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Prezidentas už Taikią 
Revoliuciją Rasią Santykiuose
Prezidentas Kvietė Amerikos Miestų Galvas Susirūpinti 

Rasiniais Santykiais; Pasiūlė Penkių Punktų Progra
mų; Vyriausybė Nori Susitarti Su Respubliko

nais Kongrese Dėl Civilinių Teisių įstatymo; 
Alabamoj Gubernatorius Nori Ožiuotis.

čia, kad ten gali būti progos 
patriukšmauti, o gal ir riau
šes sukelti. Vyriausybė turi 
Alabamoj federalinės vy-

Prezidentas J. F. Kenne 
dy pereitą sekmadienį kal
bėjo Havajuose, Honolulu
mieste Amerikos miestų roa-l rjauSybėS dalinius, kurie rei- 
jorų suvažiavime. Ten jis | ka|uj €Sant ,žt bQti 
plačiau aiškino rasinių san
tykių klausimą ir kvietė a- 
merikiečius nebesitenkinti 
tik žodžiais, bet užtikrinti 
negrų mažumai lygias pro
gas tiek mokyklose, tiek ir 
darbuose ir nulyginti nėgių 
piliečių teises su kitų pilie
čių teisėmis. Prezidentas y- 
patingai pabrėžė, kad nuo 
miestų vadovybių pareina 
gerų santykių įgyvendini- į 
mas atskiroje vietovėse. Jis 
net pasiūlė penkių punktų 
progiamą, kurios miestų va
dovybės turėtų laikytis rasi-. 
nių santykių klausime. Bū-; 
tent: kiekviename mieste-
i.iizlai-vii uLinili ra--------- »X V* tlVJ'V ---- du L'nmitp- "I--------

* naudoti tvarkai palaikyti, 
liet vyriausybė neaiškina, 
kokiu būdu ji mano įvykdyti 
teismo įsakymą, kad negrai 
studentai būtų įregistruoti į 
Alabamos valstybinį univer
sitetą. Alabamos gubernato
rius gavo teismo įsakymą 
netrukdyti įregistruoti neg
rus studentus universitete, 
bet gubernatorius viešai 
skelbia, kad jis to teismo į- 
sakymo nemano klausyti. 
Už pasipriešinimą jis gali 
būti patrauktas teismo atsa
komybėn.

Visame krašte rasių san-

GUBERNATOKIAI PAS PREZIDENTĄ

Fre'/.uleutas John F. Kennedy vaišina de vynis demokratus gubernatorius Baltuo- 
sniose rūmuose. Iš kairės į dešinę: Phili p H. Ibff (Vt.L Kari R. Iiolvaag (Mina.), 
prezidentas, Elbert N. Carvel (Del.), Joh n W. King <N.H.). Otto Keraer (III ), 
Lndhctt Feitody (Mass.), Frank G. < le ment (lemi ), viceprcz. lyn Jon B. John- 
ror. Richard J. Hudges (NJ.), Mathe w E. YVelsh (Ind.).

Irane Riaušės Dėl • Kardinolai įlenkusi I rufūmo Skandalas

i„l;„ ucimai rnji’Oi ciyni't?, Lvrvii^ mauoiniai vai ovaicr
tus rasiniams santykiams j tomi. Negrų organizacijos 
aiškinti ir gerinti; mie. tųii ne tik pietinėse valstijose, 
patvarkymai turi atitikti į bet ir po vLą kraštą ragina 
kostitucijos reikalavimus dėl i vyriausybę nebeatidėlioti 
piliečių teisių lygybės teat-Į
ruošė, parkuose, mokyklose, 
restoranuose, maudyklėse ir
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Žemės Reformos Rinkt Popiežiaus

Pereitą savaitę Irano sos
tinėje Teherane ir kai kurio- 

j se provincijos vietose maho
metonų kunigai (mullos) su
kėlė riaušes prieš vyriausy
bės vykdomą žemės refor
mą. Su kunigais eina ir dva
rininkai, iš kurių žemės ima
mos ir dalinamos valstie

negi-ų teisių sulyginimo, ir čiams.
prezidentas mano, kad lai-j Kiauše, e žuvo apie 80 
kas taikiai revoliucijai“ ra-j žmoniu if nemažai buv0 su. 
Simuose santykiuose yra vi- Kai

tikrina daugiau darbų neg- Į siškai pribrendęs ir nebegali savimaš milžiniška daumi 
ivab-inse ■ I buti atidė,iojama, I £

mos vykdymą, bet nepaten
kintieji reforma sukurstė sa-

pinant darbų viešo patarna-Į At naujinti Karą I riauį’b&'^kdomai'lrfor-
______ mai. Daugiausia prieš žemės

J Irake kurdų mažuma vėl
jaunuoliai nesitrauktų iš ruošiasi imtis ginklo prieš I-, , , .
mokyklų jų nebaigę, tu rėdą-1 rako vyriau-ybę, kuri nesu-' duodama valstiečiams, 
mi galvoje, kad jaunuolių tiLn dn«ti Vurdamc <>.•; i JUOs 11 lsve(^c ls pusiausvy- 
negrų yra daug daugiau be
darbių eilėse.

Vyriausybė buvo pasiruo 
susi dar pereitą savaitę į- 
nešti į kongresą pasiūlymą 
išleisti nauja civilinių teisių 
įstatymą. Bet reikalas buvo 
atidėtas, nes vyriausybė no
rėjo susitarti su respubliko
nų partijos vadais dėl tokio 
įstatymo rėmimo. Pasitari
mai dėl tokio įstatymo dar 
eina. Jis bus įneštas į kong
resą greičiausiai dar šią sa
vaitę.

Rasiniuose santykiuose 
dabar nukreiptos vbų akys į 
Alabamą, kur gubernato
rius Wallace žada "atsisto
jęs universiteto tarpduryje“ 
neįleisti į mokyklą dviejų 
studentų nėgių, kurie šį ant
radienį, teismo patvarkymu, 
vyksta registruotis vasaros 
semestrui. Gubernatorius su-

te; mie tų vadovybės už- 
darbų neg

rams iv au lose pareigose
miestai išleidžia patvarky-j _________________
mus dėl piliečių teisių suly- į Kurdai Ruošiasi 
ginimo gyvenvietese, parų- Į

vimo Įmonėse; visi miestui 
majorai asmeniškai susirū-l 
pina ir imasi priemonių, kad reformą agituoja kunigai, 

nes ir ju „šventųjų žemių“
Tas

tiko duoti kurdams teritori-! J.UOs 
nę autonomiją. Derybos dėl Į
autonomijos ilgai buvo ve-i 

_ i damos, bet prie susitarimo j
neprieita. Kurdai reikalauja 
autonomijos su vietiniu sei
meliu ir vykdomąja valdžia, 
jie nori, kad bako kariuo

Irakas kariauja

59-TIEJI METAI

Maskvoj Susirinks Beveik 
Viršūnių Konferencija

Piezidento Kennedy, Macmillano ir Chruščiovo Patikėti
niai Tarsis Maskvoje Dėl Atominių Ginklų Bandymų 

Uždraudimo; Prezidentas Sako: Viltys Turi Būti
Atmieštos Atsargumu, Bet Yra Didelis Rei

kalas Sulaikyti A-Ginklų Bandy mus.

Adenaueris Ramina Piezidentas J. F. Kenne- 
0*1 •• s/ j • *• dy šį pirmadieni pa kelbė,Silezijos Vokiečius kad su rusais susitarta susi-

______ tikti Maskvoje liepos mėne-
Iš lenkų dabar valdomos (tikslus laikas dar nenu-

Silezijos pasitraukę ir išva-! Matytas) ir tartis apie pasi
vyti vokiečiai vakarinėj Vo- tąsymą sutarties dėl atoini- 
kietijoj kas dveji metai ren- ginklų baidymų uždrau- 
gia savo sąskrydžius ir ta dimo. Konferencija nebus 
proga vis kalba apie grįžimą viršūnių pasimatymas“ ji

( į rytus, šiemet jų sąskrydy 
• je Koelne, kur dalyvavo 
Į 100,00O buvusių sileziečių, 
kalbėjo Vokietijos kancleris 
dr. Adenaueris. Jis sakė,

nebm užsienių įeikalų
ministerių pasimatymas, bet 
joje dalyvaus prezidento 
Kennedy, anglų ministerių 
pirmininko Macmillano ir

ne

kad pirmutinė sąlyga rile- premjero Chruščiovo patikę- 
Jaudina Angliją Į yra susiUi- kurie aptars to-

kaimyninių kios sutarties pasirašymo 
galimybes. Prezidentas ma-uzmezgimas

nė viena šalis•’ sake neliesą pariamenie, Ka- naują popiežių. Rinkimai, rta avo gąn.
prasidės birželio 19 d. ir ne-! .
žinia, kiek ilgai jie užtruks. s.u P?'a!d® O™’1,'"0 

. i mergaite Christine Keeler.
Viso yra 82 kardinolai, bei Jis sakėsi neturėjęs su ja jo- 
kai kurie jų dėl ligų ar dėl j kįų neleistinų santykių, o 
politinių aplinkybių rinki-į pasirodo, kad jis tu ja vis!

rantuos, kau 
neni aki i k ikktybės į kitą bus galimas. Ta- 

da ir silezieėiai galės grįžti „ 
j savo senąją tėvynę. glindo tiketi ka(| įkj R

Silezijos gyventojai, kūne tartiK b(lt vk ilaaiusi 
pasitraukė ar buvo išvaryti j valst bi inį3.esuo,. 
is to krašto, vra suvokietinti

DarM . • lenkai. Dar 1850 metais vi- Dar nėra žinoma, kas at-
muose negales dalyvauti, dėlto diaugavo n tuo pat',^ žemutinė Silezija buvo stovaus Maskvos pasitari- 
(Vengrijos kardinola. Min-'nietu tos mergaitės drau-j naj jenkjgka, germaniza- muose prezidentą Kennedy, 

buvo ir Sovietų Rusijos! . .dszenty gyvena Amerikos gu 
ambasadoje ir negali jos ap
leisti).

, • Z , J . cijos banga ją užliejo 19-jo
karo laivvno atache Jevge- amžiaus antroj pusėje, 
nij E. Ivanov. Ministeris
Profumo pasitraukė iš val-

Popiežiui Jonui -’'.lani Aižios ir atsistatydino, rašte 
į laidotuves atvyko i prįgįpa£Įno mejaVęS parla

mente.

Viršūnių Derybos 
Bus Ir Azijojeir Lietuvos dvasininku dele-!

I)ėl to skandalo Anglijos i
% vyriausybei gresia krizė. * Filipinų sostinėje Mani-

Stankevičius, Česlovas Kri-; Macmillano vyriausybė galit loję taria i Filipinų, Malajų 
vaitis ir Povilas Bakšys, • ^ųti priversta trauktis arba! ir Indonezijos užsienių rei- 
Kauno, Vilniaus ir Panevė-, ^Kelbti tuoj pat rinkimus. i kalų ministeriai apie sukvie-
žio vyskupijų valdytojai ir j _________________ Į timą tų trijų valstybių vy-
žinomi komunistų pakalikai.! parbicčių vadas Maskvoje ! riausybių vadų išspręsti įvai- 

I riems ginčijamiems klausi-

Irakas skelbia, kad jis yra 
pasiryžęs užgniaužti kurdų 

’J maišta ir tuo tikslu atnauji- 
• na karą pnes tą mažumą, 

merėj būtų sudaryta kurdų ; Kurdų yra tik 1,125,000, o į 
divizija ir reikalauja savo! Irake iš viso yra 6 milijonai1 zidentas Lvndon P. . 
kalbai vadybinės kalbos gyventojų. šori- JL kalbėjo Tufts

j teisių ju autonominėje srity-

Žodžių Nebeužtenka Anglijos Darbo Partijos I mams. Svarbiausias klausi- 
vadas Harold Wilson su ke- mas, kurį aptaria ministe- 
liais palydovais lankosi Ru
sijoje, kur jis matėsi su N.
Chruščiovu. Neseniai jis

Reikia ir Darbų

Bostone lankėsi vicepre- 
John-! 

uni-;

nai ir kuri turės išsprę ti 
vyriausybių vadai, yra Mal- 
azijos valstybės sukūrimas

bet jau minima generolo 
McCloy pavardė. Apie tuos 
Maskvos pasitarimus prezi
dentas Kennedy tarsis su 
Anglijos ministerių pirmi
ninku Macmillanu šio mė
nesio gale, kada pi ezidentas 
lankysis Londone, baigda
mas savo kelionę Europoje.

Anglijoje dabar iškilo 
'JTofumo skandalas“, todėl 
kai kurie anglų laikraščiai 
mano, kad laikas priimti 
svečią nėra visai patogus, 
kada nešvarūs šeimos marš
kiniai viešai skalbiami, bet 
apie atšaukimą prezidento 
kelionės nieko negirdėti.

lankėsi ir Amerikoj, kur tu-j Malajų Federacija yra sū
rėjo pasimatymą su prezi-. tarusi su Anglija, kad nuo

je. Kurdai yra gavę 
pažadų, bet pažadai 
dais ir paliko.

daug 
paža- i

PERU RINKIMAI

Peru respublikoje sekma
dienį, birželio 9 d, buvo rin- 

5 kimai. Rinkimams tik pasi
baigus ir pradėjus skaityti 
balsus, Aprištų partija pa
skelbė, kad visoj eilėj vietų j 
už tos partijos paduoti balo- j 
tai kažkur dingo. Vyriausiai

telkė kelių policiją ir nacio-i rinkimų komisija tą kaltini- 
nalinės gvardijos dalinius' ma.patvirtino. Dviejose val-
„tvarkai palaikyti“. Kai ku
rios rasistinės organizacijos 
telkiasi gubernatoriui ”pa

stijose kažkokie apsukrūs 
politiniai sukčiai tos partijos 
balotus pavogė ir pavogė lyg i

PREZIDENTO SCNVS

įraukdamas, kol prezidentas 
pasakys kalbą, jaunasis 
prezidento sūnus sėdi auto
mobily ir čiulpia saldainį.

dėti“, ir jau nemažai gink- tyčia ten, kur aprištų parti-
luotų asmenų suimta, kurie 
rengėsi rinktis aplink uni

ja yra stipriausia. 
Numatoma tose vietose

versitetą ir, tur būt, nujau- nauji rinkimai.

versiteto diplomų dalijimo 
iškilmėse ir ta proga prisi
minė rasių klausimą Ameri
koje. Viceprezidentai sako, 
kad atėjo laikas rasių santy
kius tvarkyti lygybes princi
pu ir nebesitenkinti vien 
žodžiais. Konstitucija turi 
būti vadovas mums visiems. Į

Pagal viceprezidentą. ra-> 
siu klausime Amerika priėjo 
krizės, ir tik viena tėra išei
tis — užtikrinti ra inėms 
mažumoms Ivgias teises mo
kyklose ir darbuos^. Vice
prezidentas abejoja, kad 
negrai, ilgą laiką spaudžia
mi ir išnaudojami, labai 
veržtųsi draugauti su tai-, 
kurie juos iki šiol spaudė ir 
išnaudojo, o to draugavimo- 
si daugelis ir baukštosi.

dentu Kennedy,

SAVO DARBO KŪRINYS

Sean Mason. 
džiaugiasi 
žaisliuku.

i) VYl • 
savo sukurtu

Kinui Prašys 
Grąžinti Kolonijas?I rugpiūčio 31 d. prie jos dė- 

! sis Singapūro miestas, Sara-i 
wak. Eilinei ir kitos šiauri
nės Borneo salos dalis, ir to
kiu būdu susikurs apie 10 
ni.i.onu gyventojų tunnti idco] inius skirtu^us B(^ 
Mažuos federalinė valsty-: |a„kian, t„ki„ iš]vrinjmo> 
be. Filipinai ir Indonezija. ki komunj tai visdažnjau

Kinų komunistai su itiks 
su rusų komunistais Mask
voje ir bandys išlyginti jų

buvo priešingi tokios vals 
tvbes su įkūrimui, l>et dabar 
opozicija, atrodo, jau kiek 
aprimsta.

HOEFA TURI VARGŲ

Vežikų unijos pirminin- 
’ kas James Hoffa vėl trau- 
! kiamas teismo atsakomybėn 
J ir tai ne už vieną, bet už du

verčia rusus ir kitus baltuo
sius i viena ^kolonialistu ir*• * 
imperialistų krūvą“. Tai da
roma ne per klaidą, bet ruo
šiant dirvą kinų reikalavi
mui. kad rusai grąžintu carų 
Rusijos pavogtas iš Kinijos 
žemes. Tokių žemių rusai iš 
kinu yra atėmę labai daug, 
ir kinai, tiek nacionalistai,

jam primetamus prasikal- tiek ir komunistai, to neuž
draus. Jam keliama byla už miršta. Kiniiai rusai buvo 
prisiekusiųjų teisėjų “pafik- tie plėšikai, kurie ją dau- 
sinimą” ir už kelių milijonų giausia nuskriaudė, 
dolerių iš unijos fondų pa- Toks kinų "tei.-ybės ieš- 
naudojimą kreivai. kojimas“ rusam nemalonus.



Puslapis antra ntuiviS, 50. tsOS lOti Nr. 24,1963 m. birželio 12 d.

Birželio dienos
Kasmet mes lietuviai, latviai ir estai minime baisią

sias “birželio dienas,” prisimindami pirmąjį masinį Pa
baltijo kraštų žmonių gabenimą į sovietiškos vergijos sto
vyklas Sibire ir kitose Sovietų valstybės platybėse. 1941 ! 
metais birželio viduryje rusai išvežė iš Lietuvos į Sovieti
ją arti 40 tūkstančių žmonių. 33,000 pavardžių išvežtųjų 
žmonių buvo paskelbta Amerikos lietuvių spaudoje ir ne
mažas skaičius amerikiečių lietuvių sąrašuose rado savo 
artimųjų giminių ir pažįstamų pavardes.

Masinis žmonių gabenimas į rusišką vergiją buvo tiek 
žiaurus ir dargi lietuviams komunistams netikėtas įvykis, 
kad Lietuvos komunistai, pirmame savo pasitarime Rusi
joje, pasisakė prieš tą žmonių trėmimą ir labai atsargiais 
žodžiais pasmerkė tokių masinių trėmimų neteisingumą. 
Tiesa, kaitą pasisakę ir parodę savo lyg ir nepritarimą, 
lietuviai komunistai vėliau užmiršo viską ir apie ištrem
tųjų gelbėjimą visai ir negalvojo. Ko kito iš jų ir negalima 
buvo tikėtis, nes jie, rusams užplūdus Lietuvą, buvo tik 
okupanto įrankis ir jo padėjėjas, o ne savarankiškai gal
vojantys ir veikiantys žmonės. >

Rusams grįžus į Lietuvą buvo daug ir didesnių masi
nių trėmimų. Jei per pirmąjį masinį žmonių gabenimą į 
vergiją apie 40,000 žmonių buvo išrauta iš savo gimtosios 
žemės ir išgabenta prie prievartos darbų, tai vėlesnieji 
trėmimai palietė daug didesnį žmonių skaičių ir apie jų 
kančias ir žiaurų neteisingumą juos gabenant į svetimos 
šalies vergiją, nė vienas lietuvis bolševikas neužsimena, o 
jeigu savo raštuose rašytojai ir pamini, tai vaizduoja tą 
barbariškumą, kaip kokią kelionę į pikniką, o budelius 
gabentojus krikštija “liaudies gynėjais” ir lyg kokiais] 
kankiniais Net ir “Ivano Denisovičiaus viena diena” ne
sukėlė Lietuvoje jokio atviresnio atbalsio ir apgailestavi
mo. Turima kuo ir pasiteisinti—girdi, “asmenybės kultas” 
daug negerovių pridarė, bet ką apie tai kalbėti.. . Gana, 
jei nukentėjusieji komunistai reabilituojami, o apie pilką 
masę kankinių nėra reikalo net kalbėti.

