
|! KELEIVIS

Prenumerata:
Amerikoje ir užsieniuose 
metams ............................. $5.00
Pusei metų ........................ 2.50

’ KELEIVIS
636 Broadway. So. Boston 27, Maaa.

KELEIVIS KELEIVIS 
Lithuanian VVeekly 

Publisbed in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

NO. 26 SOUTH BOSTON, MASS.,BIRŽELIO - JUNK 26, 1663 
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Second-class postage paid at Boston,Massachusetts

THE TRAVELER--------- LITHUANIAN VVEEKLY
59-TIEJI METAI

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Kennedy užtikrina: Amerika 
Nesitrauks Iš Europos

Vokietijoj Minios Žmonių Širdingai Pasitiko Mūsų Pre
zidentę; J. F. Kennedy Užtikrino Vokiečiui, Kad, 

Kol Europa Norės, Amerikos Kariuomenė Bus
laikomą Europoj Kontinento Saugumo Sar

gyboje; Vokietijoj, Italijoj ir Airijoj 
Prezidentas Išbus 10 Dienų.

Birželio 30 Povilo VI 
Vainikavimas

Prezidentas J. F. Kenne
dy sekmadienj nuvyko Į Eu
ropą, ir piima valstybė, ku
rią jis ten lanko, yra Vokie
tija. Prezidentas turės pasi
tarimų su Vokietijos vyriau- 
sybe ir pasakys eii? kalbų., —

RadA^e^ Bet irbe kariavimo
nesirengia savo kariuomenės Jau ema Par€1fas lr!
ištraukti iš Europos ir kol I Padare vlsą el1^ Pasisakymų. į 

Tarp kitko jis pasakė, kad
kalinga, Amerikos kaimo- bažnyčios susirinkimas, su-

- , , t- , , i sauktas Jono 23-io, bus at-mene liks Europoje to kon- a { ’ ,
tinento saugumo sargyboje. ’

Birželio 30 d. naujai iš
rinktas popiežius Povilas

NEGRŲ VADAS RAGIN A SKIRSTYTIS NAMO

Cambridge, M d., buvo paskelbtas karo stovis, kad tuo būdu butu galima baigti 
segregacijos priešininkų demonstracija s. šalia policijos automobilio kalba negrų 
vadas, kuris savo tautiečius ragina skirs lytis namo. Automobilio užpakaly stovi 
valstijos policija, o toliau vos regima tau tinė gvardija.

Kongresas Jau Svarsto 
Civilinių Teisių įstatymų

Vyiiausybė Pasiūlė Platų Civilinių Teisių Įstatymą, Dėl 
Kurio Pietinėse Valstijose Girdėti Daug Protestų; 

Vyriausybė Prašo {galiojimų Kelti Bylas Teis
muose Dėl Mokyklų Integracijos Pagreitini

mo; Negrų Judėjimas Už Lygias Teises 
Eina Be Pertraukos.

Prezidentas sakė, kad \ o- 
kietijos saugumas yra Ame
rikos saugumas, Vokietijos 
laisvė yra Amerikos laisvė 
ir bet kokia ataka prieš Vo
kietiją būtų tas pats, kaip a- 
teka prieš Ameriką.

naujintas, nors laikas 
nėra nustatytas, kada jis su 

! sirinks.
Didelių pakeitimų Romos 

katalikų bažnyčios politiko
je prie naujojo popiežiaus 
nelaukiama.

Plieno Pramonėje Rusų Astronautai IfjSJ Metais San 
Užtikrinta Taika Laimingai Grįžo Francisco Mieste

Rusų astronautai pulk. V.
Vokietijos kancleris dr. K. F Uteną IViiielūU

Adenauer pasitikimo kalbo- ,
je pabrėžė, kad Amerika y-' Keturis SubmarMUS 
ra pasižadėjusi ir preziden

Pereitą savaitę plieno pra
darbininkų unįia iri F. Bykovski ir pirmoji mo- tate, kad ji nominacinę kon-

1 toli jos Komunistai Į Prezidentas pei eitą savai- 
Į tę įteikė kongresui civilinių 

Pradedą Agitaciją teisių įstatvmo piojektą ir 
i ragira kongresą nedelsiant

T ... . “ i tą įstatymą priimti. Prezi-Italijoj negalėjo susidary-j dentas sakOj kad įstatvma 
ti nauja vyriausybė, kurios leikia priimti ne todėl,'kad
pnesakyje būtų stovėjęs negrai reikalauja lygių tei-

. krikščionių dembkratų par-. gi bet todė, kad aegiųrei.
tijos sekretorius Moro. Soči-. kalavitnai vra teisingi ir juos 
alistų partijos centro komi-' ,.eikia pate'nkinti. 
tetas, prieš savo vado P. Na„jas civjlini tei3i .. 
Nenm siūlymą, atmete ben-j £tatymas užsįmoj4a plac^į
dradarbiavimą su krik. dem. Jis numato uždi austi rasinę 
Dėl to Nenni atsisakė ir iš diskriminaciją teatruose, 
partijos sekretoriaus parei- krautuvėse, restoranuose, 
gų, bet partija atsisakymo viešbučiuose ir panašiose 
nepriėmė. Partijos kongre- vietose. Įstatymas siekia 
sas nukeltas į spalio mėnesį, duoti negrams lygias teises 

Tuo tarpu Italijos vyriau- darbuose ir darbininkų lavi- 
sybę sudarė atstovų rūmų nime naujiems darbams. {- 

Respublikonų partija nu-i pirm. Leone. Jo vyriausybė statymas sulygina negrų tei-

darbdaviai pasirašė darbo! teris astronautė Valentina venciją 1964 metais sušauks
sutarties atnaujinimą dviem į Tereškova pereitą trečiadie 
metams, iki4965 metų vasa- nį nusileido žemėn. Bykovs
ros. Sutartis atnaujinta su kis 82 kartus apskrido ap .
kai kuriais pakeitimais. Dar-'link žemę, o Tereškova 49 P T , . ..^

San Francisco mieste, "kar
vių palociuje“. Demokratų

tas J. F. Kennedy dar tik. Pereitą šeštadienį Ameri- M1 &uuaK) „a^umois. v ... . . ..
prieš savaitę, pakartojo, jog i kos kar0 |aivynas padidėjo ■ ^minkai išsiderėjo atostogų kartus. Jie nusileido Azijoj, ”utars’ kur JOS ’onvenclJa 
Amerika gins Europos laisvę keturįais atominiais povan-! kitokį tvarkymą ir sako, kad Nikitos naujųjų plėšinių ze- JUS-

deniniais laivais. Du atomi-į dėl ilgų atostogų plieno pra- mėje

Užtikrintos rtan- ses viįOSe m,eStlJ *' "Valstijų
gumos parlamente, bet ji~bū- 'monėse *r fstaį?^’.kaip 
vo sudalyta, kad kraštas ii- tai sekime, bibliotekose, 

gesnį ai ą ne ų Pagaliau įstatymas užtikrina

/4o»« FiliaiUCII Užlies z

riausybės, ypač besilankant 
Italijoj Amerikos preziden
tui.

ir gins vakarinę Berlyno 
miesto dalį. Adenaueris 
taip pat priminė, kad prezi

negrams tokias pat galimy
bes šviestis ir siekti mokslo, 
kaip ir kitiems piliečiams.

Federalinė vyriausybė 
naujuoju įstatvmu būtų į- 
pareigota finansiškai remti 
nėgių paruošimą darbams ir 
panašius dalykus.

Kongrese naujas įstatymo 
sumanymas buvo pasitiktas 
ne visų įstatymų leidėjų ly
giai. Pietinių valstijų sena
toriai ir kongresmanai sako, 
kad jie prieš kai kurias įsta
tymo dalis kovos visomis 
priemonėmis, bet ir jie ne
sipriešina tokiems įstatymo 
patvarkymams, kaip ruoši
mas darbininkų geresniems 
darbams dirbti, pai-ūpini- 
mas geresnių butų ir pan.

Kova kongrese bus karšta 
ir gal būt ilga, jei pietinių 
valstijų senatoriai bandys į- 
statymo priėmimą sutrukdy
ti ilgomis kalbomis, {staty
mo likimas pareis nuo to, 
kiek respublikonų jį parems, 
nes be jų kongrese neatsiras 
daugumos už įstatymo priė
mimą.

Tuo tarpu negrai tęsia sa
vo kova už lygias teises de
monstracijomis. boikotais ir 
panašiomis priemonėmis. 
Negrai sako, kad jie nuo tos

Paprastai didžiųjų partijų į Italijos komunistai prade
nki submarinai buvo kartui mOnėje galės ~ rasti darbo Maskvoje astronautams konvencijos daromos vienos į da naują masinių mitingų a- 

avaitės atstume ir dažniau- gitaciją prieš naująją vy
riausybę ir įkyriai peršasi 
patys į vyriausybę. Jų tikslas 
šiuo tarpu yra suskaldyti so
cialistų (Nenni) partiją ir

, - . . -i nuleisti į vandenį Groton,; nuo 26 iki 25 tūkstančių dar- buvo surengtas iškilminga
en neseniai z J , J o, Conn., ir kiti du vienas New- bininkų. Unija apskaičiuoja, pasitikimas. Tarp astronau- šiai tame pačiame mieste,

♦ h* 1 3 vt ton ! Port News, Va., ir ktas Vai-Į ka(j darbininkai laimėjo po tų žmonėms pasirodė ir pats , , . .tanmų su Maskva kitų tau- lej0> Calif ; 1O 1.___bet kartais jos saukiamo.-, n
tų sąskaiton.

Pasitarimuose su Vokie
tijos vyriausybe, be abejo- 

bus išsiaiškinta, kiek

. ..... * . . • 19 centl* valandinio uždar- Chruščiovas. Kinų komunis-, vietovėse Didieii
Visi nuleistieji atominiai bio priedą, darbdaviai ma- tai te proga priminė Rusijos aUkl.10?e viel^^e uiaieji „

submarinai yra ginkluoti a-, no> kad jiems naujas atos- valdovui, jo neįvardindami, nneiiai vaizosl aei PaiuJU j dalį jos narių pavilioti į savo
teminiais ginklais Jr žymiai ‘ togų tvarkymas kainuos a- kad jis naudojasi Stalino konvencijų, nes konvencijų! eiles, o tada siekti užgrobti

ni-nno nonrračiti tiirivinfiR 1 valdžia^KnnnlaiX Si Amerika ?ustpnns Amienkos karo! pie 14 centų i valandą. nuopelnais, patį Staliną vi- proga pagyvėja turizmas. ; valdžią.
ąSn! Rn I laivyno PaJe^m3- Jau virs: Visi patenkinti, kad plie- saip niekindamas...

eis den bose su Sov irtų Ru t 40 toklų gybirarinų plaukio-s no pramonėje taika užtikrin- _______________
sija, su. Kuria pieziaentaSj ja jūrose. , ta be streiko ir be viešų peš
tikisi prieiti susitarimą pir- į tynių žodžiais. Plieno darbi-
bandymų Orgonizocijosi ninku 3^ mėtmsių atostogos

IX kitų Pradeda Nebesutarti'
Vokietijoje prezidentas 

lankysis keturias dienas ir 
lankys visą eilę miestų, jų 
terpe ir Berlyną.

Prezidento kelionė į Vo
kietiją, Italiją, Angliją ir 
Airiją buvo plačiai kritikuo
jama todėl, kad visuose 
prezidento lankomuose kraš
tuose vyriausybės arba kei
sis, arba valdo tik laikinai.
Bet seniau sutarta kelionė 
nebuvo atidėta. Amerikai 
svarbu buvo užtikrinti są
jungininkus Europoje, kad

lėšų peš Suėmė Įtartąmrio rhi
M. E ver s žmogžudį

KOMUNISTŲ BARNIAI

Rusu

Negrų bruzdėjimai už ly
gias teises sukėlė ir pačių* 
nėgių tarpe įvairių nesusi-' 
pratimų. Nėgių judėjimui 
vadovauja kelios organiza
cijos, kurios dabar pradeda 
varžytis dėl įtakos, ir kiek
viena jų atstovauja šiek tiek 
skirtingas pažiūras į negrų' 
kovos eigą. Seniausia ir gal j 
įtakingiausia organizacija 
National Assosiation for 
the Advancement of Colo- 
red Poeple (NAACP) sako, 

Amerika iš Europos nesi-! kad jai daugiausia tenka
trauks, ir svarbu buvo pa
veikti Europos tautas, kad 
jos siektų glaudžiau bendra-

dirbti ir pinigų išleisti, bet 
kitos organizacijos gauna 
daugiau reklamos, nors josi

darbiauti su Amerika ir ūkio kaltais tik triukšmu prisidė 
srityje. da...

SVARBIAVSIA PILVAS

Buvęs Brazilijos preziden
tas Juscclino Kubitschek 
kalbėjo maitinimo kongrese 
Washingtonc. Jis pasakė, 
kad niekais nueis visy pa
stangos siekti teisės, laisvės 
ir taikos, jei esantis badas 
mūsų žemėje nebus suma
žintas.

Federalinė policija (FBI* 
sekmadienį, birželio 23 d..' 
suėmė Byron de la Beck-;

j with, 42 metų vyrą, žinomą 
kaip griežtą rasių segrega-į 
cijos šalininką, ir kaltina jį’ 
nužudžius nėgių veikėją 
Medgar E vers, kurs birželio 
12 d. buvo nušautas prie sa- i 
vo namų.

Suimtasis pei duotas Mi-į 
ssissippi valstijos policijai, 
kuri jį kaltina žmogžudyste. 
Suimtojo likimą spięs gi and 
jury , ir jeigu ji atras jį kal
tą, tai jam bus keliama byla 
už žmogžudyste.

Nėgių veikėjo Medgar E-j 
vers nužudymas Jackson/ 
Miss., mieste sukėlė didelio Į 

| pasipiktinimo visame kras ! 
į te ir ypač negrų taipe.

ĮŽEISTA AKTORĖ

Metropolitan operos aktorė 
'leresa Stratas (kanadietė) 
nuvyko dainuoti j Sovietą 
Sąjungą. Maskvoje Didžia
jame teatre ji dainavo ope- 
inj Eugenijus Onicginas. 
Po pirmojo ir antrojo akto 
publika nė vieno delno nepa
judino. lyg butu susitarusi. 

Aktorė tai palaikė nedrau
gingu mostu ir todėl atsisa
kė toliau dainuoti. Nieko 
negelbėjo nė Kanados kon
sulo prašymas įmigti tą va
karą dainuoti.

Alžyro dingimai ! Nušovė Du Įtariamus 
---------- i Banditus

Alžyre dingo du opozicijos! --------
vadai—M. Boudiaf ir L. į Policija šį pinnadienį nu- 
Tobbal. Kai šeimos pradėjo ( šovė du įtariamus banditiz- 
jų ieškoti, policija pagaliau’ mu vyrus Lvnfield, kai jie 
pasakė, kad jie yra areštuo-į bandė apiplėšti vietos ban-Į 
ti, bet už ką, to nesako. 1 ką.

Nušovė 28 komunistus

Iš Irako praneša, kad ten 
valdžios įsakymu su aiidvti 
28 komunistei, kurie buvo Į 
kaltinami nužudę apie 100 Į 
patriotų arabų per paskutinį j 
karišką perversmą Irake.

komunistų spauda
Į skelbia piktą atsiliepimą į 
1 kinų komunistų viešą laišką, 
į kuriame kinai vanoja kaili 
? rusams už jų nukrypimą nuo 

leninizmo mokslo. Rusai sa
ko, kad kiniečiai sulaužę su
sitarimą susilaikyti nuo vie
šu barnių iki Maskvoje bus 
išsiaiškinta (liepos 5 d. ir
vėliau) dėl ideologinių skir 
tumu tarp kinų ir rusų ko
munistu partijų. Kinai to su
sitarimo nesilaikė. Savo lai- 
šk? su nusiskundimais jie 
paskelbė viešai. Kinų laiško 
rusai betgi neskelbia, jie .po
lemizuoja “aklai.” bet tas 
laiškas buvo paskelbtas Ru
munijoj. kurios komunistai
paskutiniu laiku rodo kiekį kovos ir neatsisakys, nes, jų 
daugiau savarankumo san-, manymu, ir kongresas jų tei- 
tykiuose su Maskva. j ses pripažins tik tuo atsitiki-

! Išsibarus ir viešai vieni, risuomenės bus
antriems kailį išpylus, ko- jaiu‘iamas spaudimas ir kai 
munistame v^rmi bėra pras- kongresas įsitikins, jog neg- 
mės susitikti Maskvoje savo kitaip nuiaminti nebus 
“ideologinius skirtumus” pa- į^hma, kaip tik pripažįstant 

į siaiškinti. Gal tik belieka jiems visas pilietines teises.
■ susitikti ir pasakvti viešai, Negrai savo kovą jau va- 
• kad priešingumai tiek jau clina “revoliucija rasių san- 
padidėio. kad jų išlyginti ne- tykiuose” ir juo toliau, juo 
bėra vilties. daugiau negrų į tą kovą pra-

Tą sužinosime liepos 5 d. deda įsitraukti.
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Civilinės teises
Po ilgoko pasiruošimo ir visokių pasitarimų preziden

tas J. F. Kennedy pereitą savaitę pasiūlė kongresui telei
sti naują civilinių teisių įstatymą, kurio apimtis būtų pla- j 
ti ir kuris duotų federalinei vyriausybei platesnę teisę gin- Į 
ti negrų mažumos teises krašte.

Naujas įstatymo projektas jau spėjo sukelti nemažai 
ir ginčų, ypač toji jo dalis, kuri draudžia diskriminaciją 
krautuvėse, restoranuose, teatruose ir panašiose vietose. 
Prieš tokį įstatymo nuostatą nori pasisakyti ir kai kurie 
republikonai, kurie šiaip jau įstatymui gal ir pritartų, bent 
jų dauguma ar pažangesnioji dalis.

Teatrai, restoranai, krautuvės yra privačių žmonių 
nuosavybė ir kas gali privačiam žmogui įsakyti, kokį “ko- 
stumerį” jis privalo įsileisti į savo krautuvę ar valgyklą! 
Ar toks įstatymo patvarkymas nebūtų pažeidimas šventų 
nuosavybės teisių. Vienas pietinės valstijos senatorius net 
ir skundėsi—girdi, dabar mums nori pasakyti, ką įsileisti į 
mūsų krautuves, valgyklas, skalbyklas ir 1.1., o paskui pa
norės mums įsakyti, ką mes turime įsileiti į savo namus ir | 
j mūsų lovas. . .

“Lovos” argumentas daug kam patiks ir daug kas sa
kys, kad pažeisti nuosavybės teisę yra neleistina, nors re
storanas ir lova namuose yra du skirtingi dalykai. Kas kita 
lova viešbutyje. ..

Nelabai seniai N. Hampshire vasarvietės garsinda- 
vosi su mažomis raidėmis priedu "restricted“. Ne visos 
taip garsindavosi, tik prašmatnesnės ir visi žinojo, kad to
kiose vasarvietėse negrams ir žydams vietos nėra, jie ten 
nepageidaujami. Dabar tokių skelbimų nebetenka užtikti. 
Ar išnyko ir “restricted” praktika, negalėtume pasakyti, 
bet tuo jau nebesigiriama. Nuosavybės .teisės pažeistos?

