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NITO Valstybės Už Laikymą 
Poziciją Berlyne

15 Valstybių Taryba “Vieningai Nusistatė” Išlaikyti Ber
lyno Miesto Gyventojų Laisvę; Dešimties Metų Su

kakties Proga NATO Valstybes Pasisako Už 
Derybas ir Už Tvirtą Laikymąsi; Maskvai

Nepatinka Toks Pasisakymas.

Vaka^isty0 i^co-V anzetti. Byla
bes sudarė karišką sąjungą Vėl Aiškinamu
sovietų imperializmui sulai
kyti. Ta proga buvo jau se
niau numatyta sukviesti 
VVtehingtone NATO vals
tybių tarybą ir paminėti tą 
dešimtmetį. Bet rusų iš
šaukta Berlyno krizė priver
tė NATO valstybes aptarti 
santykius su Sovietų bloku 
ir pasisakyti dėl rusų kelia
mų reikalavimų Berlyne.

15 valstybių, susijungusių 
į NATO karišką sąjungą, 
pritaria deryboms su rusais, 
bet nemato jokio reikalo 
daryti rusams nuolaidas nei 
Berlyne, nei kur kitur, o
lfiirl nrincinimacia /-.ALjz* *vouuiiic»io k/Ullį SCA*
mingesnis NATO valstybių 
taryba nutarė plėsti savo 
veiklą ir ne tiktai kariškoj

Massachusetts valstijos J 
seimelio teisių komisija nu-į 
tarė išklausyti liudinikų dėl j 
seno ir vis nebaigiamo gin
čo apie Sacco-Vanzetti kal
tę. Nužudytųjų anarchistų: 
šalininkai ir tikintieji i jų! 
nekaltumą reikalauja, kad[ 
jų geras vardas būtų atsta
tytas ir viešai pripažinta, 
kad jie buvo nužudyti dėl 
teismo klaidos.

Nicola Sacco ir Bartolo- 
meo Vanzetti 1920 metais1 
buvo areštuoti už tariamą; 
nušovimą vieno žmogaus su i

JŪRA PI.ATI, O LAIVAI SUSIDURIA

Vandenynas, rodos, labai platus, o ir ten vienas laivas ant kito užplaukia, šiomis 
dienomis ištaigingas ekskursijų laivas Santa Rosa, grįždamas iš Kari be ju jūros, ne
toli ^Atlantic City užplaukė ant tankerio. v aichem ir gerokai jj aplamdė. Yra ir 
žmonių aukų. Kairėj tankais jau atvežtas j New Yorko uostą, dešinėj viršuje vie
nas tankerio įgulos sužeistųjų, apačioje Santa Rosa keleiviai džiaugiasi pasiekę 
krantą.

___ • i - ___
urmu apipiesu. metai
jie buvo nuteisti, bet komi- \ 
tetas, suorganizuotas jiems 
Kinti, bylą perkėlė į aukštes-

srityj, bet ir politinėj bei e-j nius teismus įniki 1927 me- 
konominėj Srityse stiprinti t tų bylos buvo tąsoma po tei- 
sąjungos narių bendradar- išmuš. 1927 metais Sacco- 
biavimą. Vanzetti buvo galutinai pa-

NATO užsienių reikalų 'smerkti ir nužudyti, Mass. 
ministeriai savo viešame pa- gubernatorius Fuller atsisa- 
reiškime sako, kad sąjunga kė jų pasigailėti.

Amerika Atmetė
Rusų Reikalavimąv ...

Sovietų Rusija pareikala
vo, kad Amerikos lėktuvai, 
skrisdami iš vakarinės Vo
kietijos į Berlyną, lėktų ne 
aukščiau kaip 10,000 pėdų. 
Rusai aiškina, kad sovietų 
kariški lėktuvai skraido

Tibeto Dalai Lama \Hoffa ir Bridges
Pabėgo Į Indiją Nori Veikti Išvien

Laivų krovėjų unija, ku- 
siškas ir svietiškas valdovas Į riai Vakaruose vadovauja 
Dalai Lama pabėgo i Indi-ibolševikuojantis Harry Bri- 
ją. Jis ir jo palydovai, iš vi- dges, ir vežikų unija vado-

Tibeto aukščiausias dva-

so 80 žmonių, kovo 21 d. 
perėjo sieną iš Tibeto Į In-

vaujama James Hoffa veda 
derybas dėl savo veikimo

diją, bet Indijos vyriausybė derinimo ir dėl pašalinimo
pateisino savo buvimą ir su- Sacco ir Vanzetti buvo a- aukščiau ir yra pavojus su"lapįe pranešė tik po kelių visokių nesusipratimų, ku- 
žadino savo nariuose bend- narchistai ir abu ateiviai, to-!sidūrimo ore. -- r -- -— j

ro pavojaus ir bendrų rei- dėl prieš juos nesunku buvo! J šitą rusų reikalavimą A-
kalų supratimą. [sukelti “tikrųjų amerikonų” i merika atsakė, kad jos lėk-

Berlyno klausimu NATO 'jausmai. Bet ar jie buvo tuvai skraidys į Berlyną to- 
valstybės buvo jau pasisa-i kalti, tas reikalas liko neiš- kiame aukštyje, kokiame tų 
ki usios pereitų metų gale,'aiškintas, daugelis teisės lėktuvU pilotai norės ir jo- 
kai rusai iškėlė Berlyno žinovų sako, kad jie buvo kiM apribojimų iš rusų pu- 
klausimą, todėl nieko nauja visiškai nekalti. Mass. sei-sės Amerika negali priimti.
tuo reikalu nenutarta, tik mėlio komisija turi Sacco- PrUČ VoHac 
patvirtintas senesnis nuta- Vanzetti klausimu pasisaky- 
rimas, kad visos NATO vai- ti iki balandžio 15 d. 
stybės dėl Berlyno laikysis ------------------- -----------
solidariai. Anglų maršalas Montgo- vus> ^t Amerikos lėktuvai

Maskvos vyriausybė dėl mery balandžio mėnesio nepaisė j-usų karo lėktuvų
NATO valstybių pasisaky- gale vyksta į Maskvą kalbė- skraidymo aplink transpor- vjs daUgjau kariuomenės ir gia savo jėgas. Spėjama, 
mojau iš anksto bando su-i tis su rusais dėl Rytų-Vaka-to lėktuvus. Prieš karo lėk- — - 1 1 ’ ” ” "
versti atsakomybę už gali- rų santykių gerinimo. Mar-ituvM skraidymą aplink A-
mą derybų nepasisekimą salas patsai nutarė kefiau-:merikos lėktuvus Washing- 
ant Vakarų valstybių, bet ti i Maskvą pasikalbėti su tonas iteikė rusam Patęs
tas nieko nestebina, nes ru-i komunizmo vadais, jokios 1^’
sai niekada nėra tarę gėrės-[politinės misijos jam niekas! 4 “iL'TZTTT.TvII 
nio žodžio dėl NATO ir dėlįnepavedė ir pats maršalas R OKOS JOU Yra 
Vakarų politikos. ' ’ "

nenutarta, tik mėlio komisija turi Sacco- Prieš kelias dienas rusų 
karo lėktuvai bandė nubai
dyti aukštai lekiančius A- 
merikos transporto lėktu-

Indijos Vadas 
Smerkia Komunistus

Indijos vadas Nehru grie
žtai pasmerkė Indijos ko
munistų vadus, kurie dėl Ti
beto žudynių ir kinų komu
nistų imperializmo aiškiai 
užėmė poziciją už kinų ko
munistus, prieš Tibeto ko
vojančius žmones. Nehru sa
ko, kad Indijos komunistų 
vadai parodė trūkumą pa
dorumo ir tautiškumo ir 
sunku esą juos vadinti in
dais.

Indijos vadas kartojo, 
kad Indija nori taikių kai
myninių santykių su komu
nistine Kinija, bet Indijos 
saugumas stovi pirmoj vie
toj, o indų simpatijos Tibe
tui yra neginčijamas faktas. 
Praktiškoj politikoj teks ie
škoti kompromiso. 1

! dabar yra pasitraukęs į pri
vatų gyvenimą.

PAUL M. BUTLER

Demokratę partijos pirmi
ninkas Paul. M- Butler 
spaudos konferencijoje pa. 
reiškė, kad Havajuose de
mokratai jaučiasi esą ge
roj padėty.

dienų.
Kinų komunistai skelbė, 

kad Dalai 1-ama sukilėlių

rie seniau tarp dviejų unijų 
iškildavo.

Hany Bridges vedama
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Bedarbiai Demonstruoja Šią 
Savaitę Šalies Sostinėje

5CD0 Bedarbių Delegatų Suvažiuoja Šią Savaitę į Wa- 
shingtoną; Daug Tūkstančių Atvyksta Šiaip Pade

monstruoti; Bedarbių Klausimu Vyksta Ginčai 
Kongrese» Ūkis Kyla — Bedarbių 

Skaičius Dar Nemažėja.
ir

Alphonse Bartkus 
' Nekaltas-Kaltas

Pilietis Alfonsas Bartkus 
buvo apkaltintas apiplėšęs 
federalinės valdžios ap
draustą banką. Federalinis 
teismas 1953 m. j j teisė, bet 
rado nekaltu. Vėliau tą patį 
Bartkų pagal tą patį kalti
nimą teisė Illinois valstijos 
teismas ii* atrado, kad jis y- 
ra kaltas ir už tai jj pasmer- 
!kė.

Tai retas atsitikimas, ka
da žmogus yra teisiamas 
dviejų teismų už tą patį pra
sikaltimą ir vieno teismo yra 
[išteisintas, o kito teismo pa
smerktas. Aukščiausias teis
imas pereitą savaitę EĮart- 

, kaus bylą svarstė iš naujo ir 
atrado, kad jo nuteisimas 
Illinois teisme buvo tvarko
je, nežiūrint, kad jis federa- 
linime teisme buvo už tą pa
tį prasikaltimą išteisintas.

Bartkaus byla sukėlė di
delio dėmesio teisininkų 

į tarpe, nes konstitucijos 14- 
tas pataisymas užtikrina pi
liečiams “due process of 
law”, o du kartu teisimas 
už tą patį prasikaltimą pra
silenkia su tuo dėsniu. Bart- 
ikaus byloje 5 teisėjai pa- 
tvirtino Illinois ' i'smo

buvęs priverstas trauktis iš laivakrovių unija prieš 9 
Tibeto, bet tai pasirodo ei- metus buvo išmesta iš C. I. 
linis komunistų melas. Dalai O. u: ijų, o James — oiia ve-
Lama bėgo iš savo krašto |dama vežikų unija 1957 me- kiai prieš patvirtinimą, 
todėl, kad nebebuvo vilties tais buvo pašalinta iš ben
apsiginti nuo kinų komunis
tų.

Pačiame Tiliete sukilimas 
dar nėra galutinai numalšin
tas, kautynės dar eina, bet 
kinų komunistai gabena ten

Tibeto gyventojai vargu pa
jėgs apsiginti nuo moder
niškai ginkluotų kinų armi-

Visai Pražuvęs?
Amerikos karo vadai dar 

temano, kad įtakas jau yra 
galutinai atsidūręs Sovietų 
“globoje”, nois to krašto 
diktatūra ir }>alaiko artimus 
ryšius su Maskva, gauna iš 
Rusijos daug ginklų ir pa
čiame krašte bolševikai ir 
bolševikuojantieji arabai 
šeimininkauja, kaip oku
puotame krašte.

Amerikos kai kurie vadai 
nurodo, kad prieš kurį laiką 
atrodė, jog Indonezija jau 
sulindo į komunistų maišą, 
bęt Vėliau pasirodė, kad 
taip visgi nėra, komunistę 
įtaka Indonezijoj žymiai 
sumažėjo ir tas kraštas gali
ma skaityti neutraliu, o ne 
sovietiško bloko dalimi.

Panašiai gali būti ir Ira
ke, kur kariuomenė dar nė
ra komunistų įtakoje ir to
dėl krašto ateitis neaišku

. ....... —**—

drosios A. D. F. — C. I. O. 
unijų sąjungos. Laivakrovių 
unija buvo pašalinta dėl 
bolševikų įtakos joje, o ve
žikų unija dėl korupcijos. 

Dabar tos dvi unijos jun-

kad bolševikai unijose dės 
visas pastangas iš bendro 
darbininkų judėjimo paša-

jų. Dalai Lama Indijoj gavo Imtas unijas suburti ir tokiu 
prieglaudos teisę. [būdu sustiprinti savo įtaką

darbininkų judėjime.
MINĖJ“ GIMTADIENI

Žymos poetas Robert Frost 
minėjo savo 85-jį gimtadie
nį. Jį čia matome uždegant 
žvakes sukakt uviniame 
torte. Frost yra 4 kartus 
laimėjęs Pulitzer poezijos 
dovaną.

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
PRIEŠ BENDRĄ FRONTĄ

Vokiečių socialdemokra
tų partija atmetė vokiečių 
komunistų siūlymą susitarti 
dėl bendros laikysenos Vo
kietijos suvienijimo klausi
me. I komunistų pasiūlymą 
socialdemokratai nieko ne
atsakė. Girdi, jei tartis, tai 
su bosais Maskvoje, o tie su 
Maskvos liokajais rytinėj 
Vokietijoj.

Pagalba Užsieniams 
Svarbu Saugumui

Prezidentas D. D. Eisen- 
!hower jiereitos savaitės ga- 
jle kalbėjo Gettysburg kole
gijoj ir ta proga priminė 
kongresui ir tautai, kad pa
galbos davimas užsieniams 
[yra labai svarbus dalykas 
pačios Amerikos saugumui 

i ir tu dviejų dalykų negalima 
atskirti. Laiku duota pagal
ba kai kurioms valstybėms 
gali sutrukdyti komunistų 
planus tas valstybes įtraukti 

!į savo tinklą ar sudrumsti 
jų vidaus gyvenimą, 

i Ta pačia proga preziden
tas užtikrino kraštą, kad A- 
merika nemano atsisakyti 
nuo savo teisių Berlyne ir 
neišduos 2,000,000 berlynie
čių laisvės. Derėtis galima, 
bet atsisakyti nuo savo 
teisių — ne.

ERDVĖS BEŽDŽIONĖ

fe

5X/*U

m „jgu a— •
šita beždžionė, Sam Spare 

J r. vadinama, yra skirta 
skristi į erdvę ir dabar Si
tam tikslui visaip paruošia
ma.

Šią savaitę sostinėje Wa- 
shingtone yra “bedarbių sa
vaitė”. Kongresas šį antra
dienį pradeda svarstyti be
darbių draudimo pagerini
mo klausimą, viena atstovų 
rūmų komisija jau šį antra
dienį pradės apklausinėti 
liudininkus, kaip pagerinti 
draudimą nuo nedarbo.

Trečiadienį sostinėje ren
kasi 5000 bedarbių delega
tų į konfemeciją nedarbo 
klausimui aptarti. Konfe
renciją šbukė unijos. Kai 
kurie unijų vadai siūlė su
kviesti į sostinę bedarbių 
minias ir pademonstruoti 
vyriausybei ir visam kraštui 
bedarbių sunkią padėtį ir į- 
domų faktą, kad ūkis dabar 
veik visame krašte kyla, ga
myba didėja, bet bedarbių 
skaičius neina mažyn, arba 
mažėja labai lėtai. Bet vy
riausieji unijų vadai nutarė, 
kad užteks sukvietus bedar
bių konferenciją apsvarsty
ti nedarbo klausimą ir pa
tiekti vyriausybei ir kongre
sui savo pasiūlymus ir reika
lavimus. šalia delegatų į 
konferenciją į sostinę betgi 
keta suplaukti daug tūks
tančių bedarbių pademons
truoti už savo reikalavimus

—r "z —
giau dėmesio į technikos pa
žangos pagimdytą nedarbą.

Šią savaitę bus paskelbta 
vėliausioji bedarbių statisti
ka, kuri parodys, kaip ne
darbas krašte mažėją, jei 
mažėja, nes vasario ir kovo 
mėnesius bedarbių skaičius 
nesumažėjo, nors gamyba 
žymiai pakilo.

Demokratų partija dėl ne
darbo meta kaltinimą vy
riausybei ir sako, kad vy
riausybė, jei ji imtųsi ska
tinti gamybą, galėtų prisdė- 
ti prie bedarbių skaičiaus 
žymesnio sumažinimo.

Paramos Bedarbiam
Pareitą savaitę kongresas 

priėmė įstatymą, pagal kurį 
valstijos gali pratęsti išėmu- 
siems savo pašalpas bedar
biams pašalpų mokėjimą 
dar trims mėnesiams, iki 
birželio 30 d.

Demokratai kongrese no
rėjo įstatymą pratęsti vie
niems metams, bet vyriausy
bės t nibuvo priešinga, nes 
esą ūkis dabar atsistato ir 
federalinė vyriausybė ge
riau dary tų, jei į bedarbių . 
klausimą nesikištų, nes tai 
yra valstijų reikalas.

Bet prezidentas priimtąjį 
įstatymą pasirašė ir dabar 
valstijos, kurios turi daug 
bedarbių, galės gauti iš fe
deralinės valdžios papildo
mų paskolų bedarbiams 
remti.
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Puslapis Antras KELeavia, 50. SO57ON

NATO dešimtmetis
vauj ančias vieta valstybės ap: • 
rate. įstaigose ir įmonėse, siekia 
tvarkyti miestų ūki. veržiasi į' 
kaimą, bando įtakoti krašto kul
tūrinį gyvenimą. Ir visa tai da
roma su naiviu užkariautojo, 
kolonizatoriaus brutalumu. Ši
toks okupuotus kraštus pažemi-į 
nantis kolonialinis paternaliz
mas, ypač Pabaltyje, išvedė ne-i 
apykantos gairėmis nužymėtų• 
demarkacijos liniją tarp oku-; 
pantų bei okupuotųjų ir yra an-; 
troji stambi priežastis revizio-, 
nizmui už Rusijos ribų plisti, ši į 
priežastis pagimdė titoizmo i 
hereziją, kuri slaptai klesti*

No. 14. Balandžio 8, 1959

Prieš dešimtį metų, 1949 m. balandžio 4 d. buvo 
pasirašyta gynimosi sąjunga tarp Vakarų Europos ir 
Amerikos bei Kanados valstybių, vadinama šiaurės At
lanto Gynimosi Sąjunga (NATO).

