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Prezidentas Kviečia Visą Tautą 
Remti Senąją Gydymą

Et ezidentas Kviečia Piliečius Paremti Senų Žmonių Gy
dymo Įstatymų; Milžiniškuose Mitinguose Po Visų 

Kraštą Valdžios Pareigūnai Aiškino {statymo
Svarbumą; Prezidentas Kalbėjo Nevv Yorke 

Perpildytame Madison Sq. Darže.

Prezidentą Kennedy ir jo ką buvusios vyriausybės yra 
vyriausybės nariai pereitos padariusios. Franklin Dela- 
sa vai tės gale kreipėsi į viso no Roosevelt laikais buvo iš
krauto piliečius, ragindami leista visa eilė socialinės ap- 
paremti vyriausybės siūlomą saugos Įstatymų, bet klaida 
Įstatymą (King - Anderson tbūtų užmigti ir neiti pinnyn, 
bilių) dėl senų žmonių gydy-i kur yra reikalas, sakė prezi. 
mo. Prezidentas kalbėjo dėl dentas.
to Įstatymo priėmimo New Prezidentas kvietė visus
Yorke, Madison aikštės dar- piliečius paremti vyriausy- 
že, kur jo klausėsi apie 18 i bės siūlomą Įstatymą, nes 
tūkstančių žmonių ir keli. tas reikalas yra visų piliečių 
tūkstančiai negalėjo Įeiti Į; reikalas. Prezidentas nesakė, 
daržą dėl vietos trūkumo, to- ’ bet visi suprato, kad vyriau- 
dėl klausėsi prezidento žo-'sybė nori žmonių paramos, 
džių gatvėse. j kad Įstatymas praeitų kon-

Po visą kraštą buvo suor<grese- 
ganizuota 33 masiniai susi-' Prezidento pasiklausyti 
rinkimai, kur Įvairūs vai- buvo susirinkusi didžiulė 
džios pareigūnai aiškino to minia, ir daugumas klausy- 
istatymo svarbumą, o prezi. tojų buvo senesnio amžiaus 
dento kalba buvo perduota žmonės, kurie yra gyvai su- 
per televizija visame krašte, interesuoti, kad King-An-

King-Anderson Įstatymas ders?n Įstatymas kongrese 
dėl senų žmonių gydymo iš Paeitų, ^Įstatymu yra suin- 
socialinio draudimo fondų teresuoti ir visi piliečiai, nes 
nenumato gydytojų apmo- turėsime kada nors pa-

IŠGIJO NUO BOLŠEVIKLIGĖS LYGIAI PER VIENĄ SAVAITĘ

David Johnson su šeima gyveno PiuLitiei;r gerai gyveno, bet sirgo meilės 
komunistams liga ir turėjo serganti sūnų. todėl susigundė Sovietu Sąjungos medi
cina ir “socializmu”, beveik viską išpardavė ir išsikėlė į Sovetiją. lr ką ten rado? 
Ten pakako pabūti vieną savaitę, tik kartą nuvežti vaiką i ligoninę ištyrimui ir pa
matyti “tobulus” ju medeinos įrengimus, kad visos viitis išgaruotu. Jis ir jo žmona 
džiaugiasi, kad galėjo vėl grižti Į savo kr.Sta. Paveiksle matyti, kap jie eina iš 
lėktuvo. Dešinėj palydovė veža vežimėly j sergantį Johnsonu vaikutį.

j t r d (.į i Pradeda Filipinai Gaus 
Juozas V. Stilsonas Bėgli iš Alžerijos Karo Atlyginimą

ims)

Pereitą šeštadienj, gegu- Alžerijos gyventojai pran- Pereitą savaitę kongre-

Amerikos Kariai Jau Baigiami 
Išlaipinti Thailande-Siame

5,G3C Amerikos Karių ..Išsikėlė .Thailande Saugoti To 
Krašto Nepriklausomybę; Kviečiamos Kitos SEATO 

Valstybės Prisidėti Prie Thailando Apsaugos;
Rusijos ir Kinijos Komunistai Grasina, Bet 

Nežinia Ar Išdrįs Pulti.

Prancūzai Prieš
Generolą De Gaulle
Prancūzijos prezidentas 

gen. de Gaulle pereitą savai
tę sakė spaudos atstovams, 
kad Europa turi siekti su
stiprėjimo, kad galėtų ir vie
na gintis, jei kada Amerika

Pereitą savaitę preziden
tas Kennedy davė Įsakymą 
pasiųsti Į Thailandą (Sia
mą) 5.000 Amerikos karių. 
Vienas tūkstantis mūsų ka
rių jau buvo Thailande, kur 
jie buvo nugabenti ben
driems manevrams, o kiti 
kariai pasiųsti Į tą kraštą iš 
Įvairių Pacifiko salų ir dau-

nebesirūpins jos saugumu. sįausįa įš Havajų. Šios sa- 
Be to, gen. de Gaulle sakė, į vaitas pradžioje jau visi 
kad jis yra priešingas Euro-j penki tūkstančiai Amerikos
pos Federacijai ir mano, kad 
Europos valstybės turi apsi. 
jungti gana palaidoj konfe
deracijoj. arba sąjungoje, 
bet atskiros tautos neturi Įsi
lieti i bendrą valstybę.

Dėl tokio gen. de Gaulle 
pasisakymo penki ministe
riai pasitraukė iš jo vyriau
sybės, protestuodami ir prieš 
antiamerikonišką de Gaulle 
toną ir prieš jo abejojimą 
dėl galimumo sukurti Euro
pos tautų federaciją. Pasi
traukė krikščionių demokra-

vėliau galės būti gerinamas, 
bet šiuo tarpu kad ir toks 
įstatymas yra svarbus ir rei. 
kalinga jis priimti.

savo paziu- 
ir vėlesnėje 

mieste kur
čius keltis i Prancūziją ga- tus nuostolius sumoje 73 mi- jjs kalbėjo,” lankydamas 
bena lėktuvais į laikinas sto- iionų dolerių. Dėl tokio kon- Piancūzijos provincijas

£3'~**v*».c** Koje tuuyvib, Įvdiiių peudii-
mūsų, rūpinimąsi senų žmo- giųjų organizacijų darbuo- 
nių sveikata laikys normaliu tojas, vienas iš Lietuvių 
dalyku, kaip mes dabar lai- Darbininkų Draugi jos kūrė-

vykias Prancūzijoj. 
Prancūzu teroristu oreani-

greso nutarimo Filipinuose 
kilo audra protestų.

IR LĖKTUVAI
laikraščio leidimui. piečiams nebus gyvenimo mo Filipinų piliečiams,

Socialistų partija irgi ma
no, kad Europos tautos turi 

glaudžios federaci-

prieš tą įstatymą jo gerai ne-, r» i- -»• •
žinodami ar nesuprasdami, j Kinų / UOegellttl 
Tokių nesusipažinusių su Įs
tatymo projektu yra daug' 
gydytojų tarpe. Kai kurie 
gydytojai grasina, kad jie 
lioikotuos tą įstatymą, jei

Velionis .Juozas buvo gi- arabų valdomoj Alžerijoj ir nuostatai dėl nuostolių išmo- i Indijos buvo pranešta, 
ZI nZnhiftn ff nnn /»I LietuvoJe 1891 metais iš anksto nori pasitraukti. kėjimo kiek pakeičiami. Į kad Indijos vyriausybė nu-

n»ny I\»ny Dzūkijoje Ameri- Kol kas iš Alžerijos per Filipinų prezidentas dėl'tare P"**1 rU8Kk«s SP™»1-
... . kon su tėvais atvažiavo dar dieną išvyksta virš tūkstan- kongreso balsavimo buvo' m,n,us lėktuvus savo karo

visai jaunas ir čia’ Penns-vl- či.° Prancūzų, o iš viso euro- pareiškęs, kad jis savo ke-
' vanijos anglių kasyklų srity- piečių Alžerijoj via vienas jįcnę į Wachingtoną atšau- 
je išėjo ne tik pradžios ir milionas ir 290,000, todėl 
aukštesnę mokyklą, bet iš la- visi negalės apleisti to kraš- 
bai arti pažino lietuvių dar- to.
bininkų gyvenimą. Buvo

Jš komunistinės 
anelu valdomą Hong Kongą 
dėl Kinijoje siaučiančio ba-

būtų priimtas. Prezidentą* fjo Lėga daugybė žmonių, 
užtikrino, kad jie to Įstaty- jau vjr§ miliono pabėgėlių 
mo neboikotuos. apsigyveno Hong Konge,

Prezidentas sakė, kad kai fjėl susikimšimo
kurie žmonės mano, jog vy- ang]aį ten nebeileidžia dau-
riausybės reikalas rūpintis
žmonių sveikata. Bet tokie£

žmonės klysta. Vyriausybė 
jau dabar rūpinasi žmonių j Kiniją 
sveikata, padėdama gydyto
jams išeiti mokslus, padėda
ma statyti ligonines, jau ne
kalbant apie vyriausybės pa
reigą rūpintis karo veteranų 
sveikata.

Vyriausybei turi rūpėti 
žmonių reikalai, o sveikata 
yra vienas iš tokių reikalų 
ir pro ji negalima praeiti ty. 
lomis. Visi didieji Amerikos 
atsiekimai, kaip tai Vakarų 
apgyvendinimas, žemės ūkio 
gerinimas ir daug kitų atlik
tų didžiųjų užsimojimų bu- i 
vo padaryti vyriausybei ir 
žmonėm bendradarbiaujant.
Toks reikalas yra ir rūpini
masis senesniu žmonių svei-Z i
kata. Amerika tuo žvilgsniu 
yra atsilikusi nuo kitų kraš
tų, laikas kitus kraštus pasi
vyti.

Negalima pasitenkint tuo,

giau pabėgėlių ir jau kelis 
kartus po kelis jų tūkstan
čius grąžino per sieną atgal

ASTRONOUTO MOTINA

Florence Carpenter, kurios 
sūnus Scott Carpenter pa
rinktas skristi aplink žemę.

pradėjęs mokytis prekybos 
mokslų, bet Lietuvių Sočia-{ 

' listų Sąjungai buvo reikalin- j 
gas anglų kalbą gerai mo- Į 
kantis darbuotojas ir J. V. i 
Stilsonas Įsijungė Į tos orga
nizacijos eiles ir per visą sa
vo gyvenimą tampriai liko 
susirišęs su darbininkų judė
jimu.

1931 m. velionis Juozas 
labai aktingai daly*vavo Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
organizavime ir iki mirties 
buvo aktingas LSS ir LDD 
organizacijų narvs. Mirė po 
dviejų metų sunkios ligos.

LT. KOMN. CARPENTER
SKRIS ALINK ŽEMĘ
Leitenantas komanderis 

M. Scott Carpenter gal dar 
šią savaitę pakils Į erdvę ir 
bandys skristi aplink žemę 
bent tris kartus. Jo skridi
mas turėjo Įvykti pereitą sa- 

j vaitę, bet vėl buvo atidėtas 
j dėl Įvairių techniškų ir at
mosferinių kliūčių.

PIRMĄ KARTĄ MATO

Šilas indėnu genties vadas, 
atvykęs i Kolumbijos sosti
nę Bogota i< to krašto toli
mo užkampio, pirmą kartą 
mato telefoną ir juo kalba. 
Telefonas ji labiau nuste
bino. negu miesto pastatai 
ir triukšmas.

aviacijai.
Amerika ir Anglija pasiū. 

lė indams pirkti lėktuvus a-kia, bet dabar, kai kongre- . .... . ....1 sas atlyginimo įstatymą vėl menkietiskus ir angliškus ir 
sva,-sto, įis savo nuomonę i' ?bal,',ya ^omą, kad In-
pakeitė ir atsilankys Wa-id.'Ja ,la,r »*>eJ?Ja"‘' • dar 
shingtone. i ™ svarstanti, is kur tuos

4 lėktuvus jai Įvairiais at
žvilgiais geriausia išsimokė-Filipinų respublika po ka

ro yra gavusi kelis šimtus 
milionų dolerių karo nuosto
lių atlyginimo, bet dar buvo 
likę neapskaičiuoti privačių 
žmonių nuostoliai kare, ku
liuos Amerika buvo pažadė
jusi atlyginti.

PABĖGĖLIS GRĮ2O

tų įsigyti.
---- i

1959 metais iš Amerikos 
i Sovietų Rusiją nuvyko Ro
bert E. Webster techniškam 
darbui atlikti, bet ten jis su
sigundė jauna mergaite ir 
pasiliko gyventi Sovietijoj 
"visiems laikams“. Pereitą 
sekmadienį, gegužės 20 d., 
jis grįžo iš Rusijos ir sakosi 
noris atitaisyti viską, ką jis 
blogo padarė...

Amerikoj Webster buvo! 
palikęs žmoną ir du vaiku.! 
Dabar jo žmona ieško divor- ’ 
so. Rusijoj jis irgi paliko jį Į 
paviliojusią mergaitę su vai-' 

‘ ku...

AKTORĖ TIERNEY

Ji dalyvavo Cannes mieste 
(Prancūzijoj) filmu šven
tėje. Joje buvo rodomas fil
mas “Patarimas ir sutiki
mas,“ kuriame ji vaidino.

karių yra Thailande ir ten 
sustojo netoli Laoso sienos.

Kariai Į Thailandą pa
siųsti to krašto vyriausybei 
prašant sąryšy su Laoso įvy
kiais. Šią savaitę dedama 
pastangų kaip nors sulipdyti 
Laoso naują neutralią vy
riausybę, kuri jungtų visas 
tris to krašto grupes. Ar to
kia vyriausybė užtikrins 
krašto neutralumą, ar gal 
tik pastūmės visą kraštą Į 
bolševizmą, yra visokių spė
liojimų, bet šiuo tarpu ir 
Maskva, ir Washingtonas, ir 
kiti kraštai sutinka, kad La
oso padėti reikia gelbėti su
darant neutralią vyriausybę.

Amerikos kariai pasiųsti 
Į Thailandą pagal Pietryčių 
Azijos kariškos sąjungos 
(SEATO) sutartį. Kalbina
mos ir kitos tos kariškos są
jungos valstybės pasiųsti sa
vo kariškus dalinius Į Thai
landą. Daugumas tų valsty
bių jau sutiko.
kartotinai skelbia, kad ame.

Komunistinė Kinija pa- 
rikiečių karių pasirodymas 
Thailande yra pavojus Kini
jai, ir Kinija žada to nepa
kęsti. Bet ką ji darys, lieka 
neaišku. Maskva taip pat 
"Įspėja“ Ameriką, kad siun
timas kariuomenės Į Thai
landą yra klaida ir gali Įvel
ti Ameriką į karą.

Indonezija Pradėjo 
N. Gvinėjos Karą

Indonezijos vyriausybė 
jau viešai skelbia, kad jos 
parašiutininkai kariauja 
Naujosios Gvinėjos saloje 
prieš olandus. Sovietų Rusi
ja Indonezijos karą prieš 
Olandiją remia ginklais ir 
propaganda.

Amerika bandė tarpinin
kauti tarp Indonezijos ir O- 
landijos, bet bandymas ne
pasisekė. Olandija sutinka 
duoti N. Gvinėjos gyvento
jams apsisprendimo teisę ir 
sutinka, kad N. Gvinėjos gy
ventojai pasisakytų Jungti
nių Tautų priežiūroje. Bet 
Indonezijos vyriausybė rei
kalauja, kad N. Gvinėja tuoj 
pat būtų perleista Indonezi
jai, o apie žmonių atsiklau- 
simą. girdi, galima bus vė
liau pakalbėti jau Indonezi
jai salą valdant. . .
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Vietnamas, Thailandas, Laosas
kolchozų ir sovehozų vado- primena kariškų štabų orga- 
vybėms pavesti toki žemės nizaciją karo metų. Viršūnė- 
ūkio pertvarkymą atlikti, o je stovi Maskvos komitetas, 
vyriausybė iš savo pusės pa- į sudarytas iš vadovaujančių

simojimai yra nerealūs toje 
padėtyje, kuri susidarė kai
mo kolektivizacijcs pasėko
je, nėra jokių abejonių. Vai-1

Amerikos kaiiuomenės keli tūkstančiai vytų jau yra 
nugabenti j pietinio Vietnamo valstybę ir ten padeda to 
krašto vyriausybei kovoti prieš komunistinius partizanus, 
kūne yra atvykę iš šiaurinio Vietnamo arba yra ir vieti
niai komunistų šalininkai. Sako, kad pietiniame Vietname 
jau esą ar tik ne 7,C0o amerikiečių karių, kurie tiesiog i 
karą nesivelia, bet jei yra užpuolami, gali gintis. Jau yra 
ir aukų tame tolimame raistų krašte, kur prancūzai septy- 
nius metus tęsė kovą prieš komunistų “Įkvėptus” partiza
nus ir pagaliau šiaurinę to krašto dali užleido komunis
tams, kraštas buvo padalytas ir prancūzų buvusios koloni
jos vietoje susikūrė dvi nepriklausomos valstybės. Dabar 
pietinėj Vietnamo valstybėje komunistai tęsia kovą, ku
rią jie vedė seniau prieš prancūzus.

Tik apsipratus su mintimi, kad Amerikos kariai pa
deda kariauti pietiniam Vietnamui, iškilo nauja krizė La
ose. Ten komunistiniai “partizanai” užmiršo padalytas 
karo paliaubas ir išvarė Laoso vyriausybės kariuomenę iš 
šiaurinės to krašto dalies. Dabar jau pusė Laoso teritori
jos yra komunistų rankose. Dėl Laoso buvo susitarta, kad 
ten susidarys “neutrali” vyriausybė ir kraštas bus “neutra
lus.” Taip buvo susitarta didžiųjų pasaulio valstybių ir 
Laoso kaimynų dėl to krašto ateities, bet sudarymas neu
tralios vyriausybės užsitęsė- trys to krašto grajiės nepajė
gė susitarti, kas tvarkys Laoso kariuomenę ir policiją ir 
reikalas taip tęsėsi iki komunistai dabar pajudėjo ir nau
jas tos valstybės sritis “išvadavo” i savo maišą.

Frontui Laose pajudėjus, iškilo pavojus Thailandui, 
(Siamui) ir tam kraštui apsaugoti nuo komunistų pasikė
sinimų, Amerika siunčia ten apie 5,000 kareivių. Mūsų 
kariai Thailande apsistojo netoli nuo Laoso teritorijos, 
bet i Laoso vidaus kovas dar nesikiša ir gal būt išvengs 
kovų Laoso raistuose. Bet viskas pareina nuo to, kaip La
oso vyriausybė persitvarkys ir ką ten komunistai toliau 
darys. Jei jie bandys visą Laosą užkariauti, Amerikos ka
riuomenė gali jiems sutrukdyti tą daryti.

J Thailandą kariuomenė pasiųsta pagal ta krašto vy
riausybės prašymą. Amerika yra pasižadėjusi ginti Thai- 
lando valstybę vadinamoje SEATO kariškoj sutartyje. 
Kitos tos kariškos sąjungos valstybės (Australija, N. Ze
landija, Anglija, Pakistanas, Filipinai ir Prancūzija) ir
gi jau yra sutikusios pasiųsti tegu ir simboliškus dalinius 
Thailando saugumui užtikrinti. Pati Thailando vyriausy
bė sako. kad karo jos teritorijoj nenumatoma, bet, maty
ti, mano, kad atsarga gėdos negali padaryti, ypač turint 
tokius kaimynus, kaip kinų ir šiaurinio Vietnamo komuni
stus. . .