Ar naujas įstatymas, su nuosavybės teisės tam tikru 
apkarpymu, praeis kongrese? Dėl atstovų rūmų abejonių 
nėra, bet kaip bus senate, nežinia. Senatoriai tun teisę 
ilgomis kalbomis įstatymų leidimą trukdyti ir dažnai su
trukdo jiems nepatinkamų įstatymų priėmimą. Kalbas nu
traukti senate galima tik dviem trečdaliais balsų, o tokį 
balsų skaičių sunku sutelkti Todėl ir naujojo civilinių tei-

• • ____,*i ___ .....v in Iro-im UT inVnlnn noi'ti-

VRA, SLAVA...

Toks užrašas matyti Maskvos demonstrantu plakate 
su į erdvę iššautu kosmonautu Valerijų Brkovskiu. 
Jis apskrido žemę 82 kartu, ore išbūdamas beveik 5 
dienas. Tuo pačiu laiku skrido ir moteris Valentina 
Tereškova, pirmoji kosmonaute, kuri žemę apjuosė 49 
kartus, ore išbūdama 3 dienas.

Kovo 30 d. mirė Tafilė 
Pauliukonytė-Pakutienė, 54 
m. amž., kilusi iš Dzūkijos.

Gegužės 5 d. mirė Juoam 
Olišauskas, kilęs iš Mediko
nių kaimo, Panevėžio apskr.

Gegužės 15 d. mirė Jad
vyga Svetikienė, apie 60 m. 
amž., kilusi iš Jaroslavo 
kaimo, Lazdijų vabc.

M.

savaite

MILŽINIŠKOS SUMOS 
PENSIJŲ FONDUOSE

| Stačiai pasakiškos sumos 
yra sutelktos įvairiuose pen
sijų fonduose. Tų fondų yra 
visuomeninių, privatinių, ir 
visi smarkiai didėja 

Prieš 10 metų įvairiuose, 
privatiniuose pensijų fon
duose buvo beveik 17 (tiks
liai 16.9) bilionų dolerių, o 
dabar juose yra 60 bilionų ir 
600 milionų dolerių

i bara rusus
Pereitą savaitę kinų ko

munistų partija pasiuntė il- 
I gą laišką rusų komunistų 

partijai ir tą laišką tuoj pat 
Kinijoj paskelbė. Rusai gau
tą laišką įsidėjo į kišenę li
jo, matyt, net nemano skelb
ti. Nėra kaip ir skelbti, nes 
kinų komtfnistai griežtai 
kritikuoja sovietų užsienio ir 
vidaus politiką ir duoda su
prasti, kad rusų liaudis turė
tų tokius komunizmo išdavi
kus ir revizionistus pavalyti 
nuo valdžios vairo ir į jų 
vietą pastatyti tikins Lenino 
mokinius.. . .

tams. Susitarimo prieita be 
streiko ir net be grasinimo 
streikuoti, susitarta prieš su
tarties pasibaigimo laiką ir 
viskas padaryta be triukšmo 
ir viešų barnių.

Esmėje naujoji sutartis 
pratęsia dabar veikiančią 
sutartį dviem metams, iki 
1965 metų vasaros, o pakei
timai sutartyje liečia darbi
ninkų atostogas, kurios pra
ilginamos. Pailgintos atosto
gos, unijos apskaičiavimu, 
padidins dirbančiųjų darbi
ninkų skaičių plieno pramo
nėje 20,000-25,006. Kadan
gi dabar svarbu išlaikyti 
darbus, tai unija šitą susita-

yra ir tautininkų atstovas, 
bet nėra tekę' iki šiol skaity
ti ir girdėti, kad jis būtų ką 
nors sakęs dėl TLT Vykdo
mojo komiteto reprezenta
cijos išlaidų. Jei nesakė, tai, 
vadinasi, viskas buvo taip, 
kaip reikėjo. O E. Bartkus, 
pats buvęs

rimą laiko nemažu laimė
jimu.

Atostogų pra liginimas 
aiškintis “ideologinius škir- plieno pramonėje gali būti 
tumus,” bet kinai nelaukda- pavyzdžiu ir kitoms ūkio sa
mi to išsiaiškinimo viešai. koms, kurios automacija vis 
bara rusus už jų balševizmo, daugiau darbininkų išmeta į 
išsigimimą ir revoliucinį ap- Į gatvę.
sileidimą. Iš to reiktų daryti

... . . .. .1 Liepos 5 d. rusu ir kinų
V įsuomeniniuose pensijų komunistų partijų delegaci-

fonduose prieš 10 metų buvo 
beveik 33 (32.8) bilionai, 
tame skaičiuje socialinio 
draudimo 20.4 bilionai, o 
šiandien yra 61 su viršum 
(61.3) bilionai dolerių, iš 
jų socialinio draudimo 24.4, 
federalinės civilinės tarny
bos 12.6 bilionai (prieš 10 
metų tebuvo 5.4 bilionai) ir 
valstijų bei vietos savivaldy
bių 24.3 bilionai dolerių 
(prieš 10 metų tebuvo tik 
7 bilionai).

Kaip matome, per pasku-

jos turi susitikti Maskvoje ir

Negrų laimėjimai unijose

Negrų kova už lygias pi-
išvadas, kad rusų-kinų “išsi 
aiškinimas” jau iš anksto 
yra pasmerktas nepasiseki- lietines teises dabar persike-
mui. Bent taip atrodo iš to, 
kaip tie komunistinio bloko 
“draugai” barasi prieš aiški- 
nimąsi.

lia į kongresą, kuris pradeda 
svarstyti vyriausybės pasiū
lytą civilinių teisių įstatymą. 

Šalia to negrų bruzdėji-

Lydimas raitas H. Wilsonui
(E) Ryšium su britų opo

zicijos vado darbiečių lyde
rio Harold Wilsono kelio
ne į Maskvą, jam buvo įteik
tas Britų-Lietuvių Tarybos tiniuosius 10 metų labai pa 
išleistas "Press Release“ (a- didėjo privatiniai pensijų 
pie birželio įvykius Lietuvo- fondai ir federalinės, vaisti

nių įstatymo likimas pareis nuo to, kaip “Linkolno parti- Į P uv^s, ,-XlcePlrrnm!?’i je) irta proga suteikta dau- jų bei savivaldybių pensijų
” jnknr At-cnf; Ar,n7i7iini ansisnres. .Tei renublikonai J KU’ Kaa lesos duvo eik- To».„knc cAn/io:ja,” dabar esanti opozicijoj, apsispręs. Jei republikonai 

laikysis savo platformos ir pakartotinų pasisakymų prieš 
Basinių mažumų diskriminaciją, pietinių valstijų demok
ratų senatorių pasipriešinimas bus įveiktas, jei ne, daug
kas paliks, kaip dabar yra ir negrams teks kovą už save ______ __________ ________
lygias teises nešti į gatvę ir demonstracijomis, boikotais, deiės netvarkos. Bet kame 
ir panašiomis priemonėmis siekti to, kas jiems turėtų pri- ,tada buvo Bartkus ir ką jis

vojamos netiksliai.
Iš tikrųjų, jei dabar pa

kanka S60 tiems reikalams, 
kuriems seniau buvo išlei
džiama SI SOO tai Kilta 3i-

giau paaiškinimų. Tarybos fondai, 
pirm. R. Baublio vardu pri- Viso labo tuose fonduose 
siųstas H. Wilsono atsaky- prieš 10 metų buvo $60.7 
mas. Britų politikas nurodė, bilionų, o dabar yra $122 bi- 
kad savo kelionėje atsimin- lionai.

klausyti.

ALT ir tautininkai
Buvęs tautininkų pirmi

ninkas inž. Eugenijus Bart
kus, kelerius metus buvo A- 
merikos lietuvių tarybos 
vykdomojo komiteto 
pirmininku, o dabar yra sek
retorium.

Dirva Nr. 65 parašė^ ką 
E. Bartkus kalbėjo Chicagos 
tautininkų susirinkime ge
gužės 11 d.

Dirvos žodžiais, E. Bart
kus ten pasakęs, kad —

”ALT dirba labai svarbų dar-

bičiulių, tada ta organizaci
ja bus tobulumo pavyzdys, 
o kol šito nebuvo — tauti
ninkai buvo opozicijoje... ir

Į veikė, jei to nematė. Jei taip 
| buvo, tai ir jis yra už tai at- 
i sakingas, atsakingi ir tie, su 
| kuriais jis sakosi susibloka- 
‘ vęs.

Du valdybos nariai E. 
Bartkų pavadino melagiu. 
Lauksime, ką pasakys pats 
prezidentas. Aiškumas čia 
reikalingas, nes, jo nesant, 
kenkiama pačiai taip svar-

siąs primintus klausimus.

ARGENTINA

Argentinos lietuvių jaunimo 
pasitarimas

(E) Birželio 1 d. Buenos 
Aires įvyko antras Argenti
nos lietuvių jaunimo atstovų 
pasitarimas. Jam vadovavo 
Liet. Bendruomenės pirm. 
Ant. Balčiūnas. ”Laikas“ pa-

Tie fondai dideles atsar
gos sumas įdeda į įvairius 
Šerus. Apskaičiuojama, kad 
šiuo metu jie turi Šerų 14 bi
lionų dolerių vertės. Vien 
peniai pensijų fondai nupir
ko Šerų 2 bilionų dolerių ver
tės

BAISOS SKAIČIAI

Travelers draudimo ben-

ybos mnaai ouvo opozicijoje n biai organizacijaL 

vice-Į vis dėlto be jų ALT padare j R • ,
daug gero.

Tautininkuose
nedemokratai, todėl ir jų . relgag 
stovai nesugeba su kitais;

Kaip gaila, kad nesu-

vadovauti, įsakyti. O ALT 
yra sukurtas tam, kad įvai
rūs politinių bei ideologinių 

bą Lietuvai ir lietuvių tautai. Įsitikinimų žmonės bendro-

. Į brendę visuomeniškai asme- 
nusvena į nyg patenka į atsakingas pa- 

_ _ „ , * ireigas. Jie neišmano kaip! sporto šventėje
^lt?1S! elgtis, kad nenukentėtų tasį ąurgųgtj-šiais metais, ir ja 

dirbti bendro darbo kaip ly- • reikalas, kuriam jie nori tar-i bus paminėta pirmosios lie- 
gūs su lygiais. Jie vis non į nautj . - -
kitiems savo valią primesti, ___________________

DIDŽ. BRITANIJA

Per 21 savo veiklos metus ALT 
yra padaręs daug gero savajai 
tautai ir joje dirbę arba dirban-

mi« jėgomis gintų lietuvių 
tautos teises ir kovotų dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Tai

tieji žmonės yra nusipelnę dide- j savanoriškas susitarimas, ir 
lės mūsų pagarbos“. į todėl čia įsakvmams ar blo-

"Amerikos Lietuvių Tautinė ( kams nėra vietos.
Sąjunga netolimoje praeityje, Taip dirbti į ALT atėjo 
ALT buvo mažumoje ir laikėsi anuomet Olio vadovaujami 

tautininkai. A. Oli jie tebe
garbina, bet jo politikos ne
silaiko.

opozicijoje, kol veikė katalikų- 
socialistų ašies užkulisinis susi
tarimas. Tačiau tautininkams 
pavyko susiblokuoti su katali
kais ir tuo būdu pereiti iš opo
zicijos į poziciją“.

Ko dabar ALT siekia tau
tininkai?

"Pirmoje eilėje turime į ALT 
įstatyti kuo didesnį skaičių 
mums palankių organizacijų, to
kių kaip korp! Neo-Lituania ir 
kitų. ALT Sąjunga šiuo metu 
ALT yra atstovaujama inž. Eu- 
feaijaus Bartkaus ir Teodoro 
Blinstrubo. Jų veikla yra labai 
porityvi. Tačiau reikia siekti, 
kad ALT jų pusėje susidarytų 
dviejų trečdalių kvorumas rei
kiamiems klausimams pravesti, 
kurio šiuo metu dar nėra“.

Vadinasi, kai tautininkai 
ALT turės du trečdaliu savo

. Pasak°ją ir daugiau. Ki- mas užtikrino jiems eilė lai- 
nijos provincijoj Sinkiang; mėjimų įvairiuose miestuo- 
įau kuris laikas eina gink-j kur segregacijos užtva- 
luotas sukilimas prieš kinu' rog griūva
komunistus ir. . . sako, kadį Gal žymiausias negrų lai- 
rusai sukilėliams stato gink-, mėjimas vra darbininkų uni- 
u kitokią PagaĮ"’jose, kurios "principe“ jau
bų . Tokių žinių nėra gab-! seniai yra prieš segregaciją, 
mybes patiknnti, bet jos la-: bet praktikoje dar daug kur 
bai skamba įtikinamai. Juk j praktikuoja diskriminacija 
rusai oe ceremonijų nutrau-1 prieš negrus darbininkus, 
ke kinų komunistams duo

stebi, kad svarbiausioji pa- drovė paskelbė 1962 m. ne- 
sitarimo tema buvo suorga- laimingų įvykių keliuose 
nuuoti sporto sekciją kuri duomenis. Jie baisūs. 
galėtų pasirodyti Argentinos Per tuos metus eismo
Tnjų Pabaltijo valstybių (tiafikol nelaimėse žnvo 
sporto šventoje. Ji numatyta 6į-l

vo 3,345,000 asmenų.

Lietuviai ir Birželio 
minėjimai

(E) Ryšium su Baisiojo i ^artą
Birželio sukaktimi Britų- 
lietuvių Taryba britų spau
dai parengė specialų leidinį 
Press-Release. Jo išspaus
dinta 1,500 egz. ir prieš Sek
mines šioji informacija dėl 
parlamento atostogų jau bu
vo išsiuntinėta visiems par
lamento nariams. Leidinys

tuvių olimpiados Kaune 25 
metų sukaktis ir Trijų Pa
baltijo valstybių sporto 
šventės Argentinoje-Avella- 
nedoje 10 metų sukaktis, 
kai lietuviai buvo laimėję

URUGVAJUS

Daugiausia nelaimių buvo 
dėl didelio greičio. Dėl tos 
priežasties daugiau kaip 
13,000 žuvo ir daugiau kaip 
1,145,000 buvo sužeistų. Be 
to, daug nelaimių buvo dėl 
važiavimo netikrąja puse ir 
dėl neatidaus vairavimo.

Dėl didelio aukų skaičiaus 
ypač yra kalti jaunamečiai 
vairuotojai. Iki 25 m. vairuo
tojų tėra 15%, o jie yra kal
tininkai 27% visų nelaimių 
keliuose.

Yra aiškiai ištirta, kad

pnes negrus
Negrų bruzdėjimas privertė 
visą eilę uniją, ypač statybo
je, praktiškai naikinti diskri
minaciją užtikrinant neg
rams lygias progas darbuose 
ir duodant negrų mažumos 
žmonėms progos mokytis 
amatų.

Tos rūšies laimėjimai ne
grams yra svarbiausi, nes 
užtikrina lygias progas gau
ti darbo ir žmoniškus uždar-

Prezidentas keliauja
Prezidentas lanko Euro-į Habemus papam! 

kelis kraštus ir veik vi-į stai pasikeitė
J»4»<w«9t«t?s su zmone-|amžinoJoj Romoj Buvo ,ia.

u desys ir ofkiaIus sielvartas,KinZn.tviiz'!”81; Ne- Ita 0 nuo Pereito penktadienio 
1JOJ, nei Vokietijoj, nei An- vyrauja džiaugsmas ir šyp- 

senos. Vienas popiežius nu-

dama ūkišką pagalbą, tai 
iki davimo ginklų Singkiang 
sukilėliams tėra tik vienas 
žingsnis.

Kinijos Sinkiang yra tas 
pats, kas Sovietijos Turkes
tanas—tie patys 'gyventojai 
(magometonai), o Stalino 
laikais rusai kinų Turkesta
ne ir šeimininkavo, kaip sa
vo teritorijoje.

Inž. E. Bartkaus minėtais plačiai britų spaudai bei pa
skiroms organizacijoms iš
siuntinėtas pirmoje birželio 
mėn. pusėje. "Press Relea- 
se“ išleistas birželio 13-18 
dienų Įvykiams paminėti, ir 
jo turiny skyriai (su išsa
miomis informacijomis apie 
įvykius Lietuvoje): apie o- 
kupaciją, kolektyvinius ū- 
kius, gyvenimo lygį, rusifi
kaciją ir pasipriešinimą. 
Leidinys baigtas žodžiais: 
"Estų, latvių ir lietuvių sie
kimai reikalingi atgarsio 
Jungt. Tautose ir paskirose 
valstybėse“. Britų spauda į 
šią lietuvių išleistą informa
ciją jau atkreipė dėmesį. Į- 
vyko minėjimai ir lietuvių 
telkiniuose.

pareiškimais galime stebė
tis, bet jau reikia labai pik
tintis štai kokiu jo pareiški
mu:

"Jau ir šiuo palyginti trumpu 
veikimo periodu mūsų atstovams 
veikiant ALT reprezentacijos 
išlaidos iš ankstyvesninų 1500- 
1600 dolerių mėnesiui dabar jau 
suredukuotps į apie 60 dolerių 
mėnesiui.“

Ilgametis ALT sekreto
rius dr. Pijus Grigaitis Nau
jienų Nr. 138 tą E. Bartkaus 
pareiškimą pavadino melu, 
šmeižtu. Tą patį pasakė ir 
ALT iždininkas Mykolas 
Vaidyla Sandaros Nr. 24.

ALT revizijos komisijoj

Varną prausk neprausk, 
ji vis bus juoda

Šaukdami kongresą, mū- 
į sų klerikalai-fašistai neapsi-
‘ ėjo be pažangiųjų pagalbos, dauguma nelaimingų atsiti- 
bet kuo jie jiems atsilygino? kimų keliuose būtų neįvykę, 

Kai kurios davatkos pa- jei vairuotojąi ir pėstieji bū- 
samdo chuliganus, kad tie tų atsargesni, jei būtų vyk- 
išprovokuotų ir išmestų ne- domos eismo taisyklės. Va- 
patinkamus asmenis iš Kui- dinasi, nuo mūsų pačių daug, 
tūros draugijos pobūvių, ši- pareina, kad eismo nelaimės 
taip jie pasielgė su žurnalis-; ne didėtų, o mažėtų.
tu A Gumbaragiu, kuris, 
kongresą garsindamas, vy
kusiai komunistų skleidžia
mus gandus atremdamas, 
jam daug padėjo, ir kt. 

Mirė keli lietuviai
Vasario 21 d. mirė 59 m. 

amžiaus Petras Kukys, kilęs 
iš Undriūnų kaimo, Obelių 
valse.

Balandžio 1 d. mirė Zofi
ja Špokaitė, 74 m. amž., ki
lusi iš Ketonių dvaro, Kur
šėnų valse.

žinovai sako, kad sužeis
tųjų ir užmuštųjų skaičių 
būtų galima gerokai suma
žinti, jei būtų privaloma 
automobily prisirišti diržais. 
Spėjama, kad tuo būdu ne 
mažiau kaip 5,000 žmonių 
gyvybių būtų išgelbėta, o su
žeistųjų skaičius sumažintas 
bent trečdaliu.

