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Kongresas Aiškina Santykius 
Su Pietų AmerikaŪ fia

Aiškinama Priežastys, Ko^ėl Kai Kuriuose Kraštuose 
Viceprezidentas Nixon Buvo Pasitiktas Nedraugiš

kai; Kongrese Girdisi Kritikos Dėl Vyriausy
bės Pasimojimo Siųsti Karius 1 Venecuelą,

Jei Būtų Buvęs Reikalas.

Vyriausybė ir kongresas 
dabar pradeda aiškinti mū
sų šalies santykius su Pietų 
Amerikos valstybėmis. Vice
prezidento Nixono kelionė j 
Pietų Amerikos kraštus pa
rodė, kad veik visuose P. 
Amerikos kraštuose jaučia
mas didesnis ar mažesnis 
nusistatymas prieš J. Ame
rikos Valstybių ekonominę 
politikų.

Venecueloje vicepreziden
tas Nixon buvo pasitiktas 
labai nedraugiškai, minia jį 
apmėtė akmenimis ir ap- 
spiaudė. Vieną momentą 
gegužės 13 d. atrodė, kad 
viceprezidento Nixono ir jo 
žmonos gyvybė yra pavoju
je. Vyriausybė buvo net pa
skyrusi 1,000 karių ir juos 
buvo nugabenusi į Ameri
kos bazę Kuboje, kad rei
kalui esąnt, galima būtų pa
siųsti pagalbą vicepreziden
tui, jei Venecuelos vyriau
sybė būtų prašiusi tokios pa
galbos.

Dabartinis politikos aiški
nimas svarbiausiai liečia 
mūsų šalies ekonominę po
litiką. Pietų Amerikos kraš
tai išveža daug visokių ža
liavų ir daugiausiai tų ža
liavų perka Amerika. Jau 
kuris laikas kaip įvairių ža
liavų kainos žymiai nukri
to, . kas sudaro ekonominių 
sunkumų Pietų Amerikos 
kraštams. Kava, varis, eina, 
švinas, cinkas, aliejus yra 
svarbiausieji Pietų Ameri
kos kraštų eksporto dalykai 
ir visų žaliavų kainos yra 
kritusios. Kaip stabilizuoti 
žaliavų kainas? Kaip parda
vinėti užsieniams Amerikos 
žemės ūkio perteklius, kad 
Pietų Amerikos kraštai dėl 
to neturėtų nuostolių?

Tų klausimų aiškinimas 
vedamas valstybės departa
mento, o kongresas nori iš
aiškinti, ar vyriausybė ne
bus padariusi klaidą, kai 
pereitą savaitę buvo paruo
šusi 1,000 karių ir pasiun
tusi juos į Kubą, į Ameri
kos bazę, iš kur tie kariai 
būtų per dvi valandas galė
ję pasiekti Venecuelą, jei 
tos šalies vyriausybė būtų 
prašiusi pagalbos viceprezi
dento gyvybei apsaugoti. 
Klaida gal buvo tame, kad 
apie karių paruošimą kelio
nei į Venecuelą buvo pla
čiai išgarsinta.

6 Rasai Mokosi Cambridge

Rusų Sputnikas III
Pilnas Instrumentų
Rusai paleido į aukštybes 

naują, trečią žemės palydo
vą 4‘Sputniką III”, kuris 
sveria apie pusantros tonos 
(2,926 svarus). Pagal rusų 
pranešimą tame dideliame 
sputnike yra prikimšta viso
kių instrumentų, kurie ma
tuos žemės pritraukimą, ko
sminius spindulius, meteorų 
dažnumą ir atliks daug ki
tų dalykų.

Rusai praneša, kad ir ko
munistinė Kinija ruošiasi 
leisti į aukštybes žemės pa
lydovus, bet kada tas bus 
daroma — nepraneša.

Rusijos diktatorius Chruš
čiovas Amerikos tris sateli
tus, kurie dar bėgioja pa
dangėse, vadina “apelsi
nais” (orenčiais) ir juokėsi, 
kad daug orenčių reikia, 
kad Amerika galėtų susily
ginti su Rusija sputnikų bi
znyje.

Maskva Duoda •
Nuolaidą Nasseriui

Egipto (ir Sirijos) dikta
torius Nasseris pereitą sa
vaitę grįžo iš Sovietų Rusi
jos, kur jis lankėsi 18 die
nų. Bendrame pranešime ru
sai ir Nasseris giria vieni ki
tus, o neoficialiai iš Egipto 
praneša, kad rusai sutiko 
nuleisti kainą savo ginklų, 
kuriuos jie pardavė neseniai 
Egiptui. Esą 20 ar30% kai
nos bus numušta. Egiptas už 
ginklus moka savo medvil
ne ir kitokiomis žaliavomis, 
todėl ginklų kainos nupigi- 
nimas bus šiokia tokia eko
nominė parama Egiptui.

KOPS Į KALNUS

Anglijos mariną kapitonas 
Mielinei Banks, 35 metą, 
vadovaus 9 vyrą komandą, 
kuri pasiryžo įkopti į 25,- 
S6S pėdą aukščio Disteghil 
Sar viršūnę Himalajuose 
(Pakistane). | ją dar nie
kas nėra įkopęs. Ar pa
vyks Banks komandai, vė
linu sužinosime.

šeši rusų studentai atvyko 
šį pirmadienį į Cambridge, 
Mass., kur jie lankys M.I.T. 
mokyklą ir Harvardo uni
versitetą. Rusai atvyko pa
gal “kultūrinio bendradar
biavimo” sutartį.

ITALIJOS PREZIDENTAS LANKĖSI ANGLIJOJE

Italijos prezidentas Giovanni Gronchi lankėsi Anglijoje. Tai pirmasis Italijos 
valstybės galvos atsilankymas per paskutiniuosius 34 metus, čia matome prezi
dentą važiuojant su karaliene į Buckin?ham rūmus, kur gyvena karalienė.

Maskva “Įspėja” Lcbanone Eina Raketos Grįžimas Iš 
Del Lebanono Pilietinis Karas Erdvės Išspręstas

Sovietų Rusijos vyriausybė 
paskelbė “įspėjimą” kam 
tai, kad niekas nedrįstų kiš
tis į Lebanono valstybės vi
daus reikalus ir kartu Mas
kva kaltina Ameriką, kad 
tai ji kišanti savo nosį į 
Lebanono reikalus.

Panašų “įspėjimą” Mask
va paskelbė ir dėl Indone
zijos, bet ten Maskva kalti
na Ameriką, kad ji pade
danti Indonezijos sukilė
liams, o dėl Lebanono Mas
kva skundžiasi, kad Ameri
ka padedanti Lebanono vy
riausybei.

Amerikos vyriausybė dėl 
Maskvos skundų ir “įspėji
mų” atsako,' kad rusai ge
riau padarytų, jei sukaitytų 
tankus, kuriuos jie davė E- 
gipto diktatoriui Nasseriui...

Nauja Zelandija
Ginasi Nuo Stirnų

Veik visuose kraštuose 
stirnų šaudymas yra griež
tai reguliuojamas. Bet Nau
jojoj Zelandijoj stirnas ga
lima šaudyti visada ir kiek 
kas nori, jokių apribojimų 
nėra.

Seniau stirnų N. Zelandi
joj nebuvo. Jos buvo atga
bentos iš užjūrių ir paleistos 
į N. Zelandijos girias. Ten 
jos taip smarkiai veisėsi, 
kad dėl jų gausumo nuken
čia miškai, stirnos sunaiki
na jaunus medelius. Todėl 
N. Zelandija ir duoda lais
vę medžiotojams naikinti 
stirnas kiek jie nori ir kaip 
nori.

NORĖJO ALAUS
SĖDI KALĖJIME

25 Floridos universiteto 
studentai atsidūrė cypėje to
dėl, kad jie dalyvavo stu
dentų riaušėse prieš draudi
mą pardavinėti alų nepilna
mečiams. Apie 1,000 stu
dentų šūkaudami “Mes no
rime alaus” demonstravo 5 
valandas prieš policijos 
griežtą įsakymą visiems par
davėjams neparduoti svaigi
namų gėralų nepilname
čiams.

į Lebanono arabų valstybė
je jau antra savaitė eina pi-' T ,
lietinis karas. Arabai nacio-' .JuP‘tarQ’ bav0 ’ss?ut5 f 
nalistai, daugumoje mag0. 18 d Floridoje Rake-
metonys, po kruvinų skrido, ka,p numatyta, o
šių įvairiuose miestuose, P38!™1 metaline noms, 
griebėsi ginklo prieš krašto kun, Tgo J3'.skTen-
vyriausybį. Iš Sirijos ir iš dant> buv0 atrasta J*0* lr 
Egipto (Gaza srities) lekja labai aukš.
ginkluotų vyrų atvyko į Le-1 . . , . . a aba, a~r
banon, padėti arabų nacio- J?’ *,r kal Praded? le.*s- 
nalistems nuversti Lebano- ‘is «myn jos, pasiektos 
no vvriausvbe tirštesnę atmosferą, labai

Vėliausi pranešimais ikaista; negalima bu-
Tripoli mieste, kur pirmiau- ™, ,P3(l39rt! rake7 ..nos,'es 
šiai prasidėjo riaušės, suki-; okl°? ^'Pnaskai P at81.- 
lėliai sudėjo ginklus ir pasi- lalkyt>! P™» d,del‘ 
davė vyriausybės karinome-

ris^SS raSTosil8
ns, grjzęs is Rusijos, viešai , -- .
pareiškė, kad Lebanono vy- -i,
riausybė meluoja, jog būk svei u e'______
tai iš Sirijos ir Gaza sri
ties ginkluoti vyrai padeda Lenkų Komunistai 
maištininkams kautis, bet
Lebanono vyriausybė sako/ _____
kad meluoja pats Nasseris, Unkij komunistai 
kuns ginkluotus vyras ir djflelėJeJbef|oje Jie sk<to 
siuntė j kaimyninę salp ; reikaliJ a skleisti vfauome_ 

Amerikos karo laivai plau- konumistines pažiūras 
kloja vakarinėj Viduržemių . ku|tQriniu^ k|ausi.
juros dalyje bet ar lėbe- • w „,.,liranda 
nonų. butų duodama kans- ar
ka pagalba, jei Jis prasytų, į ..marksistinfai" ai?kinti 
viešai nesks biama. įvairius klausimus. Buvo lei-

, .. , , džiamas žurnalas kultūri--Maroke, nukirto belgų niamg klausimams aiškinti 
lėktuvas, fo žmones žuvo. jjg buvo toRs nubodus

Amerikos kariška raketa

buvo iš- 
visiškai

Ieško Kultūrininkų

Prancūzų Demokratija Kovoja 
Už Savo Išsilaikymą

Armijos Maistas Alžyre Pastatė Pavojun Demokratinės 
Respublikos Likimą; Nauja Vyriausybė Telkia Jė

gas Kovai Prieš Perversmininkus; Generolą*
De Gaulle Peršasi Kraštui į Vaclovus; Pa

dėtis Dar Nėra Paaiškėjusi.

Prancūzijoj pereitą savai-( Visokios demonstracijos 
tę prasidėjo konstitucinė krašte uždraustos. Sumobi-
krizė. Nauja vyriausybė, 
vadovaujama krikščionių 
demokratų vado Pierre 
Pfiimlin dar nebuvo susida
riusi, kai atėjo žinia iš Al
žyro, kad ten minių demon-

lizuota žandarmerija ir ka
riški daliniai saugo Paryžių. 
Šį pirmadienį komunistų ve
dama unijų sąjunga paskel
bė visuotiną streiką Pary 
žiuje, bet neapleidžiant

stracija ir riaušės pasibaigė (dirbtuvių. Kitos darbininkų 
susidarymu “viešojo saugu- į unijos prie komunistų skel- 
mo komiteto”, į kurį įėjo biamo streiko nesideda, kad
Alžyro armijos kai kurie va
dai ir civiliai žmonės. Kar
tu įvairios dešiniųjų organi-

netrukdytų vyriausybei eiti 
savo pareigas ir tęsti krašto 
valymą nuo perversminin-

zacijos rengė demonstraci-!kų. 
jas ir Paryžiuje, bet ten po- j prasijos komunistu
licų® demonstrantus issklai- rtija giūlo kitomg kairio; 
de. Alžyre “viešojo saugu-l^^ g^ms įr ypač so. 
mo komitetas pereme vie-'cialistams radikalams su.
t08.,Y. dzią. _ «daryti ‘‘liaudies frontą” ko-

Rims teveik Kariškam! vai- rieš fa~zma.
maistui Alžyre, vyriausybe p. radika.
greit susidarė u- sušauktas komunistų piršlybas at- 
j nepaprastų posėdį parla- mete, nors kai kur komunis- 
mentas davė Pfhmnn vy- pasisekė “iš apačios“ 
nausybei plačius jgalioji- sudaryti bendrus komitetus, 
mus tvarkyti kraštų per tris Toki .<apsaugos komitetų”
menesius dekretais. Vynau- nėra d
sybei taip pat buvo duota . ....
teisė suspenduoti kai kurias Šį pirmadieni ir gen. de 
piliečių konstitucines lais- Gaulle daro naują pareiski- 
ves - mą dėl susidariusios padė-

Kariški vadai Alžyre ir ties. . Jo pasisakymas gali 
dešiniosios grupės Prancūzi- turėti didelės įtakos į pran- 
joj reikalauja, kad prie vai- cyzų kariuomenės laikymą- 
džios būtu pakviestas gene- s* pačioje Prancūzijoje. Kol 
rolas de Gaulle, karo metų > kariuomenė Prancūzijo- 
didvyris, vadovavęs prancū- j^11^^^ neprisidėjo prie 
zų armijai iš Anglijos ir vė
liau iš Alžyro prieš hitleri-

NĖRA SVARIŲ BOMBŲ

Nobelio premijos laureatas 
dr. Linus Pauling tvirtina, 
kad nėra švarių atominių 
bombų, tai yra tokių, ku
rios nesukultų labsi žalingų 
radioaktvvinių spindulių.

ir pilkas, kad valdžia nuta
rė jį uždaryti.

Visokių “revizionistų” ir 
kitokių nukiypėlių nuo tei
singos komunistinės linijos 
Lenkijoj pilna ir laikrašti
ninkų ir kultūrininkų tarpe, 

i bet gabių valdiškos išmin
ties skelbėjų vis neatsiran
da.

INDONEZIJOS KARAS 
DAROSI ISPANIŠKAS

nę Vokietiją. Generolas de 
Gaulle pereitą savaitę • pa
reiškė, kad jis sutinka per
imti aukščiausią respublikos 
valdžią, bet nepasakė, ar jis 
tik legališku būdu valdžią 
imtų, ar laukia kariško per
versmo.

Prancūzijos vyriausybė, 
gindama konstituciją, suė
mė visą eilę kariškių, įta
riamų rengus perversmą ir 
paleido daug dešiniųjų or
ganizacijų, kurios agitavo 
už perversmą. Tarpe suim
tųjų yra du karo aviacijos 
generolai. Dėl tų generolų 
arešto vyriausias kariuome
nės vadas gen. Ely pasi
traukė iš savo pareigų.

Kinijos komunistų valdžia 
skelbia, kad ji davė ir dar 
duos pagal savo išgales pa
galbą Indonezijos vyriausy
bei prieš sukilėlius Celebes 
saloje ir kitur. Kinai skelb- 

1 darni savo kišimąsi į Indo
nezijos karą kaltina Ameri
ką ir kinų nacionalistus, kad 
jie kišasi į Indonezijos ka- 

i1'* _tl

PIERRE PFLIMLIN

Sunkių valandų jis sudarė 
Prancūzijos 25-jų pokarinę 
vyriausybę. Kaip jam sek
sis. greit sužinosime.

Alžyro karių maišto.
Vienas artimas generolo 

de Gaulle bendradarbis, bu
vęs Alžyro gubernatorius 
Soustelle, nors ir buvo poli
cijos priežiūroje Paryžiuje, 
bet pabėgo iš Prancūzijos į 
Alžyrą ir dabar yra kariškų 
maištininkų politinis pata
rėjas. Alžyro maištininkų 
pirmiausias reikalavimas y- 
ra, kad vyriausybė neatsisa
kytų nuo Alžyro ir tęstų 
karą prieš Alžyro arabų na
cionalistus.' Kitas jų reika
lavimas yra, kad Prancūzi- 
j*oj prie valdžios būtų pa
kviestas generolas de Gaulle. 
Bet Alžyro maištininkai dar 
nenutraukė ryšių su Prancū
zijos vyriausybe ir visuose 
pasisakymuose pabrėžia, 
kad jie nemano skirtis nuo 
Prancūzijos.

Vėliausiomis žiniomis gen. 
de Gaulle šį pirmadienį pa
sikalbėjime su spauda aiški
no, kad jis nesiekia diktatū
ros, bet įspėjo kraštą, kad 
Alžyre einama prie diplo
matinio Dienbienphu (pra
laimėjimas Indokini joje). 
Generolas sakosi stovįs už 
laisves, kurias jis po karo ir 
atstatęs. Jis sutinka perim
ti krašto valdymą, jei kraš
tas to nori.

De Gaulle pakartotinas pa
sisiūlymas paimti valdžią ir 
jo pažadas vengti diktatū
ros, silpnina vyriausybės po
ziciją.
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Prancūzija kryžkelėje
Įvykiai Prancūzijoje dabar yra pasaulio dėmesio 

pirmoje vietoje. Eilinė vyrausybės krizė ten staiga išsi
gimė Į konstitucinę (režimo) krizę. Jau veik savaitė 
laiko, kaip demokratinės tvarkos krizė tęsiasi, bet šios 
savaitės pradžioje dar niekas nežino, kuo tas viskas baig
sis ir ar demokratinė respublika atsilaikys?

Prancūzų demokratija serga jau eilė metų. Serga 
toje prasmėje, kad krašte negali susidaryti pastovi vy
riausybė, kuri galėtų ilgesniam laikui užsimotą progra
mą vykinti. Vyriausybės laikėsi nedidele balsų dauguma 
ir ta pati dauguma dėl partijų pakrykimo visada buvo 
švytuojanti ir netikra. Kiekvienas svarbesnis klausimas 
parlamente buvo sprendžiamas ‘‘pasitikėjimo pareiški
mu’’—vyriausybė savo pasiūlymus jungė su “pasitikėji
mu”, jei parlamentas pasiūlymo nepriima, vyriausybė 
traukiasi ir prezidentas ieško naujos vyriausybės iš rt} 
pačių “vidurio partijų” tarp komunistų ir fašistų.

Vyriausybių nepastovumas gal buvo tik išraiška gi
lesnės paties ražimo krizės. Apie trečdalis prancūzų par
lamento narių jia komunistai arba fašistai—žmonės, ku
riems esamas režimas yra svetimas ir kurie norėtų jėga 
ji pakeisti, o viduryje, tarp fašistų ir komunistų, visa 
eilė partijų ir partijėlių su visokiais “nepriklausomais” 
atstovais, negalėjo susitarti nei dėl vieningos programos, 
nei dėl vyriausybės pastovumo užtikrinimo. Negalėjo ar 
nenorėjo? Dabar, kai iškilo režimo krizė, parlamente 
atsirado dauguma, kuri krikščionių demokratų žmogui 
Pflimlin vedamai vyriausybei suteikė plačiausius Įgalio
jimus, o partijos, kurios abejojo dėl Įėjimo i vyriausybę, 
pakeitė savo nusistatymą ir Įėjo vyriausybėn “gelbėti 
respubliką.” Bet ar ne per vėlai tas padaryta?

