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Rasių Santykių Klausimas
»

Iškyla Pirmon Vieton Viduje
Rasių Santykiai Amerikoje Iškyla Pirmon Vieton; Negrų 

Nerimas Didėja; Prezidentas Lankėsi Tennessee ir 
Alabamos Valstijose ir Kalbėjo Apie Negrų Tei

ses; Klausimą Svarsto Ne Tik Vyriausybė,
Bet A. Teismas ir Prokuratūra.

Sunkios Derybos i
Del tiuiLi MaJnimo

laimė-

Žene.o^e, ovekarijoje,
J VjlYbta j cUi-di ll.idl Ui-p ii-
j lliC‘1 ltivo li u ui opos vaisty- 
, bių u.l inUi.ų iiiaiiihiiuo.
į ltllldl iitiiCiir.uS nUil^ičSO 
<

p:inn«.a; x6vaL^. tnai įeiuzia 
prezidentui sumažinti mui
tus net -»i.siau v.aa .eliui pre
kių, jei n.amais ii kitos vals-' 
tebės sutinka savu muitus1Rasinės segregacijos klau-j ęijos mokyklose, jie 

simas Amerikoje darosi la-1 j° be teismo, tiesioginiu su-; sumažinu. į ėl to reh.ait 
bai opus. Ne tik pietinėse J kalimu su moK^Klų \ado-j oabai n ei a derybos.
valstybėse, bet visame kraš-t vAbe- 1 Amei i.a siūio muitus ma
te negrai pradeda bruzdėti) 20 mihorų Amerikos neg-! £intj p,.t ; , p,v<ei(1s
už segregacijos panaikinimą ių sujudo kovon uz savo tei-: maįnaį uz ou. ,,at ^tuopos- 
ir vis aktingiau reikalauja į ses. Jų kova bus tęsiama, iki vajsty lu niaziiumą,
lygių teisių. Vyriausybė neg- j segregacijos klausimas bus ypač bendiosios rinkos” 
rų reikalavimams pritaria,' išspręstas taip, kaip Aukš- vaistyti-.:. I et šešios Euro- 
bet deda pastangų, kad neg-j ciausias teismas yra pasisa-. pos valsty i ės, susinėjusios i 
rų kova neišsigimtų j riau-Į kęs ir kaip Ameriko politi-' ' bendrą rinką“, su tokiu A- 
šes ir peštynes. ! kieriai sakosi norį ji išspręs-1 merikos pasiūlymu nesutin-1

Prezidentas J. F. Kenne-j ti, bet mažai ką daro, kad’, ka, esą, kai kurioms pre-

GINA ŽODŽIO LAISVĘ

New lorko miesto kolegijos prezidentas dr. Bueil G. 
Gallagher (dešinėje) sveikina Puerto Rico universiteto 
prezidentą dr. Jaime Benitez,, kuris atvyko paskaitos 
skaityti minėtoj kolegijoj, komunistiškai nusiteikę 
studentai norėjo Jo paskaitą sutrukdyti, nes jis var
žąs savo unhersitete studentų organizacijas, bet ko
legijos prezidentas atsisakė paskaitininkų kalbas cen
zūruoti.

nstronautas Gordon Cooper 
Pasakoja Savo (spūdžius

Sėkmingas Astronauto G. Cooper Skridimas Erdvėje 22 

Kartus Aplink Žemę Sujaudino Visą kraštą; Astio- 

nautas Pasitinkamas Kaip Didvyris; Pasakoja

Savo |domius {spūdžius.

Jungtinės Tautos 
Konge Dar Kariauja

dy pereitos savaitės gale bu-, klausimas 
vo nuvykęs j Tennessee iri spręstas. 
Alabamos valstijas vietoje!

tikrai būtų iš- kėms Amerikos muitai tiek i 
yra aukšti, kad juos ir per
pus sumažinus, jie visvien 
dar liks peraukšti. Europos 
valstybės siūlo kitokį planą

paminėti Tennessee Valey Hutu Europoje
Authority 30 metų sukaktį ir i *” .... ___ _____________ £ r__
ta proga pasakė porą pra- Nauji Vėjeliai i muitams mažinti, bet tas siū-
kalbų, o jose palietė ir rasių 
santykius. Prezidentas pa
brėžė, kad negrų siekimas 
jų teisių atitinka " Amerikus

Rytų Europos kraštuose— 
Vengriioi. Lenkijoj ir RuC a ~ vr---- # v

lymas Amerikai yra nepri
imtinas. Derybos dar tęsia
mos. Komunistai Lygins Haiti Prezidentas 

Ideologinį Fronią 99 a iuar rT L -_i eoera r leiuj
cijoms“, ir pranašavo, Kaa i 
Amerikos laisvės ir piliečių) dietos vyriausybės 

au nepriklaus
sus piliečius uc isimuco. • Maskvos ir nebebež-1 _ _ •
Alabamos valstijoje pre- i džioniauja kiekvieno Mask-Į MaoneZlja 1 Uri 

zidentas Kennedy susitiko: vos žodžio, žmonės atviriau' 
su tos valstijos gubemato-’kalbasi. Pasikeitimai ypač) 
rium Wallace, kuris kaip tik krinta į akis Vengrijoje, kur!

rodo’ tybės sekretorius Eisenho-
teisės greit turės liesti lygiai' daugiau nepriklausomumo weno administracijoje, 
visus piliečius be išimties. ! nuo Maskvos ir

Amžiną Prezidentą

tą dieną buvo įteikęs aukš-! dar neseniai J. Kadar rėži-j Indonezijos parlamentas,r?__ •._ A ’ moc knvn Irinfoc iv '■nonime ! i • • i • • • ičiausiam teismui skundą, į mas buvo kietas ir žiaurus, j kurio narius skiria preziden- 
kad teismas nutartų ir isaky- j Kituose kraštuose, nors 
tų vyriausybei atšaukti iš A- staliniečiai ir pavaryti nuo
labamos federalinę kariuo- valdžios, bet mažai kas pa

Pereitą savaitę treeiadi n; 
rytą 9 valandą Amerikos 
mokslininkai palei'io raketą 
su astronautu majoru Gor-

----------  1 don Cooper sklisti aplink
Jungtinių Tautų karo pa- žemę. Po 34 valai dų ri..

1 jėgos Kongo respublikoje o- mo erdvėje asti'-nauu. 
i kupavo Dildo miestą prie sileido Pacifiko vand-ią.
■ Angolos sienos. JT kariuo- nelabai toli nu Ali ’ a 

menė skubėjo tą miestą už- ir iš ten buvo nr: :a . :a; 
imti, nes pasklido gandai, Hawajus. Iš Hawe ų : 
kad ten renkasi Čombės skrido į Floridą, iš kur j> - 
žandarai ir europiečiai sam- reitą trečiadieni 9 vai. i .. >

Į diniai ir rengiasi atakuoti buvo pakilęs.
Kongo centralinės valdžios Astronauto sėkmių. 
kariuomenę. kimas aukštybėje suido? .: .

Kai JT kareiviai užėmė visą kraštą ir iš visur gi.. d ii 
j miestą, jie jame nerado jo- pasitenkinimas, kati skinii- 
) kių pėdsakų nei čombės mas buvo įvykdytas, kaip iš 
j žandaių, nei europiečių sam- anksto numatyta ii kad ke

lionė pasibaigė sėkmingai.
Šį antradienį astronautas 

G. Cooper lankysis su savo 
šeima Baltuosiuose Rūmuo
se, o paskui visame klastė 
bus sveikinamas ir priima
mas kaip pirmasis, palygi
nus, ilgo skridimo astronau
tas.

į dinių.
• Tuo tarpu New Yorke JT 
! organizacija laužo galvas, iš 

kur imti pinigų tolimesniam_IVVIIgV tvarkyinui. VlU . I1UU 1LX-IIC-
pos mėnesio išlaidos perpus 
sumažės, bet JT jau turi 130 
milionų dolerių skolų, ir ne
numatoma, kaip ji jas apmo-

Liepos mėn. pradžioje Haiti prezidentas Duva- 
Maskvoje susitiks kinų ko- lier gegužės 15 d. viešai pa-
munistų tūzai su Rusijos ko- reiškė: "Aš dar tebesu čia”. 0 Kongo vis reikalauja 
munistais ir kalbėsis apie Mat, buvo pasklidę gandai,) naujų išlaidų, 
ideologinių priešingumų pa- kad jis pabėgęs ar rengiasi;

Floridoje maj. G. Cooper 
papasakojo spaudos atsto
vams savo įspūdžius iš ne
paprastos kelionės. Kelione-į šalinimą. Iš rusų pusės pasi- bėgti į Paryžių, ir turi jau ! AR EGIPTAS

'tarimams vadovaus Suslo- nusipirkęs bilietą kelionei, j TRAUKSIS 1$ JEMENO, Je Cooper išbuvo 34 vaian- 
} das, apie 7 valandas jis ra-

tas Sukamo, gegužės 19 d. 
nutarė "išrinkti“ Sukamo 
amžinuoju Indonezijos pre-

menę, kuri ten buvo pasiųs-j įkeitė. Čekoslovakijoj prie, zidentu. Tokiu būdu "par 
*_ 4— veikalui valdžios tebėra tie patys; lamento“ nariai atsimokėjota pereitą savaitę,

esant, sutnikdyti rasines žmonės, kurie Stalino laikais' prezidentui už jų paskyrimą 
riaušes. Keli tūkstančiai ka-| priešininkus komunis-į į parlamentą, o prezidentas 

tus žudė (Slanskį ir ko.). 1 gavo užtikrinimą, kad jis
Kiek toli tokie pasikeiti- bus prezidentu iki gyvos gal

reivių dabar yra netoli Bir- 
minghamo miesto.

Prezidentas Kennedy pie
tinėse valstijose buvo sutik
tas labai šiltai, o jo prakal
boms minios žmonių pritarė. 
Bet nėra paslaptis, kad seg
regacijos klausimas pietinė
se valstijose yra labai opus, 
ir jis pasidarys dar opesnis, 
kai negrai savo, reikalavi
mus ims vis griežčiau kelti 
ir net eiti į gatves demonst
ruoti už savo teises.

Šiuo metu Aukščiausias 
teismas turi Alabamos gu
bernatoriaus iškeltą bylą 
prieš federalinę vyriausybę. 
Teisingumo departamentas 
akylai seka įvykius ir deda 
pastangas sutrukdyti pilie
čių susikirtimus dėl civilinių 
teisių. Daugelyje miestų ei
na pasitarimai dėl segrega
cijos krautuvėsee, restora
nuose, teatruose ir kitose 
viešose vietose panaikinimo 
susitarimo keliu.

Negrų reikalavimai kelia-Į 
mi ne tiktai pietinėse valsti-1 
jose, bet ir šiaurinėse bei va-l 
karinėse valstijose, kur seg- i 
regacijos likučių visus dari 
yra daug užsilikę. New Jer
sey valstijoje negrai pereitą 
savaitę laimėjo ginčą dėl i 
mokinių faktiškos segrega-

mai eis, dabar dar tik spė
liojama.

1,200 KALBOMIS

Paskutinis Biblijos verti
mas yra Į rincon dialektą, 
kuriuo kalba Zapotec indė
nai Oaxaca apylinkėj (Mek
sikoje). Tuo būdu ji vra iš
versta j 1.200 ka/bų. Ame
rikos Biblijos Dr-jos pirm. 
Evereth Smith (kairėj) tą 
vertimą įteikia dr. Francis
co Cuevas Cancino, Meksi
kos atstovui Jungtinėse 
Tautose.

vas, bolševizmo teoretikas Amerikos Valstybių Or- 
ir, sakoma, Stalino garbin- ganizacijos pastangomis 
tojas, apie kurį kalba, kad Haiti šiuo tarpu yra saugi laiko Jemene dar 25,000 ka-' pabudęs pastebėjo, kad jo 
jis taiko į Nikitos vietą, kai nuo kaimyninės Domininko- reivių, kurie padeda naujai , ‘arkos karo iškeltos. Mat, 
tas išeis į pensiją. ; nų respublikos įsiveržimo, respublikai tvarkytis ir prie- besvoriškame stovyje jei ne-n.ivaiUr!x— —-r. , tyčia ranką pakelsi ir užmir

ši nuleisti, tai ranka ir pasi
liks kabanti, kol atsimi .-si ia 
paimti į vietą. Po to G. Coo
per savo ranka pakišo po sa
vo astronautiškų pavalkų.

Iš aukštumos virš 10u my
lių jis sakosi matęs upes, ke
lius ir kai kur galėjęs net at
skirti atskirus namus ir iš 
jų rūkstančius dūmus.

Kelionės reikšmė bus ne
maža aptariant erdvės t\ i i- 
nėjimo tolimesni planą. Pla
čiau apie tą antrame pus!.

Egipto diktatorius Nasseri miausiai miegojo, tik kartą
_____J_____ ne- i__ rkoHlirloc rioo+oKri-in iz.

Fronto išlyginimas sutar- f°dėl diktatorius Duvalier į šus gaudyti. Vieną kitą 
tas, laikas deryboms paskir- jaučia, kad jam dar ne lai'! tūkstantį karių Nasseris iš 
tas, bet kinų komunistai ne- kas važiuoti į Paryžių, jo mi-, jemeno jau ištraukė, grįž- 

! siliauja barti Jugoslavijos licija paliko krašte "tvarką' tančius karius Egipte pasi- 
S! Tito ir kitų, ’Tevizionistų”, ramybę , ir jis gali prezi-! tinka kaip dide|ius nu„a,ė. 
'i už iu nuklvdima nuo tikiojo dentauti, nors jo legalus pre-, toius u,,. v;sl- kllriy; uneŠ j už jų nuklydimą nuo tikiojo 

ne US| leninistinio kelio. Tuo tarpu zidentavimo terminas
i Jugoslavijos komunistai, pa-. gegužės lo • tas bus, viskas tebėra neaiš-

Kai kuriose Indonezijos Į flirtavę kiek su Amerika dėl' Amenkos \ alstybių O1’, ku. Jungt. Tautų organiza- 
vietose pereitą savaitę vyko ' prakeikto dolerio“, vėl kai-' fąmzacija dar nesutaria jo-. cija ”karjuomenės jštrauki- 

ba apie savo norą artimai) ^:z>’glų dlktato,lul P^Į mą“ neva tai prižiūri, bet

vos, jeigu, 
nuverstas.

žinoma, pasi-1j tojus, bet ar visi kariai bus 
iš Jemeno ištraukti ir kada

riaušės prieš vietinius gyven
tojus kiniečius, kurie mies
tuose dažniausiai yra pirk
liai, ir dėl pragyvenimo pa-!
brangimo žmonės tuo kinie- Į _____
čius pirklius kaltina. Prezi- Stalino laikais rusai savi-
dentas Sukamo parlamente uosi visokius išradimus, tarp) ______
aiškino, kad opozicijos par-j kitko, kad rusas Mozaiskij; Amerikoje "Kubos skau- 

į tijos ii nediaugingos užsie-, buvo pirmas žmogus, kuris dūlys“ vėl viešai aptariamas 
{ yalstybės kuisto Indone-j pakilo į orą su motoio varik-J į,- jš vvriausvbės laukiama 
zijoj i iaušes prieš kiniečius. į iju< Į ajškaus pasisakymo dėl plin-

Amžino prezidento kome
dija kadaise buvo norima 
suvaidinti ir Lietuvoje, kai 
paslaugūs valdininkai agita
vo už "amžiną 
Antaną“.

bendradaibiauti su Maskva.

Kas Pirmas Leke?

I linti. tas reikalo nepagreitina.

Ir V ė! Keliamas 
Kubos Klausimas

Netekę Stalino genijaus,' tančių žinių ar gandų, kad 
rusai pasidarė kuklesni ir rusai stiprinasi visose Kubos 
’ ’ ’ pasako teisybę.' srityse. Respublikonų parti-

KOMPARTIZANAI
ŽUVO VIETNAME nieką

dažniau
Taip atsitiko ir su tuo pir- 

prezidentą i muc^u lėktuvu, kuriuo Mo
zaiskij neva tai lėkė. Rusų 
mokslininkai dabar sako, 
kad tuo lėktuvu negalėjo 

lėkti, o liudininkai,

jos nacionalinio komiteto 
pirmininkas kongr. Miller 
prašo prezidentą Kennedy 
painformuoti visuomenę, ar. 
tiesa yra, kad rusai siunčia i 
į Kubą daugiau kariuome-j

kurie Stalino laikais liudijo, nės, kad rusų veikla Kuboje; 
kad Možaiskio lėktuvas lė- pagyvėjo ir Kuba darosi vėl’ 
kęs, pasirodė kai kurie net pavojingas kaimynas... 
ir nebuvo dar gimę Uis lai- Vyriausybė į keliamus!

Iš pietinio Vietnamo pra
nešama, kad ten 84 komu
nistų partizanai gegužės 18 
d. žuvo kautynėse su vyriau-i kais, o pats seniausias liūdi- spaudoje ir kongreso narių' 
sybės kariuomene, kurioje Į ninkas, kuris "matė“ lėktų- tarpe klausimus dar nieko! 
veikia amerikiečių patarė- vą skrendant, buvo tik trijų neatsakė. Laukiama, kad) 
jai. Vyriausybės kariuome- metų amžiaus. Taip sprogo prezidenUs savo pasikalbė- 
nė turėjo 1 nukautą ir 12 su- dar vienas bolševikinis bur- jime su spaudos atstovais tą 
žeistų karių. 1 bulas. klausimą palies.

KAS JI NUVERTĖ?

Buvęs Gvatemaloj prezi
dentas Miguel Y’digoras pa
sakoja laikraštininkams, 
kad jį nuvertė komunistai 
su dešiniaisiais. Jis rašo 
knygą "Mano kova su ko
munistais”.

Farmeriai Ralsuo f a 
V aidžios Kon t rob

Šį antradienį Amerikos 
farmeriai balsuoja, ar p' iim- 

] ti kongreso naujai priiruą 
j įstatymą dėl kviečiu kai; ų 
i palaikymo ir kviečiu augi- 
j nimo kontrolės. Vyi iausy' ė- 
į ir kongresas siūlo Partneriam 
! sumažinti gamyba 20' , tai 
reiškia sumažinti ne tik už
sėtų laukų plotą, bet ir der
lių. Už planą turi pasisaky
ti du trečdaliai balsuojan
čių farmerių. Jei kon - > 
pasiūlymas būtu atmestas, 
tada žemės ūkyje įvyktų pa
sisukimas į "laisvą” ūki be 
valdžios kontrolės ir be val
džios paramų kviečių augin
tojams.

f



Puslapis antras

įdomūs ginčai
Amerikos kongresas svarsto ateinančių metų biudže

tą. Vyriausybė pasiūlė federalinį biudžetą su keletą mi
lijonų nedatekliaus. Nedatekliai biudžete paeis iš padi
dintų išlaidų kiašto gynimo reikalams ir erdvė' tyrinėji
mui. Amerikos prezidentas minėjo, kad artimiausias tik
slas erdvės tyrinėjime bus aplankymas mėnulio. .. Bet to
kiam tikslui pasiekti reikės išleisti tarp 20 ir 30 bilijonų 
dolerių. Tokia suma kai kam atrodo baisiai neatsakin
ga, esą tai varymas krašto į finansini bankrotą, į skolas ir 
j palikimą mūsų vaikams praskolintos ir nususintos Ame 
rikos. Kritikos girdėtiir dėl krašto gynimo išlaidų, kurio: 
esančios perdėtos. To paties pasimojimo žmonės ir kelis ’ 
bilionus metinių išlaidų užsieniams remti laiko sunkiai 
pateisinamu klaidingumu.