Kol kas diržai privalomi 
13 valstijų, o 21 valstijas į- 
statymų leidėjai jau svarsto 
tą klausimą.

glijoj nėra pastovių vyriau
sybių ir dargi Airijoj vyriau
sybei gresia pavojus nugriū
ti. Bet tas prezidento kelio
nės nesulaikė. Ji buvo jau 
senokai sutarta ir atidėti ją 
buvo nepatogu.

Be to, Amerika dabar pra
deda “taikos ofensyvą” ir 
liepos mėnesį siunčia į Mas
kvą A. W. Harrimaną, ku
ris kartu su anglų ministeriu 
lordu Hailsham aiškins Ni
kitos taikingumą ir galimy
bę šaltąjį karą stabilizuoti 
ir padaryti pirmąją pradžia 
ginklavimosi apribojime.

Kas iš Maskvos “paviršū- 
nių derybų” išeis, pranašai 
ir žinovai nieko nesako—ne
pranašauja. Nėra nė reikalo, 
Derybos čia pat ir matysime 
be pranašų, prie kokio susi
tarimo paviršūnės prieis, ar 
neprieis.

Darant rimtą bandymą su 
Maskva susikalbėti, pasita
rimas su Europos sąjungi
ninkais yra visai vietoje.

•
Plieno sutartis

Amerikos pReno pramo
nėje didelis įvykis. Plieno 
liejyklos susitarė su darbi
ninkų unija dėl darbo sutar
ties atnaujinimo dviem me-

ejo istorijon, jo vietoj yra 
kitas—Povilas VI, buvęs 
Milano arkivyskupas Gio- 
vanni Battista Montini, 1958 
pakeltas į kardinolus.

Apie naują popiežių sako, 
kad jis esąs progresyvus, pa
maldus, diplomatas, ir t. L 

Naujojo popiežiaus bene 
pirmas žygis yra atnaujini
mas bažnyčios suvažiavimo 
ar susirinikimo, kurį popie
žius Jonas 23-čias. po ilgų 
metų pertraukos, buvo su
šaukęs.

Naujas popiežius yra jau 
262-as popiežius iš eilės, ne
skaitant visokių “anti-popie- 
žių” pačioje Romoje ir Avi- 
gnone, ir, palyginti, dar jau
nas žmogus, tik 65 metų am
žiaus. Sakoma, kad naujasis 
popiežius tęs Jono 23-čio- 
jo derybų ir sugyvenimo su 
Maskva politiką.

J. D.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių liehija 
Amerikoje,” DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00,
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

7L£L>c*t v w» »=*■>♦ * vi TūjkpLs CreekJ

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

TAUTINIŲ SOKIŲ 
ŠVENTE

PAREMKIME LIETUVIŲ 
JAUNIMO PASTANGAS

KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Filmu aktore Rūta Lee-Si
Kilmonytė sutiko dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje lie
pos 7 d. R. Kilmonytė atliks 
programos pranešėjos vaid
menį. Jai talkininkauja mū
sų tautinių šokių specialistė 
Br. Jameikienė, viena iš 
”Mūsų Šokių44 autorių. R. 
Kilmonytės dalyvavimas su
sijęs su gyva gerų vietų pa
klausa.

* » *
Šventės bilietų paklausai 

pakilus, atidaroma antroji 
Šventes būstinė Valdu Real 
Estate Įstaigoje, 2458 W. 69 
St., Chicago 29, telefonas 
RE 7-7202, kuri veiks nuo

Antroji JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šven
tė sparčiai artėja į jos mil
žiniško darbo vaisiaus ap
vainikavimą Chicagoje lie
pos 7 d. Virš tūkstančio šo
kėjų puošniai spalvingais 
drabužiais, darnaus tautinio 
šokio ritme skleis senosios j 
lietuviškos kultūros groži,

’ demostmos šimtus metų pa- 
' vergėjų niekintos mūsų tau
tos gajumą ir kvies išeiviją 
atnaujinti pasiryžimą laisvei ■ 
atgauti.

Tam tikslui pasiekti dar 
daug problemų lieka neiš- i 
spręstų, kur pagrindą sudaro 
finansai, šokėjams apmo-

ryto iki vėlaus vakaro. Kita j kant pusę kelionės išlaidų,- 
būstinė veikia Jaunimo! kitaip jie į tautinių šokių 
Centre. Į šventę nevyktų,— šventės

■ sąmata susidaro perdidelė,

ŽMOGUS Iš SKARDINIŲ

JackConway (vidury), 14 m. amž., jo brolis George ir 
sesuo Palty iš Flowers Hill, N .Y., ”dirba*‘ žmogų iš 
įvairių skardinių, jiems tai didelė pramoga, bet toks 
savotiškas žmogus suteiks džiaugsmo ir kitiems jau
nuoliams.

gelbėjo. Jurgis ir Petronėlė 
Glaveckai man nurodė lietu
vi daktarą Alviną Diksą, ku
ris mano ligą įspėjo, buvo 
padaryta operacija, po jos

CONNECTICUT KLONIUOSE
nedarbas sumažėjo, bet iš 
tikrųjų taip nėra. Gali būti, 
kad dalis bedarbių jau baigė 
gauti pašalpą ir jie nebe
skaičiuojami bedarbių eilė-

Gavo didelių užsakymų

Kai kurios dirbtuvės gavo 
8 dienas išbuvau ligoninėjeį didelių valdinių užsakymų, 
ir dabar esu namuose. Į E. Hartfordo Prat & Whit- 

Nuoširdžiai dėkoju vi-’ ney bendrovei užsakyta lėk- 
sien^tai-ie muileligos : tuvų nlbtorų už 11 milionų *n«» abejonių, kad per at- 

einančius kelis mėnesiu* nt-tu lankė, apdovanojo laiš-i doleri Hamiiton Standart 
kais siuntė Keliausiu linkę- Division windson ga.

mins propelerių lėktuvams
geriausių 

į j imu, bet ypatingai esu dė
kinga mieliesiems Glavec
kams, kurie nesigailėjo man 
tiek brangaus laiko mane 
lankydami ir visaip man pa
gelbėdami. Už tai aš būsiu 

; dėkinga, kol gyva būsiu. 

Marijona Biekšienė

už puspenkto miliono dole
rių, o General Dynamick 
bendrovė Grotone dirbs da
lis balistinėms raketoms pus

darbas padidės, net ne vie
na įmonė užsidaro atostogų 
metu, kur daug darbininkų 
nėra išdirbę tiek, kad gautų 
nedarbo pašalpą, todl jie be
darbių skaičiuje nebus. Tik-

BROCKTON, MASS.

Žuvo A. Vaišvila

Į trečio miliono dolerių vertės.! j-ųjų bedarbių skaičių padi-
i Šunis naudos tyrimams j dins ir mokyklas baigusieji.

. 1 Panaikino mirties bausmę
Išleistas įstatymas, kuns, Mirties bausmė pakeista 

numato, kad sugauti šunys, i kalėjimu iki gyvos galvos, 
kurių savininkai neatsišauks, Mirtimi bebus baudžiami tik
per 4 dienas, bus parduoda-

T). .,, I mi už 4 dolerius medicinos
Birželio 14 d. žuvo Alber- ♦„„•„s;;™™*
.. .. .. į tyrinėjimams,tas v aisvila, 34 m. amžiaus. Į

Jis automobiliu važiavo na- Ar mažėja bedarbių?
1 mo. į jo mašiną dideliu grei-

K. Radvila, Tautinių šo
kių šventės informacinės ko
misijos narys ir Liet. atgimi-

kad ją padengtų nors ir visi 
iki vieno išparduoti bilietai. 

Tik šokėjų kelionių išlai-

čiu Įvažiavo kita mašina, ku-
Darbo depaitamentas pra

neša, kad nuo balandžio iki

mo sąjūdžio veikėjas, įteikė' doms padengti susidaro aš-
Šokių šventės reikalams 
ruošto pikniko pelną, kurio 
gauta per 100 dolerių. Au

tuonių tūkstančių dolerių su
ma. Kitų išlaidų susidaro 
dar 16,000 dolerių. Pajamų

kos bus panaudojamos šo-; tikimasi apie 17-18,000 dol. 
kėjų kelionpinigiams, kadi Tad trūkumas apie 5-6,000 
kiekviena šokėjų grupė ga- dol. labai aiškus.

MIAMI, FLA.

rią vairavo 17 metų jaunuo-, birželio mėn. bedarbių skal
bs. Jį dėl greito važiavimo, čius sumažėjęs 6,400. Dabar 
y ijosi policija, todėl, smar- jų visoj valstijoj esama apie 

25,800.
Hartforde balandžio mėn. 

buvę bedarbių 6,000, o bir
želio mėn. 5,400, New Ha- 
vene balandžio mėn buvę

i kiai lėkdamas, ir užlėkė ant 
i Vaišvilos mašinos. Vaišvila
buvo sunkiai sužeistas, nu
vežtas į vietos ligoninę po 
valandos mirė. Sunkiai su-

lėtų dalyvauti šventėje.
* * *

Kiekvieną pirmadienį per 
Margučio radiją Inf. komi 
sijos
da aktualijas
liečiančias T aulinių šokiu 
šventę. Margutis girdimas 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. vaka
ro banga 1300 kc.

• Nors ir labai nenorėtume, 
deficitui padengti esame pri
versti vėl kreiptis į lietuviš-

Prisiminta Įeit. J. Styles

Prieš 20 metų, tai yra 
1943 m. birželio 22 d., kare 
žuvo eskadrilės vadas Įeit.

Keleivio bendradarbis C. K.
Braze ir jo žmona minėjo žeista ir su juo važiavusi; 3j00, o dabar3,100, Water- 
savo vedybinio gyvenimo 64 moteris. Nelaimes kaltinin- j būry tada 3,500, o dabar tik 
m. sukaktį. į ko tik veidas kiek įdrėkstas, i 2,360.

Braziai seni Floridos gv-' _ VeJionis Vaišvila gimė Tie skaičiai rodytų, kad
Dorchestery, čia baigė vidų

JDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

♦ ♦ ♦
International - Amphithe- 

atre, kur bus šokių šventė, 
vėsinamas. Nei šokėjams, 
nei žiūrovams neteks kęsti

jieuunių įsiaiuoms pauengu. 
Kadangi šokių šventė yra or
ganizuojama JAV ir Kana
dos lietuvių bendruomenių, 
todėl pirmiausia ir kreipia
mės į LB apylinkes ir pra
šome kiekvieną iš jų nors po 
70 dolerių skirti šiam reika
lui. Aukščiausias LB tikslas

karščio. Programos pradžia;—lietuvybės išlaikymas, šo-
2:30 vai. po pietų.

# * *
Šventės kalbėtojai — Lie

tuvos atstovas J. Rajeckas ir 
Pasaulio I. bendruomenės 
pirm. dr. J. Sungaila — kai- kartų 
bės po 5 minutes.* ♦ *

organizacijų veikėja. šeimomis.
Savo sūnaus atminimą pa-! Tą Brazių bendro gyveni-

gerbdama, Julija Styles su- mo sukakti atžymėjo ir vie-

tie, kurie užmuštų policinin
ką ar kalėjimo sargą.
Sūnus pasikorė, motina mirė

Hartforde vienų namų rū
syje rastas pasikoręs 43 m. 
Hickey ir jo mirusi motina, 
65 m. amž.

Hickey ilgą laiką sirgęs, 
todėl spėjama, kad jis galų 
gale nutsCrė nusižudyti, o 
motina, tai patyrusi, mirė 
nuo širdies smūgio.

Abu lavonai rūsy išbuvo 
dvi savaites.

Laimingu laiku mirė
Charles Gmeindle autobu

su vežė į Stafford Spring 
stovyklą mokyklinio am
žiaus vaikus. Atvažiavus į 
stovyklą ir paskutinei mer
gaitei išlipus iš autobuso, 
vairuotojas krito ant žemės 
ir mirė.

kių šventė tam tikslui kuo 
puikiausiai pasitarnauja 
Lietuvių Bendruomenė pri
valėtų ją remti.

Taip pat prašome daug 
lietuviškiems

-Šventės išvakarėse Jauni* sionalus, verslininkus, visas 
mo Centro sodelyje, prie žu- Į organizacijas”ir visus ~gera- 
vusiems už laisvę paminklo, širdžius lietuvius realia auka
kalbą pasakys JAV LB v-bos 
pirm. J. Jasaitis.

• * ♦
Inf. komisija planuoja pri

imti lietuvių spaudos atsto
vus atskirame pobūvyje 
šventės išvakarėse nuo 5 
ik 7:30 vai. po pietų. Po- 

būvin kvietimai bus išsiųsti 
artimu laiku, atsidėkojant 
už šios šventės nepaprastai 
uolų rėmimą kviestosios 
spaudos puslapiuose.

ŽODYNAI

kvietė ”Aukso žvaigždės 
motinų“ organizacijos na
res, jas pavaišino ir ta proga 
pasitarė organizacijos veik
los reikalais, kad galėtų ge
riau padėti toms motinoms, 
kurios reikalingos pagalbos.

Pobūvis legionierių 
delegatams

tos laikraštis Eustis Ne\vs,, 
įdėdamas jų nuotrauką ir 
trumpą gyvenimo aprašymą.

LONG BEACH, CAL.

Sergame
D. Mekišiaus, Lietuvių

bui ir So. Bostono lietuvių} ______
piliečių draugijai. Liko tėvai i Vacys Kavaliūnas. KAL- 
ir brolis Edvardas, gyvenan- nų GIESMĖ, premijuotas j Kas &ūtlJ atsitikę, jei vai 
tis Palo Alto, Kalifornijoje.:rornanas, 201 psl., kainai ruotoją širdies smūgis būtų

OZONE PARK, N.Y.

Džiaugiasi anūko laimėjimu
i

i Onos ir Pabijono Gaidžių; 
anūkas Douglas Sticht Ari
zonos universitete Tucson 
mieste labai gerai baigė e- 
lektronikos skyrių ir gavo 

ščiausią pažymėjimą.
Į klubo sekretoriaus, kuris 

Birželio 10 d. buvo eilinis ' daug pastangų dėjo ir chorui 
., Lietuvių piliečių klubo susi-'/,xe.1 a^a >1UO meLU; Tai didelio džiaugsmo

iantria rndžuiemčl r^nk^mas- Jame putarta su-i , . .^1°’ ir a suteikė ir jo seneliams Gal
iamą jautną širdį rodžiusius 1 ; gulti į Torance, Cal., ligoni- *• nmūsų finansininkus, profe- Amerikos le? , dziams, gyvenantiems Ozo-
sr £iono konvencijos lietuviai

paremti šią didžiąją lietuvy
bės tvirtumo demonstraci
jos šventę. Rengėjai pelno 
nesiekia, bet ir nuostolio pa
tys vieni pakelti neįstengs. 
Aukokime, kiek kas galime. 
Aukas siųsti adresais: St. 
Anthony Savings and Loan 
Assn., 1447 So. 49 Court, 
Cicero 50, III., Acc. No. 
18601, arba Stasys Vidman
tas, 1301 North 32 Avė., 
Melrose Park, III.

veteranas J. Aftu-
Po susirinkimo pirm. y? kelia" savaites ls?u^5

Kraus visus pavaišino kava' ekranųll,e^ ?-U" 
i stiprėjo, kad birželio 3 d. is-į 
| važiavo į Yucaipą, kur nuo- 

Stasiulis į lat gyvena.
ir pyragaičiais.

L. J.

EUSTIS, FLA.
I

Brazių šventė

Birželio 6 d. Naujienų ir ,

ne Park, N.Y.

1 WORCESTER, MASS.

į $2.50.
Vytautas Volertas, UPĖ 

TEKA VINGIAIS, romanas, 
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA 
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 369 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-

liSištikęs keliu važiuojant? 
Kiek tada būtų buvę aukų!

Ištvirkėlių yra ir čia
Ištvirkėliai pridarė New 

Britain miesto mokyklose 
$12,000 nuostolių. Policija 
juos suėmė. Tai septyni dar 
16 metų neturį jaunuoliai.

Pr. Naunčikas

PHILADELPHIA, PA.

Atsiminkite šitą gegužinę
Lietuvai remti draugija šį|Psk;ka^na 

, Linkime abiem greitai vi-' sekmadienį, birželio 30 d.,
' sai pasveikti.

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268

Atkus

LAWNDALE, CALIF.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

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

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, H 
laida, daugiau kaip 30,600 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina .......... •..... $6.00.

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

Bronius Nainys,
Šventei rengti vykdomojo 

komiteto pirmininkas

CHICAGO, ILL.

Čia pensininkai politikuoja

Netoli Šv. Kryžiaus baž
nyčios esantis parkas vasarą 
yra gera vieta pensininkams 
susieiti. Čia susirenka daug

kius, bet ir papolitikuoja.
Štai sėdi klaipėdietis M. 

į Nagvs, P. Šeduikis, A. žal-
pis, naujasis ateivis Jonas 
Gelumbauskis, ir girdžiu, 
kad Nagys jiems kažką aiš
kina. Priėjau arčiau. Jis be- 
reiškiąs savo nuomonę apie 
Vienybę. Girdi, kol ją tvar
kė velionis J. Tvsliava. ji 
dar buvo pakenčiama, bet 
dabar tos dvi moterys ją vi
sai sužlugdė.

Čia dažnai vaikšto vienas 
nedidelis, jau pražilęs kariš

Mano padėka
Ilgai sirgau, daug dakta

rų lankiau, bet nieko nepa-

, rengia gegužinę Vytauto 
; parke, Aubume. Jos pelnas 
i skiriamas Lietuvos laisvini

mo reikalams. Visi kviečia- 
! mi atsilankyti.

Rengėjų komitetas

Lupk, kol lupasi.

B

ne tik lietuvių, bet taip pat kos išvaizdos žmogįs. Nau-! 
rusų, vokiečių, lenkų, mek- ..... •• * . ’
sikiečių ir kt. žmonių, kurie 
jau gauna pensijas.

Lietuvių tarpe yra senųjų 
ir naujųjų ateivių, jau gau
nančių pensijas, todėl turin

jieji ateiviai, jį pamatę, ne
garsiai savo tarpe šnibždasi: j 
”Eina generolas Žukaus- 
kas.“ Matyti, tas žmogus yra! 
kiek panašus į tą jau seniai' 
mirusi Lietuvos kariuomenės'

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYMS IR LIETI VIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINĖ
Leavitt Drug

OSCAK LEAVITT. Reg. Pharm.

nemokamai
pristatome

TELEF.

K

PL 6-3689 
SW 9-4301

čių laiko ir dienos metu čia pcnerolą. kurf amerikiečiai
Čia jie pakalba ne tik apie Iauksiniu kardu aPdov“<>jo. 

orą, ypatingus dienos įvy- A Žmogus

66 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

Priešais Naująjį Lietuvių Klubą

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

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

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 

į kaina $3,00.
i Juozas švaistas: JO SU- 
12ADĖTINĖ, premi jų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
srvvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
nusi.. kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA f
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Sidabrų auksinė sukaktis
Tfirželio 1 d. Jonui ir 

Praksidai Sidabrams jų sū
nūs Walters ir Eddy surengė 
iškilmingą puotą sūnaus 
Eddy namuose Radnore, ne
toli Philadelphijos. Į puotą 
suvažiavo daug sukaktuvi
ninkų giminių ir draugų.