Konstitucinė krizė iškilo gegužės 13 d. Alžyre. Ten 
po minių triukšmingos demonstraeijos ir riaušių, kariuo
menės vadovai sutiko su riaušininkais sudaryti “viešojo 
saugumo komitetą,” kuris pasiskelbė perimąs vyriausią 
valdžią Alžyre. Greit panašūs komitetai susidarė visuo
se žymesniuose Alžyro centruose. Dešiniųjų, matomai, 
rūpestingai paruoštas sąmokslas riaušes perkėlė į Pary
žių, kur demonstrantai bandė atakuoti parlamento rū
mus ir reikalavo šaukti prie valdžios vairo generolą de 
Gaude. Gen. de Gaulle, po dienos delsimo, paskelbė, kad 
jis sutinka perimti vyriausią krašto valdžią, bet ir gene
rolas ar tik nebus pavėlavęs pasisakyti. Toks jo pasisa
kymas tuoj po Alžyro maišto iškilimo, būtų gal palen
kęs šalies prezidentą pavesti vyriausybę sudaryti gene
rolui. De Gaulle delsimas leido parlamentui suteikti pa
skubom sudarytai vyriausybei plačius įgaliojimus ir da
bar Pflimlin vyriausybė bando apvalyti armijos viršū
nes nuo perversmo šalininkų ir uždarinėja Įvairias per
versmo šalininkų organizacijas. Demokratinė visuomenė 
dabar jau sukelta Į kojas, ypač darbininkų organizacijos. 
Bet “respublikos gynėjų” eilėse yra ir komunistai, pik- 
čiausieji demokratinės respublikos priešai. Tas faktas 
vargu stiprina respublikos šalininkų pastangas nusmelkti 
perversmininkus ir išeiti iš krizės be kraujo praliejimo.

Padėtis Prancūzijoj šiuo tarpu yra neišspręsta. Al
žyre valdžia yra kariškų vadų rankose, o su armijos va
dais ten eina ir prancūzų gyventojų milžiniška dauguma. 
Perversmininkai giriasi, kad ir Alžyro magometonys “tūk
stančiais” pasisako už naująjį režimą. Pačioj Prancūzijoj 
perversmininkų pastangos kol kas nepasisekė.

Ilgai toki dvilypė padėtis negali tęstis. Alžyro armi
ja, gal 400,000 vyrų, negali primesti savo valios visai 
Prancūzijai, jei pačioj Prancūzijoj armija ir policijos 
pajėgos liks ištikimos respublikai. O ginkluotų pajėgų 
laikymasis gali pareiti nuo generolo de Gaule žodžio. Ar 
de Gaulle sieks valdžios per kruviną maištą?

Prancūzų annija Alžyre visiškai yra priklausoma 
nuo Prancūzijos. Maistas, amunicija ir viskas kita tai 
armijai ateina iš Prancūzijos, todėl Alžyras negali pasi
skelbti nepriklausomas nuo Prancūzijos, kaip kši kurie 
Alžyro prancūzai grasina. Bet ir Prancūzija neturi prie
monių maištaujančią kariuomenę Alžyre priversti nusi
lenkti ar sudėti ginklus, juo labiau, kad arabų naciona
listų maištininkai tyko kalnuose ir prie Alžyro sienų ir 
laukia progos prancūzus “sumesti Į jūrą ...” .

Išeitis, rodos, turėtų būti kompromisas, maištas tu
rėtų būti užmozotas ir legališka padėtis atstatyta be sąs
kaitų suvedinėjimo. Bet kaip bus, kas tą gali pasakyti?

Prancūzijos krizės tiesioginė priežastis vra “koloni
jų klausimas”—Alžyro likimas. Prieš susidarant dabar
tinei Pflimlin vyriausybei ėjo gandai, kad naujoji vyriau
sybė ieškos kompromiso su Alžyro maistininkais ir to už
teko, kad minios imtų triukšmauti. Įdomu, kad Alžyro 
minios pradėjo triukšmą nuo Amerikos Informacijos 
Centro išdaužymo, nes prancūzai jaučia, kad Amerika no
rėtų Alžyro konfliktą išspręsti arabams palankioje dva
sioje. Amerikos spauda to, beje, visai ir neslepia.

O jei ateitų de Gaulle? Gen. de Gaulle karo metų 
didvyris, kai Petain’ai ir kiti sudėjo ginklus, jis tęsė ka
rą prieš Hitlerio biaurybę. Bet politikas jis pasirodė ne 
kažin koks. Jis tai po karo Įtempė prancūzų komunistus 
Į vyriausybę ir dezertyrui komunistų vadui Thorez da
vė amnestiją vietoje jo užtarnauto kalėjimo. De Gaulle

GERA LIEMENft uji dalis yra kooperatyvų 
nuosavybė. Dauguma žemės 
taip pat priklauso valstybei 
ar sionistų organizacijos že
mės fondui. Izraelyje yra 
daug smulkių ūkininkų, ta-

Kas savaite
penjos .

Riaušėms kelti ir ginkluo
čiau ir jie dirba kooperatiš- Audringa savaitė 
kai: naudojasi bendromis Pereitą savaitė buvo au-, 
mašinomis, bendrai užperka dringa. Tą pačią dieną, ge-'bim sukilimui vykdyti Egip- 
kas jiems reikalinga ir ben- gūžės 13, Įvairiose pasaulio vyriausybė siunčia “šim- 
drai parduoda savo produk- dalyse iškilo Įvykiai, kurie tus” ginkluotų vyrų kasdien 
tus: kiekvienas jų turi savo dar labiau sudrumstė ir taip Sirijos ir iš Palestinos
atskirą sodybą. Kooperaty- jau drumstą tarptautinę at- 
\ams priklauso vynuogynai, mosferą.

, ir kitokie vaisių sodai, ben- Svarbiausias pereitos sa- 
drai dirbami. Kooperacija vaitės Įvykis buvo Prancū- 

! visur vyrauja, tačiau nie- zijoje. Piancūzų armija Al
kam nedraudžiama ir net

(Gaza srities) Į Lebanoną 
padėti vietiniams maištinin
kams ir nežinia, kaip maža 
Lebanono armija sugebės 
sudoroti tuos neprašytus 
svečius.

Nasseris rodo ragus. Jis 
ką tik grįžo iš Sovietų Rusi
jos, kur Chruščiovas jį auk
štino kaip visų arabų vadą. 
“Visų arabų vadas” skubi
na sudoroti Lebanoną, kad 
paskui galėtų imtis už stam
besnio kąsnio—Jordanijos 
ir Irako ...

<
Indonezijoj . . .

Indonezijos pilietiniame 
kare fronto naujienų nėra 
daug. Maištininkai vis dar 
kariauja iš šiaurinės Cele- 
bes salos, jų keli lėktuvai 
gąsdina kitų salų uostus ir 

į prekybos laivus, o centrali- 
nė vyriausybė vis giriasi, 
kad jos annija vis laimi.

Viceprezidentas R. M. Ni- Bet pereitą savaitę dėl 
xon pereitą savaitę lankė'Indonezijos karo karingai

žyre, bendrai su vietiniais 
irskatinamji privati pramonė, gyventojais prancūzais 

privatus amatas ir individu- n‘et su dalimi vietinių mago- 
alus ūkininkavimas. Niekas rnetonų išėjo j maištą prieš 
žmogaus nepririša ir prie pariamentarinę Prancūzijos 

į kooperatyvo: gali būti jo tvarką. Ar Prancūzijos de- 
nariu ir gali kiekvieną die- mokratija atsilaikys?? Šitas 
ną iš jo pasišalinti. klausimas dar ir šios savai-

Tas pats ir valstybės san- tės pradžioj nėra atsakytas, 
tvarkoje. Kiekvienas pilietis gavo geografine padėtimi 
naudojasi visomis demokra- į Prancūzija yra Vakarų Eu- 
tinėmis laisvėmis ir teisė- ropos kertinis akmuo/ Jei 
mis. Joje laisvai gali kurtis
ir veikti visokios politinės 
partijos. Dėl to laisvai vei
kia ii’ komunistų partija. Vi
sus valstybės reikalus spren
džia demokratiškai rinktas visų Vakarų pasaulio padė- 
parlamentas, Knesseth va-Į tis pasidarytų mažiau tikra. 

. ..... dinamas, ir prieš jį atsako: <
1948 metais gegužės 14 d. sigintų nuo greitų jį pulti veikla valstybės vy- Nixono kelionė

Palestinoje gyvenusieji žy- arabų, su kūnais Izraelio iriausvbė. Jei ji parlamento 
dai paskelbė nepriklausomą sąskaitos, atrodo, dar ilgaiį daugumai nepatinka, turi 
Izraelio demokratinę respu- nebus baigtos. pasitraukti. Jei dabartinis

Tai savotiška liemenė, kuri išnaudodama žmogaus kū
no šilumą palaiko sausas radijo baterijos celes ir tuo 
būdu radijo gali veikti. Tolimoj Aliaskoj ir kitur, kur 
labai šalta, tokia liemenė labai yra svarbi radijo tar-

V. RIMANTAS

bliką. Prezidentu buvo iš
rinktas sionistų sąjūdžio ii-, 
gametis pirmininkas dr. 
Chaim Veizmann, respubli

ropos
tas “akmuo”, dėl vidaus 
maišaties ar dėl krašto pa- 
sisukimo i dešinįjį ar kairį
jį kraštutinumą, iškristų iš 
Vakarų pasaulio pastato,

Izraelio Di’emieras Ben-Gu- Paskut.in§. j° numatytą ap-i pasiskelbė Kinijos komu-
• v -k v , , lankvti Pietų Amerios šalį 'nistinė diktatūra. Kinai gra-

metų paciema. vvriausvbės urierakvie ~Venecuel3- Ten jis buvo Sma, kad jie “pagal savo įs-
Padaryta labai daug ir ; . dėJ ; V V pasitiktas akmenų ir spiau-1 galės” duos karišką pagal

Kas Izraelio per 
metų pasiekta?

10

dalų lietumi. Jam keliaujant 
iš aerodromo į sostinę Kara- 
kas Venecuelos minia jį pa-

kos vyriausybės pirmininku daug laimėta. Laimėta ir mokratai yra stipriausia 
Dovidas Ben-Gurion. Iki dėl to, kad Izraeliui pagal- litinė partija ir tauta dau. 
tol Palestiną valdžiusi man- paskubėjo su pinigais gįausjai jaj pasitiki. 
dato teisėmis Anglija, tuo-:™® F»»uiis, yPae Izraelio dešimties metų
met atstovaujama darbiečių zy.dP 11 orga™za- praeitįs parodė, kad žydai
vyriausybės, pirmoji pripa- ?D°s JAV. Buvo suaukotą • .....................
žino naujai gimusią Izraelio *r tebeaukojama šimtai mi niailcaaj .uu™., • - , , . . .
«kI , r tTda^leŠS. A^: Tr 'PTT Tad

valstybės paskelbimas buvo rPs’zydlI !r ”e. įtsk.1_ na valstybė, nežiūrint jau/
rvHii dnnUtu nėr hpvpik SO n asmenys kūrė ir tebekuria nakp]tn ir dar 1OS iai,kian- Lankymasis Venecueloje žydų sionistų per beveik oO valstybėje savo ?? /L, J dėl tos priežasties buvo su
metu ugdytų svajonių įgy-. Al <*.py .<. . cių sunkumų, pajėgs issilai- b „• p Mvendinimas, - atgauti s^mT\3 keIdam* C’a ‘r **' Mi nepriklausoma ir duos''3
nąjg tėvų žemę ir joje nau-'o apl aUS' . pavyzdį gražiai besitvar- į Washingtone^ta
jai Įsikurti. Izraelio nepri- Šiaurėje nusausintos ba- kančios valstybės. Izraelis ? nQ«irtVtaė labai šiltai 
klausomybes paskelbimas los, ir dabar jų plotuose au- jau ir dabar galėtų pamoky- • nrezidentas ;

ginami ryžiai, kviečiai ir cu- visus kas dar nesupranta, TJT™,n ’
krinės nendrės. Išnyko dru- koks yra skirtumas tarp bol- Jltg*f
gio musės. Į pietų dykumų ševikų ir socialdemokratų
dalį vamzdžias pravestas iš

kartu buvo žydų kovos pra
džia su ji supusiais arabais, 
buvo pradžia didelio, sun
kaus kūrimosi darbo. Izrae-

ia po- ..

onmoto olrmnnimic cxrkxxxv^xaaxxxxK7

bą Indonezijos centralinei 
vyriausybei ir kartu jie šau
kia, kad esą Amerikos “im-

apspiaudė. Laimei, nei vice-
i • j- • j prezidentas, nei jo žmonamoka gerai dirbti ir demo- £ , sužeisti nors kai 

kratiškai tvarkytis. Moka neDUVO sužeisti, nors Kai

atgauta tėvynė atrodė tolo vanduo ir jos pradeda Hartford ponn • _1 j; K.. kalbinti Atcivanzla sločiinti- > H AK 1 T OKU, CONN.
lio
tuomet labai skurdi. Tai bu 
vo turkų šimtmečiais valdy
ta ir alinta provincija, dau
giausia arabų gyvenama, ir 
tik pastaraisiais laikais pra
dėjo čia atsikelti žydai.
Gamta, atrodė, labai skur
džiai apdovanojo “šventąją 
žemę” ir žemės turtais.

Izraelio šiaurėje tūnojo 
dideli Įrūgusių balų plotai ir 
veisė muses drugiui platin
ti. Izraelio pietuose buvo ne
apmatuojamos smėlio dyku
mos, po kurias bastėsi ne- 
skatlingi klajokliai su savo 
kaimenėmis. Buvo kiek ge
riau Jordano upės slėnyje, 
bet ir čia derlingesnė žemė 
laukė darbščių rankų. Atsi
kūrusi valstybė pilnai neat
gavo net senosios Izraelio 
sostinės: Jeruzalės miestas 
liko padalytas pusiau tarp 
Izraelio ir Jordanijos vals
tybių ir sostinei teka pasi
rinkti moderniai statytą Tel 
-Aviv miestą. Reikėjo ilgų 
metų sunkaus darbo, dar di
desnių pinigų ūkiui kurti ir 
pagaliau ramių sąlygų, kad 
nauja valstybė pajėgtų sti
prėti ir tarpti, priimdama 
iš visų kontinentų tėvynėn 
“grįžtančius” vis naujus žy
dų tūkstančius. Be to visko 
izraelitas - naujakurys ir 
dirbdamas turėjo laikyti ir įmonių apie 60% priklau- 
šautuvą už nugaros, kad ap- so valstybei. Likusių didžio-

žaliuoti. Atsiranda 
mis naujų gyvenviečių 

turtų

dešimti- 
Su— *

Dabar Sražus koncert*«rasta žemės
ten jau kasamos vario ir ge- : Kaip ir kitais metais, taip 
ležies rūdos, statomi ir dir- ir šiemet, Hartfordo vyrų 
ba fabrikai gaminti iš fos- choras turėjo savo metinį 
fato dirbtinėms trąšoms. Iz-koncertą, kuris buvo gegu- 
raelio teritorijoj aptikta ir žės 10 d. Lietuvių Piliečių 
žibalo, nors ne tiek kaip pas
kaimynus arabus. Kur žemė 
iš prigimties buvo derlin-
gesne, užvesta vynuogynai, j moterimis sudainavo apie
apelsinų, citrinų ir kitokių 
vaisių sodai. Kur tik galima 
sėjami javai, auginami gal
vijai ir paukščiai; nutiesti ir 
tiesiami nauji keliai. Dar tik 
šiomis dienomis baigta sta
tyti moderniška, 500 kilo
metrų autostrada, kuri eina 
išilgai per visą Izraelį ir 
jungia Viduržemių jūros 
krantą su Raudonąja jūra.

Jordano upės vanduo pa
kinkytas elektros energijai 
gaminti. Per trumpą 10-ties 
metų laiką pastatyta dau
giau kaip 400 gyvenamų 
vietovių. 1948 metais Izrae
lio valstybėj tebuvo 650,000 
žydų, dabar jų yra jau 
1,800,000, ir kasmet pribū
va vis nauji tūkstančiai.

Izraelio valstybė yra nau
jo būdo valstybė ir kuriasi 
naujais socialiniais pagrin
dais. Iš visų krašto fabrikų

iš visų prancūzų vadų žemiausiai lankstėsi prieš-“galin
gąją Sovietų Rusiją” ir stojęs valdžion jis gal ir vėl ban
dytų remti Prancūzijos “didybę” Maskvos bičiulyste ...

-__ičubikii 1 airi *

Peru valstybėj, Lima stu
dentų parodytas chuliganiz
mas Venecueloj virto visa 
audra. Sako, kad Venecu
elos žmonės yra labai nepa
tenkinti Amerika dėl to, 
kad buvęs Venecuelos dik
tatorius, neseniai nuverstas 
generolas Jiminez, rado 
Amerikoje saugią prieglau
dą. Be to, Pietų Amerikoj 
esą pritvinkę daug nepasi
tenkinimo dėl JAV ekono-Klubo salėje; Koncertas pa

vyko visais atžvilgiais. . . . ..... XT. ,. . minės politikos. Nixono ke-Vynj choras vienas ir su ,ionė ^„4^

20 gražių liaudies dainų, o 
jaunas dainininkas iš New 
Haven, Conn., baritonas Ar
noldas Vokietaitis dainavo 
solo 8 dainas. Publika savo 
griausmingais plojimais ne
norėjo choristų ir solisto 
nuo scenos paleisti ir reika
lavo pakartoti arba dar ki
tų dainų dainuoti.

Bravo chorai ir solistui 
Vokietaičiui už tokį gražų 
pasirodymą scenoje. Nes 
mūsų apylinkėje mažai te
būna tokių gražių parengi
mų. z .

Didžiausia pagarba pri
klauso choro mokytojui jęe- 
ram muzikui Jurgiui Pet- 
kaičiui, kuris sugebėjo cho
rą taip gerai paruošti. Ne
galima nepaminėti ir choro 
organizatoriaus Jono Ro
džio nuopelnų.

Koncerte buvęs

Amerikos Lėktuvai Paruoiti

Amerikos didieji keleivi
niai lėktuvai yra paruošti 
išdanginimui amerikiečių iš 
Lebanono respublikos.

tarp “šiaurės milžino” ir 
“Lotynų Amerikos” nėra 
ideališki.

Santykių nepagerino tas 
faktas, kad pereitą savaitę 
1000 kareivių buvo paruosti 
gabenti į Venecuelą, jei Ve
necuelos vyriausybė būtų 
prašiusi pagalbos viceprezi
dento gyvybei apsaugoti.

Santykių lopymas, atro
do, bus ilgesnio laiko rūpe
snis.

