arkan- 
sas 1932 m. buvo išrinkta į 
senatą. Ji buvo pirmoji se
natorė.I/UIO _ _* - ••___ t___m. pirmoji moteris 

į atsisėdo į ministerio kėdę. 
j Tai buvo Frances Perkins, 
i JAV darbo ministerė, arba, 
į kaip čia vadinama, sekreto- 
! rė.

Šiandien kongrese jau yra 
neviena moteris, bet vis dėl- 

I to jų skaičius ten dar labai
• mažas, jeigu imsime galvon 
bendrus vyrų ir moterų gy
ventojų skaičius.

Reikia linkėti, kad ateity
je moterys daugiau susido-

• mėtų įstatymų leidimu ir 
(kad jų daugiau patektų į 
J kongresą. Juk moterų yra

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 pusi., kaina ....$3.95.

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

...............................

gimė Antanas Strazdas, vėliau tapęs kunigu ir savo aaino4 
mis pagarsėjęs ir šiandien daugiau žinomas Strazdelio 
vardu, miręs 1833 m. balandžio 11d. Kamajuose.

Jis tėra išspausdinęs vos 3 giesmes ir 11 dainų (antro 
rinkinio cenzūra išspausdinti neleido), tačiau jo dainos 
gyvu žodžiu plito žmonėse, buvo plačiai dainuojamos ir 
net pateko į liaudies dainų rinkinius. Jų visų turinys arti
mas liaudžiai. Tai baudžiauninko darbai, rūpesčiai, var
gai, pasilinksminimai bei džiaugsmai gamtos prieglobsty.

Lygūs atlyginimai moterims
dienomis prezi

dentas John Kennedy pasi
rašė įstatymą, kuris reika
lauja mokėti moterims tokį 
pat atlyginimą, koks už pa
našų darbą yra mokamas vy-i neturėjo teisės balsuoti par 
rams. Tas įstatymas įsigalios 1 :
tik po metų.

Šiomis

Jis palies 27 mil. moterų, 
dirbaničių fabrikuose ir pre
kybos Įmonėse, kurių apy
varta siekia per metus milio- 
ną dolerių.

visapusiškai išmokslintų ir 
gabių asmenybių, kurios su
gebėtų kai kuriais atvejais 
gal net geriau už vyrus ir į- 
statymų leidimo srityje dirb
ti.

R. M.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. R- žnko j- 
domūs atsiminimai, 477 psL, kai
na ........................................ $6.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkk 
istorinis romanas iš šėmaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.60

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

DIENO J ANT, “knygnešių karaliaus'’ 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina....$6.00

1905 METAI, 
nimų antroji
Kaina ..................... .................. $6.00

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

464 paL Kaina ........................ $6.6C'
HLŽINO PAUNKSNE, Balio Sruo 
gos trilogiška istorijos kronika, 7?

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpi 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0«

Kipro Bielinio atsimi- 
i dalis, 592 puslapiai.

SEIMlMIVKEltt

LlEIu VA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai psrašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašau Pirmoji da
lis 453 psL Kaina ...................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalia, 414 psL kaina .... $4.50

KODĖL AS NETIKIU į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .........................  20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitei 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.

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

SEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karu?. einant, prie galo tūkstančiai 
lietuviui bėgo į Vakarus’ nuo ru
sų Vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyva* 
nimo. 178 psL kaina .......... $2.04

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

4AŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J, 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psL, 

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

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti xr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusL kaina ....................... $5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. K* 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū 
nas. Kaina........................... 26 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ............................ $125

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 dalia, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $8J0

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra fak-tų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ............. $0 Cnt.

SENOVĖS UETUVIŲ PINIGAI nuo

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis p« 
42, ara visos 3 dalys .......... $6.0<i

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu, 
132 poslapiai, kaina.............. $1.25

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

Bulviniai rageliai

10 uncijų nuluptų ataušu
sių bulvių (neskustas bulves 
geriausia išvirti anksčiau) 
smulkiai sutrinti. Pridėjus 

ir
apie 7 uncijas miltų, padary
ti minkštą tešlą. Iškočioti, su 
dangčiu išspausti apvalią 
formą ir supiaustyti į 8 ga
balus kaip tortą. Į kiekvieno 
trikampio dalelę uždėti tru
putį marmelado ir apvynioti 
kaip ragelį. Uždėti ant skar
dos ir pakepti. Galima prieš 
tai aptepti išplaktu kiauši
niu, kad gražiau blizgėtų. 

MAŽIAU SENMERGIŲ

Taigi pažengtas dar vie-
nas didelis žingsnis moterų “““‘““V »uu*.iu. rr.uej 
teisėms sulyginti. Ta proga du t,yniu’ truPutl druskos 
verta prisiminti, kad prieš
šimtą metų JAV moterys

lamento ir savivaldybių rin
kimuose. Pirmoji tą teigę 
pripažino Wyoming valsti
ja. Tai buvo 1869 m. Vėliau 
jos pavyzdžiu pasekė ir kai 
kurios kitos valstijos, bet vi
soje JAV teritorijoje mote-

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla- 

............................. 81.00
Į SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trume

įsitraukęs nūn kalnaverčių patapt užsimojo? Cha, cha! 
Tik žiūrėkim, kad, beritindamas pakalnėn uolų skeveld
ras, neužverstų mūsų laukų ir sodybų!

— Greičiau jis pats save ten pasilaidos, negu mus!— 
Taip šaipėsi žmonės, iš apylinkių susirinkę; žiopsojo, 

rodydami pirštais vienas antram ant uolos užstirioglinueį

Mažėja senmergių skai 
čius. Pagal JAV gyventojų 
surašymą 1940 m. tarp 30 
metų amžių peržengusių mo
terų netekėjusių buvo 15%, 
o 1960 m. surašymo duome- 

keistuolį žmogėną; spėliojo jo kėslus, ginčijosi tarpusavy nyS rodo, kaod tokių bebu- 
ir vėl pamažu išsiskirstė. vo tik 7%.