O ką sako ir, svarbiau, ką darys komunistai ameri
kiečių kariuomenei išsikėlus Thailande? žodžiais komu
nistai dedasi karingi. Sovietų Chruščiovas, besilankyda
mas Bulgarijoj, pranašavo, kad Amerika daro klaidą, iš
keldama savo kariuomenę Thailande. Esą, amerikiečiai 
ten Įklimps, kaip savo laiku Korėjoj, nors kas juos ten 
Įklampins, Chruščiovas nesakė. Daug rūsčiau kalba Ki
nijos komunistai, kurie pakartotinai pabrėžia, kad kelių 
tūkstančių amerikiečių pasirodymas Thailande, sudaro 
pavojų Kinijai ir žada to nepakęsti. Bet tokie Įspėjimai 
Amerikos neatbaidė ir kariuomenės iškėlimas Thailande 
tęsiamas, iki ten bus sutelkta apie 5,000 vyrų. Jokio pavo
jaus Kinijai iš kelių tūkstančių amerikiečių karių nėra, 
bet jei komunistinė Kinija yra pasiryžusi suvalgyti piet
ryčių Azijos kraštus, tokiame atsitikime amerikiečių pa
sirodymas Thailande, gali būti kliūtis kinų komunistų 
planams vykinti. Savo laiku kinų komunistai grasino ne
leisią amerikiečiams užkariauti šiaurinę Korėją ir tą sa
vo grasinimą parėmė “savanorių divizijomis,” kurios ti
krai pasimojimą suvienyti Korėją sutrukdė. Ar dabarti
niai kinų komunistų grasinimai bus taip pat paremti ka
rišku žygiu? Atsakymo i šitą klausimą laukia visas pasau
lis. Nuo kinų komunistu apsisprendimo daug kas pareis. 
Taika ar karas pietryčių Azijoje priklauso nuo komunistų 
bloko apsisprendimo. Amerika tik vykdo savo pasižadė
jimus vienam iš SEATO kariškos sąjungos nariui—Thai- 
landui ir padeda tam kraštui užtikrinti savo nepriklau
somybę. Jei komunistu blokas, arba gal tik komunistinė 
Kinija nori jėgų bandvmo, Laose ir Thailande yra 
proga tą daryti, bet ir kinai ir jų sąjungininkai rasai pir
ma gerai pagalvos ir tik tada apsispręs, ar mestis Į kruvi
ną avantiūrą.

Karas pietryčių Azi joje kinams nebūtų lengvas dėl 
to, kad i Laosą ir i Thailandą susisiekimo keliai yra labai 
blogi, o jūrų keliai yra amerikiečių rankose. Kinija dabar
tiniu laiku kenčia dideli badą, jos kareivių “savanorių” 
nuotaikos ir Korėjoj pasirodė nelabai karingos, o dabar 
jos vargu gali būti karingesnės, kai komunistai apdova
nojo Kinijos milionus valstiečių bado dovana. Toki do
vana vargu yra verta ginti.

sirūpintų pagaminti reika- komunistų—tai generalinis, stiečių spaudimas ir smaugi-
lingų žemės ūkio mašinų,' štabas, žemiau stovi sąjun-Įmas bus tęsiamas, bet dar 
trąšų, sandėlių stotyse ir fi- ginių respublikų (jų yra 15. i labiau pavergti valstiečiai, 
nansuoti sandėlių statymą. Lietuva jų tarpe) komitetai,' nei miestų gyventojai gero- 
kolchozuose ir sovehozuose.‘tai fronto arba armijos šta-

Bet pavedant dideli že- bai. Respublikinių komitetų 
mės ūkio gamybos pertvar- j sudėtis: pirmininkas tos res- 
kymo reikalą kolchozų ir publikos kompartijos pirmas 
sovehozų vadovybėms, reik- e. k. sekretorius, pirmininko 
štų, kad toms vadovybėms • pavaduotojas ministerių pir- 
pripažĮstama tam tikra au- . mininko pavaduotojas ir 
tonomija, iniciatyvos teisėjdar kelios personos iš par-Į 
Reikėtų ir eilinius kolchoz- -tijos ir ministerių tarpo. Prie 
nikus kaip nors daugiau su-' komiteto skiriami vpakaip nors 

šuoli
mvbos kėlimu. Reikėtų kelti

, ypatingi
interesuoti žemės ūkio ga- igaliotiniai. kurie reikalui

Sovietuos žemės ūkis
(Tęsinys)

Chruščiovas užsimojo pertvarkyti Sovietų Sąjungos žemės ūkį, kad jis gamintų daugiau javų ir kitų žemės

pertvarkymą turi atlikti?
Be lazdos

Kas savaite
vės iš to negali sulaukti

V. S.
(Galas)

TELEVIZIJA SPARČIAI 
PLEČIASI

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse jau veikia apie 55 
milionai televizijos aparatų, 
daugiau negu pusė viso mū-

Bendroji rinka
Amerikoje daug kalbama1 

apie “bandrąją Europos rin
ką,” Į kurią kol kas Įeina tik 
šešios Europos valstybės— 
trys palyginamai didelės ir

De Gaulle pripažįsta, kad 
Europos kariška sąjunga su 
Amerika yra reikalinga ir jis 
sako, kad Prancūzija bus iš
tikima tai sąjungai. Bet jis 

i kartu pabrėžė, kad Europa
: xx . ■ 1 i . » z ■ XX ♦ » \ *xx 1 r i ... . . .

burgąs).
Pernai ir Anglija nutarė

dėtis Į Europos bendrosios
kolchozninkų uždarbius, pa- žemės televiziją aparatų rinkos, arba muitų unijosĮgaliojimais į “pavojingas . 

fronto vietas.. . Žemesni va
dovybės laipsni sudaro ga
mybinės kolchozų ir sovcho

sirūpinti kolchozninkų soci
aliniu aprūpinimu (senatvės 
pensijomis, minimalinio už
darbio nustatymu, ir pan.). Zų valdybos, kurios veiks ra- 
Bet Sovietų diktatūras vadai įjonuose ar tarprajoniniuose

skaičiaus, nes už JAV ribų valstybių tarpą
jų
54 nu

galėtų ir viena pati gintis 
Tuo tikslu, jo manymu, Eu- 
lopa (būtent, Prancūzija) 
turi turėti atominių ginklų. 

Tai sena de Gaulle politi-„l£lU<3y LAZj \ aisivuių tarpa. Nutarė ir; , -.
skaičiuojama tik apie pasiprašė, bet derybos dėl į Ka’ bet jo pasisakymas Ame 
uilionai. prisidėjimo sąlygų buvo pa- i J 1.k?Je vel sukele "epas.ten

apie toki žmonių “tvirkini-

Komunistiniuose kraštuo
se televizija dar toli atsili
kusi, ten jos aparatų nėra 
nė 10 milionų.

plotuose. Tos valdybos sūdy
mą ir nemano. Jie pasinn- ,.omos patikimų komunis- 
ke kitą kelią žemės ūkiui j,. valdybų rankose bus 
kelti daugiau biuiokratijos vadovavimas visų jų rajono j
ii < augiau įsa \ - ^emes ar grjtjes kolchozų ir sovcho. 2.000» veikia 66-se valstvbė-
ūkio pertvarkymas bus vyk- Tos vaI(|ybX nuslaty ’

\ n saus su ° aS°, kjek jr ko kiekvienas koldomas iš

liktas vėlesniam laikui. I)a 
bar tokios derybos jau ir 
prasidėjo. ,

Pasirodo, kad lengviau Jau -ia “

Amerika mano, kad ato- 
užtenka, 

jei dau- 
valstybių tokių ginklu 

jsigys, tai atominis karas ga
li greičiau kilti. Tais sumeti
mais Amerika nepadeda ir 
nepadės Prancūzijai Įsigyti 
naujausių atominių ginklų. 
Jei prancūzai nori kaštytis

sai nutraukusios ir su An- iir ^o jėgomis ^"klų 
slija sudaro ' Tautu Bend-' traminus, ta! jau jų reikalas, 
raomenę.” Anglija' ir Ben- kokia gauna
ilninrm-nū< n.riai nrekinilia prancūzai negali-.

i minių "galybių’

. ... buvo nutarti dėtis, negu pi i-
\ i>o labo, televizijos sto- į sjdėti. Anglija turi savotiš- 

už JAV ribų yra • kus ryšius su savo buvusio-
. mis kadaise kolonijomis ir

se, vadinasi, dar yra nema- dominijomis, kurios dabar 
vra nepriklausomos, bet visžai valstybių, kame ta labaiir isakvmu pagalba. Žemės , . yra nepriklausomos, bet vis

ūkio tvarkymas pavedamasturi pasėti ir i^upn-iSxarb.siųdKn1| susisiekimo dar iyšių su Anglija nėra vi-
komunistų partijos biurokra 
tams,-kurie i talką pasikvie
čia žemės ūkio ministerijų 
valdininkus ir iš viršaus ko
mandą duoda, o sovehozai ir 
kolchozai turės tik viršinin

ir kiek atiduoti valstybei. 
Toks griežtas ir centrali

zuotas žemės ūkio valdymo 
sutvarkymas iš viršaus, rodo, i 
kad gamyba yra pašlijusi • 
ir Chraščiovas būtinai nori !

ir kultūros priemonė dar 
neprieinama.

TiKRA TEISYBĖ

giau

draomenės nariai prekiauja 
savitarpėje palengvintomis 
sąlygomis. Jei Anglija deda- į 

muitų 
Ben-

~ „ druomenės” nariai? Ar jie
i •5ąj™“»ą- . Į galės palengvintomis sąly-

Joje rasite bendrų žinių gomis ir toliau prekiauti su• rv • x • • _ • _ •_ ' » i • • r* ▼ • a • v r J

Apie komunistus ją rasiterv.^71 v iivrzxdi iuiC0 tirt v 11 mini i- , . 11* Ik 1 • 1 --- -- ~------ } - . -
kų nurodymus vykdyti ir ge-pakelti su pagalba tokios Keleivio išleistoje knygutėj J Europos valstybių i 
ras derlius valdžiai auginti, barinio pobūdžio vadovybės, j ,^.-kra teisyb- apie Sovietų uniją, ką darys “Tautų

Žemės ūkio valdymą jier- 
ima Į savo rankas komunistų 
partijos viršūnė. Toji vado
vybė veiks nepriklausomai 
nuo visų kitų valdžios orga
nų. Kolchozų ir sovehozų au
tonomija, kiek jos ten dar 
buvo, panaikinama. Apie 
žemės ūkio tvarkymo demo-

De Gaulle žada kaštytis..
Unijistų bėdos

Sunkvežimių vairaotojų 
(Teamsterių) unijos vadas 
James Hoffa vėl garsėja. 
Teisintrumo departamentas

O nori jis daug. 1962 me
tais jis nori išspausti iš že
mės ūkio 10 bilijonų (mili
jardų) pūdų grūdų (1961 m. apie Sovietiją, apie jos pa- Anglija? Jei ne, tai Kanada, !jam kelia bylą dėl netera tai 
išspaudė 8.3 milijardus); dėti, kaip bolševikai paėmė Australija, N. Zelandija ir gautos stambios sumos pini- 

fiki knkia kiti "Bendruomenės“ nariai gu iš vienos13 (8.8) milijonus tonų mė
sos, 85 (68.5) milijonus to 
nų pieno.

KleR

valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie

nos firmos už “ge- 
gali atsidurti ūkiškuose sun- rų santykių” palaikyma. By-

(skaičiai >kliaus- koncentracijos stovyklas, są 
rudū, kiek buvO S - , - . . . . . .

kratizaciją net ir neužsime- gauta 1961 m.). O 1980 me-’zines aisv£ ,r ir
ieliuose

i kūmuose. Anglija irgi neno- 
“Bendraomenės” 

nutraukti. Tai ir yra pirmoji

lą spręs teismas, todėl dar
rxor anVcti Hnff a1C* cmoi-L t inr i r-i v b «

narna. į tais Chraščiovas nori
Žemės ūkio valdymas pri-' skaičius patrigubinti ’ 

ims tokias formas, kurios Kad visi Chruščiovo

Jaukus Butas

Mažas Rančnamis

Dailus Kolonialinis

kur jus begyventumėte, 
viens maloniausias mažas liuk
susas gyvenime yra turėti 
PRINCESS TELEFONAS 
šalia lovos.
Užsakvk per Jūsų vietinį 
Telefono Biznio Ofisą

Imantis pertvarkyti žemės 
ūkio gamybą, galima- prie

ūkio produktų. Bet kas tą to eiti dviem keliais: galima

tuos Ypač šiuo metu ji naudin- kliūtis, už kurių derybos už- 
"a ir Įdomi paskaityti. Jos ’ kliuvo. Kita kliūtis yra že-

už- kaina tik 50 centų. į mės ūkio gamybos ijungi-
I mas i muitų uniją, dėl ko ir 
šešios Europos valstybės tu
rėjo daug vargo susitarti.

šiandien dar būtų per 
anksti pranašauti, ar Angli
ja Įeis Į Europos muitų uni
ją, ar paliks už dura. O Eu
ropa be Anglijos būtų tik 
dalis Europos ir tai dalis il
gainiui vokiečių dominuoja
ma.

Senųjų gydymas
Prezidentas J. F. Kenne- 

dy dabar pradėjo visai rim-

•»

bet teisingumo bizūnas vis 
kalio ties jo galva ir galimas 
daiktas, kad vienas kaitas 
nemeluos.

Pereitą savaitę pasibaigė 
ir kita tos pačios unijos bu
vusio vado Beck’o byla dėl 
pasisavinimo unijos turto. 
Šalies aukščiausias teismas 
atmetė Beck’o prašvma jo 
pasmerkimą peržiūrėti ir 
buvęs vežiku vadas turės 
sėstis Į kalėjimą.

Kiek panašiai pasibaigė ir 
Hutchison byla dėl jo Įsivė
limo i vieną finansini skan
dalą.

Liūdna, kad darbininkų
. 'judėjimo organizacijos pa- 

tai veikti, kati kongresas Pp- čios nesufreba ar nenori pa
imtų vyriausybes siūlomą įs- , ,ajkvti -va,.a gavo nam„;,?(> 
tatyma apie senų žmonių gy-,tcisinffumo organams ten-(tymą is senatvės pensijų ;Ra atIikinėti unijoms tnkius
‘°n -i - ,i i- i i ii patarnavimus.Reikia tik linkėti, kad Į •
prezidento pastangos pasi
sektų ir neatsimuštų i kur
čias daugelio kongresmonų 
ir senatorių ausis, kurios ge
riau girdi gydytojų draugi
jos baisias pasakas apie “so-
cializuotą mediciną.” negu 
žmoniškumo ir progreso bal
są.

Vyriausybės remiamas Įs
tatymas apie senųjų žmonių 
gydymą vra tik pirmas žing
snis sveikatos draudimo sri
tyje ir reakcinga Amerikos 
gydytojų draugija gal ne 
taip jau klysta, kad po šito 
pirmojo žingsnio laukia to
limesnių žingsnių sveikatos 
draudimo srityje. Taip turė
tų būti, nes ir Amerikai lai
kas žmonių gydymą sutvar

Karas N. Gvinėjoj
Naujosios Gvinėjos saloje 

jau eina karas tarp Indone
zijos ir Olandijos dėl papu- 
asų krašto likimo. Karas dar 
tik prasideda, bet karo žy
gių Indonezijos vyriausybė 
nebeslepia, tiktai juos vadi
na “savanorių” žvgiais.

Indonezija jau iš keliu 
kartų nuleido i N. Gvinėjos 
salos vakarine dali būrius 
parašiutistu. kurie nori įsi
stiprinti salos pakraštyje, 
kad vėliau ten būtų galima 
iškelti daugiau kariuome
nės. Olandai nuleistus para- 
šiutistus šaudo ir gaudo ir 
visa ta kruvina istorija dar 
nevadinama karu, nors kaip

kyti moderniškai ir padoriai,: ja kitaip vadinti, niekas ne
kaip tai jau yra padaryta | žino.
kituose kraštuose. ! Maskva karą N. Gvinėjos

• džunglėse remia ir siunčia
De Gaulle “nesukalbamas” j Indonezijai ginklų N. Gvinė-

tx - -ja i jai “vaduoti,” nors vietiniaiPrancūzijos prezidentas papuayai. atIwlo.
de^Gaulle pereitą savaitę su-^bai noriai dalyvauja iš
sikvietę spaudos atstovus ir ~ )ėktu jn(,
jiems tsdeste savo pažiūras ir š.-,„dvme.
į Europos santykius su So- *
vietų Sąjunga ir Amerika. *______ ______ J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS NEW HAVEN, CONN.

J. Pupka dėkoja
Vietos veikėjas Juozas 

Pupka nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie jį lankė ligo
ninėj, atsiuntė dovanų, pa
guodžiančių laiškų.

Naujas ”Bangalovo“ 
šeimininkas

Nauji ir Vytauto parko 
šeimininkai

Lietuvių Piliečių Klubo 
vasarnamio, vadinamojo 
”Bangalovo“, šeimininku iš
rinktas Andrius Kavaliaus
kas. Jis yra gražaus Quinsi- 
gamond ežero vidury. Vasa
rą čia mėgsta daug jaunimo 
ir senimo suvažiuoti, ypač 
šeštadienio vakarais.

Draugijos Seniems Žmo
nėms Gelbėti ir Vytauto par
ko šeimininkais išrinkti Vin
cas Mitrikas, Juozas Kra- 
sinskas ir Ignas Pigaga.

Vytauto parkas yra graži 
vieta gegužinėms, yia dide
lė salė, kurioj galima rengti 
šokius, vestuvių ir kitokius 
j>obūvius. Kaina prieinama. 
Suinteresuoti gali kreiptis 
į minėtus asmenis.

Parduoda Olimpija
Vietos komunistai paseno, 

nebereikalingas jiems ir gar
susis Olimpia parkas, kuria
me jie savo manevrus dary
davo. čia yra didelis namas 
su didele sale, turi leidimą 
svaigalams pardavinėti. Pi
nigingam žmogui geras pir
kinys.

Kitų tautų žmonės jau su
kasi, bet savininkai, sako, 
norėtų parduoti lietuviams.

Nebeturės delegato
SLA 57 kuopa šiemet ne

turės savo delegato Susivie
nijimo suvažiavime, nes ne
turi lėšų kelionės išlaidoms 
sumokėti, o savo lėšomis nė 
vienas nesutiko važiuoti.

Turėjau progos 
prisiminti praeitį

Aną kaitą besi važinėda
mas, privažiavau tą vietelę, 
kurioj prieš daugelį metų su 
maišeliu ant kupros išlipau 
(geriau • pasakius, buvau 
konduktoriaus išvalytas) ir

ėjau, nežinodamas kur. Ma
no laimė, kad pro šalį ėjo 
du vyiai. Mano akys prašvi
to, išgirdus juos lenkiškai 
kalbant. Susistabdžiau juosi 
ir verkdamas prašiau padėti 
suiasti Thomsonville, Conn., 
miestelį.

Šiame miestely pradėjau 
ir Keleivį skaityti.

Ten aš turėjau geių, net 
iš Lietuvos laikų draugų —i 
Juozą ir Magdaleną Jatkevi- 
čius, Juozą ir Oną Makara- 
vičius. Joną ir Oną Dudavi- 
čius, Vincą ir Apoloniją Ba
nius, Karolių ir Marijoną

Skaučių-skautų iškilmės
Po poros metų pertraukos 

New Havene atsikūrė skau
čių ir skautų vienetai, su- 

! traukdami gražų skaičių 
jaunimo. Balandžio 14 d. 
New Havene lietuvių para-' 
pijos salė tapo prikimšta 
skaučių, skautų, skautinin
kų, tėvelių bei visuomenės,

| susirinkusios net iš Hartfor
do, New Britaino. Waterbu- 
į io, Bridgeporto ir New Ha
veno. Iškilmingai sueigai su
sirikiavo virš 150 skautų-čių. 
Teks gražus būrys unifor
muoto ir tvarkingo jaunimo, 
tikriausia, pirmą kartą susiMigline, Joną ir Josefiną į“-~ame lietuviškame tri. 