Lebanono likimass
Lebanono mažoje valsty

bėje jau antrą savaitė eina 
kravjnos riaušės ir ginkluo
tas sukilimas. Riaušes kelia 
ir už ginklo stveriasi arabų 
nacionalistai, kurie norėtų, 
kad Lebanonas įsijungtų į 
“Suvienytą Arabų Respubli
ką” (Egiptą-Siriją), ar bent 
sektų Nasserio politiką. Kai 
Nasserio šalininkai negali 
priversti Lebanono* vyriau
sybę klausyti Egipto dikta
toriaus, jie bando suaižyti 
visą Lebanono valstybę ir 
jei jau ne visą ją, tai bent 
prijungti prie Nasserio “im-

kinų.nacionalstai jau duodą 
pagalbą Indonezijos maišti
ninkams ! *

Tokie kinų komunistų pa
sigyrimai rodo, kad jie jau 
duoda pagalbą Indonezijos 
vyriausybei ir duos jos dau
giau, o todėl Indonezijos pi
lietinis karas darosi toks 
pat “pilietinis” karas, koks 
savo laiku buvo Ispanijos 
kara&

Amerikos vyriausybė siū
lė Indonezijai paskelbti pi
lietinio karo paliaubas ir 
ieškoti taikos derybomis. Tą 
pasiūlymą Indonezijos vy
riausybė atmetė. Pilietinis 
karas tęsis, o todėl ir kitų 
kraštų kišimasis į tą karą 
juo toliau juo labiau darysis 
neišvengiamas. Kas tą ka
rą belaimėtų, Indonezijos 
gyventojai jį tikrai pralai
mės, jų kraujas liesis ne už 
jų interesus.

“Sputnikas III” ir apelsinai

Rusai paleido naują Spu- 
tniką, jau trečią iš elės. 
“Sputnik” No. 3 yra didžiu
lis, jis sveria 2,919 svarų, 
arba kaip geras automobi
lis. Rusai sako, kad jų nau
jausias žemės palydovas yra 
pilnas prikimštas visokių in
strumentų, bet nei šuniuko, 
nei kokio kito gyvo daikto 
jame nėra.

Chruščiovas, girdamasis 
naujausiu sputniku, neuž
miršo pastebėti, kad Ameri
kos paleistieji žemės paly
dovai esą tiktai “apelsinai” 
—maži vabalai ir esą daug 
tokių “orenčių” reikia sudė
ti, kad gautumei rusišką 
sputniką . . .

Sputniku biznyje rusai iš 
tikrųjų vis dar pirmauja ir 
kurį laiką dar pirmaus. Jų 
laimėtas laikas ne taip jau 
lengva išlyginti. Bet jis bus 
išlygintas.

Kyla klausimas, kada gi 
rusai pasivys Ameriką ki
tose gyvenimo srtyse? Kaip 
su žmonių apdaru, maistu, 
avalyne, butais ir 11?

J. D.

%
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS

WORCESTERIO NAUJIENOS
(Tęsinys)

Koks lietuvių susiorgani- 
žavimas Worc estery

Įvieęa dirbo Lietuvos Užsie-! 
nių Reikalų Ministerijoj, o į 
kita ištekėjo už Gustaičio, 

į Leonora Šaltenytė ištekėjo
Čia yra turbūt 60 lie- į>uv.. Užsienių Reikalų

tuvišku organizacijų, betži Ministerio Čemeckio, Albi-
noma, ne visos pasireiškia 'na Sipavičiūtė,—garsi spor-

tininkė, plaukimo čempio
nė, Apolina Stoška garsi 
dainininkė, Vasiliauskas, 
dirbąs Hollywood, —tai tik 
atsitiktinai keli paminėti. 
Jie ir daugelis kitų gimė 
Worcgstery ir lankė lietu
višką mokyklą. Dabar lietu
viškas mokyklas lanką vai
kučiai gal kada nors bus 
garsiais žmonėmis. 
Worce*terio išradėjai

Angliškos kilmės Worces- 
terio garsūs žmonės buvo i 
Eli Whitney, kuris išrado i 
“Cotton gin”, tai yra įran-į 
kį medvilnei surinkti. Tas 
išradimas pakeitė tūkstan-; 
čius vergų darbo ir dalinai 
prisidėjo prie vergijos pa
naikinimo pietuose. Erastus 
Bigelow išrado kilimų audi-į 
mo mašiną; Ellis Howe iš
rado siuvamą mašiną, Lu- 
cius Knowles išrado moder
niškas audimo stakles; o 
trys worcesteriškiai — Rug- 
gles, Nourse ir Mason išra
do modemišką plūgą iri 

Į daug pagerino žemės ūkio 
prieglaudą. į mašinų... Gal todėl Wor-

Worcestery dvi lietuviškos * cestery ir yra įvairi metali- 
parapijos su gražiomis mū- nių mašinų pramonė, 
ro bažnyčiomis. Šv. Kaži-.......................
miero bažnyčioje klebonu žiupsni* istorijos 
yra Worcestery gimęs kun. Worcesterio vardas paei-

aktinga veikla. Viena skait
lingiausių yra Amerikos Pi
liečių Lietuvių Klubas. Jis 
turi apie 1,200 narių. Ligos 
atveju nariams išmoka $7 
savaitei ir mirties atveju iš
moka 200 dolerių ir nuper
ka gėlių. Klubas turi savo 
mūro namą, kuris, deja, tu
rės būti nugriautas, nes per 
šią vietą bus pravestas ke
lias, jungiantis Worcesterį 
su Mass. autostrada. Klubas 
turi gražią vasarvietę prie 
ežero, vad. Bungalow. Kiti 

, du lietuviški klubai irgi tu
ri vasarvietes prie ežero. Tai 
yra Maironio parkas ir O- 
lympia parkas. Be to, Lietu
vių Karo Veteranų Draugi
ja turi ten pat vasarvietę.

Kitoje Worcesterio pusėje 
yra Vytauto parkas., kuris 
priklauso Labdaringai Senų 
Žmonių Globos Draugijai. 
Tai yra lietuviška organiza- 

-.cija valstijos priežiūroj. Be
rods, pernai Vytauto parkas 
davė draugijai apie $3,000 
sutaupų. Gal būt draugija 
įrengs seniems lietuviams

NUSILEIDO VIENU RATU
.7

Kažkaip atsitiko, kad šito karo lėktuvo vienas ratas 
nusisuko, bet lakūnui pavyko laimingai nusileisti ir 
nė vienas 8 įgulos narių nebuvo sužeistas.

CHICAGO, 1LL.reikalinga aikštės automo
biliams. Taigi gal Worces- -----
ter lietuviai pastatys gražės- Naujos šeimos 
nį klubą ir geresnėj vietoj.
Lietuviškumas

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Kazys Žemaitis

Chicagoje dabartinis ge
gužės mėnuo yra gausus vė

savo tik maždaug pusė kiek 
praeituose rinkimuose. Rin
kikai daugiausiai balsavo už ____________
katalikiškų grupių kandida- PanaikinU, DeXter parka* —Tai vargšas našlaitis,
tus ir dar vienas kitas tau- i susiramink!
tininkas sulinko daugiau šalia Brooklyno Woodha- _NeKaliu susiraminti, nea 
ba.sų. Prieš linkimus kuni- ven dalyje buvo nemaža^ neturiuBką _ atga.
gas A. Juška “Drauge” ban- Dexter parkas, kuriame va- vaįkas 
dė pūsti “miglas”, kad visi saros metu lietuvių organi-
kandidatai yra nepartiniai, zacijos rengdavo gegužines.

------------- ------ Buvo šimtmetiniai klevai, _ . . __ . , _
HARTFORD, CONN kurių pavėsyje prie stalų su- ***• K*minskas išvyko

--------  sėdę lietuviai vaišindavosi Prof. J. Kaminskas išvy-
Legionierių pokylis jr dainuodavo. ko į Filadelfiją pasirausti

! Lietuvių Legionierių F. Dabar to parko nė vaizdo'universiteto bibliotekoj,'vku- 
Sabonio Posto No. 7 rengia neliko, šimtmetiniai klevai ri yra nupirkusi gausią mū- 
metinį balių su šokiais ge- su šaknimis išrauti ir sunai- sų mirusio diplomato dr? J. 
gūžės (May) 24 d. (šešta- ^nti- Pal*k° žemė išrausta šaulio biblioteką. Žada pa
dienio vakare) Lietuvių Pi- Ir statomi namai. būti 3 savaites.
liečiu Klubo salėj (227 Law- Buvo kitas vadinamas # ---------
rence St.). Pradžia 8 v. vak. Klasčiaus parkas netoli Mas- Priminkime pasauliui Su- y 
šokius grieš geras orkestras. Peth’ ir Jau Panai- vietų terorą Lietuvoje ; 
Šitas parengimas salėje šį bintas. Buvusioje to parko Jau eij- metu didžio:o
pavasari gal bus jau pasku- Įaugta la- New Yorko lietuviai draU-
tinis, nes prasidės geguži- ^oratorija. Dabar toje sale- gu estais ir iatviais pri. 
nės. Je yra tūkstančiai žiurkių, pasauliui ^v^tinę k-

Lietuviai legionieriai su P^Du, kiškių, kačių, sūnų ir baltijo kraštų okupaciją ir
.savo moterimis rėmėjomis atokių gyvių, kurie naudo- nusjkaltimą.
maloniai kviečia visus Hart-'Įa,m įvairiems medicinos §jemet minėjimą organi- 
fordo ir apylinkės lietuvius bandymams. ZUOJ-a Valstybių
atsilankyti į jų šitą gražų Uabar vasaros metu di- Komitetas: Pirmi-

■ vakarą, tuo paremti jų dar- ^ew York° hetuviai ninkas dr A Trimakas, se-
hą ir linksmai praleisti lai- neturi vietos susirinkti. kretorius J. Audėnas, iždi- 
ką kartu su jais. Biletus ga- Keli metai atgal Brookly- ninkas S. Briedis, vicepir- 
lima gauti pas visus legio- no Sėtuvių siuvėjų organi- mininkaj. A. Mei—estas, ir
nierius ir moteris l ėmėjas. *acUa ^vo f^e turėjo ke- Ch stankevies — latvis.

hs desetkus tūkstančių do- j te sekina
mų sutaupų. butų ga- ^. birželio /5 d Town

Tarvietę l8lgy- Hali patalpose, New Yorke. 
ti. bet ta fondą mažomis su- yi.-ų 

Sutikus pažįstamą, piimas momis išsidalino ir pragėrė. 
loneiTYioc’’ ** A i* T v

PHILADELPHIA, PA. 
Nedarbas ir mus kankina

Bendrai sakoma kad vi- ^bomis; gegužės 3 d. SU- ..Bendrai, saKoma, Kaa vi- . , , p:Ann rvnt™ klausimas: “Ar dirbi? Ir
su tautvbiu trečia karta nu- \. . . . U * _ vic nmiii Eūriai nalpidžiami Komunizmas Woodhavene
** “TėSus į bedarbių Grožaus palociaus savi-
Es tau£b£ t^i JroZ lat JO d.mo- P^Pų ištaigoj eilės ilgiau- ninkas

jas, - amerikietis. Koncerti
nėje dalyje pasirodys estų, 
laivių ir lietuvių muzikai ir 
dainininkai. Smulkesnė pro
grama bus paskelbta vėliau.

Didžiojo New Yorko lie
tuviai, ypač jaunimas, bir
želio 15-ją dieną kviečiami 
skirti mūsų tautos ir valsty
bės tragedijai paminėti. 
Mergaitės ir moterys pra
šomos rengtis tautiniais 
drabužiais.

Birželio 15-ji tesustiprina 
mūsų jėgas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės ir tepakelia 
mūsų ryžtą padėti vargstan
tiems ir persekiojamiems 
mūsų broliams pavergtoje 
Tėvynėje ir Sibiro tremtyje.

Visos organizacijos yra 
prašomos birželio 15-ą die
ną nerengti jokių iškilmių, 
o jei kas numatė rengti, ati
dėti kitai dienai.

Pabolti jo 
Laisvės

Antanas Mačionis
kytojo sūnus K. Kriaučiūnas <*»• Krautuvės siūlo papi- faktais įrodo, kad komunis- 

kyti savo tėvų kraštus, o agintus išpardavimus, betbe-tinė santvarka Woodhave- 
darbių tas nevilioja, nes ne jau veikia. Jis, daryda- 
darbo neturint rytojus ne- nias pavasarinę ruošą savo 
aiškus. kieme ir sode, padirbo

mes lietuviai dabar tokios “ Amelija Lingyte; gegu- 
zes 17 d. A. Paskonis su

Jonas Bakanas ir vikarais na iš Anglijos, kur yra to ■ 5^?®^ Stella Bartkevičiene;
tVorcesterv- gimęs kun. Ta- vardo miestas ir apskritie.!d,deI,s nuostoIls ,r mums w 
mulevičius ir V/estville gi- Pirmą kaitą čia apsigyveno
męs kun. Jutkevičius. Auš- anglų ateiviai 1673 metais, 
ros vartų parapijoje klebo- bet du kartu turėjo šią vie

gegu-
S STroikta tJei5 “ ^nt£ ALi^rnife su'-' rūpesčio yra tiems, „aukščiams nameli ir įkėlė

nu yra Lietuvoje gimęs pre
latas Vasys ir vikarais Wor- 
cestery gimęs kun. Jankaus
kas ir iš naujų ateivių tarpo 
kun. Steponaitis. Visi kuni
gai puikiai kalba lietuviš
kai. Aš tyčia pabrėžiu kur 
jie gimę dėl to, kad būtų 
aišku, jog dauguma jų yra 
vietinių gyventojų vaikai. 
Lietuviškos mokyklos

Worcester visada turėjo 
lietuviškas mokyklas. J. 
Krasinskui 1921-1936 met. 
teko irgi mokyti vaikus lie
tuviškai. Toji mokykla bu
vo Aušrelės Draugijos kam
baryje. Buvo daug kitų mo
kytojų ir mokyklų. Tik dėl 
to jaunimas Worcesteryje 
kalba daugiau lietuviškai, 
negu kitur. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klube valdy
bą sudaro lieveik visi jau 
Worcestery gimę lietuviai. 
Jie aktingai reiškiasi ir ki
tose organizacijose. Tie, ku
rie jau nekalba lietuviškai, 
vistiek dedasi su lietuviais 
ir jų bei amerikonų tarpe 
“Liths” yra garbingas var
das ir nė vienas lietuviško 
kilimo jaunuolis neleis šio 
vardo niekinti! Didelį dar
bą atlieka šeštadieninė lie
tuvių mokykla. Lietuvės 
vienuolės irgi moko lietuvių 
kalbos palapinėse mokyklo
se.

Didelė garbė priklauso vi
siems lietuvių kalbos moky
tojams. Mes dažnai perma
žai juos įvertiname, — nu
rodė Krasinskas.

Dėka lietuviškų mokyklų 
lietuvėmis ir lietuviais išli
ko daug pasižymėjusių as
menų, gimusių Worcestery. 
Seserys Avietėnaitės, kurių

ta palikti dėl indėnų užpul
dinėjimų. 1722 metais Wor- 
cester buvo inkorporuotas 
kaip miestas ir 1848 metais 
gavo čarterį ir miesto tei
ses.
Žiupsnis kultūros

Dabar čia yra Clark uni
versitetas, Worcester Poly- 
tecbnikos institutas, Holly 
Cross, Worcester jaunių ko
legija, Assumption ’ kolegi
ja bei kitos . mokyklos. 
Worcesterio dailės muzėjus 
turi gerų senesnės kartos 
meno veikalų. Reikia pasa
kyti, kad Worcester yra tik 
apie 40 mylių nuo Bostono, 
Amerikos kultūros centro. 
Keliai

Yra geri keliai ir greitas 
susisiekimas su Bostonu ir 
Hartford, Conn., kur irgi 
apsčai lietuvių gyvenama. 
Pra vedus kelią iš Worcester 
miesto centro į Massachu
setts turnpike, susisiekimas 
dar daug pagerės. Be su
stojimo ir be šviesų bus ga
lima automobilium į Chica- 
gą nuvažiuoti. Kadangi da
bar geležinkeliai nustojo 
pirmykšeios reikšmės ir 
daug prekių išvežama sunk
vežimiais, tai Worcesterio 
miesto centro sujungimas 
su ilgų atstumų keliais pa
sidaro labai svarbus. Nuo to 
daug priklausys darbai fab
rikuose ir miesto pajamos. 
Todėl gal neturim perdaug 
pykti už mūsų klubo nugrio
vimą keliui. Žinoma būtų 
geriau ir kelią ir klubą tu
rėti, bet kai kitos išeities 
nėra,—tai turėsim kitą klu
bą statyti. Gal išeis į gerą, 
nes dabar kiekviena vieta

ir V. Vitkauskas su Graži-^ingi namą, automo-kas ateivedč patelę ir tame 
nos betuviskos organizaci- na huv mafema_ bili ar ka kita. kaip mokėt? inkile Įsikūrė nereikalauda-Kaip inkile isikurė nereikalauda-

tikos mokytojo dukra.""““': nustatytais terminais? O jei mas Aidimo ir neklausda- 
kita bendiauti, turėtume la : nemokėsi, neteksi daikto ir rnas kiek nuomos reikės
biau lietuvių profesionalų Skyrti rinkimai t0 ka jau esi įmokėjęs. mokėti. Dabar špokas, kaip
patarnavimam naudotis, pas Rinkimai į Lietuvių Ben-' Bet reik turėti vilties, kad savam name gyvendamas, 
lietuviškus biznierius pirkti, druomenės Tarybą ir seimą ilgai taip nesitęs. ant šakos tupėdamas švil-

_ huvo labai “skysti”. Tėbai- Kipras Tautkus jpauja visiškai nė nepagal-
-vodamas, ką Mačionis apieviškus kandidatus remti ir 

sutartinai remti tokius tau
tinius uždavinius, kurie mus 
visus gali surišti. Jei kas 
negero, reikia kelti ir ša
linti. Tačiau visiems reiktų 
vengti pasyvumo. “Jei man 
kas nepatiko, — tai aš pasi
traukiu”. Toks pasyvumas 
yra už vis blogiausias. Tas 
mus vienas nuo kito nuša
lina ir eiles suretina. Čia 
Worcestery, mes daug po- 
laidojame Lietuvos sūnų ir 
dukterų ir toji žemė, kur 
jie ilsisi, virto mūsų žeme...

PATARTINA VISIEMS jSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

Kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriau? 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingi! patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 

e Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
Toji žemė greičiausia ir mus » dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių
priglaus. Bet lietuviškumo 
pėdsakai pasiliks Worceste- 
ry. Tokie vardai, kaip Ge-

• Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kainr 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu-

diminas Hill, Šv. Kazimiero 5 «r |»ir.i«nw prašome siusti muo adresu:ar Aušros vartų bažnyčios, 
Maironio parkas, Vytauto 
parkas čia pasiliks. Bet 
svarbiausiai pasiliks čia gi- 
musių ir iš kitur atvažiavu
sių palikonys, kurie čia gy
vens ir kurs. Reikia manyti 
ir tikėtis, kad tiek kalbos, 
tiek dvasios atžvilgiu jie iš
liks lietuvias ir padalys ge
rą įnašą mūsų miestui,—nu
rodė J. Krasinskas.

Malonu buvo pasikalbėti 
su “Keleivio” koresponden
tu. Linkime jam, jo šeimai, 
visiems lietuviams ir mie
lam Worcesterio miestui 
ilgiausių metų.