Rusų komunistų žiaurumai užkariautuose Pabaltijo 
kraštuose nepasibaigė ir dabar. Nemažas skaičius išga-

RUO6IASI PASAULINEI PARODAI

General Electric bendrovės prezidentas Gerald L. Phil- 
lippe (vidury) ir tos bendrovės atstovas busimoj pa
saulinėj parodoj New Yorke Steven C. van Voorhis 
(dešinėj) tariasi su Mickey Mouse kūrėju Walt Dis
ney. Priešaky matyti tos bendrovės paviliono modelis. 
Disney žada pavilione panašiais į gyvus žmones mode
liais pavaizduoti JAV istoriją.

.rinkikais
lik* tik kardinolai.

Popiežius Aleksandras III 
nutarė, kad kardinolų kole
gija išrenka popiežių savo 
trim ketvirdaliais bakų. Ji- 

tikėjosi, kad ši taisyklė 
rinkimus nuo “an- 

ti-popiežių,” t. y. nuo prie
šingų popiežių, kurių praei
tyje dažnai atsirasdavo ir 
kiekvienas jų reikšdavo pre
tenzijas į šventąjį sostą. Jau 
matėme, kad vienu laiku bu
vo net 3 tokie kandidatai.

Tačiau pavydo ir intrigų 
neišvengta, nes iš prigimties 
žmogus yra ir pavydus ir 
mažiau ar daugiau klastin
gas.

Popiežiui mirus, kardino
lų kolegija buvo ir dabar 
yra aukščiausias bažnyčios 
autoritetas, kurio niekas ne
gali pamokyti. Todėl, kai 
reikėdavo Tinkti popiežių,

(kardinolai ilgai ginčydavosi, 
intriguodavo, o Roma vis 
neturėdavo popiežiaus. Pa
vyzdžiui, mirus 1268

Rasių santykiai čia I esmėje nori Afrikos vadai,
. tai iau vra kitas klausimas.Amerikos negrų judeji- J*“

mas už lygias teises vis dar 
plečiasi ne tik pietinėse val
stijose, bet ir šiauriniuose 
didmiesčiuose, kur negrų 
gyventojų skaičius žymiai 
padidėjo karo ir pokariniais 
metais. Vyriausybė nori nėg
ių judėjimą pasukti į legales 
vėžes, užtikrinant įstatymo 
keliu nėgių lygybę krautuvė
se, parkuose, teatruose, val
gyklose, darbuose ir švieti-Į 
mo srityje. Bet kaip išleisti 
įstatymą, jei pietinių valsti
jų senatoriai jam priešinsis > 
visomis priemonėmis?

Amerikos senate kiekvie
na valstija turi po 2 senato
rių. Ar valstija didelė ar ma-

Jungtinių Tautų organizaci
ja turi net ir į savo čarterį 
įrašiusi, kad ne jos reikalas 
yra kištis į nepriklausomų 
valstybių vidaus reikalus.

Afrikos vadams tas gal ir 
valstybės likvidavimo, ko 
bus paaiškinta J. T. saugu
mo taryboje.

' •
Rasių santykiai Maskvoj

Turi savo rasių klausimą 
ir Maskva, nors rusų bolše
vikai niekada neužmiršta 
pasigirti, kad jie tautybių ir 
rasių klausimus išsprendę 
pavyzdingai ir visiems lai
kams. Pasigyfimas yra vie
nas dalykas, o gyvenimo tik
rovė visai kas kita.za, skirtumo nėra, visos jos;

turi po 2 senatorių. Apskai-į Norėdami sukurstyti neg- 
i Vl-jam, kar- j čiuota, kad senatoriai iš 18 Į nis Afrikoje prieš “imperia-

Kaip seniau popiežius rinko
Istorija mums sako, kad iš piežiai jau nebuvo renkami, 

pradžios kandidatus popie- juo* sodindavo į sostą kara- 
žių rinkimams skirdavo dva- liaujančios vyskupų ir baro- 
siškiai ir pasaulietiški didi- nų klikos: viena klika įkel-
kai. Tikinčiųjų minia tokius davo savo favoritą, o prie- 
kandidatus užgirdavo, tik ne šinga klika jį “nuo sosto nu- 

bentų lietuvių vis dar turi dirbti sunkius darbus kasyklose, balsavimu, bet riksmu, vadi- | versdavo kaip išdaviką ir į-
Pašau*; mesdavo kalėjiman arba nu- 

(Enc. Britą-
namąja aklamacija, ,
lietiški didžiūnai dažnai sta- nuodydavo,

giriosą, sovchozuose ir kitokiose įmonėse Sibire ir kitose 
Sovietijos srityse, nors rusų komunistai ir giriasi prievar
tos darbų stovyklas panaikinę. Tiesa, kai kur ištrem
tieji paleisti iš stovyklų, bet jie palikti trėmimo vietose ir 
pavadinti laisvais darbininkas, bet nuo savo darbo pasi-
tnukti negali ir grįžti Į gimtąjį kraštą jiems nelei^Uma^ prižiūri-
Jte tęsia savo vergijos vargus svetur ir apie juo, Lietuvoje ^.0 ^skupai> kul!;e kartu zas buvo pavadintas Bene-
net užsiminti neleidžiama Ne visos ir stovyklos dar pa- , buv0 ir jie nuspręs. diktu elge.
naikintos. Bolševizmo bandymas įpizti į zmoniskesnį vi-, (jav0 kas Išrinktas. siu pridarė tokių skandalų,
daus tvarkymąsi daromas nedrąsiai, bijant viską pasakyti, I Rinkimuotc eidavo tokia kad Romos didikai jį išvijo 
privengiant audros, kuri kiltų, jei netolimos praeities tie- j pikta kova dažnai prį_ įr jo vietininku paštete Sil- 

eidavo prie kruvinų riaušių, vestrą III-jį. Bet Silvestras

tydavo kandidatais savo ar
timus draugus ir gimines.

nica).
1033 metais popiežių bu-

kad ir nedvasiškius. Iš tokių vo pastatytas 12 metų ber-

dinolų kolegija ginčijosi 2 
metus ir negalėjo popiežiaus 
išrinkti. Tada ji buvo užda
ryta vyskupijos rūmuose, vi
sos durys ir langai buvo už- j 
blokuoti, kad nė vienas ne
galėtų išeiti, iki viai jie nesu
sitars. Bet nieko negelbėjo 
ir tas. Tuomet žmonės nukė
lė rūmų stogą ir, keptų kar
velių -vietoje, -kardinolams 
davė tik vandens ir duonos. 
Kardinolai tada susitarė ir 
išrinko Grigalių X-jį. Inter- 
regnum (laikotarpis be po
piežiaus) tęsėsi 2 metus -9 
mėnesius ir 2 dieni.

Pasimokęs iš tokios net
varkos, Grigalius išleido įsa
kymą, pavadintą Ūbi peri-

valstijų, kurios turi tik 11 
milijonų gyventojų, gali su

lįstus” ir kapitalistus, Mas
kvos bosai įkūrė negrams

laikyti įstatimdavystę savo 
“filibusteriavimu.” Vadina
si, 170 milijonų balsas gali 
užkliūti už 11 milijonų bal
są ir palikti neišgirstas!?
* Vyriausybė"norėtų išveng-1 2000 negn} Maskv0;e

ti griežtos kovos kongrese, į rodos, tik lašąs jūroje, Bet 
o jei prieitų prie kovos, tai J “lašas” rusams nebepa- 
norėtų kad laimėjimas bū- j Kai negrai bando
tų uztikrintes. Dėl to prezi-( sidraugauti su rusėmis, rusų 
dentas atidėjo vyriausybės j atsakymas yra kumščiai ir 
ruošiamo civilinių teisių įs- užgauliojimai. Tokių atsiti
kę mo projekto įnešimą j; kįmų būta daug, o “Kamso- 
kongresą, kol bus susitarta: mojo p^yda” įdėjo net ne
su republikonų vadais dėl1
svarstymo tokio įstatymo

universitetą, pavadintą Lu- 
mumbos draugystės univer
sitetu. Jame jau mokosi apie 
2000 studentų iš įvairių Af- 

: rikos kraštų.

kaip liečiančio nacionalinius 
viso krašto interesus, o to

1—nanuiuaiiį aunigai iiiiauotu -Jzvbz_iiiunti:*, Ties taip BOietjv įvi*-

ga, visa tiesa, iškiltų aikštėn ir parodytų žmonėms tą krau
jo ir ašarų prarają, į kurią bolševizmas buvo įstūmęs dide
lį kraštą ir kuriame tas kraštas vis dar kamuojasi, o val
dančioji klika vis dar švaistosi pažadais ir tik trupiniais 
gerina vargingą žmonių gyvenimą. Istorijos nelemtas po
sūkis įtraukė ir mūsų tautos kamieną į vargano, aziatiško 
“socializmo” balą ir tik naujas istorinis posūkis pačioje j 
Rusijoje ar valstybių santykiuose galės nutraukti tuos ne- Į orjtannjca) 
laisvės retežius, kurie mūsų tautą laiko pririštą prie di-j _•
džiojokaimjmoir jam pajungtą Išsilaisvinimo dienos lau- j tiP į^1 £2^. 
kiame visi, tiek svetur gyvenantieji, tiek Lietuvoje esan- vi]inės vaMHog paga|bos. 
tieji lietuviai. Ta valanda ateis, jei visi jos ne tik lauksi- Todėl tarp dviejų kan- 
me, bet kiekvienas pagal savo išgales prie jos atėjimo pa- didatų (Bonifacijaus ir Eu- 
greitinimo dėsimės. lalijaus) kilo ginčas dėl

klausimo, kuris jų buvo tei
singai išrinktas, tei šitą jų 
vaidą turėjo išspręsti impe
ratorius Honorius, pasisaky
damas už Bonifacą.

Po to buvo įvesta taisyklė,
Kaip rinks popiežių

Birželio 19 d. prasidės■ n iau balsavimo lapelius de- 
birželio 3 d. mirusio popie- j gindavo, bet Janas 23-čias 
iiaus Jono 23-čiojo įpėdinio įsakė juos surinkti, užant-
rinkimai. Ji rinks 82 kardi
nolai, iš kurių 45 buvo pas
kirti paskutiniojo popiežiaus 
ir, vadinasi, popiežiaus rin
kimuose dalyvaus pirmą 
kartą. Rinkimai vyks Siksti- 
nos koplyčioj, kurios visi iš- i 
ėjimai ir langai bus uždaryti

spaudoti ir laikyti slaptame 
archyve.

Birželio 19 d. balsavimo 
dar nebus, jis prasidės kitą 
dieną. Spėliojami keli kan-

Taip buvo 251 metais ren- išbuvo šventame soste vos 
kant Kornelijų, 366 metais kelias savaites ir žmonės su
renkant Damazą, 418 meteis kėlė prieš jį audrą. Tada iš-

culum (kame yra pavojus),! dėl remiamą abejų didžiųjų 
partijų, žinoma, nelaukiant 
pritarimo iš pietinių valstijų 
įstatymų leidėjų. Ar tokio 
susitarimo bus prieita? Ra
šant šiuos žodžius atsakymo 
dar nėra.

Vienaip ar kitaip, rasiniai 
santykiai Amerikoje šiais 
metais žymiai pasikeis. Ne

kurio turinys buvo maždaug Į 
toks.

Popiežiui mirus, buvę prie 
jo kardinolai turi laukti ki
tų savo kolegų 10 dienų; ta
da jie susirenka į vieną po
piežiaus rūmą ir užsidaro 
konklavoj; nė vienas jų ne
gali turėti daugiau patar

renkant Bonifacą, 498 me- vytasai Benediktas pardavė visi k Hne.
nautojų kaip vieną, o ligos j tiek negrų nerimas, kiek vy 
atveju du; konklavoj jie pri- —‘----- L=~ J---------------

tais renkant Simaką, 530 m. savo “teisę” į sostą krikšta- 
renkant Bonifocą II-jį ir ki- tėviui Gratianui, ir tas atsi- 
tais rinkimais. (Žiūrėk Enc. sėdo į sostą kaip Grigalius

valia net atskirų celių turė
ti; nevalia turėti jokio susi
siekimo su išore; maistasVI-sis. Tokiu būdu atsirado, __ . _o . ... pristatomas per saugojamąPradeJ° langų; po trijų dienų bus tik

peštis dėl sosto.
S: Kadangi kiekvienas jų tu
rėjo savo šalininkų ir priešų, 
tei neišvengiamai į tas peš
tynes įsitraukė ko ne visi 
Romos gyventojau Nuolatos 
įvykdavo muštynių ir žudy
nių.

Negalėdamas šitos suiru
tės pakęsti, Romos impera
torius tuos besipešančius po-.

kad kilus panašiems gin- piežius pasiuntė kur pipirai
čams, rinkimai turi būti vyk 
domi iš naujo, šį taisyklė 
tačiau nebuvo praktikuoja
ma, nes pabijota, kad vyk-

auga, o sostan pasodino 
Bambergo vyskupą, kuris 
pasirinko Klemenso II-jo 
vardą.

dant naujus rinkimus, gale-; Kai Klemensas mirė, dva
tų kilti dar aštresnių susikir
timų. Prasidėjo ilgi laikotar-

siškija jo vietininko jau ne
rinko, bet kreipėsi į Romos

didatai į Jono 23-čiojo vie- piai be jokio popiežiaus (in-! imperatorių, kad šis paskir-
tą: Milano arch. kardinolas 
Montini, Venecijos kardi-

riausybės ir daugumos pilie
čiu supratimas, kad toliau 
vilkinti nebegalima, verčia 
kraštą pajudinti iš vietos ra
sių santykius rasių sulygini-

va reportažą apie vienos ru
sės studentės liūdną likimą, 
kai ji susibičiuliavusi su kaž
kokiu Machmedu, kuris ją 
nugirdęs, parūpinęs vaiką, o 
kai jie vedę, tai Machmedas 
ją pardavęs Afrikoje į palei
stuvystės namus ar atidavęs 
į savo draugo haremą.

Tokiomis pasakomis ko
munistai šviečia rusaites ne- 
sibičiuliauti su Machmedais.

“Rasių klausimas” tegu ir 
išspręstas, skelbiasi ne tik 
Maskvoje, bet ir Prahoje, ir 
Sofijoje, ir kitose bolševi
kiškose sostinėse, kur tik 
mokosi didesni būriai negrų 
studentų.

Propagandos reikalu ga
lima girtis, kad ir poetasmo kryptimi.

vieno patiekalo, o po penkių Rasių santykiai Afrikoje į ^?kinas buvęs negras bet 
dienų tik vanduo su duona • 11 • ^ai necTU daumau. leidzia-

Rasių klausimas įskyla ir
Afrikoje, kur Afrikos vals
tybių galvos neseniai nutarė 
išvaduoti dar kolonialinėj 
priklausomybėj tebesančias 
Afrikos sritis. Iš tokių sričių

ir šiek tiek vyno. Už konkla
vos laikotarpį kardinolai ne
gauna jokio atlyginimo.

Šitokiu suvaržymu norėta 
kardinolus priversti išrinkti
popiežių be ilgų ginčų. , ., -

Kai įvyko didysis Romos ĄfnkoJe 5?ar Y13 Portugali-
katalikų bažnyčios skyli-i į°5 kolonijos ir, pagal Ato
mas, konklavos buvo laiko- ’t.?s ' a-^ manymą, Pietų Af- 
mos įvairiose vietose už Ro
mos ribų. Grigaliaus X-to 
įstatymas kitų popiežių bu
vo kelis kartus keičiamas.

Konklavos yra praktikuo-

rikos Unija.
Afrikos valstybės dabar 

kelia Afrikos “išlaisvinimo” 
klausimą Jungtinių Tautų 
saugumo taryboje ir sakosi

kai negrų daugiau, leidžia
ma kumščiai į darbą.

ir antspaudoti, su išoriniu 
pasauliu susisiekti nepapra
stam reikalui esant bus pa
likti tik du telefonai. Kartu 
su kardinolais ir jų tarnais 
(tokių kiekvienas kardinlas 
gali turėti po 2, iš jų vieną 
kunigą), uždaromi visam 
rinkimų laikui gydytojai, 
barzda-kučiai ir kitas reika
lingas personalas.

Išrinktas bus laikomas ga
vęs du trečdalis balsų ir vie
ną, o jei dalyvių skaičius da
lijasi iš trijų, pakaks dviejų 
trečdalių. Per dieną negalės 
būti balsuojama daugiau

terregnum).
Devintojo amžiaus pabai- 

nolas Urbani, Bolonijos ar- goję Romoje tarp bažnytinių 
frakcijų prasidėjo aštrūs ki
virčai dėl popiežiaus Formo- 
zo, kuris buvo kaltinamas 
neteisėtai atsisėdęs į šventą
jį sostą. Pasipiktinimas pa
siekė tokio laipsnio, kad jau 
po jo mirties jo lavonas bu
vo išimtas iš kapo ir viešai 
išniekintas.

Netvarka ir sumišimai tę
sėsi iki 11-ojo amžiaus vidu
rio. Per šitą laikotarpį po-

chivyskupas kard. Lercaro ir 
kiti. Minimi ir neitalų var
dai.

Varžybos tarp kandidatų 
visuomet buvo, bus ir šį kar
tą, nes ir kardinolai nėra vi
si vieningos nuomonės baž
nyčios tvarkymo klausimais. 
Todėl kada jiems pavyks iš
rinkti popiežių, iš anksto 
niekas nežino.

Taip bus renkamas nauja
sis popiežius, bet taip nebu
vo jis renkamas visą laiką. 
Per amžius keitėsi ir popie
žių rinkimai. Kaip jie buvo

kaip keturius kartus. Se- vykdomi seniau, rasite S.

Michelsono straipsny, kurį 
sutrumpinę pakartojame iš 
Keleivio 1958 m. Nr 43.

tų naują popiežių. Jis pasky
rė savo giminaitį.

Po to vėl buvo atnaujinti 
popiežiaus rinkimai, tačiau 
išrinktąjį turėjo užgirti im
peratorius. Suprantama, kad 
jis galėjo išrinktojo ir nepa
tvirtinti. Tokiu atsitikimu 
reiktų rinkti kitą.