.j- u.._ w _ v. Lau ~eiionė aplink
žemę sukėlė daug entuziazmo visame kraštu bet tokios 
kelionės yra bandomieji žingsniai kelionėje Į mėnulį. Erd
vės užkariavime amerikiečiai rusų dar nepavijo, bet la
bai spėriais žingsniais vejasi ir turi daugiau galimybių 
“pavyti ir pralenkti,” negu rusai su savo kartojamu nuo 
1929 metų šūkiu pavyti ir pralenkti Ameriką ūkio srityje.

Erdvės tyrinėjimas yra iškaštingas ir kukliai galvo- 
jantiems ir taupiai nusistačiusiems žmonėms atrodo dide
lė ir neproduktinga našta. Panašiai ir dėl krašto gynimo 
išlaidų kas gali būti tikras, kada yra gana. Taupytojai gal 
sutaupytų bilionus, bet povojaus valandą gal nebūtų tik
ri dėl krašto saugumo. Bet tai dar nėra viskas.

Kada taupieji žmonės kalba apie išlaidų mažinimą ir
tegu ir kuklų skolų mokėjimą, jie visai neužsimena dabar ■ * ««• _«• I
vykstančios revoliucijos ūkyje, kada gamyba kyla, bet 
milijonai žmonių nepajėgia susirasti darbo. Kiek nuosto
lių duoda kelių milijonų žmonių priverstinas tinginiavi- 
mas. "Laisvame“ ūkyje tokios priverstinos ir tik pačioje Į m. gegužes 10 d. Chica-i slungton, D.C suorganizuo- 
pradžioje apmokamos atostogos yra lyg ir normalus daly- ^^72° T Bta“ “ “ ’

Gegužės 22, 1963

STUDENTAI Už GELEŽINĖS TVOROS

Brown universiteto (Providence, R.I.) studentai su
manė pavasarinę išdaigą: užpuolė studenčių bendra
butį. Reikėjo net 45 policininku, kol juos sutvarkė. 
Suimta 50 studentų, čia matome policininką su šunim, 
saugančius sulaikytus studentus.

lo darbus.
2. Premijos gali būti ski

riamos už spausdintus ir 
rankraštinius darbus. Ne
spausdintų darbų rankraš
čiai turi būti atsiųsti PLB 
Kultūros Tarybos Pirminin
kui (dr. Jonui Puzinui, 1311 
premijuotiniems darbams 
atrinkti ir jury komisiją dai
lės kūriniams apžvalginėje 
parodoje įvertinti. Komisijų 
nariai gali būti ir PLB Kul
tūros Tarybos nariai. Komi
sijos pačios išsirenka pirmi
ninkus.

4. Komisijoms atrinkus 
atskii-ų sričių premijuotinus 
darbus, PLB Kultūros Tary
ba, posėdyje sprendžiamuo
ju balsu dalyvaujant ir ko-

! misijų pirmininkams ar juos 
‘ pavaduojantiems komisijų 

nariams, nutaria, kurios sri
ties darbui skiriama tų me
tų PLB premija.

5. Premija gali būti skiria
ma už literatūros ir muzikos 
kūrinius ar lituanistikos 
mokslo d$rbą, spausdintą 
po paskutiniosios PLB kul
tūrinės premijos, skirtos ati-

Kas savaite
560,000 mylių

Amerikos astronautas ma
joras Gordon Cooper perei
tą savaitę apskrido aplink 
žemę 22 kartus ir padarė 
per 34 valandas laiko 560 
tūkstančių mylių kelio, lėk
damas raketoje po 17,500 
mylių per valandą.

Kelionė aplink žemę auk
štoj aukštybėj nebėra nau
jiena, bet nėra nė kasdieni-

Gera pasitikėti teismais ir 
baltųjų gera širdimi, bet dar 
geriau yra pasitikėjimą pa
remti savo pastangomis ir 
paspausti, ypač paspausti į 
skaudžiausią vietą—kišenę. 
Tas labai gelbsti.

Kadaise Upton Sinclair, 
parašęs romaną “Raistas,” 
sakėsi taikęs savo lietuvių 
ateivių gyvenimo aprašymą 
į amerikiečių sąžinę, bet sa
kosi pataikęs tik į jų pilvą.

nis įvykis, todėl tokios ne-. ir us pagelbėjo, nes pil- 
paprastos kelionės vis dar j vas dažnai yra jautresnis už 
jaudina žmones ir pirmuo-' .... , - •
sius astronautus vadinama

i didvyriais, pionieriais, ku
rie mina naujus takus žmo
nijai.

Majoro Cooper kelionė
- I •

sąžinę, o kišenė neabejoja
mai “bytina” ne tik sąžinę, 
bet ir daug ką kitą.

Kaip reaguoja žmonės ki
tur į Amerikoje praktikuo
jamą lašinę segregaciją, pa-

padangėmis nuo 100 iki 165: minėsiu jau seną atsitikimą 
mylių aukštumoje, yra vie-! Paryžiuje. Viena skutykla 
nas etapas rengiamoje Ame
rikos mokslininkų kelionėje

ALT valdybos posėdis

I mėnulį. Kada tokia kelio
nė į mūsų artimiausią kai
myną mėnulį įvyks, dar nėra 

1 visai tikra, bet spėjama, kad

tinkamos srities darbui.
Rankraščiai gali būti premi
juoti, jei dar nebuvo svars
tyti komisijų, skiriant pa-i . . . ..
skutiniąją PLB kultūrinę 1970 metus _ pirmieji 
premiją už atitinkamos sri- žmonės, pasieks mėnulį. Mė- 
ties darbą.

kas ir taupytojai dėl to nesijaudina. Taip, rodos, ir reikia..
Prieš taupymo ir skolų mažinimo šalininkus vyriau

sybė ir jos ekonomistai argumentuoja reikalu kelti krašto 
ūkį, kad visi gyventojai būtų aprūpinti darbu ir norma

sti-ubas, dr. K. Drangelis, dr. 
P. Grigaitis, A. Rudis, L. 
šimutis ir J. Talalas. 

Pirmininkavo L. Šimutis,Bu uždarbiu, didinti šalies prestižą erdvės tyrinėjimo sri-, dr V1 gimaitis.’
tyje ir užtikrinti salies saugumą kad niekam neateitų p Buvo jškiausyti ALT prezi. 
galvą mintis kraštą pulti, ir nesibaidyti net bristi į sko- • dento L. Šimučio ir biuro vė
las” ir net mažinti mokesčus, kad tik įtraukus į gamybos 1
procesą tuos milijonus- kurie dabar prieš savo valią ato
stogauja.

tą reikalingiems 
atlikti.

darbams

Š. m. gegužės 28 d. Wa- 
shington, D.C., Įvyks ben
dras Amerikos Pabaltiečių 
to kongreso organizavimo

6. Metinė PLB kultūrinė 
premija gali ir sekančiais 
metais atitekti tos pačios 
srities darbui.

7. Komisijose, taip pat ga
lutiniame PLB Kultūros Ta
rybos posėdyje, kuriame pa
skiriama metinė PLB kultū
rinė premija, negali daly-

ten, norėdama prividioti 
daugiau amerikiečių turistų, 
prisikabino iškabą, kad “ne
grai nepageidaujami.” Ne
žiūrint iškabos, į skutyklą 
Įėjo jaunas negras ir papra
šė jį nuskusti. Jam buvo pa
sakyta, kad negrai nėra pa
geidaujami. Tada negras, 
pastvėrė sunkią skutyklos 
kėdę ir sugurino visus veid
rodžius skutykloje. Policija

nulį gali pirmieji pasiekti ir 
rusai, bet Amerikos planuo
se tokia kelionė yra numa- 

! tjta ir vyriausybė prašo kon
gresą skirti plano vykdymui negrą suėmė ir visi atsidūrė

W. Wyoming Avė., Phila
delphia 40, Pa.) ligi gruo-| vauti asmenys, kurių darbai

dėjo bei finansų sekreto-) džio 31 dienos. Premijuoti-J svarstomi premijai gauti. 
fioiĮo Į ’Tolalzi m-aru»K.i] 
administracinės veiklos, fi

reikalingų lėšų.
Paminėjus pinigus, erd

vės tyrinėjimo reikalas pasi
daro politiniu klausimu. Ar 
skirti pinigų, ar ne? Klausi-

teisme. Teisėjas “bylą” iš
sprendė greit: jis liepę neg
rą paleisti ir jį pasveikino už 
jo kantrybę, kad jis nesu
daužė savininko galvos, nes 
provokacija buvusi didelė.

nas dailės kūrinys parenka-1 taikant šias PLB
imas tų metų apžvalginėje, kultūrinės premijos taisyk

mas yra politinis. Buvęs pre- ......
zidentas Eisenhoweris pasi- * a tuo 11 pasibaigė, 
sakė šiomis dienomis už«

Taip, labai trumpai suglaudus, skamba taupiųjų ir iš- nansų ir kitais klausimais. į lietuvių dailininkų parodoje 
laidžiųjų žmonių argumentai dėl ateinančių metų biu
džeto ir dėl vestinos ūkiškos politikos. Kas kokiai politi-

iiiaziiiiuią lesų eruves 
reikalui.

Pirmininkas L. Šimutis Į 3. PLB Kultūros Taryba 
: apžvelgė įvykusio Chicago- i sudaro specialistų komisijas 
je veiksnių pasitarimo nuta-Komiteto posėdis, šiemet 
rimus ir jų tolimesnį vykdy- tam komitetui pirmininkau- į 
mą, pranešė apie žygius gau-, ja ALT prezidentas L. Ši- Į 

lyg ir neekzistuoja — tai nedarbo klausimas. Nuostoliai, j ti Radio Free Europe trans- į mutis, kuris drauge su I vice- į 
kuriuos kraštas turi pakelti dėl buvimo kelių milijonų | liaciją į Lietuvą lietuvių kai- pirmininku dr. P. Grigaičiu j 
bedarbių taupiems žmonėms atrodo lyg kokia neišvengia- • ba, apie padarytus žygius vyks Į tą posėdį, 
ma blogybė. Vietoje gaminti visokias gėrybes, milijonai Valstybės departamente ir T . vak Mayflower 
žmonių yra visuomenės našta, bet “taupūs” nuostolių ne-, kL įsaiskir.ti amerikiečių ”Vn;
mato, jų neskaito ir dėl nedirbančiųjų skurdžios padėties į spaudoje paskelbtą AUen-
nelabai ir jaudinasi. Iš to vien galima pažinti tų žmonių ' Scott žinią dėl pabaltiečių
jr taupumą ir ju rūpesnį šalies ateitimi. Įveik!os susiaurinimo, apie

r J r ruošiamą platinti s. m. Chi-
-------------- ---------------- --------------------------------------- -  cagoje Tarptautinėje

les iškiltų kokių neaiškumų, Į nejimo 
juos sprendžia PLB Kultu-, dar būdamas prezidentu, ge

kai pritaria, pareina nuo įsitikinimų, nuo asmeninių inte
resų ir nuo pažiūrų į krašto ateitį.

Vienas tik klausimas taupiųjų žmonių argumentuose

ros Taryba.
PLB Kultūros Taryba

SOVIETŲ SPAUDA 
IR JOS TIRAŽAS

nerolas kalbėjo prieš futbo
lo rungtynes padangėse, bet 
kai rusų “Sputnik” išjudino 
Amerikos visuomenę, Eisen- 
howerio vyriausybė visgi su- 
mėnulio? — Ne. Taip bent 
mano buvęs prezidentas, ku
rio nuomonė daug sveria

• i a,r _ •____ i_-vyn- Arrucos vicnyoc
Kadaise, .... ......Afrikoje, Abisinijos sos

tinėje Adis-Abeba 
renkasi

Vlikas budi
1. šiemet YTJKo praplės-1 l.vvaujančių ir nedalyvau- 

.u- : m luJb posėdžia- . .. <ų \ Liriu, ,eigu tokį su-
vo jau keturis kartus. Labai sirinkimą PLB Centro Val- 
svarbūs dalykai — tarptau- dyba sušauktų, 
tinių įvykių raida reikia ne 3. Gegužės vidury VLIKo
tik stebėti, reikia ją aptarti 
ir reikia joje rasti savo veik
lai vietą ir priemones. Vie
nas iš klausimų buvo aptarti 
VLIKo veiklos išplėtimą ir, 
laikui atėjus, suaktyvinimą,

Elta New Yorke išleido 
penktąjį šių metų anglų kal
ba biuletenį. Juo aptariama 
prasidėjusi spekuliacija a- 
p;e trim Pabaltijo Valstybių, 
esančių sovietinėje okupa-

numatant galimų darbo prie-’» eijoje, apjungimą į vienin- 
monių susiaurinimą kitose! gesnį politinį vienetą. Ana- 
Lietuvos laisvinimo organi-1 lizuojamos Lietuvos jauni
zacijose.

2. Tęsiami tolimesni pasi
tarimai su VLIKe nedaly
vaujančiomis grupėmis ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba. No
rima VLIKo apimtyje ap
jungti didesnę lietuvių išei
vių masę. Tiek laiko dvasia, 
tiek konkretūs darbai iš vi
su mūsų organizacijų to rei
kalauja. Kiekviena organi
zacija turi savo sumetimų, 
kuriuos VLIKas giliai įverti
na. bet, turėdamas palikti 
VLIKu, negali visiems tiems 
sumetimams pritarti. Pasku
tiniame savo posėdyje ba
landžio 27 dieną New Yor
ke prezidiumas pritarė idė
jai susirinkti pasitarimui vi

mo ideologinės kovos su sa
vo vadais ir jų politrukais. 
Išryškinamas okupacinių jė
gų kovos smurtas prieš re
ligiją ir tikinčiųjų persekio
jimas Lietuvoje. Pavaizduo
jamas gyvenimas Lietuvoje 
iš žmonių iš ten į Vakarus 
atvykusių ir davusių plates
nių informacijų. Pasidžiau
giama Amerikos kongresu, 
kur nuolatos keliamos rezo
liucijos Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių laisvės rei
kalu. Įdėta platoka okupuo
toje Lietuvoje sovietinių 
faktų ir aplamai įvykių in
formacija.

4. Ryšium su VLIKo pa
reikštu pageidavimu, nauja
sis Ispanijos informacijos ir

viešbuty bus paminėta ”Voi 
ce of America“ estų, latvių ir 
lietuvių skyrių 12 metų su
kaktis. Į šį minėjimą pirmi
ninkas pakvietė vykti ir val
dybos vicepirmininką Ant.

irdoje knygelę apie Lietuvos. ;Rudį PriėrĮ,iman at^ks j 
būklę, dėl pasirengimų mi- - ‘

(E) Gegužės 5 d. spaudos 
dienos proga Maskvoje pa
skelbti duomenys apie so
vietų spaudos tiražus. Bend
ras Sovietijoje leidžiamų 
laikraščių tiražas šiuo metu 
siekiąs 78 milionus egz. t 
"Pravda“, partijos organas, j šiant gal ir nebuvo, 
kasdien pasirodanti vos 4'

mieste, 
posėdžių Afrikos 

valstybių galvos. Jie tarsis 
apie Afrikos vienybę ir apie 
dar kolonialinių valstybių 
valdomų Afrikos kraštų iš
laisvinimo pagreitinimą. 

Afrikoje prieš kelioliką
visuomenės dalies akyse. ! buvo tik viena kita ne- 

Todėl ir majoro G. Coop- Prik?ausoma valstybė. Da- 
er padangių kelionė turi ir ten Pndyg°apie 30 ir
politinės reikšmės, nors to- °ai ne galas. Net ir Ke- 
kios intencijos kelionę ruo- maisyto sąstato gyven- 

- ! tojų kraštas, eina prie nepri-
j klausomybės.

Kadangi tautos pradeda 
vis labiau kalbėti apie Viepuslapių (reta proga 6 psl ir j Ncgry kovingumą* 

daugiau) iš viso 6.7 mil. ~
Amerikos negrai pradeda

daugiau) 
egz., o Aukšč. Sovieto orga-

raštu davė savo sutikimus 
daug senatorių, kongresma-
nų ir taip pat dalyvaus JAV į nas> Chruščiovo žento Adžu- 

Taip pat pranešė, kad yra Informacijos direktorius E. j bėjaus redaguojamas, ’Tz-

nėti "Baisiųjų birželio tre-
mimų“ ir kt.

susirasmejama su kongres- 
manais Daniel Flood ir Ed
uard Denvinski, kurie yra j 
pateikę pasiūlymus sudaryti 
pastovų Pavergtoms Tau
toms komitetą Atstovų rū-

Murrow.
Lietuvos Nepriklausomy

bės — Vasario 16 d. — mi
nėjimo š. m. JAV kongrese 
jau spausdinamos specialios 
knygutės valstybinėje spaus-

vestių“ dienraštis turi 5.4 
mil. tiražą. Dar Sovietų Są-

vis griežčiau kovoti už savo
nybę kontinentų ribose, tai 
nenori atsilikti ir Afrikos

lygias teises, prieš pažemi- va Stybės. Jos tarsis apie ar- 
nančią segregaciją. Jie ilgai į Įlm ūkišką ir politinį 
laukė “revoliucijos” teismo bendradarbiavimą, tarsis ir
sprendimu, bet pagaliau įsi-jungoje leidžiama 1,000 žur- i .

nalų. Praėjusiais metais, pa- tlk,n0>kad Pne telsmM Pasl* 
gal sovietų statistikos duo
menis, pasirodė 79,000 kny-

muose. Bus pranešta vėliau, iš vis? j ?5 mi
kokia tolimesnė akcija bus j tos bibliotekos, JA Vveik.2
reikalinga įs ALT ir visos į jai ir kur tik bus reikaiO- I Pastarieji skaičiai klaidi- 
mūsų visuomenės pusės, kad . .
tasai pasiūlymas būtų už-t Pasikeista nuomonėmis 
girtas atitinkamuose komi- dėl bolševikų agentų pradė

tos akcijos prieš lietuvių vei
kėjus.

ALT biuras

tetuose ir Atstovų rūmų ple
nume.

Toliau apsvarstytas ALT 
suvažiavimo š. m. šaukimo 
klausimas. Nutarta suvažia
vimą šaukti Chicagoje rug
sėjo mėn.

Taip pat svarstytas Lietu
vių Kongreso 1964 metais 
šaukimas. Pasiryžta kongre
są 1964 metais šaukti sosti
nėje — Washington, D.C. 
Prieš tai smulkiau ištirti 
klausimus ir pačiame Wa-

PLB KULTŪRINE 
PREMIJA

Pirmoji Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kultūrinė 
premija skiriama šiems 
(1963) metams pasibaigus. 
Žemiau skelbiamos PLB 
Kultūros Tarybos priimtos 
ir PLB Valdvbos patvirtin-

į tos premijos taisyklės.
1. Laisvojo pasaulio lie- 

kad nuo šių metų gegužės 5 Į tuvių kultūriniam darbui

sų grupių atstovų, grupių da- turizmo ministeris pranešė, i

dienos VLIKo transliacijom 
j duota galingesnė 31 m. radi
jo banga. Be to, VLIKo pro
grama leista kasdien tris
kartus pakartoti.

ELTA

skatinti ir remti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Val
dyba skiria metinę 2,000 
dolerių premiją už literatū
ros, dailės ir muzikos kūri
nius bei lituanistikos moks-

sakymų reikia pridėti ir sa
vo valios. Atsidėti kitų gera

gų, iš viso 1.25 miliardų eg- ’ širdimi "^isada. užtenka
Negrai tun įvamų pne-

monių savo reikalavimams 
4<i * •• nėjimo reikalui. Bet siekti

na, nes į knygų kategoriją krapštė pinigų erdvės tyri- 
neabejotina. j.traukt, ir ,vai- vjsu' vg,• Amerik£ 
rus agitaciniai leidimai, bro- ••... h U . J, . . „J ’
siuros ir tai paprastai lei-l-.—l,^ __ . / , .fj-.__ , , . j.j . .. rūme yra ekonominis boiko-dziama labai dideliais tirą- A •paremti. Viena jautriausių 

negrai yra laukiami pirkėjai 
krautuvėse, bet yra didelių 
krautuvių su užkandinėmis 
ir restoranais, kur negrams 
neleidžiama kartu su baltai- 

’ siais valgyti. Tokias krautu-

žais.