Aleksandras Viršila

Pasak žinovų, namai, kurie 
1945 metais pastatyti kainavo 
$5525, dabar kainuoja $12.750.

So 77.
KELEIVIS

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaiste!* iš tikrai Amerikos vaMžies 

pripaiintuH vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sunirę, Worce»ter, Mas*.

%
Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės ) registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli Ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Tarime 
specialinių vaistą neo džiovos ampulėse, 
vaistų neo aefctta kraujo spaudimo, neo 
reumatizmo, nuo širdies ir nenų ligą. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Pkm.

Ir Netary

tai mano. Ir Rusijos komu
nistai į Lietuvą atvyko ap
žėlę ir susivėlę ir bė atši
lt laušimo Įsikūrė kaip na
mie.

Pranas Spūdis turėjo 
nemalonumą

Prieš kurį laiką Pranui 
Spūdžiui einant požeminio 
traukinio laiptais šalimai 
Prano einantis žmogus su
smuko. Pranas mėgino jį 
pastatyti ant kojų. Policijai 
pribuvus paaiškėjo, kad tas 
žmogus jau negyvas — mi
rė širdies priepuoliu. Bet 
vis vien Pianas buvo poli
cijos klausinėjamas ir tas 
jam sudarė nemalonumą.

Pi*anas apie tai papasako
jo žmonai ir draugams. Jo 
žmona Bronė Spūdienė už
uot pareiškusi Pranui užuo
jautą, ji dar pabarė saky
dama: “Kokis tu buvai Lie
tuvos armijos savanoris, 
jeigu tave išgązdino negy
vas žmogus”?
šių dienų jaunuolis

Brooklyno gatve eidamas 
žmogus rado verkiantį vai
kutį. Sustojo jį suraminan
čiai pakalbinti.

—Ko verki, sūnau? Gal 
motinos nerandi?

—Mano motina mirus,— 
atsako vaikas.

—Tai gal tėvo ieškai?
—Tėvas irgi miręs,—sako 

vaikas.

PROVIDENCE, R. L

Dainos ir

Gegužės 3 d. Lietuvių 
Piliečių Pašalpinis Klubas 
minėjo trijų metų sukaktu
ves, kai įsikūrė naujajame 
name. Minėjimas buvo klu
bo gražioj ,gerai skamban- 
čioj salėj.

Meninę dalį atliko Wor- 
cesterio Lietuvių Meno Mė
gėjų Ratelio choras, kuriuo 
vadovauja Providence gyve
nantis muzikas Jonas BėĮ» 
noris. Tiek mišrus chorus, 
tiek atskirai vyrų ir moterų, 
dainavo sklandžiai. Matyti, 
kad vadovas yra daug <br- 
bo įdėjęs, kol tokį vienetų 
paruošė.

Kartą vienuose namuose 
mačiau parašą: “Jei muzi
ka yra meilės maistas, tai 
griežkim ir dainuokim.” 
Taip, atrodo, Worcesterto 
dainininkai ir daro ii visos 
širdies.

Tegu lietuviška daina 
džiugina mus.

Pabaigai, žinoma, buvo 
šokiai.

B.
Dar sieksi
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Iš Pavergtos Lietuvos Į
Apie panevėžiečius mokykloje.

Sirusienė-Adomulytė, Pa*

Amerikos Betariu kongresas
DAR NEVISI SUKRUTO

Tik mėnuo beliko iki A-
Šiektiek žinių apie Pane- nevėžio pradžios mokytoja, [menkos Lietuvių Kongreso, 

vėžio lietuvius: į Sibirą tremiama nelaiku kuris šaukiamas Bostone
Adomulis, buvęs pradžios įįmdė ir pakeliui mirė, vy-;Statler viešbuty birželio 27- 

mokyklų inspektorius ir Ne- ras> kartu su ja, tik nevie- 28 dienomis, o dar nevisos 
priklausomybės laikų pensi- name vagone, nes buvo ki- ir didžiosios lietuvių kolo- 
ninkas, tebėra gyvas, tik be lur oabenamas, vėliau žuvo nijos sukruto atstovus rink- 
l>ensijos. Sibire. ti, bent apie tai viešai dar

Antanaitis, Bronius, buvęs Skurkis yra nusipelnęs so- nežinoma, 
pradžios mokyklos vedėjas, vieun s mokytojas dabar Labiausia, atrodo, tuo rei- 
grįžęs iš Sibiro, yra “Šer- Panevėžyje. . Įkalu susirūpino mūsų ‘ant-
muksnio” lentpjūvės rašti- Slavinskaitė, Juzė, moky- roji sostinė” — Čikaga. Ži- 
ninku, o jo žmona mokyto- te ja, tapo mičiurininke, ru- noma, “sostinės” veikėjams 
ja yra pensininkė. sų ; olševikų garbinamo se- ir pridera kitiems pavyzdį

Auliūnas, buvęs “Maisto ’ no sodininko Mičiurino ša- rodyti. Neabejosime, kad 
fabriko darbininkas, ištrem- liniuke. tas pavyždys užkrės ir kitas
tas žuvo Sibire^ Sukauskas, Vladas, moky-'kolonijas. Bostono lietu-

Bačiauskas, Spirakių pra- tojas, grįžęs iš Sibiro ir dir- viams bus džiugu matyti ša
ižios mokyklos mokytojas, ba durpyne. Įvo tarpe didžiulę čikagiecių
ištremtas žuvo Sibire. Švagždys, Juozas, moky- atstovybę.

Balėnienė, Veronika yra tojas, mokytojauja Gusto- Jokio garso iki šiol iš to- 
Panevėžio Senamiesčio pra- nių pradžios mokykloje. kių vietovių, kaip Cleveland, 

Švelnys, Feliksas, buvęs Detroit Jie šiauriečiai, gal 
Panevėžio prekybos mokyk- ne taip greit įsilinguoja. Bo

do Paulausko, ištremto, vie- los inspektorius, džiova ser- stonas tikisi ir iš ten matyti

džios mokyklos mokytoja 
muziko kompozitoriaus Vla-

stovų, nebus kuo pasiteisin
ti. Tokioms liks tik raudo
nuoti. Bet reik tikėti, kad 
tokių nebus, nes Naujosios 
Anglijos lietuviai niekada 
nebuvo paskutinieji, kur bu
vo svarbūs Lietuvos reika
lai sprendžiami. Neatsiliks 
jie ir šį kartų, nes šio kon
greso uždaviniai ir reikšmė 
gali būti didesnė už pirmų
jų kongresų.

Ir mažųjų kolonijų orga
nizacijos, pasirodykite, kad 
esate gyvos — dalyvaukite Inll;

ko įsakymo prislėgti daly
viai neranda savitarpės kai- ’ 
bos. Visų mintys nukreip
tos į tai, kas buvo prieš 10 
metų ir į 1914 m. vykdomą 
priespaudą mūsų tautai. { 
Kiekvieno širdyje virė ne-‘ 
apykanta Rusijos valdžiai 
Lietuvoje.

Minėjimo vakarienė nebu
vo vaišėmis už gausiai ap
krauto valgymais stalo. Tai 
buvo užkandis, ženklas 
(simbolis) vieningo bendra- ‘ 
vimo sutelkimui minčių ir 
širdžių viena kryptimi. Ga-. 
balėlis mėsos, stiklas arba-1 
tos........jokių svaigių gėri-

kongrese!

KURIS GI

Sunkiai kilo dalyvių ran
kos prie lėkščių. Kąsnis stri
go burnoje, tartum būtų pa
žeminimo pelenais apvolio- 

koncrf-RAR? į tas. Vienas antras dalyvių 
dar bandė su savo kaimynu, 
užvesti kalbą apie kasdie-! 
nius reikalus, bet po kelių' 
žodžių dužo be garso, be 
šypsnio. į

Keletą kartų po mirusio* 
palaidojimo man teko grįž-!

J. V—ga*

Birželio 27-28 dienomis 
Bostone susirinks Amerikos 
lietuviai į kongresą. Prieš 
kurį laiką Keleivyje tas kon
gresas buvo pavadintas
penktuoju, bet vėliau kaž- . 
kuriame kitame lakrašty jis ti į šermenų vietą ir yaišin-

LIETUVOS KALVIS

Ar atsimenate jį iš jaunu dienų? Kalvis seniau sodžiuje 
buvo labai svarbus amatininkas. Juk ne kiekvienas mo- 

.kėjo gerai arklį pakaustyti, o blogai pakaustytu žirgu 
ir šaunus jaunuolis netoli tegalėjo joti ar važiuoti.

VLIKĄ SUDARANČIŲJŲ GRUPIŲ 
PAREIŠKIMAS -

Š. m. gegužės 10 d. įvyko, laisvinimo darbui nesurado 
tis su velionio artimaisiais, Vliką sudarančiųjų grupių kalbamų grupių vadovybiųtoje. ga. didelį būrį atstovų.

Bilevičienė mokytoja grą- ūdra*, mokytojas, grįžo iš Pittsburgh pajudėjo, bet . VO va(linamas ketvirtuo-
Sibiro tremties j Panevėžio j0 kaimynė Filadelfija dar J"Nei ]fe nei Ameri.
apylinkę. miega. O ten juk tiek daug i »• P • - ’ - j-,

«avivaidvhininV«»c • i • J. .. . £ kos lietuviai nepražus dėl _ _ _Mpy^savivaldybmin^s, visokių organizacijų ir is kuriuo ei,į meg ya_ ,mo 10 metų sukaktu Mari- Šimas apie išsiaiškinimą su

žinta iš Sibiro ir paliegusi 
Chodakauskas, Tadas, bu

vęs Panevėžio burmistras, 
šluoja Vilniaus gatves.

Chrolavičius, Jurgis, gu- 
C buvęs gimnazijos mo
kytojas, o dabar gauna pen
siją <l]ra

Maukas, Povilas, mokyto- kvklos
jes, grįžęs iš Sibiro, yra Pa
nevėžio sanitarinis inspek
torius. *4^

Janauskas, Stasys, atsėdė
jęs dvejus metus rusų kalė
jime, dabar vėl Panevėžio 
ketvirtosios pradžios moky-

tačiau tokios prislėgtos nuo-į atstovų pasitarimas, kurbu- 
taikos, kokia buvo 1914 me- vo apsvartytas tų grupių 
tais, minint spaudos atgavi-'specialios komisijos prane-

ten tŠP jrSUnkU-B7tT dta^e‘^0 ^lėjTn-5^^ Lietuvos Nepriklausomybės
kanl^invalMas Kaip jausis to di- dėlto £ nei iš kitų gidėti. Ji galėjo Talkos grupių ir Lietuvių

‘"I dahar v k". koI°mja-- Jeli' toks nedidelis, kad ji aiš- prilygti nuotaikai, buvusiai Fronto Bičiuiių įgaliotiniais,
,°ngrese bat'»."e8?U51al kiai nustatyti, rodos, nebūtų “tyliajam” seime 1717- m. pravestą pagal Vyriausiojo 

Panevėžio pradines mo- stovaujama! Tikėsime, kad sunku. J ; Varšuvoje ar Gardine, kada Lietuvos Išlaisvinimo Ko-
Klaipedos gatvėje taip nebus. i gtaj kas rajoma oficialia- laisvos Lenkijos - Lietuvos miteto (Vliko) grupių at-

vedėjas 
Panevėžyje Dar neatsiliepė nė Balti- me Amerikos Lietuvių Ta- valstybės atstovai keletą va- stovų 1957 m. kovo 30 die-

odmnariin. ii knril, more’ Nc,w Jers<;y ™lstij°- rybos leidiny “Visuotinis landų sėdėjo be žado, nega- nos vieningą nutarimą kvie-
gimnazijos, is aunu o\i sep- je pavy zdi parode Paterso- Amerikos Lietuviu Kongre- lėdami sutikti su Rusijos ca-sti šias grupes įsijungti į 
tynmetes. Ir dar yra vie- nas bet ką daro Newark, 1953 m įapkričio 2^28 ro reikalavimais ir nesiryž- Vliką bendram, vienos va- 
na specialiai rusų gimnazi- s!izabeth ir kt? d.d. Morrison Hole! Chito- darni jų atmesti, nes buvo dovybės vadovaujamam,
Ja‘ . . . , Didysis New Yorkas, aiš- ffO Illinois”: apstoti Rusijos kariuome- Lietuvos išlaisvinimo dar-

navprctnc vidurine mnJK ZaLatoriaVsnamuose .(la_ ku, užgrius Bostoną kongre- «N Amerikos Lietuviu nės- Lietuvos valstybės isto- bui. 
k.os, paverstos vidurine mo-,bar šeimininkauja sovietų £O dienomis, bet jis be rei- T isikūrimo 1940 me^ rijoje buvo ne viena tokia Vliką sudarančiųjų gru-

veikeja Margolyte Agiono- kalo deisįa — reikėtų tuoj ^į^buvo sušaukti 3 visuo- “vakarienė”’kaip mano čio- pių atstovai pritaria Komi-
VliZ’dtogį3 °‘lUS J™ rengėjamS “ “* at- nai P““* gfr “’ZS

li Nau» Anglijoje iki šiol S:T=mk^riToS:' ^ėjo 50 m. nuo J904 m. giams siekiant susitarimo
džioii dalis žmonių senie- Pilmau-ia Waterbury. Jo liai buvo-pavadintos Ameri- gegužės 7 d. Ar reikia paša- pąsahnti ikis.ohnius nesusi-
siems miesto evvmitoiams vcik4Jai !abai susirūpinę, kos Lietuvių Konferencija, koti kokiose apystovose mū- pratimus tarp LNT grupių
nebeoažūstami -^dauriauria kad ' k?ngresą suvažiuotų _1943 m. mėn. sų tauta minėjo šią sukaktį? ir LFB, .s vienos pusės, ir
tolimi atėjūnai ir svetimos ko daugiau atstovų. Tas pa- dienomis Pittsbughe, antra- Prieš tai laiks nuo laiko ykką sudalančiųjų grupių,
kultūros žmonės ąkatins Worcesterio, Law-sjs_i945 m. lapkričio mėn. *>uvo pasigirdęs iš Krem-iš kitos, ir tuo budu įgyven-

Sodu mieste koks vra Pa- ,ence' Norwo°d® ir kit>i d>- 29-30 dienomis ir gruodžio liaus pragaištingas dudeni- dinti visų aktyviųjų jėgų 
nevėžVs prislėgto ir baimės d.esnių ko1lo",W yekėjus pa- j d. Chicagoje ir trečiasis— ™as — grasinimas privers- politinę konsolidaciją ko- 

y-, p g s sltcmptl> kad neliktų nė vie- 1949 lapkričio mėn. 4-6 okupuotą lietuvių tautą vai uz bendrą tautos įdea-

kykla, vedėjas.
Juodviršis, Mykolas, bu

vęs pradžias mokyklų ins
pektoriaus raštvedys ir sė- 
< ėjęs rusų kalėjime, dabar 
I uhalteris. * (

Jvozenas, Augustinas Pa
ke vėžy tebemokytojauja.

Karka, Mykolas yra di- 
del:s vadinamasis liaudies 
muzikas Panevėžio muzikos 
mokykloje.

Kukoraitis yra mokytojas 
i anevėžyje.

Kuodis, Juozas tebemoky- 
tojauja Panevėžio antroje 
vidurinėje mokykloje, pa- 
• Pi etoje iš pradžios mokyk
los. ; nisteris

Luk.'ys, Motiejus yra nu- Sibire,

nuotaika.
K. T.

Kai kurių kauniečių 
likimas

< ■ pelnęs tarybinis mokyto
jo^ ir rašytojas, Panevėžyje 
išlikęs.

t ufcšys, Vladas, mokyto
ja-:, grįžo iš Sibiro tremties 
išdaužytais dantimis ir dir- 
ia šenetos (Kupiškio rajo
ne) durpyne.

Macijauskas, buvęs drau
dimo inspektorius, tebėra 
pusdarbis, o jo žmona jau 
mirusi.

Miccvičius, Justinas, Pa
nevėžio pradžios mokyklos 
vedėjas, ilgametis Sibiro 
tiemtinys, yra grįžęs ir dir
ba Panevėžio “Maisto” fab
rike.

Mikutavičius, Panevėžio 
teismo | rokuroro padėjėjas, 
ištieintas i Sibirą, po vie- 
neriu metų ten staiga mirė.

Pikžirnis, Jonas, mokyto
jas, buvęs pradžios mokyk
lų inspektoriaus sekretorius, 
žuvo Sibire ištremtas.

Pinigis, Domas mokytojas 
Panevėžyje.

Rimvydas, buvęs pradžios 
mokyklų inspektoriaus sek
retorius, ištremtas žuvo Si
bire. / ' fį

Siderevičius, Juozas, bu
res Panevėžio pradžios mo
kyklų inspektorius, ir jo 
žmona jau mirę.

Skiauteris, atkeltas direk
toriauja Panevėžio septyn
metėje trečiojoje pradžios

j

pntanmo.
Minėtos grupės vengė įei

ti į Vliką, kaip į Lietuvos 
laisvinimo kovai vadovau
jantį organą, statė reikala
vimus, kurie siekė Vliką pa
naikinti ir 1957 m. gruo
džio 30 d. raštu formaliai 
pranešė, kad LNT grupės ir 
Lietuvių Fronto Bičiuliai 
savo atstovų į Vliką nesiųs.

Šiems derybų rezultatams 
paaiškėjus, Vliką sudaran
čiųjų grupių atstovų pasita
rimas nutarė:

I. Laikyti, jog Komisija jai 
duotą uždavinį yra baigusi.

2. Duoti visuomenei gali
mybę susipažinti su derybų 
medžiaga.

3. Kviesti lietuvių visuo
menę dar giliau įsisąmonin
ti politinės vienybės reika
lingumą kovai už tautos iš
laisvinimą iš sovietinės ver
gijos bei atkūrimui nepri
klausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės, ir tuo 
tikslu dar stipriau burtis į 
bendrą kovą, kuriai Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas vadovauja 
jau 14 metų pagal vieningą

savo spaudoj vėl naudoti lą 
rusų raides, kaip tai buvo Pasitarimo dalyviai ap- 
patvarkęs 1865 m. Muravi- gailestauja, kad Vliko gru- 

korikas.

didelės ar mažos drau- dienomis New Yorke” 
gijos, klubo ir kitais vardais o ketvirtasiS) 
lietuviškos organizacijos, buvQ 1953 m lapkričio 

,kui. neoutų kongrese atsto- 27.2g dienomis cikagoje. povas
'’T"-3’- . r . 'Taigi, Bostono

Naujosios Anglijos lietu- b^penk^

nos

Buvęs užsienių reikalų mi 
V. Čarneckis mirė 
jo šeima neseniai

grįžusi į Lietuvą.
Neseniai mirusio prof. P.

Šalčiaus žmona seiganti 
sunkia smegenų skleroze, 
nebepažistanti žmonių.

Sunkiai sergąs ir prof. 
Tadas Petkevičius. Iš Sibi
ro grįžusi žinoma visuome
nininke Kaupienė gavo eiti į

vių organizacijoms, neturė
jusioms kongrese savo at-

kongresas!

R. M.

Pavasaris priss daugel metu
J. LIODŽIUS

Juozas Liūdžiu*

WATERBURY, CONN.