Abudu Sidabrų sūnūs bai
gė aukštąjį mokslą, Eddy 
dirba inžinierium Philadel
phijoj, o Walters Louisiana 
valstijoje.

P. Kutra.

LIETUVE MAITINIMOSI 
KONGRESE

(E) Birželio 4-18 dd. Wa- 
shingtone įvykusiame Pa
sauliniame maitinimosi kon
grese dalyvavo vyriausybi
nės ir šiaip organizacijos, tu
rinčios patariamųjų organi
zacijų statusą Jungt. Tauto
se. Viena tokių organizacijų 
yra Pasaulinis motinų sąjū
dis, kuriame atstovaujamos 
ir lietuvės. To sąjūdžio de
legacijos sąstate kongrese 
dalyvavo ir Ona Bačkienė, 
Sąjūdžio tarėja ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės įga
liotinė.

Pirmoji lietuvių socialistą 
kuopa buvo įkurta Filadelfijoj 
1899 m. vasario 6 d.
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A. Žmuidzinavičių ištiko 
nelaimė

Jau virš 85 metų amžiaus 
dailininkas Antanas Žmui
dzinavičius, nuvykęs i Drus
kininkus pailsėti, nusilaužė 
3 šonkaulius. Guli ligoninėj,

nui mielaširdinga LTSR 
Valstybinio draudimo val
dybos ranka pakišo draudi
mo veikėjo kėdę Kaune. Ir
gi neblogesnę už turėtą Ra
seiniuose Be to, Kaunas—tai 
ne Raseiniai...

Ar reikalingi čia komen

jus spaudos atstovai pamatę 
atverstus albumus su kino 
artistų atvaizdais. Buvo pa
aiškinta: juk nieko blogo, 
jeigu jaunimas žavisi ir už
sieniniais filmais su kaubo-

ir, turint galvoj jo amžių, bi- tarai_ splendžia skai- 
jomasi, kad nebūtų kompli-| tvtnisM8« 
kacijų. tytojas

Taip rašo "Šluota“.
Komjaunuoliai į Karelijos 

statybas

(E) Birželio 5 d.

jišku atspalviu. Taip—parti
nio dienraščio atstovai pa
aiškino—tai blogai, nes so
vietiniai piliečiai privalą do
mėtis sovietiniais filmais, 
nes juk užsieniniai skiepiją 
prievartą Ir žemus instink
tus...

Sunku pasakyti, ar atsi
lankę korespondentai suge
bėjo įtikinti naujųjų namų 
blokų gyventojus.

Tuose namuose gyvena 
kaip gretimos grąžtų gamyklos

Sudaužykite^kalėjimą!
Nelegalūs jaunosios kartos leidiniai Sovietijoje

(Elta) Vakarus pasiekė, nų“ 1961 m. iškilo naujasis 
Sovietų Sąjungoje

NAUJI VARTAI J BERLYNĄ

I

{ Berlyną komunistai teleidžia įvažiuoti tik pro tam 
tikrus vartus. Tokiu vartų buvo 6, o dabar jie atidarėI
ir septintuosius, pro kuriuos bus leidžiama važiuoti į 
ir iš Schoenfeld aerodromo, esančio komunistą pusėj.

rotato-
j rium atspausdintas ir plačiai 

buvęs pasklidęs nelegalus 
leidinys ”Phoenix“. Atsidū
ręs Fed. Vokietijoje tas lei
dinys Frankfurte veikian
čios rusų emigrantų leidyk
los "Posev“ buvo ištisai per
spausdintas (jo iš viso 140

—”Phoenix“, virtęs pačiu 
svarbiausiu rusų inteligenti
jos rezistencinės spaudos do
kumentu. Jo pasirodė penki 
numeriai, o šalia jo dar mi
nėtini du leidiniai "Spirale“ 
ir "Coektail“.

"Phoenix“ redaktoriai nė
ra žinomi, o iš autorių, lei-

psl.). Dabar sovietinio jau- dinyje paskelbusių savo kū 
nimo balsas jau prieinamas' i'inius, savo pavardę buvo 
Vakarų skaitytojams, ir jie pashašę tik Chabarovas ir 
stato klausimą: ką atstovau- Jau miręs Pasternakas, 
ja "Phoenix“ ir kt. panašių!’ Komsomolskaja Pravda“ e-

M. Čiurlionio muziejus

Druskininkuose rengiam- Į 
mas didelis genialiojo daili-, 
ninko Mykolo Čiurlionio mu
ziejus. Daug jo paveikslų 
būsią išraižyta stikle ir iš 
antros pusės apšviesta. Tai 
atrodysiu labai įspūdingai.

Nuėmė draudimą

Prof. P. Pakarklis buvo 
paraošęs veikalą "Prūsų 
valdžios gromatos arba pa
graudenimai“. Knyga buvo 
išleista, bet Maskvos įsaky
mu uždrausta platinti. Mat, 
ją perskaičius, aiškiai maty
ti, kad ir Karaliaučiaus sri
tis yra lietuvių gyventa že
mė, kad rusiškos dvasios ten 
ir senovėje nėra buvę nė 
kvapo.

Paskutiniuoju metu ta 
knyga leista platinti.
Kuo tie atėjūnai pasižymėjo

"Prezidentas“ J. Paleckis 
"Garbės raštais“ apdovano
jo atėjūnus Fiodorą Kuzne- 
covą, Stepaną Mekšuną,
Jevgenijų Moskiną ir Semio
ną Stepovičių už "pavyzdin
gą savo tarnybinių pareigų 
atlikimą“, bet neskelbia, ko
kių pareigų.
Namas nesąžiningu darbu

Biržuose Boleslovas Gin
tautas, Panevėžio miesto gy
ventojas, pasistatė dviejų 
aukštų namus, kurių vertė 
7,776 rubliai (oficialiu kur
su už doleri mokama 90 ka
peikų). Teismas pripažino, 
kad namai pastatyti nesąži
ningai įgytomis lėšomis, to
dėl nutarė juos be atlygini
mo iš Gintauto atimti ir per
duoti komunaliniam fondui.

Dviejų dalių komedija ( Birželio 11d. Vilniaus u- apdirbimo fabrikas buvo p kūmas. Technologinis tech- technikumai: Kauno St Žu-
Vilriuje leidžiama "Šiuo-1 niversitete doc. Jurginis ap-' steigtas Lietuvoje dar 1883 nikumas, Klaipėdoje—Jū- ko vardo taikomosios dailės 

ta“ išspausdino šitokią gynė disertaciją tema "Bau * «-
"Dviejų dalių komediją“: i džiavos įsigalėjimas Lietu
..I dalis—cituojama. "Per-' voje" ir gavo istorijos moks ..t _ ____ „ ________
duodami buvusio "Paupio“| Ių daktaro laipsnį. Juozas buvo pasiųsta ^27 ” tonos, o technikumas, Statybos tech- baigusių įvairias aukščiau Daugiausia tų nelegalių! kulokai. 
kolūkio visuomeninį turtą ! Leonavičius apgynė diserta- šiais metais ruošiamasi iš- nikumas, Lengvosios pramo- minėtas mokyklas "įdarbini- leidinių pasirodė Maskvoje j Enciklopedijoje nėra pa- 
Viduklės tarybiniam ūkiui,į ciją "Vastiečių streikas Lie- siųsti 49 tonas. į nes technikumas, Vilniaus mas“, gali paliudyti kai ku- ar Leningrade — jų tiražas! rašyta, kad Pavilko tėvas
rajono vykdomojo komiteto Į tuvoje 1935 m. ir Lietuvos * . . į politechnikumas, Geležinke- rie "Tiesoje“ paskelbti laiš-j siekė tarp keliolikos ir kelių Į buvo valsčiaus tarybos pir-
statybos kolūkiuose skyriausi Kom. partijos vaidmuo“ (is-l Plečiama* orini* < lių transporto technikumas, kai bei korespondentų prie-j šimtų egzempliorių. Pati ! mininkas irišdavinėjorei-
vedėjas A. Stočkus ir rajono torijos m. kand. laipsniui į-' susisiekimas ' Staklių gamybos techniku- rašai, šešios jaunos šiaulie-Į partija, juos puolusi, via pa-’ kalingus raštus tiems, kurie,
Valstybinio draudimo ins-, gyti), Br. Prėskiems apgynė' (E) Nuo gegužės mėn. vi-'mas, Technologijos techni- tės, išėjusios vid. specialųjį: minėjusi ir kai kuriuos tos vengdami eiti į kolchozą, 
pekcijos vyr. inspektorius A. • disertaciją "Lietuvių mark- dūrio iš Vilniaus aerouosto kūmas. Miškų ūkio techni- mokslą, virtusios braižyto-1 spaudos pavadinimus, pvz., bėgo į miestus. Be tokių raš-
Kazlaučiūnas pardavė 4 ū-į sistinė literatūros kritika padidintas susisiekimas lėk-! kūmas, Šiauliuose—K. Di- jais - konstruktoriais, dabar! Fygos lapelis, Laisvoji min- tų nebuvo galima išvažiuoti
kinius pastatus buvusiems ‘ 1917-1940 m. komunistinėje tuvais. Į Palangą lėktuvai iš j džiulio vardo politechnikų- susijaudinusios paklausė:; tis, Kultūra, Tribūna ir Ere-į ir mieste darbo gauti,
kolūkiečiams... už 235 rub-, spaudoje (filologijos m. Vilniaus dabar skrenda 5 mas. kam mus mokė? Jos gavu-> zija. Prieš ”Phoenix“ pasiro-! Pavlik Įskundė savo tėvą,
liūs. Pinigus minėti darbuo- kand. laipsniui įgyti), Jer.’ kartus per dieną, į Draski-! Ekonominiai technikumai sios kelialapius—nukreipi-! dymą, dar buvo išleisti šio, ir tas atsidūrė kalėjime. Į-
tojai pasidalino tarp savęs. : Grėska — "Lietuvos TSR ninkus—keturis kartus. I veikia šie: Vilniaus finansų- mus į įvairias gamyklas ir! pradininkai "Syntax“ iri skundė jis policijai ir kai-

"Raseinių rajono Darbo, liaudies ūkio nusmukdymasi ------ ---------------------- į kredito technikumas, Tary- patyrusios, kad... daug kur! "Bumerang“. Pirmąjį leido1 mynus. Jie taip pat žiauriai
žmonių deputatų Tarybos hitlerinės okupacijos laiko-! SAllGOKITftS SAVŲJŲ jos nereikalingos. Jos teigia:Į Aleksandras Ginsburgas, po? nukentėjo.
vykdomasis komitetas nu- tarpiu“ ir Alf. Venckus __ j IR UŽSIENIEČIŲ j-------------------------------------------jauniems specialistams reiš-; penkių numerių policija lei-! Pavliko senelis ir kiti taip
sprendžia: "Už piktnaudžia- "Vartotojų kooperacijos iš- J‘ ------- ----------------------- --------------- s“1'1— ~ = J - — i ----- -

pranešė Vilniaus radijas,! darbininkai ir aerouosto, u- 
dar viena Lietuvos kom jau- J niversiteto darbuotojai, šo- 
nuolių grupė išvyko į Kareli- ’
jos respubliką. Merginos ir 
vaikinai toje respublikoje 
tiesią kelius, statysią gele
žinkeli, buitinius pastatus. 
Kaip ir kituose panašiuose 
"laisvanoriškuose“ transpor
tuose, ir šį kaitą išvykusių 
tarpe buvo visa eilė specia
listų: statybininkų, tekinto
jų ir kt.

Strazdelis gyvenęs kaip 
baudžiauninkas

(E) Birželio 12 d. Lietu
voje buvo minėtos kun. A. 
Strazdelio 200-sios gimimo

feriai, šaltkalviai, meteoro
logai, bibliotekininkai, gy
dytojai ir partiniai darbuo
tojai.
Lietuvoje per 400 piliečių, 

sulaukusių 100 m. amž.

(E) Vilniaus radijo žinio
mis (geg. 19) per paskutinį 
gyventojų surašymą (1959)
Lietuvoje buvo užregistruo
ta 451 pilietis, turėjęs dau
giau kaip 100 m. amžiaus.1 
Daugiausia tokio gilaus am-.
žiaus žmonių esama Kelmės -----------------
rajone—kai kurie jų turėję Jaunieji specialistai baigia mokslą ir... negauna darbo.

leidinių autoriai, kokių jie 
siekia tikslų?

Vakarų spauda, pvz., pla-

są iššifravusi tik vieną au
torių N. Norėtai esąs vie
nas iš pašalintųjų studentų

čiai žinomas Hamburgo sa-| j° tikroji pavardė V. Nos 
vaitraštis Die Zeit (22 nr.); sov 
čia pastebi, kad viena aišku:
Sovietijos gyvai protaujan
čios inteligentijos tarpe yra

Jei autoriai ir nežinomi, 
tačiau viena aišku, kad visi 
autoriai, išskyrus Pasterna-

Dideli, bet neapgalvoti užmojai
119, 120 ar 122 metus am-į Kokios spec. vidurinės mokyklos veikia Lietuvoje

metinės. Kiek anksčiau, bir-1 žiaus. Antavilių senelių prie-* , . . ... . , . . ..
želio 7 d., per Vilniaus radi- 'glaudoje, prie Vilniaus-Ne-! (E.lta> Kadangi Lietuvę- bines prekybos techniku- 
ją pasakota apie vargingą menčinės plento, gyvenanti vis Pleiiama pramonė, mas, Kooperatinis techmku- 
poeto gyvenimą, jis vis ture- 125 m. amž. Ona Miniotie- ud Jal> kalP nemes ukiui mas ir Kaune—Ekonominis

nė pareiškė: krutu neblogai, 
visados buvau sveika, nesir-

jęs konfliktų su "reakcine 
dvasine vyiiausybe“, dvari
ninkais ir biurokratais. Bu
vęs dvasininkų persekioja
mas, tačiau pagal rastus do
kumentus, teigia radijas,

| įsivyravęs nerimas. Visi bu- i ką, tai jaunosios kartois 
Į vę Chruščiovo puolimai, nu-, žmonės. Nei partija, nei val- 
kreipti prieš menininkus, ra- dzia nėra jiems autoritetai, 
šytojus nebuvo tuščias iš- jie—prieš totalistinę valsty- 
mislas — suakmenėjęs dva- bės sampratą. "Phoenix“ at- 
sinis gyvenimas Sovietijoje stovai žmonijai norį naujos 
jau buvo atsipalaidavęs po santvarkos, o ji privalanti 
Stalino mirties (1953 m.), remtis meile, tiesa ir laisve, 
gi po 1956 m. įvykusio šio Tiems autoriams švyturiais-
1----- jri.x_a._-_________  o.-ckruvinojo diktatoriaus nu- kelrodžiai esąs Majakovs- 
vainikavimo (Chruščiovui kis, Pasternakas, Jeseninas 
pasmerkus) jaunajai kaitai ir Blokas, dar jiems pavyz- 
atsivėręs naujas pasaulis: dys ir simbolistai, 
partija jai daugiau nereiškė Jaunieji kūrėjai saro lei-

bei kultūros sritims, reikia ir Kooperatinis technikumai, į kažin ką neklaidinga, nepa- diniuose numato artėjančią 
įvairių specialistų. Specia- Medicinos mokyklos: Vii-- liečiama. Poetai ir kiti kūrė-; katastrofą, kuri turėsianti 
liose vidurinėse mokyklose niaus medicinos mokykla ir j jai pareiškė savo abejoji- atnešti atnaujinimą, "mus iš 
teorinis busimųjų specialia- medicinos mokyklos Kaune, J mus. Pro socialistinio rea- laisvinti nuo slegiančio karš
tų mokymas siejamas su Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa-

gau, negulėjau niekada.
Laivais iš Kauno į Klaipėdą

(E) Per Vilniaus radiją praktiniu paruošimu — mo- nevėžy ir Utenoje.
patirta, kad Strazdelis norė- pasigirta: iš Kauno į Klaipė- kiniai dilba laboratorijose, Pedagoginių mokyklų vei-

nasias auazaeno turto re-į 65 km greitį per vai. ir iš J4 11 gamyumę pianam^, u ^vmoujico-vuftov
jestras. Jis atrodė taip: du Kauno į Klaipėdą nuplauk- baigę turėtų būti paskirti kienės v. ped. mokykla, 
nameliai, sodelis su £,5 ha! šią per 4.5 vai. Toks laivas’ dirbti pagal įgytą specialy-i Muziko*, kultūro*-*vieti- 
žemės, viskas supuvę, suirę,! sustosiąs Nidoje. Kelionė į bę. Prie kai kurių mokyklų mo technikumai: Vilniuje— 
statyta daugiau kaip prieš! Klaipėdą laivu atsieisianti dar veikia vakariniai ir ne- J-Tallat-Kelpšos v. muzikos 
10 metų, vienas senas bėras du kartus pigiau, negu vyks- akivaizdiniai skyriai. į technikumas ir Kultūros- 
arklys, karvė, sena ruda tant autobusais. j Vid- mokslo specialistus švietimo technikumas, Kau-

V.įa.inl^ Lietuvoje | pramonei ir statybai ruošia ne—J. Graodžio v. muzikos 
gaminamo* nuo 1883 metų technikumai. Jie veikia: A- technikumas, Klaipėdos, 

(E) Pagal Vilninaus radi- lytuje—Mechanikos techni- Šiaulių ir Panevėžio muzi- 
jo pranešimą, Lietuvos miš- kūmas, Kalvarijoje Maisto kos technikumai, 

i kuo^e pievoje sužaliavę 22 prstm. technikumas, Kau- į Pagaliau \id. mokslo spe- 
Jurgini* daktaras augalai—vaistažolės. Jų e- w

— Z - — —- —
riaulė su trimis paršiukais, 
.iys vištos, antis, du seni ki
birai, du duonkubiliai, gir
ios ir dar kai kurie menk- 
įiekiai.

ne—Maisto pramonės tech- sialistams paruošti dar vei-

vimą tarnybine padėtimi ra
jono statybos kolūkiuose 
skyriaus vedėją A. Stočkų 
ir rajono Valstybinio drau
dimo inspekcijos vyr. ins
pektorių A. Kazlaučiūną iš 
einamų pareigų atleisti ir 
medžiagą perduoti prokura
tūros organams“.

lizmo varžtus prasiveržė, iš čio“. Jie ieško naujo pasau- 
dalies delsdami, iš dalies ir bo, jie nusivylę dabartimi, ir 
drąsiai, visa eilė kūrėjų: Du- JŲ pasipiktinimas sovietine 
dincevas, Kirsanovas, Nek- sistema geriausiai išreiškia- 
rasovas, Paustovskis, Paster- mas žodžiais viename eilė-

TXI.. — T . --X . ——___1___ ! VCoirsivlnands, cja^inas, uevtubeįiKO , • ...oui<xu£,ynite sutru-
ir daugelis kitų. ! nijusį šios valstybės kalėji-

Sovietijos universitetuose, Į mą.“
kitose aukštosiose mokyklo-i-----------------------------
se susiorganizavo nelegalios! GARBINA IŠDAVIKĄ
grupės, būreliai... Maskvoje,! ---------
Leningrade pasirodė lape- J Daug kas bus girdėjęs a- 
liai. kuriuose buvo smerkia- j pie jaunuolį Pavliką Moro- 
mas sovietų elgesys Vengri-! zovą, kuris enkavedistams 
joje, iš įvairių aukšt. mokyk- Į išdavė ne tik kaimynus, bet 
lų buvo pašalinta apie 2,000 < u* savo tėvą.
studentų. Rūgimas, nors ir 
pogrindyje, vyko toliau. Iš