(Bus daugiau). Kitas naujas reiškinys —

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

! JUOZAS 
kai 
jos

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 paL, kaina........ 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl-, kaina

Užsakymui ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

E. Broadvray ■ :------ So. Boston 27, Mi

veikslų, 896 psL,
$10J

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kinti viriai, 661 puslapis. 
“ ’ .................................... $8.00.
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Didžiuolrimės ir dirbkim Lietuvai

A. s
KELEIVIS, so. BbSTON Puslapis iepFmlaS

neina j lietuvių banką, įmo
nę, krautuvę, įstaigą. Todėl, 
mieli lietuviai, neieškokime 
apdraudų pas svetimuosius, 
įsigykime jas lietuviškoj or-

VIETINĖS ŽINIOS
ŠOKEJV GEGUŽINĖ

Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris, kuriam va
dovauja Ona Ivaškienė, da

M. Venys Europoje

Plačiai lietuvių tarpe ži
nomas Mykolas Venys, ku
liam jau sukako 85 metai, 

Sį ketvirtadienį miesto so-į praeitą savaitę su savo anū

Prasideda Meno Šventė

Birželio 8 d. Niagara sų gretas. . ... ............
Falls (Kanadoje) buvo SLA Amerikos Jungtinėse Val-i ganizacijoje, Susivienijime
3 kuopų šventė, kurioje da- stijose Susivienijimas yra gi-Į Judėsime ne tik gerą ap- . .......... ......... ....... ........................................
lyvavo ir SLA prezidentas liai įleidęs savo šaknis lietu- dl*audą, bet kariu paremsi- 71??’Antrojoj JAV ir Ka-''dūrio. Kiekvieną vakarą bus! ” ' . ^7. J*
Povilas Dargia. Jis ten paša-' viškame gyvenime, todėl ne .ir patys dalyvausite tau- . lietuviu tautinių šokių kita programa ir visą laiką }^n^s Berlyną ir kitus Vo
kė gražią kalbą, kurią su-į stebėtina, jog didžiuojamės į rimuose ir kultūriniuose lie- ^vent^je Chicagoje. Kelionė meno paveikslų paroda. Už kietijos miestus, Šveicariją, 
trumpinę čia spausdiname, i turį arti keturių milionų do-i tuviU darbuose, žinokime, • brangi, o šventės visa tai nieko nereikia mo-

• i lerių kapitalą su apie dvyli-1, ^d is komercinių draudimo<1 jai tik pusę keti.
Vertinu rengėjų gražias ka tūkstančių narių. Ameri-j kompanijų lietuviškiems rei- j ..j • Antrąją pusę reikia *• ,. • , • -
stangas k s HIii šiiQ čvpn.i kns .T»n<rtin*se ValstiinseI kalams netenka nei cento, J lj1"* šį penktadieni, birželio 21

de prasideda Bostono meno į ku studentu Mykolu Kaspe- 
sventė. Ji tęsis iki liepos vi-l ru išskrido į Europą. Jie ap-

pastangas, kad jie šią šven-i kos Jungtinėse Valstijose' ............
tę riša su mūsų organizacijos- mes turime pavienių kuopų, tuo tarpu Susivienijimas per
dabar vykstančiu "Naujo
sios Aušros“ vajumi. Kas 
bent kiek susipažinęs su mū
sų organizacijos istorija, tai 
tam turi būti žinoma, jog 
SLA kūrė žmonės, kurie bu
vo pavadinti aušrininkais,

kur narių skaičius siekia 
500. Tokių kuopų turime De
troite, Brooklyne ir kitur. 
Tiesa, visoje Kanadoje mes 
turime tik apie 450 narių, 
tačiau esu tikras, jog ateity
je jų skaičius didės. Lietu

atseit, lietuvių tautinio atgi- viai, kurie dar nėra Susivie- 
mimo laikraščio "Aušros“
pasekėjai. Jų apsčiai buvo 
Amerikoje, o tarpe jų net 
vienas "Aušros“ redaktorių, 
dr. Jonas Šliūpas, dalyvavęs 
Susivienijimo steigime. Jie 
visi gyveno "Aušros“ skelb
tomis mintimis ir idėjomis, 
iškeldami Lietuvos garbin
gą praeitį, kartu skelbė ir 
lietuvių didesnės vienybės 
reikalingumą. Vienybė buvo 
reikalinga visai tautai, o y- 
pač išeiviams, kurie, būda-

daugelį metų išmokėjo tūks
tančius dolerių visuomeni-; šimtą dolei ių.

pačiam sambūriui sukrapš- d 8 k 9 val yak programo 
tyti. O tai reiškia ne vieną je dalyvauja ir ,vai.

niams reikalams, parėmė ir 
remia lietuvių judėjimą, or
ganizacinį gyvenimą ir o- 
piuosius lietuvių reikalus.

Kai šiandien vedame sun
kią kovą už Lietuvos išlais-

nijimo nariais, turėtų stoti į vinimą, dedame pastangas 
mūsų patriotinės organiza-' lietuvybei išlaikyti, tai šiems 
cijos eiles, tuo prisidėdami svarbiems darbams atlikti 
prie lietuvių fronto stiprini- yra reikalingos didesnės 
mo išeivijoje. , mūsų jėgos, didesnė vieny-

Daugelis jūsų esate girdė- ■, bė. Gyvenamojo meto mūsų 
ję, kad SLA yra draudimo organizacijos uždaviniai ir
organizacija. Tiesa, Susivie
nijimas duoda savo nariams 
geras apdraudas ir tuo pade-

atsiekimai yra labai pana
šūs į tuos, kada kūrėsi Susi
vienijimas ir gyveno

mi be vadovų, klaidžiojo 
tarp svetimųjų ir tirpo jų ka-; tinius, visuomeninius ir kul

da jiems medžiaginiai. Bet pirmuosius metus. Ir tada 
didelę klaidą daro tie, kurie: vyko kova dėl tautos teisės
. ~.......................... . . . ir laisvės. Tame judėjime e-
j Susivienijimą ziun tik kaip fekti ; dalyvav0 Susivie. 
į apdraudimo organizaciją, '
pamiršdami jos plačius tau-

Sambūrio šokėjai ir jo va 
dovė laužo galvą, iš kur tą 
sumą gauti. Šiek tiek da
vė neseniai surengtas kon
certas, bet dar daugiau tam 
reikalui trūksta. Todėl sam
būris sumanė birželio 30 d. 
Romuvos parke Brocktone 
surengti gegužinę.