Sudaryti tokią karišką sąjungą prieš 10 metų skati
no Sovietų Rusijos imperialistinis gobšumas. Tada ko
munistai ką tik buvo ginkluoto sukilimo keliu prijungę 
Čekoslovakiją prie savo laimėtų teritorijų ir ką tik bu
vo bandę išvaryti Vakaru valstvbės iš vakarinės Berlyno Į gomu,k‘J širdyse,
miesto dalies. Be to, Kinijoj tada jau pergale buvo pas
virusi | komunistų pusę.

įmo šaltinis yra Maskvos veda-i į ma tautybių, tikrumoje tautų Į
m vata .. nutautinimo ir naikinimo, poli-Praėjo 10 meti}. NATO \ul>t\biŲ sąjunga p6r t%:Lietuva ir jos kaimynai 

laiką šiek tiek padidėjo, prie jos prisijungė Graikija ir j yra ryškiausios tos politikos 
Turkija (1952 m.) ir vėliau vakarinė Vokietija (1955 Lietuvon,
““ » vata «« stengiamasi lietuvius rusinti

per mokyklas, įstaigas, organi
m.) . Pagal NATO pavyzdį buvo sudalytos kariškos są 
jungos Tolimuose Rytuose (SEATO) ir Bagdado sutar
tis Viduriniuose Rytuose. Ginkluotas ratas aplink Sovie
tų Sąjungą ir jos satelitus bei sąjungininkus Azijoj (Ki-» į?8.klastojimas, pastaroji tary-
nija) atrodo siprus. dominavimas kultūriniame So-

Per NATO dešimtmetį Vakarų Europos valstybės
atsistatė, sustiprėjo, ypač dėka Amerikos stipriai para
mai per Marshall’o planą. Bet ir priešingoji pusė per tą 
laiką nestovėjo vietoje. >

NATO gimimo metais Sovietų Rusija pasigamino; kviduoti buvo ne tik kova su
pirmąsias atomines bombas ir šiandien atominių ginklų i “liaudies priešais”, bet ir fizinio 
J ‘ tautos naikinimo priemones.

“Prie šių trijų didžiųjų veiks-

zacijas, kariuomenę ir jaunimo 
siuntimų į kazachstanus. Istori

vietįjos gyvenime — visa tuo 
siekiama svetimtaučių sulydina
mo su “sovietine tauta”, vadi
nasi, su rusais. Gi netolimos 
praeities didieji trėmimai į Si
biru ir žudynės partizanams li-

lenktynėse gal ne taip jau toli atsilieka nuo Amerikos.!

TARNAUTOJAI PROTESTUOJA

New Yorko savivaldybės tarnautojai piketavo miesto 
majorų WagnerĮ. ką tik grįžusį iš Benaudos. Jie pro
testavo, kad iis nepakėlė algų.

Kas savaite
liai, bet Kinijos komunistai 

... . i visvien ant Indijos vertė
Tarptautinis komunizmas Ra,tę už tibetiečių priešini- 

susilaukė dar vieno laimeji- j kinų fcomUnistu pasi
nio. Milionas ar kiek dau- .jmams išmokyti juos, 
giau Tibeto gyventojų, gy- R- rejkia gyventi “komu- 
venančių ant “pasaulio sto- noge„ ir sunkiai dirbti užka
bo”, galutinai įjungti į ko- riautojų naudai . .. 
munizmo imperiją, Tibeto. Tibetas sukrėtė Indijos 
autonomija sutrypta kojo- neutraiuma. Tibetas parodė 
mis, krašto dvasiškas ir svie- IndijOS gyventojams, kad 
tiškas valdovas pabėgo į už-k- komunistai vieną gra- 
sienius, o į jo vietą kinų ko- dieną ga]i panorėti ir 
munistai pastatė vieną iš • “išvaduoti”. Tai vra į- 
vyriausių kunigų “Pancen- spėjimas saugotis ir nebetu- 
Lama” kraštui tvarkyti pa- ėti ant neutralumo tvoros., 
gal kinų komunistų nurody

Tibetas nugalėtas

mus.
Maskva, Budapeštas ir

Apie nežinojimą
Pereitą savaitę minėjome,

kitos komunistinio pasaulio kad daugelis amerikiečių la- 
sostinės gali džiaugtis. Ko- bai mažai ką težino apie 
munizmas žengia pirmyn. Berlyno krizę ir ginčą dėl 
Gali džiaugtis ir kitų kraštų į Vokietijos.
komunistai, nes jų iddtli-1 Bet tai, palyginus, niekas 
zuojama komunistinė Kini-su kai kurių mūsų lietuvių 
ja pasirodė tokia pat impe- nežinojimu apie Lietuvą ir 
rialistinė ir kolonialinė go- kas ten vyksta.

______ _ veda, kaip ir Sovietų Rusija, i šiomis dienomis gavome
pasaulyje ša lis ^kur visa vai- Džiaugkitės Bimbos ir Mi-angliškai rašytą laišką vie- 
džia priklauso dvasinta- j231’08, Pruseikos ir Jonikai! j no lietuvio, kuris sakosi ap- 
kams. Kaip kadaise popie-milionų kinų nugalėjo sisprendęs važiuoti į Lietu- 
žiaus valstybėje (Romoje ir v*eną milioną reakcinin--vą ieškoti ten savo seserų, 
gana plačiose apylinkėse),^” Tibete. /
kunigai, taip ir Tibete budi-. O iš Tibeto tūkstančiai

Tibetas - žemės stogas
nųAukščiausieji mūsų že

mės kalnai yra Himalajai. 
Tai ilga kalnų grandinė A- 
zijoje. Toliau į šiaurę yra 
kita aukšta Kuen-lun kalnų 
grandinė, o į vakarus tarp 
tų dviejų kalnų grandinių 
yra trečia aukštų kalnų juo
sta, Karakorum kalnai.

kai žiūrint — neišvengiamas Tarp tų aukštu kalnų vra 
tnviSkn, nvvrhės ,udv„." 'sunkjaį prieinama pas.

laptinga Tibeto žeme.

Komunistinė Kinija per tą dešimtmetį virto stipria mili- ;nių pridūrus medžiaginį skurdų, 
tarine galybe. Prieš metus laiko Sovietų Rusija pradėjo 'dvasink! gyvenimo 
girtis savo tolimo skraidymo raketomis ir toj moderniš-j nykumą ir tokius sporadiškus 
klausioje ginklavimosi srityje tariasi pirmaujanti,* nors! v^riSos^"^u^.^BeriynJ 
tikrumo dėl to pirmavimo dar nėra. Rusų paleisti į aukš- (Poznanės’ ir Budapešto įvykiai 
tunus žemės dirbtinieji satelitai lyg ir rodo, kad rusai!“
raketinių ginklų tobulinime ir bandyme yra bene pu
moje vietoje. Per tą dešimtmetį nišai žymiai sustiprino 
savo karo laivyną ir šiandien jau toli pralenkė Angliją 
ir tik dar atsilieka nuo Amerikos. Ypač nišai sustiprino 
savo povandeninį karišką laivyną.

dangos pasidarytų — dialektiš
kai žiūrint — neišvenj 
tuviškos gyvybės sąlyga.

Stebint bolševizmo gim- 
opoziciją Tibeto žemė yra plokštu-

Teritorijų atžrii^u’komunfetinis pasaulis per NA- į‘u^’ krištuosį,’reikia pas-iškilusi aukšta., net 16, 
TO dešimtmeti laimėjo pusę Indokinijos, Tibetu, isban-^ Rusfjoje JNe Xiviišians. Toje plokštumoje

nepajege nu- kaip pavergtuose ’yra gilūs, sunkiai pereinami

domą užkariau-

Tibetas yra gal vienintelė

As is— 
lemti savo naudai

1KVICJUJ, IIUI^ IU kraštu iii_;____
iiKimo

Jis klausia mūsų, kiek maž
daug pinigų jam reikės kę

stų dvasininkai yi-a žemės grandimis surakintų “reak- lionėje išleisti.
druska, vyriausias dvasinta- cininkų” keliauja šaltais* Apie tai, kad į Lietuvą 
kas Dalai-Lama yra aukš- kalnų tarpekliais, komunis-dabar niekas iš Amerikos 
čiausias dvasiškas ir svietiš- tinių sargybinių varomi, į nėra įleidžiamas, tas. lietu
kas valdovas, o vienuolių, vergų darbo stovyklas “kur-vis nieko negirdėjo. Jis nu
sako, ten esą net 500,000! ,ti komunizmo”. Yra ko tarė atostogas praleisti Lie

kai dabar kinai nuslopi- džiaugtis visiems komuniz- tuvoje ir tik beturi rūpesnio 
no Tibeto gyventoją bruz- mo plytlaižiams’ sužinoti, kokie ton rusiški

Žymus komunistų laimėjimas buvo 
Viduriniuose Rytuose, kur rusai, pirma per arabų nacio
nalistus, o dabar jau ir per aiabų komunistus ar jų sim- 
patikus, stipriai įkėlė koją ir šiandien gyvai dalyvauja 
varžybose dėl aliejaus šaltinių.

Gal svarbiausias komunistinio pasaulio laimėjimas 
per pastaruosius 10 metų buvo žymus ūkio sustiprėjimas 
Sovietų Rusijoj ir paskubomis varoma Kinijos indus-, 
trializacija. Iš savo naujo diktatoriaus Chruščiovo rusai 
gavo įsakymą būtinai įtemti jėgas ir pasivyti Ameriką 
gamybos atžvilgiu. Per tą laikotarpį Rusijos bolševiz
mas pergyveno nemažą krizę dėl Stalino galo ir vėliau 
dėl vidujinių rietenų tarp įvairių kandidatų į diktato
rius “kolektyvinėje vadovybėje", bet ta krizė jau gal 
baigiama išgyventi.

NATO, kaip pats jos vardas sako, yra gynimosi pa
daras, tik apie gynimąsi tekalba, gynimuisi ir tesiruošia.
Tuo žvilgsniu tai yra sočiojo, patenkinto ir taukuose be
sivartaliojančio pasaulio kariška organizacija, kuri tik 
tada gyviau imasi ruoštis, kai bolševikiškas pasaulis rim- viau 
čiau pradeda grasyti. Taip buvo Korėjos karo metu, taria 
pasiruošimo planai buvo rimtai sutarti, bet dėt 16 Karo 
pabaigos dar ir iki šiai dienai lieka neįgyvendinti.

NATO dešimties metų sukaktis minima Berlyno kri
zės akivaizdoje, kaip ir NATO įkurtuvėse to paties Ber
lyno panaši krizė vaidino nemažą vaidmenį. Iš dabar 
vykstančių NATO valstybių pasitarimo jau žinome, kad 
Berlyno krizė yra visų NATO valstybių reikalas ir kar
tais svyruojantis plačios koalicijos frontas Chruščiovo 
sukeltos krizės akivaizdoje gal vėl sustiprės.

kraštuose, bet auga. j ra v ai, o pati plokštuma yra
Kalbėdamas apie Lietuvą vėjų daužoma < ne draugi)•- 

autorius įspėja politinę lie- ’ga. Klimatas tokiame aukš- 
tuvių išeiviją neužmerkti tyje via šaltas ir gyvenimas
akių dėl Lietuvoje vykstan- 'nėi a malonus, 
čių gyvenimo pasikeitimų1 Dėl aukštu kalnų, kurie 
ir sako: supa visą Tibetą iš trijų šo-

“Dažnai esame pratę vienu 
mostu nupeikti beveik viską, 
kas Lietuvoje yra nauja. Dėl to
kio nusistatymo mums gresia 
didelis pavojus: pavojus matyti 
Laetuvą ne tokią, kaip ji yra, 
bet tokią, kaip mes ją norėtume 
matyti. — ir tuo būdu prarasti 
bendrą kalbą su savąja tauta. 
Todėl mums būtina atidžiai ste
bėti viską, kas Lietuvoje deda
si, o ypač studijuoti tokį revo
liucinį reiškinį, kaip revizioniz- 
mas; reikia teisingai suprasti 
ten vykstančius radikalius pa
sikeitimus pačių lietinių tarpe; 
svarbu, kiek galima, objekty- 

sekti tautos gyvęnimą.

triotinė pareiga, bet ir mūsų 
pačių, išeivių ir pabėgėlių, lie
tuviškos gyvybės sšlyga.”

nų, kraštas yra sunkiai pri
einamas ir ilgą laiką niekas 
iš Furopos «;r Amer ko* ne
galėjo nuvy kti to k-ašto iš
tirti. Dar ir dabar nėra tik
rai žinoma, kiek žm nių Ti
bete gyvena. Vieni sako, 
kad apie milioną žmonių, o 
kiti šaltiniai kalba net apie 
keturius milionus. Dideli 
Tibeto plotai dar iki mūsų 

tebėra visiškai neiš
tari.
: Tibeto plotas yni didelis, 
maždaug 170,000 ketvirtai
niu myliu arba /pusantro 
k.v tof dMciųis kaip Tetas 
va’stijos. Tame' m’ržiriška- 
irc plote pripuolami- tyrinė
tojai sakosi atradę visokių 
žemes gemri t turtų, bet že- 
nks 'paviršius ten mažai der-

A p vz valga
NAUJAS “DARBAS’

sužinoti, kokie 
pinigai dabar “galioja 
kiek maždaug jų reikia. 

Amerikos piliečiai gali

lūšiški 
” irdėjimą prieš jų šeimininką-; 

vimą tame krašte, jie sura- Atgarsiai Azijoj
do vieną aukštą dvasininką! Vengrijos skerdynės Eu- .. . _ . „
ir jį paskyrė savo “gauleite- ropoj 1956 metų rudenį pla- X®?“0?. ' Sovi.et5 Ru®»- 
riu” ar “komisaru” Tibetui čiai nuskambėjo Vakaru pa-j??.1 1 Lletuvą mekaz nejlei- 
tvarkyti, o už jo nugaros, ži-šaulyje ypač Europoje? kur ,iamas; Gal komumstai su 
noma, patys šeimininkaus,‘daugelis ir komunistų pasi- suks kokią nors ekskursn 
kaip jiems bus naudingiau, šlykštėjo savo idėjinių sta-

__ab. ,bų elgesiu okupuotame kra-
_________________ ;šte.

I Dabar Azijos kraštams a- 
įtėjo eilė piktintis. Indijoj,
{Indonezijoj ir visur kitur 
; žmonės pradeda geriau SU

STREIKUOJA 
8 METU

PO

Nuo 1950 metų ramu bu- prasti, ką komunistai mano, 
vo Pennsylvanjos kasyklo- kada jie kalba apie tautų 
se: unija susitardavo su nepriklausomybę ir kolonia- 
darbdaviais geruoju. Bet lizmą. Pradeda geriau su- 
nuo kovo 9 d. ta ramybė pa-'prasti, kaip pas komunistus 
sibaigė ir virš 7,000 rytų žodžiai ir darbai skiriasi.! 
Kentucky angliakasių strei- Į Pradeda suprasti, kad ko- 
kuoja, reikalaudami dviejų munistinis kolonializmas y- 
dolerių dienos priedo. |ra tiek pat, ar net dar šlykš-

Įvyko piketinįnkų su dir
bančiais unijai nepriklau
sančiais susirėmimų. Balan
džio 1 d. piketininkai nušo
vė vienos kasyklos savinin
ką Smith. Gubernatorius į- 
sakė tautinei kariuomenei

Stebint Lietuvos gyveni
mą reikia skirti propagan-
nSo'Xov8^:UžadSrIJteli- o ž«.mės gelmių turtą i saugoti kasyklas.

iibeto gyventojai dar neis-' ----------------------ties malonumus “komuniz- , . 
mo gadynėje” nuo pilkos naį’f‘/)Ja- 
ir skurdžios dabarties. Bet iibeta 
ir darant atskyrimą teks

. skaldytoje, bolševikai galėjo 
kurti “socializmą” tik diktatu, 
ros metodais, vis labiau juos 

griežtindami. Darbininkija, kel
dama baudžiaviniu darbo sąly-

Veik visas šis nr. skirtas vie- naš% 2,upgjo u “M® atek iu. cuu nežinodama, kada bus ga
liam klausimui — išeivijos, las. žemės ūkiui sukolūkinti bu-J 
politinės išeivijos santykiui v<> paaukota milionai ūkininkų,
su Lietuva aptarti. ‘ ^ dešimtmečius tepaside-_ \ , , . ., Ita visiško kaimiečių nuskurdi-

1 UO klausimu labai Įdo- j nimo. Bolševizmas. įsižiūrėjęs į 

mų straipsnį rašo drg. J. Ka- savojo “socializmo” viziją, imo-

minskas “Veidu į Lietuvą”. gaus nematė ir jo nevertn 
Iš to straipsnio pacituosime 
tik autoriaus samprotavimus 
apie bolševizmo galimą ga
lą dėl jo vidujinių prieštara
vimų. Kylanti opozicija bol
ševizmui dabar jau 
“revizionizmo" vardą ir a- 
pie tą opoziciją autorius sa
ko:

Sulaukėme naujo “Dar
bo” nr., šių metų pii-mo.

“Ūkiškai ir kultūriškai atsili- 
kusipje carų Rusijoje, kan, iš- 
vargintoje ir pilietinių kovų tu

no.

“Iš šio svarbiausio revizioni
stinio šaltinio, t. y., bolševikų 

dogmatiško fanatizmo, išplau. 

kia antroji revizionizmo prie

žastis: Maskvos agresyvus me

sianizmas. šis reiškiasi tuo, kad 
rytietiška bolševizmo sąranga, 

gavo'dargi sugriežtinta, braunasi su 

tankais l>ei durtuvais ir į Sovie

tu naujai užgrobiamus kraštus. 
Pavergtiems skaudžiausia yra 

j tačiau Kremliaus imperializmo 

; arogantiškas prieskonis. Rusai 
dedasi vieninteliais neklystan

čiais socializmo mokytojais. To
dėl jie ū Lietuvoje apniko vado

pripažinti, kad Lietuvos gy
venimas keičiasi ir jau yra 
daug pasikeitęs.