Komunistų Mažojoj enci
klopedijoj apie Morozovą

sama 22 rūšių, o vaistažolių nikumas, Kauno politechni- kia du Taikomosios dailės tų pašalintųjų ir iš kitų gru- ■ rašoma, kad jis gyveno 1918 
-----  ------- - - ’-------- —1—-------------------pių susiorganizavo įvairių' -1932 m., buvo moksleivis,

leidinių redakciniai kolekty-' pionierius, kartu su valstie-—____ __ •• I __•

vystymas Tarybų Lietuvoje“ j (E) "Izvestijų“ dienraš- 
abu ekonomikos mokslų. tis paskelbė įspėjimą užsie

kand. laipsniui įgyti. niečiams: į įvairius diplomą
Šventųjų paveikslai ir -inius ir kt Paėmimus neįsi 
vakarietiški filmai

(E) Net šeši "Tiesos“ ko

do abstraktini meną. Pagal kiamas abejingumas ir kiau-i dinį uždarė, o leidėją dviem į užsirūstino, kad sutikę miš-
motom I 11 nil71irlosovietinį laikraštį, iš Mask- šia: kodėl mus paliekate Ii- metam uždarė į kalėjimą. į be jį nužudė., 

vos jau ištremta apie 20 to- kimo valiai? i "Bumerang“, Vladimiro O-l Komunistai ir šiandien te
kių "veltėdžių“—jie vis Statybos srityje pasigen-' sipovo leidžiamo, išėjo trys begarbina Pavliką. Maskvoj

Į r_______ landžiodavę į įvairias užsie- dama įvairių specialistų,! numeriai — ir čia įsikišo'Jam pastatytas paminklas,
leiskite Įvairių neaiškių ti- i nių atstovybes bei ambasa- pvz. šaltkalvių montuotojų, valdžia. Iš tų leidinių "pele-' jis laikomas komunistinio 
pų. Jie save gali laikyti mo-! das. : suvirintojų, elektromonte-j ; jaunuolio idealu.

tokiame objekte,1 ~ | Net nerasams skirtose
boms kilsianti rimta grėsmė.; mokyklų literatūros chresto-

derniais kompozitoriais, ari Tuo tarpu "Pravda“ savo rių. Net
respondentai lankė naujuo- Maskvos laikraščių atsto-' straipsnyje apie budrumą j- kaip Kaune ilgai statomoje 

| sius pastatus Vilniaus Daug-' vais. Tokiems "piktiems vy-l spėja savuosius piliečius at-! dirbtinio pluošto gamykloje 
pillO gatvėie ir nrinažinn ! rama“ ič tilrmiu ! B-iroian hpndranti su užsip- didžinii statvhininkii dalis

Užmojai būna platūs, mafijose randame kūrinių, į
II dalis—konstatuojama.1 pilio gatvėje ir pripažino,! rams“ iš tikrųjų rūpi įsigyti; sargiau bendrauti su užsie- didžioji statybininkų dalis bet kaip reikiant neapgalvo- dangų keliančiu Pavliką"

Ir taip vyrai atsisveikino su kad ten esama daug saulės importuotų cigarečių, ar iš-1 niečiais. Vis primenama bu- be būtinos kvalifikacijos. ' ti. Net "Tiesa“ pasipiktinu-; "kuris žuvo dėl komunizmo
atsakingomis pareigomis. Iš- ir jaunų želmenų, viskas keisti viski butelį bei kakla-1 vusioji Penkovskio ir Wyn- Pasirodo, Kauno statybom si elgesiu su šešiomis šiau- irbusamžinaisavasirarti-
lėkė su triukšmu, kaip šam-* kvepią jaunyste, bet... trūks- raištį. Tokių svečių tarpe ne byla. Dabar sovietiniai tik šiemet trūksta kelių tūks- lietėmis—jų paruošimui bu-'mas visiems pionieriams-le-

valdybos vyr. inžinieriaus £nt sienos kabo šventųjų pa- 
posta. Postas daug atsakin- į Veikslai, rožančius, žmonės 
gesnis, atlyginimas neina-' lanko kiną, bet daugiau nie- 
žesnis. O Stočkaus nelai-! kuo nesidomi, neskaito kny- 
mės draugui A. Kazlaučiū- gų. Pas kai kuriuos gyvento-' ja muzikos plokšteles ar ro- stolius.

sovietinę kvepalų pramonę,* Tokie diplomatiniai priėmi- ruošia po 780 statybininkų, imti nors vieną iš 25 pasiųs-;
pasiūlo užsieniečiams už-! mai gali virsti šnipų sueigos Dabar dejuojama: jei nebus tųjų... Tai įvykiai, kurie ke-i LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
sukti į Maskvoje esančias vieta, ir ten gali vykti veiks- paspartintas tų specialistų į Ha nerimą ir, bolševikiniais Gražų Lietuvos žemėlapi
jaunimo kavines, jiems gro-' mai, tautoms teikią tik nuo- ruošimas, tai jau 1964 arbai terminais kalbant, virsta galite gauti Keleivio įstaigoj 
i_______si_____ ___________________________ ___ _______ J e/i___ '1965 metais valstybės staty-! rimtais signalais4 už 50 centų.



ygi rivia, SO. BOSTON Puslapi* penktasNr. 26,1963 m. birželio 26 d.

ir savo rožančiaus negalėsiu 
sukalbėti?

— Tėve, teismo sprendi
mas liečia tiktai mokyklas. 
Namie tėvas gali rožančių 
kalbėti ar nekalbėti, polici
ja neareštuos.

— Dabar, Maiki, dar vie
nas klausimas. Tu sakei, kad 
ne visi žmonės pripažįsta 
Dievą. Argi iš tikrųjų tokių 
žmonių yra?

— Tokių yra milionai, tė
ve. Yra net religija, kuri 
Dievo nepripažįsta.

— Eik jau, eik!
— Eiti aš eisiu, tėve, bet 

pirma noriu pasakyti, kad

Dalgė dalgelė
UNIJŲ BILIONAI Grigalius, Jonas, Tado sūnus, 

gyvenęs Chicago, III.
Kalnietis, Jonas, buvęs Lietu

vos kariuomenės karininkas.
Pieta, Jurgis, Motiejaus

JAV darbo unijos yra di
delė galybė. Jose yra virš 17 

• . mil. narių. Jų turtas tiekia
. w u( ? ' iki pusantro biliono dolerių, J "U3' “ venęs Elmora ,r Baker’

Antras plakimo būdas yra rado pasisekimo, ir jais ma- į 0 pensijų fondai, kurių vieni | _ P* ,, , ... ...
toks. Plokščia kaip plaktuko zai kas tesidomėdavo. . i pa*įiŲ Unįjn antri unijų su, Prusas’ Vaclovas’ kll*s 13 A’ 
laibgalys pentelė įkalama į Pas mus buvo madoje" ir darbdaviais’ir treti darbda-iluntos vl7 Utenos ap

su-

religija, kurioje nėra Dievui ma ant pentelės ap veistom 
vietos ,yra Budizmas, kuris ašmenim, o jos dalgiakočio

statų baslitlko galą, kuris es-į vadinamosios dalgelės, kū- 
ti aptvertas geležine gran- • riomis vien tik žiemkenčius 
dele. Antras baslio galas nu- ingius ir kviečius kirsdavo ’ 
smailinamas, ir juo baslys
įbedžiamas į .žemę. Baslys 
būna dviejų br trijų colių 
skersmens ir paliekamas a- 
pie tris pėdas išlindęs į že
mės. Dabar dalgė užcleda-

nes jos,Sakau, kirsdavo, 
mat, vienarankės.

Dalgelės kotas buvo 
trumpas, apie 2 pėdų ilgio,

vių valdomi, turi apie 55 bi
lionus dolerių.

Štai kelių didžiųjų unijų 
duomenys.

Vežėjų (teamsters) unija, 
pagalėjusio Hoffos vado
vaujama, narių turi pusant-

. »yra - , ....turi 154 milionus pasekėjų, laibgalys atsiremia į žemę
— Bet Amerikoje tokių Žmogus, prilaikydamas kai-

nėra. I riąja ranka dalgę ant pente-
— Yra, tėve ir Amerikoje.1 lės, stačias stovėdamas ją 

šiaurės Amerikoje budistų plaka plačiuoju plaktuko 
priskaitoma apie 165,000, o galu.
Pietų Amerikoje apie 135, 
000. Jie netiki, kad galėjo

Pastaruoju atveju, stačias 
plakdamas dalgę, šienpiovy

ii kumpas, kuris atrodė kaip r0 miliono. Jos turtas siekia 
koks didelis kablys arba či- 37 milionų, o penisijų fonde 
gono milžiniška liurka. Su j (centriniame) yra 170 mil., 
tam tikru išrietimu, paplokš-; be jo. dar turi sričių ir vie- 
čias, su iš vieno padalyta tos fondus.
rankena, gana storoka, bet Jį gavo prezidentui Hoffai 
su grąžtu išgręžta skyle, kad moka metinės algos $75,000 
ji būtų lengvesnė, kad pio-Į įr> be to, dar visokių kitokių 
vėjas-kiitėjas, ja kirsdamas,! priedų, sekretoriui Enlish 
savo rankų perdaug nenu-i $50,000 ir tt.
vargintų. Dalgelės kotas bu- Automobilių unijos turtas 
vo daromas iš uosio ar žilvy- siekia 57 mil., vien streiko

Ragickas, Juozas. Vinco sū
nus, iš Griškabūdžio km., Sa
kių ap.

Varkulevičius, Adolfas, Fe
likso sūnus, buvo paimtas vo
kiečių kariuomenėn, bu\ęs su
žeistas, po karo buvęs Vokieti
joje.

lvskomie.ii arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 We»t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

KOKIOS TAMSYBES 
DAR ESAMA

būti toks meistras, kuris iš neturi progos pailsėti, ogi Į čio medžio. j fondas turi 40 mil. dolerių,
savo žodžio sukūrė pasaulį kai plaka pirmuoju būdu, sė- Prie tos dalgelės visada bet ji savo prezidentui W. 
iš molio nulipdė Adomą ir dėdamas žemai ant rasto ar reikėdavo kartu turėti ir tam Reuther metinės algos temo- 
levą. kurio kito daikto, jis pailsi tikras trumpakotis vienaran- ka su visokiais priedais apie

— Dac inaf, Maiki! Gud- bent kojas ir su naujom jė- kis grėbliukas su retais 27,000, sekretoriui Mazey— 
bai! I gom gali stoti į pradalgę. grėbliadančiais, kuris buvo 22,000 dol.

Hong Kong mieste (Azi
joje) 90 budistų kunigų 10 
valandų ramino piktąsias 
dvasias Maurray vardo rū
muose. Mat, juose esančios 
valdinės įstaigos tarnautojai

Alou, Maiki ! Ar tu dar na buvo ir iš darbo pašalin-
gyvas?

— Kam klausi? Juk ma
tai, kad gyvas.

— Aš bijojau, kad tavęs 
nigeriai nepagautų.

— O kam jie turėtų mane 
gaudyti?

— ir aš nežinau, ale sakė, 
kad gaudys. Matai, pereitą 
savaitę Bostone jie buvo ap 
skelbę škulėms boikotą. U- 
tarninke visos škulės turėję 
būti tuščios. Buvo kalbama, 
kad ir peiliai bus paleisti f 
darbą prieš tuos, kas eis tą 
dieną mokytis. Ir daug tėvų 
savo vaikų tą dieną neleido

— Aš tų grasinimų nenu 
sigandau, tėve.

— T aigi valuk to aš ir bi 
jojau, kad tu per savo atvo 
gą nejkistum kur galvos. L 
ką as tada be tavęs daiy 
čiau? Nebūtų su kuo nei pa 
siginčyti.

— .be reikalo tėvas rūpi 
naisi. Iš didelio debesio la 
bai mažai lijo. Daug didesni 
staigmena buvo Vyriausioji 
teismo Washingtone pada 
rytas nutarimas, kad viešo 
se mokyklose neprivalo būi 
kišama religija.

— Kodėl?
Todėl, kad Jungtinėse

ta. Prasidėjo beveik inkvizi
cija. Todėl ir buvo paduoti 
du skundai Aukščiausiajam 
teismui, lr pereitą savaitę 
teismas įsake pasalinti reli
giją iš visų viešųjų mokyklų, 
otias įsakymas taikomas vi
sam kraštui.

— Ar tai dėl to Bostono 
nigeriai nutarė mokyklas 
>oikotuoti?

BENDRUOMENĖS
SEIMAS

_ , _ pasiskundė, kad piktosios
Išplakta dalgė pirma gip- laikomas kairiąja ranka ru- Plieno unija turto turi! dvasios bastosi rūmų korido- 

siniu ar šleitiniu sidokliu iš- gių ar kviečių sluogsniams! 22 mil. dolerių, savo prezi-Į riuose ir pridaro visokių šel- 
pustoma, paskiau ašmenims žemyn palenkti. Dešinia ran- dentui McDonald per metus! mysčių.per metus; myscių.

moka algos $50,000 ir, be to, Į Vėliau žadama panašias 
pvz., 1961 m. dar išmokėjo piktųjų dvasių išvarymo ce- 
priedo 20,000 dol., sekreto- remonijas surengti visame 

, riui Abel ir vicepirm. Hague mieste.
skustuvas barzdai skusti, ge- ją barą, tuo pačiu grėbliukuj algos po 35,000 dol. ir prie-: Kitas pavyzdys yra Pietų 
rose rankose betkokią žolę ir dalgele kučiodamas iri dų po 15,000 dol. j Vietnamo budistai? Ten gy

--------- 1 geriau išlyginti pustoma me- ka, iškėlus augštyn dalgelę,
Pasaulio lietuvių bend- i dine pustykle. kii-sdavo tam tikra pločio ir

ruomenė nigpiūčio 29-nig- Gerai išplakta, tinkamai ilgio barelį, kurį išvaręs, kir- 
sėjo 1 dienomis Toronto išpustyta dalgė, tarsi geras tėjas, grįždamas atgal į nau- 
mieste šaukia savo seimą
kuriame numatyta 92 atsto-
vai. Atskiriems kraštams nu- ir visa kita gerai piauna. apkapodamas apraizgas, su 
matytas toks atstovų skai- i Pustyklė būdavo daroma dalydavo ingi n ius ar kvieti- 
čius: Argentinos 4, Austrą- iš kieto medžio, iš ąžuolo, nius pėdus.
lijos 6, Austrijos 1, Belgijos kaltais iš surasto upėse nu-i O paskui tą piovėją-kirtė- 
1, Brazilijos 5, Kanados 15, grimzdusio ir ten šimtmečius ją eidavo rišėja, surišinėda- 
Danijos 1, Anglijos 3, Ko- išbuvusio ir pavirtusio į kie- ma tais pačiais nukirstais

___,,__________ ,_____*___,___ ____ ,____ tą ir kaip degutą juodą ga- šiaudais pėdus.
ja dei vadinamos segregaci-j cūzijos 1, Švedijos 1, Švei- balą medžio. Tokį gabalą su-1 Dalgelei niekas ir nieka- 
jos. Į carijos 1, VenecuelosŠ, Vak. siskaldžius, galima iš jo pa-1 dos neskirdavo naujos dai-

— Ne, leve, jie triukšmau- lumbijos 1, Italijos 1, Pran-J • 1 . • * • _ • • y j • • S’ •

— O kas yra segregacija?
— Tai reiškia atskyrimą 

.ienų nuo kitų. Negrai triuk
šmauja, kad juos atskiria 
įuo baltųjų mokyklų, val
yklų ir tt

— Tai sakai ir Bostone 
,uos atskiria?

— Jų vadai sako, kad at
kilia. Bet Bostono majoras 
>ollins nutarė šį klausimą 
stirti. Jis sušaukė visą Mo
kyklų valdybą, mokytojus, 
pasikvietė juodveidzių va
lus ir paklausė: pasakykit, 
kurios mokyklos juodvei- 
ižių vaikų neįsileidžia? Pa- 
irodė, kad tokių mokyklų 
ria nėra. Negrų agitatoriai 
irgumentavo, kad Roxburio 
priemiesty keturias mokyk

Vokietijos 6, N. Zelandijos 
1 ir JAV lietuvių 41 atsto
vas.

sidaryti geriausių pustyklių.' ges, bet seną, apdilusią, tik
MistyKies DUna apie dviejų L'../1.1 į^'z. zT. K* -- ir KllVllCIO ZYXX1*<1 UUYUCItJ £ <į

dalgę įtverdavo. Taip ji 
kreivame kablio kote ir už-

Moterų drabužių siuvėjų ventojų dauguma yra budis 
unija narių turi 446,000, jos tai, bet beveik visa vyria u- 
turtas 22 mil. dolerių, pensi-; sybė yra katalikai. Budistai 
jų fonde yra 311 mil. dol., į skundžiasi, kad valdžia juos 
jos pirm. Dubinsky algos, persekiojanti.
gauna 28,000 dol. ir apie! Vienas jų vienuolis, 72 m. 
8,000 dol. priedų, sekr. Stul- amž., protestuodamas prieš
berg — 20,800 dol. ir priedų 
11,000 dol. Jos 20 vicepir
mininkų gauna po 14,000j-j _i__api. aijjus.

Elektrikų unija turi 771, 
000 narių, jos turtas —virš 
18 mil., pensijų fonde 100

valdžią, savo drabužius api
pylė gazolinu ir gatvių san
kryžoje susidegino. Dar ke-
į;2X vumimlioi ▼ xv xxwvxx«x nnnj no n ociai j i

pasielgti.
Tos tamsybės, religinio

fanatizmo ir pas mus dar su

ir pusės colio pločio, iš abie- 
AWnvn skaičius numatv- I)usi4 pažulniais įstrižais. ? S.i 1 antinėliais įramtytos.. Prieš baigdavo savo dienas.

mil. dol., jos pirmininkas’j kaupu. Juk ne kokia bažnyt- 
CanVančiTi VkTičiir'bpt Tat- niausiai būna pašlapinamai iš Austrijos. Jų užtekdavo1 Freeman gauna per metus kaimio davatkėlė, bet ”švie- 

Vvučn, RflmlnmmAnin’ ar i žemę bei' kurmiarausį mažiausiai bent keturioms algos su priedais 30,000 dol., - sus“ vyskupas Padolskis 
1 * 1 ar penkioms šienapiūtėms. į o sekr. Keenan net 48,000i 1948 m. rugsėjo 15 d. Miun-skirų kraštų Bendruomenių, x . 

aktingumą • Perinama
Aišku, iš tolimesnių kraš

tų nedalyvaus, kiek numa
tyta. Lengviausia jame da
lyvauti Kanados ir JAV 
bendniomenių atstovams, 
jie ir lems seimą.

Vienur tas seimas vadina-

Dalgė pustoma sidokliu 
rečiau, o pustykle dažniau, 
nes pustyklė ją ne taip grei
tai sudilina ir žymiai rečiau 
tenka plakti..