(Tęsinys)
Praėjo 10 metų. Studentą- jadedamas būrelio pažan- 

psichlatrinę ligoninę ir nesą vau Maskvoje. Dėl neprite- gesnių marijampoliečių. To- 
vilties, kad ji iš ten išeitų, kliaus pinigų tais metais už- liau man pranešė, kad va- 

Žinomą Kauno gydytoją darbiavau Lietuvoje, Vilka- karykščiai sužinojęs Apskri- 
(turėjo rentgenologijos ka-[ viskyje. Tada jau supratau, ties Viršininkas, kuria pro- 
binetą) Eleną Jacevičaitę kad J. Basanavičius, V. Ku- ga .rengiamas tas vakaras 
buvęs ištikęs širdies smūgis, dirka, J. Maironis ir kt.bu- bei vakarienė, uždraudė sa- raštas.
______________________ _ vo pajudinę Lietuvos žemę. kyti ten bent kurias prakal-

Nuo 1910 m. Maskvos veik- bas: jei kas pasakytų vieNe mokslo patentai ir ne sep- .... . . , . .. . .. . .
tvneriopi talentai sudaro pilie- lesnieji lietuviai studentai, kalba, tai ne tik pats kai- 

garbės vainiką, o darbas, pasiskirstę dviem srovėm,' bėtojas, bet ir vakaro ren- 
i-etlagavo ir leido du moks- gėjas dr. K. Grinius būtų 
leivių žurnalus: liberalinę'suimti ir kalėjimu nubausti. 
‘Aušrinę” ir katalikišką! Nedidelėje salėje padengti 
‘Ateitį”. Bet palygnus su du ilgi stalai. Susirinko apie 
anais studentais, čia buvo 60 kviestųjų. Jų skaičiuje 
tik mažo Lietuvos žemės buvo žmonių iš Marijampo- 
klypelio purenimas. ;lės apylinkės: mokytojų, ū-

nu
darbas iš tikro širdies akstino.

Vaižgantas

SAFETY HINTS
from ths Rsd Crots

It ta Sancermn to lėavo Sot- 
tta« of potaon wfcere c»«IWres 
cao cet them. Mway« ke*p 
poiaom aafcly out of cMMren’s 
ccacta.

□r. Vileišio auka 
Bendruomenės seimui

Vasario 16-os proga, šie
met Vileišis įteikė per Wa- 

ui io Altą L. Bendruome
nės seimo reikalams 50 dol. 
auką. Alto skyrius tą auką

pių gera valia padarytas pa- Į vįsy lietuvių politinių gru- 
siūlymas Lietuvos Nepri- piyjr rezistencinių organi- 
klausomybės ‘Talkos gru-i^My įsipareigojimą lietu- 
pėms ir Lietuvių Fronto Bi-^M tautai, pareikštą 1944 
čiuliams įeiti į Vyriausiąjį m* Vasario 16 d. deklaraci- 
Lietuvo^ Išlaisvinimo Ko- j°ie’
mitetą -vieningam Lietuvos i Pasitarimo Prezidiumas

giausiai, A. Paliulis pasiūlė,
kad pirm. J. Trečiokas pa
kalbėtų per radiją, raginda
mas ko gausiau Kongrese 
dalyvauti. Pasiūlymas pri-

pasiuntė seimo pirm. prel.: imtas. Pagaliau sumany- 
ealkūnui, ir paskutiniame muosę nutarta pasikviesti, 
susirinkime buvo perskaity- jei tai būtų galima, Alto 
tas prelato Balkūno gražus centro žmones, vykstančius 
Vileišiui ir Altui padėkos i iš Bostono namo, į Water- 

jburį ir surengti su jais wa- 
terburiečiams subuvimą.

Alto skyrius išrinko 
Kongreso delegatu*

Paskutiniam Waterburio 
Alto skyriaus posėdyje, ku
riame dalyvavo virs 20 įvai
rių grupių bei organizacijų 
atstovų, buvo svarstoma ir 
birželinių — išvežimo minė
jimo parengimo reikalai. 
Posėdis įgaliojo Devėnienę, 

Gegužės mėn. pradžioje kininkų. Laukdami pakvie- Paliulį, Petrauską parašyti į
ten pat parinktus jiems lai
kraščius apie minėjimą. 
Kalbėtoju pakviesta čia ša
limais gyvenąs prel. M. 
Krupavičius.

Alto skyriui atstovauti A- 
merikos Lietuvių Kongrese 
Bostone išrinkti: Andrikytė, 
A. Devenienė, Pesienė ir J.

gavau iš Marijampolės pa- timo prie stalo, būriuojasi 
kvietimą atvykti ten į minė- tylūs dalyviai, persimesda- 
jimą spaudos atgavimo 10 mi vienu kitu žodžiu. Salė- 
metų sukakties. Programoje je šermenų nuotaika ar lau- 
?e kitų dalykų buvo numa- kimas dalyvauti įvykdyme 

tyta bendra vakarienė (ban- kaž kurio teismo sprendi- 
:<e‘as). Atvykęs į Marijam- mo.
polės Visuomenės Klubo sa-1 žodžio netaręs pirmas at- 
lę, sužinojau* kad šį minė- sisėdo dr. K. Grinius: Tam- 
jimą rengia dr. K. Grinius, sus, kaip žemė^kaip aplam-Į Trečiokas, 
senas varpininkas (prieške- dytas medis jis išbuvo visą' Kad ne tik atstovų, bet 
lota motu miręs Čikagoje),Įvakara. Apskrities Viršinin-’ir svečių nuvyktų kuo dau-

iNirnatĮins
imninmiiinifiiuiiumnuiiinmimiuTr

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kaliforni jos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.
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—Kas bus, Maiki, kad'mai. Tripolyje 16 žmonių 
prieš mūsų Ameriką prade-Į buvo užmušta ir apie 200 
jo buntavotis visas svietas? sužeista. Pereitą savaitę te-

Graži vertinga išimtis
Rašytojas, poetas Stasys klą (ypačiai grafo Tiškevi-

Santvaras Dirvoje (Nr. 36) Ičiaus laivu iš Liepojos į Pa- 
parašė ilgą straipsnį apie langą). Tegu tas yra tikro-
Stepono Kairio knygą “Lie
tuva budo”

vės ir gyvų žmonių vaizda
vimas, betgi visa tai skam-

į torius mums teigia, bet gal 
mūsų daugumas, pažvelgę į 
prabėgusias dienas iš tolo, 
turim pripažinti, kad sa
vo metu LSDP buvo pati 
kovingiausia Lietuvos poli
tinė partija, kad ji viena 
pirmųjų kėlė Lietuvos ne
priklausomybės idėją ir yra

. v - .. ” daug gero padariusi Lietu-Jo svarbesnes ištraukas ba, kaip grožines literatūros vai)Sk°voda^ su caristine 
kūryba. Vidumi turtingosčia spausdiname:

“Vienas Intas anos gran
dies žymiųjų vyrų, dar te
besąs mūsų tarpe, prabyla 
savo atsiminimais. Tai ver
tingi darbai, svarbūs liet. 
tautos praėjusių dienų do
kumentai. Tokie yra prof. 
Myk. Biržiškos atsiminimai, 
panašūs ir dabar pasirodę

asmenybės, kaip nekartą ir 
mūsų atgimimo istorijoj pa
stebėta, nebuvo vienu talen
tu apriboti žmonės. Be abe
jonės, to plataus masto ir 
šakotų polėkių asmenybė y- 
ra ir Steponas Kairys.

priespauda, žadindama tau
tinį susipratimą. . .

“Tačiau ne tik’ apie socia
lizmą Step. Kairys rašo šia
me atsiminimų skyriuje. Čia 
jis kalba apie Lietuvos ūkį 
ir pramonę, prisimena Var
pą ir varpininkus, Tėvynės“Tie du dešimtmečiai, jr paIfeaa

. . ,nols , U1 , uv,° aI us^ituometinj lietuvių tautinį, ū-
pr-of. Stepono Kaino paša- spaudos draudimo metas jr brūzdė-
kojimai apie bundančią Lie
tuvą.

liet. tautinės dvasios atgi- į • • 
mimu, politinių bei visuo-1’- **’• i • ilUS

Savo teigimus auto- 
pagrindžia ano meto DRAUGAI, KOL YRA SOTUS 

Vieneriy metų liūtė ir avinganių veislės šuo taikiai su
gyvena viename narve Straubingo zoologijos sode (Vo
kietijoje), bet tik kol ateina maitinimo valanda. Tada 
juos reikia perskirti.

■tCH: s: a K g rf-g's

‘Kai bėgi per jų knygų meninių pasaulėžiūrų bren- spaud£. suvažiaviml} nu.
puslapius — regi nuostabų jdimu, neabejotinu kovingu- 
pasaulį, kupiną bręstančio mu dėl tautinės laisvės. Pa-
ryžto kovoti dėl tautinės 
laisvės ir kultūros, kupiną 
prisikėlimo varpų gaudesio, 
pavasario saulės ir pavasa
rio audrų, pilną tiesos irsa-

vasario laikas — nuostabių 
įvykių laikas. Tuos įvykius 
Step. Kairys savo atsimini
muose vaizduoja spalvingai, 
jautriai, stengdamasis ne-

vo kelio ieškančių žmonių, nutolti nuo objektyvumo ir 
Nors tada naktis buvo be 
aušros, bet koks didelis ir

tarimų citatomis bei kt. do
kumentais.

“Prieduose surinkti doku
mentai ir kai kurių veikėjų 
apybraižos. Tas gerai, kad 
visa tai yra krūvoj. Tą me
džiagą gali praversti kiek
vienam rašytojui, kuris ban-isterinės tiesos.

“Vaiko ir jaunatvės atsi- pabaigą ir XX am. pradžią

SUSITIKĘS KURIOS NORS DRAUGIJOS, KLUBO 
AR KITOKIOS ORGANIZACIJOS VADOVYBĖS NA
RĮ, KLAUSK, AR JO ORGANIZACIJA JAU IŠRINKO 

. . DELEGATUS J AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ,
dytų kalbėtu apie XIX am. KUWS BUS BOSTONE BIRŽELIO 27—28 DIENOMIS, 

AR PASKYRĖ AUKĄ? JEI NE, PARAGINK TĄ 
NEDELSIANT PADARYTI.

Mūsų vaisprezidentas 'Nik- 
■sonas nuvažiavo Į Sautame- 
rika pas susiedus pasisve-

nai buvo pašauktas Ameri
kos laivas, kad išvežtų ame
rikiečius. Tuo pačiu laiku

nustabus buvo tikėjimas minimuose Step. Kairys su _ apje Lietuvos atgimimo 
laisve ir savo tauta! Daug įsijautimu pasakoja apie laikotarpį, 
kam anos dienos buvo ir ap- Aukštaitiją, iš kurios jis y- į ‘‘Atsiminimus rašyti__o-
sisprendimo dienos — su ra kilęs, ir jos žmonių bū-pus jr nelengvas darbas, nes spaustuvė. Čaikovskis ten lietaus upėms patvinus, jam
Lietuva eiti, ar ją išduoti. į dą, apie gimtąjį Užnevėžių vjSų pirma reikia turėti sti-; atsargiai atrišo raiščius ir nebebuvę kitos išeities, kaip

“Paskelbti atsiminimai kaimą, ūkio darbus, apibū- jįų jr sugebėt rašyt, reikia • pastebėjo, kad viduje yra tik kelias dienas ten pasi
rodo, kad daugumas ano dina savo apylinkės ryškės-į didelio tiesos pajautimo, gi- knyga antrašte: “Ukrainie- likti.

į mokslus einančio nius žmones — ūkininkus,' ijos dvasinės kultūros, jei- čių emigracija”, išleista 19- Kiek laiko paklaidžiojęs,
čiuoti, o tie jį pasitiko ak- Amerikos valdžia pasisiūlė 
menais ir kuolais. Nuvažia- j pristatyti orlaiviais ginklų 
vo pasisveikinti ir pagerinti Libanono valdžiai, kad ši
bičiulystę, o sugrįžo ap- 
spiaudytas. Nu, tai kaip tu 
rokuoji, kas galės iš to iš
eiti?

—Aš nemanau, tėve, kad 
iš to kas nors išeis, bet tos 
riaušės prieš Nixoną vistiek 
yra nemalonus reiškinys.

—Ale kad tai dar ne vis-, 
kas, Maiki. Gazietos rašo, 
kad prieš Ameriką pradėjo 
kelti lermą dar kažin koks 
Leiba Nunas.

—Ne “Leiba Nunas”, tė
ve, bet Libanonas.

—0 kas jis toks? -
—Tokiu vardu, tėve, va

dinasi nedidelė arabų vals
tybėlė, kuri tęsiasi apie 120 
mylių Viduržemio pajūriu. 
Libanono respubliką buvo 
įkurta po pirmojo pasauli
nio karo ir pavesta prancū
zams globoti. Dabar pran
cūzų kariuomenė yra jau 
pasitraukusi ir kraštą valdo 
Libanono prezidentas su 
parlamentu. Tačiau euro
piečių įtaka tebėra didelė. 
Pavyzdžiui, respublikos sos
tinėj Beiruie veikia du va
kariečių universitetai: vie
nas prancūzų, antras ame
rikiečių. Krikščionių misior 
nieriai darbuojasi sušilę, no
rėdami Įpiršti Libanono 
žmonėms krikščionybę. Va
karai labai nori įtraukti Li- 
banoną ir į savo politiką. 
Libanėnams tas nepatinka. 
Jie priešingi brukamai jiems 
krikščionybei. Jie mano, 
kad jų Mahometo tikyba y- 
ra daug geresnė. Ir jie prie
šingi Vakarų politikai. Bet 
jų prezidentas Camoun link
sta i Vakaras. Todėl žmo
nės pakėlė prieš jį revoliu
ciją. Jie daugiausia neken
čia Amerikos. Todėl, maiš
taudami prieš savo valdžią, 
jie kariu puola ir amerikie
čių įstaigas. Tripolio mieste 
jie suardė amerikiečių kny
gyną, sulaužė baldus ir ant 
galo padegė visą namą. Bei
ruto mieste taip pat sunai
kino amerikiečių knygyną ir 
Informacijų Agentūrą. Prie 
Amerikos ambasados buvo 
išsprogdintos dvi bombos.

galėtų atsilaikyti prieš suki
lusius žmones. Nėra abejo-

jaunimo, nežiūrint mokyk- meistras, dvarponius ir ku-
los ir išorės spaudimo ir įta- nigus, aptaria to meto liet. _______________  ____
kų, pasiryžo stoti į nelygią sodiečio rūpesčius ir pastan- i—peikia atsisakyti asmeni- 
kovą už Lietuvą. Be abe- gas susidaryti tvirtesnį gy- * nės ir savo srovės propagan- 
jonės, jie ir yra lietuvių tau- venimo pagrindą. Jautriai!dos ir liaupsių. Jau ne vie-

gu atsiminimus rašo politi
kos ir visuomenės veikėjai

tos atgimimo kertiniai stul- pavaizduotas jo skyrimasisIIC&, A.<XU IdO Vtctl loįrictu • 1 _ ,_ - J - -sukiršins prieš Ameriką ir^’J? “ T save.ugdę su tevlsk«> «u m0 >"? ,lr «•
„riež snvn valdžia •«' stiprinę, kovos dvasią VU, ir kelionė į Palangą

skiepiję savo. tautai, be at- semtis mokslo.
vangos statę nepriklausomo “Turtingus ir yaizdžius at- 
gyvenimo gaires. . . siminimų pluoštus autorius,

“Stepono Kairio atsimini- duoda apie anuometinę Pa- pro save visai netoli regi, 
mai^ apima maždaug 1885- Jangą, o vėliau apie Šiau- kad dėl savo partijos taria-

prieš savo valdžią.
Tai prasti pyragai, Mai

ki, kad svietas tokis nedė
kingas mūsų valdžiai. Ji 
beria milionus visiems, kas 
tik pakiša savo kiaurą mai
šą, norėdama prisipirkti sau 
frentų, o nusiperka vis dau
giau neprietelių. Kažin, ar 
čia tik nebus mūsų valdžios 
misteikas? Kažin, ar reikė
tų lysti pas kokius ten ara
bus, statyti jiems škules ir 
net savo Dievą siūlyt, kuo
met jie ant to visko spiau- 
do?

—Gyvenimas, tėve, yra 
amžina kova. Kas ją laimi, 
tas geriau gyvena. Bet ko
vą gali laimėti tiktai stipre
snis, kas turi daugiau drau
gų. Todėl ir Amerika ieško 
sau šalininkų.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
Amerika viena pati neturi 
gana sylos?

—Amerikos galybė yra 
labai didelė, tėve. Jos pra
monė neturi sau lygios. 
Maisto ji # pagamina tiek, 
kad galėtų visą pasaulį iš
maitinti. Bet jos priešai ir
gi ne nykštukai; Sovietų Ru
sija turi daugiau kaip 200 
milionų žmonių, o jai .arti
ma Kinija turi apie 602 mi- 
lionus. Be to, Rusijos pu
sėj stovi Lenkija, Rumuni-

nas mūsų išaukštintas vyras, viai 
kol nebuvo paskelbęs savo 
atsiminimų, buvo gana di

38 metais Pragoję. Staiga jis suradęs “ūkininką”, kū
jis ir kiti dalyviai pamatė, rio paprašęs duoti ką nore 
kad knygos viršelis ėmė užkąsti. Tas atsakęs, kad 
keistai raitytis, automatiš- jis nieko kito neturįs be ož
kai atsiskleisti. Trys daly- kų ir ožiukų.

ukrainiečiai, knygos Mūsų minimas lietuvis nu- 
““ spruko kuo pirkęs ožiuką už 49 pezų ir,

1905 metų laikotarpį. I liūs ir jų gimnaziją, kurion
•••**£** buvo. tasai metas, jjs persikėlė baigęs Palan- 

kadaiš baudžiavos įšlais-jggg keturklasę, įdomiai api- 
vmti lietuviai ūkininkai pra-.būdina savo mokytojus ir 
dėjo ūkiniu požiūriu atkus-j mokykIos dvasią, tapybiš- 
ti, kada atsirado šiokios to-jkaj piešia kai kurių asmenų 
kios galimybės leisti savo paveikslus (pvzv Vladimiro
vaikus į mokslus —daugiau
sia į kunigus, o tik'paskui 
į daktarus, advokatus, inži
nierius, vaistininkus ir pan. 
To laiko lietuvių sodiečių 
nuotaikas, jų pasiryžimus ir 
darbus Step. Kairys vaiz
duoja, kaip tikras ir įgu
dęs rašto meistras. Nors 
profesija būdamas inžinie
rius, gal ne atsitiktinai jis
kurį laiką savo plunksnai 
bandė reikštis ir grožinėj li
teratūroje, pasirašydamas 
Kemeklio slapyvardžiu.

“Step. Kairio Lietuva bu
do nėra sausas, bedvasis ir 
bespalvis įvykių bei faktų 
registravimas, bet ir litera
tūrinė vertybė. Tam tvirti
nimui įrodyti, pakanka pa
skaityti Lietuva budo auto-

Zubovo). Gana plačiai pa
pasakotas žinomasis Šiaulių 
gimnazijos mokinių katali
kų atsisakymas dalyvauti 
cerkvės pamaldose, kurio 
pasėka buvo savo tarpe kal
bėtis lietuviškai.