Vėliau šita imperatoriaus 
teisė buvo žymiai susiaurin
ta, ir nuo Grigaliaus III-jo 
jau nė vienas popiežius ne
prašė, kad imperatorius jį 
pripažintų.

Dar vėliau iš popiežiam 
rinkimų buvo išbrauktas ir 
žemesnysis dvasiškijos luo-

jamos iki mūsų dienų. Jos į norinčios sužinoti, kas yra 
vyksta aklinai nuo likusio. jų draugas ir kas priešas. . . 
pasaulio atskirtose patalpo- Afrikos , b 
se, bet nuo įsonnes ,takos, ginkIais p^ga.

liją ir Pietų Afriką, o belau-žinoma, visvien nėra laisvos.
i±ntrsutvar^°” "ri-

bai puaa-rao, kaip intri-i “ikoM^T

p., j Tautų organizacijos.
" j Pietų Afrika yra neprik-

gomis ir

»o
kli

kų. Istorijoj ji* 
leksaadro .VI-jo

savo au- 
buvo 
vai- 
A- 

vardu. Jo

tolriai* skandalai*, kad bau
gu apie tai net raižyti; vis-

lausoma valstybė, kurios ra
siniai santykiai kelia daug 
kam abejonių, bet ar dėl to 
yra Jungtinėms Tautoms 
pagrindas prisidėti prie tos

miai pakitėjo visas pasaulis. 
Neišvengiamu būdu turėjo

Šiandien tokių nedorybių! ’ !r
nai neklaidingi” popiežiai, ir 

jų rinkimų tvarka.

turaci.

Skandalai Anglijoje

Anglijoj naujas skanda
las ir jau nebe pirmas. Pe
reitą savaitę paaiškėjo, kad 
MacMillan vyriausybės na
rys, karo ministeris Profu- 
mo, turėjo tą pačią už pini
gus perkamą meilužę, kaip 
ir komunistinės Rusijos di
plomatas, kuris neabejoja
mai buvo ir Maskvos šnipas.

Dalintis perkama meile 
su Maskvos šnipu-diplomatu 

* gal ir nėra krašto išdavystė, 
bet didelės garbės tetai ne
darytų niekam. Juo labiau, 
kad buvęs ministeris prisi
pažino neseniai melavęs at
stovų rūmuose, kai jis tvir
tino, jog jo santykiai su te 
perkama mergužėle buvę vi
sai nekalti...

Keista karo ministerio J. 
D. Profumo giministė su ru
sų karo laivyno attachė Jev
genijų Ivanovu ir su Christi- 
ne Keeler nėra pirmas skan
dalas, kuris jaudina anglus 
ir kelia rūpesčio anglų drau
gų tarpe Amerikoje ir kitur.

J. D.

Vatikane jau negirdėti. Dėl 
revoliucijų ir pažangos pa
kilo žmonių kultūra ir žy- S. Michelsona*

Pakalbinkime dreugna, kai
mynus ir
kyti

4
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPBIK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
worcesterio naujienos Socialdemokratų suvažiavimas

Prasidėjo gegužinė*

Jau saulutė pradėjo kai
tinti, todėl visi iš uždarų pa
talpų bėga į gamtą. Prasidė
jo gegužinės.

Gegužės 26 d. Vytauto 
parke buvo sėkminga Se-{ 
niems žmonėms gelbėti 
draugijos , o birželio 2 d. 
SLA 57 kuopos gegužinės. 
Paskutinioji nebuvo gausi, 
bet linksma.

Čia sutikau Joną Žitinavi- 
čių, Feliksą Krasnauską, 
Bronę ir Julių Sviklus. Jie 
visi yra sėkmingi verslinin
kai. Gal dėl to jiems sekasi, 
kad jie visur su lietuviais da
lyvauja.

Mūsų mieste yra ir tokių 
lietuvių verslininkų, kurie 
savo biznį nori lietuviais 
remti, bet nuo jų visuomeni- • 
nio gyvenimo nuošaliai lai-! 
kosi, net Vasario 16 proga j 
gailisi centą Lietuvos lais-) 
vinimo reikalams aukoti. 1
Birželio 23 d. bu* spaudos 

gegužinė

Birželio 23 d. Woodland 
parke bus gegužinė, kurios 
pelnas skiriamas Keleiviui 
ir Sandarai palaikyti.

Šeimininkės M. Mitrikie- 
nė, Julija Lendraitienė ir 0- 
na Šilinskienė pasižadėjo 
pagaminti jvairių skanumy-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

nų, gros Nevio-šimkaus ge
ras orkestras. Vieta graži, 
didelė salė, graži pieva, pil
na žydinčių dobilų, pavėsį 
teikia milžinai ąžuolai ir 
aukštos pušys.

Aplinkui vanduo, ten pil
na žuvų. Aną sekmadienį 
mums ten būnant, vaikas iš
traukė 10 svarų karpį.

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami šitoj pir
moj spaudos gegužinėj da
lyvauti. Nėra abejonės, kad 
būsite patenkinti ir parem- 
site mūsų spaudą, kurios pa
dėtis nėra lengva.

Lankėsi svečių iš toli
Pas Joną Černių svečiavo

si jo brolis Vincas Černius iš 
Michigan valstijos, o pas 
Kristiną ir Juozą šalaviejus 
jo giminaitis Kazimieras ša
laviejus iš Pittston, Pa.

J. Baškys vedė
Gegužės 4 d. Juozas Baš

kys šv. Columbo bažnyčioje 
Paxton, Mass., susituokė su 
Stase Patašiene. Medaus 
mėnesį jie praleido besiva- 
žinėdami JAV ir Kanadoje, 
bet birželio 2 d. jau buvo 
SLA 57 kuopos gegužinėje.

J. Baškys yra buvęs komu
nistų veikėjas.

Mirė trys lietuviai

Mirė Adomas Rožėnas, 
Agota Juškienė ir Kazimie
ras Džiaugis.

J. Krasinskas

WATERBURY, CONN.

Birželio 1 d. New Yorke 
į buvo Amerikos lietuvių so
cialdemokratų sąjungos at
stovų suvažiavimas, į kurį, 
be Atlanto pakraščio kuopų 
atstovų, Ouvo atvykę atsto
vai iš Chicagos ir Detroito.

Šį suvažiavimą pradėjo 
SUVAŽIAVIMO

tiniu judėjimu, Lietuvos at
eities reikalais ir dabar dar 
dažnai savo nuomonę pa
reiškiąs spaudoje, parašęs ir 
teberašąs vertingus atsimi
nimus. Jo sveikinimas buvo 
palydėtas smarkiais ploji
mais. Skaitytojai ji jau per- 
PREZIDIUMAS

Dešinėj pirmininkas Jonas Januškis, kairėje sekr.
Vladas Barčauskas, vidury sekr. Jonas t ilkaitis.

Centro komiteto pirm. Jo- skaitė praėjusiame Keleivio 
nas Pakalka. Jis, pasveiki- j numeryje, 
nęs suvažiavimą, paprašė su-į Gražiai pasveikino ir Jo-
sikaupimo minute pagerbti nas Glemža Vokietijos ir 
mirusius draugus: Juozą Belgijos lietuvių socialde- 
Stilsoną, Antaną Žilinską, mokratų vardu. Tą sveikini- 

Barborą ir Vincą Keblai-Į mą rasite šio numerio kitoje 
čius, Domininką Kasparką, vietoje.
Vytautą Sirutavičių ir kt. Be to, sveikino J. Vilčins- 

Tai atlikus, į garbės prezi-. kas Anglijos vienminčių 

diumą pasiūlė dr. Pijų Gri- vardu, Kanados lietuvių so

du VETERANAI

KAS SKAITO KAUK 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

fondas jau išleido 5 knygas, 
tuoj atiduodama spausdinti 
S. Kairio atsiminimų antra
sis tomas, jau baigiamas pa
ruošti Vlado Požėlos, Kipro 
Bielinio ir kt. veikalai.

Kai kurios kuopos ir at
skiri draugai uoliai fondo 
knygas platino, tuo ypač pa
sižymėjo detroitiečiai. Vie
nas leidinys (H. Tautvaišie
nės atsiminimai) jau išpar
duotas. kiti ne, todėl nariam 
dar yra darbo ir šioje srity.

Daug dėmesio skilta są
jungos atstovo Amerikos 
lietuvių taryboje dr. Pijaus 
Grigaičio pranešimui apie

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Atgijo Balfo skyrius

Balfo skyrius Nr. 39 buvo 
užmigęs, bet jis ir vėl pri
keltas, išrinkta nauja val
dyba : pirm. A. D. Kaulakis, 
vicepirm. F. Valys, sekr. D. 
Vartelkienė, fin. sekr. V. 
Ogden, ižd. W. Zees, iždo 
globėjai J. Styles ir J. Sharp.

Gegužės 26 d. Kaulakių 
sode buvo graži Balfo gegu
žinė. Į ją susirinko apie 80

-o___  r_________ -r—į asmenų. Po gardžių pietų
ALT veiklą. Suvažiavimo! buvo meninė programa, ku
rpiaujanti nuotaika ir tuo į rią atliko jaunuoliai, kalbė- 
reikalu pareikšta atskiroj re- jo Balfo pirm. prel Končius
zoliucijoj.

V. Barčauskas pranešė a-
Aš stebėjausi, kad tiek 

daug buvo naujųjų išeivių.
pie Balfo veiklą. Ten tarpu- Virtuvėje triūsė Julija Sty- 
ravio ginčų nesama. les ir Ona Balmanienė, prie į

J. Vilkaitis painformavo stalų patarnavo Danutė Ver-J 
apie Programos studijų dar- telkienė, Karolis Vertelka, 
bą, o Jonas Januškis ir Jac- Jazbutienė, dr. Alnina Jaku- 
kus Sonda smulkiai pavaiz- tienė, Miami universiteto 
davo sąjungos organo Kelei- profesorė.
vio padėtį. į Violeta Ogden, Joana

Į Centro valdybą išrinkti: ■ Kuhn, Ona Stack iškepė py- 
pirm. Jonas Pakalka, vice-! ragų. Reikia paminėti ir mo-

• T, _ y. _ j. _ 1 1 1,_TX_ • 1 — 1 • 1

Vacy* Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas. 
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina.. $2.50.

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

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

Aloyza* Baronas: VIENI-

Minėsime 1941 m. birželio 
išvežimų sukaktį

ALT rengia Baisiojo bir
želio išvežimų į Sibirą su-į 
kakties paminėjimą ši šeš-] 
tadienį,birželio 15d. Geram* 
orui esant, minėjimas busi 
atvirame lauke prie Šv. Juo
zapo parapijos mokyklos! 
(John gatvėje), o jei bus; 
lietaus — salėje.

6 vai. 45 min. bus padėtas

Kairėj dr. Pijus Grigaitis, dešinėj Kipras Bielinis, 
abu ilgiau negu pusšimtį metų uoliai dalyvavę so
cialdemokratų eilėse.

pirm. Bronė Spūdienė, sekr. 
Jonas Vilkaitis, ižd Stepo
nas Briedis, nariai — dr. Pi
jus Grigaitis, K. Bielinis ir 
Jackus Sonda, į reviz. komi- Į 
siją: Aleksandras Šulaitis, 
Vladas Barčauskas ir Povi
las Kraučukas.

Rezoliucijas paraošė ko
misija, kurioj buvo dr. P. 
Grigaitis, K. Bielinis, J. Vil
kaitis ir J. Sonda.

Suvažiavimu Kaitri nirmi- 
ninkaujantis, linkėdamas 
Centro komitetui uoliai sekti 
mūsų visuomeninį gyvenimą

kytoją Oną Kaulakienę, ku
ri sušilusi bėgiojo apie sta
lus, žiūrėdama, kad niekam 
nieko netrūktų.

Gegužinė davė $150 pel
no.

Klubo pokyli*
Lietuvių klubas rengia 

pokylį liepos 4 d. JAV ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties proga. Visi kvie
čiami jame dalyvauti.

-21__ 1nmvrmus Lietuvių i aryoos 
susirinkimas

Birželio 1 d. buvo eilinis 
Amerikos Lietuvių Tarybos

ir atsiliepti į jo svarbesnius skyriaus susirinkimas.
Įvykius, visiems dalyviams 
sveikatos ir ištvermės kovoti 
ir toliau dėl to idealo, dėl
kurio kovojo ligi šiol. j Aiškiai pastebima, kad 

Suvažiavimo darbotvarkę i Rusijoje, o tiek pat Lietuvo-

Be kitko, nutarta bendrai

Vincas Rastenis, dainuos 
vienuolės Lucille Joseph va
dovaujamas parapijos mo-

SI'MEDŽIAI, 117 psl*"kai-
na $ 1,50.

gaitį ir Kiprą Bielinį, o su-j cialdemokratų s-gos centro 
vainikas prie senosios mo- važiavimui vadovauti Joną] komitetas,SLA prezidentas 
kyklos kryžiaus. 7 vai. pa- Januškį ir sekretoriauti Jo- Povilas Dargis, jo iždo glo- 
rrtajdos Av^ Juozapo bažny-ną Vilkaitį ir Vladą Bar- bėja Eufrozina Mikužiūtė ir’ 
čioje, 7:30 vai. iškilmingas i čauską.
susirinkimas. Į Suvažiavimą gražiu laiš-

Pagrindinę kalbą pasakys! ku pasveikino vienas senųjų 
Lietuvos socialdemokratų 
vadų, visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį buvęs jos 
socialdemokratų vadovybės 
priešaky,—prof. Steponas

baigus, jo dalyviai dar ke 
lias valandas turėjo progos 
pabendrauti čia pat užkan
džiaudami.

Ž-is

EUROPOS DRAUGŲ 
SVEIKINIMAS

gros tos pačios mokyklos
Tos knygos gaunamos ir 

Rplpivio fldTTUTustraciioi.
Juozas Kralikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gvvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vvtauta* Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA f 
KALNUS, 509 puaL, kaina

mokinių dūdelių orkestras,! Kairys, *šiuo metu ligos pri
kurtam vadovauja John W. kaltas prie kėdės, bet nepa 
Štokas. liovęs domėtis ypač socialis-

Skautai ir skautės visur
dalyvaus su vėliavomis. ..

Vietos ir apylinkės lietu
viai kviečiami minėjime
gausiai dalyvauti.

kiti. Ne vienas jų savo žodi
nį sveikinimą sutvirtino ’ za 
liukais“. Jų sąrašas atskirai] 
skelbiamas.

Suvažiavimas išklausė ir 
patvirtino Centro komiteto 
ir Literatūros fondo apy
skaitas.

Iš Literatūros fondo ’’dva- 
sios tėvo“ Kipro Bielinio 

pranešimo sužinota, kad

je ir kituose bolševikų pa
vergtuose kraštuose, žmonių 
mintys veržiasi iš bolševiki
nių grandinių į laisvę. Mask
vos nuotaikos dažnai paten
ka į Vakarus per nuvykstan- 
čius į Sovietiją spaudos at
stovus ir ekskursantus. Lie- 

„ -——— . tuvą užsieniečiai retai ap
V. Vokietijos Tr Belgijos! Tanko, bet ten mūsų broliai, 

lietuvių socialdemokratų į bolševikinio bato spaudžia 
vai du J. Glemža šitaip svei-j mi, irgi nori ir ieško gaivi 
kino JAV lietuvių socialde-’ nančio tyro oro dvelkimo, 
mokratų sąjungos atstovų Į Vis dažniau, gal ir nesą- 
suvažiavimą, įvykusį 1963 į mon ingai, žmonių galvosena 
m. birželio 1 d. New Yorke: krypsta į socialistines idė- 
Mieli draugai, s jas, amžiną žmoniškumą.

Vakarų Vokietijos ir Bel-j humanizmą, minties laisvę 
gijos lietuviai socialdemo-į nešančias idėjas. Tai mūsų 
kratai širdingai sveikina veikimo kelias yra aiškus

$5.00.

VOKIETIJA

Dr. P. Karvelis vedė 
vokietaitę

Naujienos pranešė, kad j 
dr. Petras Karvelis, 66 metų 
amžiaus, Nepriklausomoje 
Lietuvoje nekartą buvęs mi- 
nisteriu, žymus krikščionių 
demokratų veikėjas, 10 me
tų našlavęs, vedė -35 metų 
vokietaitę.

NAUJIENA

Ar Romo* popiežius yra 
Kristaus vietininkas? Šitos 
įdomios knygos dar turime 
nedidelį kiekį. Ją parašė 
kun. M. Valatka, 227 psl.,

i kaina tik .. 1.20.

RASINĖS DEMONSTRACIJOS J ACKSON E

Policija neša Į automobilį Toulogoo kolegijos kapelioną 
E. King. kuris kartu su 12 kitę demonstrantu nepa
klausė policijos, liepusios pasitraukti nuo federalinių 
rūmu laiptu. .. 4-r

Mus pateisina tik aktyvesnis 
įsijungimas į socialistinio ju
dėjimo darbą tiek Vakaruo
se, tiek ir Lietuvoje.

Mes nežinome, kada ko
munistinės vergijos grandi
nės bus nutrauktos, ir todėl 
turime savo jėgas jungti ii 
auginti.

Atsiminkime, kad Lietu
vos socialdemokratai, pade
dant JAV lietuvių socialis
tams, buvo priešakyje nuo 
praėjusio šimtmečio pabai
gos socialistiniame ir visuo
meniniame judėjime ir pir
maujančiose pozicijose tiek 
1905 m. revoliucijoje, tiek 
ir Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti ir jos ūkiui at
kurti.

Tai ir dabar būkime ryž- 
i

Lietuvių socialdemokratų 
sąjungos suvažiavimą JAV.
Geros sėkmės aptarti numa
tytus klausimus ir padaryti 
reikalingus nutarimus.

Lietuviu socialdemokratų 
Vokietijoje yra neskaitlinga 
errupė, ir didelių darbų nega
lime nuveikti, nes lietuvių 
nedaug tėra. o ir tie labai iš- 
sklaidvti. Turime pasiten
kinti dažniausiai korespon- 
denciniu būdu tarpusavyje 
susižinodami. Mes rūpina
mės iš repatrijuojančių iš 
Lietuvos ir kitais būdais pa
sekti Lietuvos gyvenimą ir 
žmonių nuotaikas ir savo ke
liu perteikti į Lietuvą, kiek 
imanoma. vakarietiškas nuo
taikas. Tame darbe daug 
padeda lietuvių profesinės! 
grupės tremtyje leidžiamas! tingi ir veiksmingi!

rengti 1941 m. birželio mėn. 
trėmimų į katorgą minėjimą 
birželio 23 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių piliečių klubo salė
je (3655 N.W. 34 St.).
Ne Krautai, bet Kadseliai 

išvyksta

Keleivio Nr. 22 buvo pa
rašyta, kad į Europą išvyks
ta Krausai. Iš tikrųjų išvyks
ta ne Krausai, bet Antanas ir 
Elvira Kadseliai.