Mokantieji dalgę pustyk
le pustyti, sugebėdavo ja ir 
gražiais tonais paskambinti,

cheno bažnyčioje per pa
mokslą skelbė, kad neprak- 
tikuojąs tikybos pagal baž
nyčios reikalavimus yra ly-

Tiesa, būdavo ir rusiškų , dol. Jos 11 viceprezidentų 
dalgių, bet jos nebuvo to- į gauna po 18,000 dol. algos 
kios geros, kaip Austrijos ir priedų iki 10,000 dol. 
dalgės. Milioną narių turinti ma-

Dalgių patys lietuviai ne- šinistų unija turto turi 26 gus gyvuliui ir su tokiais as- 
daiydavo, tad ir pirkdavosi i mil. dol., jos pirm. Heyes per į menimis reikia elgtis kaip su

mas Pasaulio lietuvių seimu, j taip sušaukti piovėjus pava-

kitų šalių pagamintas. Su 
gera dalge nesunku buvo ir 
geni pioveju tapti.

kitur Pasaulio lietuvių bend-i liuoti ar prie valgių ir, bai-1 Valio dalgelė, valio! 
-------------a — j—v.---------- žalioj pievelėj, valio!ruomenės seimu. Paskutiny
sis pavadinimas jam ir tetin-

gus darbą, namo grįžti.
Ir mūsų apylinkėje buvo

Valstijose bažnyčia yra at-. las lanko beveik vieni juo- ka, nes jo atstovais tegalės! atsiradusių kitokių negu mū- 
skirta nuo valstybės, ir vai- dūkai. Bet kai jiems paaiš-j būti tik tie, kurie Bendruo- siškiai dalgiakočių — tokių

menės organizacijai priklau- išlankstytų kumpakočių. Jie

metus su priedais gauna ! gyvuliais.
28,000 dol., sekr. Walke 
32,000 dol., o 11 viceprez. 
nuo 14,000 iki 20,000 dol. 
algos ir priedų nuo 4,000

Valio dalgė, valio kotas, Į iki 12,000 dol.

Ar ta nuomonė tolima nuo 
inkvizicijos įkvėpėjų ir jos 
vykdytojų? O juk vėl "švie
sus“ kunigas, net daktaro ti
tulą turįs, tik šiomis dieno-

Ir neplautas pievos plotas; Turtingiausia yra anglia-j mis Drauge rašė, kad inkvi-
kasių unija, kuri turto turi; zicijos dvasia seniai mirusi.Valio, valio! pievelėj kvap

nioj.
Antanas J. Jokūbaitis

(Aia neturi teises mokyti vai-i kinta, kad tame priemiesty 
kus religijos, kurios dargi' daugiausia juodveidžių li
ne visi nori. i gyvena, tada jie pradėjo

— Kaip tai ne visi? Juk skųstis, kad tų mokyklų
į Dievą tiki visi. i trobos yra prastos, mokslas

— Ne, tėve, ne visi. Vy- visai žemas ir tt. Bet šitie jų 
riausiam teismui buvo pa- priekaištai taip pat buvo su
duoti du skundai dėl poterių mušti. Mokyklų valdyba pa- 
ir Biblijos skaitymo mokyk- rodė, kad visoms mokyk
lose. Vienas skundas iš Pen- įįloms mokslo programa yra 
sylvanijos miesto Philadel- nustatyta vienoda, mokslo 
phijos, o antras iš Marylan-. vadovėliai yra tie patys ir 
do valstijos, Baltimorėsmokytojai yra visi išlaikę
miesto. Tėvai skundėsi, kad į egzaminus ir visi lygiai kva- —------------ -------— —
jų vaikai mokvklose kasdien ’j lifikuoti. O jei viena ar kita būdu sau pajungti ir Vyriau 
yra verčiami skaityti Bibli- 5 mokykla yra jau nebenauja,» šią Lietuvos Išlaisvinimo
ją ir kalbėti ”Tėve mūsų“, j tai tokių yra po visą Bosto-J Komitetą, kuris savo manda- . T. . » . . ,.
Panaši praktika buvo jau už-i ną, tačiau visos jos geros. I tą atsivežė iš Lietuvos, ir,Inamių—žvirblių, pelių, ziur ių. - i un su j, jos ą 
drausta New Yorke, bet ki- Galų gale pasirodė, kad J Amerikos Lietuvių Tarybą, kasdien lanko ir varna. Naslės Daugienes kieme n jos ma-

— politikieriai manė, kad I juodveidžių agitatoriai, ku-| kuri jau virš 20 metų Jung- žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,
; ju neliečia. Philadelphi-į rie kelia tokį lermą dėl mo-i tinėse Amerikos Valstybėse

vadovauja Lietuvos laisvini
mo darbams.

so, o jai tepriklauso labai buvo iš Kuršo (Latvijos) ir 
nedidelis lietuvių procentas. • turėjo sraigtais prisukamus, 

Seimo darbotvarkėje yra ne dvigubus, kaip mūsų, bet j 
taip pat klausimas ”PLB pavienius rankavėtus, taip 
vaidmuo Lietuvos laisvini
mo darbe“. Koks bus tuo

ADMINISTRACIJOS
. , , , . v PRAŠYMAS

pat ir dalgės koja buvo pn- 
tveriama ir priveržiama “Keleivio

klausimu seimo sprendimas, sraigtais prie .dalgiakočio, ja prašo mielųjų skatytojų, 
sužinosime po seimo, o da- Bet tos latviškos ar vokiš- kurie keičia adresą, prane- 
bar iš spaudos žinome, kad kos dalgės ir tokie jų dai- iant naująjį adresą neuž* 
Bendruomenės eilėse esama giakočiai mūsų žmonėse ne- miršti parašyti ir senąjį, 
žmonių, kurie nori ir visą
lietuvių politinį veikimą su
telkti Bendruomenėje ir tuo

105 mil. dol., o pensijų fon
de yra 100 mil. dol.

Jos ilgametis vadovas, da
bar išėjęs į pensiją, Lewis 
gauna 50,000 dol. pensijos,
tiek pat gauna dabartinis! 

administraci* • prezidentas Kennedy, o vi-

Ko verta jo nuomonė tokių 
faktų akivaizdoje?

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo- 
cepirm. Bovle ir sekr. Owens gienės Lietuvos istorijos ke
po 40,000 dol. algos ir po ke- lis egzempliorius. Tai dt- 

Ižiausia ir visiems supin
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių ’ 
X—___ • _ ~ • li* __ i:.. xc«^i*L'iii Ti fm~5 čuni inc kioma

tur
tas jų neliečia. Philadelphi- ‘ rie kelia tokį lermą 
joje net vidurinėse mokyk-;, kyklų "segregacijos“, patys 
lose Biblija kas rytas buvo ' vaikų neturi, Bostone negy- 
skaitoma per garsiakalbį, ir i vena ir apie Bostono mokyk- 
visose klasėse mokiniai su- ? lų tvarką nieko nežino. Dėl 
stoję turėjo skaitomus žo- 3 to ir jų suorganizuotas ”mo- 

susmuko.

Bendruomenė JAV buvo 
kuriama lietuvių kultūros 
darbui vadovauti, bet vėliau 
į ją susimetė politikieriai,

unvipjv ? ------- c?
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 

! ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

lis tūkstančius priedo. Vykd. 
tarybos nariai gauna algos 
nuo 13,000 iki 19,000 dol.

Kaip matome, unijos turi įr daug paveikslų. Kaina 12 
sukaupusios didelius kapi-1 dolerių
talus, ir jų vadovai gauna —------------------------------
visai neproletariškus atlygi-j KNYGOS JAUNIMUI
nimus. i --------

______________________ t MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS. J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

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

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

KONSULATAS IEŠKO

Bartulienė-Prabulytė, Ieva. ir 
Prabulis. Jonas, kilęs iš Strum- 
bagalvių km., Seinų ap.

Beneta, ar Benetis, Konstan
tas. Ptro sūnus, iš Raguvėlės, 
Raguvos vi., gyveno Pittsburgh.

Brencius, Antanas, atvykęs 
Amerikon 1949 metais.

džius kartoti. Baltimorėje • kyklų boikotą^ _______  . ---------- ..............
tas buvo praktikuojama net j Be reikalo tėvas buvai nusi-i kurie, nesugebėdami bend- ’ saka dailininko A'iktoro SimankevKuaus gausjat i liustra o-
aukštojoj mokykloj, poli-jį gandęs. rai su kitais politinio darbo; ta.’Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams Buzius, Kazys, is Seiyėnų dv..i
technikos institute, o kai vie- į — Nu, tai dabar aš dar dirbti tam reikalui skirtose j ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, i Kauno ap.. Amerikoj dirbo ang-
nas studentas atsisakė bibli-ri norėčiau žinoti, kaip bus su organizacijose, sumanė ”po- 
ją kartoti, tai prasidėjo per-Į poteriais, kuriuos, sakai, vy- litikuoti“ Bendruomenėje, 
sekiojimas. Ne tiktai jis ne-1 riausias sūdąs uždraudė kai-! Tikrieji kultūrininkai ne
turėjo ramybės, bet jo moti- bėti. Ar tai reiškia, kad aš turėtų leisti jiems to daiyti.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

lių kasyklose.
Gadeikis, Vincas. Adomo sū

nus, gimęs Akmenėje, gyvenęs MtLYNT KARVELIAI. Aloyzo R*. 
...... i rono apysakaitės vaikams, 69 psl.Mažeikiuose. v.h.. ...........................
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MOTERŲ SKYRIUS
BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Vienišas žmogus
(Tęsinys)

Aukštai ant kalno masyvo, apsuptas debesų skarų, 
akmenskaldis matė žemai apačioj krutant žmones, lyg 
mažas kirmėles, girdėjo lyg iš po žemių jų patyčias, juoką 
ir nieko jiems neatsakė. Gerai žinojo, kad jie jo vistiek 
nesupras, kaip nesuprato slėnyje, jam traukiant per žemę, 
kai jis sustodavo jų sodybose kaip pakeleivis poilsio. 
Vienišasis žmogelis tik dangun rankas iškėlė, skųsda
masis:

— Viešpatie, kaip jie juokiasi! Ir tai yra žmonės, ku
riuos aš myliu, dėl kurių aš griaunu kalną! Jiems priklau
so visa žemė, derlingi laukai ir kloniai ir turtingos minera
lų kasyklos. O jiems vis dar negana Jie vis dar nesotus, jie 
vis dar geidžia daugiau! Jiems permaža žemės jųjų sody
boms, permaža dirvų, permaža vaisių, jų laukų ir sodų 
pagimdytų! Jie veisiasi greičiau už vabalus, kirmius ir 
drasko ir ryja vienas kitą dėl turto, dėl žemės gabalo... O 
aš — Tu matai, Viešpatie! — kaip beprotis, užkopęs sta
čias uolas, noriu jas suskaldyti, susprogdinti, kad pada
ryčiau daugiau jiems vietos... Nes žemė jiems permaža! 
Bet ar užteks man jėgų? Padėk man, Viešpatie!-------

Maldavimas sustiprino keistuoli vyrą. Jo veidas vėl 
spindėjo drąsa ir ryžtu. Jis vėl laužė, sprogdino uolą. Kas
dien auštant jis kopė i kalną. Ištisą dieną siūbavo kūjį, ka- f 
lė kaltu skyles uolose, dėjo dinamitą. Ir kalno masė spro-; 
go, aižėjo, iro griuvenom. Ji dilo, mažėjo, kaip mėnulio 
delčia.

Vakarais, saulei nusėdus kalnuose, jis leidosi nuo 
kalno pakalnėn, visas dulkinas, saulės nudegtas, trošku
lio kankinamas. Čia saugioje oloje buvo jo guolis. Nuvar
gęs krito jis ant minkštų samanų patalo gaivinančiam po
ilsiui. Maistui jis rinkosi šykščius laukinių medžių vaisius, 
žoles ir šaknis, lyg atsiskyrėlis tyruose. Troškulį malšino 
gaiviam šaltiny, trykštančiam kalno papėdėje.

Sykį kalnavertys, ilsėdamasis naktį guolyje, sapnavo 
keistą slėpiningą sapną:

Mosuoja jis kūju, lauždamas skeveldras. Aplink vien 
susprogdintos uolos nuotrupos. Staiga jo ranka susilaiko. į 
Priešais jį — nuostabaus grožio pražydusi vijoklinė rožė. j 
Ji kyla aukštyn, apkabindama uolą savo kvepiančiom Į 
rankom.

— Neliesk manęs, palik mane čia žydėti! — girdi jis į 
rožės kuždesį. — Aš dar tokia jauna, tik pradedu žydėti j 
ir trokštu dar gyventi: džiaugtis saulės šiltais spinduliais, j 
kurie mane bučiuoja, vabzdžiais, kurie mane lanko, ir į 
žydėti, kvepėti, vilioti samanes bites ir džiuginti tavo• 
vienišojo akį ir širdį. Leisk man toliau augti ir klestėti!• 
Neliesk, nežudyk manęs jaunos! O!-------

— Tave... o, ne!.. Tu pergraži, uolos papuošale! Man i 
laimė regėti tave ir gerti tavo gardų kvapą, lyg bitei medų. 
Tu tikra bičiulė mano vienatvėje! Nebijok, aš tavęs nežu- i 
dysiu, uolos nesprogdinsiu !..-------

Ir vienišasis vyras nuleidžia kūjį ir kaltą, pertrauk
damas savo darbą. Jis lenkiasi prie rožės, kaip prie nuo
stabaus švento paveikslo. O jos žiedai alsuoja ir virpa, 
tartum gyvos, atviros širdys.

Meile apsvaigęs, jis tiesia rankas į rožę:
— O, leisk man tave pabučiuoti, gražuole! Leisk 

man atsigerti sulčių iš tavo žiedų!..
Ir kalnavertys lūpomis siekia rožės... Bet staiga vi

joklinė rožė pavirsta milžiniška gyvate su šimtu galvų ir 
krūvinių čiulptuvų. Ji piktai sušnypščia, apsivynioja rete
žiu jo kaklą ir smaugia... Ir įsisiurbia į lūpas geliančiu 
čiulptuvu-------

— Ach! Gelbėkit! — šaukia jis išgąsty ir skausme; i 
trokšta, negalėdamas atsikvėpti ir pabunda.

Šiurpas perėjo pabudusio vyro kūnu. Jis stebėjosi 
sapnu. Klausė save, ką tas keistas sapnas galėtų reikšti. 
Gal apsivylimą? Klastą? Paspęstas priešų pinkles? Ar 
tikrai lemia nelaimę? Ilgai jis mąstė., spėliojo, bet veltui. 
Sapnas liko jam neatspėjama mįslė. Ir jis numojo į tai ran
ka.

Daug laiko prabėgo. Daug vandens nutekėjo žemės 
upėm. Daug žvaigždžių nuo dangaus į nakties bedugnes 
nukrito. Kalnavertys keistuolis baigė sjfrogdinti uolų 
likučius.

Lietūs lijo, sniegai snigo ir tirpo, šaltis geležiniais 
dantimis, lyg stebuklingomis replėmis, kramtė, gniaužė
ir trupino pamažu skeveldras------- Jos aižėjo, sproginėjo
ir tolydžio darėsi mažesnės ir mažesnės, kol pagaliau virto 
žvyru ir smėliu. O vėjai ir paukščiai atnešė visokių žolių 
ir krūmų sėklų,- kurios drėgmėje dygo, kerojo, augo ir 
vešėjo. Ir ten, kur prieš daugelį metų kalnas padangėn 
galvą kėlė, temdydamas saulę, kur vieni ereliai lizdus 
tesuko — ten dabar, lyg per koki stebuklą, tiesėsi platūs 
laukai. O per juos vingiavo upė, it pilkas kaspinas. Ir jos 
vandenys, atmiešti kalnaverčio prakaitu, teikė laukams 
drėgmę ir derlumą.

(Bus daugiau).

KELEIVIS, 50. BOSTON

GENEROLAS IR KUNIGAIKŠTIENĖ

Filmoje viskas galima. štai generolas A. Roberts pa
sitinka kunigaikštienę Giorianą (aktorę Margaret Ru- 
therford) pūslėtą kramtomąją gumą įsikandęs. Paga
mintas filmas Pelė mėnulyje*4 tyčiojasi iš tu, kurie 
jau savinasi mėnulį jo dar nepasiekę.

1941 METAI

J. Kruminas

Tolumoj baubė rūsčios kanuolės, 
Orą drebino gaidos jų žemos.
Ir trispalvę iškėlė jaunuolis 
Tąją dieną viršum savo namo.

Sunerimusiam popiečio vėjuj 
Tautos Himnas lietuvį pravirkdė. 
Himno žodžiai pro šūvius praėjo 
Ir atėjo lietuviui į širdį.

Ir pasakė: — Imk šautuvą rankon, 
Ir pridūrė: — Dalia taip išpuolė. 
Griaudė rūko uždusę patrankos, 
ir į gatvę išėjo jaunuoliai.
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kiekiais dėti į verdančius Adele Smith iš Lake Forest, tės: — Dalia Tumaitė ir Ni
jolė Šležienė-Makaitytė.riebalus taip, kad jie neat-, III., kuri irgi baigė mokslus.

austų. Iškepti, sudėti į įyką1 Ta proga Stevensonas pasa- p
ir apibarstyti druska. Bulvių1 kė pagrindinę kalbą mokslo ____________________’
šiaudeliai yia geia> garny-! baigimo iškilmėse. Baigusių-1 Lipa, kaip atbula karvė į me- 
ras pne mėsos, žuvies ar jų W1 ir dvi lietuvai. dj.
daržovių valgių.

HARVARDO DIPLOMAI 
| MOTERIMS

Saugokimės vasaros pavojų
■ ■ ■ ■■ t z

Jau prasidėjo vasara, o su su kuo nors kitu ir niekada 
ja ir to meto pavojai. Jų yra ‘ nesimaudyk tuoj pavalgęs, 
nemažai, bet protingai ei-j Daug jaunimo nuskęsta
giantis ju galima išvengti. į nardydami. Tėvai turi steng- 

Visiems tinkamas patari- • tis savo vaikus nuteikti būti 
mas — vadovautis sveiku i atsargius maudantis ir nar-
protu ir nepamiršti, kad ne
pakanka žinoti saugumo 
taisykles, bet reikia jas vyk

dant.

Harvardo universitetas, į- 
kurtas 1638 metais, yra se
niausias ir garsiausias uni
versitetas Amerikoje. Jis yra 
garsus ir visame pasaulyje. 
Šitą universitetą yra baigę 

. labai daug garsių mokslinin
kų, literatų, dailininkų, vals
tybininkų, finansininkų, pre- 

! kybininkų, advokatų, gydy- 
• tojų, inžinierių ir daug kitų.

Harvardą baigusieji dau
gely mokslo, meno, biznio ir 
kt. šakų buvo naujų principų i 
kūrėjai. Harvardo universi-j 
teto auklėtinių kūiybinė ga- j 
lia yra labai aukšta, todėl { 
ambicingos mergaitės svajo- i 
damos apie savo būsimą vy
rą, sakydavo, kad jos norin
čios gauti princą arba ”Har- 
vardo vyrą“.