“Aplamai tas Step. Kai
rio atsiminimų skyrius, tai 
jaunatvės ryžto ir ieškojimų 

j giesmė, perkeltine prasme
tariant, tai pasakojimas, 
kaip iš kviečio daigo subrę
sta auksinės varpos ir pri
pildo aruodus. Brendo, iš
gyvenęs tikėjimo krizę, sa
vo pasaulio ir įsitikinimų 
ieškojo jis pats, neatsiliko 
nuo jo ir eilė kitų, į jį pa
našių. Tų vyrų pečiais ir 
išmintimi netrukus buvo 
prikelta Lietuva, deja, tik

au.hu.u- j() pirmąją kelionę g Aukš- 
ja, Vengrija ir kitos. Jei tol- . £’lan ^įd mok 
tų karas, visos jos eitų is- * • ® J

riaus tėvų apibūdinimus, pa-;20 met tesi<|žiaugusi iško- 
rasytus vaizdingai, šiltai, su vota laisvc ir nepriklauso- 
tyru ir gyvu jausmu, arba

Maikio tęsinys 
vien prieš Ameriką. Taigi 
reikia ir Amerikai draugų, 
kurie galėtų jai padėti.

—Bet dabar vaina" bus 
jau kitokia, Maiki, negu se
niau; dabar jau atomai bus 
paleisti į darbą; vaiskas bus 
nereikalingas, tai kam Ame
rikai reikia tų draugų?

—Aš, tėve, ne generolas, 
todėl apie karą daug pasa
kyti negaliu; bet žinau, kad 
kilus karui Amerikai bus 
labai svarbu turėti įvairiose 
pasaulio dalyse pozicijų ar
ba papėdžių, iš kurių jos

mybe.
‘‘Anuometinė Lietuvos gy

venimo kasdienybė ir tas 
idealistinis žvilgsnis į ateitį

galima įsitaisyti tiktai drau- lėmė, kad Step. Kairys bū
tų socialistas, LSDP žymus 
veikėjas, viena pati gra
žiausių ir būdingiausių tos

gingose šalyse. Štai, kodėl 
Amerikai reikalingi drau
gai. Bet ir geriausi draugai
nenori tokių pozicijų Ame-!veikl°s kolonų. Savo atsimi 
rikai duoti, nes jos gali būt!™/™ skyriuje “Kas buvo 
pavojingos; todėl Amerika Lietuva’’ jis jiasisako, ko- 
atsi lygina jiems duodama dėl pasirinko tą kelią, o ne 
maisto, paskolų ir kitokiais Jutą, nors, pats buvo,, kaip 
būdais. Bolševikams tas ne- ’
patinka ir jie kursto riaušes 
prieš Ameriką, ^ėra abejo-

Visame krašte paskelbtas lėktuvai galėtų susprogdinti 
streikas ir prasidėjo šaudy- priešą. Bet tokių papėdžių

siunią paiiKę
greičiausiai iš rūsio, bet to- jį iškepęs, pradėjęs valgyti, 

delis ir garbingas, o kai pa-įli nenubėgus įvyko sprogi- Besivaišinant užsimezgusi 
skelbė — pasirodė, kad jis' mas, tačiau ne labai smar- kalba, daugiausia apie “ūki- 
tamauja netiesai, kad jis kus. Tik mažai suardymų ninko” gyvenimą, jo kil-

‘ padaryta. Spėjama, kad mę... ir kaip buvęs nuste- 
sprogmenys nebuvo pakan- bęs tas- lietuvis, kuomet į 
karnai gerai užtaisyti. 1955 klausimą, kokios jis tautos, 
metais, čermako atveju, “ūkininkas” atsakęs lituano. 
sprogimas buvo toks smar- Pasirodę,, kad jis vedęs 
kus, kad nužudė du žmo- argentinietę, turįs kelis vai- 
nes ir suardė pašto įstaigos kus ir visi gyveną kaip lau- 
įrengimus. kiniai kalno uolos papėdėje

Muencheno policija, žino- ir es3s tuo gyvenimu paten- 
ma, tuoj pradėjo tardymus, kintas. Apie civilizuotą gy- 
Bet ji jokių paaiškinimų venimą, sako, jam ir nekal- 
dar nepaskelbė. , bėk.

Ukrainiečių laikraščio re- M. Karpavičių*
dakcija paskelbė, kad jos---------------------------
nuomone, čia turima reika- IŠRINKTA J.A.V. LIETU-

buožėsV. Kapsukas rašė, 
vaikas.

“Pasukęs į socializmą, sa- 
nės, kad ir Pietų Amerikoj ’vaime suprantama, Stepo- 
riaušes prieš Nixoną sukurs- nas Kairys savo atsimini- 
tė Maskvos agentai. Ne- muose skiria nemaža vietos 
snaudžia jie ir tarp arabų. I>SDP veikiai, jos siekių ir 

—-Na, tai denkiu, Maik, darbų pavaizdavimui. Ir ne 
kad paaiškinai. todėl, kad Lietuva budoau-

mos šlovės jis nesugeba ob- 
jęktyviai pažvelgti į savo 
artimo darbus.

“Labai malonu pažymėti, 
jog prof. Step Kairio atsi
minimų pirmoji knyga yra 
nuostabiai graži ir vertinga 
išimtis. Jeigu ir kitose savo 
atsiminimų knygose jis kal
bės «u tokiu objektyvumo ir 
tiesos pajautimu, su tokia 
Lietuvos ir savo tautos žmo
nių meile — ir tuo darbu tė
vynei jis bus didžiai nusi
pelnęs”.

Taip rašo S. Santvaras. O 
Tamsta ar jau skaitei tą 
knygą? Ką apie ją manai? 
Gauti ją gali ir Keleivio ad
ministracijoje už $5.50.

VOKIETIJA

Sprogo paslaptinga 
knygų siunta

(Elta) Balandžio 18 d. 
Muenchene, Zcppelinstrasse 
67, kur turi savo būstinę 
viena ukrainiečių organiza
cija, spaustuvės skyriuj įvy
ko sprogimas. Žmonių aukų 
nebuvo, padalyta tik mate
rialinių nuostolių.

Kaip praneša Muencheno 
spauda (“SueddeutscheZei- 
tung”, “Abendzeitung” ir 
kt), minėtos dienos popietį 
paštu atėjo knygų siunta, 
adresuota ukrainiečių laik
raščio vyr. redaktoriui Dani- 
liui Čaikovskiui (55 m.). 
Siuntą priėmė jo sekretorius 
ir ruošės išvynioti, bet pa
stebėjęs, kad siunta iš 
Frankfurto, susilaikė. (Sa
vo laiku siuntinys, atėjęs iš 
Frankfurto į Muencheną, 
nužudė slovakų veikėją Ma
tų Čermaką ir dar vieną pa
šalinį asmenį). Gautąjį siun
tinį nunešė atsargumo dė- 
liai į tų uamų rūsį, kur yra

lo su bolševikinių agentų žy- VIŲ 3ENDRUOME 
giais, kurie jau ilgoką laiką NĖS TARYBA 
stengiasi Rytų Europos emi
grantus iš vienos pusės įbau
ginti, o iš kitos juos vilioti.

Balsavimuose tedalyvavo 
4,128 asmenys. Išrinkti: V. 
Adam kevičius, prel. I. Al- 
bavičius, J. Bačiūnas, S. 
Barzdukas, A. Devenienė, 
G. Galva, M. Gimbutienė, J. 
Ginkus, J. Jankus, kun. A. 
Juška, kun. S. Yla, J. Ka- 

.. . pečius, M. Katiliškis, dr. P.
(Argentinoje) gyvenąs he- Kisielius, A. I^andsbergis, 
tuvis, turėjęs nuosavą sunk- A MikuiskiSj K. Musteikis, 
vezimj, kunuo uždarbiavo, A X;u<vvtiSj plof. p. Skar. 
apvažinėjo beveik visą Cor- ,,žius ir j Šlepetys.
dobos provinciją. Kartą________________________
smarkus lietus jį užklupęs l>:cną laupyk rytojui, ne 
Cordobos kalnuose ir nuo <*arbą.

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

KELEIVIO ULENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Ib ašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

URUGVAJUS

Kur tų lietuvių nesutiksi!

Vienas Cordolx)s mieste



Poslapis SeSfcas KELEIVIS, SO.. BOSTON Na 21, Gegužės 21, 1958

ŠEIM1N1NKSMS

Baltas ir ten padeda

| Buljonas au mėsos 
kukuliukais

Buljonui imti svarą jau
tienos mėsos su kaulais, pu
sę svaro minkštos jautienos 
mėsos ir vieno kiaušinio bal- 

itymą nuskaidrinimui, lmor-
Š. m. birželio mėnesi su-; Sykiu neturėtume užmirš- ką, pusę petražolės, pusę į

eina 17 metų, kai Sovietų ti likusių Lietuvoje, ypatin- poro, pusę saliero, 1 svogū-
Rusija okupavus Lietuvą gai tų, kurie grįžta iš Sibi- ną, 10-12 abiejų rūšių pipi-
pradėjo pirmus masinius ro ir pradžiai gyvenimo ru, 1-2 lauro lapus, 3-3.5
trėmimus i Sibirą ir i šiau- jiems daug ko trūksta—rū- kvortas vandens, 
rėš Rusiją. Kelios dešimtys bu, avalynės, o ypatingai Skaidriam sultiniui ima- 
tūkstančių nekaltų Lietuvos vaistų, kad dėl sunkių įsi-.ma jautiena su kaulais (pu-j 
gyventojų su neįprastų kūrimo sąlygų Lietuvoje jie sė kaulų, pusė mėsos) arba' 
žiaurumu buvo išvežti gyvu- nebūtų priversti ‘‘savanoris- lygiomis dalimis jautiena su, 
liniuose vagonuose ir dau- kai ’ grįžti Sibiran. vištiena, šiam buljonuikau-
gumos jų likimas iki šiol Baltas pasiryžęs vienu ir lai imami vamzdeliniai. Iš 
nežinomas. Kas ir kiek iš kitu atveju patarpininkauti, kitokių kaulų sultinys (bul- 
jų mirė, ar kas gyvas, iki nes per Balfą galima užsa- jonas) nebūna pakankamai 
šiol rusų valdžia nepranešė, kyli prieinama kaina vais- skaidrus.
nors daugelis iš jų jau po tus ir standartinius paketus I indą sudėti nuplautus, 
velėna ir tik maža jų dalis su medžiagomis, vaistais ir sukapotus kaulus, mėsą, už- 
po 15 ar daugiau metų, ne- vitaminais ir nusiųst nuro- pilti šaltu vandeniu ir kiek 

- - - dvtais adresais. galima greičiau užvirinti.
* Prašantiems iš Sibiro ar-1 Kai - užvirs, indą nudengti, !

____ ba iš Lietuvos vaistų, kur nugraibyti putas ir virti iš:
Po tų’ pirmųjų išvežimų tik galima, reikia priminti, lengvo 3-4 valandas, kol { 

masiniai žmonių trėmimai kad jie atsiųstų savo vieti- mėsa pasidarys minkšta ir 
iš Lietuvos buvo pakartoti • nio gydytojo receptą, kuria- nuvirs nuo kaulų. Verdant 
kelis kartus rusų antros oku-‘ me būtų nurodyta kokių sultini, reikia keliskart nu- 
paeijos metu jau karui pa- vaistų ir kiek reikia ar bent graibyti riebalus, bet sulti- 
sibaigus. Kiek viso T jptpvns nuo kokios ligos. Tuomet nemaišyti, nes tada bū- 
gyventojų buvo išvežta, tik- Balfui daug lengviau pa- na n® toks skaidrus, 
rų žinių neturime, bet iš- rinkti tinkamus vaistus ir Virimui Įpusėjus, sudėti 

be to, gavus vaistus vietoje
ir atsiimant iš pašto, sako, 
nereikią mokėt muito, jei y-

AMERIKOS “KARALIENĖ*

Trijų vaiku motina Helen Giesse, 34 mėty amžiaus iš 
llevelando, išrinkta Amerikos grožio karaliene.

Stalone namus

tekę sveikatos, kaip bever
čiai invalidai buvo grąžinti 
Į Lietuvą.

tremtųjų skaičius siekia ke
lis šimtus tūkstančių. Jų gy
venimas Sibire yra sunkusį 
nes darbas, klimatas ir ki
tos sąlygos yra neįprastos 
ir daugeliui pakerta sveika
tą, trumpina amžių ir ne
mažas jų skaičius atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo.

Minint liūdnas 1941 metų 
birželio ir kitus masinius 
lietuvių trėmimus Į Sibirą, 
turėtume stengtis ne vien 
reikšti jiems užuojautą ir 
paminėt mirusius mūsų mal
dose, bet ir palengvinti jų 
vargingą gyvenimą, nusiųsti

stambiai supiaustytas pake
pintas (be riebalų) priesko
nines daržoves. Nuo pakę

ra vietinio gydytojo (iš ana- pintų daržovių sultinys į- 
pus uždangos) receptas. gauna gražią gelsvai raudo- 

Reikia priminti, kad pa- ną spalvą. Baigiant virti, 
skutimu laiku vaistus Į Lie- sudėti pipirus, lauro lapus ir 
tuvą ir i Sibirą galima siųst druską.
oro paštu betarpiai per JAV į Sultiniui išvirus, indą nu- 
pašto Įstaigas, kas labai su- ^ėlti nuo ugnies ir, išėmus 
mažina persiuntimo išlaidas, kaulus bei mėsą, palikti, 
nes siuntimas per agentūras kad pamažu nusistotų. Ta- 
ir kontoras vaistų siuntimo da perkošti per tankų me-
išlaidas padvigubina.

Dr. V. Tercijonas

Tiktai viena penktoji dalis

talinĮ sietelį
Geras sultinys, Į kurį su

dedami priedai, turi būti 
visai skaidrus, gražios spal-

•• o _ j _ • ū Meksikos ž<?mės tetinka žemės vos jr maionaus skonio. Jeijiems vaistų gydymui, o kur ūkiui.
galima vilnonių ir kitokių 
medžiagų ar rūbų.

Sovietijoje viskas pagal įsakymą. Įsako tą daryti— 
daroma, įsako kitą — tas daroma. Peniai Chruš
čiovas įsakė namus statyti. Ir statoma, bet kaip? 
Tą sužinome iš Vilniuje leidžiamos “šluotos’' bend
radarbių L. čyžiūtės ir L. Romaičio, kurie tą reikalą 
šitaip vaizduoja:

Gyveno Vilniuje toks Jonas Barsiukas. Gyveno 
jis be didelių polėkių ir be didelių sukrėtimų: Per 
penkiolika darbo metų savo įmonėje jis nė vieno karto 
nepavėlavo į darbą ir nepasiūlė nė vienos racionaliza
cijos, negavo nė vieno papeikimo ir nė karto nebuvo 
patekęs įmonės garbės lenton.

Taip ramiai gal būtų ir praplaukęs visas Barsiuko 
gyvenimas, jeigu ne vienas profsąjunginis susirinkimas 
įmonėje. Čia kalbėjo apie viską, bet kiekvienam ant 
liežuvio galo — statykimės individualinius namus. Dėl 
tų namų kalbėjo visi: direktorius, vietos prof komiteto' 
pirmininkas ir net savišalpos kasos pirmininkas. Visi 
agituoja ir visi žada:

—Statykit, draugai, statykit. Įmonė rems, visi pa
dėsim ... Kuo tik galėsim.

‘ Nuo to įvykio ir pasibaigė ramus Barsiuko gyve- 
i nimas.

Pradžioje viskas ėjo kaip sviestu patepta. Vykdo
masis komitetas atmatavo sklypą netoli Neries, su pa
skola taip pat jokio vargo Barsiukas neturėjo: valstybė 
atvėrė savo kišenę — prašau, imk, Barsiak, ir statyk!

Atėjo laikas pamatus mūryti. Iš prigimties kuklus 
Barsiukas nedrąsiai pravėrė savo įmonės direktoriaus 
kabineto duris ir skersas įslinko vidun.

—Gal cemento maišelį — kitą, drauge direktoriau, 
individualinei statybai.

Direktorius išpūtė akis.
—Cemento? Iš kur aš jį imsiu, mano mielas? Nie

kas man tokių fondų neduoda. Statybinių medžiagų 
krautuvėse žiūrėjai?

—Žiūrėjau. Visas apibėgau. Visur sako — nėra, 
—nusiminęs atsakė Barsiukas.

Tada tu, brolau, gausi kreiptis į Miško ir staty- 
Kiniii mo/ižiami nrolfvKnc Vilniui^ Kava biriai 'TunalinKraulį waj ▼ az laaivaavr
gatvėje, ten tikrai gausi, šita bazė ir gauna statybinių 
medžiagų fondus individualinėms statyboms.

Barsiukas prisiminė, kad tą patį jam buvo sakę 
ir miesto vykdomojo komiteto architektūros skyriuje, 
kai sudarė namo statybos brėžinius ir sąmatą.

—Šituos parodysi ir gausi bazėje.
Padėkojęs direktoriui, Barsiukas pasileido Tunelio 

gatvėn.
—Aš, Barsiukas, individualus statytojas, — prisi

statė sustojęs prieš direktoriaus stalą.
Barsiukas išklojo ant stalo planus, brėžinius, 

sąmatas.
—Cementas, plytos, čerpės man iš jūsų priklauso...
Direktorius Bakunevičius iš visų pusių atidžiai ap

žiūrėjo kiekvieną popierėlį, raudonu pieštuku patikrino 
kiekvieną skaitlinę ir, viską tvarkingai sudėliojęs, grą
žino Barsiukui, autoritetingai pareikšdamas:

—Visiškai teisingai. Jums priklauso. Pagal šituos 
dokumentus priklauso.

Praslinko minutė tylos. Abudu žiūrėjo vienas į kitą 
ir laukė: Barsiukas, kad duotų cemento, o Bakunovi- 
čius, kad Barsiukas išeitų.

—Tai duokit, — pagaliau Barsiukas pirmasis nu
traukė tylą.

Direktorius patraukė pečiais, kaltai šyptelėjo.
—Duok, dieve, duoti — ne prašyti. Duočiau, kad 

turėčiau. Manai, man gaila?
Barsiuko kaktą išpvlė stambūs prakaito lašai.
—Tai ką man daryti? Man sakė, kad čia visko 

gausiu.
Direktorius užjaučiamai palingavo galva.
—Nereikia būti lengvatikių...
—Kada bus? — sprogo Barsiuko kontrybė.
—Nežinau. Kontora žino.
Po pusvalandžio Barsiukas jau buvo TSRS Pre

kybos Ministerijos Vyriausiosios miško ir statybinių 
medžiagų prekybos valdybos Lietuvos respublikos kon
toroje, pas valdytoją Petroką.

Čia ir vėl ta pati ceremonija: dokumentų peržiūra 
ir patikrinimas.

—Teisingai. Jums priklauso.
—rTai duokit

. Valdytojas nervingai patrynė rankas.
• —Kokie jūs visi gudrūs — duokit Gausybės ragas 

ar ką? Tik paskaičiuok: namus šiemet Vilniuje sta
tosi šimtai žmonių, iš kur aš jums visiems paimsiu 
cemento...