Miglinus ir daug kitų. Se-l 
niau jie buvo judrūs žmonės,. 
bet šiandien, nors ir gyvi,
bet apie juos nieko nebegir
dėti, nedrisau nė užeiti pas 
juos.
D. Grabauskas paaukštintas

Keleivio skaitytojų Gra
bauskų sūnus, kuris tarnauja 
kariuomenėj Texaso valsti
joje, gavo paaukštinimą. Jis 
yra geras sportininkas, yra 
dalyvavęs su lietuviais spor
tininkais Pietų Amerikoje;! 
ta proga būdamas Urugva- 
juje, buvo sustojęs pas Ke
leivio bendradarbį Miką 
Krasinską, mano pusbrolį.

Grabauskai yra geri ūki
ninkai. jie seniai kviečia ma
ne juos aplankyti, bet vis 
nėra laiko prisirengti. Gal 
kada galėsiu tuos puikius 
žmones aplankyti.

Mirė

kumpyje.
Vadeivos ps. Banevičienė 

ir s. V. Pileika priėmė rapor
tus ir pasveikino susirinku
sius skautiškais šūkiais. Vi
sa eilė New Haveno jaunes
niųjų, dalyvaujant jų tėve
liams, davė vilkiuko ir 
paukštytės įžodžius. Iškil
minga sueiga buvo baigta A- 
merikos ir Lietuvos him
nais.

Po skanių vaišių, kurias 
taip tvarkingai parengė 
New Haveno mamytės, sekė 
laužas, čia pasipylė skautiš
kos, lietuviškos dainos, į- 
traukusios visus susirinku
sius, skautus ir tėvelius. 
Skautiškasis jaunimas gerai

JIS TIK ŽIŪRĖTI BEGALI

—TFT

.Mario Udienda, 22 metu amžiaus, žiūri, kaip jo viene
to draugai cirke virve eina. Prieš 3 mėnesius toki nu
meri atlikdami Deiroit, Mich.. cirke, du akrobatai nu
krito žemyn ir užsimušė, o Mario neteko kojų. Jis da- 
bar tik gali žiūrėti i kitu akrobatą drąsius žygius. . .

NEW JERSEY PADANGĖJE
PATERSON, N.J.

Nauja Bendruomenės 
valdyba

Balandžio 15 d. įvyko 
Lietuvių Bendruomenės A-iį”,^. 
pylinkės metinis susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Antanas Ru- 
gys (bene 10-tą kartą), vice- 
pųm. Feliksas Misiūnas, se- 
kret Bronė Kožukauskienė, 
iždin. Eugenija Klupšienė ir 
valdybos narys Stasys Sta
naitis.

Susirinkimas nebuvo gau
sus, bet darbingas. Pirmi-

rinkti gražiausi lietuvių po
etų eilėraščiai ir atskiros no
velės bei ištraukos iš žy
miausių lietuvių rašytojų 
veikalų ): 3. J. G baudos Orą 

i pro nobis; 4. J. Gliaudos 
šikšnosparnių sostas; 5. P. 
Jurkaus Smilgaičių akvare
lės; (šios trys knygos yra 
gavusios premijas); 6. Lite
ratūros metraštis Gabija; 
7. R. Spalio Alma Mater, ro- 

i manas iš Lietuvos studentų 
Igyvenimo: 8. J. Savickio 
(žemė dega, I ir II dalys 
(Lietuvos diplomato atsimi- 

Į nimai iš antrojo pasaulinio

Geiruz.es a A !•* J(I._ mirė
liksas Skliutas, 69 m., ir Ju 
liūs Urbonas. 79 m.

NAUJAUSIOS KNYGOS

AKRON, OHIO PADĖKA

Bendra gegužinė

L. Socialdemokratų S-gos 
20 kuopos ir Alto skyriaus 
liendra gegužinė bus sekma
dienį, birželio 10 d., N. 
Trumpicko sodyboje (743’2 
Bisscn Avė).

Visi Akrono ir apylinkės 
lietuviai nuoširdžiai kviečia-

. . . i mi gegužinėn atvvkti. Čia
parengtais pasirodymais ir Kalįsite m;l!„niaj ’ praleisti
artistiniais gabumais veltai 
kėlė pasigėrėjimą. Laužą 
meistriškai vedė s. Raškys 
ir si. Marijošiūtė. Tai buvo

p J i« ofmintino amini vma C7V VIIVVj

laika.
Rengėjai

NO. COLEBROOK, CONN.

■ , . o • - karo); 9. S. Michelsononinkas A. Rugvs pamforma- T. ............. . .. KT T 1 Lietuviu išeivija Amerikoje;vo apie New Jersey stipen-L „ . / J ’1 '10. Antano Baranausko A-
iliustruotas 

dailininko P. Lapės; 11. V.
| Sruogienės Lietuvos istorija; 
12. J. Balio Lietuvių dainos 

. . . ^ .Amerikoje (su gaidomis):
Bendiuomene naujai į3. Įjetuvių archyvas, bolše- 

tomai lietuvių bažnyčiai | vizmH metai 194(M1 „
anksčiau paaukojo 100 dol., „ Sinkevičiaus Kryžiuočiai, 

pers) susirinkimą nutarė į, „ ,la|vs;vertė K
apysaka. 

Patersono visuomenė pra

duos fondą, kuriam susinn-, ............. . ..o. ! nykščių Silehekimas pritarė, ir Pateisonoj T, ,
apylinkė pati pirmoji savo L 
kvotą tam fondui išpildė, į- 
nešdama 90 dol.

Pamažėl teatsigauda- 
mas iš pavojingos ligos, dė
koju mano gelbėtojams dr. 
V. Grasskai, dr. Al. Hagen- 
tornui, kun. klebonui J. Ku- 
čingiui, kun. L. Jankui, o 
taip pat V. Kazlauskui, K. 
Liaudanskiui, prof. St. Dir- 
mantui, prof. P. Jonikui ir 

] kitiems mano tautiečiams 
losangelieč iams, kurie suor
ganizavo man pagalbą savo 
aukomis ar jų organizacijų 
aukomis- lankymu manęs li
goninėje ir grįžus iš ligoni
nės arba užuojautos laiške
liais padėjo man ligą įveikti. 
Kai kam griežtai neleidus 
man padėkoje jų įvardinti,

o per šį susirinkimą nutarė 
itasyti vienąt atminimo dova- , kf ift,„ inė
ną už 200 dol.

Toliau susirinkimas šoma knygomis domėtis, veikimo plane numatė atlik- T- t' rdkia pažymįtį 
ti siuos (laibus : 1. Surengti į biWl()teka Jau anksčiau 
baisiųjų birželio įvykių mi
nėjimą, kuris įvyks š. m. 
birželio mėn. 10 d. 3 vai. p. 
p. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 62 I^ifayette St., Pa- 
terson, N.J. Paskaitą sutiko 
skaityti žinomas visuomenės 
veikėjas Jonas Stikliorius iš 
Philadelphijos, Pa. Meninę 
dali atliks vietos meninės 
jėgos. 2. Spalio mėn. nutarta 
paminėti Lietuvos atgimimo 
pranašą poetą Maironį, ku
rio minėjime dalyvaus dar 
ir Brooklyno vyrų oktetas, 
kuris taip gražiai pereitą 
žiemą pasirodė Patei’sone.
3. Rudenį numatyta visa 
eilė paskaitų politiniais, tau
tiniais, sveikatos ir kitais 
klausimais.

Dosnus aukotojas
Jau daug kartų Jono Kru- 

konio vardas buvo minimas 
šio laikraščio puslapiuose, 
ši karta jo vėl negalima ap
eiti. Mat, prieš porą savaičių 
jis vėl išmetė gerą sumą pi
nigų, paaukodamas Pater
sono Lietuvių Piliečių Klu
bui lėkščių, šakučių ir peiliti 
už 275 dol. Dabar visiems la
bai palengvės rengiant po-, Veronika Galiūnienė yra 
būvius, nes nereikės bėgioti Genovaitės ir Vaclovo Sle- 
skolintis lėkščių ir kitų.daly-. pakovų duktė. Abu Galiūnai 
kų. Visi galės pasinaudoti jau gavo darbus, o vaikai 
Jono Kinkomo paaukotais pradėjo lankyti mokyklą.

įsigijo B. Armonienės kny
gą Palikite savo ašaras 
Maskvoje, anglų kalba. A- 
merikiečiai tą knygą labai 
skaito.

Pereitais metai Jonas 
Krukonis tai pačiai biblio
tekai paaukojo 12 knygų a- 
pie Lietuvą anglu kalba. Jų
OA b*<xr*. 1 . » » V . .IZIIVIF __3L' . . 1 «--- ir
Keleivy.

Knygų įteikimą viešajai 
bibliotekai paminėjo di
džiausias New Jersey dien
raštis Paterson Evening 
News.

Už įvairius genis darbus 
ir aukas Lietuviu Piliečių 
Klubas ir Lietuvių Bendruo
menės Patersono apylinkė 
rengia Jono Kmkonio pa
gerbimą, kuris įvyks atei
nantį rudenį.

Į Patersoną atvyko 
iš Kolumbijos

Jonas Galiūnas su savo 
žmona Veronika ir trimis 
sūnumis: Vaidotu, Rimgau
du ir Algimantu atvyko iš 
Pietų Amerikos, Kolumbi
jos. ir apsigyveno 182 Law- 
rence Place. Paterson, N.J.

sujungusi jaunąją ir vyres-
• niąją kartą. Didžiausia pa- 
I dėka priklauso skaučių va- 
' dovėms Žemliauskienei- Šal-

Vyr. Skaučių-Sk. Vyčių 
sąskrydis

Birželio 9-10 d.d. gražio- o man jau čia dėl to ir susi- 
Keleivio Nr. 19 klaidingai tenytei, skautų—Šilkui. Jo- Jeuell W(A ( amp, painioju*, esu priverstas 
rašyta, kad Maironio par- nynui ir kt. Belieka tiems North ( olebrook. Conn., į- nuo įvardijimo susilaikyti ir

įvyko klaida

patašyta 
ke radau betriūsiančius Jo
ną Pigagą ir kt., turėjo būti: 
Joną Pipirą ir...

Juozas Krasinskas

PROVIDENCE, R. I.

kilniems vadovams, kurie (v.vks Atlanto Rajonų vyr. 
pasiryžo auklėti jaunimą skaučių ir skautų vyčių są- 
lietuviškos skautijos dvasio-(skrydis, šis vyresniųjų skau-

pasitenkinti bendru padėko
jimu.

Mykolas Biržiška
je- palinkėti 
sėkmės.

istvennės ir

LAWRENCE, MASS.

TAUTU KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

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

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4-00, o
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

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

Keleivio administracijoje: 
636 E.

So. Boston 27,

Paukštytės kuriasi
Pradėta Atlanto Seseri

jos Rajone akcija nešti lietu
višką skautiją kiekvienai 
mergaitei rado atgai-sio ir 
Providence, R.I. Gegužės 6 
diena šešios Piovidence 
paukštytės pasipuošė raudo
nais kaklai-aiščiais. Sueigo
je dalyvavo vadeivė ps. Ba
nevičienė, kuri vadovėms ps. 
A. čekienei ir v. si. Paulaus-

Metinės pamaldos 
ir gegužinė

Lietuvių Tautinė Katali
kų parapija Lavcrence turi 
savo kapines ir parką prie 
North Lowell kelio Methu- 
ene. Kasmet ji iškilmingai 
švenčia Kapų puošimo die
ną (Memorial Dav).

Šiemet pamaldos bus ge
gužės 30 d., trečiadieni, 11

kienei *8rei^cė* padėka* už įaL Tautinėse kapinėse.
* Po pamaldų veiks skaniųdarbą ir pakvietė tėvelius 

talkininkauti šiame lietuviš
kame darbe.

Rajono Skaučių Stovyk
la įvyks rugpjūčio 25 d.— 
rugsėjo 3 d. Stovyklos virši
ninke paskirta ps. Irena 
Treinienė. Paukštyčių pa
stovy k lei vadovaus ps. B. Ši
manskienė.

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų 
susirinkimas

Birželio 9 d. 5 vai. popiet 
bus LSS 116 kuopos susirin
kimas pas drg. Palionius 
(9142 Forrer, tarpe Joy Rd. 
ir West Chicago St., tel. 
VE 6- 8738).

Visi nariai prašomi būti
nai dalyvauti, nes turime 
daug svarbių klausimų ap
tarti. Nepamirškite ir nauji’ 
narių atsivesti.

M. L. Ralchunas

valgiu bufetas, kuriam vado- 
vaus pritvnę šeimininkai 
Petras ir Marytė Kurgonai.

Kviečiame visus lietuvius 
į šį brangų lietuvišką minė
jimą atsilankyti.

Parapijos Komitetas

BRIDGEWOOD, N.J.

tu-cių suvažiavimas ąpsigy-i i962 m. gegužės mėn. 
yens palapinėse n- skaute- , ns An8eleS- Calif 
koje dvasioje turės progos
pasidžiaugti gražia gamta, o i 
taipogi susikaupti ir prie i 
rimtesnių programinių da
lių. Taip pat numatoma ati-j 
tinkama programa paminėti 
Maironio Metus. Laukiama 
apie 100 vyr. skaučių-skau
tų vyčių susirenkant iš At
lanto Rajono vietovių. Skau
tai vyčiai ir vyr. skautės 
bei kandidatės nuo 16 me
tų jau dabar prašomos moš- 
tis šiame sąskrydyje daly
vauti.

LS Seserijos Atlanto Ra
jono tuntininkės, vietinin
kės. atskiro vienetų vadovės 
ir Rajono vadi jos narės bir
želio 10 d. vyr., skaučių są
skrydžio prieglobstyje susi
renka peržiūrėti metinės 
veiklos ataskaitų, aptarti at
einančios rajoninės stovyk
los reikalus ir kt. klausimus.

įDOMIOS knygos 
ROMANAI

Atidaryta paroda
Meno mokykloj 74 Oak 

St. gegužės 13 d. atidaryta 
meno kūrinių paroda, ku
rioje dalyvauja ir Alekran- 
dra Vitkauskaitė-Merker. šį 
sezoną ji dalyvauja jau ket
virtoj parodoj.

Paroda bus atidaryta iki 
birželio 2 d. Ją lankyti gali
ma šeštadieniais nuo 10 iki 
5 vai. vak., sekmadieniais 
nuo 2 iki 5 vai. vak., o nuo 
pirmadienio iki ketvirtadie
nio imtinai nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro.

NAUJAUSIOS KNYGOS
LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

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

RAŠTAI - STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 216 pusla
piai, kaina......... $3.00.

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

Keleivio administracijoj.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai- 

ina $ 1,50.
Juozas švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ. premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš oolitiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
nsl. kaina $2.50.

Vvtantas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ, 462 
pusk, kaina $4.50.

Pranas Naujokaiti*: U- 
PELIAI NEGRI2 T A į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonai: MIG
LOTAS RYTAS, 166pus1.. 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston 
27. Masa

daiktais. Gi Lietuviu Piliečiu 
Klubo salė yra tikrai graži, 
moderniška ir tinka viso
kiems parengimams.
Lietuvišku knvtru įteikimas 

viešajai bibliotekai
Jau spaudoje buvo minė

ta, kad Jonas Krukonis va
sario 16 d. proga Patersono 
viešajai bibliotekai nupirko 
17 lietuvišku knygų. Jų įtei
kimas bibliotekai nusitęsė 
iki gegužės 7 d., nes biblio
tekos vedėjas Mr. L. R. Efcz- 
korn norėjo, kad knygos bū
tu įteiktos per bibliotekom 
globos komiteto (Board of 
Tmstees) susirinkimą. Visi 
Patersono lietuviai kviečia
mi knygomis pasinaudoti, 
nes jos visos vra tikrai geros 
ir idomios. Bibliotekai įteik
tos šios knygos: 1. TJetuvių 
poezijos antologiia: 2. Lie
tuviu prozos antologija (tai 
dvi didelės knygos, kur su-

Iš Patersono išvyko 
Vladas Stanaitis su dukra

Regina, išgyvenę Patersone 
12 metų. persikėlė gyventi į 
Neu ark, N. J., kur gyvena jų 
vyresnioji duktė Irena Ja- 
deliene, o Regina lanko me
dicinos sekretorių mokyklą. 
Vladas Stanaitis buvo porą 
metų Lietuvių Bendruome
nės valdyboj ir neatsisaky
davo oatalkininkauti lietu-*
viškuose parengimuose, to
dėl patersoniečiai apgailes
tauja. netekę gero lietuvio.

Patersono lietuvė

NEWARK, N.J.

Mirė P. Žiugždienė
Balandžio 25 d. mirė Ke

leivio skaitytoja Petronėlė 
žiugždienė. Velionė gimė 
Marijampolės apylinkėj, li
ko dvi dukterys su šeimomis.

J. K.

Geiruz.es
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pareigūnas, užimąsNesigaili ordinų ir medalių . . . „
Maskvos bosai ”F.-avdos” ■ auakin>'-* l,a,!eti’ k>'-'

laikraščio 50 metų sukakties s*-U1 J“ baudžiamas laisves, 
proga nepamiršo ordinais at?m,lllu nuo aštuonerių iki 
ir medaliais apdovanoti ir
Lietuvoje pasižymėjusius 
„vaisingu darbu žurnalisti
koj“ ir už „didelius nuopel
nus vystant tarybinę spau
dą, leidybą, radiją, televizi
ją“

„Tiesos” redaktoriui Hir- 
šui Zimanui davė Lenino 
ordiną. Radijo ir televizijos 
komiteto prie Lietuvos TSR 
ministnj tarybos vyr. redak
toriui Nikolajui čeremychui, 
„Tiesos“ laužytojui Pranui 
Galiniui ir „Valstiečių laik
raščio” redaktoriui Jurgiui 
Karosui — „Darbo Raudo
nosios Vėliavos“ ordiną, 17 
asmenų gavo medalį „Už 
darbo našumą ir 18 „Už pa
sižymėjimą darbe“.

AjKlovanotųjų tarpe to
kių, kaip Čeremych, Mešče- 
riakov, Arechov vra net ke- 
liolika. Vis tai „vyresniojo

15 metų su turto konfiskavi-Į 
mu ir su nutrėmimu, o vpa-I 
tingai sunkinančiomis aplin
kybėmis — mirties bausme.
'i arpininkavimas kyšinin- 
kaujant ir kyšio davimas 
baudžiami laisvės atėmimu 
nuo dvejų iki aštuonerių 
metų

To paties A. Taiybos pre
zidiumo įsaku padidintos; 
bausmės už kėsinimąsi į mi
licijos darbuotojų ir liaudies 
draugovininkų gyvybę, svei
katą ir oiumą. Baudžiama 
laisvės atėmimu iki penke- 
įių metų. o sunkinančiomis 
aplinkybėmis ir mirties 
bausme.

šalia kitų, labai padaž
nėjusių nusikaltimų Sovieti- 
joje, vis labiau kyla ir mo
terų prievartavimų skaičius 
miestuose. Greičiausiai, ry
šium su tuo nusikaltimų pa

STI DENIAI NEBEBIJO DIKTATORIŲ

taveih.>lw viršuje policija neša sunkiai sužeistą inžinie
rių Antnnio Martins Cortes Lobao. Policija jį peršovė 
studentu (iemonstaeijoj Lisabonoje. Studentai ir inte
ligentai vis griežčiau kovoja prieš diktatorių Salazarą. 
Paveikslo apačioje matyti ispanu studentu demonstra
cija prieš Ispanijos diktatorių Franko. Jie reikalauja 
išleisti iš kalėjimų anksčiau panašioje demonstracijoje 
areštuotus studentus. Kapų tyla Portugalijoj ir Ispa
nijoj pasibaigė, žmonės reikalauja duonos ir laisvės.