Apie santykius su Lietuva 
tame pačiame “Darbe” re-

betas ilgą laiką buvo 
'‘draudžiama žeme ’. Tibeto 
gyventojai nenorėjo nieko 
liendra turėti su atėjūnais iš 
kitų kraštų ir į savo žemę 
nieko neįs'leHo. Tik kariau 
ninkai su ginklais kartais į 
tą klastą isn erždavo ir ten

MIAMI, FLA.

daktorius dr. J. Repecka ..... ..
duoda miksų spaudos įdomių . «,m=ninkauU
aDŽvalsa. Msisakvmm nriJ 3“nae totonai mongolą,,, 

vei.’au kinp t, paskui anglai, 
o dabar ir vd kinai tą kraš
tą užkariavo ir ten pradeda 
kurti savo kolonijas — ga-

apžvalgą, pasisakymus prieš 
bet kokį santykiavimą su 
bolševikų okupuotąja Lie
tuva ir balsus už vienokį ar 
kitokį santykių palaikymą.

“Darbo” skaitytojai šiuo 
numeriu nenusivils ir ras į- 
domios medžiagos galvoji
mui.

“Darbo” leidėjai nusis
kundžia skaitytojų ir rėmė
jų nerangiu atsiliepimu dėl 
žurnalo finansinių sunku
mų. Darbo Fondo globėjai 
sakosi “pavargę ir apkartę” 
beelgetaudami žurnalui lei
sti lėšas .

Tai liūdna girdėti. Linkė
tina, kad žurnalo rėmėjai 
neleistų “Darbui” merdėti,

Išvyksta į Kolumbiją
Inž. Jokūbas Baublys šio

mis dienomis išvyksta į Ko
lumbiją, kur žada ilgiau pa
silikti. J. Baublys Miami iš
gyveno kelerius metus, čia 
buvo įsigijęs ir namus. Pas
kutiniais metais jis buvo 
rimtai širdimi sunegalavęs, 
tą laiką gyveno Connecti
cut valstijoje, bet dabar, 
sveikatai pagerėjus, jis su-

tesnis kaip seniau Europos 
tautų praktikuotas kolonia
lizmas Azijoj ir Afrikoj. Ti
betas nuo amžių gyveno ne
priklausomu gyvenimu, bet 
dabar.Tibeto gyventojai pa
versti vergais ir tūkstančiai 
jų dirba vergų darbus ko
munistų nelaisvėje.

Yra pagrindo rimtai pa
galvoti ir indams, ir indo- 
nėzams, ir burmiečiams, ir 
filipinams, ir kitų tautų 
žmonėms.

•^na gyvenojus iš i’irijoslgrįžo į Miami, pardavė na 
*r i,pgyvenJ,na Tibeto pla-1 mus ir išvyksta, kaip minėta,
tyhėse. 

Tibeto gyventojų svar
į Kolumbiją, kur nuolat gy
vena jo sūnus.

blausias ve-sias yra gyvuli- Lietuvoje J. Baublys bu- 
riakyslė i? svarbiav-sias 
lakamas gyvulys via “jak’
— kalnų kai vės. Ė ■ to, Ti
bete yra ir kitokių naminių 
ir laukiniu gyvulių bei ž\ė

vo geležinkelių 
vadas.

bataliono

Daug keliauninkų

Statistikos duomenys ro- 
o fondo globėjams sakytu- do, kad pernai vien tik į
me, kad jiems dar peranksti 
būti pavargusioms ir apkar- 
tusiems.

Europą buvo išvykę 677,744 
asmenys, o 1957 metais 
596,276.

Indija
Didelė Indijos respublika 

Azijoj visą laiką dėjosi 
“neutrali” ir į Rytų-Vakarų 
ginčus nenorėjo kištis ir net 
vengė užimti aiškią pozici
ją tokiais klausimais, kurie 
rūpi ir turi rūpėti visiems 
žmonėms.

Bet Tibeto likimas sukrė
tė neutralią Indiją. Turėjo 
sukrėsti, nes Tibetas yra ar
timas Indijai. Su Tibetu In
dija palaiko daug glaudes
nius santykius, negu nomi
nalinis Tibeto “suzerenas” 
Kinija.

Dabar į Indiją pasitraukė 
ir Tibeto dvasiškas bei svie
tiškas valdovas Dalai-Lama. 
Indija jį priėmė pagarbiai 
ir suteikia jam prieglaudos 
.teisę. Tibeto maišto atžvil- 
Igiu Indija laikėsi neutra-

su-
ekskursiją 

ir gal Maskva kada nors to
kiai ekskursijai duos leidi
mą į Lietuvą keliauti, bet 
šiaip eiliniai žmonės dar, 
rodos, negreit galės į Lietu
vą važiuoti.

Jei lietuvis neskaito lietu
viškų laikraščių, jam, tiesą 
pasakius, nėra nė iš kur su
žinoti, kad į Lietuvą dar 
niekas nėra leidžiamas. 
Pulkininkas ir eiliniai

Nemaža triukšmo spaudo
je kilo dėl “incidento” tarp 
pulkininko ir eilinių. 7 ka
riai Japonijoj kovo 26 d. 
gavo leidimą vykti namo dėl 
įvairių nelaimių jų šeimose. 
Bet kada jie atvyko į aero
dromą sėsti į lėktuvą, jiems 
buvo pasakyta, kad jų vie
tas lėktuve užėmė pulkinin
kas su savo šeima, esą pul
kininkas vyksta atostogų į 
Haivajus ...

Vienas iš kareivių pas
kambino Amerikos karo pa
jėgų vii-šininkui Japonijoj, 
generolui Burns ir pasiskun
dė, kad jis ir jo draugai pa
liko aerodiome laukti, o 
pulkininkas jų vietoje 
skrenda į Havvajus.

Generolas įsakė skren
dančiam lėktuvui grįžti at
gal į Japoniją, paskui pats 
Huvyko į aerodromą, išlai
pino iš lėktuvo pulkininką ir 
susodino eilinius. Tada lėk
tuvas vėl pakilo. Generolo 
elgesį visi giria.

Vėliau paaiškėjo, kad vis
kas buvę dėl kokios tai klai
dos, pulkininkas nebuvęs 
kaltas.

J. D.

Sovietų Sąjungoje 1937-38 

metų didžiųjų “valymų” eigoja 

dingo 7 karo ministerio pai’a- 

duotojai, 3 armijos maršalai, 13 

armijų vadų (iš 15), 62 korpusų 

(iš 82). 110 divizijų va

dai (iš 195). Tada buvo nugala

byti ir lietuviai generolai Ubo-

revičius ir Putca,



No 14, Balandžio S, in5£ aKi.m v lo, cvai oi.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
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KAS SKAITO, RASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS BUVO BAIMĖS, KAI JIS IŠĖJO 1S NARVO LDD SUVAŽIAVIMAS 
BOSTONE KAS GIRDĖTI NEW YORKE

MONTREAL, P. Q. lizaciją ir rankų darbo jėgą
---------  stumia laukan.

Paminklinė lenta žuvusiems Kanadoj bedarbių pro
centas didžiausias. Joje jis 
palietė 9% visos darbo jė
gos, tuo tarpu kai JAV jų

. Savanorių Kūrėjų, žuvu
sių kovose už Lietuvos lais
vę, atminimui balandžio 
mėn. 25 d. 6 v. v. Aušros
Vartų parapijos salėje vra . . , , . ,
rengiamas paminklinės len- FT’T.J.rbo valandų, pa
los akto pasirašymas - a.|l‘ek8«t ,40 valandų atlyguu- 
kademija. Po to seks vak-m?- mokesaM 088108 
rienė.

tėra 6%, o Anglijoje 2^%. 
Tik planingas Ūlos, trum-

Šiose iškilmėse turėtume 
visi Montrealio lietuviai 
gausiai dalyvauti. Ta proga 
prisimintina, kad 1919 m. 
niūriomis rudens dienomis, 
kuomet prie Vilniaus artė
jo Raudonoji armija, tuolai
kinis prezidentas Smetona 
ir jo ministeris pirmininkas 
Voldemaras apleido kraštą, 
palikdami visą administra
ciją suirutėje. Tik stojus de
mokratinėms grupėms prie 
apleisto valstybės vairo, at
sišaukus Į visus Lietuvos gy
ventojus, paskubomis, buvo 
suorganizuotas krašto gyni
mas ir Lietuvos laisvė buvo 
atgauta.

Ta proga prisimintinas 
faktas, kad 1919 m. Įvykiai 
turi daug panašumo Į 1940 
m. vasaros Įvykius. Tik skir
tumas tas, kad paskutiniuo
ju metu valdę tautininkai 
sudarė tokias sąlygas, kad 
ir demokratinėms grupėms 
nebebuvo galimybės savo 
krašto gynimo organizuoti.

Gaila, kad Montrealio 
lietuviai neturi tinkamos 
vietos tokiai paminklinei 
lentai pastatyti. Aušros Var
tų ar kita parapija tai ne 
visos Montrealio kolonijos 
lankoma vieta.

gesnis paskirstymas, sociali
nio gyvenimo pertvarky
mas, t. y. tas, ko reikalauja 
socialdemokratai, yra vie
nintelis kelias iš susidariu
sios padėties išeiti.
Daug sergančių

Jaučiamas epideminio po
būdžio gripas. Bet serga ir 
kitomis ligomis. Po labai 
sunkios ir ilgos ligos pasvei
ko Augustinas Kalvaitis.

Keleivis visus ir visas 
sveikina pavasario sulaukus 
ir linki sveikatos.

J. Valeika 
CALGARY, ALTA.

New Yorke Madison Square Garden spektaklio meta 
iš narvo išsilaužė milžiniškas liūtas (viršuje) ir, ži
noma, 3,000 žiūrovu Įvarė didelės baimės. Po 15 minu. 
čių jis buvo pagautas ir grąžintas į narvą (apačioje). 
I jj žiūri ilgakarčiu treneris Naumann iš Vokietijos-

T ietuviu D a r h i n i n k n Aukos Lietuvos laisvinimo ryba nuoširdžiai dėkoja vi- ,DraX (LDD)/turinti reikalam. siems aukotojams ir dalyva

vo kuopas įvairiuose Jungti- šiemet minint Lietuvos
'mų Valstijų ir Kanados nepriklausomybės paskelbi-
į miestuose, kas antri metai mo sukakti Webster Hali, ---------
'šaukia savo kuopų atstovų ALTo skyrius surinko $1, Seniai buvo, bet verta 
suvažiavimą. Paskiausias 971 ‘paminėti nors dabar
suvažiavimas buvo 19571 Stambiausia auka buvo
metais Brooklyne. !dr> Valiūno ir dr. Kazicko,

'• Šiemetinis suvažiavimas 000
įbus Bostone; prasidės gęgu- po’?20.00 aukojo: Dr. V. į 
•** S., d,ena 'DekoraUon ^anauka; p,.. Vainauskas ;!ž

vusiems minėjime.
Ižd. adv. S. Bredes, Jr.

Sausio mėnesi Brooklyne 
Darbo Fondas, LDD 7 kuo
pa ir LDD Centro Komite
tas surengė pobūvi Darbo 
žurnalo naudai, bet iki šiol

> /

Konservatorių “dovana” 
ūkininkams

Konservatoriai “apdova
nojo” Kanados ūkininkus, 
sumažindama kiaulių kainą 
iš 25 dolerių 100 svarų gry
nos mėsos iki 23 dol. 65 
centų. Ta kaina yra kaip ga
rantija, kad mėsos apdirbi
mo k°mpanijos tiek mokės 
augintojams. Atveju, kuo
met kompanijos “negalės” 
tiek/ mokėti, tai skirtumą, 
iki nurodytos kainos, primo
kės Kanados mokesčių mo
kėtojai.

Įdomu ar mėsos gaminių 
kainos irgi bus sumažintos? 
Labai abejojame.
Nedarbas nesiliauja

Nors pavasaris atėjo, bet 
nedarbas dar auga. Įmonės 
vis daugiau ir daugiau dar
bininkų atleidžia. Vienos 
aiškinasi turinčios gaminių

Greitai augantis

Calgario miestas nepap
rastai auga. Gal nėra kito 
miesto Kanadoje, kuris to
kiais dideliais šuoliais plėš
iusi. Prieš 15 metų čia gy
veno tik 49 tūkstančiai, o 
šiandie čia yra apie 300 
tūkstančių gyventojų. Stato-
m o rluiiorvKn nomnmes xxc»xssi£, uruviį

vis trūksta. Statoma ne tik 
gyvenamieji namai, bet ir 
pramonės dirbtuvės, sandė
liai, prekybos centrai, su 
milžiniškomis aikštėmis au
tomobiliams sustoti. To
kiuose prekybos centruose 
yra ne tik patalpos prekybos 
(krautuvėms, bet ir bankams, 
(vaistinėms, valgykloms, ga
zolino stotims ir tt 

Sunkiai išsprendžiamas 
yra vietų automobiliams pa 
statyti reikalas. Jei patikėti 
vietos laikraščiui Calgary 
Herald, tai automobilių 
skaičiumi Calgary seka po 
Los Angeles, žinoma, turint 
galvoje gyventojų skaičių. 
Nors Hudson Bay ir T. Ea
ton bendrovės pastatė dide
lius garažus, -bet taš reikalo 
neišsprendžiau -—„SBiibjame 
mieste gauti Svietą automo
biliui pastatyti yra beveik 
neįmanoma.

Kodėl Calgary taip smar
kiai auga, yra visokių sam
protavimų. Netoli yra alie
jaus šuliniai, arti ir šilti gy
domieji šaltiniai <Banf), pi
gus gazas, kurio versmės čia 
pat. Daug reiškia didysis ke
lias, o taip pat garsieji kau
bojų kermošiai, kurie kiek-

čius žmonių. Kiekvieną va- kais. 
karą scenoje pasirodo gar
senybės — šokėjai, daini
ninkai, juokdariai, aktoriai 
ir kt Skaičiau vietos laik
rašty, kad šiemet yra pa
kviesti programoj dalyvauti 
ir lietuviai, bet nesužinojau 
kas.

į vcu3 įsiviiiiivs gci ų mietų ja
jau prieš pusmeti sunku 
gauti. Iš to kermošiaus pel
nosi krautuvės, viešbučiai, 
valgyklos ir bendrai visi gy
ventojai.

Visa tai sudėjus Į krūvą 
ir skatina Calgary taip spar
čiai augti.

perteklių, o kitos stato nau-j vienais metais liepos mėne- 
jas mašinas, Įveda automa-Įsi sutraukia šimtus tūkstan-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra**; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių Imperija;
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų,daro; 
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškus; 
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 Teras 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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boaton 27, Maaa.
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zes 30 dieną
bai ) u-tęsis kol visi darbo-pjatkev-ius; Tėvai Prančiš-iniefc2s apje tai Keleivyje

Z, k?»ąi; A*88#*;. ir M-
ir Joseph pobūvio rengimo komisi

jos pirmininku buvo Darbo 
Po $15.00: Dr. Plechavi- administratorius V. Gervic- 

cius ir M. A. Ridikas. kas, jam daug padėjo A.
Po $11.00: Raulinaitė. Buivydienė, Gervicko šei- 
Po $10.00: Kan. Končius; ima. giminės ir kiti talkinin- 

Kan. Kontrimas; Dr. Pap-į^ai- Moterrys surinktus pi- 
rockas; čečetienė; Dzikas; pigus už patarnavimą paau- 

jn, Mr. ir Mrs. Smecka; L. ir Į koj Darbui. "Viso gryno pel- 
W. Koppai; inž. VI. Švipas; no Darmn liko apie_ $180. 
inž. A. Novickas; V. A. Ka- pobūvis paiodė, kad
tinas; Liukas; Grigienė; V.
K. Lakickas* E. T. Rama- v . 
nauskas; K. čerkeliūnas; -užtikrintas.
J. Okunis; Vyt. Ansonis; V. Įeitos žinios 
Gudelis; S. A. Gylys; P. V.
Vygantas; M. Kregždier.ė;
J. Audėnas. , ., , ,t > . • o»-AA i’ t> bilai, tos panos bendroves„ ^.n?.sbt'?S> ?7°°’ B'ipe.-kelcas į New Yorką ir 
Vaičiulis $6.00. ~ vadovauja vienos uosto
.. Po $o-00: Vaksebs; Kru- i laukos JsUtvbaL 
šiene; kun. Pikturna; J. Ja- • jj. R Ne„01.;ap g Bosto. 
cyna; Ri iauciunas; Jos. A- nQ buvQ kes ; j. y 
lekna; Klievecka- Biručiai; k či an!a;lkė eįektronikos
Barauskai; X; Mekys; Pa-Į^.^„;2_---- ________
zamlenas; Baltrušaitis; Di- X * 1
mas; Vartnokaitė; Kannas;
Dovydaitienė; Vaišnoraitė;
Bačauskas; Valbinas; Min- 
kruna; Antanas Maceika:
O. Damisevičius; B. Bobe- 'Bus gražus koncertas 
lis; H. Davalis; P. Jakelai-Į Balandžio 11 d. 7 vai.

bus apsvarstyti ir išspręsti. iyankėviėiotės 
suvažiavimo atidarymo va-|Mackevicjus_ 
lanoa ir svetaines adresas i
bus paskelbti vėlau.

Suvažiavimo darbotvarkė 
pus tokia:

1. Suvažiavimo atidary
mas;

2. Mandatų komsijos rin 
kimas;

3. Sveikinimai ‘žodžiu ir
raštu);

4. Mandatų komisi jos 
pranešimas;

5. Prezidiumo rinkimas.
6. Rezoliucijų komisijos

rinkimas:
7. Darbotvarkės priėmi

mas ;
8. LDD Centro Komiteto 

pranešimai;
9. Kontrolės Komisijos

Unijos rengia masinius 
susirinkimus ir ruošiasi di
deliam žygiui Į Washingto- 
ną, tuo būdu norėdamos pa
spausti Vyriausybę daugiau 
susirūpinti bedarbių likimu.
Tame žygyje iš Detroito tur-,
būt bus didžausia delegaci-^iane>11^?as’ „

10. “Darbo žurnalo re
dakcijos pranešimas;Dabar ir žygis Į YVashing- 

toną bus kitoks negu 1930 
metais. Dabar unijos parū
pins biletą geležinkeliu,

11. “Darbo” administra
cijos pranešimas;

12. LDD uždaviniai da-
maistą ir nakvynę, dirbau- baltiniu momentu (referen- 
tieji pažadėjo prisidėti savo tas bus pristatytas vietoje);
aukomis.