Joje šoks visas sambūris 
tuos šokius, kurie bus šoka
mi Šokių šventėje, todėl toj 
gegužinėj atsilankę bus lyg 
šokių šventėje buvę.

Kur daug jaunimo, ten te- 
gali būti linksma ir malonu. 
Tokia bus ir ši gegužinė. To-

, kienės vadovaujamas tauti

Prancūziją ir Angliją. M. 
Venys Vokietijoje nori ap
lankyti ir savo brolio sūnų 
Juozą Venį, kuris šiuo metu 
yra netoli Koelno miesto. 

Sveikino adv. A. Shallna

rektorių Juozapą Kasperą, o 
jo vieton įėjo kandidatas 
Juozapas Lubinas.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje/* DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00

J ieškojimai

nijimas savo darbu ir lėšo
mis. Tačiau šiandien mūsų 
kova žymiai sunkesnė, nes 
priešas yra daug nuožmes-tile, ypač lenkų. Tą negerovę i tūrinius siekimus. Savo tiks

gerai suprato aušrininkai,! lais ir paskirtimi Susivieni- SfajSsUng^ife, pikte^ife. 
gyvenantys Amerikoje, ir jie jimas yra lyg dvilypis orga-, Meg turinle daugiau su. 
nusprendė padėtį gelbėti, nizmas: organizacijai rupi' , . ® neiikti
Tuo tikslu įkūrė organiza- visuomeniški darbai, o gretoj « , jd miniaK 0 organizuo_
ciją, pavadindami ją Visų 
Lietuvnikų Susivieniimu A- 
merikoje. Taigi mūsų orga
nizacijos gimimas yra prak
tiškas realizavimas "Auš
ros“ skelbtų idėjų ir minčių.

Šiais metais nuo "Aušros“ 
pasirodymo yra sukakę 80

to ii atlieka nariams medžią-1 f . ji raviivzvrz i visuomene.
girų patarnavimą apdraudų 
pavidale. Tai labai svarbi 
organizacijos funkcija. Jos 
apdraudas ir finansus pri

nių šokių sambūris. 
Akoraponuoja komp. Ju

lius Gaidelis.

Pasmerkė komunistų 
žiaurumus

Paieškau Juozą Lukašiūną. Gi- 
„ męs 1924 m. Utenos apskr. Kur

adv. A. O. Shallna atsiuntė Į dabar gyvena, Amerikoje ar Ka-
sveikinimų iš Ithaca, N. Y., Vadoj- nežinau- Jis pats ar kas jj 

žino prašome atsišaukti, turime 
svarbių žinių iš Lietuvos, už pa
rašymą būsiu labai dėkingas.

A. Nakutis
18 Jackson Hill Road 
Gardner, Mass. (25

Lietuvos garbės konsulas

I kur jis kasmet mokslo metų 
pabaigoje nuvyksta susitik-

---------  ti su kartu baigusiais ten
Amerikos Lietuvių Tary- esantį Cornell universitetą ir 

bos, Balfo ir Bendruomenės s žaidžiusiais beibolą. Ten jis
skyriai birželio 15 d. suren-j buvo nuvykęs ir šiemet, 
gė 1941 m. birželio mėn. ma- j --------------------------------
sinio ištrėmimo į Sibiro ka
torgą sukakties minėjimą.

Skautams vėliavas įnešus, 
sugiedojus himnus, sukalbė
jus invokaciją, inž. Vytautas 
Izbickas skaitė trumpą, bet 
turiningą ir vaizdžią paskai-

Lietuvaitė gavo Harvardo 
diplomą

! ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

Armageddono kova ,Dievo 
ralystės žinios

Ka-
Šiemet baigusioms seną ir 

garsią Radcliffe kolegiją j Dievo Karalystėje nebus dievų 
pirmą kartą diplomai buvo žmoniM rankomis darytų, kad

dėl jai visi ruoškimės ir joje j Bai^amas jig kvįetė vi 
dalyvaukime. Busime pa-. ,ral

išduoti Hanard universiteto
rankomis

prie jų žmonės melstųsi. Tas 
dienas atsitiks, sako kareivijų

vardu, nes minėta kolegija V rSp>att’ Rkad aš išnaikinsiu is 
. ’ . . A ... šalies stabus rankomis darytus

Kurie neturi savo automo- ’ tų. i gins pranašauti, jo tėvas ir jo 
j motina, kurie jį pagimdė, sakys 
. i&m—tu npliksi <rvvac tubilių, tuos nuveš autobusai 

nuo So. Bostono lietuvių pi- Susirinkimas priėmė ren
gėjų paruoštą rezoliuciją,

Susivienijimas telkia tiem 
tikslam siekti visų lietuvių 
jėgas. Todėl, mielas broli

žiūri valstybės, kuriose yra' lie‘uvi. i.r?rang! J?“ liet.u-|
«« a »___ — 7_ ž-c-j__ vaite. iei dar nesi SLA nanu. iOUA Kuopos, ir |5tatynižU5| - -
kontroliuoja jos veikimą ir! tai tapk juo dar šiandien.

liečiu dr-jos už nedideli at- kurf pajusta preziden- 
lygmimą. Jie įseis 2 vai. po J tui ir kt j f a , kalbą iš_ 
pietų. - - -

kalbą.