. nų ir ima nustatytus mokės- mai gali būti šaukiami ir 
ičius iš prisidėjusių draugijų, dažniau. Jiems pirmininkau- 

3. Savo darbams tkisliau ja ALT pirmininkas, o sek- 
atlikti At.i insikorporuoja. retoriauja ALT sekretorius.

Centro valdyba daro spren
dimus 2/3 balsų. Jei pasida-

4. ALT rali būti likviduo
ta trijų Keuniaualių narių 
nutaiimu: jos turto likimas!io vakancija centro valdybo- 
spreintziamas tuo pat keliu. je. tai toji grupė, kurios at- 

IV. Skyriai
1. Kad ALT veikimas ap

imtų plačiąją Amerikos lie
tuvių visuomenę, miestuose 
ir kolonijose organizuojami 
ALT skyiiai, sudalyti iš 
centrinių (nacionalinių) or
ganizacijų kuopų. lokalinių 
oraugijų, Klubų ii 
ii vadintis Lietuv 
Draugijų Sąryšiu ar kaip ki
taip.

2. Skviius vra laikomas* e • • •
oficialiai veikiančiu, kai jis

KONSULAS IEŠKO

Adomavičiūtė, Laima, gimu
si Suliačiuje. gyvenusi Panevė
žyje.

Balakauskas, Povilas, 
čėpla. Antanas (Chepla), gy

veno Kingston, Pa.
Daniseviėius, Juozas, Juozo 

sūnus.
Ivanauskas, Kazys, Kazimiero 

sūnus.
Kovaliovas, Sergėjus, Jono

stovas pasitraukia arba yra 
atšaukiamas, deleguoja kitą 
atstovą.“

(Pastaba: Žodinis džen
telmeniškas susitarimas —
bet kuriam Vykdomojo Ko- *ūnus. gimęs Kaune 1918 na. 
miteto nariui susirgus arba Langienė-Ornastauskienė-Ku- 
ilgesni laiką negalint daly- rauskaitė, leklė, jos dukterys 
vauti Vykdomojo Komiteto Liuda ir Renė, ir brolis Ku- 

t.t. jie ga- Į posėdžiuose, jį gali laikinai rauskas, Stasys, Karolio sūnus, 
ių daryba, pavaduoti jo giupės atsto* Malinauskas, Antanas. Ignaco 

vas Centro Valdyboje). sūnus, atvykęs seniau Amerikon

„ALT Vykdomasis Komi- 
tetas šaukia suvažiavimus,

. . į paruošia jiems darbotvar-
užsiregistiiioja ALi Centre, j^g jf pateikia savo darbų 
pianešdamas valdv bos sūdė- finansų ataskaitas. Fi- 
tį, adresus, ir atsiųsdamas nanSų ataskaitas iš anksto 
prisidėjusių draugijų sąrašą, patikrina ir pateikia suva- 

3. Jei dėl svarbių priežas- ^iavimui savo raportą iždo 
čių visos draugijos, remian- globėjai.“
čios ALT tikslus, negali * * «
veikti viename skyriuje toje Į -Amerikos Lietuvių Kon- 
arba kitoje kolonijoje, ALT | o-resas šaukiamas: pade- 

........... .. ' autorizuoti du m0nstrtioti Amerikos lietu-Centras gali

bvolio tautos atstovai, į Lie- didėjimu patvirtintas vasa- 
tuvą atvykę aiškiu tikslu — 
ją surusinti.

Apdovanotas dar vienas 
atėjūnas

Lietuviai nemoka žemės 
ūkio vesti, galvoja Maskva, 
todėl juos turi mokyti „vy
resnieji broliai“ — rusai. Ir 
siunčia tokius nemokšas 
Lietuvos žemdirbių mokyti.
O tas jų mokymas toks, kad 
Lietuvos žemės ūkis vis dar 
negali prieškarinio lygio 
pasiekti. Bet tie ''mokytojai“ 
apdovanojami, štai 
žės 8 d. kažkoks 
Makarov „ryšium
pe^iasdešimteiomL is Petva.

hgam •' buvo perkelta j Mask-
r^..reSPU^ S a. šiuo metu "Pravdos-- ti-

bfeSšm” V gaV° ražas sieki? «-« -
- ji neturi vietinių laidų, tad

ri o 15 d. įsakas, kuriuo už 
tuos nusikaltimus baudžia
ma nuo 8 iki 15 m. laisvės 
atėmimu, ištremiant nuo 2 
iki 5 metų, arba neištre- 
miant. arba mirties bausme. 

„PRAVDOS“ SUKAKTIS

5 d. Mask-(E) Gegužės 
voje leidžiamas "Pravdos“ Į

Amerikos Lietuvių Taryba
dienraštis atšventė 50 metų daug rašoma apie Amerikos
sukaktį. Pirmą kartą jis pa
sirodė, pagal senąjį rusų ka-

arba daugiau skyrių toje ko
lonijoje.

a) Kur nėra skyriaus, 
draugija gali užsiregist
ruoti tiesiog ALT Centre, 
kaip „prisidėjusi draugi
ja“. kur moka nustatytas 
skyriams duokles ir atlie
ka kitas skyrių pareigas.
b) Draugija, neįstojusi į 
skyrių, taip pat gali prisi
dėti tiesiai prie ALT 
Centro.
4. Kiekviena draugija,

vių vieningumą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą, pa
reikšti padėką už paramą 
ar pasisakyti dėl JAV veda
mos politikos tautų išlaisvi
nimo reikalu, aptarti pasi
ruošimą specialiai akcijai,

iš Onuškio miestelio. Traku aps.
Miglinas, Bronislovas, iš Bū

dos kaimo. Trakų aps.
Valinčis, Antanas, Juozo sū

nus. gyvenęs Jerome, Pa.
Yilėiauskienė. Marijona, gy

veno VVaterburv, (Conn. ?)
ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai pra.omi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUAN1A 
41 We»t 82-nd Street 

New York 24, N. Y.

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos 
naujienos

Vasario 28 d. ją baigė 3

v x »• a’i i . nicnviviia tu augliu,Ypač paskutiniuoju metu turinčiomis panašius tikslus. R k|u||a< jr k[ m()ka
mikt rašoma ame Amerikos «■ ___ ±__ i • • i •

Lietuvių Tarybą (Altą), bet 
ne visi tašantieji žino Alto

11. Organizacija

1. ALT

mokiniai: Bronius ėepulevi- 
reikalaujančiai plačiosios vi-ėjus, Bernardas Raudys ir 

jĮsuomenės Įsijungimo bei pa- Ed. šverinaitė.
lamos. Kongresas išklauso Balandžio 12 d. buvo moksio 
ALT pykdomojo Komiteto metų baigimo iškilmės. Ta 
pranešimus, tvirtina ALT|pj-Oga buvo įteiktos dovanos 
sudarančių grupių asmeninę ’geriausioms' mokiniams: A. 
sudėti ir teikia sugestijas šmituį A. Alisaitei ir A. 
ALT ateities darbams. Vi- packevieiui.
suotino seimo, arba kongre-i Abiturientui B. čepulevi-skyriui ne mažiau kaip $1.00

susidaro iš atsto- ,nefams> skviius gali nu- 
I statyti didesnes duokles. Tu

T ikslai

Kaunui žadamos dujos

(E) Nors Vilniaus miesto 
dalis jau turi iš Ukrainos at
vestas dujas, bet Kaunas jų 
tesulauks rudenį. Prieš tai

dienraštis vienodai atrado 
ir Maskvoje, ir Chabarovs- 
ke. ir Vilniuje ar Rygoje, tik 
skirtingai paskelbiamos te- 
atrtj- radijo ir televizijos
programos paskutiniam pus- numatoma tas gamtines du-i |aĮ)V

jas nuvesti į Rygą. Vilniaus į laikraštis yra ne tik par- 
radijas praneša, kad kaunie-i tijos, valdžios garsiakalbis 
čiai jau susirūpinę priimti ■ bei jų propagandos 
dujas ir ligšiol dujotiekio
tinklo nutiesta apie 15 km.
Pirmiausia priimti dujas pa
ruoštas naujasis gyvenama-

bei
jas. bet 
įsakus, potvarkius, ilgas 
Chruščiovo ir kt. pareigūnu 
kalbas. Redaktorium jau še

1. Amerikos Lietuvių Ta
ryba (ALT) siekia: jungti 
visas Amerikos lietuvių de
mokratines jėgas bendram 
darbui — remti, palaikyti ir 
skleisti pagrindinius demo
kratybės dėsnius lietuvių 
tarpe: ginti ir saugoti Jung
tinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybę, garbę ir 
demokratinę s a n t v arką; 
remti ir palaikyti visų tautų 
—didelių ir mažų—lygias

so, vadovybę nustato ALT <čiui ir Z. Povilavičiūtei iteik- 
Vykdomasis Komitetas.“ u buv. direktoriaus A. Gied- 

iraičio dovana (po$5), kaip 
\ ienų balsu priimta 1959 geriausiems lituanistams.

m. gruodžio 12-13 d.d. ALT. f ______
suvažiavime New Yorke: j *nZ‘ Augurtaiti# išėjo 

ALT Statuto klausimą re-1 ’ pensija
feravo ALT prezidentas L.! Inž. Jonas Augustaitis, il- 
šimutis, pažymėdamas, kad gus metus buvęs lietuvių 
nuo ALT įsikūrimo 1940 m. darbo kuopų ryšininku prie 
ALT Statutas buvo keletą amerikiečių armijos, išėjo į 
kartų taisomas ir pritaiko- pensiją ir apsigyveno Muen- 
mas laiko reikalavimams, chene.
Pernykščio metinio susirin---------------------------
kimo metu buvo priimtos M1LIONIERIŲ YRA IR

<kelbia ir įvairius

šis rajonas Kauno Tunelio; šeri metai yra P. A. Satjuko- 
gatvėje. Panašiai kaip ir Vil
niuje, ir Kaune dujomis pir-
moje eilėje žadama aprū
pinti pramonės įmones.
Kauniečiai nuomoja skalb. 
mašinas, radijo aparatus...

(E) Pagal Vilniaus radi
ją, per šių metų 4 mėnesius 
2,000 kauniečių prekių nuo
mavimo atelje dėka galėjo 
išsinuomoti skalbimo maši
nas, radijo aparatus, dvira
čius, netrukus tikimasi gy-{ 
ventojams leisti išsinuomoti 
ir šaldytuvus, siuvimo maši
nas- magnetofonus, televizi- na 
jos aparatus. Vėliau tikimasi 
gauti išsinuomoti ir kino ka
meras...
Mirties bausme kyšininkams 

ir kitiems
(E) Sovietų S-gos A. Ta

rybos prezidiumas š. m. ba
landžio 24 d. įstatymu pa
tvirtino dar vasario mėn. iš
leistus įsakus, padidinant 
baudžiamąją atsakomybę 
dėl kyšininkavimo, kuris e-

teises į laisvę ir nepriklauso
mą valstybinį gyvenimą; ko- i stovauja. 
voti už pagrindines žmogaus
asmens teises. kimas šaukiamas bent vieną

2. Skatinti Amerikos lie- kaitą per metus; ji šaukia 
vas. Pagal „Pravdą“ vieno-'tuviu remti J.A. V. karines Vykdomasis Komitetas savo 
dai sukerpami ir paskirų pastangas, siekiant pilnuti- aiba Valdybos nutarimu ar- 
respublikų partiniai organai, nes pergales prieš totalitari- ba pareikalavus daugiau 
kaip "Tiesa“ Vilniuje ir kt. nius agresorius ir pastovios kaip pusei ALT narių. Kilus 
Dienraščio vedamieji straip- taikos, pagrįstos teisingumo.
sniai yra Sovietijos gyven- demokratybės ir laisvės pa
vojams kasdieninis kelio- grindais. 
dis, kaip ir kokią nuomonę! 3. Dirbti, kad dabartinio 
jie turi reikšti ir kokios lini-j karo pergalė įvykdytų At
jos laikytis. (Is tikimųjų gi i lanto Čarterio dėsnius ir y- 
Pravda” buvo L. Trockio patingai žiūrėti, kad jiebū- 

isleista \ ienoje 1908 m. tai- tų pritaikinti Lietuvai, at- 
gi prieš 54 m. -L.). įsteigiant jos nepriklausomy

bę istoriškai-etnografinėse 
sienose, su reikalingais geo
grafiniais ir ekonominiais 
kolektyvais.

4. Teikti moralinę ir me-

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova- 

savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
sios knygos:

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo’*, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai’*, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei- 
sąs „viena iš gėdingiausių ir vj0 administracijoje: 
bjauriausių praeities atgyve-' Brnadwav.
nų..

siovi uz nepiįklausomos uv- .. . .
mokratinės Lietuvos Res- I.n^a.' fcun?^s.,
publikos atstatymą, pripa- >-ALT įstaigoms išlaikyti, h-
žįsta demokratinius princi- te!^:ulal ,ck"tl kitiems 
pus ir juos vykdo gyvenime. flaibams finansuoti.
ALT narių sudėtin įeina: Į Sulinktas aukas 11 ataskai- 

- A „ itas skvnai siunčia ALT Vyk-a) po 7 atstovus nuo cent- domaįam Komitetui. * 
rakzuotų .(teologinių or- g skyliaj |ajkosi ALT
ganizacijų, Statuto ir savo veikimą ko-
b) po 3 atstovus nuo cent- ordinuoja su TLT Centro 1 
ralizuotų kultūros bei lab
daros organizacijų.
2. (žiūrėk gale pakeiti- konferencijų7rba . Negrų žurnalas Ebony ra-

mus.) taiimais. Skyrius tvarkosi 2e”tro VaHjrta, «wdedart. so, kad JAV yra ■« m.l.o-
3. Vykdomasis Komitetas Mvo vi<laus reikaluose pagal 15 8 nan*i _ 4 Vykdomojo mena. negrai. Jų, .-aso tas

savo taisykles.
7. Reikalui

nusistatymu, ALT suvažia- !am. tikros P3***®8- P3ga', NEGRŲ TARPE 
vimų bei AI.T šaukiamų ikuna^ v'cner"» B8an-

vykdo ALT darbus ir jai at- Komiteto narių ir 4 kitu žurnalas, būtų ir daugiau, 
ALT ALT naiil* <P° 1 kiekvie- Jei negrai verslininkai nebū-_ __  esant, ___ .

4. ALT visuotinis susirin- gaukja specialias skvrių at- nos 1 ALT Įeinančios politi 
stovų konferencijas. n^.s g^pės). Perskaitęs pa-

8. Skyriai gali duoti ALT tekstą- L. šimutis pa-
Centrui sumanvmus klausi- brėžė, kad ALT Centro V ai
niais, liečiančiais ALT 
kimo tikslus ir būdus.

vei-

tų tokie konservatyvūs.

JEI KILTŲ ATOMINIS 
KARAS

i dybos buvimas yra ALT 
naudingas ir pasiūlė balsuo
ti už pataisos supastovinimą. 
S. Gegužiui pasiūlymą parė
mus, suvažiavimas vienbal
siai pasisakė už pataisos į- 
rašymą į ALT statutą. Tuo 
būdu, pagal ALT Statuto 
pakeitimą, ALT Centro Val
dyba liko pastoviu Ameri
kos Lietuvių Tarybos orga
nu.

National Planing Associ- 
ation mano, kad JAV gyve
nimo lvgis po didelio atomi
nio antpuolio tenukristų iki 
1930 m. depresijos lygio, jei 
gerai iš anksto apgalvotas 
atstatymo planas būtų tuoj 
pradėtas vykdyti.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

ALT Statuto pakeitimai
1958 m. gruodžio mėn. 6- 

7 d.d. ALT suvažiavime 
Chicagoje vienu balsu priim
ta :

"ALT savo metiniame su
važiavime išrenka viene-

5. ALT, reikalui esant, | nems metams: ALT Centro
trijų ketvirtadalių narių nu- aldybą iš 8 narių — po 2 
tarimu gali imtis iniciatyvos _nuo keturių centralizuotų 
visuotiniam Amerikos Lietu- ideologinių grupių, 4 iždo 
vių Seimui sušaukti. i globėjus,— po 1 nuo pami-

6. ALT susirinkimuose nu-i”®?^ Klupių ,ii 6 vicepir
mininkus — po 1 nuo cen
tralizuotų ideologinių gi"u- 
pių ir susivienijimų. Iš 8 
Centro Valdybos narių 4,— 
po vieną nuo centralizuotų 
ideologinių giupių, suvažia
vimas išrenka į Vykdomąjį

svarbiam reikalui, gali bųti 
šaukiamas nepaprastas ALT 
visuotinis susirinkimas arba 
Valdybos susirinkimas.

Pastaba: ALT narys susi
rinkime dalyvauti gali įga
lioti kitą asmenį.

JUOZAS STALINAS

tarimai priimami dviejų 
džiuginę pagalbą Lietuvos'trečdalių balsų dauguma, iš
žmonėms jų kovoje dėl lais
vės ir šelpti pabėgusius nuo 
priespaudos ar ištremtus jos 
piliečius.

5. Skleisti visuomenėje 
teisingą informaciją apie 
Lietuvą ir ginti ją nuo priešų 
prasimanymų bei šmeižtų.

6. Kooperuoti, kiek gali
ma, su Lietuvos Respublikos 
įstaigomis ir Lietuvos pilie
čiu susibūrimais, kuriu tiks- 
lai atitinka ALT tikslus,

7. Palai kyti santykius su

skiriant įstatų klausimus, 
kurie sprendžiami trijų ket- 
virtadalių dauguma.

III. Veikla

1. Savo tikslams siekti Komitetą ALT pirmininko, 
ALT laiko savo raštinę ii -.vicepirmininko, sekretoriaus 
biurą, leidžia periodinius ir, iždininko pareigoms, ku- 
neperiodinius raštus, steigia , lomis Jie savęs pasida-• 1 !• i • ' ■’**** **reikalingus fondus, rengia
paskaitas, šaukia susirinki
mus.

2. Lėšoms sukelti ALT da
ro rinkliavas, priima aukas

Pagal patvirtintą Įsa-' So. Boston 27, Mass. kitomis tautybių grupėmis, iš draugijų ir atskirų asme-

1 liną.
„Centro Valdyba, Vykdo-' 

mojo Komiteto kviečiama, 
susirenka bent vieną kaitą 
per 3 mėnesius. Svarbiam 
reikalui esant, jos susirinki-

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai.

Įsigykite tą knygutę!

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,** DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00.



Nr 21. Gegužės 23, 1962 KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis penktas

keletą nedidelių respublikų.
— O kas buvo tas pran

cūzų Naplevonas, Maiki?
— Tėvas, turbūt, norėjai 

pasakyti Napoleonas ar ne?
— Gal tas pats. Juk tu ge

riau žinai.
— Jis buvo naujos Pran

cūzų Respublikos artilerijos
įkarininkas, vėliau ai nujos 
vadas ir laimėjo keletą karų, 
įtapdamas Prancūzijos diū- 

ivynu. Italus jis sumušė du 
Įkaitu. Buvo gabus karvedys 
ir 1804 metais apsiskelbė 
Prancūzijos imperatorium, 
v ietoj respublikos dabar 
jau pradėjo veikti Prancūzi
joje Napoleono diktatūra, o 
užsieny sekė visa eilė jo ka
rų. Jis sumušė Prūsijos ar
miją, grūmojo Anglijai in
vazija, Įsiveržė Ispanijon, 
paskelbė karą Rusijai, perė
jo su savo armija per Lietu
vą, ties Borodina sumusė 
rusus ir užėmė Maskvą, iš’ 
kurios rusai pabėgo ir beg-į 
darni padegė miestą. Ru- 
sams visur traukiantis ir vis
ką deginant, Napoleono ar
mijai pristigo maisto, šiitų 
drabužių, ir jis turėjo trauk- i 
tis atgal. Galų gale jis buvoi

ni imi I

TRUMPA. BET STORA

,er V,f. .. J, K: k M oi J. Mich., matuoja savo sene
liu (I. uju metu kuri nuo gaivos iki uodegos
yra L" celių. o apkabinus G2 coliu. .Jos ir kojos yra 
labai trumpes.