Tikra gėda, kad tokia tur-
Lietuvių Dr-jos pobūvis

Jau buvo rašyta, kaip mes 
paminėjome Lietuvos nepri
klausomybės sukakti. Aš čia; Tos pensijos yra mažos, o 
pridėsiu, kad vasario 15 d. i gydymo visai negauna. Kai 
Lietuvių Draugija pasikvie- neseniai buvo iškeltas su-
tė iš Edmontono kun. I. Gri
gaiti, kuris atlaikė pamal
das ir pasakė gražų pamo
kslą. Vėliau Maccabees sa
lėj buvo pietūs, i kuriuos su
sirinko apie 50 asmenų.
. Pasivaišinę kalbėjo kun.

ragindamas ne
nenusiminti ir tikėti, kad 
Lietuva netrukus bus lais
va. Be jo, dar kalbėjo P. Ba- 
rron-Barkauskienė, J. Bal- 
saitis, matininkas A. Kaziū- 
nas, adv. J. Snith-Sniečkus,

13. šio meto pasaulinė 
padėtis ir užsienio lietuvių

tinga šalis negali savo pilie- uždaviniai rvšiurrt su Lietu- 
čiams pakankamai darbo vos išlaisvinimu (referentas 
duoti, neaprūpina kaip rei- bus pristatytas vietoje);
kia senatvės sulaukusius.

bendromis jėgomis dirbant 
Darbo leidimas gali būti

Inž. R. E. Pliupelis eilę 
metu dirbės už New Yorko

J. A.

VVORCESTER, MASS.

tis; K. Brazauskas: Edward va^ Lietuvių Piliečių Klubo 
Dobrow; V. Milukas; Jonas caĮėj Meno Mėgėju Ratelio 
Petrulis; B. Spūdienė: V.Įchoras> kuriam vadovauju 
Birutis; P. Stančius: M. Sut- Jonas Beinoris, rengia 
kevičius;, Sidzikauskienė; koncertą. Po koncerto bus 
Ant. DičmanaS’ G. Naujo- šokiai. Tikimasi, kad visi 
kaitis; Legeckis; B. Luko-i^ainu bėgėjai atsilankys Į 

15. Rezoliucijų komisijos sevičius; I. Ginaitis; V. koncertą.
pranešimas; ‘ jStaškus: Panys; B. Gedei-! ,

, z. Tr , . • ilra- Val-utU* 4 choras sanaaneciu bankete36. Kuopu, paskiru nariu ha’ menams, vaiaius, a. | -
Vilčinskas: S. Slivcuskaitė;! Balandžio 12 d. sandarie- 
V. K. Banelis; Jos. VVhite; ėiu bankete 1:30 vai. popiet 
A. Ryliškis; Matchūnas; jMeno Mėgėju Ratelio choro 
Jonas Garunlistis; Raekaus- oktetas atliks meninę pro-

14. “Darbo” tolimesnio 
leidimo reikalai;

.manymas aprūpimi senius 
nemokama medicinos pa-,. , ,
galba, tuoj sukilo visas šir-į11 o-Jcgatų sumanymų svai- 
šynas prieš ji ir sumanymas "kvmas; 
palaidotas.

M. L. Balcbunas

HARTFORD, CONN.

Bus geras koncertas

17. Ateina ntiems dve
jiems metams LDD Centro 
Komiteto buveinės paskyri
mas; ;

18. Centro Komiteto rin
kimai ;

19. Suvažiavimo uždary
mas.

šia proga malonu praneš
ti, kad šiemetinio suvažiavi
mo išvakarėse Įsisteigė iš 10

Su atbundančiu pavasariu 
vėl pabunda ir Hartfordo 
lietuvių visuomeninė ir me- 

t no veikla. Įvairios organi-
^ T’^bC1IJS^aS,1^ * ^nsl,en,e* Racijos rengia visa eile pra-

imogų. Šaunu koncertą ren-išariu pirmutinė LDD kuopa 
Širdies Fondui $lo raišų Waterburio ir Hartfor-Floridoje, Cocoa apylinkė- 
vaikų prieglaudai $10 ir i
Tautos Fondui $10. Kiek se-
niau draugija paaukojoCo- do'Jaiišėko‘‘'radoVvaujam^ 
mmunity Chest $25 ir Drau- J
gijai Kovai su Vėžiu $15.

A. Kučinskas

Red. pastaba. Kiek nuo
stabu, kad lietuviškiems 
reikalams mažiausia auko
jama.

DETROIT, MICH.

Nedarbas kankina
Nedarbas slegia visą A- 

meriką, bet ypač jis jaučia
mas Detroite. Čia bedarbių 
yra 229,000, o nedarbo pa- 
riausybė su pačiu preziden- 
ialpą tegauna 66,000. Kas 
kitiems daryti, kaip gyven
ti? Tą klausimą bedarbiai 
vis griežčiau kelia, bet vy
riausybė su pačiu preziden
tu vis ramina, kad geri lai
kai jau už kampo, kaip tą.— 
darydavo ir Hooverio lai- 'Hartforde!

do Akademiku Skautu Sa- Jos pirmininku yra Jonas 
jūdis. Programą atliks Liū- Hermanas, sekretore Mag- 
do Jarošėko vadovaujamas Jelena Stepp (Rt. 1, Box 
Chicagos vyrų kvartetas,!-^* iitusviile, Fla.), iždi- 
kuris su dideliu pasisekimu: rinke Josephine Mondus. 
koncertavo Lietuvoje, vė-l Vi?ais suvažiavimo reika- 
liau Vokietijoįe, o dabar vėl Iais prašome kreiptis i LDD 
atkurtas Chicagoje. Liūdo į CK sekretorių adresu: J. V.
Jarošėko vadovaujamas Stilsonas, 5410 Sixth Avė., Pakalka $6.00. » 
kvartetas Chicagoje davė Brooklyn 20, N. Y. 
visą eilę sėkmingų koncertų. ’ LDD
Turėsime malonią progą iri CENTRO KOMITETAS 
Hartforde pasigėrėti tuo
aukšto lygio koncertu, su; Brooklyn, N. Y., 1959 m. 
gana plačia ir i vairia pro-'kov°26.gana plačia ir jvaina pi 
grama.

Koncertas bus balandžio 
mėn. 19 d., 3 vai. p. p. Lie
tuvių Amerikos Piliečių 
Klube, 227 Lavvrence Stre
et, Hartford, Conn. Po kon
certo bas šokiai.

Maloniai kviečiame Lie
tuvių visuomenę pasiklau
syti gražių dainų ir paremti 
lietuvius akademikus skau
tus. Tad iki pasimatymo 

R. k.

HAVAJŲ VALSTIJA
NEBUS MAŽIAUSIA

Pagal gyventojų skaičių 
Havajų valstija bus šeštoji 
iš galo. Mažiausia gyvento
ju turi Aliaska — apie 200, mas pavardės 
000, no jos seka Nevada —mos.

kas; Žilionis, Peter; kun. gramos dali.

kevičius; Petras Montvila: Sude^e A- Gražulio namas
J. ir A. Pakalkai; Kežiai; j Kovo 17 d. nakti prie 
Špokas; Galdikienė; St. Li- Rav.son kalno Leicestery 
liekis; Kumpučiai; Gražiu-!sutĮegė Albino ūkininko 
nas; Povilanskas’S. Liogys; ((Mažulio namas. Albinui 
Uždavenienė; K. Noviia: \ . vos navvko iš ugnies tėvus 
Rajackas; Jankauskas; Lis-o£ge]kėti
gis; Būdvytis; Rantančio-: jj aplinkinių miestelių u- 
nis; K. Klimkas; Ed. I.io- gniagesiai apsaugojo tvar- 
gys; Dzetaveckas; P. Jus- tus, kuriuose buvo 40 kiau- 
ka; V. Kalvelis.

Atsiuntė pastų; Dr. L. t'gnagesių viršininkas 
Plechavičius $15.00. Po 810. gaisro nuostolių skaičiuoja 
(H): A. Novickas; švipas; L. $20.0:>0, bet Gražulis sako, 
ir W. Koppas; V. Zeman- jų yra daug daugiau, 
tauckas; kun. T. Narbutas; Gaisre sudegė vien ivairių 
J. Budzeika; P. Janulevi- Į<nvu.ų vei tės *
čius; St. ir J. Troyanai; J. į Gražuliai yra naujaku-

Po $5.00: Dumbrienė ir 
dukra; K. Krivivkis; A. J. Sugrįžo iš Floridos
Mačionis; A. Dičmanas; Pr. prieš Velykas iš saulėtos 
Naujokaitis; V. Mylimas; Horldos sugrįžo nemažas 
K* Krtisinskas; A. Stan- būrys lietuvių. Jų tarpe Pe- 
kevičius; V. Žukauskas; Kuras Janulevičius, Antanas 
M. Bintakys; kun. J. Mak- Kramikus, kurie atvežė 
nys; kun. J. Pakalniškis; sveikinimų iš buvusių wor- 
kun. A. Račkauskas; A. Go- cestm iečm Neviu-Neriackų, 
eldnenis; .J. Makauskis; P. J. Stvle-Štoškienės, J. Ba- 
Miksys. činsko, J. Baltramaičio ir

Aukojusių mažesnes su- kt.
neskelbia- . . .

iv ;re kek lietuviai

248,000, VVyoming — 304, j Valdyba atsiprašo visų Kovo 20 d. mirė Juozas 
000, Vermont — 369,000 ir,tų, kurių pavardės per klai- Marčiulionis. Jonas Zikaras, 
Delaware — 410,000. Hava-'dą yra praleistos arba pas- Bernardas Višir.skas ir So- 
juose yra 526,000 gyvento-skelbtos su klaidomis. Ifija Morkūnienė,
jų. ' Ncw Yorko Lietuvių Ta-* J. KrasūulnM *
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VALGĖ NE TIK ŠUNIS, BET IR PELES 
Pasakoja U Sibiro sugrįžęs lietuvis

Laisvės kovai reikia ir lėšų
TAUTOS FONDO ATSIŠAUKIMAS 

Į VISO PASAULIO LIETUVIUS

Daugumas lietuvių 1946 
/47 metais gavo pasus be 
apsigyvenimo vietovės nuro-

(Tęsinys)
j Lietuvą lega- mimo vietas, iškentėjo ne-

“Maistas taipgi brangus.
Kilogramas silkių (du ir 
penktadalis svarų) kaštuoja 
15 rublių, taigi už rubli ne
išeina nė pusė silkės. Duo
nos taipgi nevisados galima 
gaut nusipirkti.

“Mokslas nemokamas, tik L i e t u v i a i ! 
reikia už knygas ir mokslo Mūsų brangioji tėvynė 
reikmenis mokėti. Lietuva ir šiandieną šventai

‘Mielas dėde, neturiu jo- tiki, kad laisvasis pasaulis

nai buvo laikomi bendrai su Panui • • 
kriminalistais. Etapo

kad visi laisvame pasaulyje
metuc.,,- , j. lietuviai sielojasi ir kovoja

Stalinas ir vėl g Sovietų Šą-^^2’ k Y* P381108® ®e^u?°ipolitiniu tremtinių dalis bu 
(rašyta .. jokių , su-a.psmų,1^ nlalšoma su\riminaJi.
kliudančių judėti. iniais nusikaltėliais, o šie pa-

Pasinaudodami tuo, Jau keliui aniemi atiradav0

(E) Vilniaus radijas ko-jungą dėl lietuvių tautos iš- 
vo 5 d. labai šiltai atsiliepė laisvinimo.

šia, tiki j savo mylimą tėvy
nę Lietuvą ir pasiryžęs tęsti 
laisvinimo kovą iki išauš 
Lietuvai laisvas rytojus.

TAUTOS FONDO 
VALDYBA

Aukas siųsti:
Lithuanian National Fund

Irving Trust Company 
233 Broadway,

New York 7, N. Y.

1946 metais daug lietuvių 
be jokios NKVD žinios giį- 
žo į Lietuvą. Dalis lietuvių 
atvažiavo visai be pasų, su
naikinę speciales tremtinių 
“spravkes”. Gauti naują pa
są nebuvo sunku.

Pilna Lietuva buvo tuo
met jau prigužėjusi Įvairaus 
plauko rusų valdininkų, ku
rie su vietiniais valdininkė-

BIRIŲ PILIS IR JOS UEKANOŠ

Pavergtųjų mūsų brolių 
viltys nėra tuščios. Eilė 
svarbiųjų kraštų net nežada

apie Staliną ryšium su jo 
šeštosiomis mirties metinė
mis. Girdi, jis visą gyveni
mą kovojęs už “darbininkų pripažinti Lietuvos užgrobi 
reikalus”, prieš visokius mo. Girdime dažnai ir daug 
priešus (opurtunistus, bur-iviltį keliančių žodžių iš 

Įėjimą. Tai didžiulis pasta-Įžuazinius nacionalistus) ir svarbių valstybininkų bei 
tas su daugybe kamerų, ku- apsupimo kėslus. Būdamas'politikų tarptautinėse orga- 

“kieto ir tvirtaus būdo”, įgi- nizacijose. 
jęs didelį autoritetą. Tačiau Į Laisvojo pasaulio liętu- 
“ilgainiui Stalinui pradėta'viams kovoje prieš tėvynės 
priskirti visos didžiosios ko- okupantą vadovauja VUK- 
munistų partijos, tarybų as. Jo uždaviniai yra nepap- 
vaistybės pergalės. Tokio- rastai svarbūs ir sunkūs. E- 
mis aplinkybėmis palaips-fektingesnei kovai vesti yra 
niūi kilo Stalino asmenybės pa bai reikalingi ir pinigai, 
garbininmas. Su tuo garbi- kurių didžiausia dalis išlei- 
nimu susijusios klaidos, y- 'džiama šioms kovos prie- 
pač paskutiniaisiais Stalino'monėms: 
gyvenimo metais, padarė] Radijui: VLIKas naudo- 
nemaža žalos partijos rei- jasj lietuviškų žinių perda-
ka!u.\ ’• i • z o* V vimui i pavergtą tėvynę Ro-

Kitaip tariant, Stalinas ne mos Madrido ir Vatikano
dėl to kaltas, kad jis vykdė radiofonais. Okupantas la 
nezmomsKą terorą, bet dėl baj bijo tiesos žodžio iš lais
to, kad perdaug garbės tro- voj0 pasaulio ir įvairiais bū* 
sko. Vilniaus radijo Stalino dais prieš siuntimą kovoja, 
garbintojas baigė savo kai- Tačiau nei grasinimai, nei

resnius drabužius, maistą ir 
kt.

Daugumas tremtinių, tre
miamų atgal i Komi, perėjo 
Leningrado persiuntimo ka-

URUGVAJUS

riose sukišdavo 80-120 kali
nių. Leningrade teko sutik
ti daug lietuvių, dalyvavusių

,... i • - laisvės kovose, nuteistu polikis-partieaais kartais uz 2- metus_ JIano kameroje g 
pinigus išduodavo pasus, apie 80 kalinių buvo dau.
kelionės bilietus ir kitus do
kumentus, nors už visa nu
lupdavo dideles sumas. Vie
no Lietuvos miesto viename

giau kaip 30 lietuvių, 16 la
tvių, apie 10 estų, keli len
kai, du žydai, du rusai ir 
vienas vokietis. Viso čia bu-milicijos skyriuje už pasąlu aštuonių tautybių žmo-

įeikedavo mokėti 3,000 1‘u'!11įų politinių kalinių kame-
blių.

Grįžusiems be dokumen
tų tautiečiams, neturintiems

rose vyravo visai kitos nuo
taikos, negu maišytose ka
merose (kartu su krimina-pinigų, prisieidavo slapsty- Iistais). vienas stengfei ki. 

tis. Man yi a . žinoma viena tam padedf kitą užjausti,
moteris lietuvė, kuri grįžusi 
iš Krasnojarsko 1946 m. iš
sislapstė Lietuvoje be doku
mentų iki 1953 metų. Ji ne
buvo antrą kaitą grąžinta 
Sibiran.

Gaudo ir tremia iš naujo
Tačiau nuo 1949 m. pra

džios prasidėjo grįžusių 
tremtinių areštai, todėl dau
gumas tokių žmonių neturė
jo pastovios gyvenamosios 
vietos. Daugelis gyveno ne
legaliai, didesniuose mies
tuose, kaip Kaune, Vilniuje 
ir
slapstėsi ir kaimo vietovėse.'žymaus anų dienų veikėjo

Areštuotus tremtinius ka- Juozo O. Sirvydo žmona, te- 
lindavo tose vietovėse, iš t besanti gyva. Ji jau eina 
kur buvo išvežti. Vyresniojo'devintąją dešimtį, 
amžiaus lietuviams tremti-]- ... ‘ _
niams buvo pritaikytas bau- 14 uz Pus? «lke»

paguosti, dalindavosi mais
to ištekliais ir panašiai. Ka
dangi kalėjiminis režimas 
čia nebuvo per daug griež- bą taip: 
tas, tai kaliniai kamerose “Tačiau, 
surengdavo Įvairius savivei
klos pasirodymus. Kiekvie-
nnc fonf rmirtZ cfnnA-Aoi —-- --------IIVO V<X Vtvj KZVJČ? CVUIIgVOI
pademonstruoti kitiems sa
vo liaudies meną.