ISPANUA

apie bendrą kovą prieš dar 
užsilikusias kolonijas Afri
koje ir, žinoma, apie savo 
vietą šaltajame kare...

Vienu klausimu Afrikos 
valstybėms gal lengviausia 
bus susitarti—tai dėl kovos 
prieš Portugaliją ir Pietų 
Afriką, kur bręsta rasių ka
ras. Portugalija, rodos jau 
pavėluotai, kalba apie savo 
kolonijų negrų buities geri
nimą, o Pietų Afrika, lyg njL 
simerkusi, žygiuoja i vidaus 
karą.

J. D.

Madrido radijo lietuvių 
programos — 31 m. banga

(E) Iš tautinio Ispanijos! ves negrai pradeda boiko- 
radijo Madride transliuoja- j tuoti, nebeina į jas pirkti ir 
mos programos lietuvių kai-! pirkliai šitą reikalą labai 
ba nuo gegužės pradžios su i greit pajunta, o todėl darosi
pakartojimais siunčiamos 31 
metro trumpąja banga. Pa

sukai barnesni.. Tokio boiko
to dėka išnyko segregacija

grindinė programa trans- visoje eilėje miestų net už- 
liuoiama 21:35 iki 21:55» kietėiusiose nietinėsAliuojama 21:35 iki 21:55 
vai. Lietuvos laiku (19:35— 
19:55 vid. Europos laiku), 
o pakartojimai perduodami

kietėjusiose pietinėse valsti
jose. Vien pereitą savaitę 
keliuose miestuose segrega
cija užkandinėse ir krautu-

8:25 vai. (6:25 vai. vid. Eu-Į vių restoranuose buvo pa
ropos laiku) ir 17:40 vai. naikinta. Kitur ji iškelta
(15:40 vai. vid. Europos lai
ku).

prieš visuomenę ir turės būti 
panaikinta.

geriausia dovana
Jei galvojate apie dova

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,** 
kaina minkštas vršeliais 14. 
kietai. $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo*’, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio ^Penktieji
* kaina $6.00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE KAS NAUJO BROOKLYNE! nepaprastai savo jėgas yra; 
paskyręs lietuviškai organi-Į 
zuotai veiklai. Organizaci- ’ 
jos jo pasigenda savo susi-i 
rinkimuose ir parengimuose, j 
nes juose visuomet suma-! 
niai, gražiai J. Baličas at- 

patartina apsirūpinti iš j likdavo pasiimtas pareigas.' 
anksto, nes vėliau gali pri- . Kitas veiklus lietuvis, or- 
trūkti. į ganizacijų korespondentas

Prekybininkas J. Karveli* Mr. V. Grėbliūnas, 6941 So.
apleido Bridgeportą

Lietuvoje, Kaune, buvęs 
žymus prekybininkas Jonas 
Karvelis, kartu su daugeliu 
naujųjų ateivių persikėlęs 
iš Europos j JAV, apsigyve
no Chicagoje. Čia, ilgai ne
delsdamas, svėrėsi savo į- 
prasto verslo — prekybos.

J. Karvelio prekyboje bu
vo gaunamos išleistos lietu
viškos knygos, laikraščiai, 
lietuviškos patefono plokš
telės (rekordai), šveicariš
ki laikrodžiai, rašomosios 
mašinėlės, tautodailės dirbi
niai — juostos, gintaro ka
roliai ir kitkas. Platinamos 
spaudos tarpe buvo ir Kelei
vis, kuris turėjo gerą pasise
kimą. Dabar J. Karvelio 
prekybos namai yra Mar- 
quette Parko lietuvių kolo

Washtenaw Avė., Chicago 
29, III. Bilietų kainos yra po 
2, 3, 4, 5, 6 dolerius. Jais

žodžiu, visi lietuviai pra
šomi iš anksto savo atosto
gas taip sutvarkyti, kad 
prieš liepos 7 d. galėtų atsi-

Antanas J ūsas, taip pat jau 
senokai gydosi minėtoje li
goninėje, todėl ir daugelis 
žinių apie organizacijų veik-

rasti Chicagoje. Ta proga, lą nepatenka spaudon, nes 
galės aplankyti ir Nepri- J nėra kas jas perduoda, 
klausomos Lietuvos pavilio-' Linkima J. Baličui ir A.! 
ną Tarpt. Chicagos parodo- Jusui greičiau pasveikti ir 

vėl darbuotis su savo gerais 
pažįstamais lietuvių organi- 

' zacijų veikloje.
Pinigai, loterija ir...

rožančiai

je ir dalyvauti Lietuvių tau
tinių šokių šventėje.
Gausiausia lietuvių išvyka 

j gamtą
«

Linksmas, gražus pa vasa-į 
ris, pasipuošęs žalumynais 
ir žiedais, visiškai užviešpa
tavo gamtą. Kiekvienas po vaistijoje 
buvusios šaltos ir nuobo-; piknike gv. Antano Roply- 

čiai padidinti ruošia loteri-

Lietuviai tėvai pranciško
nai Kennebunkpore, Maine 

įugpiūčio 4 d.
nijoje, 2715 West 71st St., Į džios žiemos dabar stengia- 
Chicago 29, III. Linkime ga-' si "atsigriebti“ ir tik gali- 
biajam prekybininkui Jonui! mybei atsiradus sprunka Į 
Karveliui puikiausios sėk-; atvirą orą atsikvėpti švelniu 
mės ir naujoje vietoje. i kvepiančiu laukų vėjeliu.

Lietuviai tarpt, prekybos Pirmą tokią didžiulę orga- 
parodoje ir lietuvių tautinių nizuotą lietuvių išvyką gam- 

iokių šventė ton rengia dienraštis Nau--
,r . . . WT jienos birželio 9 d. žinoma
Keleivio Nr. 19 esame ra-j me gučo sode, Willow 

šę, kad ------------- — ’

ją-
Tuo tikslu tėvai pranciš

konai išsiuntinėjo loterijos 
knygutes su atitinkamu tėvo • 
Jono Dyburio, OFM, pasira
šytu laišku. Dovanų tarpe 
randame ir 20 rožančių su 
vandeniu iš Liurdo, Prancū-

i a. ’ i5uco sooe, w iiiow yiioip Tokip rožančiai vra Chicagoje jvykstan- Cnrings 1111 Ten dabar ne- °cioie tarot nrekvbos naro- religine relikvija, todėl aruoje tarpt, prekybos pato- ištrypta vešliai žaliuoja 20-, jie tinka Ieisti loterijos bu
lė ir žydinčios obelys teikia j Loterijos bilietą gali nu-

savo navilionu laisvųjų pa- "e.P?I>r?s5?i ..glažų .;vai,zd?' i pirkti ir visai skirtingos re- 
SuL^lu^roe Raime I B’±miPlk* >ri ligijos žmogus. Ką jis darytų

doje bus atstovaujama ir 
Nepriklausomoji Lietuva su

NUSEKĘS VANDUO ŽADA BĖDŲ

Prie Neversin užtvankos ((atskill kalnuose) vanduo 
dėl sausos žiemos ir tokio pat pavasario nuseko net 
iki 68 / . Toks vandens nusėdimas atsilieps ir šiaurės 
rytu valstybėse, net N’ew Yorkas gali rudeni pajusti 
vandens trūkumą.

II-jai šokių šventei artėjant
Iki Antrosios JAV ir Ka- būtis, teikia žinias ir infor-i .nados Lietuvių Tautinių Šo- maciją didiesiems Chicagos 

kių šventės belikus vos pus-• dienraščiams, vietos spau- 
antro mėnesio (ji įvyks lie- dai, radijams ir televizijai, 
pos 7 d.), rengėjų darbai. Lietuviškoji informacijos
kasdien didėja. Bilietus pla
tintojai pardavinėja jau 
daugiau kaip mėnesis laiko. 
Iki šiol tėra išparduota tik

komisija, vadovaujama ko
ordinatoriaus J. Grabausko, 
jau parūpino lietuviškajai 
spaudai ne vieną pranešimą,

Surengė Juozo Stilsono 
mirties metines

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7 kuopa gegužės 11 d. 
surengė savo buvusio veik
laus -nario ir žymaus socia
listų veikėjo Juozo Stilsono 
mirties metinių minėjimą, į 
kurį atsilankė velionio šei 
ma ir, palyginti, ne toks gau
sus niujorkiečių būrys, koks 
galėjo atsilankyti. Iš toliau 
buvo atvykęs Jonas Herma
nas iš Sharpes, Fla., ir J 
Sonda iš So. Bostono, Mass

Minėjimui vadovavo kuo
pos pirm. Bronė Spūdienė. 
Jonas Vilkaitis, Kipras Bie
linis ir kun. P. Dagys pasa
kė tokiai progai tinkamas 
kalbas. Kalbėtojai pabrėžė 
velionio Juozo Stilsono ne
paprastą veiklumą socialistų 
tarpe, jo didelį pareigingu
mą, organizatoriaus ir pro
pagandininko sugebėjimus.

K. Bielinis tarp ko kita 
pasakė, kad žmogus, kuris 
nuoširdžiai savo klaidas pri 
pažįsta, ypač turi būti gerb 
tinas. Toks buvo velionis J. 
Stilsonas. Jis, susižavėjęs 
komunizmu, buvo nuvykęs 
į Sovietų Sąjungą. Ten jis, 
pamatęs komunistų kuriamą 
"rojų“, tuoj išsiblaivė, spru
ko iš jo ir, grįžęs į JAV, vie
šai prisipažino klydęs ir sto
jo kovon su komunizmu. Jis 
iš tos kovos nepasitraukė iki

kas tik galime, birželio 9 d. s taveS dėl šito nesibaiminama, nors Į na“. Jis bus pirmą kartą at
pasukime savo "armobilius“ ’ J - išįiuntinėiJ1 pereftą! noHntieji Seresniu.s
tais keliais, kurie veda į Bu-J ir ni-pk»s dėl šios lo- bi,ietos raginami paskubėti,met joje dalyvaus 33 valsty- čo soda — i Naujienų ge-u- ^denj ir niekas dėl sios lo-

bės ir pati paroda bus žy-!;“n^Xiką. !tenJ0S lalm,klU sudet’e?-.sa'
miai įvairesnė ir skirsis iš • ' vo
anksčiau buvusiųjų.

želio 19 d. ir tęsis iki liepos 
7 dienos. Pernai parodoje 
dalyvavo 26 valstybės, o šie

liktas pačios šventės metu. 
Šokiams gros 28 žmonių sim-

Yra atspausdinta 7,200 bi-' foninis orkestras, diriguoja- 
lietų. Jų kainos: S6 (ložė-mas muziko J. Zdaniaus, ku- 
se), $5, .$4, $3 ir $2. Iš toli- * ris atlieka ir šokių orkestra- 
mesnių kolonijų pirmasis į ciją. Šalia 16 šokių, kuriuos

Taipgi, kaip jau žinome, 
liepos 7 d. Chicagos Amphi- 
theatre patalpose, South 
Halsted ir 42nd Street, į- 
vyksta Lietuvių tautinių šo
kių šventė. Šventei bilietus

žinę-pikniką. į yQ nuomonės nepareiškė.
Sunkiai serga du veiklūs ! Tačiau jeigu koks geradaris

lietuviai būtų paaukojęs keletą,ro- bilietais apSirūpino V. Kiz- Į šoks "vyresniųjų“ šokėjų
Jau keletas savaičių, kaip , . . lnific iš (TT^si-! erunės. su šešiais šokiais na-

St. Anthony ligoninėj^, So ilr Baifo salpos darbui pa- 
Califomia ir 19th Street, gu-! tlkeklte man,m-tlkln’
11 gydomas žinomas veiklus’ būtų sukėlę nepaprastą 
organizacijų valdybų narys įkūniją uz religinių
12 n.iiz.. J "brostvų įsnevozijimą'. Opaštu galima įsigyti parašius .Joe Baličas. žmogus, kuris' ja^ar ^.ju ir ramu.

Bielinis reiškė pagei- 
velionįo veikla 

būtų plačiai aprašyta atski
rame leidiny.

Po kalbų Pranas Stanco 
sudainavo pora dalykų, jam 
akomponavo Lilija Šateikie
nė.

Minėjimas buvo baigtas 
vaišėmis.

Ž-tis

daryti pranešimai apie mar
gučių pobūvį ir J. Stilsono 
minėjimą.

Visų susirinkusiųjų bend
ru pasisakymu laikytina, 
kad tiek margučių pobūvis, 
tiek J. Stilsono paminėjimas 
pasisekė, nois svečių buvo 
tikėtasi daugiau susilauktu

Nutarta kitą LDD kuopos 
narių susirinkimą sušaukti 
tik rugpiūčio mėn.

Liepos 13 d. 3 vai. prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
įvyks tų dviejų drąsiųjų la
kūnų Lietuvai skilto žygio 
paminėjimas. Paraginti visi 
LDD nariai tose iškilmėse 
dalyvauti. LDD nariai buvo 
tie, kurie daug prisidėjo prie 
to skridimo rėmimo ir Da
riaus Girėno paminklo staty
mo.

Tą paminėjimą ruošia Da
riaus ir Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas, kuris ne
žada likviduotis.

Tai pagirtinas sumany
mas.

Birželio 16 d. bendromis 
lietuvių, latvių, estų organi
zacijų pajėgomis įvyks bai
siojo birželio bolševikų su
ruoštos žmonių medžioklės 
Sibiro vergijon sukakties 
minėjimas. LDD nariai žada 
visur ir visi atsilankyti.

Susirinkimui pirmininka
vo Br. Spūdienė ir sekreto
riavo A. Buivydienė.

Keleivio bendradarbis J. 
Buivydas po sėkmingos ope
racijos grįžo iš ligoninės.

LONG BEACH, CAL.

laitis iš Clevelando. (Užsi-j grupės, su šešiais šokiais pa 
sakyti galima pas V. Greb-- sirodys ir mokyklinis jauni- 
liūną, 6941 S. Washtenawi mas.
Avė., Chicago 29, III.) į Didžiausioji darbymetė, 

Visoms tolimesnių vieto- manau, vyksta pačiuose šo- 
vių šokėjų grupėms Chica-! kėjų ansambliuose: "Ateity-
gos meras R. J. Daily išsiun
tinėjo garbės kvietimus.
F Pirmosios šokių šventės 
vadovas Bruno Shotas jau 
kuris laikas apvažinėja 
šventėje dalyvausiančias šo-• 
kėjų grupes šokių suvienodi
nimo ir išlyginimo reikalais.1

Įdomus koncertas
Gegužės 25 d. 6 vai. vak. 

Long Beach Lietuvių Klu
bas rengia koncertą-šiupinį 
Machinist salėje, 728 Elm 
Avė., Long Beach, Calif. 
Programoje dalyvauja mu-

. nrk . .... zikai Marija ir Stasys Kal-
narių susirinkimas j Vaičiai, aktoriai Ona ir Ahd- 

Gegužės 12 d. įvyko vie-Į r’us Mironai, solistas teno- 
tos LDD kuopos narių eili-j ras Vincas Saras ir Long 

' Beach Lietuvių Klubo cho
ras, vadovaujamas muziko 
St Kalvaičio.

Klubo valdyba nuošir
džiai kviečia parengime da
lyvauti Long Beach, Los An
geles ir kitų apylinkių lietu
vius, jų bičiulius ir pažįsta
mus.

Bus šokiai, bufetas ir ska
nūs lietuviški valgiai.

Klubo valdyba

nis susirinkimas. Buvo pa

si instituto studentai.
Ta proga suruošta ir Maž

vydo raštų parodėlė, kurio
je išstatyta 16 būdingesnių 
jo raštų nuotraukų. Išleistas 
liuksusinis, didelio farmato, 
gerame popieriuje leidinys 
"Martynas Mažvydas“, ku
riame telpa Domo Veličkos 
įžanginis straipsnis, institu
to studento Martyno Lekšo 
studijėlė apie Mažvydą, išti
sas fotografuotas M. Maž
vydo "Katekizmo“ tekstas ir 
paaiškinimų žodynėlis. Iš vi
so 110 puslapių.

Pedagoginiam Institutui 
už šį kruopščiai atliktą dar
bą priklauso didelė ir pelny-

je '‘Dainavoje“, "Žilvity
je“ ir kituose. Jų vien tik 
Chicagoje yra netoli dešim
ties. Manau, ir Bostone šo
kėjai nesnaudžia...

Antrosios šokių šventės 
programos vadovu sutiko 
būti žinomas Clevelando lie-

Paaugliai nenuoramos 
trukdo poilsį * z

Biznis, biznis ir ciar kartą 
biznis mūsų krašto gerovę 
kelia ir kartu ją drumsčia, 
kelia ir nepasitenkinimus. 
Štai gaminamos kad ir to
kios vaikams petardos, ku
rias vaikai perka ir sprogdi
na. Tedaro tai dienos laiku,

JAU I5£JO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir»apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
Išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos’ ‘i^Vjdekas'dėftonieko ne- 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje > . — ----- ’-j-
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusį Nevv 
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

I

Baigiamas paruošti ir šokių tuviškųjų grupių šokių mo- 
šventės leidinys—vadovas, kytojas Liudas Sagys.
Jame bus šokių paaiškini- D »
mai lietuvių ir anglų kalbo-; '
mis, trumpi straipsniai apie Gegužės 11 d. Chicagos 
lietuvių tautinius šokius, i Jaunimo Centre įvyko Peda- 
šventėje dalyvaujančių gru-' gcginio Lituanistikos Insti- 
pių nuotraukos bei aprašy- ; tuto suruoštas pirmosios lie- 

ir trukdo po dienos darbųįmai (dalyvaus 40 gnipių),į tuviškos knygos autoriaus 
pavargusių žmonių poilsį. vadovas po Chicagą ir kita Martyno Mažvydo 400 me
lages policija yra labai! naudinga informacija. Re-į tų mirties sukakties mineji- 

aktyvi persekioti automobi- daktonus--Donatas Biels-; mas F....wv.w ne
lįstus ir mėgsta prie jų pri- ki». Dailininke—\ ida Kns-į Dai . A. Valeskos pneziu-i ta mūgų pa(jėka ir pagarba, 

v ii t t — • -v-i ’oito kibti kaip musė prie medaus, tolaitytė. Spausdinama apie: i oje papuoštoje scenoje įns-
laikrasčius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai velke laisva- Ta- nebloga bet ji turė-l 5’00() egzempliorių. Rainuos! tituto studentai atliko jdo-
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis< daugiau dėmesio kreipti! . ................ m1^ b ?raži^i instituto lite-
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- jr į kitas įstatymų vykdymo* ~Nakvinių* komisijai (pir-
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautis- sritis. 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės. Prigriebti reikėtų švaros 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai» nesilaikančius, šunų savi-
aukoio pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus ninkus, kurie savo šunims 

_ leidžia teršti miesto gatves,
pieveles ir parkus. Prižiūrėti 
labiau autobusų sustojimo 
vietas, kad moterims nakties

sakytų. Tačiau visa bėda, 
kad tokie paaugliai vaikai 
tas petardas salvėmis sprog
dina apie 10-11 vai. vakare

Vėl veiks "Margučio“ 
radijo valanda

LAWRENCE, MASS.

nepriklausomai Lietuvai.
Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or

ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža kny^s tu- metu yažiuoti nebūtų tokia 
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- baisi rizika būti užpultoms, 
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarai* kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4-00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

IMLBnsdirtT So. Boston 27.

kaip dabar yra. Taipgi labai 
apgailėtina, kad teismai yra 
nepaprastai gailestingi viso
kiems išsigimėliams, krimi
nalistams ir kitokiems nusi
kaltėliams. Jie yra nepa

laimos lektoriaus Domo Ve- 
mininkas Avižienius) jau liekos paruoštą programą, 
prisiųsta daugelio grupių są-( Pavyzdingus referatus 
rašai. Kanadiečius šokėjus į skaitė Teresė Pautieniūtė 
pasiėmė globoti ir apnakvy- ("Martynas Mažvydas ir jo 
dinti Jaunimo Centro Stu- raštai“) ir Mykolas Drunga 
dentų Ansamblis. ! ("Martynas Mažvydas —

Anglų kalba spaudos ir į pirmojo lietuviško elemen- 
informacijos komisija, ku-į toriaus autorius“). Literatū- 
riai vadovauja Leonas Nar- riniame montaže, kuriame 

• muzikiniame fone buvo pa- 
j rodyti net 24 lietuvių rašyto-

prastai švelniai baudžiami, .m Mažvydo ir K
ir šiuo atveju nukenčia tik Donelaičio iki Liūnės Sute- 
padorūs, geri Amerikos pi- m0R ’r Miško brolio-partiza- 
liečiai. no^ kūriniai, turėjo progos

J. J-tis gražiai pasireikšti vos ne vi-

Kuri laika tylėjusi "Mar
gučio“ radijo valanda vėl 
pradės savo programas ge
gužės mėn. 20 dieną iš 
WTAQ radijo stoties, La 
Grange, 1111. ši lietuvių itin 
pamėgta muziko Antano 
Vanagaičio Įsteigta lietuviš
ka radijo programa bus gir
dima penkis kartus savaitė
je, nuo pirmadienio iki

Metinės pamaldos ir 
gegužinė

Lietuvių tautinė Katalikų 
parapija kasmet iškilmingai 
švenčia Kapų puošimo die
ną (Memorial Day). Jos ka
pinės yra prie Narth Lowell 
kelio Methuen.