Siuvėją unijos konvencija

į Unijos pensija yra maža. dento Kennedy sveikinimus 
tik $50 mėnesiui, o reikėtų. ir linkėjimus, kad konvenci- 
kad ji butų pakelta bent iki jos ir aplamai unijos darbas 

būtų biandus, nuoseklus. At
tik tada, jei sto\ ai smarkiausiai plojo su

stoję džiaugdamiesi, kad 
juos sveikina pats preziden
tas per darbo sekretorių.

A. Goldberg pazj įnėjo. 
kad šiandien Amerikoje

• lt 0.
ji mokama

buvęs narys 
i menesi

neuzdnba per 
kaip $100. 

Kadangi n \aidžia leidžia 
per mėnesį už.urbti $lud, Lai 
dii barnieji negali unijos

daugiau

pensija pasinaudoti. Kaip reiškiasi reakcinis judėji- 
jtas klausimas bus išspręstas, mas. Jis priminė, kad taip, 
pamatysime. kaip mūsų šalies pirmieji

Antroji diena
Gegužes 15 d.

prezidentai Jacksonas, Lin- 
koinas, tai tap pat ir Delano 

konvencija Rooseveltas bei John Kenne-
vėl pia.'idėjo molis. John dydy vykdė ir vykdo dide- 
1 atliek Canoli-Abbing in- les refoimas. Mūsų šalyje 
* oraciją. Monsinjoras pa- šiuo metu yra 20,000 moky- 
sakė jaudinančią Kaioą. Jis tų jaunuolių, kurie vaikšto 
yra aiiis, bet sa\o veikią iš- be daibo, gi aplamai yra 
plėtė Italijoj, suorganizuo- apie 4 mil. bedarbių, įmes
damas našlaičių koloniją, tuose tūkstančiai gyvena 
kulią remia siuvėjų unija, y- prasčiausiuose namuose. O 
patingai italų skyriai. Toje iš antros pusės, yra milionie- 
.mionijoje šiandien yra apie rių, bilionierių. Turtingųjų 
150 tūkstančių jaunuolių,! pajamos turi būti apkarpy- 

meklžiasi, betKUiie ne vien meldžiasi, 
turi savo dirbtuves ir jose 
mokosi Įvairiu amatų, turi 
tavo mokyklas ir t.t.

kad tie

. Gegužės Ii l. Atlantic C i-bet laisvo žodžio kritika. Kol 
.susijungusių pnešų nugalė-lty N.J., pia>idėjo siuvėjų bus laisvė kalbėti, susirinkti, 

unijos (Am:, ęamated Clo- tol Amerika bus tvirta ir ga- 
thing Workei> Union) 25-ji iinga, pabrėžė kun. Hali.

tas.
— Nu, tai ir užteks, Maiki.

- Vot, Maiki. aš jau čia. teismo, bet pačiam karaliui Dabar eisiu.prigulti, ba sian-i Lonven(.jja joje alstoVų y,-a \ew Jersey gubernatorius 
iau, kad lauksiu, tai ii-buvo suruoštas teismas. Jį dien anksti atsikėliau. 1,28 < iš 280 vietovių. Be to, Kichard J. Hughes, sveikin-Saki

laukiu. ' teisė Tautos Seimas. Buvo
— Gerai, tėve, ir aš čia. rasti dokumentai, kad Louis
— Nu, tai koman ir paša- XVI darė su užsienio monar-

kyk, kaip tenai tie prancūzai chais sąmokslą prieš revo- 
kirto savo karaliui galvą su liuciją, todėl, kaip savo ša-1 >iusy skaitytojai, 
mašina. lies išdaviką, Seimas nuteisė dami prenumeratas

— Visų paima, tėve, rei- jį mirti, ir 1793 metų sausio Maikiui su levu dovanų:
ketų žinoti, kodėl jam galvą 21 dieną jam buvo nukirsta A- Skudžinskienė, San 
nukirto. galva. ĮLla., $2.2>;

— Nu, tai kodėl gi? , — Bet sakei, kad jo gal- 1>o $U5O: F. Sakai. Chicago.;
III.; S. Stepaitis, Itochester, N. 
York.

Po $1.00: J. Areska, New Buf- 
falo, Mich.; M. Daugirdas, Rock- 
ford, III.; K. Dudonis, Phila., 
Pa.: A. Garbas, Toronto, Gan.;

lki pasimatymo, tėve. Į

MAIKIO KRAITIS

atnaujin- 
atsiuntė 
nų:
Sarasota,

tos ir jų teisės suvaržytos, 
nes mūsų šalyje turi būti vi
siems gera gyventi.

Mūsų šalies prezidentas 
pasiryžo padaryti didelių 
reformų pramonėje, žemės 
ūkyje, visų piliečių, o ypa
tingai darbo unijų pareiga 
remti prezidento sumany
mus ir ryžtą.

tai kodėl gi?
Kaip pereitą kartą sa- vai nukirsti buvo išrasta mu

kiau, Prancūzija tada gyve-sina, ar ne? 
no kaip tie giesmės du bro- Taip, tėve, jam galvą nu
liai — Bagočius ir Lozorius, ėmė giliotina. Ji buvo taip 
Ragučius buvo "auksuotas pavadinta dėl to, kad ją pa- 
ir sidabruotas"; jis gėrė. vai-tiūlė Seimo atstovas, kuris 
gė ir dainavo, dieną naktį vadinosi Guiiiotine. 
banketąvo, kai tuo tarpu jo — G kas ją išrado? 
br«»hs iyozoiius šiukšlvne gu- — Kada is kas ją išrado. 
Įėjo ir alkį kentėjo. Panašiai niekas tikrai nežino, tėve. 
buvo ir l’rancūzijoj: kara- Sakoma, kad ji buvo varte
lius buvo Bagočius, o jo tau- jama dar senovės Egipte, 
ta buvo Lozorius. Apsisupęs paskui Persijoj ir kitur. Eu- 
dideliais bajorais ir vysku- »opoje ji buvo vartojama va
pa is, jisai lupo nuo žmonių gių ir kitokių nusikaltėlių 
mokesčius ir auksuotuose galvoms kapoti Italijoj, Bel- 
savo i ūmuose lėbavo, o žmo- gijoj, 0 Vokietijoje ir dabar 
nes buvo apdriskę ir alkani, vartojama.
Todėl jie sukilo. Paryžiuje — O kas ją suka, šty- 
tuojau buvo sugriautas Bas- mas ar lektrika? 
tilijos kalėjimas. Bematant — -Ji nėra sukama, tėve. 
prasidėjo kalėjimų griovi- Svarbiausios jos dalys yra 
mas ir provincijos miestuose. du stulpai, kuriuos viršuje 
Buvo sušauktas Tautos Sei- jungia vienas skersinis. Tarp 
mas. Ėmė kurtis darbininku tų stulpų yra pakabinti dide- 
sa jungos ir reikalauti lais- H. sunkūs ašmenys. Virvės

X — L a —■ —* w • »A » » • Y Toaitaiuiviviu:5, 4uvnnv » 1 i'*.* r* II,

įdomiausia tas, 
jaunuoliai iš savo tarpo turi 
išsirinkę ii- administraciją.
T os kolonijos organizatorius 
ir vyr. prižiūi ėtojas yra 
mons. John Patrick, kuris at
vyksta į Amalgameitų kon
venciją ir daro joje prane
šimą.

Pradžioje nebuvo tikėta
si, sako vienas įžymus italų

£ raeitųTlnija'ŠuddiyrinSb ka(1 « ^kolonijos, vo, kad iš Baltimores dar y.
at- \ių. Jos vadai, kad i, Hill- lse!s.kas g€ro’° dabar mes ra Ka^ Globa.lr Nikod.- 

L ‘ ’ Visi džiaugiamės, nes jauni- mas Chesna. Taigi lietuvių
mas ten labai gražiai auklė- j delegatų yra 6.

iis kain nrieš48 metusi ' jamaS-Jam nėraSKiepijamai Vakar teko kalbėtis su 
n e’anizaciia buvo žiūrima1 neaPykan^ kitM tikybų ar Į Generalinės vykd. taiybos 

kaio i atėjūnu (forineriu) Uutyblli žmonėms, ten mo-1 viceprezidentu H. Blumber-oraanizacria Bet U ateirii koma’M v>si žmonės > kuris vadovauja rezoliu-
•• lygūs ir vieni kitiems bro- cijų komisijai. Jis buvo i,a-crganizacija pirmoji parode, įuvo pa

kaip reikia organizuoti dar- p ■ ■ ,,, , klaustas, kaip Vykdomoji
bininkus. pirmoji prie beml-’, /<> ^on^° kaįbos se- taryba ziun į unijos pensijų 
ro stalo susodino arbitrus, k* telegramos-sveikimmai. padidinimą. Jis atsakė kad
nhmoii įvedė nedarbo na- Jų tarpe bVv ir musų An_ J1 tam Pataria ir pabrėžė, 
Lm.J Iv thonv Jenkinso-A. Jankaus- kad ateity derybose su darl>
^vSmlien^kr^rnato k° * HaVajų dariais bus reikalaujama su-

uniJ°s b^dros tarybos, trampinti darbo valandas ;įus, mes žiUiįme i amalga- a L/, *i •
n .-ii’K kain i niūkiausius ir Iasl,odo» kad A. Jankaus- nuo 40 iki per savaitę,

* kas neblogai darbuojasi Ha- žinoma, nemažinant atlygi-
vajuose, nes, jo sveikinimą nimo, ir antras reikalavimas 

—padidinti pensijos mokes
čius. Tai bus pagrindiniai

yra ir ne tik Amerikos, bet reikalavimai.
-------- ------------- . Be to, Blumberg pridūrė,

kad unija pensijas moka ne 
iš narių mokesčių, o iš pensi
jų fondo, kuris susidaro iš 
darbdavių mokesčių. Todėl 
unija pirana turi ką nors 
gauti, o paskui mokėti.

Koks bus unijos tuo reika
lu nutarimas, pamatysime.

J. Buivydas

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

dalyvauja 93 broliškų orga- damas konvenciją, dar to- 
nizacijų atstovai, Jungtinių bau nuėjo, negu kun. Hali. 
tarybų. Generalinės vykdo- Jis pareiškė, kad Amalga- 
mosios tarybos nariai,
džiu, viso labo v iri 2,000
stovų. Jie tams, kaip page- manas, prastai kalbėjo ang-

?rinti ne tik siuvėjų, bet ir vi- liškai 
sų darbininkų padėtį.

M. Buinickas, Northampton, 
Mass.; D. Mažeika. Worcester, 
Mass.; J. Klimas. Toronto. Gan; 
S. Krivickas. Ontario, Gan.; P. 
Grigas, Ghclsea, Mass.; Mrs. C. 
Ablan, Lake Placid, Fla.; S. 
Knasas, Chicago. 111.; F. Kripas, 
3. Yienna. Ohio; A. Pranevičius, 
Ville La Šalie. Can.; V. Geronai- 
tis. S. Boston. Mass.; B. Pošius. 
S. Boston, Mass.; Y. Barkaus
kas. Hillside. N.J.; Mrs. J. Mar- 
cus, Ontario. Gan.; A. Pavielka. 
Phila.. Pa.; L
Can. N. Išganaitienė, Ham 
Iramck, Mich..

Po $0.75: S. Jankauskas, 
bec, Gan.; P. Kriaučiukas 
den. N.J.

JONAS iii i\ YDAS

Prisimenu
kė
tą organizaciją

Išsiųsdamas vakar dienos 
pranešimą, dar nebuvau su
tikęs Vinco Luizos iš Balti- 
mores. Jis mane painforma-

Pasirodo, kad A. Jankaus-
HMdUSlUS 11

išmintingiausius žmones ir 
mielu r.oiu padedame jų or- j^jo
ganizacijai jos sumanymus identas Yotofeky. 
Įgyvendinti, nes jos siekimai v

viso pasaulio žmonių sieki
mai: gerovė, teisingumas ir 
demokratija.

----------------------------- Jacoff Potofski, unijos
Konvenci"j • dalyvauja ir pnmininkas, pasakė puikią

Budrys, Ontario. virš tūksta? i<> svečių. At- kalbą, kurioje nurodė, kaip i 
lantic City Convention Hali, žingsnis po žingsnio unija1
kurioj vyksta i. »nveneija ir užkariavo plačias pozicijas1 

Que- kurioj telpa 5,<M:0 žmonių, drabužių siuvimo pramonėj, j
Lin- yra pilna.

Ne v; Jcrse
bet dar daug siuvyklų dar- 

ir įmes ta- 'bininkų tebėra neorganizuo- 
Pietų valstijose, sakė jis.

darbininkų iš-Į 
nes ten siuvėjai j

Chiciigo. III.; J. Min-dčnau(iotoiais i)US vįena įšjdėti kovą už 35 valandų sa
klausimas. Buvo visokių__ ...... „ „
moniu. Vieni norėjo konsti-Ra el.c ziamas žemyn. Revo- - r*- 
tucinės monarchijos; kiti gi Liucijos metu tokie prietaisai; Alukom,

unijos ruošiasi pra-

ARTHl'R GOLDBERG

reikalavo steigti respubliką, buvo įrengti beveik visuose! S.
P r a n cūzijos .paliekant karalių jos prezi- ('^dėsniuose 

dentu. Buvo aišku, kad se
najai monarchijai jau neat-
sigauti. Karalius Louis XVIjtąnčiai galvų. Kai revoliu- 
liejiė Seimą išvaikyti, bet ar-',cionierių vadai vėliau pra- 
mija jo nepaklausė; ji buvojdėjo kovoti tarp savęs, tai 
jau persisunkusi revoliucijos jie b- vien i ^kitiems galvas j, rn; 
dvasia. Pamatęs, kad bus
blogai, karalius pabėgo; bet 
jis buvo sugautas, grąžintas

miestuose. Viename Pary
žiuje buvo nukapota tūks-

Boston, Mass.
W. Pshalgawskas.

Mass. $0.30.
Po $ 0.25: J. Kaselinas. Bran

[didžiausių, -'is uakvietė pro- 
Mcthuen,; testar.tu kunL.ą ; asimelsti,

ir darbdaviai 
ų. o susipykę

ford, Conn.; J. Lukas. Dorches-j—prje taj’K... ;alo susitaiky-

j kad unijistai 
taikiai su.:' ?

ter. Mass.; A. Vasiliauskaitė, 
Montreal. Can.; J. Dargis. Dear- 

W. Povei!. Pitts-
nuimdavo. Taip Robespie-h Pa j c^Martin, Detroit.Raip 
ras nukirto galvą Dantonui. 
o kiti paskui nukirto Robes-

tų.
Kun. Can 

simeldes p;s
įr

ik ė
; P. Hali pa- 

kad JAV,
kitose šalvse. vra

atgal ir areštuotas. Bet jo pierui- O dar vėliau, kai mo- 
broliai jau buvo pabėgę už- narchistai susilaukė sveti- 
sienin ir kartu su kitais pa-'mos pagalbos, jie pradėjo 
bėgusiais monarchistais or- "baltąjį terorą“ ir ėmė urmu 
ganizavo tenai jėgas revoliu- kapoti galvas revoliucionie- 
cijai numalšinti. Namie taip fiams. Paryžiaus Komuna 
pat organizavosi revoliuci
jos priešai. Kovai su ta reak
cija Paryžiuje susidarė re-

Mich.; A. Laurutanas, Cichago. k naštų t iniu reakcionierių 
III.; J. Boroveck. Aubum. Mass.; j- 
W. Mazuraitis. Pittsburgh. Pa.;
Z. Ramanauskas. Phila., Pa.; A. 
Radzvich. Torrington. Conn.; 
G. Yesulevičius, Clinton, Ind.

Po $0.25: J. čepukas. Glen 
Cove, N.Y.; J. Krunklis, Brook- 
lyn. N.Y.; F. Einingis. Brook- 
lyn. N.Y.; V. Valeika, Sioux Ci

mes. \ įem jų 
akcijų, fašiz

mą, juodakm ius, kitiems 
kiekviena^' ziagsr.v vaide
nasi konun'.-tai.

visur
ir d 

mato

Prieš visus

vaite. Iki kitos konvencijos! 
tikrai ir siuvėjai bus ją iško
voję.

Atstovai jo kalbai karštai 
pritarė.

Lietuvių atstovų nedaug 
—tik iš Brooklyno 54-jo 
skyriaus — Frank Kolozevi- 
čius, Ch. Thomas ir biznio 

j agentas Vyt. Uberevičius. O 
buvo laikai, kada konvenci
jose dalyvaudavo lietuvių 
skyrių atstovai iš Chicagos, 
Baltimores, Rochesterio, Fi

ladelfijos, Bostono. Šį kartą 
tik iš Brooklvno.

Apie 1 i vai. Generalinės 
tarybos nariai į sceną atly
dėjo darbo sekretorių Ar- 
thur J. Goldberga. Jis yra 
Brooklyno 25 skyriaus gar
bės narys, save laiko Amal
gameitų unijos auklėtiniu.

Jo kalba buvo nuoširdi ir 
įtikinanti. -Jis ,>erdavė prezi-

Fas nenorėtų! Juokas ir 
-< ra nuotaika tai juk sveika- 
*a. Todėl įsigyk Antano Gu- 
taičio humoristinių eilėraš- 
’iu ir satyrų knygą “Anapus 
Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
ralite gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią kny- 
skaitydamas ne tik juok- 

-i*‘s. bet ir susi mąstysi, pa
matęs pliką teisybę.

buvo panaikinta. Atrodė, 
kad revoliucija žlugo. Bet 
ne! Dar tais pačiais 1793 
metais susiorganizavo 750, 

io kapoti reakcininkams gal- '000 vyrų revoliucinė armija, 
vas. Ypač griežtai pradėjo kuri išmušė prūsus ir aust- 
veikti raudonas teroras, kai ir 1794 metų sausio mė-į .
Prancūzijon įsiveržė Austri- nesi visa Piancū/ija jau bu- ^H^8- Cįe'sea' A- Kens'
jos ir Prūsijos armijos mo- vo nuo priešų apvalyta. Da- **''““*• B C ’^an-= į Buga.lis- 

orcester. Mass.; J. talaitis.

voliucinė Komuna ir pradė-
A. Giedraitis. Topanga. Gal.: P. 

rus, ir 1794 metų sausio mė-i Pe^kaitis* M orcester, Mass.; p.

tuos krastutinus reikia ko-, n . ... . . , __ i Brooklvno lietuvių siuve-i votį ne šautuvu-ne kalėjimu, . , . • .. .jjų skyrius iteike konvencijai
______ _ __________ __ 1 rezoliuciją pensijų reikalu.

ty. Iowa; A. Gaigalienė, Detroit,!Detroi?- -Vl ; ; 1 Mitkus. Ban.[Panašių rezoliucijų buvo ir 
Mich.; Julia Gedville, Chicago.izor Ve-: R K, ' ert- P3tterson-[ jš kitų skyrių.
III-; J. Yurksaitis, Tamah. Wis.; 'ille. NA .: i :ur-ngis. Lewis-j Pensijų klausi 
a ___. n ton. ?Te : •;i;<,:as. Sacra- niiii nirmininkas

ir Prūsijos ai-mijos mo- vo nuo priešų apvalyta. Da-, 
narchiios gelbėti. Karaliaus bar ji pradėjo plėsti revoliu- 
šalininkai buvo žudomi be viją ir į kitas šalis, sukūrė VVf

mento. C; . 
well. Mas>.: 

Visien

Jonaitis.1 pą ač.i»
"Keleb i-

Simu rezoliu
cijų pirmininkas Blumberg 

akcimnas, L<>- vra joms palankus. Jis, pa- 
s. Cicero, III. klaustas, ką mano dalyti su 

tomis rezoliucijomis, atsakė, 
kad reikalas vra svarbus ir 
jį reikia šiek tiek pataisyti.'

I;- :k- 
i : ne sirriin-

ln.ini -l racija

“Keleivio" 19ti2 Metų

KALENDORIUS
JAU ISSIŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS

NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio” Kalendorius 1962 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug Įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Bi-oadwav —:— So. Boston 27, Mas*.