(Bus daugiau)

K. Širvydienė tebėra gyva

nepaisant kai
bausmės lietuvio nuo žinių 
gaudymo neatbaido. Reiš-

, . . . . . i Stalinas buvo kla< tas išpūstai galingas o-
tvirtas ir ištikimas marksis- ^p^^ n^ra nej t^ip

Ioni rticlnc lcfvnvmm n-oe ii- • - «icv»ci...inSą^, i;ngas nei saugus, nes dreba 
kaip plienas, revoliueionie- (įėl prasiveržiančio per už
muš, todėl jis istorijoje ūži- dangą tiesos žodžio gimtąja
ma prideramą vietą’’. 
Moko žurnalistus

Kovo viduryje

kalba — lietuviškai. Gaila, 
kad Voice of Amerika Miun
chene — Vokietijoje žinių 

‘‘- siuntimą lietuviškai nutrau-
niuje buvo pirmasis sovieti- kė ir pastangos siuntimą at- 

. , Iš Lietuvos gautomis ži-iniais laikais Lietuvos žurna-gaivįnti nepavyko, o tuomi
kt. Nemažai tremtinių įniomis, Kotryna Širvydienė, ]li§tų sąjungos suvažiavimas, okupantas tik džiaugiasi, 
tstėsi ir kaimo vietovėse, o ne om, A,'on,, mlbnin Sąjungoje dabar esą 450 ru ,. . . __ T4 biuleteniams. VLI-

džiamojo kodekso 83-sis 
straipsnis, t y. priteista 3 
metais laisvės atėmimo ir 
laikymo koncentracijos sto
vykloje, po ko etapu turėjo

Štai ištrauka iš dėdės A. 
K. rašyto laiško:

“Žiema buvo nešalta.

Komunistų partijos ccnt- t!ksI“ '«>-
ro komitetas žavo sveikini-;'1?1“ Elt?s biuletenius heta-
me įsako žurnalistams ••kar-!™!: lr**lų
štai ir nesutaikomai kovoti kalDoml?: Tie biuleteniai y- 
prieš buržuazinę ideologija,!!'3 k. sveUmų
prieš betkuriuos buržuazi- labukams, žurnalus-____
nio nacionalizmo pasireiški-tami? mokslininkams, ww. nuošė 

• - - - menininkams ir kt Jie yra

Vasario 16 atgarsiai
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo dieną mini 
viso pasaulio lietuviai, tik 
savajame krašte jie to nega
li daryti. Paminėjo tą dieną 
ir Montevideo lietuviai.

Jau rašiau, kad šiais me
tais tuo rekalu rūpinosi 
Kultūros Draugija. Į minė
jimą atsilankė nemažas bū
rys lietuvių, bet jų būtų bu
vę daug daugiau, jei būtų 
daugiau vienybės lietuviš
kųjų organizacijų ir veikėjų 
tarpe.

Brazilijoje, Argentinoje 
tą dieną mini visos organi
zacijos bendrai. Prieš tai 
daromi bendri draugijų at
stovų susirinkimai, aptaria
mi bendro minėjimo reika
lai.

Montevideo Lietuvių Kul
tūros Dr-ja, kuliai vadovau
ja klerikalai su smetoninin- 
kais, nepaisė kitų draugijų.

Nelaimė, kad mes turime 
net iš nepriklausomos Lie
tuvos valstybės iždo likučių 
gaunančių algą, kurie, u- 
žuot skleidę vienybės šūkį, 
kiršina vieną prieš kitą ir 
to pasėkoje net svarbių me
tinių švenčių proga neran
dama bendras kalbos. 
Vasario 16 vietos spaudoje

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 41 
metų sukaktimi vietos 
Montevideo demokratiški 
dienraščiai EI Pais ir EI 
Plata pirmuosiuose pusla
piuose išspausdino Albino 
Gumbaragio straipsnius, ku- 

išsamiai nusakoma
Lietuvos praeitis ir dabartis. 
Jame vaizdžiai paradyta, 
kokią žalą padarė carinės 
Rusijos raudonasis imperia
lizmas, o taip pat ir dabar 
vykdomas raudonasis impe
rializmas.

A. Gumbaragis nepirmą 
kartą urugvajiečių spaudoje 
iškelia Lietuvos reikalus. 
Jis savo brangiu laisvalai
kiu sugeba daugiau pagar
sinti Lietuvos vardą, negu 
“kazioni” veikėjai, žurna
listai.

J. Krasinskas

Viršuje Biržų pilis, kokia ji buvo iki 1704 metų, kada ją 

švedai galutinai sunaikino ir ji nebebuvo atstatyta. Apačio

je pilies griuvėsiai, kokie buvo išlikę iki nepriklausomos Lie

tuvos laikų. Biržai nuo šešiolikto šimtmečio priklausė kuni

gaikščiams Radvilams. Kristupas Radvilas šešiolikto šimt

mečio pabaigoje čia pastatė pilį, kurią tris kartus buvo šve

dai apgulę ir paėmę ir galutinai sunaikinę 1704 metais. Ne

priklausomos Lietuvos laikais aplink pilies griuvėsius buvo 

įrengtas viešas sodas, kuriame buvo pastatyti paminklai kut 

nigaikščiui Jonušui Radvilai ir poetui S. Dagiliui.

KONSULATAS JIEŠKO

Saurio pradžioje buvo už- mus” ° du°ti ‘hyžtin- ir nu jie yra
dėk dauc snteao bet tuoriu'£« “Skirtį Vakarų importe- 'e't,na™. »r dąu» pn- 
aeję c.dug sniego, oet tuojau®-. siueda prie laisvinimo ko-\ , y ueję uaug sniego, oet tuojau y”--------.-------------------v j ,„!P luisvinimnbūti sugrąžinti į pirmykštę pradėjo lvti ir per ke|ias 'listams ir jų agentūra sklei- ^* “1 pre knsvmimo

♦ l'čmimn \rioto k’nmi rocnnk. _ I dvi u m iomc čmoivt-, ,\OS.

Ambrozas, kilęs iš Pakalniškių 
Km., Kražių vi.
KaKsys, Dzidorius ir Kazimie
ras, Dzidoriaus sūnūs, gimę 
i askynų km-, Šimkaičių vi., 
Raseinių apsk.
Balandis, Aloinas ir Algirdas, 
Danieliaus sūnūs, iš Skuodo vai. 
Baublys, Kazys, Kazio sūnus, 
gimęs baudelių km., Šilalės vai. 
Buzas. Jurgis, gimęs Gruzdžių 
vai., ir jo duktė Albina Buzaitė, 
gimusi Amerikoje.
Davioenas (Davis), Tadas, Liu
do- sūnus, kil. iš- Pakapių km., 
Pandėlio vai-, Kauno apsk. 
Gaidimauskas, Kazimieras, Ju
lijono sūnus, gyvenęs Bridge- 
port, Conn.
jašmskas, Vytautas, Kosto sū
nus, gimęs Gargžduose.
Jonikas, Jonas. Juozo sūnus. 
Jonušas, Petras, Petro sūnus, 
gimęs I9i4 m., vadinamas dar 
Janušausku.
Karpavičienė, Leokadija, iš 
Kaišiadorių.
Kazlauskienė - Kuzmickaitė, fi
na. Jurgio duktė, jos vyras Juo- 
zasx Kazlauskas, vaikai Juozas, 
Elena ir Rožė.
Kvietkauskas, Jonas, Juozo sū
nus, iš Kauno ir jo žmona Ma
rija Jurgelevičiūtė - Kvietkaus- 
kienė.
Leonavičius, Jurgis, žmona Sta
nislava. vaikai Alfonsas ir Leo
nora. gyveno Jerscv City (N. 
J.?)
Miliauskaitė - Maskelienė, Ga- 
i:aj.a ir jos sesuo Miliauskaitė - 
Mieleška, Valerija, gim. Guda- 
kiemio km.. Merkinės vai., Vil
niaus rėdybos.
Monkevičienė - Kuzmickaitė, 
Jurgio duktė, jos vyras Kazys 
Monkevičius, vaikai Albinas ir 
Pranė.

“Nagis, Pranas, Antano sūnus, 
gim. Biržų km., Gruzdžių vai., 
Šiaulių apsk.
Pakutkaitė - Černiauskienė, A- 
gota, buv. Pasiukevičienė, ir jos 
vyras Jurgis Černiauskas. 
Pavalkis, Kazimieras, gyvenas 
Brooklyn. N. Y.
Purys, Aleksandras ir Vladislo
vas, Juozapo sūnūs, gimę Uk
mergės apsk., gyvenę Radviliš
ky- ,

Rekicnė - Kuzmickaitė, Elzbie
ta. Jurgio duktė, jos vyras Po
vilas Rėkus, vaikai Edvardas ir 
Elena.
Riaubytė - Šukienė, Lena, jos 
vyras Vladas šūkis, ir jos sesuo 
Irena Riaubytė. Kazio dukterys, 
augusios Misiūnų km. 
šimavičius. Eugenijus, Jonas ir 
Vladas. Vlado sūnūs, gyveną Či
kagoje.
Skirmontas, Stasys. Stasio sū
nus. turėio farmą gal New Jer- 
sev ar New Yorko valstybėje, 
pas jį vasarodavo giminaitis 
Jonas Vitartas.
Uredeckis, Juozas, Mykolas ir 

Zigmas, Igno sūnūs, kilę iš Ra

seinių apsk.

.Venclovas, Stanislovas, Matau- 
šo sūnus.
-Bazmėnas, Juozas.
Brindza, Antanas, Vinco s., gi
męs Seiiiuilų k., Sairįjų v- 
Drigotienė, Konstancija, Pran
ciškaus d-

Dvylis. Kazys, žmona ir vaikai. 
Giniotaitė. Elena ir Juzė. 
Juodytė - Banienė. Liucija, kįl. 
iš Kretingos miesto.
Klenauskas, Boleslovas, Vinco 
s„ gimęs Raseinių ap. 
Krukauskas, Feliksas. Adomo 
s., gimęs Vinkšniškio k., Pa
baisko v., Ukmergės ap. 
Kuliešius, Matas, Kazio s- 
Labutytė, Fliorė, gyvenusi \Vil- 
kes - Barre, Pa.
Liktas, Augustas, Prano sūnus, 
gimęs Veliuonoje.
Liulikaitis. Juozapas. Adomo s., 
gimęs Rietave.
Morkus (Marmakas), Karolis, 
Mykolas ir Povilas, kilę jš Juo- 
dmiškio k.
Pakinkis, Jonas, gyvenęs Bruok. 
lyn, N. Y.
Pažarskas, Adulis.
Plungis J., gyvenęs Frcnch- 
town, N. J.
Praikšaitis, Edvinas, ir Preik- 
šaitvtė Zina, g. Tauragėje, 
Jurgjo ir Klaudijos vaikai. 
Samulis. Jonas, Tadaušo sūnus, 
gimęs Troškūnuose, buvęs An
glijoje.
Valančauskas, Klemensas. Tomo 
s., kilęs iš Paparčiu k., Mažeikiu 
ap.
Venckaitienė. Petronėlė, gyve
nanti čikagbje, 111.

Žemaitis, Antanas ir Pranas, 
Jono žemaičio (John James) įr 
Sofijos sūnūs.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
Consulate General of l.ifhuania 

41 West 82nd Slreel 

New York 24, N. Y-

U2 CENTUS GAUSI 
ŠIMTUS DOLERIŲ

džiamiems šmeižtam? .
Matyti tų komunistams Kadlj°.. »5kin» ,.#tožia‘-

negeistinų pasireiškimų ki a- kIKas išlaiko radijo seki-

trėmimo vietą Komi respub
likoje, Kazakstane, Alta
jaus srityje, ar kitur.

tamiems visi trys metai pra-(pašalpas žmonės gauna. Jas^į šaukiami į kovą su ie
ėjo tardomosiuose kalėji- gauna tik tie, kurie yra iš-!Jais* 1 Lietuvoje,
muose, net nesudarius by
los. Nemaža senyvo am
žiaus, paliegusių tremtinių

dienas nuginė sniegą. Dau
giau nebesnigo. Nebuvo ir 
didelių speigų.KiUi, Vokiąs senatvės ym gausiai, jei žui nalis- »P^SLS

tarnavę pas ūkininkus 2(1 jaunMO|j,i į Kazachstana 
metų, o kadangi mano teta 
pati yra kilusi iš ūkininkų

moterų atliko bausmę Šilu- šeimos, tai tokiais kaip ji 
tės stovykloje.

Keliaujant antrą kartą į 
Komi, teko pabuvoti keliuo-

niekas nesirūpina ir pašalpų 
neduoda. Seniau teta turėjo 
60 arų žemės, bet atėmė,

se kalėjimuose ir persiunti- ’nes ji nebegali eiti į kolūkį 
mo punktuose (“peresil- dirbti — paseno, mažai 
k*”)’. ,B?veik visi grįžę sveikatos beturi. Dabar ji 
tremtiniai buvo vėl suimti ir
apie 1950 m. pabaigą jau 
laikomi kalėjimuose, lage
riuose, o dalis jau buvo su
grąžinta į pirmykštes trėmi
mo vietas. Masiniams grįžu
siųjų gaudymams prasidė
jus, kai kuriems tremti
niams pavyko patiems už 
savo pinigus sugrįžti atgal 
į trėmimo vietą. Tokiems a- 
smenims, prisistačius NK
VD, būdavo atimami pasai 
ir vėl išduodamos “sprav- 
kės”. Didesnių represijų to
kiems nebuvo taikoma.

Leningrado kalėjimuose — 
daug lietuvių

Tie, kurie etapu buvo su
grąžinti j Komi į- kitas

bevaldo 30 arų. Tas 30 arų 
tai nedidelis darželis. Todėl 
pragyventi labai sunku.

“Dabar niekur negalimą 
gauti. Sako, eik j kolūkį ir 
dirbk, bet nesinori, nes be
veik veltui reikia dirbti. Iš 
kolūkio nepragyvensi. Jnu 
kelintas mėnuo ieškau dal
ijo, bet negaliu gauti.

“Pas mus gydymas veltui, 
bet už vaistus reikia bran
giai mokėti.

“Drabužiai labai bran
gūs. Paprasčiausio kartūno 
metras (jardas) kaštuoja 
10 rublių, o geresnės med
žiagos daug brangesnės. 
Medžiagos paltui ar kostiu
mui metras — 300 rublių ir 
daugiau.

Tomis žiniomis pasinaudoja 
daugelio kraštų svarbios in-

Praeitą vasarą į Kazachs- stitucij0Į įtakingi asme- 
taną derliui nuimti buvę iš- labai vertina, 
važiavę iš Lietuvos 4350 Kelionių iilaidoms. VLI- 
jaunuoliu. Vilniaus radijo Kas- palaikydamas ryšius su 
pranešimu, iš ju 1,200 pasi- mums draugingais kraštais, 
likę ten “nuolatiniam dar-tun lalkas nuo laiko ir as- 
bui”. meniškai santykiauti su ofi

cialiais asmenimis. Toks 
neišvengiamas laisvinimo 
darbe santykiavimas yra su- 

... , . .. , rištas su kelionėmis ir taip
Chrusciovas vokiečių ko- pat išlaidomis, 

munistams šitaip aiškino su- ‘ 
tarčių reikšmę:

“Jūs neturite rimtai 
žiūrėti į sutartis pasirašo
mas su imperialistais. Juk ir n).
Leninas po pimojo pasauli->avo dosnumu j.
nio karo pasirase taikos su- - r
tartį, bet ji buvo vykdoma

NIKITA IR SUTARTYS

VUKo PIRMININKAS 
WASHINGTONE

Šiems ir kitiems nepami
nėtiems VLIKo uždavi
niams lėšų niekas svetimas 
mums neduoda. Tik laisva- 

>asaulyje gyvenąs lietu-

nigus sudeda.
Tautos Fondas prašo vi

sų, i laisvą tėvynę tikinčių 
lietuvių, be politinių pažiū- 

MŪSŲ ATSTOVO ANGLĮ- rų skirtumo, tuos VLIKo

tik tol, kol buvo reikalinga.”

Ryšium su numatytomis 
užsienių reikalų ministerių 
ir viršūnių konferencijomis* 
Vliko pirmininkas dr. Anta
nas Trimakas lankėsi Wa- 
shingtone ir valstybės de
partamentui įteikė atitinka
mą memorandumą.

SKAITYTOJŲ BALSAI

JOJ NAUJAS ADRESAS 

Dabar jis yra toks: J.

uždavinius Įvertinti ir pini
gine auka paremti. Tautos 
Fondas prašo iš Jūsų šito-

Venckūnas, 1 Rockwelljkios aukos, karštai tikėda- 
Cress, Obriston, Bellshill, mas, kad laisvėje gyvenąs

Scodaad. lietuvis, dar nepalūžęs dva* gi Cajoo, Cri

Sveikina Maiklo tėvą
Siunčiu $10. Iš jų $4 prenu

meratos ir $6 Maikio tėvui. Jis 
galės nusipirkti bonką degtinės 
ir kartu su mano buvusiu drau
gu St. Strazdu išgerti.

Viso geriausio visam Keleivio 
štabui. '

Pr. Raškinis

Vėžys yra baisi liga. Kiek 
žmonių ji šiandien į kapus 
nuvaro! Jei vėžys anksti su
randamas, jis išgydomas. 
Tą tegali tik gydytojai pa
daryti, bet ir kiekvienam 
žmogui svarbu nusimanyti 
šiek tiek apie tą ligą, jos 
svarbesniuosius ženklus ži
noti.

Visa tą sužinosi už 50 
centų nusipirkęs Keleivio 
kalendorių. Tuoj jį užsisa
kyk. Pinigus siųsk šiuo ad
resu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway
So.



SO. BOSTON

Seinų krašto lietuviai
(Tęsinys)

Lietuvių visuom. kult d- Lietuvių V. K. D-ja nepasi- 
ja įsisteigė 1956 m. po VIII priešino, šiandien draugija 
plenumo. Jauna, politiniai i stiprėja. Stiprina savo ry- 
silpna, draugija nevisuomet sius su partija. Pastoja kelią 
buvo nuosekli. Ji buvo kir- j nesveikiems lietuvių gy vė
sintųjų ir lenkų bei lietuvių .nimo reiškiniams, 
klerikalinių nacionalistinių Į Reakcinės emigracijos 
sluoksnių įtakoj. Tarp drau-[spaudimas į atskiras tauti-į 
gijos veikėjų plėtėsi ne- nių mažumų grupes ne tik 
tikrumas draugijos egzis- Seinuose, bet visur, kur jis 
tencijos tikslingumu, o kai- pasireiškia, turi sutikti ener- 
kuriuose lietuvių grupėse —mūsų partinių instan- 
abejingumas, lūkuriavimas, ei jų pasipriešinimą.