Šiemet pamaldos bus ge
gužės 30 d., ketvirtadienį, 11 
vai. ryto Tautinėse kapinė
se. Po pamaldų veiks skanių 
valgių bufetas, kuriam va
dovaus prityrę šeimininkai 
Petras ir Marytė Kurgonai. 
Bus įdomi meninė progra
ma,, šokiai, kuriems vado
vaus Stasys ir Vladislava 
Kandrutai. Be to, bus įvairių 
laimėjimų, kuriuos tvarkys 
pirm. Leopoldas Pieslak.

Visi yra prašomi tą dieną 
penktadienio, 8:30 - 9:30 j skirti mūsų ruošiamoms iš- 
val. vakare. Reikia džiaug- kilmėms.
tis! Gana tušti vakarai buvo Kun. J Gaspariūnas 
pasidarę be "Margučio“... jr

Parapijos Komitetas
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Mirusieji gerbiami 
komunistiškai

(E) “Literatūra ir Me - , -
nas” (14 nr.) paskelbę D.j ‘ d> y

Gegužės l'ją: valio, ura ir 
da zdrastvujet!

(E) Gegužės 1-ją pagal 
jprastą tvaiką Lietuvos 
miestuose buvo organizuoja
mi paradai, minėjimai, mi- panevėžiečiai kurią ’tradi-! Lietuvos

100-sios gimimo metinės.
1938 m. Varšuvoje miręs,!

Lenkijoje 35 metus išgyve-! 
nęs pedagogas, aušrininkas,' 
rašytojas, žinomojo “Kur 
banguoja Nemunėlis** auto
rius, kaip dabar nurodė Vil
niaus “Literatūra ir Menas“ 

visą laiką palaikė
• / , • .i glaudžius ryšius su lietuvių

Gudelio laišką apie tai, kaip; iiteratūra aktyviai dalyva-

kams, moksleivijai ir kt., tri-| gerbiami atitinkamu aktu, 
būnoje stovėjo visi svarbie-1 atlikus R. Roždestvenskio 
ji partijos, valdžios pareigu- poemą ”Requiem“, R.- Wag- 
nai su A. Sniečkum, J. Pa- j * ei io gedulingą maršą, pa- 
leckiu ir M. Šumausku prie-! skaičius S. Neries ir kitų po
saky. Pasak Vilniaus radijo, etų kūrybos. Dabar tikimasi, 
kiekviena kolona, pražygia- kad ir kitais metais mirusie
vusi 
tai
zdrastvujet
žės pirmosios proga darbi- šiųjų pagerbimo papročių 
ninkai, kolchozininkai buvo sukūlimas pareikalausiąs 
verčiami visus planus viršy- daug pastangų, kantiumo li
ti, kelti darbo našumą. 1 takto.

Jaunimas “kaip papūgos 
lenkiasi, jei kas atkeliavo 

iš Vakaru“

(E) Dėl lietuviško jauni
mo vakarietiškų Įtakų Jur-

visuomenes gy- 
laikraštis,1 

kad 
plati-!

nęs “Aušrą“, “Šviesą“, rasi- >
nėjo dar 1883 m. “Aušrai“, ; 
o 1905 m., atstovaudamas į 
Lomžos lietuviams, dalyva-; 
vo Didžiajame Vilniaus sei
me. Dauguma 20 amž. pra-! 

YT' džioje mokyklų chrestomati-.
KzU cLr oitiniiirtCA irlot-i •

RODO POLICIJOS SUMUŠTUS PEČIUS

komikas Diek Gregory, 
eijoje Biraaingham. Ala.

» jos apkultas. Sugrįžęs 
ciasta. ui.

dalyvavęs negru demonstra- 
. buvo suimtas, gerokai poiiei- 
i Chicagą, rodo savo pečius

Minėjo spaudos dieną, 

gyrėsi laikraščių platinimu

(E) Gegužės 5 dieną viso
je Sovietijoje minint vadi
namą spaudos dieną (ji at- 
žvmima tik sovietuose ir rv- j barke buvo suorganizuoti
tų bloko kraštuose), apie! diskusiniai pasisakymai (74 
spaudos vaidmenį plačiai nr. “Komjaunimo Tiesa"), 
rašė “Tiesa“ ir kiti laikraš-; Esą, buvo piktintas! kai ku-
čiai, skelbė Vilniaus radijas. 
Žinoma, keltas tik komu
nistinis žodis** spaudoje, o 
daugiausia Lietuvai nusipel-

rių jaunuolių anoniminiais 
pasisakymais, pvz. :“Aš gy
venu tik kaną ir noriu, kad 
mano gyvenimas būtų kuo

niusiais publicistais paskelb-! lengvesnis. Duokite man pi- 
ti Angarietis, Kapsukas, Ei- i nigų...“ O ką jaunuoliai da- 
dukevičius, Požėla ir kt. Pa-; rys su pinigais? Kiti į tai at- 
grindinis minėjimo tikslas—
pabrėžti spaudos reikšmę, 
komunistiniai auklėjant gy
ventojus.

Ta pačia pioga Lietuvos 
valdinė spauda gyrėsi ry
šiais su skaitytojais (esą,

kymėlių priklausė Sakalaus- į 
ko plunksnai. Dabar Vii-į 
niaus laikraštis tegalėjo pa-: 
siguosti, kad prieš 100 metų ‘ 
gimęs rašytojas nevengęs at- ‘ 
skleisti socialinius prieštara
vimus, kad jis stiprinęs “re
alistines" lietuvių literatūros! 
pozicijas, pagaliau pripažin- j 
ta, kad kai kurie Vanagėlio 
posmai "savo nuoširdumu ir 
išraiškingumu prilygsta liau
dies dainoms ir iki pat mūsų 
dienų gyvi liaudyje.“ O 
“Tiesos" (100 nr.) kores
pondentas pas Vanagėlį ra 
do
neatskleidęs gilesnių socia
linių prieštaravimų...
Elektrėnuose — 3,000 gyv.

(E) Balandžio 19 d. Elek
trėnų miesteliui sukakus vie- 
neriems metams (pernai ši-

Lietuvių visuomenei
Gražus birželio mėnuo 

lietuvių tautos istorijoje pa
ženklintas tragiškais įvy
kiais. 1940 m. birželio 15 d.

tūkstančiai mūsų tautiečių 
išvežta mirti ir tūkstančiai 
nužudyta krašte.

įvairiomis formomis ir
Sovietų Sąjunga, sulaužyda- priedanga, neva savanoriš-

sakė: “Geriausiu atveju iš
leis užsienietiškiems skudu
rams ir ūžavimui**. Vienas 
Jurbarko jaunuolis, Algis, 
aiškino:
leiviški drabužiai, džiazo '•
muziKa, \ aKarietišKi šoriai.: nįaus radiją. Esą, pusė mies

ma visas tarp jos ir Lietuvos 
padarytas sutartis, karine 
jėga okupavo Lietuvą ir pri
metė lietuviams baisųjį ko
munistinį režimą. Lietuva

nenuoseklumų, . jis esąs Į netcLo laisvės. . Prasidėjo 
skurdas, vargas ir rusiškas 
bolševikinis teroras.

Metams praslinkus, 1940 
m. birželio 13*14 dienomis 
lietuvius sukrėtė naujas oku
panto paruoštas smūgis — 
pradėtas pačios lietuvių tau

tam naujam miesteliui, neto- 
jaunuons, Algis, į jj Vienio, buvo suteiktas 

Mums patiko... sti-j tok§ vardas), toji sukaktis 
paminėta spaudoje, per Vil-

laiškų per dieną prisiunčia- j Argi palyginsi mūsų batus 
ma 6u0) ir pakilusiais tirą- su importiniais?“ Tuo tarpu 
žais. Skaitytojams priminta,' patikimieji Algiui nurodė: 
kad “Tiesos“ spausdinama i ’Kai kurie žmonės dusdami
210,000 ir kad kiekvienam i giria Vakarus. Bet reikia bū- 
1,000 Lietuvos gyventojų; ti akiam ir nematyti Vaka- 
tenka po 800 periodinės! ruošė nedarbo, lūšnų, pa- 
spaudos. ’ prastų žmonių, pasmerktų

skurdžiam egzistavimui, tra 
gėdiju...“ Vėl kiti jaunuo- 

, liai atšovė: “Kas tiesa, tai 
(E) Pagal Maskvos tak-1 tiesa.Kartais mūsų produk-

Lietuvoje liaupsintas 
“legendarinis“ Castro

tiką, ir Lietuvoje, Kubos | cijos kokvbė esti bloga..?“ 
Castro viešėjimo dienomis pokalbyje skundėsi ir jur-
Sovietijoje, skelbti platūs 
pranešimai apie viešnagę, 
spausdinti eilėraščiai “le- 
gendarinio didvyrio“ gar
bei ir par*.

Pagal “Tiesą“ (103 nr.,į 
geg. 1 d.) į Kuba siunčia
mos (aišku, Maskvos nuro
dymais) tokios Lietuvos į- 
monėse pagamintos prekės: 
universalinės frezavimo ir 
gręžimo staklės, elektros

barkietės merginos: “Į šo
kius dažnokai kai kurie vai 
kinai ateina įkaušę, o mes 
apsipratome su tokia padė
timi. Juk tai abejingumas...“

Ekranus užplūsta blankūs, 
žalingi kūriniai...

kiems darbams ir pan., oku
pantas vykdo lietuvių tautos 
naikinimą iki šiai dienai.

Kad nuslėptų savo nusi
kaltimus, okupanto agentai 
laisvame pasaulyje dar sten
giasi apšmeižti mūsų veikė
jus.

Mes, laisvėje būdami, ne
galime tylėti dėl okupanto 
vykdomo lietuvių tautos nai
kinimo.

Amerikos Lietuvių Tary-

Sunku naujas tradicijas kurti
(E) Komunistai Lietuvo- etas... Kraštotyrininkų d-jos 

je susirūpinę naujųjų, bolše- pirm. A. Stravinskas manė, 
vikinių tradicijų kūrimu, kad daug galėtų padalyti, 
Spaudoje tam reikalui skai- ugdydami naujas tradicijas, 
tytojų pasisakymams nema- tos draugijos nariai, o žur- 
ža vietos paskyrė “Literatu- nalo “Meno saviveikla“ re- 
ros ir Meno“ savaitraštis, ba- dakcijos atstovas A. Vengris 
landžio mėn. viduryje suor- iškėlė būdingą dalyką — 
ganizavęs specialų pokalbį kultūrinu darbas kol kas 
tiek apie naująsias tradici- Lietuvoj nesąs reikiamai su- 
jas, tiek ir apie ateistinės, derintas.
priešreliginės propagandos Prieita nuomonė, kad rei- 
kelius, uždavinius (Plg. “Li- kalinga kurti organizacinis 
teratūra ir Menas“, nr 17, centras, kad tenka ieškoti, 
Lai. 27 d.). Pokalbyje daly- tradicijas kuriant, subtilių 
vavę lietuvių liaudies kūly- formų... Pajudėta tik miru- 
bos, istorijos ir etnografijos šiųjų pagerbimo srityje, nes, 
žinovai, ateistiniai agitato- esą, šiuo metu Kultūros mi- 
riai bei kultūros darbuoto- nisterijoje jau ruošiamas 
jai, saviveiklininkai, jau pa-; Mirusiųjų dienos paminėji- 
čioje pradžioje (pedagogi- mo projektas. Jau kitas klau- 
nio inst. dėst. P. Pečiūros simas, ar tas projektas pa- 
žodžiais) pripažino, kad tas vyks įgyvendinti tikrovėje.
naująsias, komunistines tra-• ---------------------------
dicijas Lietuvoje įvesti ne-, PAVERGTŲJŲ
vyksta, kad jos dažniausiai; REIKALAVIMAI
pažymimos atsitiktinai ai*• ---------
net ir visai užmirštamos. Net Tris dienas posėdžiavusi 
dažnai niekas nežino, kaip Strasburge Pavergtųjų Sei- 
rengti tas naująsias šventes, mo Konferencija gegužės 7 
Joms sudaryti pasiūlyta nu-j d. baigėsi, priimdama atsi
statyti tvirtas kalendorines1 šaukimą į Vakarų Europą, 
datas. i Pavergtųjų Seimas reikalau-

Kiti nurodė, kad nesą ga- Ja:
Įima sutikti su tais, kurie L Kad Vakarų Europa vi- 
siūlo kurti naujas tradicijas, sose konferencijose, kuriose 
atmesdami turtingą praei- dalyvauja Sovietų Sąjunga, 
ties tradicijų palikimą. Rei- keltų tautų apsisprendimo 
kia, pabrėžta, atrinkti tai, teisės vykdymą Albanijoj, 
ką liaudis per ištisas epo- Bulgarijoj, Čekoslovakijoj, 
chas esanti sukūrusi gero,, Esijoj, Latvijoj, Lenkijoj, 

Lietuvoj, Rumunijoj ir Ven

tos fizinis naikinimas. Nak- ba kviečia visas patriotines
ties metu tūkstančiai ramių 
Lietuvos gyventojų miestuo-

organizacijas ir plačiąją lie-j 
tuvių visuomenę ruošti tų 

pa minė j i-se ir kaimuose buvo ginkluo- tragiškų įvykių 
tų okupantų apsupti ir šu

to gyventojų kasdien miestą j imti. Lopšiuose beguli kūdi- 
palieka,

TllUlflIia Wlll»

sviesaus, ir visa tai pritai
kinti šiai dienai. Doc. Z. 
Slaviūnas, iš pedagoginio; 
instituto, kalbėjo, kad jo1 
nuomone, reikia atmesti ne-j 
priimtinas senąsias tradici-'• 
jas, reikia atrankos ir, esą,'

gnjoj.
2. Kad pasipriešintų Sovie
tų siekimams pagal vadina
mą salami taktiką sutvirtin
ti Kremliaus padėtį atskirų
f miltini?? s of.

tautos kankinius, pa-
vyksta

reikia duoti papročių, tradi-i «v=
I riitt svl1^* kaiP V- Berlynas ir

pan., ir kad pateiktų visoms 
iš 2-jo pasaulinio karo kilu
sioms problemoms spręsti

įen miestą imti. Lopšiuose Deguų *u«i - j-. •aptarnauti! kiai «- paliegėliai seneliai smerkti okupantą ir faktais! «JU pakaitalą, kuns padėtų
i ■ —- -- i -------nušviesti jo nusikaltimus, ugdyti komunistinę etiką ir

prašyti JAV vyriausybę da* moralę... Tas pats Slavių
goniai ir tie nebuvo palikti ryti žygius sustabdyti Hetu- 
____ uz* *rz__ : _ vili fonine n»ilrinim> ir ui-

šiliminės elektros stoties ag-1 buvo sugrūsti į gyvulinius 
legato. Dabar Elektrėnuose i vagonus. Ligoninėse gulį Ii
esą apie 700 butų “su visais’ 
patogumais“, o gyventojų— 
daugiau kaip 3,000.

Lietuvoje klausiama—
Kur gauti plokštelių?
(E) Lietuvoje susirūpinta 

klasikinės muzikos plokšte
lių trūkumu. Pasirodo, estra
dinės (lengvosios) muzikos 
plokštelių netrūksta, bet ma
žesniuose miestuose sunku

ramybėje. Tėvai atskirti nuo vių tautos naikinimą ir už 
vaikų, žmonos nuo vyrų sun- tarti kankinamai Lietuvai 
kiai įsivaizduojamose sąly- atgauti laisvę ir nepriklauso- 
gose buvo išgabenti nežino-
mam likimui į kalėjimus, į Suburkime savo jėgas, 
koncentracijos stovyklas, į minėdami šias tragiškas lie-

nas dar nusiskundė, kad Lie- 
tuvoje dar esama maža j spl endi'mo 
spausdintų liaudies kūiybos,' 
papročių šaltinių, kad čia 
tenka traukti talkon Moks-

planą, paremtą tautų apsi- 
teisėmis ir as

mens laisvėmis.
3. Kad pasirūpintų įrašyti

lų akademija, rašytojai, dai- į -1 /Jungtinių Tautų pilnaties 
lininkai, kad specialus cent- kiekvienos sesijos darbų eilę

IedhXotoio vande-i tuviams dienas, ir negailėki- ras turįs rūpintis naujų tra- Centro ir Rytų Europos tau- 
tolimas Ledin*uotojo vande-j ________ »____• ______.. tu ansfenmnHimn klausima
nyno sritis, kur varge ir kan- me «avo Pastangų nei aukų
čiose didžioji jų dali, baigė kovoįc UŽ. UutO#
savo dienas. Saujelė mūsų vergij°s pašalinimą, 
brolių ir seserų teliko gyvų Chicago, 1963. V

tų apsisprendimo klausimą, 
kol tam sprendimui bus su
dalytos laisvos sąlygos, ir 
kad pareikalautų Jungtines 
Tautas įpareigoti savo Ko
misiją Kolonializmui Likvi-

__________________ , liaudiškomis-tautinėmis tra-
MOŠŲ ATSTOVO ANGŲ- į diciJomis- i nutarim? kotoSmo kiau?

A. Vyšniauskaitė, istori- simu vykdyti Centro ir Rytų

dicijų puoselėjimo klausi
mais. Dar jis pabrėžė, kad

! tos naujos tradicijos neturė- 
; tų įgauti kosmopolitinio po-

gauti plokštelių su Beetho- į, dabar įj jų laiškų ir vieno Amerikos Lietuvių Tarybo» budz,° nei^lama į)rasme’tai 
\ eno, Čaikovskio ir kt. kom-; kito čia atvykusiu sužinome, Valdyba ’ jos turėtų būti siejamos su
pozitorių kūryba. Laiškuose 

Literatūros ir Meno“ sa
vaitraščiui (16 nr.) skaity
tojai nusiskundė, kad tik ra-

(E) Maskvoje vykusiame! d.ij0 bėgomis galima išgirs- 
Sovietų S-gos kinematogra-j K. Čiurlionio 'Mišką“ 
tijos darbuotojų s-gos pie-’ ar ”Jūrą“, jo fortepioninius

. . , ... inume dalyvavęs A. Vėsulasmotorai, radno ir televizijos i • -*□-• z , „T mare,! detalės elektros aVO !sPu,tz,uos« (plg- Llt 
ir Menas“, 17 nr., bai. 27) skaitikliai, durnų siurbliai, I,,.., „,J. - .. . nurodė, kad plenume nusi-agregatai, stalines gręžimo i ,staklės, bį to, su Kibi u,,.,-! skųsta, jog , ekranus ”tebe-

keli
turi į

mėsos kombinarysius 
tai.