» 1
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IRENA JOERG

E. HATFORD, CONN.

Pergalė
šita novelė paimta iš Nidos Knygų Klubo išleisto Irenos 
Joerg novelių rinkinio "Laimės ieškotojai“. Jo autorė 
gyvena Austrijoje.

Kai ji atidarė namų duris, prieangyje prieš ją stovėjo 
laiškanešys. Suprakaitavęs, susijaudinęs ir labai sumišęs 
laikė prie? ją ištiesęs gelsvą voką. Janda pažinojo šią laiš
kų rūšį iš daugelio kitų kaimynų moterų ir tą pačią aki
mirką suprato, kas jame parašyta. Ji jau nekartą skaitė 
tuo? kaimynams atsiųstuosius žodžius: ”Turiu Pareigą 
Pranešti Liūdną Žinią, Kad- - - Už Reichą, Už Fuereri- - 
Karžygiška Mirtimi ------ “

— Bet! — šūktelėjo, išplėšdama iš laiškanešio rankų 
tą voką, — aš tik penktas mėnuo ištekėjusi! Paulius? — 
ne. ne, ne!

O kai laiškanešys, nieko nesakydamas, liūdnai linga
vo galva, ji atsirėmė į duris, prisiglaudė i jas sudrėkusi 
veidą ir sustingo.

() sekančiomis dienomis motina, sėdėdama ant jos 
lovos, ramindama kalbėjo:

— Taigi, kepėjas Marku? taip pat daugiau nebegris... 
Ir jaunasis mokytojas, sako, labai buvo sužeistas... O naš
lė Gerda iš proto kraustosi — trys mažamečiai vaikai, o 
pati šitokia jauna — vargšas Tomas! Toks puikus ir geras 
vyras buvo...

O kai -Janda tylėdama vis žiūrėjo Įbedusi akis i vieną 
tašką, motina kalbėjo toliau:

— Ten parašyta, — aš dar kartą skaičiau. — kad 
mūsų Paulius ... taigi... galvos šūvis... tai nė nejuto... tai 
labai greitai... O, žinai, tuose barakuose taip pat nelaimė 
•vyko. Begimdydama mirė tokia jauna pabėgėlė, žinai, 
toji, kuri pas mus krautuvėje dažnai cukrų pirkdavo. Iki 
prisišaukė daktaro, buvo j>er vėlu. O naujagimis, sako 
sveikutėlis berniukas, tiktai niekas ten nežino, ką su juo 
daryti...

.Janda krūptelėjo. Barakuose? To inžinieriaus iš 
Lietuvos žmona? Žinoma, ji pažinojo ją. Dažnai pati krau
tuvėje jai patarnaudavo. Tai buvo tyli ir labai kukli mo
teris. Dabar...

Ji pakilo ir. pasakiusi motinai keletą žodžių, nusku 
bėjo i barakus, kurie, i eiles sustatyti, jau kelioliką metų 
davė pastogę daugeliui pabėgėlių.

Neilgai teko ieškoti, jau iš tolo pamatė prie vieno tv 
lagerių susigrupavusius keletą svetimtaučių, kurie, apspi
tę jauną vyrą, stengėsi kažin kuo jį Įtikinti.

Ji pažino jaunąjį inžinierių, bet dabar jis sėdėjo ant 
suoliuko nejudėdamas, nuleidęs žemyn galvą ir sunėręs 
lankas tartum maldai. Pro atvirą lagerio langą veržėsi 
naujagimio verksmas ir raminantys moterų balsai.

Janda tylėdama Įėjo vidun ir, Į nieką nekreipdama 
dėmesio, prisiartino prie seno baltinių krepšio, kuriame 
blaškėsi naujagimis. Pasilenkusi pakėlė jį ant rankų ir 
skausmingai nusišypsojo. Naujagimis, tartum nustebęs, 
čia pat nurimo ir patenkintas ėmė čiulpti savo mažutę 
kumštelę.

0 paskui Janda sustojo prieš jo tėvą ir, glausdama 
prie savęs kūdiki, norėjo jam pasakyti: "Didysis Dieve, 
užteks to skausmo... štai, žiūrėk Į mane... ir aš... netekau 
Fauliaus!“

Bet nelaimingasis tik lingavo galvą, ir ji matė to stip
raus vyro akysie ašaras ir girdėti kitus už ji kalbant:

AMERIKOS KARO PAJĖGŲ MERGAITĖS

’’’ " , >>">%

pajėgose tarnaujančioms moterims Karo šitos mergaitės atstovavo Amerikos karo 
Pajėgu savaitės iškilmėse New Yorke. Jos buvo parinktos ne tik pagal išvaizdą, 
bet ir pagal ta. kaip eina savo pareigas. Jos atstovauja visoms ginklų rūšims.

4XAftCXXX XX>:'x XXX XX3fX 5C .•

KAPŲ PUOŠIMO DIENA

(laisvose Kapinėse palaidotųjų atminimui)
Už miesto Chicagos, už mūrų augštųjų,
KuY dūmai nedrumsčia padangių melsvųjų, 
Kur pievas dabina žiedeliai margai,
Kur čiulba raibųjų paukštelių pulkai;
Kur tylūs paminklai gedėją nutilę.
Kur medžiai žalieji dūmoja iškilę, —
Ten glūdi didingi laisvieji kapai,
Ten ilsis šviesieji tėvynės vaikai.
Ten ilsis lietuviai — gyvenę, mylėję,
Už laisvę kovoję, už tiesą kentėję,
Ir siekę mums laimės erškėčių taku,
Ir laukę, tikėję geresnių laikų.
Kas metai ten renkas minia tūkstantinė, 
Pagerbti pirmūnų, kur kelią mums skynė 
Tarp dogmų tamsiųjų, tarp žemės vargų,
Ir kūrė mums įūmus laisvų kapinių.
Jų dėka mes galim didžiuotis, gėrėtis,
Kad turim vietelę numirus ilsėtis,
Nevaržomą Romos, nei jos kunigu —
Ramu čia ilsėtis žemelėj laisvų.
Garbė Jums, veikėjai, laisvužės gynėjai 
Ir uolūs laisvo kapinyno steigėjai,
Kad Jūs nebijojot juodųjų jėgų...
Ir drąsiai kcvojot už laisvę visų.
Papuošim vainikais gražiausių gėlių 
Kapus Įsteigėjų laisvų kapinių.
Nuliūdę pagerbsim veikėjus didžius 
Ir tęsim pradėtus jų darbus kilnius.

Helena Ambrose

xxxx- \xxxx - xxxxxsexs5ocatxxxxx»fxxxxs
AR NORI BŪTI 

ILGIAU JAUNA?

Aišku, kad taip. Kas to 
nenori! Mokslas šiandien 
duoda mums jau labai daug 
patarimų tuo reikalu, bet 
mes gal mažai jais naudoja
mės. Štai keli tokie patari
mai:

ŠEIMININKĖMS uogienės). Tešlos kvadrato 
kraštus patepti kiaušinio 
baltymu ir rūpestingai ap- 
spaudyti, kad kepant neiš
bėgtų obuolių sultys.

kur pas juos mačiau Kelei
vi, Naujienas, vadinas, vien
minčiai žmonės. Grįžau ku
pina gilių Įspūdžių, kurie ne
greit išdils atmintyje.

Esu labai dėkinga Karo
liui Martinkui, jo žmonai

Mano padėka
Mano vyro brolio sūnus 

Karolis Marcinkus su žmona 
pakvietė mane atvažiuoti
Velykų j Toronto. Kaip ^-ĮMai,'“itaSui“*Endrfufciieiui' 

be kurio nebūčiau tiek daug 
Toronto ir už jo i ibų pama
čiusi, Antanui Yinskui už

n .... tz . nuotraukas ir visiem kitiem.me. Pasitiko K. Martinkus,!,,. - ___. , ,r j • i -a- • t kurie man buvo tokie malo- Kazys Endriukaitis ir Jonas;
Jablonskas.

sakysi, gavusi toki malonų 
kvietimą, todėl sėdau Į lėk
tuvą ir nė 4 valandų neskri- 
dusi buvau Toronto aerodro

mus.
Ona Marcinkutė— 

Ručinskienė

MIKUŽIŪTĖ NAUJOSE 
PAREIGOSE

Nuvažiavę pas Martinkų, 
radome jo žmoną Idą be
laukiančią svečių. Tuoj susi
rinko nemažas būrys amen- E. 
konkos pamatyti. Jų tarpe'
buvo Keleivio bendradarbis --------
Jonas Mikalauskas, Julius Eufrozina Mikužiūtė, SL 
Grimas su žmona, netolimas A iždo globėja, turi atsa- 
kaimynas iš Lietuvos Anta- Ringas pareigas Corn Pro- 
nas Yinskas. Pranas Žiu- duct bendrovėje Chieagoje. 

<rinskas ir kiti, kurių pavar- Dadar tos bendrovės va
džių neatsimenu. dovybė nutarė ją peikelti i

Velykų pietų buvome pa- ^e'-‘ orką ir paskyrė pre- 
kviesti pas Endriukaičius, o j kybos ženklų skyriaus vedė- 
vėliau pas Grimus. Po Vely- Ja- nes ji .vra gera tarptauti- 
kų pirmadienį K. Endriukai- r*1.1 prekybos ženklų speeia- 
tis su Maitinkais pavažinėjo listė.
mus po Toronto miestą, o ki- --------------------------
tą dieną ir toliau už miesto. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Balandžio 25 d. teko grįž
ti namo.

Malonu
Gražų Lietuvos žemėlapį

buvo svečiuotis ... k i • • • < •1. Mankšta. Nuolat, kas- Kanadoje. Ten pažinau ne «al"e gau" Kele,T‘° ’’,a,goj
dien mankštinkis. į vieną malonų žmogų, daug už 50 centų.

2. Nutukimas yra aiškus • 
pavojus sveikatai. Dabok 
savo svorį.

3. Labai svarbu tam tik
rais protarpiais sveikatos 
patikrinimas. Daug negala
vimų galima išvengti arba 
pačioj pradžioj juos įveikti,

'jeigu jie yra laiku pastebėti.
4. Įvairus maistas, kuria

me būtų visų mūsų kūnui 
reikalingų medžiagų- yra la
bai svarbus dalykas jaunys
tei prailginti.

5. Gerai žinoma, kad mū
sų dvasiniai išgyvenimai tu
ri didelės įtakos mūsų svei
katai. Nuobodulis,, įvairūs 
kiti mus erainantieji susijau
dinimai dažnai virsta fizi
niais susirgimais.

6. Domėjimasis ris nau
jais dalykais mus jaunina.
Todėl nenustok vis kuo nors 
domėtis.

7. Labai svarbu odą tepti 
toms, kurios nori išvengti ko 
ilgiausia raukšlių.

8 Kurios yra linkusios bū
ti ramios, laimingos, tos ir 
jaunesnės ilgiau atrodo.

ĮDOMIOS ir NAU’JiNGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

DEIDRA MOKOSI 
KINŲ KALBOS

Obuoliai kapotoje tešloje

Imti svarą ir tris ketvirta- 
lalius miltų, svarą sviesto, 

tris ketvirtadalius svaro cuk
raus. vieną kiaušini, vieną 
stiklinę vandens, vanilės, 

| truputi druskos.
- I Australiją norėjo Viską buvo paskyrę kelionei 7 uncija? miWnjo cukraus 

apmokėti, o dabar tokia nelaime. Ir kur dabar su naujagi- S paviršiui apibarstvti ir vie- 
rr-iu? O čia vos keli kvadratai laisvų grindų. Mes emigran-1 ną kiaušini aptepti 
tai, ponia, čia ne savas kraštas...

— Suprantu, suprantu, — atsiduso Janda ir staiga 
pridūrė: — Savaime suprantama, kad naujagimi aš pas 
save paimsiu. Ar iau krikštytas? Ne? Na, tai vistiek. ir 
tuo pasirūpinsiu. O dabar tegul kas iš jūsų palvdi mane i 
valsčių pa? mano dėde burmistrą, ir jeigu... jeigu ponas 
inžinierius, žinoma, nieko prieš neturi — aš — aš pati 
neturiu vaiku — mano vyras — krito.

Ji nuleido galva ir, jausdama inžinieriaus sutikima, 
dar nuolankiau apglėbė kūdiki ir, pasukusi namų link, jau 
dabar žinojo jam vardą. Pauliukas.

Keturis su puse svaių ne
didelių obuolių.

Papilti ant lentos miltus, 
padaryti juose duobelę, su-

* * *
Nuo šios akimirkos jaunosios našlės esmė tarytum pa

sikeitė. Vaikščiojo nurimusi ir lyg paties dangaus apdova
nota už jai suteiktąjį žiaurų smūgį. Visą savo meilę atida
vė šiam šviesiaplaukiui berniukui, ir visi, maži ir dideli, 
rūpestėliai buvo tik jam vienam skirti. Mažai besirodė tė
vu paveldėtoje krautuvėje, trokšdama pati viena slaugyti 
ir auklėti mažąjį Pauliuką* kurs pamažu augo į gražiausią 
ir meiliausią valsčiaus vaiką. Gal būt, kaimynai už tai ne
kartą Jandai prikaišiojo:

— Tiek savų našlaičių apylinkėje priaugo, o tu augini 
kažkokį svetimšalį. Vieni dievai težino, kur toji Lietuva ir 
kas ten per žmonės... Gal tėvas buvo koks nusikaltėlis... tik 
žiūrėk, kad užaugintas nepadegtų nuosavos pastogės.

Suvyniotus į tešlą obuo-, 
liūs dėti į vandeniu sudrė
kintą skardą. Jų paviršių ap-I
tepti kiaušiniu ir kepti karš- ’ atsimena Deidią Dideli iš 
tai 40-45 minutes. Iškepus North Andover, apie kurią 
pyragaičius užbarstyti mil-.Keleivy buvo rašyta 1959 m.,

Kai kurie skaitytojai gal

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu idoriir.. 
gansiai iliii-*ruo»a. parašė St. Mi- 
chęlsoras. virš 500 puslapiu. Kru
na kietais viršais $5.00. mink ♦ai-
viršai« ...................................... $4 **
kaina  .................................... SI.25

ŽVILGSNIS J PRAEIT). K. Žuko j 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai 
na $5.00

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

DIENOJANT. “knygnešiu karaliau-” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai, 464 psl.. kaina... .$6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 pusiaujai. 
Kaina .■•••..*••• ....•••■» $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i- anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pa«aulv. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir s-uredagavo Joną- Ba
lys. 472 dainos su raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienom dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
82$ pusi. kaina ...................... $5.00

LIETUVIŲ KALBOS CRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pus'a 
pių. Kaina............................... $1.0

MAFLBOROl’GH’S I.ITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ra* vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14i 

kaina $1 .25

tiniu cukrum.

TAUTŲ KAPINYNAS 
SIBIRO TUNDROJE

”Savo Įspūdingumu per
šokanti visas iki šiol paši

'dėti Į ją sviestą, supilti van-Į rodžiusias šios rūšies knygas 
denį ir imušti kiaušini. Ašt- ir straipsnius. Trumpam jos
lių peiliu kapoti- kol tešloje 
nebeliks sausų miltų. Pas
kui tešlą suspausti rankomis, 
atšaldyti ir iškočioti maž
daug 0.1 (vienos dešimto
sios) colio stoi-umo lakštą, 
kuri supiaustyti 4x4 colių 
kvadratais. Kiekvieno kvad-

apibūdinimui mūsų kalbos 
žodynas neturi žodžių. Ją 
reikia perskaityti nuo pra
džios iki galo, nes tiktai ta
da bus galima susidaryti 
tikras jos turinio vaizdas.“ 

Taip rašo apie šitą H.
Tautvaišienės knygą "Nepri- 

rato vidury padėti nuluptai klausomoji Lietuva“. O ar 
obuolį, iš kurio išimtas sėk- tamsta iau ia įsigijai? Ar
lynas (ne kiaurai), ir i jo

I P ‘ 
nile

jau ją Įsigijai 
perskaitei? Jos kaina tik

vietą pripilti cukraus su va-i $1.25. gaunama ir Keleivio 
T”1^ (arba pridėti tirštos administracijoje.

gerai suprantamą ir artimą. Ir jokie pikti liežuviai, joks 
žmonių pavydas nei giminių priekaištai nepajėgė nuslo
pinti jos prisirišimo prie mažojo Pauliuko. O šiaip nebuvo 
pagrindo ko nors nerimauti. Visi formalumai anuomet bu
vo atlikti. Tasai jaunasis inžinierius iš Lietuvos raštu pa
tvirtino valsčiui ir notami atiduodąs jai, Jandai, savo sū- 

Bet Janda tik šypsojosi. Pauliuko sieloje ji jungė jos i nu visam laikui.
žuvusio Pauliaus širdį — jautrią ir gerą, tik jai vienai taip (Bus daugiau.)

kada ji. būdama pradžios 
mokyklos mokinė, laimėjo 
antrąją dovaną viso krašto 
pradžios mokyklų rašinių 
varžybose už rasini apie Lie
tuvą.

Dabar ji jau North Ando
ver mokyklos mokinė. Ji 
moka kalbėti angliškai, ru
siškai, prancūziškai, lietu
viškai, bet jai to dar negana: 
ji pasiiyžo išmokti kalbėti 
ir kiniškai. Ji gavo stipendi
ją šią vasarą kinų kalbai stu
dijuoti Thayer akademijoje- 
o žiemą tą kalbą ji studijuos 
Phillips Andover akademi
joje.

Deidra yra pasiryžusi, be 
kinų kalbos, pagrindinai iš
mokti ir rusų ir, baigusi 
Smith kolegiją, patekti į 
Jungtines Tautas vertėja.

Deidra bendradarbiauja 
savo mokyklos laikrašty 
”Hi-Lite“ ir taip pat rašo 
vietos laikrašty. Ji yra viena 
iš astuonių, kurte išrinkti į 
"National Honor Society.“

Linkime gabiai Deidrytei 
sėkmės ateity, kad jos sva
jonės išsipildytų.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaitie
kų romanas iš 1935 metų Suvalki
joj ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūra. Pirma dalis 3S0 
psl. Kaina...............................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau* Va' tc- 
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ........................... $4 0"

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimus5 pagrin
dai. Paulius Galannė. didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
labai daug informacijų, 96 psl. 
Kama .................................. 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K"klausomvbės galo 1795 metais 
rašė Jonas Karys, daugyl-ė na 

veikslų, 896 psl., geras popierius
..................................... $10.06

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

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

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

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 031 puslapis. 

.................................. $«.O*

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

LIETUVA BUDO. Steoono Kairio 
labai vaizdžiai ir j-b-n.iai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš mie-ro. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai’ kieta:-' vir

šeliais. iliustruota. 116 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkįo 
istorin-s ron-anas /*■ manių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA. J Savicko kare metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

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

KŲDEI. Aft NETIKIU 1 DIEVĄ?
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 2»> Cnt.

SOCIALIZMO TEORI <A. Trumpai ir 
aiškiai parodo. kam keitė i vi 10- 
menė-s santvarka ir k-'dėl ii dar 
keisis. Kair.a ...................... 25 Ct.

IftEJUSTEMS NEGptZTI. M Kati
liškio m-istriš1 a* anrašy-nas. kaip 
ka-ui einant prie galo (ūk tanč-ai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno at-in?nir":,i iš 1 ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 17S psl.. kaina .......... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. litinio 15 trumpų 
pasakojimu. 1X0 psl. Kair.a .. J2.C0

MAŽOJI LIETUVA, parašė V. Gim
butienė, J. Gimbutas J. I ingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ....................................... $5.00.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michetsonienė, 250 "vairių l-etu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslaniai, kairia.................$1.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abeikio ro
manas iš Žemaičių Kalvar;i .« pra
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 
ŠEVIZM.AS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervel-le, vertė VardflL 
nas. Kaina........................... 2,‘» Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu- 
\oje. Kaina...........................25 Cnt.