—o—
Seinija — tai sunkus pra

eities palikimas. Tose žemė
se sanacija vedė tautinės 
priespaudos ir plėšrios ža
liavų eksplotacijos politiką.

. . . . , . Dabar finansinė valstybės
ne lietuviai susigundė siun- parama, karo metu sunai- 
tiniais iš užsienio. Lietuviai |kintų ūkįų atstatymas, pir- 
organizatoriai matomai “ži- miejį lietuvių ir lenkų vi
lnonu” Balfui net savo Pa- suomenės iniciatyvos žings- 
jrašu tyirtina, kad prašyto-

pasyvumas. 
i Bet nacionalizmas 
jvių tarpe taip pat yra Su v. 
Valstijų, Kanados ir Vokie
tijos lietuvių emigracijos 
reakcinių sluoksnių remia
mas ir skatinamas. Kai ku-

lietu-

...

JAME LĖKSIME I ERDVĘ

Moksiininkai sugalvojo šitokį “r.arr.ą”. kuriame galė
sime skristi i erdvę. Jis apsaugos nuo karščio ir radi- 
jacijos, jame bus įrengti įvairiausi mokslo prietaisai ir 
apsaugos priemonės. Žinoma.Ji dar reikia išmėginti.

Dar vienas pavojus
užsitarnavęs” paramos. 

Politinių kombinatrių klika
itaip organizuoja siuntinių kumus apskrityje

Žmogus nori varžytis su dangumi, no i pats “debesis 
niai mokyklas statant Įgali- tvarkyti” — sukelti audras, lietu, speigą, karštį ir tt. 
na palaipsniui nugalėti eko- Kokios pasekmės gali būti tokiu išradimą?
nominius ir kulturinius sun-

akciją, kad, kiek tik gali, 
patys prisigrobia, o paskiau 
.“brolių už vandenyno gai- 
llestingumu” visu pirma pa-

Apskritis iki šiol tebėra 
apleista ūkiškai palyginus

V. RIMANTAS

“Keleivio” Nr 12 esu ra-; Tačiau pačių didžiųjų
įsu kitomis Bialystoko vai-išęs apie ledų gadynes žemė-meteorologų galvose jau se-

Tai rokuojasi, ras
turiu klapato.

—O kas atsitiko?
—Iš Čikagos gavau dru-

kavotą peiperį, katras kvie
čia mane į didelei vožną su
sirinkimą ; ale nežinau, ar 
aš į tokią panaberną klum
pam ją fitysiu, ar ne. Taigi 
norėčiau paklausti tavo ro
dos, kaip tu apie tai mislini.

—O kas tą susirinkimą 
rengia?

—_ 4.: u..:.,:—ounnu suprasti, ivrauti, 
ba tas peiperis neprastų 
žmonių rašytas. Atrodo, kad 
kažkokio liogerio načalstva 
rašo, ba pradeda labai iš 
aukšto. Sako: turim garbės 
prašyti tavo visokią bloga- 
rodiją, krabrojo streilčių 
vaisko staršąjį poną genero-

daugelio lietuvių
kad Čikagos voldemarinin- džiaugsmas gavus siuntinius 
kai nori dabar savo vadą iš- pamažu gęsta. Apsiviliama. 
laisvinti ir dėl to nori pra- Tų siuntinių kokybė įžeid- 
dėti akciją prieš komunis- žia juos kaip Lenkijos pilie- 
tus. Bet kur gi jie gaus tiekjčius ir kaip lietuvius. “Bro- 
sylos? [liai iš Balfo” Lenkijos lie-

—Aš nemanau, tėve, kad tuvius traktuoja kaip pa- 
jiems lūpėtų Voldemaras, vargelius, atsiųsdami pasi- 

—Tai kokie jie būtų vol-baisėtinai nešvarius ir su- 
demarininkai, jeigu Volde-plyšusius nudėvėtus rūbus.

ios žmogui
dytojai, kad tik 6 nuošim- labai šaltų dienų ir kad e-įleistų “vaidyti debesis”; tas 
čiai kaimų yra elektrifikuo-šame pusiaukelyje į naują, [reiškia, ar žmogus negalėtų 
ti, o apie 20'< mokyklinio kad ir labai dar tolimą;priversti debesis lyti tuo- 
amžiaus vaikų visiškai ne-skaudų žemės sukrėtimą, jmet ir ten, kur nori žmogus, 
lanko mokyklos, kad apskri- jei žmogaus protas nesuras i Tai yra labai Įžūli mintis, 
tai trūksta ten pramonės i- priemonių nuo tų “nepado- nes ji sako, kad žmogus no- 
monių, o žemės ūkio kultūra rių” gamtos išdaigų apsigin

ti.
Ne be reikalo minėjau tą

tebėra dar vis žema.
Penki tūkstančiai ha yra

visiškai apleistų pievų, me- žmogaus protą. Nežiūrint,

rėtų paimti iš Dievulio ran
kų vieną gei iausių jo gink
lų pacvirkusiems 
bausti.

Puslapis Penktas

kai” visokiam orui daryti. 
Bus galima sukelti vėtras, 
uraganus ir taifūnus. Bus 
galima sukelti smarkias liū
tis ar laikyti sausras. Bus 
galima keisti oro tempera
tūrą, daryti šalčius ar kait
ras, paveikti vandens tėk
mės vandenynuose ir pa
kelti ar nuslugdyti juose 
vandens lygis”.

šuramin numato, kad rei
kalui esant šiaurėje, amžinų 
ledų karalijoje, bus galima 
“pakabinti” ore tinkamoje 
aukštumoje “žibintus”, tiek 
milžiniškai pajėgius, kad 

i jų duodamas karštis galės 
■tirpdyti ledus, tvindyti upes, 
kelti vandenį vandenynuose 
ir užlieti tokius uostų mies
tus, kaip Nevv Yorkas, Lon
donas, Hamburgas, Le Hav
re.

Kad tai nėra pasaka, pa
tvirtina ir prof. G. Huogh- 
ton, vyriausias Massachu- 
setts Technologijos Institu
to meteorologas. “Mane su
krečia šiurpas, — sako pro
fesorius, — kai aš pagalvo
ju, kokios gali būti pasek
mės nuo panašių išradimų 
orai kontroliuoti”. Tą patį 
patvirtina ir Amerikos jūi-ų 
kapitonas Howard Orville, 
keturis metus buvęs prezi- 

ami mintis: dento Eisenboverio sudary- 
ima surasti to komiteto orui tirti pirmi

ninkas.
Jei šiurpas nukrečia pro- 

fesorių-žinovų nugaras, rei
kia manyti, kad tos kalbos 
nėra juokų darbas. Tikrai 
žinoma, kad dabar taip A- 
merikos ir Sovietų vyksta 
atkaklus lenktyniavimas ir 
šioje srityje. Ne tik galvoja- 

žmonėmsjma, bet ruošiamasi trejo- 
ipam karui: atominiam, che-I_ •_  • _ • 4 3 • •

-Immo ii 9maiao jivme nuiuj/uvui mi ---- ----- -au vanai ų vuugra-

lą, kad atvažiuotum į mūsų gal jie nori gerą darbą pa- 
štabo sobraniją, kur turėsi. daryti. Jeigu jie atras prie- 
progos tarti savo žodį, ir žastį, kodėl kai kurie lietu- 
jeigu nesiektai nukalbėsi, i viai prisidėjo prie komunis-

—Jiems rūpi kas kita. cijos sluoksniais yra pana-
—Nu, o kas? šūs. Palaikomi santykiai su
—Jie išsiilgo vadovybės.
—Ar tai tu sakai, kad va- 

luk to jie ir suvažiavimą 
šaukia?

—Taip atrodo, tėve.
—Bet negali žinot, Maiki,

lioracijos įvykdymas tebus kad beveik visų tikybų ava- . Reikia pasakyti, kad me-[moliam ir meteorologiniam, 
galimas tik sureguliavus u- sininkai labai nusiskundžia tęorologąi šiandien jau bus i Kurios kovos priemonės bus 
peš ir iškasus apie 90 km. žmonių gedimu, kad mes ne išdrįsę varžytis su dangum!baisiausios, dar būtų anks- 

ir, panaudodami technikos i^yva pasakyti. Bet žmogus 
pažangą, jau bando pa-

nutekamųjų griovių. Dirvo- pirmyn einame, bet daro- 
nuoja apie 1000 ha žemės, mes vis “griešnesni”, žmoni- 
nes trūksta Ūkio trobesių, ja vis tik eina pirmyn ir vis 
Apskritis gali būti žu.les labiau pagreitintu žingsniu, 
tiekėju — 58 ežerai nesu- Tuo spartumu mokslo ir te
laukia šeimininko.

tai galėsi medalį gauti. Tai 
kaip tu rokuoji, Maiki, va
žiuoti, ar ne?

—O koks to suvažiavimo 
tikslas? Ar kvietimas nepa
sako?

—Jes, pasako. Reikia, 
girdi, surasti, kodėl Bimbos

tų, tai gal suras ir spasabą, 
kaip juos nuo komunizmo 
išgydyt.

—Jeigu jie to nesurado 
iki šiol, tai kaip jie suras 
dabar, tėve?

—Maiki, Zacirka man 
syki bajino, kad senovėj bu-

b u v u s i omįs . fašistinėmis 
liaudininkų, tautininkų, vol- 
demarininkų organizacijom 
mis, kurios kartu su • oku
pantais hitlerininkais 1941 
m. išvystė kruviną terorą 
Lietuvoje.

Kai kurie lietuviai, švel
niai tariant, rezervuotai 
laikosi Tarybinės Lietuvos 
atžvilgiu, kai tuo pačiu me
tu bičiulystės grandimi su- v3- SeM apskrities keliai, £ 
sirišo su lietuviais už vande- : fantastinės duobės, gadina 1 
nyno. Vienas lietuvis p. M. 
tiesiog pareiškė: “Niekas!žimus, arkliai 
negali mus atskirti nuo bro- ’ 
lių, nuo lietuvių emigrantų.

'chnikos srityje ypatingai

tikrai ruošiasi pakinkyti 
gamtą savo geriems Ir pik
tiems darbams. Ir jei pasau
lis, susidorojęs su bolševiz- 

Čia tik priminsiu, kad ir mū- n}0 pablūdimu, pagaliau su
sų šalyje, būtent Kai i f orni- Įsitvarkytų socialinio teisin-

traukti
reikia.

debesis, 
arba ir

kur jiems 
patys juos

•padaro ' ir priverčia lyti.

Upių reguliavimas ir me-PasizymcJ°1 n’uaj srnitmetK, ------- - -----------------------
lioracija __ tai žemdirbys- :ir’ stebint, kas dabar darosi, ijoje, buvo tinkamu laiku i1110 bei žmoniškumo pra
tės ir gyvulininkystės vysty- žm°gas nedrįsti pranašauti,-“pamelžti ’ debesys ir tuo dais ir tikrai pradėtų “tvar- 
mosi pagrindas. Nepakan- ^as būti už 50 ir net už .būdu derlius buvo iabai pa-Į kyti. debesis” kaip žmonėms 

gerintas. Kitoje vietoje, [reikia, žmonija pasiliuosuo-
pagrindas. Nepak 

karnos yra pastangos skati- 20 metu.
nant visuomeninę iniciaty- Nepaprastai didelę pa- kiek atsimenu, buvo net ki- ^ų nuo įupeščio, kaip turėtų 
va. Seinų anskrities keliai žangą dai o ii vadinamas Jusi bylą dėl iš kaimynų laikyti savo buities rnate-

susaidė prisidėjo prie komu- vo toks žmogus, ką užsiži-
nistų, o paskui reikėsią ieš
koti spasabo, kaip tuos su

kinęs liktarnę ėjo per svie
tą teisybės ieškoti. Taigi ga-

gausime

klaidintus žmones nuo ko-; H būt, kad ir Čikagos volde- 
munistų atitraukti. Sako, Imarininkai nori tokią liktar- 
reikia pradėt akciją. Ar tu nę įsitaisyti. O jeigu jie dar
.-•.I 1 - . .. .1-1.1 _• L-cJžinai, ką tas reiškia?

—Tai reiškia, tėve, kad 
jie nori pradėt veikti.

—Ar tu žinai, kas jie per 
vieni?

—Sprendžiant iš jų kvie
timo, tėve, man atrodo, kad 
jie gali būt voldemarinin- 
kai.

—O kas jie tokie?
—Voldemarininkai yra 

Voldemaro sekėjai, tėve; o 
kas buvo Lietuvoje Volde
maras, tėvas, turbūt, dar at
simeni.

—Jes, atsimenu kaip per 
sapną. Rodos, jis buvo su
organizavęs geležinio vilko 
raitelius prieš paliokus, o

nezir.o, kad tokia liktame 
yra, tai gal aš turėčiau jiems 
duoti rodą, kad paieškotų. 
Vat ju sei, Maik?

—Tėve, jeigu nori Chica- 
gon važiuoti, tai patark vol- 
demarininkams praktiškes
nį dalyką. Tegul jie nuva
žiuoja Lietuvon ir išgydo 
Paleckį nuo komunizmo be 
liktamės. •

—Maik, tas pavojinga. 
—Kodėl?
—Nu, ar tu neskaitei ga- 

zietose, kas- atsitiko su tais

kaimynų
debesio, dėl ko_ __ _ _ _ meteoro! ogijos mokslas,

[automobilius ir ūkiškus ve- mokslas apie orą ir jo pasi-į 1 :aimynai buvę netekę lie- 
Kžimus, arkliai išsisukinėja KeiLmus.. Tie oro pasikeiti-.taus ir turėję nuostoliu. A- 

kojas. (Iš 453 km. kelių tik n?a\ kurių mes kasdien go- merikos adv
94 km. via gristi. 1 Tas su- džiai klausomės iš įadūjo tokias bylas

‘pavogto rialinius reikalus. Nebebūtų 
baisus ir ledynų pavojus. 
Ledus tirpinant, kaip dabar 
numatoma, bus galima re
guliuoti vandenų bei drėg
mės paskirstymą po visą 
mūsų žemelę ir iš jos reika
lauti, kad už gera atsilygin- 

Australijoje gera.

ėję nuostolių 
1 vokalai moka ir 

ginti. Australi-
Siuntinius iš jų gauname ir S vėlina 

ima r
Atrodo, kad nepripuola-Sprekėmis, pabrangina sta- ~"T*^naų. ir is ro, p0. Dy
no ’tvbos ir nrekvhos kaštus. Kat^ Jie’ kartais n pameluo- miestumas yra tas užsispyrimas, su 

kuriuo kaikurie asmenys už
mezga ryšius su Vakarais. 
V i e t iniams “veikėjams”, 
kaip ir tiems iš Balfo, reikia

tybos ir prekybos kaštus, 
trukdo žemės 
O tačiau sutelkus jėgas ga 
Įima būtų daug pataisyti ne 
tik kelių srityje. Padėtis rei-

ūkio plėtra’ darni, visgi dažnai visai tei-[dirbtiniu būdu buvo šukei-[ 
us iėo-as £rai,sinSaĮ °.r3 “atspėja”, galime,tos tokios smarkios liūtys,[ 

2 daryti išvadą, kad tas jų [kad jos patvindino didelę;
mokslas nėra “pėsčias užtvanka

KNYGOS JAUNIMUI

Jeimenesiais lietaus j
aiškiai pasakyti, kad pagal-ka^aul? kūrybines iniciaty- m‘a fedšl^ti, daug kas pas- „T knygos’ *» "eskaitvs »

įbūĄKalima panaudoti lK suaugF;. Todėl tėvai turi
taus sniarsumtir karo metu ko

giau lietuviškų knygų. Pirk- 
m . .. A . A. , darni vaikams dovanas, vi-
Tokia ptKta mintis aebu- suome( atsiminkite knygą ir 

zurnyta n vėliau. Dabar dovanokite. Keleivio ad-

\ uiti u tucnniu,
vos visų pirma įs valsčių dubinti ir pataisyti. Kai ku- 
partimų organizacijų ir tau- ,;e lietuviai, — kaip paaiš- 
tos taiybų. Sąmomngesnieji bėjo iš pokalbių su jais,

bos ryšiai jiems tėra tik 
priedanga, kurios dėka pra-
šmugeliuoja jie svetimą ide- . - - , ...
ologiją, kuri nesiderina su lietuviai valstiečiai patys ūkinius sunkumus, investa-:pnesui suzlugdytl?
musų valstybės interesais. 
Parama Lenkijos lietuviams 
turėtų būti rimta ir jos ko
kybė bei forma turėtų būti 
aptarta su Lenkijos valdžia. 
Žinoma, Balfas tokios ini
ciatyvos nepareikš. Lietuvių į”1? 
emigracijos labdaringumą 
Balfas išnaudoja ir eikvoja

misionieriais, ką buvo nu-Į nešvariems politiniams tiks- 
važiavę Afrikon nigerius1 ams.
nuo pagonybės gydyti? Juo
džiai visus juos sudėjo Į sa-

Tiems neigiamiems reiš
kiniams, pas įtaikantiems

jaunas nepamegs

nurodo, kad yra būtina tal
kininkauti kelius statant ir

cijos trūkumą Šeinių krašte 
ir kitur aiškina tuo. kad vo UZ1

veikimo formoms su: astų priemonių. . . !r lietuviu, tai apskrityje būtų Da’
priemonių telkimui. Visuo-^vmiaf^€1qau”w Tad ir vieni apvaldyti orą jau platesniu 
meninė ir gamybinė ūkinin- kiti nesupranta mūsų par- lr'a>tU’ 'kems jau rūpi ne
kų iniciatyva atveria naujus

nesupranta musų par 
tijos ir vyriausybės politi- tik maži “parapiniai” ban-

ii plačius plotus partinių or- bos, neatskiria tikrųjų sun-i'a aryti vietomis 
ganizacijų veikimui kaime. bumų. trukdančių mūsų dirbti..į belų. -Jie jau ieško 
Artėjant suvažiavimui par- - nuo pasitaikančių be būdu tvaik’. K visos musų

paskui norėjo Smetoną nu-[vo zupės katilą, 
versti ir pats ant jo pleisoi —Tėve, Lietuvos komu- 
atsisėsti. Kai tas nepasisekė, ristų negalima lyginti su A- 
tai Smetona norėjo už tai.frikos juodveidžiais. Palec- 
Voldemarą sušaudyt, ale [kis su voldemarininkais taip 

nedalytų.

lietuvių visuomenės dalyje,'V.n®s or£anizacijos ir vals- dvasiškumo ir diskriminaci- P*aJ'ek*-’S orą pagal savo no- 
cių tautos tarybos turėtų jos pasireiškimų. Tr
intos iniciatyvos, kati išju
dintų visuomenę sutelktam

liabūgo, kad Voldemaras tu 
rėjo daug frentų taip Lietu
vos apycierių. kad Paleckis sudėtų juos į

—Tėvas neblogai atsime- zupę; ale į Sibirą malkų 
ni. skaldyt, tai šiur ištarabany-

—O kur dabar yra Vol- tų. O į ką tai būtų padab-

voldemarininkai nenori iš- 
įykti.