M iam iečių aukos

Vasario 16 d. minėjime 
miamiečiai viso labo sudėjo 
aukų $507.50, iš vakarienės 
pelno gauta $242.50, tuo bū
du is viso Lietuvos laisvini
mo reikalams gauta $750, 
kurie pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Stambesnieji aukotojai: 
Lietuvių piliečių klubas $35, 
Ona Kaulakienė $26, San
daros 52 kuopa $25, SLA 
44 kuopa $15.

Po $10: ALRK moterų 
sąjungos 18 kp., Moterų so
cialinis Mubas, M. ir J. Ado
maičiai, W. Jankus, S. Ko- 
dienė, Dan Kuraitis, Pakniai 
(Schenectady), A. Sku- 
dzinskienė, J. Tumavičius, 
K. Bukaveckas.

Po$5: P. Aleksynas, Eug. 
Barauskas (Detroit), G. Bir- 
zis, Zof. Druzilauskas, S. 
Einoris, J. Goodwill, dr. B. 
Gruzdąs (Detroit), J. Lucai, 
Anita Karns, Jazbučiai, S. 
Mankus, Miškiniai, B. Na- 
krašas, Neviai, Noreikos, K. 
Norris, M. Patrick, O. Piku- 
tis, Ragickas, Ragiai, Rai
kai, P. Reymond, F. Rod- 
gers, O. V. Sanutauskas, So- 
boliai, Stokai, S. Svilainis, 
Telsinskai, J. Vilčinskas, 
Valaičiai, V. P. Yankus, M. 
Jovarauskas, W. Zieck,, N. 
N., X.

Po $3: A. Dičmonas, B.C. 
Mačiulaitis, Šimkus, L. Sta
siulis.

Po $2: Abrolet, A. Alek
na, J. Am b rože, P. Bukis, 
St Buksnienė, J. Dadurka, 
W. Dimšai, Jackos, Anna 
Kamen, J. Makutėnas, A. 
Mockus, A. Navickienė, J. 
Petraitis, E. Povilaitis, Pur- 
tulis, Rasčiai, Julia Shimkus, 
V. Sliažas, P. Stikunas, Ste- 
raitis, Ed. Stupelis, J. Ver- 
belos, Vitkai, A. Zabertavi- 
čius, W. Zeesai.

Kiti aukojo po mažiau.
L. J. Stasiulis

HARTFORD, CONN.

DARBININKŲ BALSAS. 
Jis pastoviai siuntinėjamas 
i Lietuvą ir susilaukia atgar
sio.

V. Vokietijos ir Belgijos 
lietuvių socialdemokratų 
vardu —

J. Glemža.

Lietuvių radijo gegužine

Tėvynės Garsų radijo ge
gužinė buvo gegužės 26 d. 
Lietuvių draugijų sode Hart
forde. Nors oras buvo gra
žus, bet atsilankiusių nebuvo 
perdaug.

Ištekėjo B. Simona v ičiūtė

Lietuvių klubo sekreto
riaus Petro ir Izabelės Simo- 
navičių duktė Birutė gegu
žės 25 d. ištekėjo už Roberto 
Monaco. Į vestuvių puotą, 
kuri buvo Lietuvių klube, su
važiavo apie 300 svečių net 
iš New York©, New Jersey ir 
Mass. valstijų. Tokios gra
žios vestuvės retai tenka ma
tyti.

Birutei ir Robertui Mona
co linkiu ilgiausių laimingų 
metų.

A. Skabeika
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„Išsikombinuoja“ septynias būsią priversti išsižadėti sa-] 
pensijas j vo amato. Rašytojų savait-

„šluota“ i ra^^ priduria: Pajūrio“ 
kolchozui pirmininkauja S. 
Biriukovas, jis vi.-ą dėmesį 
skiria žemės ūkiui ir žvejus 

, , . • nori jam pajungti. Žvejai,
ba Lkrainos šachtos \ ado- į nejaus<iamį rūpestingo šei-

(E) „Tie. a“ ir 
pasipiktino buv. „bandito“ 
Jono Mikelionio poelgiu: 
jis pasidirbdino lietuvių kai

vybės užmokesčio blankus, 
dar pažymėjimą, kad apa- mininko rankos, pradeda 

ieškoti laimės kitur. Paga-
kęs darbe, išsirūpino Kaune jįau aijarmuojama: jei ir 
ir Vilniuje sau tris pensijas, tojjau būsianti tokia pade- 
dar po d\ i pensijas ga\o se- tai netrukus visame pa
senai broliu!. Per trumpą j^yje nuo Palangos ligi Lat- 
laiką Mikelionis, anot Tie-. vjjos sjenos nebebus nė vie
šos“, iš valstybės pasiėmę J
16,821 mbli. Būdinga, kad;
Lietuvos socialinio aprūpi- ’ 
nimo įstaigos neatkreipė dė- i 
mesio, kad Ukrainoje, jos 
šachtoje, vargiai pažymėji
mai išrašomi lietuvių kalba.

no žvejo.
Nusikaltimas: pasistatė 

namą ne iš darbo pajamų

(E) Liūdnas likimas išti
ko Liudą Liesi, trejus metus 
gyvenusį Vilniuje su ketu-

Pastaruoju metu J. Mikelio- rių žmonių šeima, dirbusį 
nis pateko į kalėjimą, gi i-į degtinės-likerių gamykloje 
vairiems pareigūnams pa- i krovėju, sargybos viršininku 
skelbti papeikimai. ir uždirbusį per mėnesį 80;

D x.. rublių. Kai Širvintų gatvėjeRusai centr. statistikos T - - j •• , - 5valdvboie išdygęs Liesio dviejų auks-
y J tų su brangiais baldais na-

(E) Gegužės 24-26 dd. mas, patikrinusi speciali ko- 
Vilniuje, Lietuvos Centrinės misija nustatė, kad Liesis 
statistikos valdyboje, įvyko per trejus metus sukaupęs 
re- publikinis statistikos dar- turto beveik už 25,000 rb. I 
buotojų pasitarimas. Prane- Liaudies teisme buvo iškelta 
Šimą padarė Lietuvos Centr. byla, ir Liesiui pagal 1962 ' 
statistikos valdybos viršinin- m. rugpiūčio 30 d. įsaką jo 
kas B. Dubasovas, iš Mask- pastatyti namai buvo neat-1 
vos buvo atvykęs I. Kapusti- lyginamai paimti ir perduo- 
nas. I ti komunaliniam fondui.
Pamiršti Šventosios 

reikalai
žvejų R. Tamulis Europos bokso 

čempionate
’Lit.(E)

„Tiesa“ komentavo liūdnas 
naujienas apie Šventosios

ir Menas“, bei (E) Maskvoje gegužės 26 
d. prasidėjusiame Europos 
Sąjungos rinktinės sudėtyje'

TO MES NIEKADOS NEPAMIRŠIME

Reikalaukim Lietuvai laisvės
ti, kad bolševikų nukankin-

Į kęsti tokios padėties, kurioje 
; yra galimi tokio žvėriškumo 

Birželio 15 dieną sukanka dvidešimt treji metai, kai Į pasireiškimai. Turime nepa- 
dideli Kremliaus kariuomenės daliniai, ilgai buvę sutelkti —1—: J Vo1 h,,_
Lietuvos pasienyje ir parengti žygiui, okupavo Liettuvą.
Ji buvo Europoje pirmoji sovietinio imperializmo auka.

Užgrobusi "Lietuvą ir sunaikinusi jos valstybines įstai
gas, Sovietų Sąjunga vykdė ir tebevykdo fizinį ir moralinį 
Lietuvos naikinimą, griaudama ūkį, tautinę lietuvių kul
tūrą ir šimtus tūkstančių žmonių žiauriausiu būdu tremda-
raa į tolimiausius Sibiro kraštus. Tokį pat naikinimo būdą Kaip aįgįmenu tą bai
so vietai naudoja ir kaimyninėse Pabaltijo valstybėse — gį^ birželio 14-ją dieną? 
Latvijoje ir Estijoje. Okupanto režimas atrodė

bių ir bet kurių kitų kraštų pavergimas yra atviros lyg aprimęs. Audros lyg ir 
tarptautinės žaizdos, kurios pūliuos tol, kol pasaulis nesi- nebuvo galima nujausti. Vy- 
ims tinkamų būdų ir griežtų priemonių šioms dvidešim- tauto Didžiojo universitete, 
tojo amžiau.- žaizdoms gydyti.

Mūsų, laisvųjų lietuvių, uždavinys — šias Lietuvos 
žaizdas kelti ir viešai pasauliui rodyti. Minėdami šias 
BAISIŲJŲ BIRŽELIŲ — okupacijos ir didžiųjų trėmi
mų — sukaktis, ^avo susirinkimuose ir priimtose rezoliu
cijose REIKALAUKIME:

1. kad laisvųjų kraštų vyriausybės reikalautų Jung
tinėse Tautose ir kituose tarptautiniuose forumuose Lie-Į 
tuvai laisvo apsisprendimo teisių, kurias jai Antrojo pa- ’ 
saulinio karo eigoje okupantas — Sovietų Sąjunga — at- į 
ėmė;

2. kad Jungtinių Tautų specialioji kolonializmo ko
misija greičiau pradėtų svarstyti sovietinio kolonializmo 
panaikinimą Lietuvoje;

3. kad didžiosios pasaulio valstybės greičiau imtųsi kaip šiandien gimęs,
žygių Antrojo pasaulinio karo padariniams likviduoti ir Rusai Įsakė jam per va 
tuo pačiu pagreitinti Lietuvos nepriklausomybės atstaty-1 ti?
mą;

4. kad demokratinių kraštų parlamentų nariai įagintų 
1 savo vyriausybes, kad jų atstovai tarptautinėse konfe- Į įa’^Tną “tvlrkikgai dėti 
* rencijose ir institucijose ne tik primintų Lietuvos, LatvijosĮ vįena p0 kjt0 naujutėlius
ir Estijos okupacijos faktus, bet ir reikalautų šiam kraštui 
laisvės, kaip nuolatos reikalaujama kitų žemynų tautoms;

5. kad vakariečiai liautųsi tikėję, jog kultūrinių bei 
prekinių mainų su Sovietų Sąjunga pagalba evoliucijos 
keliu bus sudaromos sąlygos sovietinei santvarkai pakeikti 
ir tuo pat keliu pavergtajai Lietuvai išsilaisvinti;

6. kad lietuvių išeivija, tragiškuosius birželių įvykius 
minėdama, įsipareigotų dar energingiau ir ryžtingiau ko-

liaudami kovoti, kad vėl bū
tų laisva mūsų Lietuva ir 
kad visi į ją keliai būtų vi
sam laikui uždaryti Mask
vos čeki.tui. Tai bus gra
žiausias žuvusiųjų pagerbi
mas.

kuriame dirbau, nors ir buvo 
politrukas profesūrai sekti, 
bet dar buvo galima palygi
namai įamiai dirbti.

Po darbo dienos giįžau 
namo į Fredą. Naktį prie 
mūsų namų atvažiavo auto
mobilis su dviem rusų kariš
kiais. Jie paklau.-ė Marcin
kevičiaus..

Marcinkevičius buvo ma
no žmonos Onutės dėdė, se
nas tardytojas, dabar pensi
ninkas, gy venęs mū.ų na
muose, politiškai švarus,

išvažiuoti. Dėdė nutirpo, ro
dos, supratęs, koks reikalas, 
ir, žodžio netaręs, piadėjo į

kostiumus, — buvo mėgėjas 
gražiai apsirengti. Taip pa
tarė jam ir enkavedistai.

Pasiūliau jam ir pinigo ir 
įdaviau jam, kiek turėjau. 
Kai lagaminas buvo pilnas, 
rusai liepė atsisveikinti, ir 
dėdė su lagaminu ir palvdo-

žvejus. Pagal *’Lit. ir Mene“ | yra ir du Lietuvos boksinin- 
paskelbtą Ig. Pikturnos str., kai — lietuvis Ričardas Ta- 
jūroje ties šventąja žvejai mulis ir Danas Pozniakas iš 
tebežvejoja senais laivais,' Vilniaus. Kaunietis Rič. Ta- 
jiems labai trūksta invento- mulis atstovauja antrą pus-. 
riaus. Per paskutiniuosius vidutinį svorį. Dabar prasi 

čempionatas

Cia matome Hrovieniškės (netoli Kauno) priverčiamųjų darbų
stovyklos vaizdą, komunistams Lietuvą apleidus. Karui praside- VQt| Lietuvos laisvės, kad be sąlygų atmestų Maskvos ; vais išnyko už posūkio, pa 
jus 1941 m. birželio 22 d. ir r> tojaus dieną lietusių sukilėliams nors ir lietuviškai kalbančiu, siūlymus su iais bend- j likdamas namie klaikią tuš
paskelbus per Kauno ir Vilniaus radiją atstatomą Lietuvos ne- L.Ida’rbiauti ir tuo pačiu užkirstų kelią Lietuvos laisvinimo I tumą.
priklausomybę, ant stovyklos vėliavos stiebo buvo iškelta Lie-1 frontą skaldyti. Į Nei dėdė, nei mes nesusi-
tuvos trispalvė vėliava. Birželio 26 d. stovyklą apsupo raudonosiosr, TEGYVUOJA LIETUVOS LAISVĖ IR JAI PA- į vokėme, kas čia dedasi, ir

trejus metus beveik trigubai 
sumažėjo jų pajamos, gau
namos kolchoze iš žuvinin
kystės. Dėl to ka.-met smun-

dėjęs bokso 
Maskvoje rengiamas pirmą 
kartą. Prieš dvejus metus 
Belgrado čempionate RiČar-

ka ir žvejų darbo našumas, das Tamulis iškovojo žemy- 
vis mažiau žvejų-kolchozi-j no čempiono aukso diržą ir 
ninku užsiiminėja žvejyba. į aukso medalį (sovietiniai 

Tas apleistas kolchozas boksininkai Belgrade buvo i 
vadinasi „Pajūris“, ir dabar laimėję penkis aukso ir tris! 
partinis.dienraštis siūlo išei- sidabro medalius. 13-me 
tį: kolchoze sukurti valsty- bokso čempionate 1959 m. 
binį žuvininkystės ūkį. žve- Liucerno mieste Tamulis ne- 
jams turinti būti suteikta turėjo sėkmės, pralaimėjęs 
parama, nes kitaip žvejai prieš lenką L. Drogosz.

armijos dalinys. įsakė administracijos personalui ir sargybiniams 
sueiti i aikštę ir čia juos visus iš kulkosvaidžių sušaudė,— ne tik 
vyrus, bet ir moteris, mažus vaikus. Tada liepė aikštėn susirinkti 
suimtiesiems ir juos visus sušaudė. Viso labo sušaudė apie 450 
asmenų, gyvų liko apie keliasdešimtis tų, kurie, pirmųjų šūvių 
nepataikyti, krito drauge su kliudytais, palindo po lavonais ir 
dėjosi mirę. Panašių žiaurumų išbėgantieji rusai įvykdė Rainių 
miškely prie Telšių, Panevėžy ir daug kur kitur.

SIEKTI MŪSŲ VIENIGA KOVOS DVASIA!
LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA DEMOKRATINĖ

LIETUVA — MŪSŲ IDEALAS!
VYRIAUSIAS UETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETAS
New Yorkas,
1963 m. gegužės 31 d.

Baisusis birželis
J. Vlks

nėjimu jų rasta tik 2,713,000 džiai nušviečiančios, kurlink 
ir tarp jų dar esama daug veda sovietinė santvarka su 
kolonLtų, iš Rusijos apgy- savo ūkio valdymo bei dar- 
vendintų. • bo kolchozine sistema.

Štai kodėl baisiojo birže- Šia proga mums reikia į- 
lio aukų paminėjimas taip sidėmėti ir nepamiršti, kad 

■ giliai prigijo Lietuvos išei- ir dabar okupuotoje Lietu- 
i vijos tarpe. Štai kasmet ir voje eina tylus, lėtas ir gerai 
'JAV lietuvių išeivija bend-i okupanto apgalvotas lietu- 
romis suburtinėmis pastan- vių tautos naikinimas.

Birželio 14-ją minint
STEPONAS KAIRYS

a-

Tikrai 1941 m. birželio : pasirėmęs, Kipras Bielinis į-. gomis birželio mėn. prLime-* \ iešai skelbiama, kad ru- .1_ -___  T'.___-_ ' -____ - _ 1 • • - , .... i cn, Vnlkn ccnn + J 1 i zU-m’i-i, ton S

Kipias Bielinis, pirmas, bent artimai tas būtybes 
gavęs susipažinti su H. pibūdintų.
Tautvaišienės duomenimis Supratau, kad K. Bielinis 
apie mūsų tremtinių būklę sako teisybę, ir susimąsčiau, 
arktikoje (Lenos upės žio-i Pnsiminiau, kad rytų legen- 
tyse), įsigilinęs pažinti bol-! do^e kalbama apie kažkokią

ištremta Sibiro vergijon.
Tai buvo tik pradžia Lie

tuvos gyventojų naikinimo, 
kuris faktinai buvo pradė-

veda, kad tais okupacijos' skaičių ir jų kančias, tai da-į pasakyta, negu
metais Lietuva neteko
969 gyventojų, tai yra
veik vieno trečdalio pnes
tai buvusio gyventojų skai-! aprašytos. ; milionų rusų įautos gyvento-1

ševikinio teroro esmę, jo 
ykdymo būdus, iškėlęs en- 

kavedi.-tų teroro metodus, y-
manęs

kai tik vėliau nusileidome į 
miestą, sužinojome, kad 
Šančiuose stovi ilgiausias 
gyvulinių vagonų trauki
nys, žmonių prikimštas ir 
raudonarmiečių saugoja
mas. Ten tikriausiai ir dėdė. 
Pamėginome jį pamatyti, 
bet nebuvome prileisti.

Miestas pilnas nerimo. 
Nebuvo beveik šeimos, iš ku
rios nebūtų kas išvežta. Pa
aiškėjo, kad tokie traukiniai 
stovėjo Utenoje, Šiauliuose, 
Panevėžy, Vilniuje. Mari
jampolėje ir kitur. Jau suži
nojau, kad išvežta visa A- 
leknų. šeima iš Zeltiškio — 
motina ir trys sūnūs. Kaip 
dar nekliudė mūsų pačių? 
Buvo neaišku, buvo ir mums 
mįslė.

Vėliau, bėgdamas nuo 
dvieju slibinų — Hitle
rio ir Stalino — į laisvuosius

tas, kai 1940 metais Sovie 
tų Sąjunga okupavo Lietu- čiaus. 
vą. Jau tų metų liepos mėn. j Lietuva nebuvo to 
buvo suimta, kalėjimuose j dalyvė. Lietuva, tuoj karui j 
kalinama virš 7 tūkstančių j prasidėjus, pariskelbė bū- nugrūstiems prie 
asmenų. Mat, prieš įvykdant sianti visai neutrali. Ir to? tojo vandenyno, m<
vadinamus liaudies seimo 
rinkimus, okupantas pasirū
pino Lietuvos žmonėms Įva
ryti baimės, kad visi eitų

savo nusistatymo laikėsi, 
nors buvo gundoma tiek vo
kiečių, tiek dalinai lenkų ir 
rusų į tą karą įsivelti.

balsuoti, ir tuo tikslu suėmė r Iš tų Lietuvai nelaimingų 
daug žmonių iš šviesuome- metų buvusių aukų skaičiaus
nes tarpo.