LIETUVOS SOČI M DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
R6S, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mtlsuose nė. 
ra vienvbes. HO psl.. kiina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsi,>sios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveik-lu, 12s puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct.

Užsakymas ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63« E Broadway ------ :-------So. Boston 27, Mas*.
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Kultūrinė bomba
\ eikliam socialistinio judėjimo ilgamečiu! dalyviui, Lie

tuviu Socialdemokratų Sąjungos Amerikoje buvusiam Centro 
Komiteto nariui

JUOZUI V. STILSONUI mirus,

.'o liūdinčiai žmonai Natalijai, dukrai, žentui ir anūkui, reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Dr. Kazys Bobelis lankėsi
bostone

Taip poetas, muzikas Pra- ---- -----------------——
nas Lembertas, kalbėdamas Pereitą savaitgali i Bos- 
Bostono Mišraus Choro ban- toną buvo at. kęs is Elgin, 

j kete praeito sekmadienio va-1 iii., dr. i\a . Bobelis. Jis 
Vuio navadinn tos dienos čia uzsu?;; (lamas namo

nė ir aš sėdome j Valeikos
-------- automobili ir išvažiavom.

Seni Keleivio skaitytojai Pakely i Blackstoną miškai 
Rožėnai iš Raynham, plačiai išdegę, kitur dar degė. Pasie- 
žinomos vasarvietės ir pui- kerne miesteli, radom ir 
kaus ūkio savininkai, šiomis Main gatvės Nr. 316, nuo

Rožėnų sukaktis Jieškojimai

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Amerikoje 
Centro Komitetas

Mūsų organizacijos vienam iš kūrėjų, pakartotinai bu- 
v usiam LDD Centro Komiteto nariui

JUOZUI V. STILSONUI mirus,

Jo žmonai Natalijai, dukrai ir jos šeimai reiškiame mūsų 
goią užuojautą.

Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro Komitetas

ey

I oliam I.SS veikėjui ir mūsų kuopos nariui

JUOZUI V. STILSONUI mirus,
i,, žmonai Natalijai, mūsų kuopos narei, dukteriai ir jos šei- 
i. ,• reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

LSS 19-toji Kuopa Brooklyne. N. Y.

dienomis minėjo savo vedy- ‘ gatvės i namą takas užžėlęs, 
binio gyvenimo 50 metų su- rožė išvirtus ant tako. Priėję 

avo motinos Sofi- kakti. Ta proga surengtame prie namo mėginome įeiti
kare, pavadino tos dienos čia
choro koncertą, kuriame bu- iš urologų avažiavimo Fila- 
vo dainuota ne tik paskirų delfijoje savo motinos Sofi- 
dainų, bet pirmą kartą nu- jes Bobelk-ncs, sesers Lai- pokylyje buvo virs 
aidėjo ir galingi Juliaus Gai- mos, jos > , daktaro Sta- svečių, kuiie

šimto 
vaišinosi ir

pro vienas ir kitas duris, bet 
niekas jų neatidarė. Mus paI o__________

delio sukurti garsai Stasio šio Jasaičiu ir jų vaikučiųĮ linksminosi iki vėlos nak-j mačiusi kaimynė atėjo ir pa- 
Santvaro žodžiams Kanta- Dalytės ii - u; giuko aplanky- ties. J aiškino, kad P. Mankus šau
to j aide Lietuvą. Be choro, ti. Linkiu Rožėnams dar ilgų šio mėnesi gavęs širdies smū.
si didžiulį veikalą atliekant 
dalyvavo ir solistai Daiva

laimingų metų.

i -iMongirdaitė ir Stasys Lie-
pas.

Tai buvo tikrai nepapras
tas įvykis Bostono lietuvių 
kultūriniame gyvenime, bet 
apie tai plačiau ir išsamiau 
išsitarsime kitą kaitą. Čia
tik pažymėtina, kad nei gau
sūs paskutiniuoju metu įvai
rūs pobūviai, nei tą dieną 
buvęs gražus oras nesutruk
dė keliems šimtams bosto-
niškių susirinkti į koncertą, i nei, (). i 
o vakare į banketą, kuriame,! menei- 
kaip minėta, P. Lembertas 
pasakė gražų žodį, linkėda-

t oliam lietuviu darbininkų organizacijų Amerikoje
Ą teir.č'ui, mūsų spaudos pasišventusiam darbuotojui

JUOZUI v. STILSONUI mirus,

' .io šeimai reiškiame gilią užuojautą

V. W. Anesta
į

S. ir M. Michelsonai
Ona Aukštuolienė ( h. Pranevičiai į
Jonas liimšas P. ir P. Ramanauskai

‘i 1‘. Brazaitis Jackus Sonda
Ona Gegužienė Eugenijus Strazdas
U. Granickas Marija Strazdienė
\ .. t. Jackūnas Kaziūnė Valant ienė
S. ir C. Janeliūnai Eva Vitomskienė
J. ir L. Januškiai John Waller
N. ir S. Jonuškos K. ir A. Zabičiai
Lidija Aldukas Ona žinskienė

VIETINĖS ŽINIOS
T •

Nuoši 
Lietuvių 
gėliškojo 
Bapti-t (

Mūsu padėka

dėkojame

So. Bosiu;

Ten Buvęs

z'ai Motina Subatvakaryje
stantų Evan- ~;

■ikimo (South Praeitą šeštadienį buvo 
* ir 4th Sts., paskutinis šio sezono Subat- 

oliams ir se- vakaris skirtas motinai. Kai
kštą krikščio-Į^^y^^^P®8- 

nišką me ’1 >;• pagarbą mū-j Eilėraščių montažą Mori
su bran' i. i iotinai jos 86 nos temomis, palydimą Ju- 
metu ginu. denio proga.1 liaus Gaidelio muzika, atli-

senms uz

gimi 
Taip pat oi 
ro žmonai .

veterano J. Žilevičiaus šia

Vytautas Bruzgys, banketui 
vadovavęs, dėkojo visiems 
choro rėmėjams, kurių tarpe• - • • ▼ r 1 * * 1 • x — *

li

gi ir todėl buvęs paguldytas 
Woonsocket ligoninėn, po 
keliu dienų tas pat ištikęs 
ir Marijoną, kuri taip pat 
buvusi ton pačion ligoninėn 
nuvežta. Ten jie išgulėjo 4 
mėnesius ir gegužės 9 d. per
kelti i Duncan Nursing Ho
me Blackstone.

Mankienė turi sūnų ir 
dukterį nuo pirmo vyro, bet; 
nežinia, kodėl valdžia pa-

Faieškau Eugenijų STUNGL’RĮ iš 
Tauragės miesto ir Joną PETRAITI 
iš Lukšiškių kaimo Tauragės vals. Jie 
patys ar kas juos žino prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Mr. Vincas Ašmonas 
215 T’nird Street,
So. Boston 27, Mass. (22

Paieškau Anės Gustaitės iš Barvi- 
čių kaimo ir Anelės Buklaitės iš 
Traulėnų. o taip pat ieškau Jokūbo 
Kojieėio (Koietis), pas kurį gyvenau 
vienus metus, lieškomieii ar juos ži
nantieji prašome parašyti man:

John Žagaras
4,27 W. (’ommerce
San Antonio, Texas (t22

lis ačiū (lakta- ko Dramos Sambūrio narys skyrė advokatą globėju.
L K risiukėnie- deklamuoto jas, turįs gražų' Nuvažiavus į minėtą prie- 

rei. T. Jūrė-! balsą ir aktoriaus talentą. Iš glaudą, P. Mankus mane at-
: nsinienei M. jaunesniosios kartos malo- pažino, ilgai kalbėjomės, jis

REIKALINGAS BARO VEDĖJAS
Reikalingas Klubo baro vedėjas. 

Pageidaujama vyras su žmona. La
lai geras atlyginimas, nuolatinis dar
bas.

Rašykite laišką, suteikdami apie 
avė platesnių informaciją šiuo adre

su:
D. L. K. Vytauto Giu’)
\V. Peslikas 
-14, fenilai Street 
I.owell, Mass. (21
BOOOOC^OOtiOOOOOeOOOGOOOt

$v. Rašto Tyrinėtojų
SKELBIMAS

APIE KAIRI KILOS MfSI 
DiDŽKOSIl S PRIEŠES

Visų dalykų atnaujinimo laikai” 
teiškia tą patį ką ir Dievo Karalys- 

pė

lietuvi.'k’, 
tingai r< i 
padėką te< 
už pasak; 
reik šro i n

- tortus, o vpa- 
iame giliausią 

č, ui A. Jurėnui 
- ta ja proga
žodžius.

atstovas Jurgis Jašinskas pa 
skaitė iš Pragiedrulių \ aiž- 
ganto Motiną.

B. Kerbelienė teisėjų 
komisijoj

teisiu-

Bolius ir Maryte 
Vicpoviliai

negalįs atsidžiaugti juoda &
ručine duona. Mus palydėjo sVV» Kerovę ir amžinąjį gyvenimą pa- 
.... tinkamose aplinkybėse. Ligos ir nutiki (lUl'U, pl’aSe dažniau lan- tis buvo žmogaus amžinųjų namų ir 
L-,.f J i laimingo gyveninio naikintojais ir

- • dėlto meilingasis Tvėrėjas yra pasi-
P. Mankus buvo (lOSnUS .n:'"Vs Juos dalykus pašalinti.

. . .Į Kasydamas apie Ramybes Kum-zmogus. Amerikos Lietuvių -raikščio Tūkstantmetinį karaliavimu
Tnvhii kflsmnt ę Iri iri o vn j įkvėptasis Dievo liudytojas, šv. Povi- l<U(vDdl Kasmet SKlICiaVO ,a<. ‘‘Jis (Kristus) turi kurą-
stambesnę auką, prof. S.,|iauti- iki nepadės visų savo priešų
.. . . . . .. . i po savo kojomis. Paskučiausias prie-I Kainui susirgus, JIS Vienas, šas bus sunaikintas mirties-’ (1 Kor.

Beatričė Kerbelienė-Klei- 
zaitė, kuri kaip viešų pobū
vių fotografė pažįstama ir
daugeliui bostoniškių, noreĮpirmųjų atsišaukė, visuomet įtiepriesiJ kurie,,„,s., 

įgyvena ir dirba Bioun uni- : nemaža auka pasveikindavo naikinti Kristui karaliaujant? Prie 
Didžioji Bretono šachma-į versitete Providence, R. L Į LDD suvažiavimus ir t.t Jis

♦u pirmi • y. čia pat, jos.Bet ji čia nežinoma, kaip ak- priklauso LDD 21 kuopai.

Bostono šachmatų p-bės 
pas lietuvius

sus galinčius dainuoti Įsi
jungti į chorą, kuris nori 
augti ir stiprėti.

I ši aukšto lygio koncertą 
atsilankė ir ir montreališkiai dienom t-

įvyks kitn

jų priskaitorna visa. kas kenkia žmo- 
į'aie< ;rer<>vei ir laimei- Nežinojimą-, 
skurdas, nesveikata, išnaudojimas, 
prievarta, karas ir t. p.

Kaikurie iš suminėtų dalykų, kurie 
bus sunaikinti kaip žmogaus amžini 
priešai, vra taip įsišaknviv, kad žmo
gui atrodo visai nebesralima juos iš
rauti arba nugalėti. Visai kitaip yra 
pas Visairalintį Dievą. Jo valiai nie
kas nežali pasipriešinti ir jo nutari
mai turi įvykti ir paskirtu laiku ti
krai Įvyks.

Kuomet mūsų dienraščiai skelbia, 
kad vientik Jungtinėse Valstybėse 
kasdien ligoninėse gydosi dauiriau kai 
milionas žmonių, labai sunku įsivaiz
duoti kaip irali būti pašalintos liaros. 
Kuomet pasaulyje Kasdien miršta 
no 5OJHK) arba daugiau žmonių, rėpi
au tikėti, kad mirtis kada nors bus 
pašalinta.

Suprantama, kad žmogus neturi sa
lios pašalinti šitų savo kankintoju 
ir naikintojų. Bet Dievas v>-a davęs 
prisieka patvirtintus žadėjimus, kad 
jis pats pasidarys žmogaus Išgell>..:<>- 
’■ išgelbės jį iš visų šitų neprie
telių.

Perskaitysiu dar porą bransriu ir 
širdį palinksminančių pažadėjimų: 
"Dievas nušluostys nuo ju akių visas 
ašaras, mirties daugiau nebebus, nei 
dejavimo nei šauksmo, nei skausmo 
nebebus dantriau. nes kas buvo pirma, 
išr vko.” — \pr. 21:4.

t Bus daugiau)
Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tik. iimo 
klausimuose. Parašykit mums lai -ką 
ar atvirute gausite nemokamai.

L. B. S. A 212 E. trd Street 
SPRINT. VAL1.F.Y. II.L.

-a vaite, būtent 
birželio 2-3

<>. Bostono Lie-

tore, kuri gyvai reiškiasi 
tarp amerikiečių dramos sri
tyje. Ji buvo net teisėjų ko-

Pagal prieglaudos raštinėj 
esančius duomenis, Povilas

------------ --------------------t . T)... . rk .. • • - tv v i - i-vra 85 met^’ 0 Marijonasvečiai — rašytoja ir aktorė tuvių Pi < Draugijos sa- misijoj Dramos Festivalyje 1C2 metu amžiaus.
B. Pukelevičiūtė ir akt. Ba- Jėje. Žiūrovai kviečiami, įė-|Rochestery gegužės 4-6 die-j ‘

j N. Jonuskapa_

3d

lcirt: L-I^,Lrv-innoc I nfUTlis. 
rv ivn v z ic»c : ------įauskas su ponia, Kurie

starosiomis dienomis viešėjo turės progos amatyti iš ar-
—----- ;------  !Biwktone. B. Pukelevičiūtė' čiau žymiuosius Bostono ir

Kačinskas Pažangiosios S jo grojimą minėtą vakai '?• į to sekmadienio rytą kalbėjo Naujosios Anglijos sachma- 
Muzikos Instituto koncerte Apie programoje buvusį jr per Laisvės Varpo radiją,1 tininkus. apie kuriuos ne 

komp. Jaronimo Kačinsko, cvx-u jr jautriu žodžiu gvil- karta buv> minima Keleivy- 
kvintetą pučiamiesiems mi- .dendama aktualiąsias ir ie 11 kitu* «• ;i tuvių laikiaš- 
nėto laikraščio recenzentas skaudžiąsias mūsų kultūri- .eiuose,

gegužės 18 d. Jordan i Robert J. Croan rašo, kad njo gyvenimo problemas. Piimen <•'•< bus atviros 
'’n'l surengė koncertą- ku- kūrinys raiškus ir be abejo- Koncerte ir bankete daly-i (open). -• • jose galės da- 

vavo ir geras lietuviu bičių- lvvauti ir kilu miestu ar val-

Lrieš 7 metus sukultas Pa
žu.josios Muzikos Institu-

nės vertas (revvarding) gro
ti.

ii-» programą atliko Fine 
'.i‘s pučiamųjų kvintetas.

The Christian Science Mo- 
nitor, kurio muzikos recen-,JAV vra 72 upės. ilgesnės kaip 
žentai liaupsinimų nesvai-1 P° 500 kilometrų, ir 22 — ilges- 
do. giria kvintetą aplamai ii-nės kaip 1.000 kilometrų.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

į lis, plačiai muzikų tarpe ži- 
Inomas komp. John Bavicchi.

Ž-is

Daug dolerių be reikalo 
permokama

Miesto valdyba turi už-

stiju šachmatininkai. Jei bū
tu lietuviu L kitur, vietos 
šacbma;'r inkai yra pasiren
gė pagloboti iuos pirmeny
bių metu Bostone.

Piimen b-'s bus A, B ir C 
klasėse. A Kktsėje varžvsis 
patvs stipriausi, o Į C klasę

pirkimo skyrių, bet ir atskiri. Įkeliami tie, kurie iki šiol 
skyriai dar daug ką perka nebuvo Auk ikos šachmatu 
atskilai ir, kaip faktai rodo,: Federacijos klasifikuoti.

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

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

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

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

Parduodam* be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- ‘ ne

be reikalo daug pinigų per 
moka. Štai keli pavyzdžiai.

Kol miesto ligoninė pati 
atskirai pirko, ūždami tikros 
rūšies buteli mokėjo $3.25, 
o kai dabar užpirkimus at
lieka miesto užpirkimo sky
rius, jis net visą tuziną tų 
butelių nuperka už $3.50. 
Už plieninius suoliukus ligo
ninė mokėdavo po $29.90, o 
dabar gauna už $14.28. ’ 

Panašiai permokėdavo ir 
j.ermoka ir kiti skyriai.

Bloga ir tai, kad daug 
vartojamų dalykų nesuvie
nodinta. Pavyzdžiui, Viešų
jų darbų skyrius vartoja vie
nos rūšies kastuvus, o Parkų 
skyrius kitos, o vartojant 
vienos rūšies būtų galima 
pirkti didesniais kiekiais ir. 
žinoma, daug pigiau.

Taip kalba vyr. miesto 
užpirkėjas DeSimone. .Jis 
ragina pasigrožėti miesto so
de žydinčiomis tulpėmis, ku
rios yra gražesnės negu 

i anksčiau buvusios, o pirktos 
1KCT- pigiau, žodžiu, su-

Moterys nenusileidžia Kovas niekada nebus povu.

Už pigiųjų butų namų Co- 
lumbia Point So. Bostone 
yra vieta šiukšlėms versti ir 
deginti. Ji gadina visos tir
štai apgyventos apylinkės 
orą. Gyventojai seniai prašo 
tą šiukšlyną panaikinti, bet 
be vaisių. Neseniai sunkve
žimis su šiukšlėmis užmušė 
tos apylinkės vaiką. Tas įvy
kis sukėlė visus į kojas, mo
tinos ilgai piketavo kelia ii ii -i - ‘ ' < • vvr:šiukšlyną, dabar piketuoja 
miesto valdybą, tuo reikšda
mos reikalavima šiukšlyną 

i uždaryti. Tas klausimas ir Į 
I seimeli įneštas.

Vedybos
^Esu vi.lut-nio amžiais nevalęs vai

kinas, vedybų tikslu ieškau susipa
žinti su niervina ar rimtą našle. Rai
šy’ ite. mielai atsiliepsiu į kiekvieną 
laška. Adresas:

O. R(,x 222
Sioux City 2. Iowa (24

\o. iii su ipažinti su moterimi tarp 
55-<;5 metu amžiaus, kuri nemano 
ar,-iv. ven’i f hė-a-oje. Atsakysiu j vi

ii :us laiškus. 
Petras Kutiilis 
I ••')’» W. 67th Street 
fhiiaro III.

as vertj-bo tikslu nori 
spsįra>įr>ti u mergina arba našle. 
T.nlas ries arini. I šia šąli atvykau 
prieš antrą pasaulinį karą. Rašykite: 

42S E. No. GarfieH Avė. 
Monteri \ Purk. falif. (2S

na $5.00;
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyga ka tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo 1‘lana. kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
vra braižini s, kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir ju 
ilguma. Kas ta knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybe. Knvga apdnrvta drobės viršeliais. Kaina tik .*1.

Kita knvga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 
tomas, šioje knvyoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas iie per vieni, kokie ju darbai ir t. p. Knyga su dro- 
bės viršeliais, 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siuskite 
šiuo adresu:

L. |{. S. A. 212 E. SrdSt-, Spring Vallev, III.
«99s>99»s>»aoo999Dooosaooo9U0goeooooeeooooeQooooooeo9«v

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuvttkam darnai, ausie j* 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

S1.A GYVYBES AFDRAUDA IK’ flO.OOa
S LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

ir dvidešimčia: metą ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos somą.