D. Tumaitė yra naujųjų į jam—tu neliksi gyvas, nes tu 
ateivių duktė, kurios tėvai ‘ kalbėjai melą; Viešpaties vardu 
gyvena Norvvoode. Jos tėvas ir J® tėvas ir jo motina kurie

pagimdė jį, pervers jį, jei jis 
pranašaus neteisingai Viešpa-

Įdomūs mokyklų skaičiai

saugo narių interesus. SLA
metų. Būdami giminingi su į apdraudos yra pilnai garan- 
Ausra ir norėdami ją pa-. tuotos jau esame išmokėję 

minėti, pagerbti jos steige- Į narjams milionus dolerių ir

Kokius puikius kovos dėl 
tautos laisvės ir pasišventi

Bostone (jis turi 703,000 
gyventojų) viešąsias pra
džios ir viduriniąsias mo
kyklas lanko 92,793 moki-

jus ir visus aušrininkus, o 
svarbiausia kaip ir "Aušra“ 
siekdami lietuvių didesnės 
vienybės, mes šį naujų narių 
telkimo vajų pavadinome 
"Naująja Aušra“.

Todėl ir kviečiu mielus 
brolius ir seseris, SLA na
rius dalyvauti vajaus darbe, 
padėti daugiau pastangų ir 
pasistengti įrašyti į organi
zaciją savo pažįstamus, ar
timuosius, gimines ir šeimas.

Organizacijos plėtimas 
nėra vien tik vadovybės, bet 
visų narių reikalas. Mes sie
kiame, kad "Naujosios Auš
ros“ vajus duotų organiza
cijai bent tūkstantį naujų 
narių. Iki vajaus pabaigos 
dar yra vieneri metai, tačiau 
jau dabar laikas sukrusti, 
kad pasiektume užbrėžtą 
tikslą, kad tą tūkstantį lietu-

niai (60% visų vaiku), jose 
mo pavyzdžius paliko mums: yra 4,908 mokytojai.‘
SLA garbės nariai, kaip dr. j ‘ Tas mokyklas išlaikyti! eilėraščius sakant, kanklė- 

ateityje savo įsipareigojimus! Jonas Basanavičius, dr. Jo-1 miestui per metus atsieina m^s pritariant, 6 mergaitės 
, i. - * nas Šliūpas ir visa eilė kitų 35 mįl. dolerių, valstybei 3.7 i,1~

Adomas Tumas yra veiklus
vertė ir paskaitė Anelė Ja
nuškevičienė.

Buvo perskaitytas ir gu
bernatoriaus Endicott Pea- 
body raštas, kuriuo jis bir
želio 14-tą paskelbė Pabal
tijo laisvės dieną. j Praeitą savaitgalį Bostone' maras\ didelė kruša, ugnis ir

Meninę programą paruošė į lankėsi dailininkė Elena Ur-! siera. Nežinia ar visa tai įvyks 
Ona Ivaškienė. Įrekorduotus į baitytė iš New Yorko.

visuomenininkas, jis labai ties Dievo vardu 
dažnas svečias ir visų Žyme-!čia yra Pasakyta, kaip Viešpats
sniųjų Bostono kultūrinių S ^™J°-UOŽ ,žmone-s. senose
___ _  _ * i gadynėse; Kiekvieno žmogaus

į kalavijas bus atgręžtas prieš sa- 
I vo brolį taip, kaip buvo su Me- 
! dianitaig rvi tn iis riar mini ki
tus Įspūdingesnius Dievo galy
bės apreiškimus, tokius kaip

parengimų.

Lankėsi Bostone

nariams pilnai tesės. Šis me
džiaginis organizacijos pa
jėgumas sudaro arba teikia 
galimybes palaikyti ir atlik
ti visuomeninio pobūdžio 
darbus.

šiose šalyse gyvenimas 
taip sutvarkytas, kad apsi

garbingų lietuvių. Jų atlik
tieji žygiai ir darbai ne tik 
mus traukia, bet ir pasako, 
kad mes esame subrendusi 
tauta, ne menkesnė už kitas 
tautas ir turime teisę, kaip 
ir visos tautos, pilnai naudo- • ejna §378. 
tis politine laisve ir patiemsdraudimas yra reikalingas J“ .

kiekvienai šeimai, kiekvie- var^>’tls- Tą mes įrodėme 
nam asmeniui. Tačiau kai tą
apsidraudimą reikia įsigyti,

Į pažodžiui, ar tik simboliška pra
sme, bet aišku, kad tada, kai 
Viešpats išgelbės Izraeli iš tau
tų tarpo, tatai nebekels jokių

. abejonių dėl to, kas davė jiems 
skai iš New Haven, Conn., > pergalę. Labai aišku, kad nuo

Buvo čia atvykę taip pat 
atliko tai progai pritaikin- ^^ena “ Augustas Ramanau-
tus plastinius judesius. Dvi savo dukį.ers jr £enĮ0__ Xiio- , Armageddono pradžios iki jo ga-
jaunos gabios deklamatores. v 7 T , ; . lutinos pabaigos ir Izraelio išgel-vįso snoms moKVKioms per —Birutė Adomavičiūtė ir; Įesjr Vytauto Kanauskų be!, bėjimo - tos kovos pasekmės bus 

viso uioms moKyKioms per ^1^5^ nadplda- Šeimos aplankyti. Ta pro-; pagal Viešpaties norą. Pirmes
metus išleidžiama beveik 1 tusyte pa į Ramanauskas anlan-: ■®9e tos kovos daivse tautos ne
40 mil doleriu kiekvienam 1 mavo- I 7 - rtiai/ianau^as apianmokiniui, vidurkį imant, iš-l Minėjimui vadovavo ALT Į e 11 Ke eivl° istai^-

mil. dol. ir federalinei val
džiai pusė mil. dol., taigi iš 
viso šitoms mokykloms per

skyriaus pirmininkas Vladas į 
Bajerčius. Pasikeitimai So. Bostono 

lietuvių piliečių draugijoje

nėse tos kovos dalyse tautos ne
supras, kas darosi, tautų akys 
atsidarys tik tada, kai žmonės 
pamatys stebuklingą Izraelio iš
gelbėjimą.