Bet 1941 m. birželio mėn. 
gyventojų išvežimai Sibiran 
vergų darbam
ir nublunka pi

Sovietų Sąjur^ai tenka 659,

Lediniuo- ma, kad tuo veikimu siekia-; 
mes žinome mą tą „antrąją lietuvių tau- 

iš dokumentinio ir pačios tos kalbą“ paversti pirmąja, 
autorės išgyventais faktais Lietuvos kolonizacija sla- 
pagristo rašinio — H. Taut- vų kilmės žmonėmis vyksta 
vaišienės knygos Tautų ka-

„jadžudžių-madžudžių“ pa- Į 
dermę, pasižymėjusią neįsi
vaizduojamu žiauiumu, be-

paklausęs, kaip ne Aleksandro Makedonie- ,
Vakarus, buvau pakliuvęs į 

nagus, bet pa- 
išsisukti. Vorkutos

Jis teigė, kad mūsų jiems ro agentai bus tie iš pragaro Sibiio pragaro išvengiau, 
bet žmona jo gavo paragau- 

mus ap- 
tarpe

ir jos dėdės Marcinkevi
čiaus.

kaip ir Lietuva praeityje, 
turėjo savo valstybę ir, ru
sams ją okupavus, nesiliovė

pinynas Sibiro tundroje.
Kitas toks veikalas, kur 

nušviesta Sovietų Sąjungo-
969 ir rudiesiems vokiečiam ! Je vergijos atsiradimas, to

visai nesidangstant. Kartu | kovojus ir dabar tebekovoja 
visuose didesniuose paverg-i dėl savo laisvės. Deja, šiuo 
tosios Lietuvos mietuose vei-'metu Kazachstano senieji 
kia kontoros, kurių tikslas gyventojai jau liko mažu- 
verbuoti lietuvius Sibiran moję.
nuolatiniam apsigyvenimui. Štai koks šėtoniškas eina 
Tų verbavimo kolonizacijai nutautinimo dalbas! Pa- 
kontorų adresai laikraščiuo- vergton Lietuvon atkeliami

300,000. Suprantama, tie atsiradimo priežastys, ver- 
s dalinai lyg j skaičiai yra apvalūs bei apy-j gijos apimtis, vergijos gvve- 

r.ieš visas kitas, tikriai. Vargu kada visai nimo sąlygos, jos vaidmuo . . .
to karo metais Lietuvoje i-'tiksliai iki vienos aukos bus!šaKes ūkyje, pavergtųjų mir-! se nuolat skelbiami, taip Kiti gyventojai, daugiausia 
vykdytas rudųjų ir raudonų-! tai apskaičiuota. ' tingumas ir kt. — yra nese-! Pat. skelbiama, kiek paverg-. slavų kilmes, o lietuviai is-
ju okupantų žiaurvbes. 6 j Jei ne anos to karo aukos,' n^i išėjęs Teroro ir vergijos Į tosios Lietuvos jaunimo iš--keliami Sibiran tenykštės 
. _ ______________ is:—j: t ___ L.-.i...______ įvežama Rihiron sinn tautos rusinti. Ir dar kas:

rai nuo jų.
Tikslas aiškus,—kad Ka-t 

zachstane ar kitose Sibiro! v 
vietose nesusikurtų lietuvių; Vasario 16 gimnazija
šeimos, kad susidai-ytų miš- Joje yra 89 mokiniai. Esą 
rios šeimos, fr tuo būdu dar 13 paduotu prašymų, bet 
dingtų troškimas grįžti pas mokiniai iki šiol neatvykę, 
savus, savo tėvų žemėn. Tikimasi, kad no vasaros

Taigi Baisiojo birželio; atostogų mokiniu skaičius

VOKIETIJA

tos žiauivbės iki šiol nėra 1 šiandien Lietuvoje būtų peri imperija Sovietų Rusija. Įvežama Sibiran, šiuo metu... , . ll c • .!• k: ___ • - igalutinai pranykusios. ! keturis milionus gyventoj^,; # Baisiojo birželio paminė 
Surinktomis Lietuvos gy-1 o dabar Sovietų Sąjungos jimams ten tikrai gausu įvai- 

ventojų statistikos žiniomis padarytu gyventojų surasi- rios medžiagos, akivaiz-

daugiausia Kazachstanan. 
Turėkime galvoje, kad

Kazachstano tauta taip pat,

lietuvaitės, ten atkeltos, ap
gyvendinamos tarp svetimų
jų, o jaunieji lietuviai atski-

aukų paminėjimas dabar į- 
gyja jau ir kitą prasmę — 
tautos išlaikymo klausimo 
apmąstymą.

Lai būna Baisiojo birželio 
paminėjimų šūkis, kartu ir! Pakalbinkime draugus, kai- 
ryžtas, kad baisusi birželis (mynus ir pažįstamus užsisa- 
nebuvo ir nebus lietuvių tau-' kyti “Keleivj.” Kaina 
tos išnykimo pradžia! tams penki doleriai

dar padidės.
Gimnazijoje dirba 12 lie

tuvių mokytojų ir 4 vokie
čiai.
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Maiklo su Tč

— Oi, Maik, kas bus, kas nas sako: iš praeities tavo
bus, kad popiežiai taip greit sūnūs te stiprybę semia. Aš 
miršta? Rodos, tik pernai tyčia peižiūrėjau knygą su 
buvo išrinktas Džianas 23-' senovės gailių vyrų pikče- 
čiasis, o štai, jau ir jam Gab-; i iai , tai visi krabresni Lie-

Ii ja, visada ištikima seniems 
i papročiams, vis dar laikosi 
baltų perukų savo teumuo-į 
se.

— Olrait, Maiki, jeigu tu 
viską žinai, tai pasakyk, ko-, 
dėl katalikų kunigai tun Į 
praskustus viršugalvius, o

Dalgė dalgelė
A. J. JOKŪBAITIS

po kvapnias pievas šieneli 
piauti ir garsiai pavaduoti, 
o vasarapiūtėje avižas, mie-

(Tęsinys)
Pagal dalgių kokybę ir 

jų kaina būdavo nustatyta,
dabar miręs popiežius turėjo va(jjna.? kokią kainą mokė-į žius arba vasarinius kviečiu-

si, tokią ir dalgę turėsi. Pa-kus piauti.
gal Jurgi ir kepurė. Kaip| At įmenu, kad dar tais 
kas išmanė, taip būrė... j metais, prieš pat išvykstant 

Mano vaikystės ir paūgė- man 1 caro Aleksandro II 
jimo laikais pigiausia dalgė kariuomenę karo prievolės 
būdavo gaunama už tris-ke- atlikti, 1911 m. tėvelis dar 
turis auksinus, už dvi ar tris tuomet per dieną nupiauda- 
grivinas. Į auksiną įeidavo i vo pusantros dešimtinės avi- 
15 kapeikų, į griviną 20 ka
peikų, po tris evertkas, o 
čvertkoje — 25 kapeikos.
Mūsų krašte tada buvo var- 

pinigai, kuriuos

visą galvą pliką?
— Popiežius, tėve, buvo 

i nuplikęs dėl senatvės.
— Bet kaip su kunigų gal

vomis?
— Šita mada, tėve, yra su

rišta su vergija.
— Nu, o kaip tas?
— Matai, plaukų mada 

per ilgus šimtmečius reikš
davo skirtumą tarp laisvųjų 
ir pavergtųjų žmonių. Pa
vyzdžiui, apie 1700 metų

rielius užtriūbijo... Man 
verkti norisi...

— O ko čia verkti, tėve? 
Jis ir taip jau paskolintu gy
venimu gyveno. Senas buvo 
žmogus. Jaunesni kardino
lai seniai jau laukia jo vie
tos.

— Nu, tai kaip tu rokuoji, 
kas užims jo pleisą?

PAVĖLINTA DOVANA

Skulptorius Carlo Pisi baigė kurti popiežiaus Jono 
XXIII statulą tada, kada popiežius jau buvo prie mir
ties. Taip popiežius ir nebepamatė menininko sukurto 
savo paveikslo.

žų. Tada ir aš, būdamas ”na- 
vabrancu“, per dieną įsteng
davau tiek pat, kaip tėvas, 
pu antros desincinos avižų ■ 
nupiauti, ir, be pasigyrimo, 
nuploviau. Tai buvo pirmas 
kartas tiek daug jaunam vy- 

berlinkos, verdingiai, dit-i rui įveikti, už ką iš rimto ir 
kos ditkės, kapeikos, skati-i-nezto tėvelio gavau gerą 
kai’ pusrubliai, rubliai, po-’ Pagyrimo žodi. Gi dar jau- 
pierinės bumaškos, o Šimti-Inam berniokui ir “navabran- 
ne< vadino balta vadegėmis. iCU1“ buvo nepaprastai sma- 

Būdavo dalgių po 60 ka-j £u įgusti iš savo smarkaus 
peikų, vidutinių kaina po IIr ^didaus tėvo tikrą pagy- 
70-80 kapeikų. ‘ o ne papeikimą.

Brangiausia dalgė — plo-! Pas mu< desincinas“ va- 
šmaikš- tindavo ir dešimtinėmis, o

i prieš Kristų tungų kilmės!vadindavo: 
manta, užkariavo kiniečius auksinai> grivinos, čvertkos,!

į ir įvedė jiems ilgas kasas 
kaip pavergimo žymę. Iš ki-, 
tos pusės pasmerktiems ir1 
baudžiamiems kaliniams 
galvos yra nuskutamos. To
dėl ir katalikų kunigai nusi
skuta sau viršugalvius, kas 
reiškia, jog jie yra bažny
čios belaisviai, kad ir sava
noriški. Bažnyčia draudžia

tuvos kunigaikščiai buvo su 
barzdomis. Gediminas, Min
daugas, Algirdas, Kęstutis,
—visi bai-zdoti. Taigi aš vo
kuoju, kad ir man barzda 
pritiks.

— Bet Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Vytautas buvo 
be barzdos, tėve. iewu

— Na, jam gal taip reikė- Į - fc
Susirinkę kardinolai iš- io. Maiki. Juk tu turbūt ži

rinks jo vieton vieną iš sa- nai, Maiki, kad Jogailos pa-

niausią, ilgiausia, ... , ,jiems vesti, draudžia su mer- £ „uinžinie. inta, celsJ J03 bu™ P"1? kartM didesnės 
ginonus myluotis, draudžia į plieno su auk. uz margus ir ketu* kartus
šokti. Minyskomis vadina-į u didesnės už “akerius“.
mos vienuolės visai nusisku
ta savo galvas, o kad žmonės 
to nematytų ir nesijuoktų, jų 
galvos apsukamos nuome
tais.
vuTonai nešioki barzdas'k Su tokia ge, as rinktinfa P*0'i Pava3a™ pradžioje, vos tik 

ų popai es oja baržas n , dalae traiik.: pradedant miškeliams spur
gus skleisti.

Juk jie garbina tų pati Die-! ua,gl- .V"“ At"eŠę eglaiteS
užsimojimu dideli žingsni,
kaip laisvas busilas, galėjo i padėdavome kame nors 
žengti; prieš tokį šienpiovį I priemenėje, ratidėje ar klo- 
paprastomis dalgėmis kad ir jime netoli jaujos, kad būtų 
geri šienpioviai nepajėgė, į pastogėje ir iš lėto išdžiūtų, 
nespėjo ir negalėjo viename ėliau, po keletos savai

balto plieno su paauk
suota pakoja atsiėjo visą 
rublį ir dvidešimt penkias Dalgės įtvėrima* 
kapeikas. Tos dalgės mūsų Dalgiakotis būdavo daro- 
Aukštaitijos apylinkėse bu- mas pavasarį iš pasirinktos 
vo atsiradusios apie 1907-9 tiesios jaunos eglaitės. Ji bū- 
metus. Oi, tai buvo dalgės!; davo iškeliama ankstyvo

ilgus plaukus? Kodėl jie sa-! sočiomis dalgę trauk

vo pakaušių ner.usiskuta? damas, versdavo platų pra
dalgį; toks kiekvienu savo

vo tarpo, tėve, bet kuriam iš siųsti budeliai būtų jį džėloj
jų atiteks raudona jo kepu
rė, dabar dar niekas nežino.

— O kaip ilgai popiežiaus 
rinkimai traukiasi?

— Gali būti visaip, tėve: 
nuo kelių savaičių iki kelių 
mėnesių

pasmaugę, jeigu jis būtų bu 
vęs barzdotas. Ale kai bai-z- 
dos neturėjo, tai apsirengė 
moteriškais rūbais ir pabė
go kaip moteris. O Lai Kęs
tutis buvo su barzda, tai jį 
pasmaugė. Bet tu, Maiki, ei

— Nu, tai man galės dari ni į mokslus, tai turėtum a-
ir barzda užaugti. j pie baizdas daugiau žinoti.

— Suprantama, kad ga-; Pasakyk, kada jos atsirado
lės, jeigu nesiskųsi.

— Pastanavijau nesi
skųsti.

— Kodėl
— Nutariau sustreikuoti 

prieš barbenus, kam taip 
brangiai lupa. Atsimenu, kai

ir kada pradėjo nykti.
— Barzda, tėve, atsirado

tada, kada atsirado žmogus. 
— Nu, matai, raidavei pri

eisim prie tolko.
— Senovėje, tėve, barzda

ir ūsai reikšdavo žmogaus
atvažiavau iš krajaus, tai Į vyriškumą. Moterys steng- 
barzdą nuskusdavo už 10 i davosi turėti ilgus, gražius 
centų. Už plaukus ir barzdą; plaukus, o vyrai didžiuoda
imdavo tik kvoterį. O dabar 
už barzdą $1.50, už plaukus 
$2.00. Ir nieko neužfundija. 
Stačiai zguba žmogui.

— O kodėl negali pats nu
siskusti?

— Kad gaspadinė sugadi-

rytas ir atitinkamai iš anks- išskaptuojamas, tada medis 
to prirengtas ir švelniai pa- i pakaitinamas ugnyje ar ant 
gamintas. j žarijų arba pašutinamas ver-

Prieš dedamas į vietą jis - dančiame vandenyje ir ap- 
išmirkomas, aplenkiant su-i lenkiamas ant dalgiakočio
jungiamas su dalgės koja ir 
dalgiakočio drūtgaliu, kietai

storumo pagaliuko ir pa
džiaunamas kur nois pasto-

bevyniojant, tai yra tveriant gėje ar pašiūrėje, kad gerai 
dalgę prie koto, kad tas plu- į išdžiūtų, 
šas neįtrūktų. Toks plušas! Gerai išdžiovinta rankena 
būna apie trečdalio colio nudailinama, pagražinama

vą, ar ne:
— Te ve, krikščionys yra 

suskilę į daugybę sektų, ir 
norėtum surasti prie 

žastį, kodėl jie suskilę ir vie
ni kitus pravardžiuoja klaL 
dintojais, niekad nesuras
tum aiškaus atsakymo. Ką 
vieni garbina, kiti iš to juo- 
kiasi. Pavyzdžiui, katalikų 
bažnyčia penktadienį liepia 
pasninkauti, o mormonų 
bažnyčia sako, kad pasnin
kauti reikia sekmadienį, ka
da žmonės nedirba ir gali 
apsieiti vienu valgiu per 
dieną. Katalikai garbina 
kryžių, o mormonai sako, 
kad tai yra Kristaus įžeidi
mas, nes jis buvo ant kry
žiaus nukankintas — kaip 
tad galima kryžių garbinti?

— Nu, Maiki, kai tu čia 
visko pripasakojai, tai da
bar ir aš pats nežinosiu au
ginti bai’zdą, ar ne?

vosi didelėmis barzdomis ii 
ilgais ūsais. Bet kylant civi- j 
lizacijai, plaukų ir barzdų 
mados pradėjo keistis. Eu
ropoje 12-jo amžiaus aristo
kratai vvrai dėvėdavo akso

j namus, 
nulupdavome jų žieveles ir

ruože, tame pačiame 
ilgai atsilaikyti, nes

bare
juos

čių, įsdziuvusi eglaite ouaa- 
vo nulyginama stiūgu, jos

greitu laiku privargindavo.! noresnysis galas, drūtgalis, 
užvarydavo ir iš pradalgio apobliuojamas penkiakam. • ar - - i •

pločio ir apie poros pėdų ar 
daugiau ilgio. Apvyniojus 
visą plušą, pats pabaigos ga
liukas įtraukiamas po apa
čia apvyniotojo plušo, kad 
ko tampriau užsiveržtų ir 
neišsiklebeduotų. Tuomet 
yra padaromas tinkamo sto
rio ir ilgio kieto medžio,— 
ąžuolo, uosio, skirpsto, ber
žo, medliepio ar vinkšnos 
švelniai nudrožtas ir nu-

ir padedama atsargai, kad, 
šienapiūtei atėjus, būtų ga
lima uždėti ant seno ar nau
jo dalgiakočio.

(Bus daugiau)

KAS TURI ATSIVEŽTŲ 
IŠ KITUR DAIKTŲ?

Prie Laisvės Statulos Nevv 
Yorko uoste yra statomas 
Amerikos imigracijos mu-

lauk išspausdavo. Taip bū-'• Poškai ar šešiakampiškai, 1 sklemptas pleištelis, kuris į-. ziejus (American Museum 
davo jei kas panorėdavo kad būtų gražesnis, nusmai- taikomas tarpeklin taip| of Imigration), kuriame bus 
palenktyniauti ir patikrinti,j linamas laibgalys, kad leng-| dalges koto įdėtos kojos ir- įvairių tautų skyriai. Tuose 
kuris geresnis plovėjas. To- i ' iau galėtų į žemę įsibesti, į pnedeho, tuomet Jis yra į- skyriuose bus iš. tatyti iš sa-
kie vyriški šienpiovių vienų i visa nušveičiama asiūkliais 
prieš kitus išsistatymai bei ar smiltiniu popieriumi arba 
pasididžiavimai būdavo Į- apskutinėjama stiklinėmis 
prasti įvykiai. Kitas būdavo: skeveldromis. Tuomet dal- 
net iki dvigubo susilenkimo giakočiui pritverti drūtasis 
susilenkdamas arba i lanką galas nusklembiamas tiek, 
susiriesdamas, dalge iš visos kiek būtinai reikia, kad glot- 
savo jėgos mosuoja, paga- niausiai pritiktų prie dalgės 
liau peršilęs, prakaitu per- kojos ir prie pat penties už

varomas plaktuku, ir tas', vo šalių imigrantų atsivežti 
stipriai sujungia dalgę su j įvairūs drabužiai, daiktai, į- 
dalgiakočiu ir padaro vieną: l ankiai ir t.t.
gerą ir pastovų šienapiūtėsĮ Muziejus reikalauja, kad 
įrankį. į rūbai ar daiktai būtinai bū-

Kiti, dalgę į dalgiakotį tų imigrantų atvežti, 
tverdami, karkliniu, lazdy- Jei kas turėtų tokių senų 
niniu plėštiniu plušu nevy- daiktų, malonėkite painfor- 
niodavo ir vartodavo vielą, muoti Lietuvos Generalini

mirkęs, kaip viščiukas le
kuodamas alsuodamas, vos 
kvapą beatgaudamas, net
pradalgio iki galo neišvaręs lio viršūne negili ketviitai

karpos. O dalgiakočio nu- skardinės atkarpą ar geleži 
sklembime padaroma maža 
siauiu kalteliu ar smailo pei-

Atitaisoma klaida ,
■ to“.