—Tėvas įspėjai. Jie ieško 
—Aš, Maiki, nesakau, [sau šalininkų, kuriems galė

tų dar nors prieš mirtį pa- 
vadovauti. Tuo tikslu jie ir 
suvažiavimą nori šaukti..

—Olrait, Maiki, pagyven

Pasitarimuose su lietu-Į Ir vėl re kia pasakyti, kad 
. . . - viais apskrities komiteto nemažai yra pasiekta ir dar

darbui vietinius reikalus gebretorius drg. Lebiedzins- 'daugiau žadama pasiekti 
sprendžiant ir valsčių ri-ika- xi išreiškė viltį, kad valsty- jau netobuloje ateityje. Va 
lūs tenkinant. paiama Seinijai nuolat ką papasakojo spaudos at-

Ūkiškai ir kultūriškai at- didės ir teisingai iškėlė kas-[stovams rusas profesorius 
silikęs kraštas iš vaivadijos dienino darbo būtinumąišurunun, vienas žymiausių 
ir centro veikėjų reikalauja, lenkų ir lietuvių tarpe, stip- Sovietijos meteorologų: 
kad jie su šiuo kraštu palai- lira:.t ju prieteliškumą ir! “Jau i\ t.d >noįe ateityje

demaras, Maiki? na? :Juk galėtų išnykti visa sim ir pamatysim kas iš to'kytų žymiai tampresnį ryšį. vystant jų ūkinius gabumus, — sako jis
—Kai Smetona nuo bol-i Voldemaro pakaleni ja. O išeis.

moję ateityje 
bus galima

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais. psl., kai
na .............................................

GlNTARftl.t, J. Narūnčs >rraži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gesa dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ................$0.!>5.
NAKTYS KARAI.ISKIL’OSE, Liu

do ltov.vdėno apysaka, 1CS psl.,
laina ......................................... $2.00

MfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysasaitės vaikams, ti» psl.. 
kaina ......................................... $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimui 
jaunimui. 108 psl., kai
na ............................. $2.00

DVYNlKfiS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina .......................... $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................ $2.50

Tuomet daug kas bus gali-i iniciatyvą u pasiaukojimą, pagaminti įvairūs "spului-* Uvpa^luK.
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MOTERŪ SKYRIUS
KIPRAS SIELINIS

Dienojant
(Tęsinys)

PIEMENS DIENOS
Mūsų ūkio nuomininkas Vilauskas, išgyvenęs pas 

mus nejus metus. Junginėse apleido mūsų namus. Ėjau 
septintuosius savo gyvenimo metus. Todėl pasikeitus 
mūsų ūkio būklei, pasikeitė ir mano padėtis. Motinai 
planuojant pačiai ūkininkauti ir tą jai rūpėjusi klausimą 
garsiai aptarinėja?! su žmonėmis, kurie tokius reikalus 
suprato, mokėjo svarstyti ir žinojo patarti, kas motinai 
darytina, buvau nugirdęs, kad nuo pavasario naujame 
ūkio susitvarkyme ir man teks tam tikros pareigos. Ži
nojau, kad man i us paskirtos kiaulių piemens pareigos. 
Tomis pareigomis aš jau iš anksto džiaugiausi, bet klau
sinėti. ar visa tai tiesa, neklausinėjau,, nes man buvo 
aišku kad taip bus.

Drauge su nugirstomis kalbomis tuojau man ir rū
pesčių atsirado. Pirmas rūpestis — reikėjo apsirūpinti 
botagu. Koks čia būtų piemuo, jei neturėtų botago. To 
maža, reikėjo pačiam išmokti nusivyti botagą ir dar ne
vieną. reikėjo išmokti prinerti botago prinerką ant bot
kočio. Bet šalia šitų rūpesčiu savaime iškildavo ir džiau
gsminga perspektyva — turėti savo nuosavą peiliuką, 
nes piemuo be nuosavo peiliuko — joks piemuo. Aišku, 
jei botago reikalą pats turėjau išspręsti, tai peiliuką turė
jo mama nupirkti ir Įteikti Į piemenuko pareigas žen
giančiam sūnui. Rūpesčio buvo daug, ką ir bekalbėti. 
Botagą nusivyti, prinerką pasidaryti ir ji ant botkočio 
pi įnerti — to darbo be didesnio vargo iš brolio išmokau, 
to jis man nepavydėjo. Peiliuko reikėjo laukti, kol pir
moji piemenuko diena išauš.

Pagaliau lauktoji diena atėjo. Slepiami lūkesčiai 
virto tikriausia realybe. Motina maloniu ir neįsakomu, 
bet Įtikinamu balsu, lyg laukdama įš manęs pasiprie
šinimo, paaiškino, kad aš piemenaudamas neturėsiu sun
kumų, nes galėsiąs miegoti kiek tik norėsiąs, iki pus
ryčių. Tik nuo pusryčiu iki pietų, o kiek vėliau, po pietų 
iki pavakarių man reikėsią kiaules po laukus pavarinėti 
ir jas pasaugoti. Po tokio paaiškinimo čia pat ir peiliuką 
gavau. Dėl šio daiktelio visi sunkumai vieni niekai buvo. 
ši brangenybė (peiliukas) buvo su auselėmis: ji buvo 
galima su virvele pasirišti, kad ko gero nepasimestų.

Po to, kai pradėjau piemenauti, mano būklė visoj 
namų visuomenėj iš pagrindų pasikeitė. Aš jau nebe
buvau dykaduonis, bet reikalingas darbinnkas. Galvi
jų piemuo neturėjo teisės nosies riesti, nes aš buvau be
veik jam lygus. Visos šios aplinkybės daug reiškė, todėl 
su pasitenkinimu stojau i darbą. Kiaulių piemuo turėjo 
ir kitų privilegijų, kokių neturėjo aukštesnės padėties 
galvijų piemuo. Pradėjus lašnoti, kiaulės pačios žviegda
mos bėgdavo į tvartus, jų piemuo tuomet būdavo laisvas. 
Teisybė, vasaros metu. kai kiaulės pareidavo namo iš 
tuščių ir skurdžių pūdymų, reikėdavo jas kiek pašerti: 
parauti žoles ar priskinti burokų lapų. Ši darbą mielai 
atlikdavau, mat norėdavau, kad mano ganomosios kiau
lės geriau atrodytų ir nebūtų alkanos. Nors kiaulių pie-- 
mens rangas buvo gan mažas, bet nieko nepadarysi, jei 
kamerą reikė-o pradėti nuo mažesnio laipsnio.

Po to, kai pradėjau ganyti ir su gyvulių piemeniu 
pradėjau c nu rauti, mano akiratis taipgi pradėjo plėstis. 
Jau žinok.': kad pasaulis nėra toks siauras, kaip anks
čiau kad manydavau. Seniau atrodė, kad toje vietoje, 
kur dangaus skliautas susijungia su žeme, kur mėlynuoja 
v‘..s matoma miškų juosta, baigiasi visas pasaulis. Man 
atrodė, kad la’-.ai toli besišvaistantis savo sparnais šlepš- 
čių kaimo vėjinis malūnas gali užkliūti už dangiško gob
tuvo ir ii sužeisti arba savo sparnais nusilaužti, nes jis 
skeiyčiodavosi palei pati dangaus skliautą. Šiais metais 
jau buvau buvęs Suostų bažnyčioje, o kaitą buvau net j 
N. Radviliškio atlaidus nuvežtas ir net Biržų miesto var
dą buvau girdėjęs, iš kurio aną kartą buvo atvykę saguo
tieji vyrai. Tos kelionės buvo atpildas už piemens pa
reigas.

Su mano kelione i Suostų bažnyčią siejasi didžiau
sia tuometinio mano gyvenimo tragedija, apie kūną nie
kas iki šiol nežino. Kelionė i N. Radviliškį taip pat ne 
visai nusisekė. Nueiti i Suostų bažnyčią buvo didelis no
ras. bei kai reikėjo rengtis kelionėn, išryškėjo nenumaty
ta kliūtis. Aš neturėjau batų. Reikėjo eiti arba basam, 
arba mautis padėvėtus vyresniojo brolio batus, kurie bu
vo permaži, o man perdideli. Eiti basomis kojomis — ne
gerai. o visai n< iti — didžiausia nelaimė, gi mautis man 
jierdidelius ir nedailius batus — gėda. Pasirinkau gėdą. 
Kai ėjome savo keliuku — buvo pakenčiama, bet kai at
sidūrėme Sm.stuose. kur buvo aibės žmonių, man atrodė, 
kad visi tik i mano batus težiūri ir iš manęs juokiasi. Tu
rėjau gražią su spalvota plunksna kepuraitę, kurią man 
buvo nupiri:ę N. Radvilišky, ir ja tikrai didžiavausi, bet 
tie luitai gadino viską. Negalėjau Į žmones nė akių pa-

-MOŠŲ VALGIAI N- ANGLIJOS ŠVENTĖJE

balandžio 24-26 dienomis Tufts universiteto ('led.'orž. 
prie Bostono. Mass.) bus Naujosios Anglijos 
šventė. Joje nuo balandžio 25 d. vakaro bus rr,?«r.' »»• 
Įvairiu tautu valgiai- Paveiksle matome lietuvi;: stalą 
pernai rengtoj šventėj. Prie stalo iš kairės i dešine Ire
na Galinienė. Irena Manomaitienė, Felicija Karužienė 
ir Ona Girulienė. Lietuvės savo stalą turės ir š:ą '.actu 
šventėj, šventės programoje dalyvauja ir Onos i' aškie- 
nės vadovaujamas tautiniu šokiu sambūris.

LIETUVE, BRANGINK 
SAVO VARDĄ!

I kitus nusižiūrėjusios 
ir pačios
Taip

Keleivy bent keli tarė sa
vo žodį gėlių ant karsto rei
kalu. Aš pritariu A. G. Ya- 

’tužienei. Kas yra marines ir
save pamiršta, 

daro lietuvės. Jos kad žmo, 
ii- nelietuviškus, bet Lietu
voje ir lietuviams kitur gy
venantiems Įprastus vardus 
(Elė, Ona, Elzė, Teklė, Ma-

TAF1LB NUO 
KRAŽANTĖS

Lietuviškai knygai ris 
daros sunkiau bepasirodyti. 
Todėl P. Orintaitės naują,laidojęs artimą žmogų, tas___ _

kaip malonu matyti, Įdomią apysaką iš Nepn- 
lylimasis guli papuoš-Įklausomos Lietuvos gyveni-kad mylimasis gulų papuos-į___

tas gėlėmis. Aš pati esu dujmo “Tafilė nuo Kražantės 
tokius man brangius asme- sumanė išleisdinti autorėj 
nis palaidojusi ir labai ver- • bičiulių būrelis, kuris renka 

rė Ir ttT’pakeičta 'gramoz- tjr.au ir dėkinga buvau 4š anksto užsakymus. Kny- 
Miškai* kitu tautų vartoja-Uems» kune nepagadejo !gos kaina bus tik uzsa-
rnais. () kai jos išteka, tai ir Jieras gėlių paskutini kartą kymus prašoma siųsti Mar
gavo vardą palaidoja. Jei
kuri vadinosi Marė Kripaitė

ir savęs negerbimas. Ir labai
aoooooeeoeooooooooooooooooooooooeaoooeoeoooo&z^oc^cos įo-a-:ia ” ka(j tokios pagarbos 

jausmo yra nustojusios iri

atsisveikinimui. tginių knygynui šiuo adresu:
Ne be reikalo juk ir dau-'Marginiai, 2511 W 69 St., 

u- ištekėjo už Jobo Adomi £elio mūsM draugijų istatuo-‘Chicago, III.
rio, tai netik Kripaitės, bet P* numatyta nariui mi-j Knyga išeis vasaros pra- 
ir Marės nebelieka. Beturi- uždėti gėlių vainiką ant džioj. Visi knygos mėgėjai 
me Mrs. Jonas Adomonis. Į karsto. Tą paprotį palikime, iš anksto sumokėdami po 
ir įdomiausia, kad tokiai0 kltus Serus tikslus remki-(?2 padės tai knygai pasiro- 

Jonas Adomonis ir lie-me’ mažindami išlaidas ta- dyti. Būkime jų eilese. 
tuvių tarpe taip save vadina įsakui, gėrimams.
ir kitiems liepia taip vadinti, i Barbora Krušinieni
o ne Mare Adomoniene. aoooooooooecoo&vccco^accoescccc  ̂

i Tai nedovanotinas savo
motinos, kuri davė vardą,

Kiekviena
skausmą.

širdis turi savo

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitain Dovanoti

PAVASARIS

Pavasario saulė prašvito meiliai 
Ir juokiasi, širdį vilioja.;
Iškilo Į dangų aukštai vieversiai, 
Čyrena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant Jankų 
Vainikų eilė pirmutinė!

Į daugelis tą, kurios išaugo irįUETUvA budo. Stepono
išsimokslino nepriklauso- labai vaizdžiai ir įdomiai r 

• t - x - n i •• i atsiminimai, kaip Lietuvarnoj LietUVOJ. PakruojietlS I iš miego, geriausia dovana. Kiek- 
i viena nroca. gražiais kietais vir-

Kairio 
parašyti 

Lietuva kėlėsi

KREMLIAUS
IŠTVIRKĖLIAI

Iš Sovietijos pabėgęs po
licijos pulkininkas P. De- 
riabin dabar papasakojo 
daugybę komunistų paslap- 

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! 'etane tikis šnipinėjimo sri-Į
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies. 
Su meile saldžiai pabučiuoti.

MaironisU

•r*r
pDŽIAUGSMAS

(Lietuvoj gyvenančios poetės eilėraštis) 
t žz

Tu atėjai — ir tūkstančių laiškelių 
Kaip žemė aš iškart sužaliavau.
Tu atėjai — ir aš upelėm,
Plačiaisiais ežerais sualsavau.

Ir, rodos, aš — pušis ir garbana žalia 
Nušluostau ašarą nuo debesėlio vetdc. 
Ir saulėj plevenu tarytum dulkele.
Ir žemėn tarsi grūdas gimti nusileidau.

Kaskadom saulės tu mane užtvindei.
Dabar apsvaigusią kur nori, vesk ar nešk. 
Kažkas visas gėles išdraikė ir sumindė. 
Pasaulyje tik saulė, tu ir aš.

J. Degutyte

t

T

X N

ties, bet ir iš asmeninio 
Kremliaus viršūnių gyveni
mo. O jis tą gyvenimą ge
rai žino, nes kurį laiką bu
vo Kremliaus sargybos tar
nyboje.

štai ką jis pasakoja apie 
tų viršūnių “padorumą”.

‘ Sovietų vadų padorumo 
lygi nustatė “tėvas ir moky
tojas’’ Stalinas, nušauda
mas 1932 metais savo žmo-

nena proga, gra: 
sėliais, iliustruta. 416 puslapiij.^di
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIENOJANT, ‘"knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomus atsi
minimai, 164 psl.. kaina .... 6.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas 5~:mu:is, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly, 464 
psl. kaina ............................... $6.50.

MAŽOJI LIETUV '.. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Tingis. J.
Balys
kaina

ir J. Žilevičius. 326 psl., 
. . S5.00.

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. SO r- 1.. kaina .. $1.00

LIETUVOS SOTI A LDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RĖS, 32 psl., kaina .............. 25c.-- -4ir-—a r\r\r»Zki H’CMAr.LDur.’in.n -
SELF-TAUGHT. M. Inkien.ė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ...........................$ $1225

tus dėl jo barbariško siaubi 
m o valdžios viršūnėj.

Valstybės saugumo poli
cijos ministeris Viktor Aba- 
kuniov 'sušaudytas po Stali
no mirties) laikė privačius 
meilės namus.