(Bus daugiau)

praeityje prieš šimtus metų 
ir neseniai nepriklausomo

tai nemažai mūsų tautiečių! penimo, deja, trumpame 
.. laikotarpyje.nubėga pas svetimuosius,. . .

nežiūrint net į tai, kad lietu- •« Lietuvių literatilros kla- „ ,
viškoji organizacija šį pa-i slkas- rašytojas Vincas Krė-Į nies tapome maža, negausi 
tamavima atlieka žymiai1 v®» minėdamas 70 metų am-1 tauta. Bet esame didvyriška 

tauta ir savo siela galinga.“

kraujuose plukdavome, kad 
mūsų žiedas, mūsų jauni
mas, mūsų tautos praeitis j 
per ištisus du šimtus metų' 
guldė savo galvas, ir todėl

Dr. J. Girnius—ateitininkų
vadas

palankesnėmis sąlygomis.; ziau^ sukaktį, labai aiškiai 
Daugelis dedamės gerais pa-: apibūdino mūsų tautos ge- 
triotais. bet paviršutiniškas; niališkumą, jos dvasios di-triotais, bet paviršutiniškas: 
patriotizmas yra to, kuris 
biznio reikaluose naudojasi

vių pajėgtume įjungti į mū- svetimųjų patarnavimais ir

SUSIVIENIJIMAS lietuvių 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ. ___
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka-

Samoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitaipines 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
deliais rezervais.
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 apdraudę 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 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

dybę. štai jo žodžiai: 
"...mūsų praeitis yra di

dingesnė, negu kitų. Ir tada 
norėjau atkurti tą senąją 
Lietuvą, kuri viena ranka

Ateitininkų federacijos 
nepaprasta konferencija 
New Yorke birželio 7-9 die
nomis Bostone gyvenantį 

Tai"’mintys. kurios Lri; Lietuvių Enciklopedijos ro
mus stiprinti ateities dar- į daktorių dr. Juozą Girnių iš- 
bams. Jos kelia ne tik pasi-į n**0 federacijos vadu. Iki
didžiavimą, bet ir pasitikė
jimą savo pačių jėgomis. Tu
rime įsisąmoninti, jog pir
moje eilėje patys turime eiti!

kovojo prieš visą Europą, į pagalbą mūsų tautai. Taip į 
kai šioji kryžiuočiams teikė 
pagalbą. 0 kita ranka Lietu- 

1 va užkovojo didesnę pusę 
I šins dionoc Rnsiinc KnroionJ šios dienos Rusijos. Norėjau 
parodyti, kad kovose, mirti
nose ir žūtbūtinėse, ji pasi
darė didžiausia ir galingiau
sia valstybė, kad ji atrėmė 
Azijos minias, kurioms atsi
spirti negalėjo visa Europa. 
Aš galvojau, jeigu tie žmo
nės galėjo tai padaryti, jie 
turėjo būti milžinai siela. Ir 
aš norėjau atvaizduoti tą 
milžiną sielą—senovinę Lie
tuvą, ne tam, kad aš pagar
sėčiau, o tam, kad visi lie
tuviai, ypač jaunimas, pa
justų savigarbą: kad mes e- 
same ne menkesni, o esame 
geresni už daug tautų, ku
rios šiandien save laiko di
džiomis. Jei mes nesame di-

supranta savo uždavinį ir 
mūsų broliai, kurie liko Lie-' 
tuvoje ir kovoja su nelygiu 
priešu, siekdami laisvės. Jų 
nuotaikas gražiai pavaiz
duoja kad ir šis vienos par
tizanų dainos posmas: 
Mums nereikia užtarėjų, 
Nei išvaduotojų draugų.

So. Bostono lietuvių pilie
čių dr-jos iždininkas Stasys 
Griganavičius, sutikęs būti 
apmokamu baro patarnauto
ju, atsisakė iš iždininko pa-

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas

reigų. Jo vieton valdyba'iš- Dvasia Dievas ir
• 1/ -i • -• 1 -i J Protas, štai Jūsų Karalus, Tie-

šiol tose pareigose buvo Si- į 
mas Sužiedėlis, Darbininko j 
redaktorius.

Supažindino su 
J. Budreikiene

Nuo praeitų metų J. Bud-. 
reikienė yra Mount Ida jaun. | 
kolegijos laboratorijos mo-j 
kytoja. Į:

Tos kolegijos studentų 
laikraštis "The Idatille“ vie
name numery parašė ilgą Į;

Lietuvis, laisve pamylėjęs, •' straipsnį apie savo mokyto- į, 
----  ‘ ją, įdėjo ir jos nuotrauką.

rinko iki šio laiko buvusį di- sa apie pradarą),

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

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
1 85.000 arba 
93.000 BTU 

krosnis 
3 kontroles 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 

Elektros ir kitko 
įrengimas 

SU 10 METŲ 
RAŠYTA 

GARANTIJA 

PILNA KAINA:
Nekęs retežių kruvinų.

Juskime pagarbą tiems, 
kurie aukoja savo gyvybes 
už tėvyne. Eikime į pagalbą 
kovojančiai tautai. Tegul ir 
ši . šventė lieka mūsų jėgų į — 
stiprintoja. Per Susivieniji- i 
mą, per sutelktas jame jė-l 
gas padėkime mūsų didvy
riškai tautai nusikratyti ver-
gijos pančių, kuriuos nuka
lė sovietinis bolševizmas. 
Būkime lietuviais, didžiuo-

delė tauta šiandien, tai to- kimės savo tauta ir dirbki- 
dėl, kad mes kelis amžius me Lietuvai.