S LA-—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA —SVEIKATOS ir NEIJUMINGŲ ATSITIKIMI, 
apdrauda duoda patalpos iki $326 t mintai.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA tr NEPBA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti noo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudss galite gau 
tf S1A kuopuose, kurios yra visose tymemėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Badykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA

Gubernatoriaus patarėjų 
apetitaiŠiose pirmenybėse varžo

masi d<'l lietuviu pereina
mosios devjmos, kurią Bos
tono pii nu menėm 1957 me
tais rask' rė So. Bostono 
Lietuviu Pi’iečių Draugija. 
Dovana dU 3 ir įspūdinga. 
Amerikie; ' -raudoje ji mi
nima. kaip b'ige. magnifi- 
cent trorbv. Dovanos laimė
tojai: 1957 m. Sbelby LY- 
man. 195> lohn Gurdo, J. 
Goldstein, 1959—Gedimi
nas švejb.-mskas, David 
Scheffer. 1960—G. Free- 
man ir 1961 Tohn Gurdo. 
Taigi. J. Gmdo. Naujosios 
Anglijos ?.Ussachusetts ir 
Bostono meisteris vra du
kart laimei ir iei jis ją lai
mėtu trecio karta—dovana 
atitektu iam visiškai.

Anie šia5 pirmenybes 
skelbė i’ -kelbia Boston 
Sundav r’> be. Gh. Science 
Monitor i’- bmatu mėne
siniai žui’ ■ i; Ghess Re- 
vie\v. Gbess Life.

Tikimasi. : ad šiose pir
menybėse dalyvaus patys 
stipriau-i Be tono lietuviai: 

Įbroliai Šveikauskai. Algis
____________ Makai’i Al iidas iJėonavi-

Kiaulės akys gėdos neturi, čius ir kili.

1 centi-alizavus užpirkimus vi- 
j siems miesto reikalams, būtų 
galima labai daug sutaupyti.i_

Pagal veikianti Įstatymą 
gubernatoriui renkami 9 pa
tarėjai, kurie gauna per me
tus $ 3,000. Bet mokesčių 
mokėtojams jie atsieina 
daug daugiau. Pasirodo, kad 
jie turi gerus apetitus ir jų 
iš valstybės lėšų valgomi 

’ pusryčiai gana brangūs. 
Valstybės kontrolierius pa
tyrė, kad minėti patarėjai 
nuo 1961 m. lapkričio 3 d. 
iki šių metų vasario mėn. 28 
d. tokių pusryčių valgė net 
16 ir kiekvienas jų viduti
niškai kaštavęs $77.

APLANKĖME MANKUS

Gegužės 20 d. nuvykome 
pas Daratą ir Albertą Va- 
ieikus, gyv. Mendam, Mass., 
pasisvečiuoti. Žinojau, kad 
iš ten netoli iki Blaekstono, 
kur gyvena Marijona ir Po
vilas Mankai, iš kurių jau 
senokai nebeturėjau žinių.1 
Paprašiau Daratą padėti, 
Mankąs surasti.

Uršulė Anestienė. Darata 
Valeikienė, jos duktė Linda 
Valeikienė, Stclla Januškie-

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

f
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V ietines žinios
Laisvės Varpas Mini S. 

Santvaro sukaktį
Deimantinės sukakties 

banketas
Adv. A. Shallna tarp 
jaunų dienų kolegų

NEMAŽAI BUVO KALBŲ to tas klausimas prisimena-
IK BE REIKALO mas, bet nariai vis dar neži- mo 60-tąjį 

no, kas bus daroma, ar vai

ši sekmadieni, gegužės 27 ši sekmadienį, gegužės 27 
d. rašytojas - dramaturgas d. 4 vai. popiet So. Bostono 
ir poetas bei nepailstantis Lietuvių Piliečių Draugijos 
Bostono lietuvių kultui inės didžiojoj salėj bus Susivie- 
veiklos darbuotojas Stasys nijimo Lietuvių Amerikoje 
Santvaras mini savo gyveni- apskrities valdybos rengia- 

imtadieni. į mas jubiliejinis banketas. Įgi
Ta proga ir tą dieną Lais-! ji atvyksta SLA pirmininkas 

Gegužės 17 d. buvo mene- dyba pasikvietė asmenį, ku- Vaipas savo sekmadie- i Povilas Dalgis iš Pittsbur- 
sinis t>o. bostono L. Piliečių ris nėra suinteresuotas tuo į nįn^j programoj (8—9 vai.'g^o ii- sekretorė B. Pivaiū- 
Di-jos susirinkimas, kuria-: darbu, ir ar gavo iš jo smul-į rvto > montažą—poeti- nienė iš New Yorko. Meni
nio dalyvavo mažiau kaip j kų darbų apskaičiavimąi n‘į vaįztielį įš Stasio" Santva- nėj daly dalyvaus solistas
dešimtoji dalis dr-jos narių.: (jiems tebuvo pranešta, kad ro 

St.>ii>.aupimo minute prisi-j tas pavesta rangovui, kuris
poezijos.

Montažą paiuošė Zigmas
mimi paskutiniuoju metu du pats yra suinteresuotas tuo Gavelis, o jį atlieka lietuvių
muu.'ieji nariai — Juozas'darbu), ar ji rengiasi pa- 
Yaii: įn.'-kas ir Uranas Stan- ‘ skelbti ai ba paskelbė varžy- 
kevicius, naujų narių priim-1 has tokiu būdu, kad apie jas 
ta (. Klausantis skaitomų1 galėtų sužinoti nemažas 
padėkos laiškų, dėmesį at- Kontraktoriu skaičius- o
kreipe Stepono Dariaus pos
to angliškai lasytas laiškas,i 
į.oi s jo adjutantas yra as
muo, daug kalbantis apie 
lietuvybės išlaikymą.

i ajamų per balandžio mė

gai
pasitenkins tik tais, kuriems 
praneš tas kontraktorius, ku
riam pavesta darbus apskai
čiuoti. Žodžiu, iš šalies at-

atzalyno aktoriai: Birutė 
\ aiėjuigytė, Kita Ausiejūtė 
ir Raimundas Žičkus. Reži
sierius -1. Jasinskas.

Medicina Kultūros Klube

šį šeštadienį, gegužės 26 
d.. 7:30 vai. vak. Tarptauti-! 

rodo, kad lyg nenorima, kad nį0 Instituto patalpose (190 i 
‘ ‘ ‘ ‘ infor-!

Benediktas Povilavičius- ku
riam akompanuos komp. J. 

1 Gaidelis. Be to, pasirodys ir 
Atžalyno atstovai Giedrė ir 
Gintaras Karosai.

Banketo komisija, su pir
mininku Vyt. Stelmoku prie
šakyj, stropiai ruošiasi ban
ketui, kad visi jo dalyviai 
būtų patenkinti.

Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthony Shallna at
siuntė sveikinimų iš Itaca, 
N.Y., kur jis buvo išvykęs 
dalyvauti baigusių ten esan
čio Cornell universiteto tei
sių mokyklą konrerencijoje.

A. Shallna yra taip pat tą 
mokyklą baigęs. Jis rašo. 
kad toks jaunų dienų kolegų 
susitikimas stiprina jėgas 
talimesniam darbui.

Išteka B. Kapočiūtė

Ilgiausia upė žemėje yra A- 
mazonė, kuri teka Pietų Ame
rikoje.

HARBAS MOTERIAI. MERGAITEI
Va-ar ietei Capt- Co«l reikalinga 

mergaitė l stala padavinėti ir kam- 
i.aiianiM tvarkyli ir invtcri* virtuvės 
larbanas. Kreiptis telef. A V S-0999.

(22

NECCH1 SIUVAMA MASINA 
196U Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, iaaiuvinėja. dirba monogramas, 
lirua žirkavones ir t. t., ir t. t. 

Originale su penkių metų garantija 
.25 uz viskų—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3SU0

Mūsų padėka

Vincas Jankus Bostono

-SAMI TVARKYTOJA — VIRĖJA
Gyventi pas daridavį. I»u maži vaikai. 
:u s(.au_ę, Lczingtviu-. Skambinti:

VoLLNTEER 7 S

IšN: LOMOJ AMAS KAMBARYS
So. Bobtoce netoli pajūrio išnuo

modamas gražus kambarys, galima ir 
‘liautą >>a igantinti. Geras susisieki- 
uas. Kreiptis *’4»8 E. 7th Street.

Enciklopedijos leidėjo J______________________
j Kapočiaus duktė Birutė Ka-j Paieškau .Mary NENORTIEM E. 
počiūtė birželio 23 d. išteka i' L.ukv^viriūu*1 i arksv.au gyveno 6M E. 3th St.. So.UŽ arcn. Leono Pabedinsko. Boston, Mass. Ji pati ar kas j* žino 
Abu jaunieji gyvena Chica- pra*o,n aui,iepti sluo adrc u: 
goję, bet bažnytinės jungtu
vės bus Bostone, o vestuvi
nis pokylis J. Kapočiaus va
sarvietėj Osterville, Cape 
Cod’e.

Bay View Realty C o
Real Estate - Insurance 

N o tars Public
Aalanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKON1S 
LICENSED BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas pei kau
lėms, parduodantiems, ir drau- 

džiantiems naaius, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

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

Jos Gavene 
P. O. Box 41 
Edteardsburg Mich. (21

nariai būtų geriau infor- Beacon St.) bus Bostono
■ , - suprantamas ir Lietuvių Bendruomenės Kul- Lietuvių Tautinių šokių

•Si.bi6, taigi pajamų dau- direktorės O. IVaškienės tūros Klubo paskutinis šį Sambūriui paaukojo $25. 
giau negu išlaidų $874, bet ............................................. 1 - -

nesi turėta $7,920, išlaidų į muoti, todėl 
direktorės
klausimas, kam čia tiek gaiš- pavasarį susirinkimas, ku-1 Jam Sambūrio vardu už to- 
tama dėl smulkių dalykų, o >iame dr. Stasys Jasaitis kią didelę auką nuoširdžiai

S. Jurgelevičius į Chicagą

Kadangi mėnesio gale prekių 
butą $794 daugiau, negu 
piadžioje. tai viso labo pel
no esama $1,669.

Dėl apyskaitos jokių ginčų 
nebuvo, jie prasidėjo direk
torių protokolus perskaičius.

Ginčai nebuvo tvarkingi, 
ir jų būtų buvę mažiau, jei
gu pirmininkas stipriau lai-'
Rytų va.ižias rankose ir ne-Kaitendeli 
leistų kalbėtojams, nebaigus

visai nekalbama apie tokius skaitys paskaitą: "Pažanga dėkoju, 
dalykus, kuriems bus išleisti medicinoje paskutiniame 30 
tūkstančiai. metų laikotai pyje.“

Atiodo, kad jei nariai tu- Tame susirinkime bus pa- 
retų daugiau informacijų, i skelbta ir kitų metų klubo 
juose nekiltų nereikalingų į valdyba.
tarimų ir kalbų.

B. Kontrimui iškėlus klau
sima- kodėl nebėra lietuviu£ 4.

nariui iš

P. Ramanauskas pasveiko

Ona IVaškienė, 
Sambūrio vedėja

Stasys Griežė-Jurgelevi- 
čius gegužės 26 d. išskrenda 
į Chicagą dalyvauti Lietuvos 
Veteranų S-gos—romuvėnų 
suvažiavime, kuris bus ge
gužės 26-27 dienomis.

KAM REIKALINGOS PATALPOS?
V iena m ar dviem žmonėm gyventi, 

geroje vietoje, G St., arti vandens 
ir restorano. Patalpa -u visais 'rengi
mais: yra virtuve ir šilima. Kreiptis 
j "Keleivį**, 636 Broadtvay, So. Bos
ton, Mass.

(21)....

vieno klausimo, kalbėti jau 
kilu, žodžiu, viską į krūvą 
maišvti.

Brocktono pastebėjus, kad 
jis apėjęs kelis restoranus, 
visur radęs po kelis padavė-

turėtų geriau

PIRMAS PAVASARINIS GRAŽUS

PIKNIKAS

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.

DOVANOS 1 LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Draugas Pranas Raman- 
Ramanauskas iš Norvvoodo
po sunkios operacijos jau Rengia Sandaros 7-ta Kuopa, So. Boston, Mass.

SEKMADIENI BIRŽELIO 3 DIENA
roję atgauna prarastas jė
gas. Mes linkime jam grei-

tiek pagerėjo, kad sugrįžo
Žinoma, n nauai jus betriūsiančius, o draugi- namo ir čia saviškių priežiū- 1962 M., žinoti, ką ir jos bare ir vienas neturėjęs

, , , -i ii darbo, urasidėjo ginčai.Atrodo, bereikalingų kai-, Kaj kurie-na, iai J(, Re’eika. 
bų sukelia i. neišsamiai rašo-]žirolis Kontrimaj9 kakino 
įmeji protokolai. Sakysim, tve(lėj;} Valdyba 
Ka- i ir toKs pavyzay5ž uireK-

kada kalbėti.
ciau pamiršti visas ligas.

Jis prašė nuoširdžiai pa
aiškino, dėkoti visiems, kurie jį lan-

2 valandą popiet
BERNICE CLAIRE SODYBOJE

357 Bay Road, North Easton, Mas*. 
Bus linksma muzika, dainos, veiks bufetas

, . . , kad ji stengiasi viską darvti,' kė ligoninėj, atsiuntė dova-tonų protokole įrašytas nu-lkiek gali Ru0 g’riausįai>jnų, gėlilJj rįmino laiškaIS I
laimias tvirtinti "Narnų ko-|kad svetimtautis pasamdy. 
mite o protokolų, be nepa.■ ko, ne,.an(iama lietuviį.'

tvirkina irtą komiteto nuta 
rimą, bet nežino, kas jo nu
tarta.

Dėl to susirinkime tą klau
simą kėlė B. Kontrimas ir 
kili. -Jei protokolai būtų iš-

Peter Maksvytis
Carpcnter A Boilder 
925 E. Faartii St,

Sol RflgtAS
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
bunio pastatų, parai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Tel. AN 8-2712 arba Bl 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvia Gydytejaa ir Ckirnrgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Bernice Gaire farmoj yra gražus pušynėlis, jame mie
la laiką praleisti, o vaikų malonumui yra sūpynės ir kt.
Autobusai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos 1 valandą 

Autobuso kaina ten ir atgal su Įžanga tik $1.75.

taip lengva, todėl Onos Ivaškienės vadovau-1 Visi lietuviai su savo giminėmis ir bičiuliais kviečia- 
jis prašytas pasilikti. jamas Bostono Lietuvių mi dalyvauti; atsilankiusieji bus mielai priimti ir ska-

Buv. dr-jos pirmininkui * autinių Šokių Sambūris niai pavaišinti.
adv. John Grigalui įteiktas šį trečiadienį, gegužės 23 d., 
gražus pirmininko plaktu- šoka Cambridge YWCA,
kas. Tuo iis pagerbtas, ji birželio 16 d. Rhode Island . .

? cL K e 1 r o d i s: važiuojant automobiliais Stoughton 138 
į keliu už 3 mylių nuo Stoughtono, privažiavus Fernandez j 
Markei, sukti Į dešinę, į kelią Main Street ir už 1 mylios 
bus miestukas North Easton. čia važiuoti viduriniu keliu 

ii kalniuką ir tas kelias nuves iki kelio Bay Road, tada

Šokėjams nėra kada 
atostogauti

Tuo jis pagerbta
imu. jvi yuvy *o- j paskyrus Boaid of A.n- universitete, o liepos ;samus, tai ir draugijos isto- J.*’,,",. ‘ T. , - *.rijai lie būrų aulinis žalti- ',tal ln he Building Depar- Bostono meno sventeje

Jei lietus lytų, piknikas įvyks Sandaros salėje, So. 
Bostone, 124 F Street.

Nj 
uis.

Nereikalingos kalbos bu
ri. ir draugijos istorijos rei
kalu. Išrinkta komisija, kuri 
dar neparuošė plano, nesu- 
įmko tikslesnių žinių, kiek 
tokia knyga kaštuos (susi- 
į Likimui buvo pranešta lyg 
tyčia bauginanti suma) iri 
Lt., o jau leidžiama apie tai 
pla iai kalbėti, ar leisti, ar 
m leisti tą knygą.

Seniai kai Dama. kad bus 
daromas didelis remontas 
baro patalpoje, jau antrame i kyti 
susirinkime tai vieno, tai ki-tams

tament. kuriam jis pirminin
kauja.

Ž-is
K. Gudiene ligoninėje

Dėkojame
Kunigunda Gudienė, gyv.įsukti po kairei ir tiesiai į Bernice Gaire farmą. 

: 364 vVashington St. Cam
bridge, nuo gegužės 13 d. xszxu7xxsKacnssuau«xuzz<^xxujuxuuuu*uscBi

SLA 359 kuopa dėkoja at- yia New England ligoninėj i f
silankiusiems į jos kortų va- Ro.vbury. Dar nežinia, kiek ĮI 

’ karą geužės 12 d. ir už do- ilgai jai ten reikės gulėti.. J 
vanas. l inkime greičiau pasveikti I į

l 
I

Milda Anestaitė ir ligoninę apleisti.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Pakalbinkime draugus, kai 
mynus ir pažįstamus užsisa- 

14Keleivį.” Kaina 
penki doleriai.

Sveikino iš siuvėjų 
konvencijos

me•1

1
t
■

I 9

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

gVYBU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šinge’.iuojame, den-» 
giame aliuminijum ir dažo
me is lauko sienas.

Free
SAUKTI PO S VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
•Charles ir Peter Kisiauskaij
J Garantuojame gerą darbą

L

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIOŽIACSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 West Bm«dway. So. BOSTON 27. Mass.. TeL AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Is n- <>irūbų. avalynės, r,.edžiajjų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- 
siuntinį perpakavę.

Antoinette ir Jonas Bui
vydai atsiuntė sveikinimų iš 
Atlantic City. N.J., kur jie i į 

i alyvavo siuvėjų unijos l 
konvencijoj.

Kapočiai ir Michelsonienė 
i Shenandoah

iB,1 
lrl J

Vargai et Kapočiūtė-Michel- 
sonienė išvyksta į Shenan- 
doah’rį, Pa. Ten yra Kapo
čių gimtinė ir jų šeimyninis 
kapas, kuri norima Kapų 
nuošimo dienos proga pa-

Gegužės 26 d. dr. Anthony 
L. Kapochy su žmona

PILNAI ĮRENGTAS I Ž 
SPKUIALINE KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus burneris 
eikvoja brangų aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
40fJ kuro išlaidų įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Typc 
Potver Burner’į. Tuoj pašaukit!

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

} Draudžiame nuo polio, viso- 
įkių kitokių ligų ir nuo nelai- 
* mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
{Visais Insurance reikalais 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805 »

Dr. J. L. Pasakomis J 

Dr. Amelia E. Rodd •
OPTOMETRISTAI

į VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždaryta* 

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. ♦ 

------------------------ ----- — •

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Iš toliau siųskite siuntinius 
tij sara-a ir aiškius siuntėjo ir (ravėjo adresus, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar (ralima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dozėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA I.1ETT VI9K A. KREIPKITftS LIETUVIUKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja r persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTt'RISTO įcalioiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo A iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais
9 vai. ryta iki 7 vai. vak. iv fteftadieninis nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

puosti.
galą.

Grjš apie savaitės

Mes.
Užmušė vienuolį Stepaitį

Praeitą savaitę eismo ne
laimėje žuvo pranciškonas' 
Modestas Stepaitis iš Ken- 
nebunkport, Me. N’elaimė 
įvyko kelyje Nr 1 Stepaičiui, 
lenkiant sunkvežimį.

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva $-1204

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir
MeaaaMaMaaaa99999eeooMOoooMooo(

eeeeTeeevR

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, j
Lipdau popierių* ir taisau, 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Td. C0 5-5854

n

Charles J. Kay
LIETUVIS

Ptambing—fttttiag—Gas—Oil 
| Gaza šilimų permaiayti $275 

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREETĮ 

DORCHESTER 25. MASS.

Ketvirtis & Co.
JEWELEftS— 

laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tei AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.
Saviainkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

1

arksv.au