Kai nusikaltimai ima 
kartotis

jog lietuvių kapais nusėtas 
Sibiras, Altajaus kraštas ir 
kitos Rusijos sritys.

Tie baisūs sužvėrėjusių 
bolševikų veiksmai amžiams, 
neišdils iš lietuvių tautos 
kančių istorijos.

Aprimus karo veiksmams 
ir bolševikams vėl okupavus 
Lietuvą, buvo pakartoti tie 
patys nusikaltimai — vėl

ifOJE NAUJAS ADRESAS
! jos mokslų kandidatė, nusi- Europoje. Ir pagaliau__
: skundė, kad neturima senų- 4. Kad Vakarų Europa su-

l ? O i 4- 1_ _ *1
J. VENCKUNAS 

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

jų papročių rinkinių ir kad 
politinės ir mokslinės litera
tūros leidykla jau nuo

si laikytų nuo bet kurių veik
smų, kurie tiesiog ar netie-

L- -1 -G- - • -2 isi°g sutvirtintų sovietinį iau delsia išleisti jai įteik- j viešpatavimą ir dabartine
preliudus ar harmonizuotas 
liaudies dainas. Veltui muzi
kos mylėtojai ieško Čiurlio
nio muzikos įrašų Vilniuje ir 
Kaune, be to, pasigendama 
ir plokštelių su Kipro Pet
rausko, Antano Sodeikos, A- 
leksandros Staskevičiūtės į- 

arijomis ar dai
nomis.

Lietuvos pušis auganti ir 
šiaurėje

(E) Vilniaus radijas pra
nešė, kad Lietuvos pušis pui
kiausiai galinti augti ir toli
moje šiaurėje. Lietuvos miš-

______kininkai pasiuntę pušų sėk-
esant, sunku patikėti Vėsu- ĘareHJ°s miškų ūkiui. O

plūsta blankūs, lėkšti, ne
reikšmingi, o neretai ir idė
jiškai žalingi, pretenzingai;'5n.sanuros.c 
manieringi kūriniai“. Nege- c‘ainuotomis 
resni reikalai ne tik su gru-

(E) Kalbėdamas Lietuvos ar moldavų filmais, bet' _ ' . ... .. -I-a_ • r i • 1 .ir lietuviškosios kinemato
grafijos srity. Vėsulas čia 
meta kaltinimą: lietuviški

A. Sovieto diskusijose (nr 
95 “Tiesa“) LKP CK sekr.
A. Barauskas nusiskundė, t ____ __ ________ _
kad jei nereaguojama į pa- filmai esą idėjiškai ydingi, 

meniškai skurdūs, pseudo- 
novatoriški. Tokiai padėčiai

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50

se

tą panašaus pobūdžio kny- pįdžtj Centro ir Rytų Euro-
gą... Esanti tik Istorijos ins- * -------- - -
tituto Archeologijos-etno-
grafijos sektoriaus paruošta 
knyga “Lietuvių etnografi
jos bruožai“.

Naujomis tradicijomis su
sirūpinę aptarė ir naujųjų

poje. NATO narių ir vadi
namo Varšuvos pakto daly
vių tarpusavio nepuolimo 
sutartis, jei tokia būtų, tik
riausiai Centro ir Rytų Eu
ropoje būtų suprasta kaip 
nuolaida Kremliui paverg-

vestuvių, laidotuvių papro- tosios Europos sąskaita.x:..~ kt.._• i__ x__  __

žeidimus, jie ima kartotis.
Štai kas įvyko Šeduvos že
mės ūkio technikume: spi
ritas, skirtas mokslo tikslam, 
buvo pradėtas naudoti gėri
mui ir net apmokėjimui už 
darbus. Valstybės lėšomis 
buvo apmokami asmeniniai 
telefono pasikalbėjimai, e-1 tas R. Vabalo režisuotas fil- 
lektros energija naudojamai mas “Žingsniai naktį“ 
darbuotojų butuose... Virš-; 
normatyvinės medžiagos bu-j 
vusios nurašytos, paslėptos į I
“juodą sandėlį“ ir tai sudarę • (E) Balandžio mėn. ir

lo džiaugsmui, kad, galimas 
dalykas, į Maskvoje vasarą 
rengiamą III-jį tarptautinį 
filmų festivalį būsiąs siun
čiamas Lietuvoje pagamin-

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00

J?!?!”1?8’ ! Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
nės, Kauno miškų tokių sėk
lų siuntos iškeliavusios į Lat
viją, Estiją ir toliau į šiaurę. 

JeiRu jauties visai nelaimin

gas, visuomet skundiesi savo 
aplinkybėmis, savo sunkiu liki
mu, savo neturtu, neužmiršk, 
kad tūkstančiai žmonių būtų 
laimingi, jei galėtų gyventi ta- 

puikiausias sąlygas grobsty- Lietuvoje paminėtos Ksave- vo būklėje.
ro Sakalausko - Vanagėlio Swett Marden

Ks. Sakalausko-Vanagėlio 
100-<ios gimimo metinės

1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt
Čicagietės įspūdžiai komuni*tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .....................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis

čius. Nusiskųsta: vadinamos 
i komjaunuoliškos vestuvės 
dažnai būna šabloniškos, ne
įdomios. Laidotuvių papro
čiai, pasirodo, esą viena 
jautriausių vietų, nes, esą, 
kaip tik čia “su savo paslau
gomis dažniausiai skverbia
si bažnyčia.“

Daryti priekaištai Lietu
voje kuriantiems rašyto
jams, poetams, kompozito
riams. Vis trūksta gerų pro
ginių dainų, muzikos. Pasak, 
Liaudies meno rūmų direk-j

Savo atsišaukime Paverg
tųjų Seimas pabrėžė Euro
pos ir jos laisvės nedalumą 
ir Centro bei Rytų Europos 
reikšmę Rytų-Vakarų santy
kiams ir jos priklausomumą 
Vakarų kultūrai.

Kor.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje/* DAUG PA-

toriaus S. Sverdiolo, kai už-.'VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
pernai buvęs paskelbtas pro- Į gTAIS 
ginių dainų konkursas, tai' VIRSAIS $4.00,

196 puslapiai, kaina ......................................................  $2.00 jame dalyvavo tik vienas po- KIETAIS—$5.00
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— Matai, Maiki, aš jau kas dar savo nuomonės ne
čia. pasakė.

— Gerai, tėve, gerai, kad

— Iš tikrųjų, tėve, viena: 
jų organizacija to ir siekia.! 
Ji vadinasi "Black Mus-i 
lims“. Ji nepritaria tiems' 
negrams, kurie kovoja už * 
vadinamųjų "integracijų

Linelį sėsime
J. KAMINSKAS

. Tur būt jokis kitas lietu- džiūtų, saulės spindulių ir 
mišrias mokyklas, valgyklas . au<,į. amas augalas nėra vėjo veikiami. Po to eina 
ir tt. Pereitų savaitę jos \ a- reįkaĮįngas tiek darbo, tiek priešpaskutinis linui apdirb
ėtas Malcolm nasmpikė npp- _ .. . .. —_-is_ kįek veiksmas, kuriame reikė-

»J t

das Malcolm pasmerkė neg- lūpesiionet meiles, k
rų kun. Martyną^L.^Kmgą. jįnas įr tas vyko šimt- jo ir man dalyvauti,—linų

~................. .. me^a^ vyko sąmoningai, mynimas. Bet čia savo pa-
Esų, toks nes kiekvienas lietuvis su- sakojima apie liną kiek nu-

už vaikų naudojimų Birmin 
ghamo riaušėse.
žmogus negali būti juodvei-: prat0, kad be lino greit pasi- trauksiu, nes noriu kai kų 
džių vadas, kuris i pirmųjų jįĮ^gį be marškiniu ir be kel- į pasakyti apie savo tėveli, 
kovos liniją varo mažus vai- nių juk kiekviena motutė,! „ , b ž
kus, kad uz jų nugaros gale- dukrą palydėdama į platųjį j , , į ,)alankus žmogus.
acws?«5t sa sss,s1“ ■“ t *-■

j=> j venų ii V J pirmasis relormavo kaimis-

— O
limų susaidė?

— Tikrai niekas nežino,

kaip didelė ta mi. J°rUi
| le, kad „e,.keli yyi^iįs te-

tėve, nes Ui pusiau slapta * Tai įrodymas, kad lietu-■;‘!a,‘k‘f1 Pažiurėjo, kai as,; 
' organizacija, tačiau yra sįė- viai, tėvu k motina prade-Į £r studentas būdamas pa-,
jama, kad j, gal. turėti apiej dant ir vaikais baigiant vi-1MaJcCormick firmos 
ketvirti miliono narių. Tai si buvo neišskiriamai su linu <r.it v^l4.jrnoio «,oži«o • 
yra fanatiškiausia juodųjų suaugę
rasistų grupė, panaši i Afri- ( 
kos teroristinę Mau-Mau,1 
kuri žudo baltveidžius,

1U-

IR JAM PUOKŠTELE

ii?“*r MB

Ak toriui (e-ar Homero pri
sega gėlių puokštelę, prieš 
jam išvykstant j Ispaniją. 
New Yorke jis dalyvaus šių 
metų rudens ir 1931 m. pa
vasario madų parodoje.

Vėlyvų rudeni, sniegui 
dar nepasirodant, pirasidė-

, gių keliamųjų mašinų; jis davo linų mynimo sezonas. 
, ' pirmutinis mūsų kaime gal Visų pirma Į jaujų ėjo savo

Ir aš, dar vaikas būdamas,, ir apylinkėje pradėjo ant m-! linai- Tai buvo ir man’ &al
tų lino meilę gavau pažinti^”- ™ —J tik kokių 6 metų pipirui,

KaiD atrodo Maiki tai H 6 1 P*“6 s^s visoJe apylinkėje pasta- , darbo piadzia. Kai linų my-
uak^iau ai<v kto riektd ™ ^“^o, jo paruosimo. tė dvejų jaujų linamynę, pri- nrob.hzuoiama
pakajaus ant svieto niekad _ Apie tol ir nonųi čia jaunes-, baigdamas įrimityvų, tiktai

STAMBIAUSIOS KARO

Hi'-įm^ papasakoti. • ranka veikiamų mintuvų, i
Retas lietuvis ūkininkas, Toje lina buvo d’j

planuodamas, ka pavasari . .

ratūros pasiruošimų rengia-; derlingų syvų atsarga..J J jr mis krosnimis, tik tada kū- 
. renamomis, kai reikėjo gerai

neuzsimiegojai.
Atėjau biskį anksčiau,] iių vauuu gau »u £ tmkusių Frankfurto proku- pievos o

ba pereitų syki žadėjai man: kartu su baltais vaikais, ir ........ ___ ___ .«uut u
daugiau pavirozyti. kodėl J baltieji negali tam priešin- 
svieta 
koman
žmonės negali gyventi taiko
je, kaip Dievo pasakyta?

— Jeigu tėvas tiki, kad 
Dievas yra prisakęs žmonėm

durna voia Tai^i i S Valuk to prezidentas" masi’ atrodo’ kitais metais’ Pa^s neužmiršta sėjos ' ™am°m*’ kai reikėjo gera
nanasakok kodėl pernai net vaiska našauk? piadėti bylą prieš 24 asme'‘ Iank-Vti> lankydamas Dievu-, ijdziovinti sausakimsai pn

, papasakok, kodėl pernai net vaiskų pasaukė, . , mptai= dirhnsins n. krautas jaujas.kad padalų keli, vienam "e“ U° Pab"
juodukui ! Mississippi imi- ovvk! e Kaltinami 23 bu. 
vers,tetą. Tada buvo irgi di- įtovJįlos vadovybės as-' 
dėlės riaušes. Du žmones bu- * > . kalin-

tų, kad ir nedaug, nes sudy
gę ir šepetin suaugę linai

jaujas.
Tos jaujos man, vaikui, 

visuomet keldavo baimės:

visa šeima ir namie bepa- 
likdavo motulė laiku pusry- suvyniotos, 
čiams pagaminti, tekdavo ir 
man anksti keltis, dar iš 
kaito ne visai gerai matant 
pasaulį. Bet buvo linksma, 
ypač kad linamynėj buvo vi
si savi.

kulinis ar pašukinis audek
las, į jas atsisėsdavo samdi
nė mergaitė ar piemenė.

Ir ko to moterys staklėse 
neišdarydavo! kiekviena jų 
vis "mandriau“ prasimany
dama. Ne tik ausdavo plo
niausias drobes, lygų audek
lų. Kai pradėdavo austi stal
tieses bei įankšluoscius, mo
kėjo austi šešiom, astuonio
mis ir net dvylika nyčių, 
keisdamos i skiečius, lr iš 
staklių išeidavo audimai, iš
marginti nematyto giazumo 
raštais, vis naujais ir tiek 
savaimingais, kad toki rank
šluostį negėda buvo padova
noti pačiam klebonui.

Nežinau, kuriuo laiku 
nuo bendrojo audimo meno 
atsiskyrė į specialią meno 
šaka mūsų juostų audimas. 
Ir čia staklės sukūrė stebuk
lų raštų Įvairume bei jų gro
žybėje ir nemažesnių ste
buklų spalvų derinime. Jose 
pasireikšdavo audėjos siela.

Teko man ir čia savo kuk
lų indėlį įdėti: pridaboti, 
kad audėjos nestigtų pra
trintų šeivų, o kai išaustos 
drobės būdavo patiesiamos 
pievoje baltinti, tekdavo da
boti, kad laiku būtų Į ritinius

Tuojau sėsdavaus ant ma- 
nežo prie pat bėriuko uode-

Aplamai sakant, dabarti
nė audimo pramonė, kurda
ma vis naujus raštų pavyz
džius, turi mūsų audiniuose, 
ypač senuose, neišsemiamų 
raštų, juose pavaitotų spal
vų ir jų derinimo lobynų. Iš

gyventi sutikime, tai paaiš- vo nušauti ir apie 100 suko- Pagrindinis kaltinama- 
kmk man kam nešiojiesi, liecytų. j sis — dabar 51 m. amž. su
paisai kardą pnsijuosęs? - Bet Birminghamo nau- Auschwb

-Tas, Malki, tai dėl ma- sės kilo ne dėl mokyklų te-; vadovas Rj.
dos. i ve, o dėl to, kaip sakiau, kad į , , ,

— Bet kiekviena mada,'juodveidžiams neleidžiama;0 ai aer’
tėve, turi tikslų. Pasakyk,! naudotis baltveidžių resto- 
koks kardo tikslas? i ranais, toiletais ir kad dirb-

— Maiki, tu prie mano' tuvėse jiems pavedami pras-
zbrajaus nesikabinėk. Ver-į čiausi darbai. Ir kai juod- 
čiau pasakyk man, kodėl! veidžių advokatas norėjo 
Birminghamo mieste nige-] nurodyti Vyriausiajam Tri- 
riai susibuntavojo? ] bunolui, kad negrai čia ne-

— Jie pradėjo protestuo- turi lygių teisių, tai Tribūno• • * 1 Ji • J •• • 1 • ’ 1_ 2. XX. i 4 .-V

ties Hamburgu. Iš 24 kalti
namųjų 12 laikoma tardyto
jo žinioje, 5 nesuimti dėl 
sveikatos priežasčių, dar 7 
taip pat laisvėje, palikę už
status ar įpareigoti regist- 
ruotis.

Šioji byla laikoma stam-

savo tankumynėje moka ir j juk tai galėjo būti patogiau- 
patys drėgmę palaikyti. j sios vietos visokiems vet- 

Kai linai jau išaugo ir nu-’ niams veistis.
žydėjo, mėlynu kilimu paį-į Pagrindinis linamynės į- 
vairindami vasarojaus mar-, reRgimas tHp0 pagtate Urp

„■mtnc guinynų, jie žaliąją spalvą, jaujų. Tai buvo dviejų medi- 
m. s -k. pradeda keisti tirštai ruda, nju krumpliuotų velenų ben- 

atsirandančia nuo pribren
dusių sėmenų galvučių. 

Ateina laikas linus rauti.
Tai sunkus moteivj darbas 
vis susilenkus pėdus rišti, 
juos namo vežti.

droš geležinės štangos iš me
džio manežo sukamų staklių, 
kurios savo mediniais dan
timis pagaudavo nuolat jiem 
pamošiamas ir nuolat į be
sotę jų bumą biukamas linų

Čia prasideda lino apdii-, kurias jie mielai su-
bimas. Lino pėdus reikia nu-. triuškindaVO ir po to jau

mūsų audinių j mus žiūri 
gos. Su bėriuku buvau ge- Į šimtametė, gal ir tūkstanta- 
ruoju ir, jei kartais jam su- Į metė lietuvių tautos kultūra, 
šerdavau botagu, tai ne be
reikalo. Ir jis tai žinojo.

Manežas sukosi palengva.
Staklės migdydamos ūžė, ži-. 
balinė lempa skriejo silpno-1 
ką šviesą, ir būtų buvę visai 
ramu, jei ne vienas dalykas.
Manežas besisukdamas da
rė ratą. Tame rate man bu 
vo viena įtariama vieta, itin Į 
tamsus kampas. Kai jį pa

VARGAS TIEMS, KURIE 
NEDARBINGI

P.U. iš Vokietijos, dėko
damas Amerikos lietuviams
už gautų piniginę pašaipų
per Balfų, rašo:

"Čia pas mus Vokietijoje
nėra rojaus. Kurie sveiki ir

* į gali dirbti, gyvena šiaip taip,
- , , , .. ‘Į tačiau vargas tiems, kuriesiekdavau, lengvas Šiurpas, „ djr^ žj vo_

kildamas per blauzdas, nu- i • • i_- i •i™- “ klecl>l vynausybe neleidžiaeidavo net ligi nugaros: ar 
nėra tame kampe velnių ir 
ar jų kuris manęs čia nenu-

ti prieš baltveidžius, kurie lo teisėjas Dauglas jam pa- biausia pokariniame laiko- šukuoti, nukirsti sėmenų, mįnkštas išspiaudydavo pa- tvers-
ipažįsta jiems lygių tei- aiškino, kad konstitucija tajpyje..Numatoma iškviesti, galvutes, tai vyrų darbas. Į davėjoms .Jei linų sauja, pro Tada aš pajausdavau ar-
Pradėjo rengti gatvėse pripažįsta lygias teises ne 251 liudytojas, vokiečių; Nukirstas sėmenų galvutes vejenus praėjusi, dar rodė

protesto demonstracijas, ir tiktai negrams, bet ir baltie- prokuratūra ligšiol apklausi- j tada reikia sužarstyti, kad kjek pasipriešinimo, buvo
dėl to kilo sumišimų. ; siems biznieriams. Valdžia] nėjo daugiau kaip 1,300 bu-j išsistovėtų. O nušukuotus li-j d kieta - gaudavo dar

,paj i , - . __i______ u z_v_ii___ i..i____ įmesiu ctr»rolrlnfi kalimu. &V- nis reikia namprkti Marko-, . .

ri?

nepripažįsta jiems lygių tei- aiškino, kad konstitucija tarpyje. Numatoma iškviesti; galvutes, tai vyrų darbas, 
šių

>test
kilo sumišimų. Įsiems oizmenams. v aiazia, nejy «««»>*»« 1v 11V . W<XI dl
ai kokių teisių jie no- negali fabrikantui pasakyti! vusių stovyklos kalimų, gy-( r.us reikia pamerkti. Marko-j Ra SUsipažinti su veleno 

; prie kokio darbo juodveidįl venančių Vokietijoje ar uz- je liną is alkius porą savai-j med7niais dantimis ir tada
- , , - v.-.---- ^.^1 m-i----- XI----- X— sienyje. Tik siu parodymai cių apyšilčiam, kiek galinti . . „ , -• . « ida_

sudaro apie 20,000 lapų. dumblinam vandeny, kad jis! Ja *kitomis saujomis
Siekiama atsakomybėn pa-, "išrūgtų“, kad jo pluoštas| išmintu Hn^ 
traukti dar daugiau kaltina- atsiskirtų nuo šiaudo. Mar- ‘ p

— Jie nori, kad jiems bū- samdyti. Taip pat ir restora- 
tų leista naudotis baltvei- no savininkui valdžia nega- 
džių restoranais, toiletais, li pasakyti, kokiems klien- 
kad duotų geresnių darbų tams jis privalo tarnauti. Jis 
fabrikuo

restoranų 
nėra?