Namo Barsiukas grįžo kone verkdamas. Viskas: 
ir namų savininko džiaugsmas, ir įkurtuvių žavesys 
prapuolė.

Pamažu pradėjo užslinkti pamatų grioviai, žole 
apaugo suvežti smėlio ir žvyro krūvos.

Kartą nuvargusiu žvilgsniu, koja už kojos, jis 
dūlino iš darbo namo. Jį pasivijo busimasis kaimynas.

Nukelta | 7 pat.

PUMPURĖLIS

Rausvas žiedo pumpurėlis,
Iš pavėsio pasikėlęs,
Į saulutę kaitrią, šviesią,
Pro lapus galvutę tiesia.
—Kilk, saulute, kilk mieloji! 
Tu taip glostai, taip vilioji! 
Kai tik tavo spinduliais 
Gėlės pumpurus praskleis, 
Pasistiebęs iš pavėsių,
Aš taip pat jau pražydėsiu. 
Duosiu žiedą tokį skaistų, 
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 
Kiekviena šviesi akis, 
Kiekviena jauna širdis.
Kilk, saulute, kilk, mieloji!
Ir į kvapnią sodo tylą 
Saulė kyla, kyla, kyla... 
Traukiasi kertėn šešėlis, 
Skleidžias rausvas pumpurėlis 
Ligi ryto slėptą grožį 
'Spindinčioj taurėj atvožia—
Ir į naują skaidrų žiedą 
Margas plaštakėlis rieda.

Putinas

išvirtas sultinys nėra visai 
skaidi-us, galima jį nuskai
drinti kiaušinio baltymu, 
sumaišytu su žalia malta 
mėsa.

Sultiniui nuskaidrinti mal
ta mėsa paruošiama šiuo 
būdu: žalia (kaklo ar blau
zdikaulio) mėsą sumalti, 
užpilti šaltu vandeniu (vie
nai uncijai mėsos — pusan
tros ar dvi uncijos vandens) 
ir palaikyti 1 valandą. Po 
to i mėsą sudėti žalią kiau
šinio baltymą, druskos ir 
gerai išmaišyti.

J perkoštą ir iki 175 laip
snių pakaitintą sultinį sudė
ti paruoštą mėsą, dar papil
domai pridėti pakepintų 
daržovių ir pavirinti apie 1 
valandą, nugraibant putas ir 
riebalus.

Po to sultini nukelti nuo 
ugnies, leisti nusistoti ir 
perkošti per labai tankų sie
telį ar servetėlę.

To sultinio kukuliams im
ti trečdalį svaro jautienos 
su lajumi kartu su svieste 
paspirgintu svogūnu sumal
ti mašinėle, pridėti pusę ža
lio kiaušinio, maltų pipirų, 
draskos, gerai išmaišyti, pa
dalyti apvalius (kaštano di-

popiežiai ra Lietuva. nmir» dum0! Jukuliukus ir ateki- 
ii vaiidkos parašyt* .knyga, 2so rame inde, sudėjus į verdan- 

tį sultinį, virti 10-15 minu
čių. Išvirus, sudėti į nuskai
drintą sultinį, įpiaustyti pe
tražolių lapelių ir duoti į 
stalą. :

Bolivijoje beraščių yra 69%.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą^ Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus-Valu? 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti virSai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ..................... $8.50

VALGIŲ GAMINIMAS, par»5« ke
turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė. E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ......................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4.00

8LAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ii Amerikos gyvenimo. 178 

įdomi knyga. Kaina.. $2.00
lkngvas būdas išmokti ang. 

UMCAI. Geriausias vadovėlis pra- 
i angliškai mokytis; duoda 
angliškus pasikalbėjimu.

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

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ....................................... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjus: Nobelio 
premiją. Kaina ...................... $2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai aa- 
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina .............................. $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis jhj $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

SAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi
chelsonienės parašyta; 250 įvairių

-eceptų. 132 pnsl. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ............................................... $1XX>

traal. Kaina
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais .................$1.00
VTLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas ii Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina .......................................$4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo oraktilta. La
bai daug medžiagos. $6 puslapiai, 
kaina ..................................................MM
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 pasi. Kaina. ...$3AS

AMERIKOS MOTINA

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

ty So. Boaton 27,

So. Carolina valstijos ma
žo miestelio gyventoja, iš
auklėjusi 8 vaikus May Ro- 
per Coker, 68 metų am
žiaus, išrinkta “1958 metų 
Amerikos motina”.

Ji vadovaus motinų dele
gacijai į tarptautinę parodą

smaunKan
VAŽIUOJA MADŲ ATVEŽTI

Aktorė Gloria Swanson, kuri turi ir madų saloną. Idle- 
wild aerodrome (New Yorke) atsisveikina, išvykdama 
į Paryžių. kur ji aplankys savo dukterį ir pasirinks 
nauju drabužių moterims pavyzdžių.

prūsas

GERIAUSIA DOVANA VISAI ŠEIMAI
kuri bus vartojama kasdien visą 
gyvenimą. Stainiess steel .sunkūs, 
specialiai pagaminti virimo indai

vartoti, lengva valyti, patogūs virti, 
kepti ir daržoves be vandens pasterizuoti. Ga- 

_____  __  rantuoti dviejų kartų gyvenimui.
Skelbiami Amerikos daktarų publikacijose. Rekomenduojami 

tėvų magazino, vartotojų patarnavimo biure. Pagirti Amerikos 
industrinių inžinierių draugijos. Parodomi per rekomendacijas, 
krautuvėse neparduodami. Pasįteiraujant rašyti lietuviškai ar 
angliškai: A. VIRŠILA, c/o Stainlesscraft Co.

P. O. B. 61. ROSLINDALE 31, MASS.

Briusely, vėliau ją priims 
Olandijos karalienė Julija
us ir dalyvaus Prancūzjoje 
įvairiose iškilmėse.

Jei tavo draugas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio”, para*

išsirašyti. Kaiaa
tams tik 14.
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Statome namus AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS BOSTONE

Atkelta U 6 pei.

kažkokios bazės prekių žinovas Lankstūnas, tas pats, 
kulis turi nuosavą “Pobiedą” ir dažnai važinėja Ry
gon, Talinan, Leningradan ir dar dievažin kur. Jų skly
pai buvo greta ii* tuo pat metu jie pradėjo namų pa
matus kasti, tik dabar ant Lankatūno namo jau siū
bavo pabaigtuvių vaininkas.

—Kas tau, kaimyn? — užkalbino Lankstūnas, pa
sivijęs Barsiuką.

—Cemento negaunu, — sumurmėjo.
—Matyt, neieškai, — nusišiepė Lankstūnas. — Ir 

evangelijoje pasakyta — ieškokite, o rasite, belskite, o 
bus atidaryta.

Barsiukas ne juokais įsižeidė.
—Kaip tai neieškau? Visas krautuves apibėgau. 

Buvau ir Tunelio gatvėj, visur tas pats.
—Matyt, ne pro tas duris vaikščiojai? — Lanks

tūnas dviprasmiškai mirktelėjo Barsiukui ir, prisilenkęs 
prie pat ausies, paklausė: — Nori cemento.

—Sakyk.
—Turiu pažįstamą darbų vykdytoją. Mokyklą stato: 

Pas jį kiek nori. Tik, žinai... Kaina ne valdiška... 
Brangėliau...

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėto]* Garateiaua) 

AVYS ir OŽIAI
Kita pamoka apie busimųjų teismo 

dienų turime Jėzaus Prilyginime apie 
Avis ir Ožius, kaip parašyta Mato 
25:31-46. Laikas kuriam šitas prily
ginimas atitinka pasidaro žinomas 

tų dalykų kalbančioje

Visokiomis progomis geriausia 
_______ dovana yra “Keleivis”. Išrašyk

Trečiadienį, gegužės 21 Ji »vo paikumui
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių vardinių, gimimo, švenčių ir

Balfo susirinkimas

Piliečių Draugjos patalpose 
bus Balfo 17-ojo skyriaus įkaito buto
narių SUSirinkimaS. Be kitų Ieškau 3 ar 4 kambarių apšildomų pirmoje apie

Vis gaunama žinių apie vieką.
Kongreso delegatų rinki-, Dorchesterio Lietuvių Pi. 
mus. Be jau paskelbtųjų, iš- liečiu Klubas—k. Namaksy 
rinkti: ir dr. A. Kapochy. Auką pa-

Sandaros'24 kp. Brockto- skyrė $10.00. 
ne: K. Jurgeliūnas, J. Mic- LSS Centro Komiteto: 
kevičius, J. Chunis, A. adv. S. Briedis, J. Pakalka,:
Strumskis ir Gofensas. Pa- M. Michelsonienč ir P. Bra- Kongresą, 
ekyrė auką $100.00. zaitis. -------------

Worcesterio Lietuvių Pi- Savaitraščio “Keleivis”— Svaro* dieno* 
liečiu Klubo—-A. Kriaučia- J. Sonda.
'lis, J. šalaviejus, P. Miliau- So. Bostono Lietuvių Pi- 
skas, V. Dailida ir V. Tan- liečiu Draugija išrinko 13 
kevičius. Klubas paskyrė delegatų, o kitame susirin- 
auką Kongresui $100.00. kme išrinks likusius, kiek

SLA 57 kp. (Worcestery) taisyklės leidžia. Tame susi- 
išrinko: J. Lendraitienę, A. rinkime bus sprendžiamas 
Lendraitienę, O. Rakauskie- 'ir aukos dydis. Direktoriai 
nę, R. Jušinskienę ir J. Gla-siūlo ne mažiau kaip $200.

VIETINES ŽINIOS
“Atgailaujanti* griešmnkas” 
kovoja su vėjo malūnai*

Turime Bostone “atgai
laujantį griešninką”, kuris 

Barsiukas iš karto lyg suakmenėjb. Mokėti už ce- per vieną radiją labai grau- 
mentą, brangėliau jis būtų sutikęs, kad tik ta prakeikta
statyba pajudėtų iš vietos, betgi cementas tai mokyklos...

Jis net pasipurtė:
—Ne..e..e su vagystėmis aš neprasidėsiu.
Visą naktį Barsiukas nemiegojo, vartėsi nuo vieno 

šono ant kito, dūsavo, svarstė Lankstūno pasiūlymą, gin-, daugumas verda cukrų, 
čijosi su pačia ir pats su savim. 'šluoja grindis ir dirba kitus

Kitą dieną, sutikęs Lankstūną, Barsiukas dar iš panašius darbus, esą di- 
tolo kaimynui pakėlė kepurę, o prisiartinęs sušnibždėjo džiausią mūsų nelaimė: jie 
į ausį taip tyliai, kad ir pats savo balso neišgirdo. sudarkę mūsų gražią kalbą, 

Sakyk, tegu atveža. Kitaip, matyt, nebus. ! meną ir tt. žodžiu, jis bū-
Taip ir įmūrijo į namo pamatus Barsiukas kraš- tų pasiruošęs tuos “ponus” į 

telj savo švarios sąžinės. t pipirų žemę ištremti, jei bū-
Gerai sakoma — pradžia galvą laužia. Lankstu-1^*°^ Kalingas, 

nas, išmokęs savo krikštasūnį žengti pirm, kreivą
sn|, globojo j| ir toliau. Barsiukas pirko naktimis at- jomis piktinasi ir daug senų 
vežtas piytas iš vaiuišKų svavyuų, iSinOn.0 uzeiviinėti į tos programos Klausytojų.
krautuves ir į bazes pro užpakalines duris ir visur pri-, __________________
mokėti “brangėliau”. Jis užmiršo, kad kadaise turėjo Nauja M. Gimbutienės 
sąžinę ir gerą vardą. Viską, viską jis sudėjo į nuo- knyga *,J
savo namuko statybą.

Barsiuko sąžinė gal ir nebūtų prabudusi, 
sibaigė sąskaita taupomoje kasoje ir išsisėmė valsty-<:Aiicfent”^IiboiSn 
bės paskirti kreditai, o nuosavas namelis tebestovėjo jn Lithuanian Folk Art” 
be stogo. Iš algos bėgamųjų santaupų jis nebepajėgė! (Senoji simbolika lietuvių 
mokėti “brangėliau”, o valstybinėse statybinių medžią- • tautodailėj). Tai 148 psl. 
gų krautuvėse pardavėjai, lyg susitarę, jam atsakinėja:'gausiai iliustruota knyga.

—Neturime. i Prenumeratoriams ji siun
čiama, o kiti ją gali gauti 
už $3 iš autorės (4 Rutledge 
St., W. Roxbury, Mass.).

džiu balsu sakė pamokslus, 
mažesnės vertės ir už mažos 
filijos seno klebono. Pasku
tiniuoju mietu jis tapo kaž
kokių “ponų” “baisus” prie
šas. Tie ‘ ponai”, nors jų

Mechanics

Gruodžio 1 d. pradės 
griabti Mechanics namus, 
nes ten statomi didžiuliai 
Prudential draudimo bend
rovės pastatai. Nugriaunami 
namai buvo gera vieta mil
žiniškiems suvažiavimams, 
parodoms, todėl, kol bus 
pastatyta $12 milionų ver-
tės salė, kaikurie Bostono 
numatytieji didžiuliai suva
žiavimai (Raudonojo Kry
žiaus, legionierių ir kt) 
gaus įvykti kitur. Miestas 
dėl to turės didelių nuosto
lių.

, - Amerikos Folkloro Dr-ja
uz~ išleido dr. M. Gimbutienės

—Išpardavėme.
Taip ir stovi dabar Barsiuko namelis netoli gražių 

Neries pakrančių, ir nežinia kada iš jo kamino pasi
rodys dūmas.

Kur geriausiai praleisti atostogas?
Aišku, kad geriausiame CAPE COD OSTERVILLE, Mass., 

kurorte, naujai atidarytoje viloje
AUDRONĖ

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
* Ištaiginga vila, erdvūs kambariai, 5 vonios
* Didelis salionas ir valgomas kambarys, 2 dengtos verandos
* Dviejų akrų pri vatus parkas — pušynas
* šiltas jūros Craigville—Long Beach papludimis tik 5 minutės
* Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma
* Kainos minimalios tik $40-$50 asmeniui per savaitę
* Vaikams iki 10 metų pusė kainos. Studentams nuolaida. 
Pasiekiama traukiniu iki W. Barnstable (arba Hyannis). Auto 
Rt. 6 iki 149 ir j dešine į Osterville. Kreiptis iš anksto:

AUDRON*, c o Dr. E. Jansonas. 87 East Bay Rd„ 
Osterville. Cape Cod, Mass. Tel. GA 8-2748

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $825 1 mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
giltos senatvšs.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA koopuoee, kurios yra visose ly menėse lietuvių ko- 
(unijose ir 8LA Centre- Rašykite tokiu adresu:

DR. M, X VINIKAS
Naw Y«k L N. Y.

Miesčioniškumas

Rašytojas Antanas Škė
ma gegužės 24 d. Bostono 
Lietuvių Kultūros Klubo su
sirinkime kalbės apie mie
sčioniškumą literatūroje ir 
mene. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Tai bus paskutinis klu
bo susirinkimas šį pusmetį.

i

reikalų bus renkami atsto- buto Brooklyne. N. Y. Rašykit: 
. . . > • . . Mrs. A. Bagdonasvai j Amenkos Lietuvių «> Hudson Avė.,

Brooklyn 1, N. Y.

Ji'ežfcojimai

Miesto majoras nuo gegu- Kreivėnas Juozas iš Sibirą ieško 
žės 21 iki 31 dienos skelbia Jono Kreivžno gyvenan'
“švaros dienomis’

čio Amerikoje. Jis pats ar kas jį ži- 
JlS l*a- no prašom rašyti šiuo adresu: 

gina sutvarkyti savo kie-Į gast couiee, Box 2«7
mus, namus ir tuo būdu sa- Alberta, c««ada 
vo gyvenamąją aplinką pa
daryti malonesnę, jaukesnę, 
gražesnę.

Bostoniškiai Bendruomenė* 
Taryboje

(21

šeimininkė Ieško Darbo'
Nešlė moteris nori gauti darbų už 

gaspadinę. Rašyti;
Mrs. >Marta Maneovski 
26 Star Street
Ansonia, Conn. (21

Vedybos
Iš bostoniškių kandidatų ka^aicškau eyvenimo draugo' Neieš-______turtingo ar gražaus, kad tik bū-

į A. L. Bendruomenės Ta-‘ tų protingas. Turiu savo namelį, ne-
rybą išrinkti dr. M. Gimbu- X

Ne
rašykite divorsuoti.

Mary Ulis

tienė ir J. Kapočius, į Ben- n?s’ labai liūdna vienai gyventi, 
druomenės seimą New Yor
ke išrinkti J. Kapočius, V.
Kavolis ir dr. J. Leimonas.

1328 E. 55th Street 
Cleveland 3, Ohio (22

eilutėje, kuri taip skaitosi: “Kuomet 
gi žmogaus Sūnus ateis savo dideny
bėje ir draug su juo visi jo angelai, 
tuomet jis atsisės ant savo dideny
bės krasės.” Jėzus sėdi savo garbės 
soste savo tūkstantmetinio karaliavi
mo metu. Graikų tekste “angelai,” 
kurie pasirodys su Kristumi garbėje 
yra “pasiuntiniai.” Čia kalbama apie 
jo bažnyčių, kitaip sakant, apie tuos, 
kurie tiki šiame amžiuje ir kurie pa
sirodo ištikimi iki mirties; tokie bus 
pagarbinti su juo kaipo bendri kara
liai ir kunigai.

Prilyginimas sako, kad prie šitos 
“didenybės krasės” bus surinktos vi
sos tautos, kurias jis skirs kaip avis 
nuo ožių. čia nekalbama apie atsky
rimų bažnyčios nuo pasaulio, nes 
bažnyčia bus su savo Viešpačiu soste. 
Skiriami bus pasauliniai žmonės, ku
rie amžiams praeinant dar nebuvo 
apšviesti ir mirė būdami netikinčiais, 
šitie sudarys anuos “mirusius dide
lius ir mažus,” kurie “stovės Dieve 
akivaizdon” tada kai bus atidary
tos “knygos,” ir iš atidarytų knygų 
jiems bus duota proga pažinti ir 
klausyti tiesų. Kai kurie tikės ir 
klausys; kiti gi nenorės klausyti ir 
dėlto įvyks skyrimas tarp dviejų 
klasių. •

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos li

teratūros, gausit nemokamai. Rašyti:
LBSA, 3444 S. Lituaniea Avė. 