Iš tikrųjų, monarchijoms i 
nykstant, nemaža "Harvar
do vyrų“ yra reikšmingesni 
ir galingesni už anuos prin- ' 
cus. Pavyzdžiui, Jacąuelinei 
Bouvier ištekėjo už senato-Į 
riaus, dabar prezidento John į 
Kennedy, taigi ji gavo gana ■ 
galingą "Harvardo vyrą“. 
Abu prezidentai Roosevel- * 
tai—Theodoras ir Franklin' 
Delano—buvo baigę Har
vardo universitetą. Dabar 
nemažai Harvardą baigusių 
yra vyriausybėje, valdžios 
administracijoje ir vyriau
siam teisme. Yra sakoma, 
kad vyriausybės patarėjų 
dauguma yra iš Harvardo. 
Kažkas paklausė dabartinį 
Žemės ūkio ministerį Free- 
maną, kaip jis iš Iowa uni
versiteto papuolė į tokią 
aukštą vietą? Visi žino, kad 
Freeman turi pakankamai 
aukštų kvalifikacijų savo 
tarnybai, bet jis parodė di
delį sąmojų atsakydamas į 
tokį provokuojantį klausi
mą taip: "Labai paprasta, 
kodėl aš patekau: Harvar
das neturi agrikultūros de
partamento !“

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

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

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.............................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
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.
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina............................................................  $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ............................................................ $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ........................................................ $2.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityta ir Kitam Dovanoti

dyti.
Vasarą bus pilni paeže-

riai ir pajūriai, daugybė velis turi turėti gyvybei ap- 
žmonių maudysis, nardys ir! saugoti priemonių kiekvie- 
laiveliais plaukios, čia ne-; nam asmeniui. Niekada ne
laimių bus daug mažiau, jei plaukiok laiveliu, jeigu jame 
bus vykdomos bent kelios nėra žmogaus, kuris turi pa- 
paprastos taisyklės. tyrimo.

Maudykis tik leistose vie-j
tose ir niekada ne gilesnė- Vasaros saulutė maloniai 
se, negu žmogaus ūgis. Venk i šypsosL bet nereikia per
plaukti vienas, visada plauk! dauS ir & pasitikėti ir be 

: atodairos ja džiaugtis.
—---------------------------------- j Saulėje kaitintis reikia

VASARAI j pradėti pamažu. Pradėkime
nuo 10 minučių ir tą laiką 
palengva ilginkime. Ypač

Atsargumas reikalingas ir Paprastai yra kalbama a- 
laivėliais plaukiojant. Tik! pie Harvardo vyrus. Kodėl? 
geri plaukikai turėtų jaisi Dėl to, kad Harvardo kole- 
plaukioti, ir kiekvienas lai- į gija yra tik vyrams. Moterų

Nathan-Strong New Yorke 
rodo tokią suknelę vasarai.

būkime atsargios su mažais 
vaikais, nes jų jautri odelė 
greičiau nudega. Reikia il
gai neleisti ant jų saulės 

: spinduliams kristi, jų oda 
turi būti kuo nors pridengta.

Ir kelionėse reikia atsar
gioms būti, nes karštomis 
dienomis žmonės skuba grei- 

į čiau pasiekti norimą vietą,
• todėl ir visokių nelaimių 
i daugiau įvyksta. Sveiku pro- 
j tu ir čia vaduokimės. Taip
• elgdamosios turėsime vasa- 
! rą laimingesnę ir malonesnę.

SMM1MNKEM

ten nepriima. Mergaitėms 
buvo įkurta Radcliffe kole
gija prie pat Harvardo. Abi 
kolegijos turėjo daug bend
rų profesorių ir bendrų pa
skaitų. Gi Radcliffe kolegi
jos mergaitės aukštesnių 
laipsnių gauti (magistro iri 
daktaro) eidavo į Harvardo 
universitetą. Reikalas pri
brendo duoti visus laipsnius 
iš Harvardo universiteto. Ir 
jau šiemet Radcliffe kolegi
jos studentės pirmą kartą is
torijoj gavo Harvardo uni
versiteto diplomus. Taigi 
šalia "Harvardo vyro“ jau 
atsiranda ir "Harvardo mo
teris“. šių metų Radcliffe 
laida yra tos pirmosios 
"Harvardo moterys“ Iš viso 
tokių buvo 290 merginų.

Šita laida esanti "labai 
šviesių mergaičių būrys“. 
Iš jų apie 40% sieks įsigyti 
aukštesnių mokslo laipsnių; 
10 gavo Fulbricht stipendi
ją, o 12 Woodrow Wilson, 
25 išrinktos į Phi Beta Kap- 
pa. Baigusiųjų tarpe yra se
natoriaus Harold Stassen 
duktė ir senatoriaus Stuart 
Symington anūkė, žinomų 
profesorių Paul D. Bartlett, 

i Oscar Handlin, Harry Le- 
I vin ir kt dukterys. Adlai

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
v»«ais .......................................... $4.00
kais“ 8L2&

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. toko į- 
domfis atsiminimai, 477 psL, kai
aa .......................................... $6.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkk 
istorinis romanas ii žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

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

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus** 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psL, kaina....$6.00

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

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

464 psL Kaina ......................... $6.60

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73. 
psL, didelio formato, gera popie
ra, kaina......................................$2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų. 180 pal. Kaina .. $2.00

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

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

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ............................. $1-26

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina...................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 
lepiai. Kaina

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin- 

*'» Galaidai. Paulius 
ga su 
popieriuje.

$<uoo

aunė, didelė kny-

$8.50
TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Kairys, daugybė pa
veikslų, 896 psL, geras popierius,

Bulvių šiaudeliai

Nuskustas bulves nuplau*____ __________ __________
ti, nusausinti ir sutarkuoti Į Stevenson atvažiavo aplan- 
burokine tarka. Nedideliais kyti savo krikšto dukters

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis.

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

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

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

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

kUlztL A5 KETiiStiU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain 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. Karna ........................... 50c.

I ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū- 
! su rašvtojos pirmojo karo metu

Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puriaoisi. 
kaina .........................................50 Ct

T8E.TUSTEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie <ra!o tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų *vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl’ gera 
popiera. Kaina ........................ $5.0?

MAŽOJT LlE’rU VA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J, 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl„ 

a ... ....... $5.00,

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis rx> 
$2. ara visos 3 dalys........... $6.06

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 jvairių lietų, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu 
132 puslapiai, kaina...............$1.2$

VISUOTINAS TVANAS. Ar priėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas 1 Kaina...........26 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, naš
iausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kab 
Kaukazo išponis buvo paridaręs 
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 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL. 
RE8, 32 psl., kaina......... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- 
t NEŠIM AS, arba kodėl mūsuose n$» 

ra vienybės. 80 psl- kaina .. $1.0$

Užsakymus ir pinigus prašome dusti šiuo adresu: 
KELEIVIS

(3fl E. Broodvray ------- t ■ So. Boston 27, Masa.

i
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Antroji JAV Ir Kanados Lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyksta 1963 m. liepos 7. dieną 2 vai. 30 min. po pietų International Amphitheatre 

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

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

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

VIETINĖS ŽINIOS
AKLA KONTROLĖ

Tokią kontrolės komisiją 
turi So. Bostono lietuvių pi
liečių draugija. Tai labai 
aišku buvo išklausius jos 
protokolą draugijos susirin
kime birželio 20 d.

Pagal draugijos įstatų str.
82 — "kontrolės komisija 
tikrina ne mažiau du kartu 
metuose visą draugijos ir jos 
valdybos veiklą ir draugijos 
vedamą biznį“, o pagal str.
83 — "padarius pusmetinį 
ar metinį patikrinimą, kont-

| pareigojo valdybą minėtas 
pajamas atskirai žymėti.

Naujasis vedėjas davė ir 
kitą progą kontrolės komisi
jai dar labiau akis pratrinti 
ir aiškiau pamatyti, kas 
draugijos veikloj dedasi.

Kontrolės komisija savo 
protokole pažymėjo, kad se
najam vedėjui buvo moka-

rolės

kėti mažesnį atlyginimą, ne
gu tam, kurį valdyba rado

Ką reiškia 021? MEDELIŲ IR GĖLIŲ 
PARODA

reikalinga atleisti draugijos Nuo liepos 1 d. JAV paš- 
labui. Taip susirinkime yra tas įveda naują paštų žyme-! 
pranešęs pats draugijos pir- jimą. Bostono pašto distrik- 
mininkas adv. John Grigą- te iki šiol prie adreso žymė- 
lus. i jome pašto numerį

1 d. reikės

ma ekstra po $15 savaitei
išlaidoms, kad jis galėtų vo pareigi mok^riti, brt 
draugijai naudingiems as
menims "fundyti“, bet tuo 
reikalu nėra jokio oficialaus 
valdybos nutarimo. Mokėta

komisija surašo aktą J ir tiek, bet kuo remiantis?
Tai turėjo kas nors iš valdy
bos žinoti. Jeigu to nežinojo 
visi jos nariai, tai turėjo ži-

jis eina, kur buvęs, ir vėl klau- 
! šia, ar čia gyvena Rabinovičius?, 

— Taip, — atsakė jį pasitikęs J
Hamburge (Vokietijoje) Į tas žmogus 

atidayta tarptautinė sodų j _ kodįl Umsta du tortu
----------- „— dekoratyvinių medelių ir ge- ....... ...

jome pašto numerį nuo 1 iki'lių paroda, šioje parodoje atsake., kad c negyvem ;
~ J dalyvauja 39 įvairūs kraštai, ' Rabinovičius patraukė pečius,

bet iš komunistų valdomų parodė ranka į savo butą ir pa-
Keistesnio nutarimo nebe- 99, o nuo liepos 

gali būti. Naujasis vedėjas prie senųjų skaičių pridėti 
prakrapštę akis kontrolės C21, todėl, pavyzdžiui, W. 
komisijai, ji jo įvestą tvarką' Roxbury reikės žymėti jau 
užgyrė ir tuo pačiu pripaži
no, kad senniau buvo nege
ra ir kad naujas vedėjas sa-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

sakė:
— Tai tamsta šitai vadini gy

venimu ?
II

Chruščiovui, matyti, nusibodo 
įvairūs pasklidę pikti juokai, to
dėl jis įsakė slaptajai policijai

čiai. Paroda tęiis iki spalio'suiinoti' kas iuos leidžia
Po dviejų savaičių policija 

pranešė, kad tai Rabinovičiaus 
darbas.

Chruščiovas, nieko nelaukda
mas, nuvažiavo pats pas Rabino-

kraštų nėra nė vieno. 
Parodą atidarė Vokietijos

prezidentas Luebke. Atida
ryme dalyvavo Vokietijos 
Federalinės Respublikos mi- 
nisteriai, diplomatinio kor
puso nariai ir kiti aukšti sve-

02132 (buvo tik 32). Pana
šiai teks daryti ir kitur gyve
nant, tik Kenmore paštas, 
dabar turėjęs N»r.l5, gaus 
Nr. 02215. Tas 022 priedas 
bus duotas ir naujam Bosto
no valdinių pastatų rajonui 13 d. Tikimasi, kad parodą

J *--------i aplankys 6-7 milionai žmo-
reikalinga. nių. Anglai parodos proga

Naujas paštų žymėjimas. atsiuntė Hamburgan savo 
pagreitins pašto darbą. Di- i laivą-miestelį "Orion“ su

atlyginimą tam naujajam 
siūlo mažesnį, negu tam, ku
rį atleido. Kokia išmintimi
tokį nutarimą darant vaduo-’ ir naudojamas kitur, jei bus 
tąsi, aš negaliu suprasti.

Per gegužės mėnesį paja-dviejuose egzemplioriuose, 
kurių vieną patiekia valdy-
bai, antrų perskaito arti- v.si jos nana., tat turėjo z.- ?11311 vadinasi josios įstaigos, kurios jau
miausiame drauguos sus.-, not. bent ’V.daus reikalų daugiau negu pajamų $156, turi speciali^ mašinas, ga- 
nnklme • ! komisija“, o ypač buvęs fi- ka(iantn- ££2, „J

skirstyti, o netrukus ir paš
tuose bus mašinos, kurios 
mokės skaityti adresus ir

mų būta $11,155, o išlaidų

. i • bet kadangi mėnesio gale
Neatsimenu, kad revizijos nansų sekretorius, kuns ne-. buvo prekiŲ Jaugiau, negu 

komisija būtų kada nors
skaičiusi, kaip to reikalauja 
minėtas įstatų straipsnis, su
sirinkimui savo pranešimą, 
o paskutiniajame susirinki
me jos vienas narys net pa-

kartų kryžiavojosi taip daug| pradžioje $4S2, tai pe’lno Ii- 
ir nuoširdžiai dirbęs draugi;, ko $306 Reikia pastebžti(
jos labui. Turėjo tai žinoti 
ir kontrolės komisija, jei ne
būtų buvusi akla, nes tas 
mokėjimas ne vakar ir ne

kad gegužės mėnesį išmokė-

1,200 lovų. Laivas turi 207 
metrus ilgio ir daugiau kaip 
400 personalo. Laivo salėse 
publika kasdien gali pasi
šokti.

Parodoje savo pavilionus 
pagal tuos ženklus automa-l bei sodelius su savo krašto

vičių ir klausia jį:
— Drauge Rabinovičiau, aš

nesuprantu jūsų motyvų. Aš 
stengiuosi pagerinti piliečių gy
venimą, aš panaikinau priverčia
mojo darbo stovyklas, terorą, 
jau daugiau yra gyvenamųjų
patalpų, jau pakanka drabužių, | LIETUVOS 
mėsos ir sviesto jau vis dau 
giau...

Tuo

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina ...................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

reiškė, kad tai ne jos parei- šiemet buvo pradėtas. Bet ji 
ga. Negirdėjau ir 1962 m. ’’ 
draugijos veiklos ir apyskai
tos patikrinime akto, e pa
skutiniame susirinkime val-

buvo akla ir nematė ir tur
būt nebūtų mačiusi, jei ne
būtų senasis vedėjas atleis
tas ir naujajam tas priedas

dybos sekretorius perskaitė 
revizijos komisijos gegužės 
4 d. protokolą, kuris telietė į nevienas susirinkimo daly

nebemokamas.
Todėl nenuostabu, kad ir išsiuntinėjo raštus ir prašo

ta visokių draudimų apie'tiškai suskirstys visus laiš-! 
$900, o tai nėra mėnesinės : kus.
išlaidos. , pašto viršininkas prašo

Naujų narių nebuvo, per j laiškų siuntėjus žymėti laiš- 
paskutinį mėnesį mirė du1 kuose naujuosius pašto nu- 
nariai, kurie buvo pagerbti, merius, kurie bus visur pa-
^u23iz\<xujjiiiiv miuuuc. |

A. Matjoška priminė, kad 
kongresmanas Daniel Flood NAUJIENA

augmenija ir net restoranė
lius turi kiekviena čia daly
vaujanti valstybė. Parodos 
viduje yra mažas traukinys, 
o į pakraščius (parodos plo
tas tęsiasi kilometrais) va
žiuoja specialus autobusiu
kas su atvirais vagonėliais. 
Viršum parodos, 20 metrų 
aukšty, įrengtas "traukinys

momentu Rabinovičius

na
ŽEMĖLAPIS kai- 
........................... $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina .......... ..................... $0.20

nutraukė Chruščiovą, sakyda->DgL PINIGŲ, 3 veiksmų dra-

šių metų kelių mėnesių veik
ią.

Iš jo paaiškėjo įdomių da
lykų.

Komisija įpareigoja val
dybą atskirai žymėti laidotu
vių vaišių, kurios rengiamos 
draugijos salėje, pajamas. 
Kol buvo senasis draugijos 
reikalų vedėjas, tas nebuvo 
daroma. Sakoma, kad tos 
pajamos buvusios į kasą į- 
nešamos, kaip tai daroma, 
pardavus alaus stiklą ar ką 
kita. Kaip ten buvo ar ne
buvo, bet naujasis vedėjas

vis klausė, kame buvo kont-
rolės komisija iki šiol, jei ne- Rules, House of Representa-, 
matė neteisėtų dalykų. Atsa- j tives, Washington 25, D.C.), i 

kad jis duotą eigą sumany
mui įsteigti atstovų rūmuose 
Pavergtųjų tautų komitetą. 
Valdybos pirmininkas paža
dėjo toki raštą parašyti ir 
paragino narius tą patį pa
daryti.

J. V-gas

kymas vienas: ji buvo akla 
ir todėl negalėjo savo parei
gų tinkamai eiti O tokia di
delė draugija turėtų turėti 
ne aklą, bet tikrai šviesių a- 
kių kontrolės komisiją, ku
ri viską gerai matytų ir tin
kamu laiku visuotiniem susi
rinkimams savo išvadas pra
neštų.

Ir dar vienas įdomus tos 
komisijos nutarimas. Ji sa
ko, kad valdyba neapgalvo-

tokią tvarką palaikė netin- tai moka naujajam vedėjui 
kama, ir jis tas pajamas at-
skirai į knygas įrašė

Kontrolės komisija, ma-j sybė, nes, kaip matėme, nau-
tyti, senąja tvarka buvo pa-j jajam nebemoka savaitinio 
tenkinta, nes tik naujam ve-! priedo $15), nes jis neturįs 
dėjui kitą įvedus, praregėjo; praktikos tokiam bizniui va- 
ir todėl ir savo protokole į-* dovauti. Vadinasi, siūlo mo-

rašyti kongresmanui Ho- KeĮejvk, administracijoje ■' ?.nt s“ gondolomis-lop-
ward Smith (Committee on, gaIima gauti ir šias knygas: siais, kaip kalnuose slidtmn-

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

kam, kad būtų galima pa
žvelgti į parodą ir miestą iš 
viršaus. Be žymaus "Plan-! 
ten und Blumen“ nuolatinio 
fontano, kuris dienos metu

mas:
— Nikita, aš supratau, kad 

jūs atėjote klausti apie mano 
juokus, bet ne man savus pasa
koti.

Kodėl šaldytuvas tuščias?

Ypač Armėnijos radijo stotis 
sugeba kelti klausimus ir taik
liai atsakyti.

Štai kartą to radijo pranešė-
I jas kalbėjo:

kas dvi valandos paleidžia- i — Mėsos ir sviesto yra pa-

i a - 5 ’nzrc*»ivA i mas, 0 vakare 10 vai palei- . ... ’Jonas Aistis. POEZIJA., j - • j - • tuscias. Kodėl ?r dziamas vanduo su svieso-Joje yra šio žymaus poeto1

kankamai, bet mano šaldytuvas

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 

ną savo pažįstamam ar
tokį pat atlyginimą, kaip ir > kad geriausia dovana bus 
senajam (nors tai nėra tei-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. ____
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
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 Centrų:

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

uje yra siu žyniaus pueic į • - muzika dar vra iremr-’ atsakoma:
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- u įvairiausių]kitif fontanų f “ šaldytuv, pri-

na ir vandens tėkmių, kur gali
ma karštomis dienomis net

jungti prie radijo.

ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na .......................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina ................. $0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

draugui, tai 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje/’ 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $550

Kipro Bielinio 
iant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
~ kaiaa $6.00.

atsiminkite,

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

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

Ieškau moters su vaikais. 
John Žagaras,
4927 W. Commerce St. 
San Antonio, Tex.