— Bet
kad tokios vietos būtų jiems 
atskiros.

— O kodėl jie to nenori? 
— Todėl, tėve, kad tokia 

tvarka įžeidžia jų savijautą. 
Jie yra labai jautrūs. Jie ži-

skutys iškabino savo lange tautybės), jau rodo tai, kad tas, geriausiu atveju kaip j kad arklys manežą suktų, 
jie nenori, tėve, iškabą "No Negroes“. Jis] aukų priskaičiuojama dau- šilkinis. Kiek markoje liną į reikėdavo jį nuolat pavaryti.

buvo patrauktas teisman,* giau kaip šimtai tūkstančių, laikyti, tegali nustatyti gerai Visoje šitoje "mašinerijoje“
kad niekina konstitucines kai kuriais duomenimis tas 
juodveidžių lygybės teises, skaičius siekiąs net du milio-

— Ar gavo už tai džėlos? 
— Ne, tėve. Teisme jis 

pasakė taip: Aš nieko prieš į 
no, kad baltveidžiai laiko Į juodąją rasę neturiu ir jos j 
save aukštesne rase, geresne ] teisių neniekinu, bet aš esu Į 
žmonių veisle, ir tas juos į- ] priveiktas tą iškabą lange!* • i v • -r_ ___ __ 1_____ 1 i 1 o i Inrf i nnc !

nūs ir daugiau.

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

Alfonso Savicko Įpėdiniams

Šių metų sausio mėn. anglių 
žeidžia. Jų sąmonėje kyla i laikyti, nes kitaip baltvei-į kasyklose Anglijoje žuvo Alfon- 
neapykanta baltajam žmo- Į džiai neateina pas mane'
gui. Kai niekas jų nekursto, i skustis, o jų čia daugiau, ne- 
jie kenčia tylėdami. Bet kai! gu juodveidžių. Todėl aš tu- 
agitatoriai pradeda juos-riu pataikauti baltveidžiam. 
kurstyti ir organizuoti de-, Man reikia užsidirbti duo- 
monstracijas, o policija ne-j nos vaikams Ir teismas pri
leidžia, prasideda riaušės. O pažino jam teisę.

sas Savickas, 47 m. amžiaus. Li
ko šiek tiek turto. Yra žinoma, 
kad JAV gyveno jo sesuo Vero- 
nika-Regina Dauber. Ji arba a- 
pie ją žinantieji prašomi atsi
liepti.

\ f

tumą su bėriuku,—jis ma-

jiems numirti, tačiau, kaip 
mes čia sakome, pragyveni
mui duoda per mažai, o nu
mirti per daug.

Vienam ligoniui dabar 
skiriama per mėnesį apie

nęs neišduos. Daug kartų Į šimtas markių. Viskas labai 
apsisuko manežas, praneš-' pabrango. Iš tų pinigų, ap
dairias mane pro tų kampą, 
ir velnių garbei turiu pasa
kyti, kad nė vienas jų ma
nęs negriebė.

mokėjus butą, kurą, šviesą, 
vandenį, maža kas lieka 
mastui ir ir įūbams. Pado
resnis butas kainuoja 70-80 
markių...

Jūsų pagalba mums labai 
reikalinga, kol užbaigsime 
šią sunkią žemišką kelionę“.

Balfas, negalėdamas 
tremtiniams nuvežti maisto,

gatvinė spauda išpučia iš to 
didžiausių sensacijų, kad

O kaip tu rokuoji, Mai
ki, kiek iš viso Amerikoje

publika daugiau pirktų laik-Į galėtų būti nigerių? 
raščių. ir gaunasi klaikus ; — Tėvas, turbūt, norėtum

i

vaizdas.
— Nu, tai pasakyk, kas 

čia kaltas?
— Tai yra klausimas, tė

ve, kurio turbūt nei Salia
mono galva neišspręstų. Jis 
buvo svarstomas Vyriausia
me Tribunole, bet ir tas kol

• *7žinoti, kiek jų yra, 
kiek jų galėtų būti?

— Jes, vaike, kiek jų yra? 
— Jų yra apie 20,000,000, 

tėve.

patyręs ūkininkas.
Iš markos ištrauktus linus

reikia pakloti ant rugienų

mašinerijoje 
atsirado darbo ir man—bė
riuko valytojo darbas. Tam 
nebuvo reikalinga didelio

ar ant pievos, kad "išsiklo- mokslo, tereikėjo turėti bo- 
jėtų“, kitaip tariant, kad iš- tagėlį ar įykštę.

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien, lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems
Mykolo (Michael) Brazdeikio 

įpėdiniams
Mykolo Brazdeikio įpė-skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

inima ir prieš okupaci- sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
ne ją Mažeikių apskrityje gyvenusi; saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 

Uršulė Navardauskienė. i (a> Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams
žinantieji jos adresą molonė-Į ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 

kitę atsiliepti. | Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

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

Tarpe 
diniu minima

— Tai kodėl jie neišrenka! <onsulate General of Lithuania
nigerio Amerikos preziden-’ New 'ork 24, N-Y* 
tu? 41 West o2nd Street

Kai jauja baigta minti, ir 
aš kartu su visais linksmas: 
bėgdavau namo, žinodamas, 
kad ten ir manęs laukia šil
ti į taukus įmerkti blynai.
Bėgdavo ir mano vyresnioji . . ....
sesutė Autose, visa'dulkėta,' P>™gąis ir rūbų
bet džiaugsmingai žibančio^ !unt,nla.*s- Deja. Baifo rink
inis akytėmis. Ji su kaimyne ',aVOS ne,a gausios’ ,r sk-v- 
visą laiką leido linų saujas į 
velenų žiotis.

Mano pažintis su linu to-, 
li gražu nesibaigė linamynė-j 
je. Kai sulaukiau ilgų žie-! 
mos vakarų, turėjau prižiū-į 
rėti "diedą“, kad balana jo 
dantyse gerai šviestų, kad 
moterys galėtų liną verpti ir 
pasiruošti pavasariui.

riai ir aukotojai jau pavar
go.

Kas daiyti?
Balfas

20DVNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
Kai pavasario dienos tapo] žodynas, redagavo prof. J.

ilgesnės, saulutė dažniau pa
sižiūrėdavo pro mūsų langą, 
gryčion įsikraustydavo stak
lės, mestuvų palydėtos, čia 
prasidėdavo naujas gyveni
mas. Staklėse vis kas nors

Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ...................... $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30,000

sėdėdavo ilgas valandas, i žodžių, 586 psl., kaina $7.00. 
Vyriausioji audimo meiste-i Anglų-lietuvių kalbos žo
lė buvo mano motulė. Ją vis1 dynas, V. Baravyko, apie 
pakeisdavo mano vyresnioji 30.000 žodžių, 583 puslapiai,
sesuo, busimoji Petniūnienė, kaina ...................... $6.00.
perėmusi iš motinos josios Anglų-lietuvių kalbos žo- 
mokslą. Ir tik tada, kai į dynaa, V. Baravyko, 368 
stakles būdavo p iestas pa- psl- aI>ie 20,000 žodžių, kai-
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KIPRAS BIELINIS

Teroro ir vergijos ipmenja
(Tęsinys)

Kravcovas ir vieną ir kitą uždarė spintose. Vakare 
Boikovą ištraukė iš spintos. Jis lyg per sapną nugirdo 
žmogaus chalate pasakojimą:

—Nutraukite stovėjimą, drauge tardytojau, jis neiš
laikys. .. Pažiūrėkite j jo akis. Tardomasis lėtai išprotėja. 
Jis gi, jei neklystu, jums dar reikalingas?

Nepaisydamas Ostroverchovo piktų grasinimų, Boi- 
kovas galvos linkterėjimu buvo sutikęs pasirašyti, bet dėl 
visiško nusilpimo to padalyti nepajėgė. Jis išstovėjo spin
toje 8 paras. “Juoduoju krankliu” be sąmonės buvo nu
vežtas j kalėjimą. Bolkovas buvo įgrūstas i tą pačią vie
nutę, iš kurios buvo paimtas.

* ♦ *
Atsigavusį Boikovą nugabeno į Piatigorsko kalėjimą 

ir patalpino kriminalinių kameroje. Ir tai buvo padaryta 
sąmoningai keršto sumetimais politiniams. Sovietų vald
žia kriminalinius laikė sau “socialiniai artimu elementu, 
o politinius — “savo klasei svetimu, socialiai pavojingu 
ir kenksmingu.” Kriminaliniai buvo sukūrę priežodį: 
“Kam kalėjimas — katorga, mums — gimtoji pastogė.” 
Bet nuo 1936 metų piasidėjus "ježovščinai“, NKVD pa
žiūros į kriminalinius pasikeitė. Ir jiems kalėjimas virto 
tuo, kuo jis yra — tardant kriminalinius pradėta kankinti. 
Buitininkai ir kriminaliniai pradėjo gerbti pilitinius, kai
po ištveiiningiausius tardant ir kankinant.

Majoras Dreizinas, kontržvalgybos viršininkas šiau
rės Kaukazo NKVD valdyboje, buvo vyriausioji konveje
rio ir kankinimų figūra. Svarbesnės politinės bylos, kon
vejeris su kūno mechanikais priklausė jam. Kalėjimas pri
kergė jam taiklų "Rupūžės“ pavadinimą. “Rupūžė“ žmo
gų pavei-sdavo skuduru, kalbėdavo kamerose.

M. Boikovas pasakoja:
Vienos nakties tardyme aš atsistojau prieš Dreiziną.; 

Virpėjo keliai prisiminus, kad ii- vėl būsiu kankinamas. 
Dreizino kūnas, įvilktas į NKVD mundurą su dviem ordi
nais, nugrimzdęs Ostraverchovo kėdėje, o jo iššokusios 
į paviršių be judesio akys atydžiai mane stebi. Jo ranko
se mano byla žalsvame aplanke. Prie stalo kampo sėdi 
Ostroverchovas.

— Kaip ilgai jis stovėjo? — kvaksiąnčiu balsu pa 
klausė Dreizin. ........... ..........

— Aštuonias paras.
— Kodėl ne daugiau?
— Tamsta, tardomasis, ar galvoji kada nore prisipa

žinti?
Man pradėjus ilgą aiškinimą, kodėl aš nekaltas, Drei

zinas nutraukė mano kalbą.
— Baikite nekalto prasčiokėlio vaidybą.
— Aš sakau teisybę.
— Tokios teisybės mums nereikia. Sakykite kitą.
— Kita bus melas.
— NKVD darbuotojai geriau už jus žino, kas yra me

las ir kas teisybė
— Tardytojas Ostroverchovas reikalauja iš manęs 

melagingų liudijimų. Ir tamsta to paties nori?

KONSULATAS IEŠKORESPUBLIKONŲ PIETUOSE

Respublikonu Washingtone surengtuose pietuose, ku
rie kiekvienam kaštavo po $1.000, senatoriaus Guld
au terio žmona sveikina respublikonų partijos pirmi
ninkų W’i/liam Miller. Senatorius Goldwater. vidury 
stovėdamas, šypsosi.

Tiesa, jis klausydavo, kai 
žmona jam pasakodavo apie 
vaikų išdykavimą, apie pro
duktų kainas, apie kaimynų 
nesusipratimus, bet tai ne-Į kar3. buvo vedęs, 
pasiekdavo jo širdies. Jo šir-, Bacevičius, Juozas, iš Višakio 

Rūdos vi., Mariampolės aps., gy
veno Argentinoje, Buenos Aires.

Deveikis, Boleslovas, Prano 
sūnus, gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Dundulis, Jonas, Tomo sūnus, 
iš Tarpeikių km., Ukmergės ap.

Greibuvienė (Greibus)-Burbu- 
lytė, Elena, Jurgio duktė, iš 
Radviliškio.mo.

"Naujo“': nereikia gyven-Į Gudaitis, Stasys, ir jo sesuo 
ti tik dviese, ar tik UŽsida-i Anunina, Jurgio vaikai

dis trokšdavo—jam pačiam 
gal ir nesuvokiant—tos sa
vo pirmykštės meilės, savo 
idealo, savo žmonos, kurią 
jis kažkada buvo vedęs ir 
dabar jos neberanda.

Aplamai, ko vyrai dau
giausia nori ir ieško? 

Naujo, meilės ir suprati-

AUKOS

Stasys Santvaras

TAURĖ

Kaip didis ežeras, alsuojantis juodom gelmėm, 
Aukos taurė, pripildyta kančios.
Ji stovi prieš mane, sunki ir paslaptinga,
Lyg atpildas lemties rūsčios.

Kaip vaško žvakė ant altoriaus — amžina ugnis —
Aukos taurė liepsnoja sopulio liepsnom---------
Aš niekad neįveiksiu užgesinti skausmo,
Jisai skambės visom dienom.

Ateis dainuojanti ir džiaugsmą nešanti minia, * 
Kainuos ir daubose aidės varpai, —
Tik niekad aš neatpažinsiu džiaugsmo veido, 
Anksti, būtie, tu nusirpai!^

Sugriuvo laimės ir svajonių bokštai pamary,
Kiek dwr* ilgai dangaus žvaigždė trlv__
Regiu tik liūdesio skausmingai niūrią kauką, 
Paklydo atklanėj širdis.

Kaip didis ežeras, alsuojantis juodom gelmėm, 
Aukos tarė pripildyta kančios.
Ji stovi prieš mane sunki ir paslaptinga,
Lyg atpildas lemties rūsčios.

Nes ir vyrų ištikimybė
V. Čekauskienė-Grinkevičiūte

Pabricaitė, Matilda, Juozo Pa- 
bricos duktė, ištekėjusi, bet vy
ro pavardė nežinoma, gyvenoAntanavičius, Jurgis, atvy

kęs Amerikon prieš I Pasaulinį! Scranton, Pa.
Raranskas, Jonas,

. . . . . , - i Jakutavičiūtė - Tiškevičienė,rius šeimyniniame kambario . - • . ., , -i • a ■ t --- Levase, ir jos sesuo Jakutavi-plote. Reikia turėti ir biciu-
lių, pažįstamų, reikia nueiti 
į teatrą, restoraną ar pasi
svečiuoti bei paiškylauti 
gamtoje. Geriau kurią nak
tį neišsimiegoti, negu kiek

ir jos 
čiūtė, Uršulė.

Kadzauskas, Juozas ir Vincas,;

Juozas
Vaitiekus, gyvenę Peckville.

Šakotienė (šakočius ?)-Babu- 
šytė, Uršulė.

Saudargas, Pranas, Elena ir 
Ona.

Saunoris, Stasys ir jo sesuo 
Jadvyga, iš Skulupių kaimo, 
Viekšnių vai., Mažeikiu ap., gy
veno Montrealyje, Kanadoje.

Šukys, Juozas, iš Miežšikių 
kaimo. Panevėžio ap., Antano ir 
Agnietės Nakrošytės šukių sū
nus.

Tereilienė, Marija, gyvenanti 
Brookline (Mass.?), ar Brook- 
lvne N.Y.?).

ir

Žukauskas, Andriejus ir Juo- 
Juozo sūnūs, gyveno Dickson ir zas, Jurgio sūnūs, iš Kalasninkų 
Scranton, Pa. i km, Eišiškių vai., Vilniaus ap.

Kalčinskas, Andrius, iš Auk- Ieškomieji arba apie juos ži- 
maloniai prašomi atsi-ų nei^nineguu, negu ivieiv- Skalių vienk., Čekiškės par., gy- nantieji 

vle,n« vakarą nuobodžiau!,. veno
Meiles : žmona visuo- v. ,o „ CONS. . . , .. , ... . j - Kmderyte-Sedauskiene, Ona,i met tun stengtis būti tokia, vv_, c . . ... . .... ... & ... m -’ v-vras Sedauskas, Vladas ir su-‘ kokia ji buvo anksčiau. Tar

išeis jai pačiai į gerą. Ji tu
ri, kiek imanoma, stengtis m j .
keisti savo išvaizdą naujo- ra|ijon '
mis suknelėmis ir šukuose- T .. x
na, bet reikštis ir naujais bu-l riuonMnės kapitono>
"itoas-“: yra daly-!™*’ praJoma atsiliepti- 

kų, kuriuos vyrai sunkiai pa
kenčia. Tai moteriai reikėtų į 
įsidėmėti štai ką:

nūs Andriejus.
Mažeika, Bronius, gimęs 1920

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

Klebonas platus maišas, nie
kad neprikrausi.

* * *
Nėra rožės be spyglių.

JDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti1. Nė viena žmona neturi j 

žeminti savo vyro nei viešai, j
nei prie keturių akių. Į LEAVE YOUR TEARS IN I LIETUVA BUDO, Stepono Kairio

2. Ji neturi nuolat kriti- į M0SC0W, Barboros Armonie-I 
nės "Kryžiaus kelių“ Sibirekuoti ir sakyti, kad nemėgs

ta jo "hobby“.
3. Ji neturi didžiuotis sa-

aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pust, kaina ....$3.95. 

vo praėjusiomis jaunystės i UETlmJ, Amerikoje,
11 dėl to ClllbHUtl- i vaizdi šio krašto lietuvių istorija,

A Ti npfiivi ripnioti (TpI p- • frsusiai iliustruota, parašo St. Mi-4. Jl neturi aejuou aei e-| chelsonas, virš 500 puslapių. Kai-
samos būklės. į kietais viršais minkštais

5. Nepatartina žmonail $JS
klausti vyrą: "Kaip aš tau Žvilgsnis t praeiti. 
patinku?“ Arba: "Ar tu dar domus atsiminimai, 477 psl., 
myli mane?“ m .......................