Praeito numerio Maikio i Mano 
u tėvu pasikalbėjime ant-' brolis

! turėdavo bėgti iš savo “fron-

roj skilty apie vidurį Į Tėvo 
klausimą: “O ką tas reiš
kia?“, Maikio atsakymas iš
kreiptas. Jis turėjo būti 
toks:

“Tai reiškia,tėve, kad pa
saulyje pradeda įsigyventi

tėvas ir vyriausias 
Kazimieras tokias

mines kepures, iš po kurių 
no mano britvą. Geras buvo! kabodavo karštomis replė- 
tulšis, dar iš krajaus atsivež- j mis sugarbiniuoti ilgi plau
tas, ale kai patraukiau aną- j kai. Barzdos būdavo jau nū
dien, tai lyg grėblys nuėjo J kirptos smailyn, bet ūsai ii-1, lygybė ir teisingumas. Nyks- 
per smakrą. Jau tuoj pama- i gi, kaltais užriesti aukštyn j ta viršutinis visuomenės 
čiau kad tai jos darbas. Sa-> ir pasipūtę, o kartais išvaš- duogsnis su karaliais ir ba-

gražias dalges turėjo ir, ti 
kėkit man. kad jie jas ir tin 
karnai naudoti mokėjo, —

niška skylutė tokiame dal
giakočio atstume, kiek dal
gės koja patalpinti reika
linga, ir kitam dalgės kojote 
šonui padaromas nusklemp^- 
tas priedas, uždedamas su 
keletą iš kūlio ruginių šiau-

nę grandelę. Bet tada dal
gė pasidarydavo žymiai sun- 

j kesnė ir būdavo kebliau su 
ja per ištisą piūtį darbuotis 
ir mosikuoti ir piovėjas grei
čiau pavargdavo.

Prie dalgės, įtvertos į dal
giakotį, pridedama rankena 
-rankavėtas, kuri arba kuris

Konsulatą tokiu adresu: 
Consulate General 
Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.
Jokiu būdu eksponatų ne

siųskite pirmiau, negu bus 
susitaria.

of

TAI BENT REKLAMA!

kau, ar ne bulves su mano 
britva skutei? O ji sako, ne 
bulves, tik guzikus pjaus
čiau iš seno overkauto, ale 
paskui britvą ant plytos pa- 
galandusi. Nu, jeigu taip, 
sakau, tai dabar turėsi barz
dota burdingierių, ba aš ne- jęs 40 perukmeisterių, kurie

kuoti ir susukti kaip ilgos į jorais, ir nyksta žemiausias 
ylos. Tokios mados laikėsi! su elgetom ir skurdžiais. Iš- 
daugiau.-ia prancūzai. 17-1 kyla vidurinis luomas be ka
tame amžiuje prancūzų ka-J ralių ir elgetų.“
ralius Louis IV pradėjo dė-Į 
vėti dirbtinius plaukus—pe
rukus. Sakoma, kad jis turė-

turiu kuo nusi-kušti. O ji ne- 
sistrošija. Olrait, sako, barz
doti vyrai man patinka. Tai, 
vot, Maiki, kodėl aš sakau, 
kad kol naują popiežių iš

darydavę jam ilgų ir visaip 
dažytų garbanų pemkus. 
Venecijoj italai nešiodavo 
išvaškuotas ir plačiai sušu
kuotas bai-zdas. To šimtme-

rinks, aš galėsiu būti jau su i čio pabaigoje atsirado dvie- bolševikinio
barzda.

— Bet dabar barzdos ne- 
madoje, tėve.

— Maiki, nereikia žiūrėti, 
kas madoje ar nemarioje; 
žiūrėkime, kaip buvo seno-

padaromas iš jaunos ąžuoli
nės pusantro colio riorio at- Kai surandu valandą lai
žytos arba iš lygios tiesios ą- ko, užsuku pas kolegą, pre- 
žuolo šakos. Paprastai ir Į numeruojantį keliolika ar 
rankavėto arba rankenos į kelias dešimtis laikraščių.

vadinasi, tikram reikale ga- dų, apveržiamai apvynioja 
Įėjo jas ir atitinkamai pa-| ma giažiu, lygiu būdu kark- 
spausti ' ^ia’’u al'ba lazdynimu plėšti-

Tomis geromis dalgėmis I n^u plušu,, kuris būna tik 
yra tekę ir man šienapiūtėje tam tikslui iš anksto pada-

KAS GI YRATAS MURKLYS?
Murklys yra neturtirgos 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 stipių, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gvviai laikosi neutraliai, o stipiesnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklvs vra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

teroro sistema | sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
•vyklos, kuriose 1 saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

medžiaga paieškoma miške. 
Pavakarį miškeliuose susi
randamas tam tikras gyvas 
nenudžiūvęs medelis. Iškir
tę ar nusipiovę, įramtydavo 
peiliu dviejose vietose 
arba piūkleliu įpjaudavo 
tam tikrame atstume, kad 
nebūtų nei daugiau, nei ma
žiau, tik tiek, kiek būtinai 

kad

Daugelis jų subraukyti ir at
skirai sudėti.

Paskutinio lankymosi me
tu radau š. m. balandžio 26 
“Drauge“ straipsnelį “Lie
tuvos paminklinė koplyčia 
Washingtone“. Jame para
šyta, kad lietuviams toji 
koplyčia kainuos $325,000 
ii' joje bus Šiluvos Marijos

jų priešingų madų šalinin-’ tos vergų stovyklo
kai: vieni norėjo plaukus 
kirpti, bet barzdas auginti, 
o kiti stojo už ilgus plaukus, 
bet kirptas barzdas. Galų

reikalinga, kad dalgiakotį! paveikslas. Pabaigoje taip 
per per jo paties vidurio sto-i pasakyta: “Tai vargu, ar ga
ilimą apimtinai apgniaužtų} lėtų būti kitas lietuvių kata- 
ir aplenkus jį stipriai ap-j likų kultūros paminklas A- 
spaustų ir, virvyte ar šikšne- • merikoje, kurį matys metai 
le tvirtai privei-žus, pašto- i iš metu milijonai žmonių“, 
viai vietoje neslidinėdamas į Taigi, matys milionai
laikytųsi, nei į vieną, nei į žmonių ir žinos, kad I.ietu- 
kitą pusę nesisukinėtų. j vos sostinė ne Vilnius, bet 

Tą rankeną-rankavėtą da- Šiluva. Ir ši kreiva reklama 
rant, įpjaunama į dvi viete- perkama už $325.000. 
les, išimama skeveldraitė ir Verkelis

1 skaptuku padaromas kaip ir,---------------------------
koks loviukas, išlyginamai Į Bliauni kaip ožys kopūstuose.

ir žuvo mūsų i ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams Į 
seserys, giminės ir} ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway------:------ So. Bo»ton 27, Maa».

kentėjo 
broliai,
draugai. Lietuvių kalba to-} 
kios knygos dar nebuvo.

gale pastarieji pradėjo bai-z- Kaina $2.50. Gaunama Ke-
vėje, ba ir mūsų tautos him- das visiškai skusti. Bet Ang- leivio administracijoje.
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MOTERŲ SKYRIUS
PARTIZANAI

Žilvinas ŽMONA NUŠOVĖ VYRĄ

KIPRAS BIELINIS
••Tenro ir vergijos imperija'TRUPUTIS PSICHOLOGIJOS“

(Tęsinys)
Atsipeikėjau nuo šalto vandens srovės, bėgusios per 

mano galvą ir veidą. Kravcovas mane pilstė vandeniu. Už 
mano nugaros pasigirdo Ostroverchovo salstelėjęs įniršu
sio gyvulio balsas:
klausė:

— Tęskite, drauge daktare! Nesigailėkite jo nagų.
Ir vėl po viena kitos skverbėsi adatos į mano pirštus. 

Kiekviena po nagu įsiskverbdavo gilau centimetro. Nagai 
pleišėjo, ir mėsos po jais spirgėjo. Bergeris atsukinėjo nuo 
adatų kvadratėlius, tiksliai dėliodamas juos ant stalo.

Aš staugiau, vaitojau iš skausmo. Visi mano pilstai 
buvo nusmaigstyti adatomis. Ortroverchovas tęsdamas;

— Ar prisipažinsi? Ar prisipažinsi?
Atsakyti negalėjau. Skausmas, kepinamo ir degančio 

kūno kvapas atėmė man balsą. Aš tyliai ir teigiamai lin
gavau galva. Pagaliau išsiveržė verksmas:

— Taip! Taip!
— Dabar buvau palaužtas. Mane apėmė vienui vie- Į 

nas noras: greičiau pasirašyti viską, kas reikalinga, kad 
tik išsilaisvinčiau iš raižančų skausmų ir šlykštaus kvapo.

Palinkusi į mane Ostroverchovo fizionomija sken
dėjo šypsenoje.

— Pagaliau, mano brangusis! Seniai taip reikėjo! Be 
reikalo save ir mus kankinai.

Skubėdamas ištariau:
— Nutraukite manikiūrą, draugai!
Gydytojas neskubėdamas traukinėjo adatas iš mano 

panagių. Ir vėl kartojosi raižantieji skausmai. Neišlaikiau 
ir vėl nustojau sąmonės.

Šaltas vanduo ir lėtai rimstantieji slinkstantieji nuo
mano rankų skausmai mane atgaivino. Adatų panagėse
jau nebebuvo. Žmogus baltame chalate spirite pavilgytos
vatos gabaliuku rūpestingai šluostė šlykščiai atrodančias
mano nirštu aalūnp«L Jos buvo Daiuodavusios nuo Dride- ------ ----- ----- — «--- »------ ---- -- •
ginimų, nagai susproginėję; iš žaizdelių kyšojo apdegusių 
ir suanglėjusių mėsų gabalėliai su sukrešėjusiu juosvu 
krauju.

Kravcovas mane atrišo. Ostroverchovas, išdėstę? 
ant stalo prieš mane keletą popieriaus lakštų su "amžina 
plunksna“, švelniai įsakomai pareiškė:

— Pasirašykite! Greičiau!
Kas buvo tuose lapuose prirašyta, negalėjau įžiūrėti. 

Mano veidas skendėjo ašarų ir vandens mišinyje.
Tardytojas įbruko į rankas plunksną. Prisilietęs prie 

jos sužeistais pirštais, aš vėl sugniužau nuo skausmų 
Plunksna iškrito iš rankų, nuriedėdama po stalu. Skaus
mas nebuvo toks aštrus, kaip pirma, ir gal kiek pasiryžę? 
būčiau jį nugalėjęs, bet tuo metu išganinga mintis šovė 
simuliuoti, panaudoti skausmus. Nepasirašinėti.

Užsikabinęs už šios minties, pradėjau simuliuoti 
imdamas plunksną vaitojau, griežiau dantimis, raiviau* 
paleisdamas plunksną iš rankų.

— Susitvarkyk, mielasis! Daugiau ištvermės, dau 
giau ištvermės, daugiau pasiryžimo! Viena vienintelė ma 
žytė pastanga ir galėsime pasirašyti, — tikino Ostrover 
chovas.

Atsakymui vaitojau:
— Negaliu! Negaliu! Jūs mane sužalojote! Mano 

rankos, mano rankos! Plunksnos nelaiko... Duokite poilsio 
mano pirštams, išgydykite juos; pasirašysiu viską, ką 
norėsite. s.

Vilties mintis apvaldė mano smegenis.
Svarbiausia,— atsisakyti dabar. Paskui gal kaip nors 

išsisuksiu.
— Kada tamsta pasirašysi? — piktai paklausė tardy

tojas.
— Kai tik sugebėsiu išlaikyti rankose plunksną,— 

atsakiau.
Pavyko apgauti: tardytojas nustūmė nuo manęs pa 

ruoštus parašui popieriaus lapus. Bet apgauti patyrusi kū
no mechaniką buvo sunku. Įsmeigęs į mane drumzlinas 
akis, jis pašaipiai palingavo galva ir vos girdimai ištarė:

— Netikėkite jam, drauge tardytojau! Jei norite, aš 
jį priversiu pasirašyti tuojau. Jis suka.

Atsimeni, baltais rūbeliais obelaitės,
Lyg seserys, dažnai su tavim kaitų...
0 tu buvai maža, išdykusi meigaitė 
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai, ir dūzgė tėvo sodai —
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi atrodė 
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.

Tu tėviškę glaudei kaip motiną giedriausią, 
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties,
Nedrįsdavai akių pakelti ir paklausti,
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties.

Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės 
Ir užpūtė mažas sodybų liepsneles.
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuos,
Ir varė tremtinius takeliais ir keliais.

Tu išėjai tada ieškoti savo brolių.
(Tik pasakoj maži taip skaitėme kadais.)
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę, 
Išeidama gėles dar pašaukei vardais.

Čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėn 
Negrįš ir neužgaus gimtų namų širdies.
Sudie, namai, ir aš negrįšiu, nepareisiu,
Kol obelys laisvai po langu nežydės...

Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolo,
Ėjai tu į tamsius ir didelius miškus.
Ir vėl, lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių, 
Berželių vainike gegutė užkukuos. . .

Tu brolius suradai ir šventą kraujo kerštą 
Tu priėmei kartu su laisvės juostele.. . . 
Kautynės — ir staiga krūtinėj karšta, karšta. 
— Aš, broliai, išeinu... Palaistykit gėles...

Ne, gėlės neužtrokš, tu jas krauju pagirdei,
Ir žemė niekados gėlių tau negailės.
Nes tu atidavei jai partizanų širdį,
O ji bus ateities gražiausioji gėlė.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci*
ja prašo mielųjų skstytojų,
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą 
miršti parašyti ir senąjį.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00

Brantford, Ont. Paskuti
niuoju laiku čia įvyko nepa
prastai šiurpus įvykis, kuris 
labai sujaudino ne tik vieti
nius, bet ir plačių apylinkių 
lietuvius.

Prieš trejetą metų Roma
nas širvinskas, būdamas dar 
visai jaunas vyras, vedė dar 
jaunesnę žmoną. Kurį laiką 
pagyvenę ir poros vaikučių 
susilaukę, pradėjo nesugy
venti. Jų nesugyvenimas ir 
įvairūs šeimyniniai ginčai 
taip išsiplėtė, kad vieną nak
tį žmona lovoje bemiegantį 
savo vyrą nušovė.

Apie įvykį ji pati pianešė 
ir policijai, bet aiškino, kad 
jis nusišovęs pats arba jį nu
šovė kažkas nežinomas. Bet 
policija, apžiūrėjusi įvykio 
vietą, vyro nušovime įtarė 
žmoną, kurią tuojau suėmė 
ir iki teismo uždarė į kalėji
mą.

Žmona yra svetimtautė ir Čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
vyro nužudyjno laiku vos te-' 95 puslapiai, kaina.............................................. ........... $1.00
turėjo 20 metų amžiaus, o Prof p Pakarkiio Popiežiau, buUs kryžiuočialn, 
nušautasis vvras — grynas H w nryx>Uvi.iaii»,
lietuvis ir nušovimo laiku te- Į aPllL aina ......................................................... $1.00
buvo 23 metų amžiaus. Da- i M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
bar visi vietiniai ir plačiųjų H 96 puslapiai, kaina........................................... $9 00

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-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

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

apylinkių lietuviai su dideliu
nekantrumu laukia teismo, i

J. Mikalauskas

KEIČIASI LAIKAI

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

SEIMININKĖM CITRINA

i
BULVIŲ PATIEKALAI j Citrinoje yra 50% vitami

no C. Skaudant gerklei ir e- 
sant aukštai temperatūrai, 
ji numalšina troškulį, atgai
vina. Naudinga citrina, e- 
sant sumažintam rūgštingu
mui ir kilus šleikštuliui.

* * ♦
Uogienė nesusicukruoja,

jeigu ją verdant pridedama
šiek tiek citrinos.

* # *
Ištrynus iš vidaus ir vir-

Medžioklinės bulvės

3.5 uncijų lašinių supiaus-
I-----1__ ____Lyti ir apnepti, priueii iu un- 

ei jų supiaustvtų riekutėmis 
virtų su žievėmis ir nuluptų 
bulvių. Užbarstyti druskos 
ir pipirų. Iš dviejų kiaušinių,
3.5 uncijų miltų, pusės puo
duko pieno, pridėjus kiek 
druskos, padaryti tešlą bly
nams. Užpilti ja bulves ir, Į- 
kišus į orkaitę, apkepti iki 
paraudimo. Apkepą galima 
apversti, kad lašinių gaba
liukai būtų viršuje.

Bulviniai įdaryti lizdeliai

....Du svarus išvirtų šiltų bul
vių gerai sutrinti (arba su
tarkuoti šaltas, nuluptas iš 
anksto su žievėmis išvirtas 
bulves). Pridėti du trynius, 
truputį druskos, • pusantros 
uncijos margarino ir tiek t 
niltų, kad tešlą būtų galima i kinukui 
ninkyti (tikro miltų kiekio 
negalima nustatyti, nes bul
vės yra nevienodo sausu
mo). Tešlą iškočioti, su stik
line išpiauti apvalios formos 
paplotėlius. Iš tos pačios teš
los pridėti rentinius šonus, 
kad gautųsi apvalios formos 
lizdeliai. Dėti ant skardos, 
ištrintos riebalais, ir užpilti 
lizdelius mėsos liekanų, vir
tų daržovių ar grybu įdaru 
(atsižvelgiant į skonį). Gali
ma apibarstyti sutrintu sū
riu ir iškepti orkaitėje.

Pirmieji mašinraščio kur
sai moterims buvo atidaryti 
New Yorke 1881 metais. Vi
sos moterų organizacijos bu
vo priešingos tokiems kur
sams, nes tada buvo laiko
ma, kad rašyti rašomąja ma
šinėle yra išimtinai vyrų dar
bas ir kad moterims tam ne
pakaks nei fizinių, nei dva
sinių jėgų.

O kaip tas atrodo šiandie?