' ir kojas atsivėsinti.
Gėlės bus pritaikytos me

tų laikui ir šešis kartus kei
čiamos. Pavasarį vyravo tul
pės. Dabar jau laukiama ro
žių.

Gėlių laukai gražiai

Ieškau savo pusbrolio Justino į 
Tu piko, gyvenančio kažkur New 
Jersev valstijoje. 1909-1910 m. 
gyveno Elizabeth Port. Prašau 
jį patį atsiliepti arba jį žinan
čius apie jį man pranešti:

Simon Rakauskas, Box 323,
Beverley Shores. Ind.

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

• Biznio kortelių
• Spmndin/tų vokų
• Lcoikamt antgalvių
• Pnųramą ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijom* ptatų or blankų

“Keleivio" spaustuvė padarys Tamstoms 
ir prisiųa. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
63$ E Broadvrąy, So. Boston 27, Msos.

AUKOS ALSS 
SUVAŽIAVIMUI

Amerikos lietuvių social
demokratų sąjungos šuva-j 
žiavimui, kuris buvo New 

.. t Yorke Fesival restorano sa-
olanuoti kalneliais nakalnT! lėje’ prie atsil*stl* ^eikini* 
pianuoti Kalneliais, pakalne-, pridėjo ir aukų:

Keleiviečių auka $100.

SIELOS BALSAI, J. Smelsto 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .......................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka- 

’ryš, 225 psl., kaiira .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..........................................$0.15

kai gėlės sužydi, praeivis ga-r i* • ” • i P° $25: ALSS 71 kp., Aį™® d d-r! P20t? |V®1’ LSS 60 kp. ir ALSS 19 kp. 
naspalvių gėlų, kurios .s- Po?loKanados lietuvpiu 

i skirstytos gerai ^planuotais sociaIdemokratu 
laukeles. Na,belo,parodos centr0 va)dyba, P. D7įjsSE.
plote dar galima pasižiūrėti Mikužiūtė, j. Vilčinskas, 
ir ,varnų paukštelių, tik ne ALSS 20 k A A
uždarytų, o laisvėje.

J. C.

SOVIETUOS JUOKAI

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi.. kaina ...................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS D’ STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina ................................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai- 
kaina ................................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina   ........................... $0.25

DATNOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ................................... .. $0.75

įJAUCIEa DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................. $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina ................$2.00

MONOLOGAI TR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

KA? YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psL. kai
na ...................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav
27.

Ambrozė su Stanioniu, S. 
Cibulskas, S. ir M. Michel- 
sonai, LDD 21 kp., V. Kal
velis, P. Brazaitis, LDD 7 
kp., ALSS 116 kp., P. Krau- 
čiukas.

Po $5: V. Paškevičius, B.
Rabinovičiaus juokai 

I
Gyventojų surašinėtojas at-J Spūdienė, V. Barčiauskas,

ėjo į vieną butą ir klausia, ar čia 
gyveną draugas Rabinovičius?

— Ne, — atsako išėjęs pasi
tikti žmogus ir užtrennkia du
ris.

Į Surašinėtojas grįžta į įstaigą, 
1 patikrina Rabinovičiaus adresą. 
J Jis atrodo tikras, todėl grįžta, 
l kur buvęs, klausią tą patį klau- 
I simą, gauna tą patį atsakymą ir

durys taip pat užtrenkiamos. 
Surašinėtojas vėl grįžta į į-

staigą, vėl tikrina ieškomo as
mens adresą. Klaidos nėra. Vėl

K. Bielinis 
Suvažiavimo prezidiumas

visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkoja.

Vieniem tu—didvyrių
palaiminta žemė,

Kitiem tu—nykštukų varginga 
tėvynė,

O man tu esi kaip smūtkelis 
prie kelio,

Kur laukia keleivio malda ir 
nakvynė

V. Mykolaitis-Putinas
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PADĖK1M JAUNIMUI!

Harvardo diplomą gavo 
Nijolė Šležienė

Reikalinga* valytoja* sinimą. Nuoširdus ačiū už tantiems tautiečiams. Visi 
--------  I aukas, kurių gauta $84, ir vi-1 prašomi aukoti pagal savoj

So. Bostono Lietuvių Pi- siems j minėjimą atsilankiu- j išgale. i
riiourri ioi Z ciomi

SAV-ON

Didelis būrys Bostono 
jaunimo, susispietęs j tauti
nių šokių sambūri, Onos 
Ivaškienės vadovaujamą, la
bai gražiai mus atstovauja
amerikiečių akyse, jų net di- I 
deliuose suėjimuose gražiai 
parodomi mūsų šokiai ir tuo O““"' 
būdu garsinamas lietuvių 
vaidas.

Liepos 7 d. sambūris vyk
sta j JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventę, 
kui i bus Chicagoje. Kelionei ( 
reikia daug lėšų. Sambūris 
jų neturi, todėl padėkime 
jam jų surasti.

Tuo tikslu sambūris šį 
sekmadienį, birželio 30 d. 
Brocktone Romuvos parke 
rengia gegužinę, kurioj sam
būris šoks Šokių šventėje 
Chicagoje šoksimus šokius.
Į Chicagą nedaug mūsų te
galės nuvažiuoti, bet tie, ku
rie sekmadienį atvyks į sam
būrio gegužinę, bus kaip ir 
Chicagoje buvę, nes matys 
tuos pačius šokiu*.

DR. STASYS JASAITIS

Ateinant; >eKmauien;

oinetą Dorchester.', kuris šiuo 
metu yra 581 Adams gatvėje. 
Pradžia kiekvienam sunki, bet 
dr. St. Jasaitis visas kliūtis įvei
kė, ir šiądien yra plačiai žinomas 
gydytojas ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautų žmonių tarpe. Dr. 
St. Jasaitis yra aktyvus ir lietu
sių visuomeniniame gyvenime 
ir pereitą sezoną buvo Lietuvių 

Klubo .pirmininkas.

Praeitą kartą buvo pra- liečiu Draugijai (368 West siems.
nešta, kad Radcliffe kolegi-' Broaduay. So Bostone) rei- Ta pačia proga noriu pra- 
. .... u j j. T kalingas valytojas (dzemto- nesti, kad Balfo įgalioti as- 
ją baigė n Harvardo diplo-, tfus). Atlvginimas geras, pa- menys lankysis namuose,
mą gavo Balta Tumaite Vė-; toy' da;bas. Kreiptis j ve-................... 1
liau sužinota, kad tok| pat ; d = -

į diplomą gavo ir antroji lie-: _ _______________ -
‘“V?-UŽ - N^, J. Glinecki. .veiktu
Šležiene. Todėl dabar tun-l _____
me dvi "Harvardo moteris“.

Northeastern universitetą

rinkdami aukas mūsų vargs- į

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

So. Bostone išnuomojamas 4 
kambarių butas, trečiame aukš
te, šildomas gazu, yra ”shewer“.

A. Andriulionis,
Balfo skyriaus pirm. i

GERIAUSIAI PASILSĖTI į
PER ATOSTOGAS I

ROOFING SIDING CO.

baigė Danutė Malėnaitė, o 
ne Melnikaitė, kaip anksčiau 
pranešta.

Brocktono mugė

Maisto krautuvės savinin-. • • - • *>«• S’iiuviua;? acca «/«*• v » <kas ir senas visuomenes vei- kaina $ 28 mėnesiui
kėjas Jonas Glineckis grį-į Kreiptis: 253 Goki St, So. 
žo iš ligoninės. Linkime jam Boston, tel. AN 9-1676. 
vėl giedrios nuotaikos, kokia
jį lydėjo iki šiol. IEŠKOMAS BUTAS

A. Čaplikas operuotas
Bostone arti pajūrio ieškomas 

3-4 Kambarių su baldais butas 
vasaros laikui.

Pranešti: Mrs. John Kairis, 
Conn., 

(26)

Jau 90 metų kasmet ren-
giama mugė šiemet prasidės į Inž Aleksa„dllli Čaplikui 
bn;zel.° 29 d Nuo liepos, 1, iigoninėj padatyta e7 nA“'"
tk. 6 d. bus arklių lenktynes.1 acija. Linkime greičiau

Muges proga lietuviai
ruošia birželio 30 d. iškil
mes prie Dariaus-Girėno ba
kūžės. Programoj dalyvauja 

ukaks! įr Bostono lietuvių tautinių
5 metai, kai ji> atidarė sa\o ka-j šokių sambūris. Pradžia 2

vai. popiet.

G. Senuta karinė*

draugijos valdyboje
Gediminas Senuta 

Brocktono yra išrinktas
iš

pasveikti.
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ir krautuvė įvairių prekių, 

Bendrai su Altos ir Bend- priderintų siuntiniams, pra- 
ruomenės skyriais buvo su- neša, kad pagal naujų cent- 
rengtas 1941 metų birželio ro susitarimą »u U. S. S. R.

Balfas dėkoja

išvežimų minėjimas, kurio 
pajamos teko Balfui.

Šiuo nuoširdžiai dėkoju Rymai sumokant vietoje nu. 
prel. Pr. Virmauskiui, ALT statytoji suma ir gavėjas

GARSIAME CAPE COD—
Osterville. Mass, Kurorte 

Prie atviro Atlanto jūros pliažo, 
pušų pavėsyje gražioje lietuviš
koje JANSONŲ vasarvietės 
viloje

“AUDRON®"
i * Viloje “Audronė” erdvūs 
j kambariai ir gražus pušynas —

parkas.
* šiltos Golfštremo srovės at
viro i ūros 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- 
i

409 W. Broaduay, So. Boston 
AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
Al Stecke F. Pukanasis 
Res.: 8 Faxon St. Natick 
Brockton 586-9272 655-0807

DOVANOS | LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti*

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8*2868

l'ė
skyriaus pirm. Vladui Bajer- 
čiui, Bendiuomenės skyriaus

VNESHPOLSYETORG į vimo kreiptis: E. Jansonas. 
. . . .. j 15 Ro’edale St., Boston 24. Mass
įstaiga bus priimama uzsa-, Te, 288-59999. Po birželio 15 d. 
, ■ . _i_. kreiptis adresu: Audronė-Janso-

nas, 87 East Bay- Road

Gegužinėj bus ir kitokių! Kultūros 
įdomybių, kurių jaunimas| Gero Pasisekimo jam ir ateity! 
visuomet sugalvoja. Bus vi-j
siems įdomu, malonu, links

Northeastern universiteto
Peishing Rifles oiganiza-j ievjčiui už talkininkavimą ir' motociklai, dviračiai, tele- 

c,JOS valdybą. Ta. yra kar.- atsisak nu0 surinktų*au.’ 
ne organizacija, ( kurią gal. Rų dalįes; jnž Vvtautui ,z.

_} pirm. Stasiui Griežei-Jurge-1 taisymu, pav. automobiliai,

- i j -L.*..- L-,, i Osterville. Cape Cod, Mass. gaus užsakytus daiktus, ku- Tel (Area617) 424-8425. 
rie bus aprūpinti dalimis ir

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

(—)

įstoti pasižymėję ROTC ka
detai.

ma, nes kame daug jauni
mo, ten ir senimas pasijun
ta atjaunėjęs. Todėl visi ši 
sekmadieni į mūsų žvaliojo 
jaunimo gegužinę. Gailėsis 
tie, kurie tą dieną sėdės na-

Tukstančiai matė šokėjus

mie ir nebus toje gegužinėj.1 ta liaudies šokiams, šoko 6 
_ ...... . .. tautų šokėjai, jų tarpe ii
Rengėjai laukia musų iš Qnn< Ivaškienės vadovauja- 

skiestomis lankomis. Neap-| mo vyresnieji šo-
v likime jų. kėjai. Jie šoko Mikitą ir nau-

• V. ir L. Tamošaičiai gegu
žinės dalyviams įrengs radi
jo mėgėjų stotį, bus galima

bickui už gražią paskaitą, 
,.x . A ...... . Žalgirio, Baltijos ir Jūrų
Sttas vienetas N. Ang ijoj. skautams už vėliavų jneši- 

laimėjo pirmąją vietą. Tokių tautinj sambQl io
vienetų čia yra 80.

Praeitą ketvirtadienį mie
sto sode prasidėjo Bostono! 
meno šventė. Penktadienio! 
vakaro programa buvo skir-j F.Andriukaičiui yra laiš-

Laiškas iš Lietuvos

kas iš Lietuvos, Ukmergės 
rajono, prašome atsiimti.

Aleknos grįžo

ją šoki—Subatėlę, kurį šoks 
ir Antrojoj JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šven-

iššaukti ket kur gy venantį tėję Chicagoj liepos 7 d. Šo 
pažįstamą ir su juo veltui kis gražus, neseniai prade*
pasikalbėti.

Kas neturi savo automo-
tas mokytis, bet prityrusios 
mokytojos lankose šokėjai

Mūsų mieli kaimynai Mil- 
dred ir Antanas Aleknos, 
žiemą praleidę Floridoj, su
grįžo į So. Bostoną ir čia bus 
iki pirmųjų šalčių.

Gustaičiai New Yorke

vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, • pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 

vadovei Onai Ivaškienei už prjimaniį bendra tvarka,! 
meninės programos paruoši- veikiančia nuo 1963 m. sau- ■ 
mą ir sambūrio dalyvėms už sio j j Katalogai yra ir lie
jos atlikimą, Biiutei Adoma-,tuvjų kalba. Suinteresuotieji 
vičiūtei ir Laimai Baltušytei, gaH raiyti iietuviskai. 
už deklamacijas, Anelei Ja-1 Viso. dovanos apraoka- 
nuškevičienei už rezoliucijos mog #iuntejo, gavėja. nieko 
i anglų kalbą vertimą ir jos
paskaitymą, Jūrų skautui A.
Antanavičiui už gubernato
riaus proklamacijos perskai- • 
tymą, spaudai — Draugui,!
Darbininkui, Tėvynei, Vie-' 
nybei ir ypač Keleiviui, ku-j 
ris taip uoliai Balfui talki-: 
ninkauja, už minėjimo gar-

ka. Pristatymai „-----
tuotas ir skubus.

Cosmos Parcel* Ezpress 
Corp.

~ 359 Wcst Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjai J. Vaičaiti*

bilio, tą už $1.50 nuveš ii! jį greit Įsisavino ir jau penk- u—

Tdeviziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. »ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

įOGOCOOOOOOOOOOOOOOC

Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio
j ĮPĖDINIS
• OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BR0ADWAY 
! South Boston. Mass

RADIJO PROGRAMA

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

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

TeL AV 2 4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
8akmadieniaia ir įventadieniaia 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Coi 
Dorchester, Mass.Peter Maksvytis

Carpenter A BuUder 
925 E. Fourth St,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus U lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JS*ų reika
lavimų. šaukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3639

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU 

Bostono dramos sambūrio j FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“ 
režisore, praeitą savaitgalį į i. Laisvas
praleido New Yorke, kur ( Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 

BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai

Rašytojas Antanas Gutai- 
tis su žmona Aleksandra,

paneš autobuvas. Jis išeis* tadienį šoko taip, kaip ir ki- 
nuo So. Bostono lietuvių pi-• tus daug kartų šoktus šo- 
liečių draugijos 2 vai. po! kius.

............. , . { Programos pažiūrėti bu-
Geguzineje jau bus kas. VQ at- tūkstančiai bosto- = . _ - - a i • i j

veikti nuo 2 vai. popiet. I niedų ir dar daugiau tūks_i lanke savo sūnų inz. Algi- 
i tančių ją matė televizijos; an^ *r jo seimą, kun jau1 
programoje, nes ji buvo ro-j ^ia Pridėjusi 50%. 
doma ir čia. Taigi, jie matė'j
ir mūsiškius šokant.

Bostono meno šventę tę
sis iki liepos 14 d., beveik

Svečias iš Providence

Praeitą penktadienį mus 
aplankė B. Simanavičius, se
nas Keleivio bičiulis. Seniau 
jis gyveno Cambridge ir ten 
daug veikė, ypač vadovau- kiekvieną vakarą bus nauja
damas chorams ir kt. J Bos-' programa. Visuomet pra-

Santvaras grįžo patenkintas

toną buvo atvykęs savo svei
katos Lahey klinikoje patik
rinti. A

džia 8:30 vai. vak. Visuo
met veltui, o jei nori sėdėti, 
kėdę gausi už 75 centus.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Wcst BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Sinnči»ma nauji įvairūs daiktai ir nokons^rvuotas mainas. Vi i H^nmentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesine iš BOSTONO per 18 
raianrias nuo įų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSS'R muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

Poetas Stasys Santvaras, 
birželio 15 d. dalyvavęs A. 
Olio mirties 5 metų sukak
ties minėjime Chicagoje, grį
žo kelione labai patenkin
tas. Mat, jis pirmą kartą sa
vo gyvenime skrido lėktuvu 
ir, sako, matęs tokių žavin
gų reginių, kokių iki šiol ne
buvo tekę matyti.

Remia šokių sambūrį

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos valdyba da
vė $50 Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūriui 
kelionės išlaidoms į Antrąją 
JAV ir Kanados Tautinių 
Šokių šventę Chicagoj, lie
pos 7 dieną.

Gandai apie siuntiniu*

be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas -vietinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, ju išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Daliu išlaidu garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo planą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 

į jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
J 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 
ž turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui, 
j Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 

Fuel Co„ atsakome visus Jūsų klausinius ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jas aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GE«neva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirutę:

45 DORSET ST, DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL CO.

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

BRONIS KONTRIM
Jestire of thePeaee—C o na ta He 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

► k Dažau ir Taisau

?
L,

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietasis Grdytoias ir Chirnrgas 
I RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir tTkis:
887 Concord Rd., Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

499 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Vaikšto gandai, kad nuo 
liepos 1 d. siuntiniai į Lie-

. . tuvą nebebus įleidžiami. Pa-
lš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- J vll~ r»acii-nrlr» kori to

tų sarasa ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntini perpakave, [ SUAJiravuS paSirOCIO, KaU LO-
pranctdrne Jums. kiek kainuoja persiuntimas.......................... ; kie gandai neturi joklO pag-

Atsmsti pastų siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. - ' V o
Galima siusti iki 14 svarų pakietns. jei siunčiam* daiktai teina dūžyje. ku- j * įnclO. ŠIUO tai pU JOKIŲ pa-
rios dydis vra 14” x 13" x 20" coliu. Oro paštu galinta si-isti iki 22 svarų. , keitUmU Siuntiniu siuntime IŠTAIGA LIFT1VIŠKA. KREIPKITE LIETUVIŠKAI naivumų siuntimų siuuuuic
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD Mf’SŲ IŠTAIGA SAŽ’NIN- nėra.
GIAUSIA1 PATARNAUJA ir GREIČIAUSI M PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vaL ryto iki '< vaL vak. ir Mftadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDfiJAS: JONAS ADOMOMS

Pirmutinis JAV lietuvių or
kestras buvo sukurtas 1885 m. 
Shenandoah.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau. 

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

tsaaaassaaaaatnaaaaaaaaaa,.

S Charles J. Kay
J LIETUVIS
k

Plumhing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti $265 
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET

L DORCHESTER 25, MASS. į;
aaassaaaasssssssesssaąj■

Ketvirtis & Co.
—JEWELE<tS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
ROpaatingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardvvare Co.

8aeiniakaa N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Pašai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Vtookie geležies daiktai

l