6. Negerai, jeigu žmona žemaičių krikštas, p. Abelkio 
be pagrindo vaidina ligonę.j sto laikų, kieti apdarai .... $3.50

Nuo žmonos daug priklau- vaiko sveikata, paraše dr. 
na, kuri galvoja, kad jų 
so visos šeimos laimė. Žmo- 
santuoka pasidarė neįdomi 
ir nelaimingą, jau praranda 
daug ką iš anksto, ir santuo
ka pradeda iš tikrų jų "byrė
ti.“ Žmona, kuri taip negal
voja, bet veikia ir kuria savo 
bendrą laimingą gyvenimą,

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da- 
lis 453 psl. Kaina ...................34.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an-
tjaii HmIiu Al A v* d kaine SA KA

K. Žufco^j- 
$6.00*

___  . . _ V.
Tumėniene, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

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

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

Žmona ir vyras, sukūrę jęs savo žmoną. Jam patiko 
savo bendrą gyvenimą, pil- jos išvaizda, jis gėrėjosi jos susilauks už taftūkštanterio- 
ni idealų, gerų pasiiyžimų • akimis, plaukais, švelniu,. po atpildo!
ir meilės gražiai ir gerai su- i linksmu būdu arba jos ener- Į ----------
gyvena. Toks gražus ir ge-’gija ir protu. Jie visuomet į Pakalbinkime draugus, kai 
ras sugyvenimas kartais tę-: be galo įdomiai pasikalbę-' 
siasi visų jų amžių, ir kaip davo. Ji šiokiu ar tokiu būdu
gera būtų, jeigu visoms ve

— Tapomasis, prisimink, kad NKVD visuomet iš d~ ISTiV^e ĵ ką^ juSi^ 

suimtųjų reikalauja tik tiesos.. . visokiomis priemonėmis, skyrus. neretai būna ki-1 to supratimas tęsis visą gy-
— Iš manęs jos nereikia reikalauti. Aš tardytojui kar-: taip. venimą ir kad niekad nea_

toju teisybę jau kelintas menuo. • pQ Riek meU} meilė at_, teig dįena> kada jįe nuobo-
Ką jus kartoj ate. ii j įšąla, idealai, visokios viltys džiaus kaitų būdami.

— Kad aš nekaltas, mane suimdama NKVD suklydo. jr pasįry2imai užmirštami, ir Bet tokia diena visgi atė-
— NKVD niekada neklysta. likęs pilkas gyvenimas slė- jo- Nežymiai, nepastebimai.
Ši ciniška, šabloniška enkavedistams įprasta pasta- ir vyrą ir žmoną Dar' Gal todėl, kad po kelelių

ba išmušė mane iš pusiausvyros. . ‘ kurį laiką jie to viens kitam metų vedybų ir gyvenimo
Nesusilaikydamas pradėjau šaukti į Dreizino rupūži- nerodo, tą nuotaiką viens rūpesčių žmona buvo jau 

nį snukį: ' nuo kito slepia. O vėliau jie kiek tos naštos sunkumų pri-
— Plepi, prakeiktas rupūže! Jūsų kalėjimuose sėdi ir to jau nebeslepia, ir jų! spausta. Gal todėl, kad ji •

tūšstančiai nekaltų. Svetimu krauju ordinus isigijate,. santuoka pasidaro nepaguo-J nesugebėjo būti -iš karto 
niekšai! į džiama. Vyrai pradeda’ žmona, motina ir šeiminin-

Ostroverchovas pašoko, pribėgo prie manęs, bet Drei-' vengti savo šeimos namų, kė. Ji nepastebėjo, kad ji jau 
žinąs jį sulaikė. Sustingusiose išsišokusiose viršininko vis dažniau jie stengiasi juos Į nebepanaši į tą idealą, kurį 

pamiršti nusigramzdindami jos vyras nešioja savo širdy- 
darbe arba vis dažniau eina; j®- Ji jau nebebuvo tokia 
pas savo bičiulius, į restora-' linksma, jos plaukai nustojo

atitiko jo širdies idealą. Jie 
abu neabejodavo nė akimir-

mynus ir pažįstamus užtina.

kyti “Keleivį." Kaina me- 
tams penki doleriai.

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

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

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera popie
ra, kaina....................................$2A0

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ....................... 35.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Ha 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardft. 

Kaina............................25 Cnt

akyse akimirkai įsižiebė greit dingęs smalsumas.
— Taip — kvarktelėjo viršininkas. — Jūs rimtai gal

vojate, kad mus galima aprėkti? Jūs norite žaisti su mu
mis, rodyti štukas?

— Aš nieko nenoriu jums rodyti.
— Taip, taip; ar jūs žinote, kas yra manikiūras? Ne 

tas, kuris kirpyklose daromas moterims, bet mūsiškas. 
Specialus. Liaudies priešams.

Baimės spazmai atėmė man kalbą.
— Kuris kūno mechanikas jį aptarnauja?

ną ar kur kitur. savo šilkinio grožio, o jos a-
Kaip visa tai atsitinka? kys nebežibėjo, bet žvelgė 
Štai vyras buvo įsimylė- jau pavargusiu žvilgsniu.

nikiurą.

PJAUNI“ ŠLIAUŽĖJAI

Cornelia Beach, 78 m., ir 
Leslie S. Grabam, 60 m., 
Binghamptone, N.Y» senų
jų piliečių mėnesio iškilmė
se prisimena jaunas dienas, 
kada taip malonu buvo nuo 
bet kokio paaukštinimo že
myn šliužti. Neblogai jiems 
sekasi ir dabar.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ 31J26

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 280 
psl. Kaina................................ 33.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševii- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt.

SF.NOVES LIETUVIŲ PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos 
priklausomybės galo 1795 me 
Pi

KODĖL AS NETIKTU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitei visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

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

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

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

ISEJUSTEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant pri» valo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
voe ir iš Amerikos lietuvių gwo- 
nirao. 178 psL kaina ........... $2.00

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys lr J. Žilevičius, 326 psl., 
ksina •••••••**••••••••••• $5.^0.

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

NAUJA VALGTŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautu valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

VISUOTINAS TVANaS. Ar (salėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt.

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

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

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

galo
’arašė Jonas Karys, 

veikslų, 896 psL, geras popl

metais.
daugybė pa- 
ae popierius

$10.00

! — Kokį manikiūrą įsakysite, drauge viršininke?
__nuils nuilu jj . I > Dreizinas, kiek pagalvojęs, atsakė: — Karštą mani-
— Kravcovas, drauge viršininke, — išsitempęs atsa- kiūrą. Pirmai pradžiai įrankiai vidutinio didumo.

kė tardytojas.
— Kuris gydytojas?
—Bergeris.
— Iškviesti Kravcovą ir Bergerj.
šiems atėjus, Dreizinas įsakė: — Padarykite jam ma-

Dar prieš “manikiūrą" Ostroverchovas parodė Boi- 
kovui kambarį, kur buvo sudėti NKVD kankinimų prie
monės ir vyko manikiūrai, manydamas paveikti kaltina
mąjį, kad šis pagaliau prisipažintų.
.................,(Bus daugiau)

ALTORIŲ ŠESELY. V. Puttao-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos tiys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viršai, 081 puslapis. 
Kaina ..................................- $6.00.

JUOZAS STALINAS, arba kab 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS- SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJfh PROGRAMINES GAL 
RES, 82 psL kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nfr 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.0$

• •••• ••••••••

Užaakymoi ir pinigas praiome siųsti šiuo adresą: 
KELEIVIS

(B3fl E. Broadvray —So. Boston 27, Mi

r r
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VIETINES ŽINIOS !
Kodėl ir kiti negalėtų , Yra laiškas M. Jankevičienei MRRTYNAS MAŽVYDAS

taip pat padaryti? ------------
Iš Lietuvos vra laiškas,

Graži šokėjų šventė

Bostono Lietuvių Tau
tinių šokių Sambūris gegu
žės 19 d. minėjo savo veik
los 25 m. sukaktį (Tikroji 
sukakties diena buvo pernai 
lapkričio 25 d. Tada sukako 
25 metai nuo jo pirmojo vie
šo pasirodymo). Į tą šventę 
susirinko daugiau negu į ki- * 
tus parengimus, išskyrus Va
sario 16-sios minėjimą. At
rodė, kad daugiau buvo ne- 
nųjų išeivių, buvo ir nelie
tuvių.

Sambūrio valdybos pirm. 
Gintaras Čepas paprašė 
šventę atidaryti Lietuvos 
garbės konsulą. Konsulas 
negalėjo atvykti, todėl jį pa
keitė jo žmona adv. Zuzana 
Šalnienė, kuri lietuviškai ir

Lietuvių Taiybos, kurią su- Kas meluoja, tam reikia turė- 
daro įvairių organizacijų’ L gerą atminti.
atstovai, susirinkime išrink- i________________________
ta nauja valdyba: pirm. Ma-I
taušas Grimaila, visepirm.

Gegužės 21 d. sukako 400 
metų, kai Ragainėje mirė 
Martynas Mažvydas, 1547

adresuotas į So. Bostoną 
Malvinai Jankevičius, c/o 

galvojus, SLA 328 kuopa' Martur. Kreiptis į Keleivį, metais išleidęs pirmąją lie-
18 d.^IS

Nepailstančiai visuomeni
ninkei J. Tumavičienei su-

NAUJIENA

geguzes 18 d. savo narių i 
orkestro pasiklausy-j vaikučiams Sandaros salė

je surengė pokylį, kurį trum

pi raias toks orkestras. Ka
žin kokių melodijų iš tokių 
paprastų švilpukų neišpūsi, 
bet įdomu buvo tokio nepa
prasto
ti.

Mūsiškiai programą pra
dėjo, jie (vyresniųjų grupė) 
ir baigė Vėdaru ir Malūnu, 
kurį kitataučiai visuomet 
palydi griausmingais ploji
mais. Smarkiai plojo ir sa
voji publika, nes ir šį kartą
Malūnas šokta ypač gražiai, i tėvai buvo pavaišinti. Vai-

Kartą didelio dienraščio kai dar ir dovanų gavo.

K. Bielinis Bostone

pu žodžiu pradėjo kuopos Į Kipias
- - - - - - • - - - i Bielinis lankėsi Bostone Ste-pirmininkas A. škudzinskas.

Jis priminė, kad SLA duoda P°no Kairio atsiminimų U-j 
progos labai geromis sąlygo- J°. to”}° spausdinimo re -1 
mis vaikus apdrausti. lals- kaip n pirmąjį

Vaikučiai padainavo, pa- tomą leidžia Lietuv ių Sočia 
deklamavo, vėliau jie ir jų d^m°kiatų 8-gos Liteia uios

dienraščio Washington Post 
bendradarbė Jean Beatty 
rašė, kad liaudies šokiai, jei 
jie gerai atliekami, gali ža
vėti žiūrovus. Ona Ivaškienė 
moka savo šokėjus taip pa
ruošti, ji ir savo programai 
papildyti tekviečia tokias ki-

Kodėl negalėtų ir kitos 
kuopos panašius pobūvius 
vaikams surengti? Tada ir 
naujų narių lengviau būtų 
gauti.

Dainų Šventės plokštelės

angliškai pasveikino sambų-! ^4uclų„ «ruPes’ ,kunų šo’
rį ir jo vadovę Oną Ivaškie-'kl31s.®a.1”,a garatlS- 1O-, ...
nę, padėkojo už jų didelį Jei ta; butų buvęs papras-, 1961 m. Chicagoje (vyku 
darbą ir palinkėjo sėkmės 135 vakaras- tuo jis iri sios 2-sios JAV ir Kanados 
ateityje.

Po visų šokėjų maršo pro
gramą pradėjo mūsiškiai, 
pradedant 2 metų pipirais ir 
baigiant studentais, studen
tėmis. Kiekvienai grupei (jų

Fondas.

GALAS SOVIETINIAM 
KOLONIALIZMUI!

šeštokas, sekr. Antanas šo 
tuvišką knygą—katechizmą.j va, ižd. Balys Semaška, ko- 
Tos knygos pilnas vardas ( resp. Pranas Naunčikas. 
buvo toks: j Draugijos, kurios dar nė-

Catechismusa prasty Sza-Į sa,v0 ^^5:
dej, Makalas skaitima rasch- 
ta yr giesmes dėl krilcsczia- 
nistes bei dėl bernelių nau- 
iey suguldytas Karaliaučiuj 
VIII. diena Meneses Sausia,
Metu uszgimimo Dievą 1547

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

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

į Jonas Aistis, POEZIJA.
į Joje yra šio žymaus poeto

Rengiasi numarinti klubą cilėiaščiai, 420 psl., kai
na $6.

prašomos tai padaryti. Visi 
turime jungtis į Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Pranas Naunčikas

GARDNER, MASS.

Seniau čia gyveno nema
ža lietuvių. Senieji ir čia, 
kaip ir kitur, baigia nykti, 
o jaunieji lietuvių visuome
niniame gyvenime nesireiš- 
kia.

Senieji turėjo tris pašalpi- 
nes draugijas ir du klubus. 
Prieš 8 metus Lietuvos Sūnų 
Pašalpinė Dr-ja, didžiausiai 
lietuvių draugija, buvo už
daryta. Prieš 3 metus baigė 
savo gyvenimą moterų pa
šalpinė draugija Birutė. Dar 
liko šv. Petro ir Povilo Dr- 
ja, bet ir ta ilgai neišsilaikys, Į 
nes senieji miršta, o naujų! 
narių neįstoja.

MCSŲ PIRMOJI KNYGA

šitaip atrodo pirmosios lietu
viu kaiba prieš 496 metus iš
leistos knygos antraštinis 
puslapis.

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

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

(Elta) Gegužės 5-7 dd 
Strasburge įvyko Pavergtų
jų Europos Tautų C4rg-jos ‘ 

j konferencija, kurioje Lietu- 
| vai atstovavo Lietuvos dele-

A.L.B-nės Chicagos Apy-i gacŪos į1 Laisvės Ko- 
miteto pirmininkas V. Sidzi- į 
kauskas ir dr. P. Karvelis, 
šiuo metu einąs PET delega
cijos Bonnoje pirmininko 
pareigas. Be to, Krikščio
nims demokratams centrinė-

linkės valdyba išleidžia

Jis
būtų baigęsis. Bet jis buvo j Lietuvių Dainų šventės rink- 
sukaktuvinis, todėl jame bu-Į tinių dainų ilgo grojimo 
vo ir nepaprasto. Prieš pra- plokštelę. Plokštelei muzi->
dedant Vėdarą, scenoj pasi 
rodo Antanas Andriulionis,
Stasys Griežė-Jurgele vičius,

- . Antanas Matjoška ir dvi į Plokštelė jau gaminama, ir
. ,V.° JP rHS- n mergytės su gėlių puokšte. J joje bus Lietuvos himnas ir 

Onai Ivaškienei įteikiama
raudonų rožių puokštė, pri
segamas gražus rožių korse- $5, ir 
žas. Tada A. Matjoška ben-l $4.
drinių organizacijų—ALT, , Praturtinkime savo muzi- 
BALF’o ir Bendruomenės į kos lobyną šia plokštele ir 
vardu sveikina sambūrį ir jo' nepalikime mūsų lietuviškai 
vadovę, o S. Griežė-Jurgele- į sielai brangaus kūrinio dul- 
vičius tų organizacijų vardu * kėse.
perskaito poetišką adresą, { Plokštelę galima užsįsa- 
labai gražiai Vytauto Dilbos kyti per ALB Bostono apy-

šokį, mažutė Laima Baltu
šytė labai gražiai padekla
mavo eilėraštį ”0 motina!“ 

Airiams neatvykus, į sce
ną išėjo škotai. Jų šokiai 
monotoniški, bet jie šoka 
grakščiai. Visi šokėjai suau
gę.

Geras buvo ukrainiečių 
(jaunuolių) 7 porų vienetas, 
pašokęs 5 šokius, prie jų pri
skirtina ir Lucy Beskrovny, 
kuri grakščiai pašoko solo
j.. /.„i,:..
U U bUMUS.

Kadangi latviai neatvy
ko, tai iš svečių šokėjų bebu
vo Bostono universiteto stu
dentų 3 poros, kurie pašoko 
po vieną vokiečių, italų ir 
prancūzų šokį. Ir jie gerai 
paiuošti. Aiškiai buvo ma
tyti, kad Ona Ivaškienė ne
bijo konkurentų ir i savo pa-

kinę atranką padėio pada-*įe Europoje atstovavo inž. j 
A. Yenskus (Prancūzija . Ifyti

nas
prof. Vladas Jakūbė- 
ir muz. Algis Šimkus.

15 dainų. Plokštelė bus dvie 
jų tipų: „Stereo“—kainos 

„Monaural“—kainos

linkės valdybą: A. škuapipavydalintą. Susijaudi 
nusi tokiu netikėtumu Ona 
TvačLriona oi ulotonn • Sšt Darphftfifpr arha JustinaX ▼ XXU\ZOIX V KJIVIIl i 7 —- ’" ——J v
dėkoja. Publika smarkiai j Vaičaitį, gyv. 359 W. Broad- 
ploja, tuo išreikšdama savo i way, So. Boston.
padėką jai ir jos sambūriui. į -----------------------------

Po koncerto So. Bostono} Šokių Šventės reikalais 
L. P. Dr-jos salėje visi pro
gramos dalyviai buvo veltui 
pavaišinti ir galėjo šokti va
dovės nebediriguojami, ži
noma, jau ne Malūną ar šu- 
stą, bet tvvist’ą ir k. Tą šven-rengimus pasikviečia gerai. į į ~ei, ; 

paruostas šokėjų grupes. Sambūris savo 25 m. su 
Pasibaigus šokiams, akys

jau galėjo pailsėti, nes teko
kaktį gražiai paminėjo. Rei-

klausytis Šv. Antano gimna
zijos Kennebunkporte moks
leivių choro, kuriam vado
vavo tėv. B. Grauslys. Jis 
sudainavo 5 dainas. Tokiai 
mažai gimnazijai sudaryti

(Prancūzija). J 
Atidarymo posėdyje kal

bėjo buvęs Danijos užsienių 
reikalų ministeris O. B. 
Kraft, pareikšdamas savo ir 
Europos laisvųjų tautų soli
darumą su pavergtųjų tautų 
troškimais atgauti savo lais
vę.

Konferencija savo darbą

Knyga prasideda šitaip:
Broliai seserys, imkit mane ir 

skaitykit
Ir tatai skaitydami, permanykit. Į 

pradėjo V. Sidzikausko re- Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo
feratu. Savo išvedžiojimuo- turėti,
se jis išryškino pagrindinę

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta
Birželio 5 d. Lietuvių A-1, bolševikinio teroro sistema, 

merikos Piliečių Klubas šau- Į tos vergų stovyklos, kuriose 
kia susirinkimą, kuriame; kentėjo ir žuvo mūsų 
bus svarstomas klubo uždą- į broliai, seserys, giminės ir 
rymo klausimas, nes nebėra' draugai. Lietuviu kalba to- 
kas jam vadovauja. Į kios knygos dar nebuvo.

Klubas turi nuosavą jau{ Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
išmokėtą 3 aukštų namų su leivio administracijoje.
2 salėm ir gyvenamaisiais

sąlygą — pavergtuose kraš
tuose turi būti įgyvendintas 
laisvo apsisprendimo dėsnis.

dzinską, gyv. 16 Hinckley’ Panešėjo mintys sukėlė 
gyvą nuomonių .pasikeitimą. į

butais, iš viso 16 kambarių,
n. _ I_ • _ 1 l •Ale to negalėjo nė vienu būdu

gauti. .
Regėti to norėjo savo akimis, Į s^ylę> turi nuostolių. Todėl 
Taip ir išgirsti savo ausimis. * n°dma nutarti klubą užda- 
Jau nūn, ko tėvai niekada nere-į viską parduoti ir pini-

o vis dėlto, sako, jau lenda į LIETIJVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražu Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio ištaigoj
už SO centu.

Buvo iškeltas reikalas suak 
tyvinti laisvojo pasaulio pa-!
stangas, siekiant padaryti Tai ne tik pirmos knygos

gėjo,’^8 pasidalinti. Ar taip busi
Nūn šitai vis jūsump atėjo.

galą sovietiniam kolonializ
mui pavergtuose kraštuose. 