KORNAI MĖGSTA 
MUZIKĄ

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

JETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 50O puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ......................................... $4.00

......................................... $1.26

Agronomas Smith iš Illi
nois valstijos patyrė, kad ir 

šaus ruošiamą virti ar kepti' komai (kukurūzai) mėgsta 
—’ muziką. Jis komais užsėto 

vieną lauko dalį apstatė mu
zikos garsus stiprinančiais 
aparatais. Muzika buvo duo
dama be pertraukos. To plo
to derlius buvo 6-10 procen
tų didesnis, negu kitos to 
lauko dalies.

700 MIL. BERAŠČIŲ

vištą citrina, jos mėsa bus
sultinga, balta ir minkšta.
To paties pasieksime, jei,
verdant vištą vandenyje,, į-
pilsime arbatinį šaukštelį
citrinos sunkos.

♦ * *
Citrinos sunkos lašas nu

valo peilio ašmenis, išima. 
rūdis ir rašalo dėmes iš au-i 
dėklo, nuvalo nešvarius va
rinius dirbinius, suteikia 
žvilgesio tamsios odos ran-

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- Žuko į- 
domus atsiminimai, <77 psl., kai
na ......................................... $5.00.

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P. Abelki. 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
ito laikų, kieti apdarai .... $3 A“

VAIKO SVEIKATA, parai? dr. V 
Tumėnienė, dau? svarbiu patarimu 
vaiky 'veikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJ ANT. “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

* * ♦
Kad ryžiai nepasileistų 

verdant, pridėkite į vandenį 
citrinos sunkos (valgomąjį 
šaukštą kvortai vandens).

* * *
Neišmkeiste citrinos žie

velės. Susmulkinta žievele 
nuvalykite kraną, išplaukite 
jį muilu, nusausinkite sku
durėliu. Pamatysite, kaip jis 
sublizgės.

I
tų.

Be vanago paukščiai pasileis-

* • •
Davė šuniui lašinius saugoti. Bijo kaip velnias bobos.

ištarė:
— Viskas tvarkoje, drauge tardytojau.

Išgirdęs ši posakį, visu atkaklumu pradėjau šaukti Iškviesti palydovai išveda mane iš Kravcovo ”kabi-
— Ne, ne! Sakau teisybę! Žodis!
— Jis nori laimėti laiką! Netikėkite! — spyrėsi Krav 

covas,
Bet Ostroverchovui, atrodo, mano "bylos“ reikal 

atsirado savi, kitoki sumetimai.
— Gerai! — pasakė kiek pagalvojęs tardytojas, — 

duodu jums keletą dienų poilsio ir tuo laiku papildysiu 
jūsų prisipažinimą. Bet atsiminkite, mielasis, jei atsisaky
site, jūsų panagės susipažins su storiausiomis adatomis.

Bergeris apžiūrėjo mano pirštus, dar kartą juos ap-
valė spiritu, patepė jodu, linktelėjęs žvengiančiu

neto“ į koridorių. Ėjau pirmin storais triukšmą sugerian
čiais kilimais, išskėtęs rankas, tyliai vaitodamas nuo besi
tęsiančių skausmų su džiaugsmo jausmu širdyje. Nežinau, 
kodėl aš džiaugiausi nepasirašęs nuosavo mirties spren
dimo.

* * •
Norintieji daugiau sužinoti apie Boikovo likimą ir 

daug ko Įritą apie komunistų kankinimus, vergų stovyklas 
ir Irt. skaitykite knygą, ii kurios paimtos iitos iitraukoa. 
Ta knyga — "Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija“. 
Ją galite gauti ir Keleivyje už $2.50.

Jungtinių Tautų organi
zacijos žiniomis mūsų žemė
je daugiau kaip 700 milionų 
žmonių yra beraščiai. Jie su
daro apie pusę visų suaugu
sių gyventojų. Iš jų 500 mi
lionų yra Azijoj, Afrikoj ir 
Pietų Amerikoj. t

Yra valstybių, kur raštin
gų žmonių yra vos kas de
šimtas gyventojas. Tokia 
padėtis yra Haiti ir Sudane. 
Afganistane, Pakistane. Ira 
ne, Indijoj, Turkijoj. Jung
tinei Arabų Respublikoj du 
trečdaliai suaugusių žmonių 
yra beraščiai.

Toks didelis neraštingų 
skaičius trukdo tu kraštų pa 
žanea, todėl Jungtiniu Tau
tų švietimo mokslo ir kultū
ros organizacija (UNESCO) 
deda pastangas pagelbėti 
tų tamsiu kraštų vyriausy
bėms kovoti su neraštingu
mu.

Gyvenime retai pasitaiko ras
ti saulėtos nuotaikos žmonių. 
Toks tuojau išsiskiria iš kitų. 
Nors jis būtų ir neturtingas, bet 
visuomet drąsus, ryžtingas, 
linksmas ir laimingas. Kur jis 
bebūtų, visur skleidžia aplink 
save giedrią nuotaiką.

O. Swett Mardan

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS . 
paruošė Anicetas Simutis, daugy- į 
Dė žinių lietuvių it anglų kalbomis ' 
apie lietuvius visame pašau! 

464 psL Kaina ................
MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo 

gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera popie 
ra, kaina.....................................$2-50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimų. 180 psl. Kama .. t2.fr

‘JETUVTŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su Raidomis. Ang

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardo 

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

šauly,
$6A0

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
8ELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144. 
peL, kaina ............................ $1.26

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suveiki 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
pel. Kaina •••.••....•••••• $3-00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4-00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveiksiu, g«r»me 
pofpčjbi U Ksins ••••••••••

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl, ««»<.............................  $io.oc

ALTORIŲ ŠEŠELY. V. Put»no-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigus, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, «8l 
Kaina ..................................... $6.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio,- 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek-, 
viena proga, gražiais kietais vir- ’ 

Sėliais, iliustruota, 416 puslapių,» 
didelio formato. Kaina .... $5.50 I

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

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

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs areumen- 
tai. Kaina ............................20 Cnt.

f

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

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

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

ŽEMAITCS RASTAI. Garsiosios mū 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslaniat 

...................................... 50 Ct
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati

liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant priei gale "tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl, 
kaina........................................ $5.00.

'CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dali- do 
<2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų tautų valgių receptų.
132 pusli kaina $1.25

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
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. Kama.." 25 Cnt.

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

Į SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumj

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

JUOZAS STALINAS, arba kals 
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. SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJfF PROGRAMINES GAL, 
RES, 32 psl, kaina........ 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl, kaina .. $1.08

Užsakymui ir pinigus prašome siųsti Huo adresu: 
KELEIVIS

Of E. Broadvray t ■ So. Botum 27, Maaa.

r

t2.fr


Nr. 24,1963 m. biržeKo 12 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis sepftnfeą

Antroji JAV Kanados Lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyksta 1963 m. liepos 7. dienų 2 vai. 30 nin. po pietų International Amphitheatre 

patalpose Čikagoje, So. Halsted ir 42nd Street
BILIETAI GAUNAMI: VISOSE JAV ir KANADOS L. B. APYLINKĖSE ir PASTŲ PAS V. GR EBLIONĄ, 649 SO. WASHTENAW AVĖ., CHI CAGO 29, ILL., TEL. HE 4-2375, arba TAUT. 

ŠOKIŲ ŠVENTĖS BŪSTINĖJE, 5620 SOUTH CLAREMONT AVĖ., C HICAGO 36, ILL., TEL. 471 - 2248.

BILIETŲ KAINOS: 2, 3, 4, 5 ir 6 DOLERIAI. JAV Kanados Lietuvių Bendruomenės

VIETINĖS ŽINIOS Dar 3 vagy* teisiamųjų 
suole

AKRON, OHIOIV ir V skyrių mokiniai, o VI 
ir VII skyriai gerai pavaiz-

----------------— . ... davo „Lietuvių kalbos ir tė-
RETA ŠVENTE BOSTONO ga, ir pasirodo scenoje eilė- vynės pažinimo pamokų*4. Neseniai keli prie pože- 
LIETUVIŲ KOLONIJOJE je susėdusi abiturientų aš-į Kiekvienos klasės meninę1 minio garažo statybos prisi- 

——tuoniukė, kuriems jaunoji ir į programą paruošė klasės' sukę vagys buvo nuteisti. Jie 
šeštadienį, birželio 8 d., WWACninii pubiika nUošir- mokytojos J. Ambraziejie-! buvo nubausti už pavogimą didelį pikniką š. m. birželio 

nė, L. Jašinskienė ir D. Ivaš-, vjj-g 400,000 dolerių. Dabar- 30 d., sekmadienį. Pradžia

tT’ »• • • ! ••Kviečiame į pikniką
Vietinis Amerikos Lietu

vių Taiybos skyrius ir LSS 
20-oji kuopa bendrai rengia

, vyresnioji
Bostono lituanistinė mokyk-, džiaj p,oja Mokyklos vedė. 
la užbaigė mokslo metus, j piįe stalo jų vidury taręs 

Iškilmingas aktas buvo ’ tiumpą žodį išdalina mo- 
lietuvių parapijos salėje, ku- kyklos baigimo pažymėji- 
rio metu mokyklos vedėjas mus ir priedo — kiekvienam 
Antanas Gustaitis nušvie I dar po dovaną. Tai mokyk-! YJI PymminKas«! los tovu komiteto rtpežiu Br. Pahute tovų ,r motom,

kienė. Scenoj programai va-! teisiami dar 3 tokie „paukš- 
dovavo mok. J. Ambrazie- kurie kaltinami pavo-
jiene.

Pasibaigus programai, Tė- 
komiteto pirmininkas:

tė praeitų metų mokyklos' .
stovį ir darbo rezultatus, čia pačios ir oi*ganizacijų 
paaiškėjo, kad mokslo metai 1 tirtos dovanos, vertingos 
pradėti su 7 mokytojais ir knygos, kaip Dabartinės Lie-

vardu padėkojo mokytojams 
už pasišventimą ir kantrybę, 
o tėvus ir jaunimą ragino ir 
kvietė visaip remti ir stiprin-

1 vai. dieną. Piknikas bus N. 
Trumpicko sode, 773l/G Bis- 
son Avė., Akrone.

Akrono ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiame da
lyvauti šiame piknike.

Rengėjai

ALT PRANEŠIMAS
tuvių Kalbos Žodynas, Ma- . .x . x. , ,, 
čemio poezija, Lietuvių kal-ju į‘tua^'n« mokyklą, 
bos vadovas ir kitos. Moki-j š‘ose iškilmėse buvo gau- 
nės prisega mokyklos vedė-i be mokinių, dar tėvelių, 

i jui raudonų rožą. o visų kių Koryti tik

104 mokiniais ir baigti su 
101 mokiniu. Šiemet nebuvo 
VII klasės, todėl ateinan
čiais mokslo metais nebus
išleidžiamosios. jaunuoliu vardu taria rimta Vla gai pauaryu uk

leido 7 abiturientus: Viktorų! žodį. abiturientas Kęstutis nemalonią pastabą tėveliam
Adomavičių, Giedrę Galiny-1 Girnius, 
tę, Živilę Gimbutaitę, Kęstu* I Po šios iškilmių dalies ap- 
tį Girnių, Giedrę ir Gintarą' dovanojami vertingom kny- 
Karosus ir Audronę Lapins- gom ir kitų klasių pirmieji ir! 
kaitę ir eksterne egzaminus į antrieji geriausiai am** 
išlaikė Jūra Galinytė, taigi
viso 8 jaunuoliai ir jaunuo
lės gavo lituanistinių dalykų

S1UOS
mokslo metus baigusieji mo
kiniai. Atrodė, kad apdova
notų mergaičių skaičius bu- 

brandos atestatus. Kad kiek-į vo lyg ir didesnis, negu ber- 
vienais metais susilauktume
tokio derliaus, būtų labai

rrinonia _ __

niūkų.
Po iškilmingo akto ir neil-

vi ouizvivo wutu

ciai
gę $344,463.

Teisiamieji yra: Herman 
Carp, Mass. Parking Autho
rity vyr. vedėjas, gaunąs al
gos $15,000, jo padėjėjas Jo
seph Monahan ir patarėjas 
statant garažą Francis Kier- 

į man, kui-is jau pirmoj byloj 
buvo nubaustas. „ JBK___

Dar laukia teismo buvęs j valdybos pareigūnai — L. į rezoliuciją, reikalaujančią į

ir ypač mamytėm: kai vai
kučiai ant scenos vaidina, 
deklamuoja ar dainuoja, tai

vių ir estų pusės dalyvavo | POPIEŽIAI
jų organizacijų pirmininkai į ---------
prof. P. Lejins ir J. Kangur. Į Popiežium gali būti iš- 
Aptarta eilė tuos kraštus lie-; rinktas ir nedvasiškis, bet 
čiančių bendrų klausimų, nuo 1398 metų juo išrenka- 
Sudarytos dvi komisijos: j mas tik kardinolas ir vis ita- 
1. studijų komisija — studi- lų kilmės, išskyrus Adrianą 
juoti medžiagai dėl bolševi-į Vl-jį, kuris mirė 1523 m., 
kų primetamų pabaltiečiams' popiežiaus soste tesėdėjęs 
įvairių nusikaltimų ir kolo- 20 mėnesių.
boravimo su naciais studi
juoti ir 2. politinių įvykių se

* * *

kimo komisija — rinkti me
džiagai, liečiančiai Pabal
tijo kraštus, ir ALT, Am.

Išrinktasis popiežius pasi
renka vardą. M irusis buvo 
pasirinkęs Jono 23-čiojo 
vardą, nors toks popiežius

latvių sąjungai ir A. estų na-i jau buvo penkioliktame am
cionaliniam komitetui infor
muoti. Taip pat nutaria rem- 

Š. m. gegužės 28 d. ALT?ti Atstovų rūmams pateiktą

Mass. Parking Authority šimutis, dr. P. Grigaitis ir A. j steigti pastovų pavergtųjų
pirmininkas George Brady, 
kuriam dėl ligos byla atidė
ta.

Mirė P. Mickevičienė

garsiai dalinasi įspūdžiais, i 
zurza ir trukdo kitiems sekti 
programą, šį blogą paprotį 
reikėtų išveisti iš viešų pa
rengimų lankytojų „progra
mų“.

Sekmadienį, birželio 9 d., 
5 vai. popiet abiturientų tė
veliai surengė LTS-gos na- 

! muose bendrą vakarienę a- 
biturientams ir mokykto-‘ 
jams pagerbti, į kurią atsi-1 
lankė ir visa eilė organizaci-'

Birželio 8 d. mirė Paulina 
Mickevičienė, seniau gyve
nusi Brocktone, o vėliau prie 
Providence, R.I.

Geriausiais pažymiais mo- • nių meninė programa. Mo
kyklą baigė Živilė Gimbu-: kytojos Paulinos Kalvaitie- 
taitė ir Kęstutis Girnius.! nės vadovaujami pirmojo 
Kiti abiturientai egzaminus1 skyriaus pipiriukai sudaina-
išlaikė irgi gerai. I vo „Prašom, prašom“ i jų atstovų, čia buvo pasaky-

Po mokyklos vedėjo pra- „Kur bėga Šešupė“. įdomiai Į sveikinimo kalbų/o
nešimo atsiskleidžia uždan- dainavo ir deklamavo II, III, s jjatys abiturientai paskaitė 

svečiams savo kūrybos. Ž. 
Gimbutaitė ir G. Karosaitė 
paskaitė savo eilėraščius, G. 
ir J. Galinytės—feljetonus,o 
o K. Girnius—keletą įdomių 
satyrinių eilėraščių. Pabai
gai G. Karosas, akompanuo
jamas savo sesutės, pasmui- 
kavo J. Karoso kūrinį, čia 
mokyklos vedėjas buvo ap
dovanotas gėlėmis ir gražio
mis dovanomis. Į šį pobūvį, 
be kitų garbingų svečių atsi
lankė poetai Faustas Kirša 
ir Stasys Santvaras, kuris 
jaunimui tarė ilgesnį jautrų 
žodį.

Ilgesnį žodį tarė ir Bend 
ruomenės pirmininkas St 
Griežė-Jurgelevičius.

Regint augantį tokį gražų 
lietuvišką atžalyną, visų 
nuotaika buvo tikrai pakili.

Dziedulis

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laukams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mas*.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė orgaiizadja 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. ____
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagailą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti 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 N«w York L N. T.

Vedybos
Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
44 metų amžiaus, nevedęs. At-

, sakysiu į visus rimtus laiškus, 
i Rašyti:

B. L.
503 Dovercourt Rr.,
Toronto, Ont. Canada

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

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

Paieškau gyvenimo draugo nuo 
65 iki 70 metų amžiaus. Apie 
save parašysiu per laišką. Ne
reikalingiems prašau nerašyti.

Mrs. Mary Marten 
929 N. East 
Fenton, Mich.

ziuje, kada tuo metu 
net trys popiežiai.

buvo

Rudis buvo nuvykę į Wa 
shington, D.C., kur įvyko tą 
dieną Bendrojo Amerikos 
pabaltiečių komiteto posėdis 
drauge su estų ir latvių at
stovais ir vakare Mayflower 
viešbuty įvyko JAV Infor
macijos agentūros direkto
riaus E. Murrow ir kitų auk
štų pareigūnų pagerbimas,

1 tautų komitetą.
JAV inf. agentūros direk-

Pii-masis popiežius Jono 
vardu sėdėjo soste Vl-ame 
amžiuje, jis buvo pasodintas 
į kalėjimą ir ten nužudytas.

* ♦ *
toriaus E. Muitow pagerbi-Į joną XIV-jį priešai badu 
me pagrindinę kalbą pasakė 
L. Šimutis, iš latvių pusės

numarino kalėjime 984 me
tais, o Jonas XVI-sis buvo

kalbėjo prof. P. Lejins iręs-į nukankintas kalėjime Vo-
tų J. Kangur įteikė adresą. 
Dalyvavo senatoriai ir kong- 
resmanai, Valst. departa
mento pareigūnai, jų tarpe 
Europos reikalų vedėjas H. 
Vedeler ir eilė kitų, iš viso 
apie 160-170 asmenų. Bend
ras Pabaltiečių komiteto po-

kalbomis. Pabaltiečių Komi-i sėdis ir pobūvis buvo labai -------- -M
teto posėdžiui pirmininkavo ( naudingas mūsų reikalui. 
ALT prezidentas L. Šimutis, j Lietuvių studentų Sąjun- 
sekretoriavo dr. P. Grigaitis! ga, priimta š. m. kovo 8 d. į 
ir dalyvavo A. Rudis. Iš lat- ALT sudėtį, paskyrė į ALT
—-____________________ 3 savo atstovus: J. Gailiušy-

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ’ R Augustinavičiūtę ir T

Liko liūdintys vyras A-’ryšium su 12 metų sukakti-
leksandras ir dvi duktery; 
Bernice Lukienė ir Adelė 
Lazonienė, kuriems reiškia
me užuojautą.

— ■ s ---
Kalbės apie rezoliucijas 

kongrese

Leonardas Valiukas iš 
Los Angeles birželio 11 d. 
7 vai. vak. Tautinės S-gos 
namų salėje kalbės apie 
kongresui įteiktas rezoliuci
jas, liečiančias Pabaltijo 
valstybes.