J. Budreikiene Kaune bai
gė farmacijos mokslus, JAV 
yra gavusi medicinos tech
nologės diplomą. Aprėžto laiko 

pasiūlymas

Vedybos
Paieškau moters susipažinimui 
nuo 55 iki 65 metų amžiaus, ku
ri gali gyventi Chicagoj. Aš esu 
60 metų, vienas, šeimos neturiu, i 
Prašau rašyti: Į;

Povilas Mulevičius 
923 W. 35th St.
Chicago 9, III. (25

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 25, Birželio 19,1963

Ne laikas partizanauti

V ietines žinios
niems tikslams sunaudoti.

• Labai gaila, nes tie vyrai, 
Bostone juk net universitetus yra iš-

La iškas ii Lietuvos

Birželio 11 d. Bostone juk net universitetus yra iš- F.Andriukaičiui yra laiš 
lankėsi, tautininkų pakvies- ėję ir todėl turėtų nusinia-, kas iš Lietuvos, Ukmergės 

! tas, Rezoliucijoms remti ko- nvti, kaip savo jėgas ko ver- rajono, prašome atsiimti,
miteto pirm. Leonardas Va- tingiausiai atiduoti Lietuvos —--------------------------
liukas. Jo pasiklausyti atėjo reikalui. Visuomenė juos

BI TAS NUOMAI
| 3 kambarių butas su vonia, rami Į, . 

. į vieta, visai arti prie Broadway !
ir Dorchester gatvių So. Bosto-Į 

s ne. Kreiptis 272 Gold St., tele-Kreipti 
fonas AN 9-0769. (25

SAV-ON s

LAISVĖS VARPAS 
KVIEČIA IR LAUKIA

Kiekvieną sekmadieni ne 
tik Bostono, bet taip pat 
ir Brocktono, VVorcesterio, 
Norwoodo, Lavvrence, Lo- 
wel ir kitų kolonijų lietuviai

gali laimėti kiekvienas, at-l kelios dešimtys kviestų as-j turi sudrausti, 
vykęs Į parengimą. Tuo bū-i men4-
du atvykimas i parengimą' Naujo neteko išgirsti, vis-1
bus naudingas ne tik Lais
vės Varpui, bet taip pat tam, 
kuriam nusišypsos laimė.

Salia to, parengime bus 
traukimo keliu paskirstytos

laukia Laisvės Varpo radijo1 piniginės dovanos, kurių pir-
pi ogramos, kuri yra viesuo 
met šviežia, Įdomi, Įvairi ir 
aktuali lygiai žodine dalimi, 
kaip ir muzika. Ir taip jau ei
na dešimti metai, o nebu
vo atsitikimo, kad bent vie
ną sekmadieni būtume neiš- 
girdę tos visuomeninio - kul
tūrinio pobūdžio radijo pro
gramos. Nei blogas oras, nei 
kitos priežastys neįstengė 
sustabdyti jo nuolatinio 
skambėjimo.

Ne kiekvieną sekmadie-

moji yra dol. 25.000, antro
ji — dol. 15.00, o trečioji — 
dol. 10.00.

Laisvės Varpas kviečia vi
sus ir laukia visų. Neapvilki
me jo, kaip jis neapvilia mū-

kas, ką jis pasakė, jau spau-1 
doje buvo rašyta.

Jis esąs už Lietuvių Tary
bą, bet dabartfhė niekam ti
kusi. Per 10 metų ji tik porą 
konkretesnių (Valiuko žo
džiai) darbų — genocido

PARDUODAMAS NAMAS

Ž-is

Reikalingas valytojas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijai (368 Broad- tra kambariais. Nepraleiskite 
wav) reikalingas valytojas progos. Pigiai—330.000. Sa*i- 

.x . v xi • j ninkas. Rašyti į Keleivio ofisų,(dzemtonus), geras atlygi-; ^tė Nr. LP 3.
nimas, pastovus darbas. Pra- 

uziaij uaiuų — geiiuviuuj - kreiptis i vedėia 
konvencija ir Kersteno ko- S ‘ ‘ J *
mitetas — tenuveikusi, bet 
neturėjusi sumanumo ir jų 
iki galo privesti. Jis, žinoma, 
nė neužsiminė, kad tik Lie

Renkasi sandariečiai

Eilinis Sandaros 7 kuopos 
sų. Iki malonaus pasimaty-i I1C ytu»uiin»r, um uię- susj,.jrkįmas turėjo būti bir-
mo lietuviškame sSbatvakL! P^tangom.s- lg
„ • iki šiol Lietuvos laisvinimo 8 . *•iyje> . reikalas išlaikytas trvvas' dieną buV0 TeVU diena’ Ul
Laisves Varpo klausytojas į TĄX.__ . susirinkimas nukeltas Į bir-

šoko slaugėms
JAV politikoj. , £eĮjo gg d., penktadienį,

Suniekinęs kitų darbą, jis ( 7:30 vai. vakaro.

Oros Ivaškienės 
vaujamas tautinių

! Į aukštybes kėlė jo vadovau- J 
vado-! jamo komiteto veiklą. Girdi, 
šokių kongrese jau yra 32 rezoliu-ni, bet tik kelis kartus per 

metus Laisvės Varpas laukia sambūris, nors uoliai ruošia-Į cijos, kuriose reikalaujama, 
savo klausytojų ir plačiosios] si Antrajai JAV ir Kanados; kad prezidentas iškeltų Pa- 

m lietuvių tautinių šokių šven- balti jo kraštų laisvės bylą
tei Chiicagoje liepos 7 d., Jungt. Tautose, ir šios pri- 
bet suspėja ir daug kur kitur verstų sovietus iš ten pasi-

lietuvių visuomenės. Tai tos 
programos parengimai, ku
lių tikslas — ne tik sudalyti 
sąlygas lietuviams susieiti ir 
pagyventi bendra lietuviška 
nuotaika, bet taip pat su
rinkti lėšų, reikalingų būti
noms programos išlaikymo 
išlaidoms padengti. Jei mes 
tuos parengimus lankytume 
tokiu uolumu, kokiu Laisvės 
Varpas kas sekmadieni lan
ko mus, tai jo išlaikymas ne
keltų jokių rūpesčių. Bet ar 
taip yra?