Spaudos agentūros nepa-

įvadas, bet ir pirmas lietu
vių kalba eilėraštis.

j nutarta, sužinosime vėliau.
Kad klubas yra tokioje 

padėtyje, kalta ir dalis klu
bo narių. Klubas turėjo tar
nauti visiems lietuviams, bet

1963 m liepos 7 d. Chi- , jaunos agentūros nepa-j Toje pirmoje lietuviškoje j jame šeimininkavo tik Lais- 
cagoj įvyksta 2-ji šokių įko konferencijos be savo Į knygoje yra ne tik trumpas į vės ir vilnies šaIininkai
Šventė, kurioje tikimasi su- dėmesio. į hXSknii tmidn i kelerius metus būrvs

tuviskų giesmių su gaido-| jau čia užaugusiu lietuvių j. į 
mis, pirmasis lietuviškas ele- stoio |silaukti 8,000 žiūrovų ir 

1,000 šokėjų, šiam didžiam 
lietuviškam įvykiui paminėti 
ruošiamas 2-sios Šokių šven
tės informacinis leidinys.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodu 5 kambariu namą su 
dideliu sklvnu. Kreiptis:

7ofiia Urinikis 
49 Louis St.
Montelio, Mass.

(22)

Jieškoįimoi
E. GALVANAUSKAS | «■», e.e-| stojo j k|ub tikėdamiesi i Ieškau brolio Prano Jokūbaičio

GYVENS PRANCŪZIJOJE; mentoniB-PTgausir t mm-lpasuktj vis? jo vęik]a vi J » MX”ėią į“ K
---------  j po mokslo skaityti ir lasyti.Į siems lietuviams naudingu1 ap,e 11 ka žino- Prašau pranešti:

į., M. Mažvydas, be šito Ka-| keliu Tačiau prieš juos bu j Frank Janušauskas

kia jam palinkėti, kad jis j Leidinyje skelbimo visas 
taip pat uoliai puoselėtų lie-j puslapis — $40, pusė psl. — 
tuvių šokius ir per kitus 25 i $25 ir viena ketvirtis psl. — 
metus. $15. Adresas, kuriame bus į-

rašytas tekstas: vardas, pa
vardė, verslo ar užsiėmimo 
pavadinimas ir adresas kai-

Koncerto proga išleista 
graži programa, kurioj su
žymėti sverbesnieji sambū-

37 asmenų chorą, kuris ste-j rio gyvenimo įvykiai ir Lie- nu°s $5Ir n«nln« w y I a_ _ _ _ A __ A _ ▼bintų klausovus, aišku, yra tuvos atstovo Juozo Kajec
neįmanoma, bet reikia svei
kinti vadovo pastangas ska
tinti didesnį moksleivių 
skaičių mokytis dainuoti ir 
tuo būdu dainą pamėgti.

Tas pats vienetas sudarė 
ir skudučių orkestrą. Tai

ko, Keleivio, Draugo, Darbi
ninko, Naujienų, Washing- 
ton Post ir kt. gražūs atsilie
pimai apie sambūrį. Sambū
rio, ir ne tik jo, istoririjai tai 
vertingas dokumentas.

J. Vanagas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

Žymus Lietuvos valstybi-|
ninkas inž. Ernestas Galva- techizmo, dar parengė irke-j vo sudarvtas ' •
nauskas, kuriam sukako 80 
metų amžiaus, jau keliolika 
metų gyvena tolimoj Mada
gaskaro saloje. Matyti, jam 
nusibodo ta vienuma (ten 
daugiau lietuvių negyvena),

iš Didžiosios Lietuvos, bet 
nei jo gimimo metai, nei 
vieta nėra žinomi.

M. Mažvydas baigė Kara
nes nutarė grįžti į Europą ir* haučiaus universiteto teolo-

Surinkti už skelbimus pi-įaPsi«yventi Prancūzijoj, vie-■

ninigai bus naudojami šokė
jų kelionėms apmokėti.

Norintieji vykti į šokių 
Šventę ir neturintieji kur ap
sistoti jau dabar gali užsisa
kyti nakvynes per Bendruo
menės valdybą. Taip pat jau 
galima įsigyti bilietus. Bilie
tų kainos nuo $2 iki $5. Tuo 
reikalu prašome kreiptis į 
Justiną Vaičaitį aukščiau Į 
paminėtu adresu.

ALB Bostono Apylinkės 
Valdyba

Ne Nenortas, bet Treinys

Praeitame numeryje iš- 
spausdintoj žinioj apie Aka
deminio Skautų Sąjūdžio 
šventę klaidingai parašyta, 
kad Vyties korporacijos vė
liavos krikšto tėvu buvo 
Kostas Nenortas, o turėjo 
būti Apolinaras Treinys. 
Atsiprašome.

ALT posėdis

c/o Mrs. A. Flovers 
Box 15
Everton, Mo.

patekti ne tik į valdybą,, bet | Ieškau brolio Jono Lėlio. Jono 
ir susirinkimuose jiems buvo! Onos sūnaus, gim. 1910 m. 
trukdoma savo nuomonę na- Utenoj, visa laika gvveno Zara- 
roikšfi Too vrion: =

name mažame miestelyje, 1 vo. to universiteto
40 mylių nuo Lyon miesto, i kurio laiko jis bu-

į vo paskaitas Ragainėn ir tenkl * *1*
Pakalbinkime draugus, kai- • kunigavo iki mirties, 
uynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivi.” Kaina 
tams penki doleriai.

NEW BRITAIN, CONN.

reikšti. Tas visai atbaidė 
jaunuosius nuo klubo, o vie
ni seniai palikę nebepajėgia 
klubo tvarkyti.

Jaunas narys

suose. Yra žinių, kad gyveno ar 
gyvena Bostone, Mass. Jam yra 
svarbiu žinių iš Lietuvos. Prašo
me pranešti:

P. K. Pliskevičius 
245 5th Street 
So. Boston 27 Mass.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
t žsakyk pas mus įvesti GARSŲJĮ 1962 METU

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus posėdis bus 
ketvirtadienį, gegužės 23 d. 
7:30 vai. vak. So. Bostono, 
L. Piliečių Dr-jos patalpose.:

VIETNAMIETĖS

Pietų Vietnamo (Tolimoj 
Azijoj), kuris dar nepateko 
j komunistų rankas, motina 
ir duktė pasipuošusios tau
tiniais drabužiais.

Varpo klubo 45 m. sukaktis,

Varpo Dramatinis Klubas 
gegužės 4 d. surengė savo 
veiklos 45 metų sukakties 
minėjimą. Į banketą susi
rinko apie 300 narių ir sve- 
čių. Jam vadovavo Juozas 
Gražulevičius ir Antanas! 
Kvedas.

Po vaišių sekė dainos ir 
šokiai., i

Varpo klubas turi ir spor-l 
to skyrių. Jo jaunuolių gru-1 
pė žaidžia rituliu ir sėkmin
gai rungiasi su kitomis gru
pėmis.

Klubas turi išnuomavęs 2 
kambarius Lietuvių namuo
se ir ten atidaręs barą.

Klubui priklauso virs 700 
narių. Kalėdų proga klubas 
surengia narių vaikams eg- 

| lutę. Narių susirinkimai bū
na kiekvieną mėnesį pirmo 
pirmadienio vadare.

Buvo Alto •usirinkima*

Paskutiniajame Amerikos

Į ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85.000 arha 
95,000 BTU 

krosnis 
.3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SU 10 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204



Puslapis aštuntaa KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 21, Gegužės 22, 1963

MIRĖ PRIEŠ 5 MĖTIS , tam pasiūlymui, pritarta. Bet 
vos dviejų balsu dauguma 
atmestas pasiūlymas, ilgiau 
pasiginčijus, perkelti šoka
mąją vietą i salės vidurį, ten 
įrengus pakeltą aikštelę. 

Pagerbė J. Kasmauską

Gegužės 17 d. sukako 5 metai, 
kai Bostone mirė drg. Jonas 
Jankauskas, kuris čia ilgus me
tus veikė Įvairiose draugijose, o 
ypač socialistu tarpe. Jis bu\o 
ir vienas Keleivio įstaigos pati
kėtiniu.

Nutarė pasigražinti

Tautinės S-gos skyrius ge
gužės 11 d. savo namuose 
pagerbė savo garbės narį Jo
ną Kasmauską, kuriam ge
gužės 15 d. sukako SO metų.

J. Kasmauskas į JAV at
vyko 1901 metais. 1920 m. 
Bostone jis atidarė medici
nos instrumentų dirbtuvę, 
kurioje dirbo švirkštus. Toj 
srity jis yra įregistravęs net 
kelis patentus. Dirbtuvė te
beveikia ir dabar, Kasmaus- 
ko sūnaus vadovaujama.

J. KasmausKas yra nema
žą indėlį įdėjęs į Bostono lie
tuvių visuomeninį gyvenimą. 
Jis yra vienas iš Ateities 
laikraščio, Lietuvių Piliečių 
Draugijos ir kitų organiza- 

;teigėjų. Jeigu ne jis,
Gegužės 16 d. buvo So.

Bostono L. Piliečių Dr-jos cjjy 
mėnesinis susirinkimas. Ja- šiandien neturėtų tautinin- 
me pagerbti mirusieji nariai kaj įr ramų, kuriuos jie 
dr. Juozas Leimonas ir Ka-; dabar turi.

LAKŪNAS RIMVYDAS UTENIS Darbininkų Draugijos 
susirinkimas

Susirgo Česlovas Daukantas

I
I

LAKŪNAS R. UTENIS

Pereitą savaitę SAP " ONširdies 4 .
Lietuvių Drabininkų Dr- smūgis ištiko Česlovą Dau- j kogfing and SIDING CO.i

jos 21 kuopos narių susirin- kantą, gyvenantį 82 Kich- } 409 W. Broaduay, So. Boston*
kimas bus sekmadienį, ge- dali Avė., No. Cambridge, » AN 8-2159 •
gūžės 26 d. 2 vai. po pietų Mass. Ligonis paguldytas • dažome
Lietuvių Piliečių Draugijos Cambridge miesto ligoninėj
salėj So. Bostone.

V įsi nai rai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Valdyba

Pasigedo K. Merkio

} AI Stecke 
Nuoširdžiai linkime jam . J ,,cs Faxon st 

tą sunkią ligą nugalėti, o jo BnKk(on
žmonai Aleksandrai, buv. i J _ ___________
Bostono L. Dramos Sambū- *

IR TAISOME
F. Pukanasis! 

Natick J 
655-0807 j

zimieras Granickas, priimti 
3 nauji nariai. Smarkiais 
plojimais sutikta* praneši
mas, kad ”draugijos gero
vei*4 atleistas buvęs vedėjas

Lakūnas Rimvydas Ute- 
nis, išlaikęs komerciniams

įdomi paskaita Kultūros 
Klube

Joną Kasmauską gali net
visi gerbti—socialistai už jo __7____ ______________
gyvą veiklą LSS eilėse iki• lakūnams reikalingus patik 
skylimo, o po skylimo net ■ rinamuosius egzaminus, bu- 
kairiajame sparne, sanda- į vo priimtas Eastem lėktuvų 

Petras Durnas ir jo vieton riečiai už jų organo “Atei-i bendrovės lakūno pareigom, 
pakviestas Pranas Mučins- ties” įkūrimą, tautininkai—j Dabar R. Utenis 4 motom
kas, su kuriuo pirm. adv. 
John Grigalus supažindino 
susirinkusiuosius.

is finansų sekr. ir o*^i_V .

Gegužės 12 d. B. Sunday 
Globė, paliesdamas įvyku
sias Mass. - Conn. šachmatu i 
; ungt\nes, pasigedo Bosto
no stipriųjų skaičiuje Gedi
mino Šveikausko ir kitų. 
Kungt}, nes laimėjo Mass. 
komanda. Pabrėžta, kad tai 
penktoji pergalė prieš Conn. 
Iš tų penkių laimėjimu ketu
riems vadovavo Kazys Mer
kis nuo 1958 iki 1962 m.

Dabar komandai vadova
vo Irving Yaffe.
Deveniai Bostono padangėj

lio narei, linkime ištvermės 
ir geros vilties sunkią šeimos' 
nelaimės valandą.

DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti*

Netoli pirmoji gegužinė

So. Bostono Tautinių šo
kių Sambūrio tarptautiniu 
koncertu baigėsi parengimai 
uždarose patalpose. Tuoj 
prasidės iškylos į gamtą.
Pirmoji gegužinė bus Sanda
ros, ji rengiama gūželio 2 
d. No. Eastone Berr.ice Clair 
sodyboje.

Ilgai mylėjus, sunku pamesti.

IŠNUOMOJAMAS BITAS
Žinomi visuomenininkai• Penkių kambarių butas su vo- 

Elena ir dr. Mykolas Deve-!nia ir kitais patogumais, trečia- 
nai is Kalifornijos buvo at- nesį 436 w se<x>nd 
važiavę į Bostono padangę Bostone. Tel. AN 8-0811. (21) 
savo sūnaus inž. Kęstučio ir

■ 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

jo šeimos aplankyti. (Jų sū-
■ nūs gyvena Lexingtone).
Šios savaitės pradžioje jie

Šį šeštadienį, gegužės 25 i les, Calif. 
d. 7:30 vai. vak. Tarptauti
nio Instituto patalpose (190 
Beacon St.) bus paskutinis 
šio pusmečio Bostono Kultū-

j išvyksta į savo nuolatinę gy- 
! venamąją vietą Los Ange-

Reikalingo.s Mergaites
Vasarvietei Osterville Manor 
reikalingos mergaites padėjėjos. 
Kreiptis j J. Kapočių. Telefo
nas AN 8-7730. (21)

Šokėjų sambūriui $25

Seni Keleivio skaitytojai 
Ona ir Antanas Gurkdau- 

ros Klubo susirinkimas, ku-į niai iš Lewiston, Me., per 
riame dr. Bronius Raškysi Keleivį atsiuntė Onai Ivaš- 

kienei jos vadovaujamam
už namo įtaisymą. . . Į lėktuvais vežioja keleivius

Šią vasarą J. Kasmauskas! Amerikos žemėje. Bendrovė
rengiasi Bostoną apleisti ir, yra numačiusi netrukus R.; kalbės tema: “Gyvybės pro-1

moko pranešimo paaiškėjo,' rį ir žentą tolimuose vaka 
kad balandžio mėnuo davė ruošė.
pelno $2,297. Jam baigusi --------------------------
pranešimą, vienas gudrių J Mirė J. Gabriūnas 
dėdąsis naiys paklausė, ko

, apsigyventi pas savo dukte=; EtenĮ siusti Į inžinierių mo-' cesas fizinių, cheminių veik-
kykla, kurioj lakūnai ruošia-’į snių šviesoje, 
mi ir skraidymo inžinieriais. Atvykti kvie£iami 
Sėkmės Rimvydui. visi,

tautinių šokių sambūriui pa
remti $25. Jie rašo, kau ne
galės atvykti į Tautinių Šo
kių Sambūrio 25 metų kon-

Darbas Moteriai

Reikalinga moteris virtuvės dar
bams vasaros sezonui Cape Cod 
vasarvietėj. Kreiptis:

M. Jansonas 
15 Rosedale St.. Dorchester 24 
Telefonas 288-5999. (21)

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

ĮPĖDINIS

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

O I* T O M E T R I S T Ė
Valam tuo.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

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

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

dėl jis neskaito iš knygos, o 
iš rašto, lyg tas turėtų koki ,s 
nors reikšmės. Tas narys tik
rai turi būti labai „išmintin
gas“, jeigu jis nesupranta, 
kad tik pranešimui duome
nis būtinai reikia surašyti iš

Gegužės 7 d. Dorchesteiy 
mirė Juozas Gabriūnas, se
nas Keleivio skaitytojas, 86 Į 
m. amžiaus, palaidotas ge
gužės 11 d. Mt. Hope kapi
nėse be bažnytinių apeigų.

Išėjo Vinco Krėvės raštų 
6-sis tomas

kam įdomu išgirsti paskuti-, certą, bet labai vertina Onos 
nis mokslo žodis šiuo svar-; Ivaškienės dirbamą darbą 

ir laiko jį naudingu lietu-' biu klausimu.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla jau išleido Vinco 
Krėvės raštų šeštąjį (pasku
tinįjį) tomą.

Jau išėjo ir Lietuvių Enci- ?
T

viams ir visai mūsų tautai, o Į 
Kokios mintys, tokie ir dar- todėl pinigais paremia gerą

bai- darbą.
1

OPTOMETRISTAS
Valandos: J
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.» 
Vakarais iš anksto susitarus }

447 BROADWAY J
South Boston. Mass •

knygų, bet nebūtinai juos iš 1<,),J1,”nlS ' atv-vko: kiopedijos 28-sis tomas, ku- '
tų knygų skaityti. Jei kitaip ,“5? nen,ore,.laraas p?'| ris prasideda žodžiu Skara i 
būtų, Ui kaip didžiulių ben-l , * ’t‘ .ŽcdŽi“ Polyna|l
drovių vedėja, galėtų prane- JIandžurj>s ]a«ku‘osĮ , Stoska. Ir tame tome yra j 

Jis buvo geras dailydė, y- daug .vainos ketuvĮskos me-'j
ra pastatęs gražių namų į dz,aR0S' kunos nlekur kltul
Thomas Park, P gatvėje ir

, , ... kitur, kurie ir šiandien dardvbos pasiulvmas apatinio , ..• , 1 , ' , 1 į gražiau uz kitus namus at-auksto pertvarkymo reika-! ®
lu. į ______

Niekas nesipriešino, kad1 Velionis seniau priklausė ;r krautuvė Įvairių prekių,
jį reikia išdažyti, sutvarkyti Socialistų S-gos 60 kuopai, i priderintu siuntiniams, pra- 
elektros apšvietimą, paka-1 Paliko žmoną Kotryną ir neša, kad pagal nauįą cent- 
binti užuolaidas. Šiek tiek sūnų Alfredą, kuriems reiš- Į ro susitarimą su U. S. S. R.

Šimus daryti — negi knygų 
kalnus atsivežtų į susirinki
mą.

Nemažai ginčų sukėlė val-
1 nerasi.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“ I
l

ginčytasi dėl moterų kam- kiu gilią užuojautą, 
bario įrengimo. Tačiau ir V. Klemka

A ..ryT.*

Trans-Atlantic Travel Service

VNESHPOLSYETORG 
Įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis irBiletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- taisymu, pav. automobiliai, t 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji jvairūs daiktai ir ncknnsermotas n»ais*as. Vi-i dokumentai 
paruošiau.i rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami ti-siog iš BOSTONO per 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. . , .
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas “‘Singer’’ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mažiuos, laikrodžiai, -pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka-
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik- j *TIOS siuntėjo, gavėjas nieko 

tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,; nemoka. Pristatymas g&ran- 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. ....... .L-,,k...Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 'tuotas ir skubus.
Galima siusti iki d4 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis yra 14” x 13” x 20" coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svaru.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KRETPKTTftS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTOJ AI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAt’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak-, ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

Cosmos Parcels Express 
_______ Corp.

359 West Broadvray
So. Boston 27, Mass.

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

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

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

45 DORSET ST., DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL CO.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir
PjOMOOoooaoooooooooocc:

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

• Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ į

{Draudžiame nuo polio, viso- • į 
'kių kitokių ligų ir nuo nelai- }
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. }
J Visais insurance reikalais}
Į kreiptis:

BRONIS KONTRIM \
Jastice of thePeaee—Constable J 

598 E. Broadway J
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir f'kis:
287 Concord Rd.. Billerica. Mass. 

TEL. -MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

, taaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa»i.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti S265 
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET L 
i DORCHESTER 25, MASS. >;
iuaaaiaaaaaaaaaa>aaa>aa»d

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžių*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai--------- f

!