G. Griauzdė karo tarnyboj

. . Gerimantas Griauzdė bir
želio 10 d. išvyko į Lock- 
land oro pajėgu stovyklą 4 
metų karinės prievolės atlik
ti.

Koks tėvelis, toks ir sūnelis.

KELIAUK PER 

COSMOS

labiausiai patyrusi organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

I LIETUVĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

RYTŲ EUROPĄ
IR

PER COSMOS
aplankykite jrimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

I COSMOS TRAVEL 
BUREAU

i 45 W. 45 St., New York 36, N.Y. 
Tel. CI 5-7711

Jieškojimai

kietijoje.

ŽODYNAI

mi, kaip „Voice of Ameri
ca“ buvo įsteigtos translia
cijos estų, latvių ir lietuvių

SKELBIMAS

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie- 

i nam reikalingus žodynus:
Dabartinės lietuvių kalbos

iuuynoi, įcuagavu 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.,
kaira ........................ $12.00

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

__pi VI. T
«J.

■ Remeiki Artimifliisin laiku ov,vvv! laukiama priimto"? 'žodži^ 586 PsI- kaina S7-00'ALT
Armageddoao kova ,Dievo Ka-! katalikių moterų . Anglų-lietuvių kalbos žo*

sąjungos atstovių. Netrukus' dynas, V. Baravyko, apie 
bus svarstomas Šviesos-San- į 30,000 žodžių, 583 puslapiai, 

kaina ........................ $6.00.
Anglų-lietuvių kalbos žo

dynas, V. Baravyko, 368

Šitie
ralystės Žinios 
vargai dar nėra Arma-

; geddono skausmų pabaiga, bet į taros federacijos priėmimo į 
jų pradžia, todėl jie priskaitomi j ALT klausimas, 
prie Armageddono. šita Arma- •
geddono kovos dalis, tur būt, 
buvo atvaizdinta Medianitu SU

Paieškau Juozą Lukašiūną. Gi
męs 1924 m. Utenos apskr. Kur 
dabar gyvena, Amerikoje ar Ka
nadoj, nežinau. Jis pats ar kas jį 
žino prašome atsišaukti, turime 
svarbių žinių iš Lietuvos, už pa
rašymą būsiu labai dėkingas.

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

mušimu, kurie patys sunaikino 
kits kitą. šitie Izraelitų priešai 
persigando, sumišo ir įsitikino, 
kad jų sėbrai buvo jų priešai. 
Todėl jie atsigręžė vieni prieš 
kitas ir pasekmėje įvyko didelės 
žudynės. Pranašo Izakielio 38 ir 
39 skir. randame aprašymą, ku
ris be abejonės tinka Armaged
dono pabaigai. Toje kovos daly
je žymiausią vietą turi senobi
niai Dievo žmonės žydai. Pasa
kyta aiškiai, kad paskutinėj ko
vos dalyje Dievas pasirodys esąs 
šventas daugelio tautų akyse. 
Toliau Viešpats sako—Taip aš 
pasirodysiu savo garbe tarp tau
tų pagonių ir visos tautos ma
tys mano teismą, kurį būsiu pa
daręs ir mano ranką, kurią bū
siu ant jų padėjęs. Izraelio na
mai gi žinos, kad aš Viešpats jų 
Dievas nuo anos dienos ir pas
kui. Aišku, kad tautų akys bus 
atidarytos ir patėmys Dievo ga
lybės pasirodymo sąlygas ir Iz
raelio išgelbėjime. Ir kuomet pa
tys Izraelitai pamatys, kas juos 
išgelbėjo iš jų priešų rankų, pa
sidarys žinoma, kad Dievas nu
galėjo šio pasaulio karalystes ir 

į kad dėlto Armageddono skaus
mai praėjo, šitos Viešpaties rū
stybės dienos pabaigoje Izraeli
tai bus apsaugoti savo šalyje ir 
Dievo vadovaujami bus pirmoji 
tauta, kuri pasiduos teisingiems 
naujosios Dievo Karalystės įsta
tymams. (Jeremijo pran. 30:1 
—2. —3.

(Bus daugiau)
•

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

Mes turime paskaitų iš šv. j 
Rašto, siunčiame nemokamai į 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas 1 
Sūnus, Sv. Dvasia, Dievas ir | 
Protas, štai Jūsų Karatus, Tie- i 
sa apie pragarą).

Vykdomi ir kiti einamieji 
reikalai — palaikomi ryšiai psl. apie 20,000 žodžių, kai
šu ALT skyriais dėl birže- na ................................  $4.00
lio trėmimų minėjimo ir kt.

ALT biuras

Kurčiam
graži.

ir elgetos giesmė

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio Įstaigoj 
už 50 centų.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
..l.^iakvk mus ivesti GARSŲJĮ 1962 METŲ 
INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

Į ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85.000 arba 
95,000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas
, Filtrai 

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko

įrengimas 
SU 10 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204
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Vietines žinios
Laisvės Varpo vajus 

ir gegužinė
Šokių sambūrio gegužinė

MŪSŲ PADĖKA ATEIKIME VISI!

Nejučiomis prabėgo 25 
metai, kai pradėjo veikti 
Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūris. Malonu buvo

Amerikos • lietuvių 
bos, Bendruomenės ir Balfo 
skyriai šį šeštadienį, birželio 
15 d. 7:30 vai. vak., rengia

Onos ivaškienės vadovau- 
Kaip kasmet, taip ir šie- jamas Tautinių šokių sam- 

i met \ykdomas piniginis va-į bQrj sekmadienį, bis želio 
, jus Laisvės \ at po naudai, gg dienų, Romuvos parke 
i Ka; pagal specialius pakvi- Brocktone rengia gegužinę.
tavimo lapelius šio vajaus: _________________

I. Vasyliūno mokinių 
koncertas

metu paaukos bent 25 cen-' 
• tus, tas galės birželio 22 d.
’ gegužinėje Romuvos parke

su jaunimu dirbti, visų laika 1941 m. birželio mėnesio 
jaučiant visuomenės prita- didžiųjų išvežimų į Sibiro 
rimą. Sambūris tų jos pa- katorgą sukakties minėjimų, 
lankumų ypač pajuto per sa- į kuri kviečia visus lietuvius.
vo 25 metų sukaktie- kon
certą, į kuri bostoniečiai re 
tik gausiai atsilankė, bet ir 
•centrinių organizacijų vado
vybes sambūrį nuoširdžiai 
pasveikino ir iteikė dova
nų — gražų adresų.

Savo ir sambūrio vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
atsilarkiusiem Į sukaktuvini 
nį koncertą, jo proga sveiki
nusiems, ypač Antano Mat- 
joškos vadovautam Ameri
kos Lietuvių Tary vos sky
riui, Stasio Griežės-Jurgele
vičiaus vadovaujamai Bend
ruomenės apylinkei ir Anta
no Andriulionio vadovauja
mam Balfo skvriui.

Ateikime protesto pa
reikšti mūsų tėvynės paver
gėjams. Kuo mūsų bus dau
giau, tuo mūsų balsas bus 
reikšmingesnis. Ir svetimie-

Gubernatorius paskelbė 
Pabaltijo laisvės dieną

Parduodu automobilį . ,
| Parduodu 1949 m. Buivk geram I { 
j stovvj. Kreiptis 8-9 vai. rytais ir ' * SAV-ON

Birželio 6 <1. N. Anglijos «}» į“1; tui?’"2'‘ii KUOF1.NU and SIDING CO.
pabaltiečių draugijos dele
gacija atsilankė pas Ma.s. 
gubernatorių Endicott Pea-
body, kuris pasirašė dėklą-! 

i racijų, skelbiančią birželio Į 
j 14 d. Pabaltijo laisvės diena, Į 
ir pasakė reikšmingų kalbų.

Mass. t J
(24) : • 409 W. Broadvvay. So. Boston 

i j AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
F. Pukanasis

GERIAUSIAI PASILSĖTI ; |
} Al SterkePER ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD— 
Osterville, Mass., Kurorte

Brocktone dalvvauti dova-Į Izidoriaus Vasyliūno mo- Joje jis priminė Lietuvos di-j Prie atviro Atlanto jūros pliaže, 
. . , Hinoo nearti in« navortrima pavėsyje gražioje lietuvis-nų paskirstyme. Pirmoji tų! kinių koncertas bus ši šešta

dovanu IMI risti j; . • i r J C ...Jdovanu yra 25.00 dol. gry 
nais pinigais, antroji—15.00 
dol., o trečioji — 10.00 dol.

vai.
dingą praeitį, jos pavergimų į, 
ir naikinimų, kurie tęsiasi iki x ,iojedieni, birželio 15 d. o

vak. Tautinės S-gos namų šių dienų. Jis dėkojo Pabal- 
salėje. Tai jau tretvsis iš ei- tiečių draugijai, kad ji pri- 

i mena amerikiečiams Pabal- i 
tijo valstybių dabartinį liki- 
mą ir savo reikšmingų veik-

Vajaus pakvitavimo lapeliai lės toks koncertą 
pasiųsti visiems tiems, kurių į visi kurie domisi
antrašai į)UV° žinomi. Tiki- jaunjm0 pastangomis muzi- .....
masi, kad visi klausytojai į | kos srityje, kviečiami atsi- — toms valstybėms įslaisvm- 
šį reikšmingų vajų įsijungs. Į Įankytį. ti.
Vajaus rezultatai turė dide-'

musų

JANSONŲ vasarvietės

AUDRONĖ*

1 lės įtakos tolimesnei Laisvės Į 
Varpo veiklai, kuri reiškiasi

Baigė mokyklas
Šita kalba bus perduota iš 

WCftB radio stoties birželio 
11 d. 9-10 vai. vakare. Be 

ir, jo-, dar bus pabaltiečių mu-

ji, kurių pagalba mums rei
kalinga, matys, kad mes te-. gekmadieninėmis pro-! na;va Mučin kaitė
besame pasiryžę kovoti, kol . , ,, L , Į uaiva .uuun Kdite -.j—,----~,----------------v----
Lietuva atgaus laisve. Į gi amomis lietuvių kalba, bet; Audronė Lapinskaitė baigė, zika, kurios lietuviškųjų dalį 

Kas neturi nenugalimų; tail> ^at M,ecia^omu pi ogi a- Mergaičių vidur, mokyklą ir! paruošė komp. Jeronimas
. . , - - •» momis anglų kalba vasario : Knstoro koletriia Kačinskaikliūčių, v,s, sueikime j šitą sio< tragiėkųjų birželio | 1 Kolegiją. , Kačinskas.

; Įvykių proga, įvairia talka Jūra Galinytė baigė Jere-: Delegacijoj dalyvavo: lie 
kitoms mūsų organizacijoms

susirinkimą.

Šachmatų rungtynes lygiom
į ir kultūrinių parengimų or-

miah E. Burke virur. mokyk
lą ir Giedrė Karosaitė Mer-

tuvių — adv. John Grigalus. 
inž

• Res.: 8 Faxoa St. Natick
} Brockton 583-8004 655-0807
t• --------—

DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą perViloje “Audronė” erdvūs _ . . ...
kambariai ir gražus pušynas —j musų įstaigą. Siuntiniai nu

eina tvarkingai ir be truk-dy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

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

Vila atidaryta vasarojimui
nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
dienos.

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

• togas.
Iš anksto dėl kambrių rezerva-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Birželio 8 d. So. Bostono! ?ayizax T ..... , . . , nc-i/ Gegužine rengiama birže-L. piliečių dr-je įvyko FASK 2, d šeštadienį, kad 
Rvtų apygaiuos šachmatų sekmadienis likt ilsiui 
pirmenybes. Dr-jos sachma-i if>- innadienj kai^ darbo 
tųpirm.dr.A. l.apochyati-,'di Romuvos parkas

Nuoširdi padėka Keleivio, daiy mo žody apgailestavo Blwktone _vra puiki vieta t0.
Draugo, Darbininko, Nau- N. Yorka šachmatininkų ne-, kiam subatva. oai<7e. a KmvIunas
jienų ir kitoms redakcijoms, P? lr“bm9’ ? dalyvaujan-| karjuj j k , |aukiama Lais- Stasys žižnlauskas Silvija
Laisvės Varpo ir Minkų ra- eias L.P. D,-jos komandas; ' klausytoj su SggfaSTT Dan” ė
dijams už koncerto garsini- n Tlc tvnsciuKaityie n uanute
ma, Onai ir Antanui Gurk-
dauskiams iš Lewiston, Me.,! temptos kovos baigėsi lygio-. Varpas girdimas ir
kūne, negalėdami koncerte! ' 2“?. - k,°“i klausomas.

mandai taskus laimėjo Gedi-Į 
Šveikauskas

gaičių vidur, mokyklą, abi Rudžiūnaitė; latvių — Z. 
studijuos Valstybinėj moky-

Vvtautas Izbickas ir-D. vim<J kreiptis: E. Jansonas, 
15 Rosedale St., Boston 24. Mass 
Tel. 288-59999. Po birželio 15 d. 

\ aldons, kun. F. H. Ruperts, kreiptis adresu: Audronė-Janso- 
ir Berzins; estų — E. Kai- j nas, 87 East Bay Road

, Osterville, Cape Cod, Mass.
! Tel. (Area 617) 424-8425.

tojų kolegijoj.
Gintautas Vaičaitis baigė, man.

Marianapolio vidur, mokyk- Ta proga gubernatoriui 
lų. . J buvo padovanota Armonie-

Northeastern universitetą nė- knygų ”Palik savo aša- 
baigė: Algis Kriščiūnas,( ias Maskvoje.“

ragino gerai kovoti. Jis ne- j dra u . pažįstamais iš Metafeaitt 
apsiriko Rungtynes po vį B vj‘ , ku,- MelmKalte 
tem ntos kovos baigėsi i veno-. t • - • j-! mis 2' .,-2'tš. Pirmai ko-. H“*™5 'arpas s“dlmas ,r Ožka ir p

Diena juokiasi iš nakties dar
bo.

* * *

(—)

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽIIJNSKAS 
629 E. r?ixhl Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOI TU BOSTON, MASS.

dalyvauti, atsiuntė $25 au
kų. Jonui Januškiui ir kt. rė
mėjams; Onai Mučiskienei 
ir visoms šokėjų mamytėms 
už gardžių vaišių surengimų 
programos dalyviams, K. 
Tamošaičiui ir sūnums už 
muzikos įrekordavimą.

Dar kartų nuoširdus ačiū 
visiems.

Ona IVaškienė,
Sambūrio vadovė

S. Santvaras vyksta 
į Chicagą

minas Šveikauskas, buv.
Bostono meistras, laimėjęs1 _____
prieš Kazį Merki (Šyeikaus-Į Birželio 6 dienos susirin
kąs buvo nuvykęs i namus į kime sudalytas šitoks Lietu- 
rungtis pas dar nevaikštantį ■ vių fondo komiteto bran-
« 1 U LrvyyL/a-į A 1 nrlvzl o c _i iUlKTIIYIJj JA IV71ICV7J n , į-į s

Makaitis Įveikė KeturakĮ,, pirm. Antanas Škudzins- 
III lentoj Leopoldas Švei-i ka5? sekr. Paulina Kalvaitie- 
kauskas sužaidė Ivgiomis su nė, ižd. Bronius Paliulis, na- 
žilagalviu Petru Kontautu,, riai — Povilas Jančauskas, 

pralaimėjo Bronius Utenis, Vytautas Iz- 
bickas, Jonas Venckus, Te-

i Lietuviu fondo komitetas

A. Leonavičius 
Jonui Starinskui ir Ramūnas

Birželio 3 d. sukako 5 me
tai, kai Chicagoje mirė žy
mus visuomenės veikėjas 
Antanas Olis. Birželio 15 d. 
Chicagoje rengiamas jo mir
ties sukakties paminėjimas, 
kuriame pagrindiniu kalbė
toju pakviestas rašytojas 
Stasys Santvaras.

Girnius suklupo prieš Rima, reSė Stankūnaitė, Antanas 
Karo n No'zmnnt ha,<rtn 5 Kriščiūnas, Feliksas Zales- 

kas ir Stasvs Griganavičius.
Karosų. Nežiūrint baigtų 
mngtynių lygiomis laimėji
mas atiteko pirmajai ko
mandai už svaresnius taš-

Komitetas nutarė posė
džiauti kiekvieno mėnesio )

Ožka ir priedusi bliauna. Miklus kaip rungas.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU' 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

; Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio
J ĮPĖDINIS
» OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

kus, pelnytus pirmose lento- , pirmąjį trečiadienį So. Bos-į Į 
se. Drauge pirmai komandai į tono lietuvių piliečių drau- ( 
atiteko Bostono inžinierių 5 gijos patalpose.
pereinamoji dovana. Šios i----------------------------------
rungtynės, parodė, kad Bos- • Pakalbinkime draugus, kai- 
tono lietuviai turi nebe vie-! mynua ir pažįstamus užsisa- 
ną, bet dvi vienodo pajėgu-j kyli “Keleivį.” Kaina me-

AUTOMECHANIKAS
prie Amerikos ir užsienio auto
mobilių, bet ne prie sunkveži
mių. Geros darbo sąlygos, po 
trumpo bandymo gerantuotos 
geros pajamos. Kreiptis i Mr. 
Wentworth K E 6-9300. Hoover 
MOTORS 113 Hartmouth St., 
Bostone.

3E2

mo šachmatų komandas. 
Gabė So. Bostono L.P. D.

šachmatu klubui.

tams penki doleriai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

BUTAS NUOMAI 1 ir krautuvė įvairių prekių,
3 kambarių butas su vonia, rami j priderintu siuntiniams, pra1 
vieta, visai arti prie Broadvvay 1 
ir Dorchester gatvių So. Bosto
ne. Kreiptis 272 Gold St., tele
fonas AN 9-0769. (25

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO JSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nck»n-<.rv,lotas mainas. Vi-i Hcumcntni 
paruošiami rusu kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesios: iš BOSTONO per IS 
valandas nuo jq priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
jr SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordi jonus, 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. į
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- • 
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu sral’ma sė'cti iki 22 svarų. | 

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI {
VISI SIUNTĖJAI ISTTIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SAž’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO israliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo Į 
9 vai. ryto iki 7 v*b vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet. I 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS 1

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

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, • pal 
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 

; nemoka. Pristatymas garan- 
į tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 VVest Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
L Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. 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 šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi

/ turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

U

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

45 DORSET ST, DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL UO.

___

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vM išskyrus šventadienius ir sekm.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

• Apsidrausk
• NUO I.IGŲ IR NELAIMIŲ
• , { Draudžiame nuo polio, viso-» į 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- •
i mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
i Visais insurance reikalais J 
| kreiptis:
» BRONIS KONTRIM

Jastice of thePeaee—Conatable 
598 E. Broadvay 

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

J

Dažau ir Taisau 1
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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti S2S5
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

T

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.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtoįas ir Chirurgas 
' X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Coneord R8.. Billeriea. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tek AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
-aJEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