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 22 d., Romuvos parke 
Brocktone vėl įvyksta Lais
vės Varpo parengimas.

1 ai bus lietuviškas subat- 
vakaris su dainomis, muzi
ka, šokiais, skaniais užkan
džiais ir Įvairiais gėrimais. 
Jis prasidės 5 vai. po pietų 
ir truKs iki v įdumakčio. Į ši 
parengimą kviečiami visi. Ir 
laukiama jame visų, o ypač 
tų, kurie klausosi Laisvės'

dalyvauti.
■tai birželio 12 d. jis šoko

traukti, sugrąžinti visus iš
tremtuosius ir būtų Įvykdyti

N. Anglijos slaugių (nurses), laisvi rinkimai. Tai esąs la- 
suvažiavimo bankete. į bai svarbus pasiekimas.

Be Onos Ivaškienės šoke-j j t reikalą neisigilinus,
jų, dainavo Izidoriaus V ašy-į pa, taį h. atrodo 5 g tiknJ.

GERIAUSIAI PASILSĖTI 
PER ATOSTOGAS

t

W. Ro.'.bury, praktiškai nau- Į
jas ranch stiliaus, 3 miegamieji,; ------------
šildymo žaizdrais papuoštas di- į GARSIAME CAPE COD— 
delis gyvenamas kambarys, į Osterville. Mass., kurorte 
puošni virtuvė, puikiai sutvar- j |»rįe au jr« Atlanto jūros pliažo, 
kyla aplinka, rūsis su baldais. pU>u paves, je gražioje lietuviš- 
statytas pagal užsakymą su eks- Į toje JANSONŲ vasarvietės 

viloje

IEŠKOMAS BUTAS

Bostone arti pajūrio ieškomas 
3-4 kambarių su baldais butas 
vasaros laikui.

Pranešti: Mrs. John Kairis, 
171 Main St., Kensington, Conn., 
tel. 112 VA 8-4925 (26)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

“AUDRONĖ”
i * Viloje “Audronė” erdvūs 
r kambariai ir gražus pušynas —

parkas.
* šiitus Golfštremo srovės at
viros jūros pliažas tik 7 minutės 
pėsčiom.
* Rami aplinkuma — daug vie
tos poilsiui ir žaidimams.
* Geras lietuviškas maistas.

Vila atidaryta vasarojimui
nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
dienos.

Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 
Marija Jansonai visus maloniai 
kviečia atvykti praleisti atos-

ir krautuvė įvairių prekių,
_ . .... priderintų siuntiniams, pra-
Tai bus paskutinis sį pa- neia> p8Ja| nauj, cent. togas. 

vasai-Į susirinkimas, todėl vi- ro u. s. S. R. I Iš anksto dėl kambrių rezervą-
si naiiai pisšomi bilžolio 38 j vimo kreiptis z E. Jansonas,
d. susirinkime dalyvauti.,. 15 Rosedale su Boston 24> Mass
Ryšium su buvusia gegužine bus priimama uzsa-
yra svarbių klausimu aptar- • ky®“*! sumokant vietoje jau
ti. Valdyba įgytoji ,uma «* B^ejas

gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai,

To dar čia nėra buvę

Tel. 288-59999. Po birželio 15 d. 
kreiptis adresu: Audronė-Janso- 

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

Tel. (Area 617) 424-8425.
(—)

liūno vadovaujamas choras., j daUg - išaikvota ir le-; nėj: jos dalvviai galės vel- 
(Pažymėtina kad slaugių šų išleista visai be reikalo. • *

suvažiavimas> buvo plačiai. Kongreso atstovui nieko
prsintas radijo, pažymint, ^^oja rezoliuciją pa-
kaįatl*ka ) • siūlyti, ir jis tai padaro, jei
n.^11,zedalyvavo jaUeia, ka(j įuo būdu galės 
Birželio ti ėmimu sukakties jį paduOĮų balsų skaičių
minėjimo menmeje progra- padidinti. Jos jau kon_
moję atlikdamas tai dienai gj.ese į§tisus metus, ir nėra 
pritaikytus plastinius Jude- vįjUęs? Rad vkna jų būt pri.
sius ir deklamacijas. įimta. O kokia nauda, jeigu

Birželio 21 d. dalyvaus
Bostono meno šventės pro
gramoje.

J. Romanas nebevažiuoja 
į Lietuvą

ir būtų priimta?

Tautinių šokių sambūrio ' motocikUi, dviračiai, tele- 
birželio 30 d. gegužinėj bus V*ZOW aparatai, radijo pri- 
ir toks dalykas, kurio dar
nėra buvę nė vienoj geguži-

tui kalbėti su Pietų ir Šiau
rės Amenkos miestais, jei 
tik žinos ten savo pažįstamo 
telefono nūmerj. Tokią ra
dijo mėgėjų stotį gegužinėj 
Įrengs L. ir V. Tamošaičiai.

Nauja šeima

Šeštadienį, birželio 15 d. 
Marija Kraunelytė ir Anta-

Juk ją vykdys preziden-Į nas Zaremba sukūrė šeimą, 
tas. Iki šiol visi JAV prezi-j Didelė vestuvinė puota buvo 
dentai pakartoja nepripažįs- So. Bostono Lietuvių Bilie
tą Pabaltijo aneksijos, tai 

i JAV vyriausybės yra nekar-
John Romanas buvo pasi- pasakyta ir J. Tautose 

Varpo, kurie sielojasi lietu- skelbęs važiuojąs i Lietuvą Tačiau ten kelti klausimą 
vybe ir mūsų tautine kultu- su jo vadovaujama ekskursi- taip, kaip L. Vaciukas norė- 
ra, kuriems Laisvės Varpo ja. Birželio 16 d. jis per ra- tų, JAV vynausybe laiko 
vadovybė talkina Įvairiais diją pranešė, kad nebeva-, negalima, nes šiuo metu jis

čių draugijos salėje. Jauna 
vedžiams linkime ilgai ir lai-j 
mingai gyventi.

imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, ■ pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. SMsht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6615

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

i Valandos:
{ nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
♦ Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAV 
South Boston, Mass

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

FORTŪNOS ”EXTRA“_NEKAINUOJA ”EXTRA“būdais, kurie nori, kad radi-Į žiuosiąs, nes, girdi, tebūsią' būtų neigiamai išspręstas — (:
jo bangomis sklistų taisvk- i galima važiuoti tik ten, kur naujosios Afrikos ir kt. vals-j: 1. Laisvas aptarnavimas:

___ «.x.. — _______ t vh^s Kiinti i atvirai nrioč cn- i'• Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄlinga lietuvių kalba, mūsų: okupantas Įeisiąs. tybės bijotų atvirai prieš so-
gražiosios dainos ir lietuvis-1 Keista. Juk Romanas ir! vietus pasisakyti. Toks nei- 
kojo gyvenimo aktualijos. J seniau žinojo, kad jis nega- ■ giamas išsprendimas būtų 

įėjimo į parengimą laimė- lės važiuoti ten, kur norės, ir skaudus antausis JAV ir dar Į 
sniui vis tik buvo sutikęs. Į skaudesnis mums. JAV vy- \

1 riausybės galvojimas atrodo
jimas — vienam asmeniui 
vienos savaitės atostogos ne
mokamai gražioje ”Audro- 
nės“ vasarvietėje Cape Co-
de. Tai dr. Edvardo Jansono 
su žmona dovana. Šis laimė
jimas bus paskiitas pagal Į- 
ėjimo kortelių šakneles trau-

ROOF1NG and SIDING CO.į 
469 W. Broadway, So. Boston į 

AN 8-2150
DAŽOME IR TAISOME

Al Stecke F. Pukanasis j
Res.: 8 Faxon St. Natick j

{ Brockton 583-8004 655-0807 !
ti ■■■■■■

DOVANOS 1 LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tek SW 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, .MASS.

RADUO PROGRAMA

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

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Folumbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, MiPeter Maksvytis

Carpenter & Builder 
925 E. Foarth SL,

So. Boston
. Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- 
J ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
; biznio pastatų, pasral Jūsų reika- 
I lavimą. Šaukite visados iki 9 va- 
| ląndų vakaro.
; Telefonas AN 8-3630 
L....................... ..... ........................-1

i - į

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

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeace—Conatable 

598 E. Broadnray
» So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

i

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadtvay,
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

BĖDOJE, nakti ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai j 
be mokesčio švenladieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono • 
dieną. t
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas: Į
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio : 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes / 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja. Į
3. Dalių išlaidų garantija: |
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- : 
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. J 
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 lygiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytu kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

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

45 DORSET ST^ DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL CO.

teisingas. Ir teisingai ji gal
voja, kad ateis laikas, kada 

Inž. Aleksandras Čaplikas I ir naujosios valstybės pa
grįžo iš ligoninės, bet vėl | žins komunistų tikruosius 

tikslus ir stos prieš jų impe
rializmą. Tada būtų laikas 
ir Jungt. Tautose tą klausi-

Serga A. Čaplikas

teks ten grįžti operacijai. 
Linkime jam ligą Įveikti 

kimo keliu. Taigi tą dovaną ir greičiau pasveikti.
mą iškelti ir tikėtis teigiamo 
sprendimo.

O koks reikalas šiandien 
galvą i sieną daužyti? Pasi- 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, į rodyti, kad ir mes dirbame? 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- j Visų lietuvių reikalą pinti į 

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

• *»•: 3E j-"—

Trans-Atlantic Travel Service

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Į vienos Amerikos valstybės 
1 partijos politiką? Juk Ame

rikos lietuvių taryba to klau
simo nekėlią.. O juk ji yra 
šiame krašte mūsų aukščiau
sia politinė organizacija.

390 Wcst BROADWAY. So. Boston 27. Tel. AN 8 - 876t į
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS j L. Valiukas SU kompanija

kitas Rusijos valdomas sritis. • išėjo partizanauti ten ir ta-
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservnotas maišia®, vi'i doKumcntai | , , • ,• i
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tie-iojr iš BOSTONO per 4S j Ud, Kada t-HS neleistina, Ka- 
valanHas nuo iu pričmiuio.—— Oro paštu tą načią dieną. Persiuntimo išlaidas da ne tik sa\'O tame bet V— 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. _ __ , 1 ’ -
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galimo pirkti SAVI- 4 .......4 " "
KAINA musu įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus.
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata-

15 toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik- J ju duris Šiandien belstis Vietų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, į ’n:pTy.ą n rv+ni Vitiomc 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. į ° rytoj Kitiems.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. ( i.„j
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami Haiktai teina dėžėje, ku- 1 vrdlld, KdCl 11 JdU (IldmieS-
rios dvdi- vra 14” x 13” x 2«” coliu. Oro paštu galime. «=iusti iki 22 svarų, j fy cryvenanČiuOSe LietUVOS * ĮSTAIGA LIETE VISK A. KREIPK TTĖS LIETUVIŠKAI ty gy VCllrtllClUO&e ldetU VUS

------------------ lauku sūnuose pasireiškia
žaliojo kaimo jaunų vyrų 
papročiai — muštis ir tik dėl 
to, kad jėgos iš kūno trykšta, 
kad nesugebama jų geres-

?____

pač svetimųjų turime rodytis 
esą stipriai vieningai susior
ganizavę. ir todėl nevalia į

VISI SIUNTftJAI TSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryt" iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.

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

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

Nuo 9 vaL ryto Iki 8 vai. v, išskyrus šventadienius ir sekm.

| Dažau ir Taisau
* Namus iš lauko ir viduje. 4 
£ Lipdau popierius ir taisaus 

► viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

t Charles J. Kay
J LIETUVIS
«
* Plumbing—Heating—Gas—Oil
* License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti S265
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS. į;

Ketvirtis & Co.
—jemeleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
€28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