Chicago 8, 111.
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Afrikoj Portugalų Guinejojel! GERUUSIS BODAS SIŲSTI VAISTUS LIETUVON
1950 metais buvo 99.7'/< be-; •

H

Merkia, Šveikauskas

iš So. Bostono lietuvių 
šachmatų komandos žaidė 
sekmadienį Bostono Metro
politan Chess League ko
mandoje rungtynėse su 
North Shore lygos koman
da. Rungtynes laimėjo Bos
tonas, santykiu 5i/> - l1/”- 
Kazys Merkys lošė pirmoje 
lentoje, jis baigė lygiom su 
Bart Gould, o Gediminas 
Šveikauskas pelnijo tašką, 
lošdamas trečioje lentoje 
prieš Harris.
šių dienų muzikos koncertas

Pabaltiečių Draugijos rū
pesčiu gegužės 16 d. Bosto
no konservatorijoj buvo su
rengtas koncertas, kurio 
programoje buvo lietuvių ir 
latvių kompozitorių kūri
niai : Jeronimo Kačinsko 
“Atspindžiai” (piano), ir 
Juliaus Gaidelio kvintetas 
pučiamiesiems, ir 4 latvių 
kompozitorių po vieną dai
ną. Be to, dar buvo atlikti 
2 amerikiečių kompozitorių 
kūriniai.

ai rrrasr rszssma

YRA TIESIAI IŠ ANGLIJOS AR ŠVEDUOS
* Streptomicinas 30 gramų .............................................$1125
* P. A. S. 500 tablečių po 0.3 gramus........................... $4.15
* Rimifono Roche 300 tablečių .........................................$3.50
* Serpasil (Ciba) 500 tablečių po 0.1................................$6.50
* Aureomicinas 16 kapsulių po 250 mgr........................... $9.60
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių ................................$1.65
* Multivitaminai 500 tablečių ............................................. $3.90
* Vitaminai B-12 200 tablečių po 10 mers.......................$3.05
* Vitaminai B-Complex 100 tablečių ................................$1.20
—ir visi kiti vaistai ir taip pat dantų medžiaga, akiniai,

( aparatai klausai pagerinti, gydymo prietaisai— 
į PRIDĖK TIK $6.50 PRIE BENDROS SIUNTINIO KAINOS

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimharas gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus = Kubos medaus, liepos ■ j

vMA/lntio zlnktilii nronnii, ■ •žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą nei: 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

• GĮkIAUSiA! • .iSGU
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Taip pat ir specialinis oro paštu patarnavimas
Pridėk prie to paties siuntinio be ekstra pakavimo išlaidą:
* Medžiaga suknelei iš spalvuotos medvilnės...............$6.00
* Organdie, prancūzų šilko ar nailono 1 jardas...............$2.90
* Medžiaga bliuskelems ar marškiniams, 1 jardas .... $1.85
* Vyriškų ($3.30) ar moteriškų apatinių setas........... $3.40
* Vyriškų rajono kojinių, 3 poros.................................... $4.50

: * Nailono kojinės moterims, 2 poros............................... $4.50
į * Vyrų ir moterų plastikiniai lietpalčiai .......................  $6.00
Į —į kainas įskaitytas muitas. O TAIPGI:
į laikrodžius amžinas plunksnas, stiklo peiliukus, akordionus, 

dviračius ir siuvamas mašinas
MAISTĄ REIKIA ATSKIRAI SIUSTI. REIKALAUKITE 

MŪSŲ SPECIALINIŲ KATALOGŲ.

Tazab of London
51 ReMrvoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Souare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).

*♦*****♦**********♦************«*****«********<***•*'

KAS ČIA KALBA?
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Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Są., Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

ŽODYNASk. LAL1O
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
E. Broadhvay

So. Boston 27, Mas*.

i SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO., INC.
ISS W. 14th St., NEW YORK 11, N. Y„ Tel. CH S-2SSS

Ueenaad USSR
Pagal natartį, sudaryt* su Inturista, firma teisėta dusti siuntinius J visas USSR respublikas ir j Lie
tuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos £įa mūsų firmoje. Siųsti galima tik aaujas daiktus, 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti, atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogiu būdu. Ps kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitą, o siuntinį pristačius—asmeniiką adresato pakvitavimą. Turime didelį pasirinkimą prekių. 

KIBKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS
Afera kasttoa aas 9 vaL ryto iki 4 vaL vak. flskmaglsalals iki 4 valandos 

Mttsų klijentų patogumui mes atidarims skyrius šiuose miestuose;
11$ Rast 7th Stovėt, NEW YORK, N. Y. TeL YU 2-0380 

IUFFALO 0, N. Y. 900 Llterary Rd. 11839 Jea. Caataaa 032 W. Girard Ava.
CLEVELAND 13, OMa DETROIT 12, Midi. PHILADELPHIA 23, PaJ 

TeL TOwar 1-1441 Tel. T0waaead 9*3980 Tai. WAlnat 5-8878 "
332 Filhnere Ava.

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nea 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $6.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chkagv 8, M

»VVMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWWWVVWWVW

MES ATLIEKAM. 

VISOKIUS SPAUl

Jei tamstoms reikia—

• •

>S DARBUS

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuve padary* tamstoms vhkų 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri uosu 
kita spaustuve. Prašome kreiptis Šuo adresu: 

“KELEIVIS”
2T.

9
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MIRĖ JONAS JANKAUSKAS

No. 21, Gegužės 21, 1958

Auga naujos jėgos

Šeštadienį, gegužės 17 d. 
10 vai. vak. miesto ligoninėj 
mirė Jonas Jankauskas, ži
nomas Bostono visuomeni
ninkas, įvairių draugijų vei
klus narys, socialdemokratų 
veikėjas.

Pašarvotas Zaleckų klop- 
lyčioje, laidojamas ketvir
tadienį, gegužės 22 d. 2 vai. 
p.p. Mount Hope kapinėse.

Tą pranešdami kviečiame 
jo draugus ir pažįstamus 
atiduoti jam pagarbą, daly
vauti jo paskutinėj šios že
mės kelionėj.

Pavasarinė tautų šventė
A. a. JONAS JANKAUSKAS

Baigėsi 8 metų byla
Bostono dailės muzėjus šį

penktadieni, gegužės 23 d. Bostonietis Juozas Arlau- 
rengia pirmąją pavasarinę j prieš g metus Bostono 
įvairių tautų dainų ir šokių • Lietuvių Piliečių Draugijos 
šventę, kurią globoja to mu-susirinkime pavadino Paul 
zėjaus ir Tarptautinio insti- Yonkers „komunistu, bolše- 
tuto moterų komitetai. Tos viku, ir vagimi.” P. Yonkers 
šventės programą nuo 8:30, iškėlė J. Arlauskui bylą ir 
iki 9:30 vai. vak. perduos! reikalavo atlyginti $25,000. 
ir televizijos stotis WGBHi Praeitą savaitę Suffolk 
kanalas 2. aukštesniojo teismo džiuri

Programoj dalyvauja ško
tai, ukrainiečiai, suomiai, 
švedai, filipinai, italai, ar
mėnai, olandai, koriejiečiai, 
lenkai, albanai ir lietuviai, 
kuriuos, kaip paprastai to
kiais atvejais, atstovauja O- 
nos Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių sambū
ris. Jis šoks ‘ Sadutę”, prieš- 
vestuvinių iškilmių šokį, ku
ris savo savaimingumu, su
dėtingumu ir gražia muzika 
labai domina ir amerikie
čius. šoks 8 poros: I. Bar- 
tašiūnaitė, A. Barūnaitė, A.
Biknevičiūtė, R. Blauzdžiū- 
naitė, S. Duobaitė, V. Gal
dikaitė, AI. Grinkevičiūtė,

bylą sprendė ir priteisė už 
kiekvieną minėtą žodį po 
$1, tai yra viso labo $3.

Gera pradžia

Kovo 16 d? rengtas I. Va- 
syliūno koncertas davė gry--- -- _ a__A •« Ano pemo 
padėta banke koncertą
rengusio komiteto pirminin
ko S. Vaitkevičiaus ir I. Va- 
syliūno vardu kaip pradžia 
fondo mūsų kompozitorių 
kūriniams leisti.

Reikia laukti, kad rudenį 
tokie koncertai bus surengti
kitose vietose ir netrukus 

kTkum^'l? Katamu, «ate‘me Par^\ti
S. Makaitytė, A. Petravičiū
tė, P. F. Prakapaitė, J. Pre- 
skinytė. G. Razvadauskaitė, 
V. Ščiukaitė ir N. Vaičaity
tė. šoki muzika palydės J. 
Gaidelis (piano), H. Stro- 
lia (smuikas) ir V. Strolia 
(akordionas).

Koncerto metu veiks tau
tinių valgių stalai. Komite
to narė Irena Alanienė rūpi
nasi lietuviškais valgiais ir 
tvarkdariais, kuriais bus R. 
Dačytė, J. Galinvtė, D. Gim- 
butaitė ir R. Steponaitytė

Ką mūsų muzikai yra sukūrę.

Pirmas susirinkimas 
svetimoj pastogėj

Dorchesterio Lietuvių Pi- 
liečų Klubo nariai gegužės 
12 d. pirmą kartą susirinko 
nebe savo pastogėj Mat, 
Klubas apie 10 metų turėtą 
nuosavą namą (181,0 Dor
chester Avė.) pardavė ir ka
dangi buvo skolos,, tai ne
daug pinigų teliko. Dabar

Bostonas iš seno žinomas 
kaip svarbus kultūros cent
ras ne tik amerikiečiams, 
bet jis toks yra ir lietu
viams. Naujieji ateiviai dar 
ir tuo požiūriu įnešė didelį 
indėlį.

į>tai dr, Marija Gįmbutie- 
nė^-jąuna mokslininkė, dir
ba-Harvardo universitete^ 
kuris jai pavedė parašyti 
Rytų Europos proistorę. To
kiąištisinio, gerai paruošto
veikalo tuo klausimu iki' ♦ •
šiol nebuvo, ir mūsų moks- 
lininkei tas darbas buvo pa- 
tikžCas. Knygos pirmoji da- 
liscjau - išėjo, ruošiamos ki- 
toi dalys; Filadelfijos Fol- 
kldro Draugija ką tik išleido 
jos knygą, “Senoji simboli
ka rietuvių tautodailėje.”

Arba Bronius Baškys, bi- 
ocbeniijos mokslų magistras. 
Bostono universitete bebai
giąs ruoštis biochemijos 
mokslų- daktaro laipsniui, 
neseniai dalyvavo šio kraš
to " bandomosios biologijos 
sąjungų federacijos konfe
rencijoje Filadelfijoje, ku
rion. susirinko 1,000 moksli
ninkų. Ten B. Baškys skai
tė .pranešimą, kaip iš kraujo, 
plazmos išskirti priešrieba- 
linį veiksnį. Pranešimas su
silaukė didelio dėmesio.

Harvardo universitete dak
taro laipsniui baigia ruoštis į 
Vytautas Kavolis. Jis gili-i 
naši į visuomenės mokslus,! 
jo rašinių įvairiais klausi-Į 
mais jau apsčiai randame j 
mūsų spaudoje.

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Mokins lietuviškų lokių Menks žolė išdygsta ir nešė- 
_______  (jama.

į Gegužės 25 d. Ona Ivaš-C 
jkienė pakviesta Massachu
setts technologijos instituto 
studentus pamokinti lietu
viškų šokių.
MEDŽIAGOS 1 EUROPĄ

Vilnos, šilko, rajono, Medvilnes 

ŽEMIAUSIOS KAINOS Ui VISUS 
M. J. Borofsky & Šonas, Ine.
28-32 Harrison Avė.

PARDUODAMAS NAMAS 
Paruodu namus So. Bost. Marine

Rd. 5-5-5 kamb. centralinis šildymas 
(steam) baltos sinkos ir balti pe
čiai, 'kieto medžio grindys, gražus 
kiemas. Pašaukti: AN 8-0606.

A. Juknevičius

PARDUODAMAS NAMAS 
CITY POINT, dviejų šeimynų namas 
visas apšildomas ccntraliniu šildymu 
aliejumi, netoli byčių. Prašo $5,500. 
Pajamų per mėnesį $60. Pašaukti: 

Mrs. Brison, TeL AN 8-5861

MAISTO KRAUTUVfi
Savininkas nori išvykti todėl pi

giai parduoda geroje vietoje maisto 
produktų krautuvę.’ Kreiptis telefo
nu: AN 8-1224. (22

* V. Vadeisa >
LIETUVIS BATSIUVIS ►

ODA SIUNTINIAMS ►
Parduodu pirmos rūšies odų, nu- • 

ą lėlius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
j -liams į užjūrius nupiginta kaina. ► 
ą Atlieku visus batsiuvio darbas ’ 
4Įzreit, sąžiningai ir duodu patari-

apie odas. Adresas:
Jj 173 Eighth St„ So.
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky 
j rus trečiadienius ir sekm 
j Telefonas: AN 8-0055

IEŠKO BUTO 
ii trijų lutttcutių 

ieško 4 ar S kambarių bato So. Bo
stone sa modornHknir patogumais.. 
Butas reikalingas nuo birielio ar 
liepos mėnesio. Pranešti laišku ar 
telefonu “Keleivio” ofisui: 638 E. 
Broadvay, So. Boatoa. Tat AN 8-3071

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M,
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis

DR. D. PILKA
am t M 6 

Ir me V Bf •
846 BROADWAY

Turime ir meno srityje Į 
kopiančių į viršūnes. Irena j 

i a suma Nikoiskytė, pradėjusi Bosto-! 
no Dramos Sambūry, dabar 
Bostono universitete studi
juoja vaidybą ir ten vis žy-Į 
miau pasireiškia. Daiva 
Mongirdaitė sparčiai tobuli
na savo gražų balsą. Vytau
tas Strolia tuoj baigia mu
zikos studijas, o jo brolis 
Herkulas, pasirinkęs smui
ką, sėkmingai toje srityje 
tobulinasi. Juodu dažnai pa
deda atlikti įvairių organi
zacijų pobūvių meninę dalį.

šį pavasarį baigia mokslą 
ir Alice Masaitytė (sopra
nas), čia gimusi lietuvaitė.

Vis tai naujos, stiprios 
jėgos.

visas Klubo turtas vertina- 
A^ei i'kiečiu''wrpekonMr- »“» $2,800. Klubas vel

tas turi dideli pasisekimą— k,la.Xlrs 2.° "!*«• Jo n.a.?« 
visi t,iletai iau išparduoti, paraus žymiai sumažėjo. 
Turintieji televiziją, kaip,'a,an» .n,,tarta ™’'nnkimų 
minėta, galės programą i nedaryti
taipgi matyti ir girdėti auk
ščiau nurodytu laiku.

5 lietuviai

Massachusetts

Atstovais į Amerikos Lie
tuvių Kongresą išrinkti A. 
J. Namaksy ir dr. A. Kapo- 
chy ir paskirta auka $10.00.

V. Klemka

Mini J. Kaamausko sukaktį

Gegužės 15 d. Jonui Kas- 
maųskui suėjo 75 metai. Tą 
sukaktį AL Tautinės S-gos 
skyrius rengiasi paminėti 
gegužės 24 d. 7 vai. vak. 
savo patalpose. Norintieji 
šiame bankete dalyvauti re
gistruojasi iki gegužės 20 d. 
pas A. Vilėniškį (5 Adams 
St., Dorchester, Mass., tel. 
AV 2-4093).

Visiškas
{taisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui 

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

PLEKĄ VICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
|St, Cambridge, K EPE JA I

BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką suraikytą duoną ne tik šeimoms, 

'bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukit visur!

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątovus vaistus.
Tiinme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 
................................................................... iinirinimniiiiiiiraaMng^ir^aMMaaPfr

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
J Atlieka visokius “plumbing”— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedi! 
jir taisymo darbus. Kainos priei- 
3 narnos. Pirm n-gu ką darote, 
Skambinkit, paklauskit mūsų kainų, t 
' Telefonas CO 5-5839 
512 Mt. Vernon. Dorshester, M;

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 
ranų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas, ir “Keleivis.”

Steponas

Telefonaa AN 8-1820

TU. AV
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS 
14 ii M

pagal caritarimą 
<•^1.

Attf UsMa’a

^oL AN 8-2712 irta BI 4-9912

fir. J. C. Seymour

Vartoja

(LANDA U8> 
Gydytąją. Ir

X-AšT Apstoto
VALANDOS: soo t-4, naa M 

*M BBOADNAT
BOUTN BOSTON.

dalyvaus
šachmatų komandoje rung- Organizacijų yadovų 
tynėsc su Connecticut vals- dėmesiui 
tija ši sekmadienį gegužės 
25 d. Rungtynės bus Boyl- 
stono (’hess Clube 2 vai. po 
pietų. Į Massachusetto ko
mandą Įkelti K. Merkis, G.
Šveikauskas, A. Keturakis,
P. Kontautas ir Jonas Sta- 
linskas. Iš Connecticut val
stijos laukiama apie 30 žai
dėjų.

Pabrangs elektra

KAZIMIER1ETIS

Pagerbdami pirmosios Bosto
no lietuvių draugijos veikė
jas dedame Šią Kazimiero 
Ambrozo nuotrauką. Jin vil
nietis. iŠ Rodunės parap^ į 
draugiją įstojo 1907 m^ yrą 
buvęs iždininku ir direktorių 
kelioliką metę. Kaipo čarte- 
rio narys iSrinktas garbės na
riu, miręs.

: PATOGI VIETA PARENGIMAMS į
FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieto J 

{ dėl* lO.ooo žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. ‘ 
{ PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieto poil- 
{ siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
j ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam- 5 
J binti:
i *i ii

Telefonui TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Paskutiniuoju metu pa
stebėjau, kad Bostone neda
roma viešųjų parengimų 
nuotraukų. Tai negeras reiš
kinys.

Juk praeis metai kitiir 
visa, kas šiandien daroma, 
bus istorija. Kai norėsime 
ją prisiminti, nuotraukos 
būtų labai vaizdi priemonė, 
bet jei jų nebus* tai ir tos 
istorijos nesugebėsime taip

Edison bendrovė gavo lei- aiškiui atkurti..
dimą nuo birželio 1 d. pa-l Todėl organizacijų vado- 
kelti elektros kainą 2'š.Tas vai turėtu pasirūpinti, kad 
palies 475.000 elektros var- vi^ jy didesnieji darbai bū- 
totoju. Vidutiniškai jiems tų foto nuotraukose įamžin- 
mėnešinė saskaita padidės ti. Čia tas reikalas nesudaro 
16 centų, o bendrovė gaus !JokiM. sunkumų, reik tik jį 

daugiau kaip 2 milionų do- atsiminti.
lenų. ___________♦______ _

act*** XX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>3fXX5»;XXXXX X

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBK PARCEL SERVICE, INC.
(NMJJAS ADRESAS)

390 We»t Broadvvay, So. Boston 27, Maaa. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Intu^to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien ooo 9 Hrt 5 vaL valu, ketvirtadieniais
e iki 7 vaL vak. ir šaštadiraiato mm 6 iki 9 vai. oo

Kas perka ar 
namus, ūkius,

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALT0&

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Šaukit nuo 9 iki 7 ▼.
Tel.: AN 8-7031

o kitu laiku;

aauinmm

Tel. GB 6-2887

NAMŲ SAVININKAMS . 
Pentį name namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petrai 
14 Gartland Street

TtL: JA4-4571

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo no- 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Joatice of the Pnece Cemte

/ 598 B. Bnndway 
So. Boston 27, Mbbb,

Tol AN 8-1781 Ir AN 8-248^

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMEmmM
VALANDOS:
No» 9 ryto flrf <

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
ATE A IN8UEANCB 

408 W. Bronduray

Office TeL AN 8-0948

TeL FA 8-861*

KETVIRTIS < CO.

m w. iSSfi&AY 

SOUTO BOSTON 
TU. AN«UM(

FLOOD 90UARE 
HARDWARE CO.

I