! Lavrenti Berija, visų poli
cijų galva (vidaus reikalų 
ministeris) pralenkė ir Aba
kumovą. Sušaudžius 1953 
m. žiemą, Berijos stalčiuose 
rado sąrašą iš 200 merginų 
“p r i v a e i am vartojimui”. 
Tarp jų buvo ir saugumo 

(OMOoeeoeoooaoeooeaooeoesisoooeeoeooseooocosoeosct^:? policijos karininkų žmonų, 
Likurios nakvodavo su pabai- 
INKF.tVIS maišykit prie bulvių. Tber- sa, bijodamos, kad jis nea- 

:kit druskos pagal skonį, už- nešluotų jų vyrų.
BuM fltlatefr • ‘ pilkit šaukštu aliejaus ir, Prie tokių Berijos žygdar-

kas mėgsta, įiašinkit truputį bių priklauso ir 11 metų mo- 
Dvi ar daugiau bulvių iš- lemono. Prie bulvių salotų kinės pagrobimas Maskvoj, 

virkit su lupinom. Atvėsus kitos šeimininkės primaišo Jis ją paleido po trijų die- 
nulupkit, supiaustykit era- mažais gabalėliais supiaus- nų. *
žiais nedideliais keturkam- tytą tomeitę arba pusė rūg- Stalino sūnus gen. Vasily 
piais gabalėliais. Smulkiai štaus obuolio, taipgi smui- nuolat ruošdavo -ištvirkavi- 
supiaustykit svogūną ir pri- kiai supiaustvto. mo puotas su merginomis ir

■ ■ ------------------------------------------- besaikiu gėrimu. Jis būdavo
kelti. Man atrodo, kad tik į ką pažiūrėsiu, tas tuojau bai- Tta^m^f^^r1 (t 

su prašneks: “Žiūrėkit, kokie to vaiko batai". Iš tos gė- chranos karininkus/ jo sau- 
dos as beveik nieko Suostų bažnyčioje nemačiau, nors cotojus. Po tėvo mirties, 
buvo kai kas, apie ką aš iš vyresniųjų buvau girdėjęs ir jaunasis Stalinas buvo išga- 
dabar būčiau mielai stebėjęs, bet viską sugadino'tie ne- bertas į alkoholikų sanato- 
lemti batai. Taigi, kas suaugusiems paprasta, vaikams riją.
gali sudalyti didelę tragediją.

„ i-ii- .... DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ns-
lią UZ kažkokius piiekais- Užmirštantis aprašymas, ka jis ir 

jo nelaimės tlrausrai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Istisa 
Aukštaitijos kaimo tina galerija. 
614 pusL, kieti viršr.i. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1925 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Put;no-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kuriems, ap
rašo, kaio kurijas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės d«"1 moterystės. Vi
sos trys dalys Įrištos į viena kny- 
jrą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų rieto "mosi najrrin 
dai, Paulius Galaunė, didele kny
ga su dautrybe paveiksiu, gerame

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke 

turios namų ūkio aeroromės: E 
Drasutienė. O. Radaitienė. E 
Starkienė ir A. Šlifienė. Pidelk 
formato, su daujr paveikslų. Kiet’ 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 26 600 žodžiu. 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir raujov-škinusias žo 
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.06

KIAURUOJU TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gvvei imo. 178 
puslp., jdomi knyga. Kaina.. $2.06

JNGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAT. Geriausias vadovėlis pra 

dedantiems angliškai mokytis: duodr
•♦arimą, angliškus pasikalbėjimu-

Kainą •••.••-..<6t 
M 11.21 NO PAUNKSME. Balio Smo

gos trilogiška istorinis kronika, 
*73 pusi., didelis formatas, gera 
'opiera. Kaina ............................ $2.50

^PIE LAIKA IR ŽMONES. Porto 
.T. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškini. Tuma, Savickį, Giras ir kt. 
?49 pusi. Kaina .......................$2-50
PABUČIAVIMAS, parašė J. GrO- 
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kaina ..................................... $1.60.

SOCIALIZMO TEORIJA. Tnmtpąi 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dar
ęeisis. Kaina ...............................
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas \ ienas tragiškiausių mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savojo 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė anvsaka iš pirmųjų krikščiony- 
bes laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ...................... $2.26

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai ii 
jooo _ 1045 motų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.60

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū. 
sn 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. Vaiadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina .............................  $1.20

GEZĄ RIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. MA 
chelsonienės parašyta: 250 įvairių 

raceptų. 132 pusi. Kaina ....$1.21
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigą 

M Valadkos parašyta knyga, 250 
nusi. Kaina .......................... $2.60
A KISS TN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2 
minkštais viršeliais ...,........  .B1.0C
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Jšbrtkio 

manas iš Semaiifų Kahriurioa paa>
sities. Kietais viršeliais, 087 p«*la- 
piai, kaina
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 

RUSIJA- arba komunistų diktato,
-a faktu šviesoje. Trumpa bolševie. 
•no istorija ir valdymo oraktika. Ia» 

daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ............................................. 50c.
MIRUSIOS STELOS. M. GogrtN 

av-riiau-ls- veika*-- išvertė M
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.23
5OC1 AT.DF.MOKRmTIJA IR BOi- 

SEVTZMAS. Pagal K. Kautak
įaujansiomis žiniom?* papildyta tv 
klausimu knygutė. Kaina ........... 26e
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa.

rašė E. Vandervelde, vertė Vardft. 
nas. Kaina ......................................l©e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... fS.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpai 

socializmo aiškinimas. Kaina 28a
Kelionė į N. Radviliškį sekėsi labai gerai, bet po jos, MA.NO KELI ŽODELIAI 

aš susirgau rože, kuri įsimetė į šlaunį. Visi namų dakta
rai ir burtininkės norėdavo pasižiūrėti, kaip toji rožė at-
rodo, o man buvo gėda pedaug apsinuoginti ir rodytis Się'lĮni^dukte^. Na 
net moterims. Is pradžių apie ligų as niekam nieko' ne- Kenosho: pardaviau, 
sakiau, bet buvo sunku paskui kiaules vaikštinėti, mat, res* nusibodo vienišai ten 
rožė kliudė judėti. Kad nepastebėtų raišumo, sugalvojau gyventi. Vėliau jei sveika- 
prisišliejęs prie didžiausios kiaulės į namus pareiti. Tas tos bus, gal atvažiuosiu ir 
numeris nepavyko, nes motina visvien pastebėjo mano į Bostoną pasidairyti, 
raišumą ir tuojau griebėsi priemonių. Mane gydė mūsų Mano sesutė, 10 metų iš- 
senelė — didelė visų ligų žinovė. Ant sutinimo dėjo buvusi Sibire, sugrįžo na-
melsvų popierj, prieš tai badė ji adata, gi i», to braižė bet sav0 ?«4yboje be- J.nn, Jank.,.. į^eii
kreida įvairius ženklus, tuo pačiu metu “užkalbėdama”. u *»* nuostabių daivkų padarė, tik 4

i j - - _ ........... plikuose laukuose, o buvo _ v,-i tit™ visuotinas tvanas. ArMotina tvirtino, kad as rožę gavęs nuo isgaseio, nes va- * . r •*padar* v,*no’ t,kra* turijo.. . A • -iv-,... , . net 6 trobesiai. Didelis so- padaryti. 237 psi. Kaina ........ is.
ziuojant pro Apascią ties Bhuriziais, as labai bijojęs, kad __ įuvo medžiai__  - ... *
nepaskęstume, nors vandens Apaseioje arkliui buvo tik :?unajkintas, obelys išrautos Užsakymus ir pirigus prašome siųsti Šiuo adresu:
iki kelių. įšu šaknimis, taip pat klevai 1 ~ ~ . KELEIVIS

(Bus daugiau) J ir kiti medžiai, I Eaat Bmedwav -s- So. Boataa 27.

Iš Kenoshos atsikėliau 
gyventi i Chicagą pas vai-

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė Dr. D. Pil' a. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslapiu.
Kaina ................................................$1.00

PER KLAUSUČIŲ ULYTfiLĘ, pa- 
rašė Liudas Dovydinas, jdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20
♦.EMAICIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš Žc- 
naitijos krikšto laikų. Su' kietais 
tpdarais. Kaina ........................$3.50
BENAS KAREIVIS MATU l UTIS,

KODĖL
Pilna

įdomūs.

AS NETIKIU I DIEVĄ, 
argumentų,
Kaina ....

IUOZAS STALINAS,
Kaukazo razbaininkas buvo

rąa Rusijos diktatorių. Kaina'
DĖI. LAISVOS LIETUVOS. Lieta- 

vos socialdemokratų raštai dėl bol-
<cviku okupacijos ir teroro Lietuva- 
ie. Kaina ....................................... 28e
A R ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Vaiadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina 8U8
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir
knyga šių dienų klausimams

Kaina •«•••*• •«•«•«.«««.. ,8Ėt
toks tvanas būti ir kų 

sako mokslas. Kaina ...................Be

•vt . ' .
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Fusiapis StpiiiiuiiJ

Seniau niekino, o dabar garbine
J. VLKS

Seniau niekino, o dabar 
garbina

Vilniuje ir Kaune buvo

rašytojo Petro Cvirkos iškil
mių proga.

Petras Cvirka anksti pra-
triukšmingai prisimintos «.!«“*» Jo P1™** ka-
švtoio Petro Cvirkos 50 m. 
gimimo metinės. Nesigailėta 
žodžių jo raštams pagirti

šitaip apibūdinamas:
“Ir Petro Serapino (Cvir

kos) ir Marijos Giraitės 
(Salomėjos Neries) eilės ne 
kas kitas, kaip politinė pro
vokacija, kad tų eilių pagel- 
ba, sukompromituoti komu
nistų spaudą, padėt komu
nistų priešams apšmeižti 
komunistus, kaip kraujo 
geidikus, nupiešt juos sadis-

tokiam Petrui Cvirkai Vil
niuje geriau pritinka pamin
klas, negu Stalinui ir jo ki
tiems pakalikams . . .

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažjstamamam ar 
draugui, tai atsiminkite,

spaudoje 
taip pat

ir per radiją, 
vargingajai

per jo sėklą (ainiją) bus palaimintos

I visos žemės giminės. Jau matėm 
pirmesniame skyriuje, kad Jėzus ir

____  ______ ,jo bažnyčia sudaro tikrąją Abraomo
formoje, kur galėtų sau ir valgį pa-'ainiją,
sigammti. Kas tokią vielą turi ar

PENSININKAI IEŠKO VIETOS KEPĖJAS IEŠKO DARBO

pranešti šiuo adresu:zmo, prašom
J. B.
Box 163 Gen. Delivery 
Riversville, W. Va. (14)

TEISMO DIENA

(Biblijos Tyrinėtoją Garsini 
“NAUJAS DANGUS 
IR NAUJA ŽEMĖ"

)rinėlis buvo “Saulėlydis geidikus, nupiešt juos sadis- kad geriausia dovana bus 
Nykos valsčiuje”. laiškiau jtais, ir tuom pat sustiprini šios knygos: 
sekė didesni, kaip “Frank jk o n trr e v o liucinį frontą! Stepono Kairio “Lietuva 
Kruk”. “Žemė maitintoja” prieš komunistus. Tai kartu budo”, kaina $5450* * —1* • W__ —KlfMTO BlOtiniO I/lOnO*; jimo šalyje. Praėjusių amžių ištiki- 

jant”, kaina $6-00- i irieji, kurie gyveno pirm Kristaus,
ir kiti. 1937 m. Petro Cvir- gera medžiaga ir karo ruo- 

vikv«tei b- sinkioms raįv. !kos “Meisteris ir sūnus” bu- šėjams prieš sovietų sąjun-
5 k i u t - , 'vo premiiuotas. Tais metais'gą. Žiūrėkite, kokie komu- mo darbo sąlygoms Lietuvos i j vspaudos bendrovių “Spm- 

aulio”, “Sakalo”, “Spaudos 
ir Švietimo minis

terijos buvo premijuoti 10 
rašytojų kūriniai.

Premijos nebuvo didelės
Petro Cvirkos raštų tiražas H 1000 ***, turint anų
siekė 46,500 egzempliorių, !melll gaivoje Lietuvos pra- 
tai dabar jų per 12 metų jau!®^01111110.8^!^’ j°s nebu- 
išėjo du su puse milijono irjvo Įąu laiP mažos, kukliam 
dar vis naujai pakartotinai įgalėjo užtekti pusei metų 
leidžiami jo kaip kurie raš-įP1?^?11- Tada buvo šie 
tai, kurių tiražas artėja jaui rašytojai

•‘buržuazijos valdymo" me
tais. Pasisakyta, kad Petro p „ 
Cvirkos raštai dabar plinta 1,011(10 
Įvairiomis kalbomis tarp su- 
sovietintų tautų. Esą, jei 
Lietuvos buržuazijos metais

nistai žiaurūs, jie tik svajo
ja apie giljotinas, elektros 
kėdes ir pragaro mašinas. 
Tų “poetų” provokacija 
taip šlykšti, taip biauri, 
kad kiekvienas doresnis 
žmogus tur sąlytis tų niekšų, 
nes jie gal Įvelti Į kokius 
nors nešvarumus kiekvieną, 
kas su jais suseina. Ir visgi 
Lietuvoj yra tokių naivių,

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Boston 27, Mass.

Tuomet tampat įvyks Dievo paža- 
i dėjimai sentėviams. Abraomas ir jo 
Įnaturaiė ainija turės dalies pažadė-

dalyvaus toje karalystėje kaip žmo

Per Lietuvą pirmasis plentas 
buvo nutiestas 1835 metais — 
tai Ukmergės ir pirmasis gele
žinkelis 1865 metais — Vilnius 
— Kaunas — Virbalis.

Jieškolimai
kurie jiems tiki. Jie mano, 

apdovanoti: ~LJkad Cvirkos niekšingo veid-
-------- bendradar-

Paieškau brolį Kazį Miliauską. 
Jau seniai išvažiavo į Argentiną, 
Pietų Amerikoje. Jis pats ar kas 

žino prašau parašyti man šiuo
adresu:

Mrs. Mary Alekna ‘ 
fashn

Uu“drS°dauS'keliai”, K. Plačenis - “M-|Vą galvoja ar negalima su- 
p!t«ant keli,”, Puida

skaito- '“Magnus Dux”, B. Brazd- turnikus, sunnkt P. Cvirkas

312 Washmgton Avė. 
Spring Lake. N. J. (13)

PARDUODU BALANDŽIUS

tikėjimo vaikus, kurie bus 
naudojami žmonijos palaiminimui Knox bt., 
karalystėje, ir kaip turtingi ir toli-
siekią tie pažadėjimai bus! Apie 
juos kalbama gražia paveiksline kal
ba Apreiškime 22:1, 2; tenai naudo
jama “gyvojo vandens upės” simbo
lis. Pasakyta, kad ta upė prasidėjo 
“Iš Dievo ir Avinėlio sosto.” Kiek- į 
vienoje tos simboliškos upės pusėje ‘ 
buvo gyvybės medžių, turinčių labai 
daug gyvybę-palaikančių vaisių "ir 
medžių lapai tarnauja tautų sveika
tai (pagydymui).” Mes labai džiau
giamės sužinoję, kad badaujantieji, 
prispaustieji, sužeistieji ir mirštan
tieji visų tautų žmonės bus pagydyti.
Ištikrųjų tai BUS “palaiminimas vi
sų tautų ant žemės!” ,

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai,giški atstovai. Jie nesitikėjo nieko ______
daugiau gauti. Jie neišmanė neko įtasdieninė Manna, 50 centų, Giesmių
apie dvasinę dieviškojo plano vaiz- 
domainą, pažadėtoje Mesijo karalys

tėje. Net ir pranašai tų dalykų ne
matė. Jėzus pasakė apie paskiausį 
iš senovės pranašų. Joną Krikštyto
ją, kad nežiūrint to, kad iš visų, ku
rie gimė iš moteriškių, nebuvo di
desnio už Joną, vienok tas, kurs bus 
mažiausias dangaus karalystėje, tai 
yra dvasinėje karalystės vaizdomai- 
noje, bus didesnis už jį. Jonas bus 
vienas iš “kunigaikščių” žmoginėje 
karalystės vaizdomainoje, tačiau 
dangiškojo atlyginimo jis negaus ir 
su Jėzumi karaliaus vietos jis netu
rės.

“Naująjame danguje ir naujojoje 
žemėje” įvyks Dievo pažadėjimai A- 
braomui, kuriais buvo pasakyta, kad

Naujas Išradimas Sulaiko

Reumatizmo ir 
artraido skausmus

knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A. 

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

NEW ERA SHAMPOO
To ramove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will pravent 
all hair troubies, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

ilail 82.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitantas 

527 E. Expoaition 
Denver, Colorado

Esu duonos kepėjas, ieškau darbo 
lietuviškoj kepykloj. Turiu i'» metų 
praktika. rašykite: Juozas Gornas, 

ix-.vieton. Me. (13)

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

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

Medieva žievės yra vienos iš ge- 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broad way

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

štai taip pat mielai si 
mi, kaip ir Lietuvoje.

Tų sukaktuvių proga Vil
niuje buvo atidarytas daili
ninko Mikėno sukultas Pe
trui Cvirkai gražus pamink
las. Per Vilniaus radiją bu
vo transliuota teatro prem
jera pagal Petro Cvirkos ro
maną “Žemė maitintoja”. 
Valstybės Operos teatras 
ruošia operą pagal jo roma
ną “Frank Kruk”.

Visa tai smagu išgirsti ir 
malonu, kad Lietuvoje,.nors 
ir pavergtoje, nėra pamirš
tas palyginamai gabus rašy
tojas Petras Cvirka ir buvo 
leista pastatyti jam Vilniuje 
paminklą ir kartu sudaryti 
to paminėjimo iškilmes, o

zioms — “Ženklai ir stebu
klai”, Buivyęlaitė, A. Vai
čiulaitis, A. Tulys, Talman- 
tas ir Petras Cvirka. Be to, 
Švietimo ministerija kiek 
vėliau sudarė progos Petrui 
Cvirkai jos lėšomis pabūti 
užsienyje. Petras Cvirka 
Kauno meno mokykloje iš
buvo kelerius metus, bet 
jos nebaigė ir liovėsi siste- 
uiaviiigai Sičiui 
aukštojo mokslo.

Iš to kas čia pasakyta ma
tome, kad Petras Cvirka ir 
“buržuazinėje Lietuvoje 
nebuvo skriaudžiamas. Jis 
turėjo sąlygas veikti, rašyti, 
dirbti ir Lietuvos visuomenė 
jį rėmė. Bet visa tai dabarVV iCAŠUllVO* V7 1**1 • i 1

Kaune jau seniau atidalyti maskv,m« komunistų kitose 
jo muzėiu jvarsose pavaizduojama ir

Petrai Cvirka gimė 1909 m#?"™ . parodyti, kad 
anais buržuazijos metais

RUI1U

Cvirka gimė 1909 
m. kovo 12 d. Klungių kai
me, Veliuonos valse. Jis 
lankė Gelgaudiškio prad
žios mokyklą, ir, baigęs vi
durinės mokyklos 4 klases, 
persikėlė Kaunan meno mo
kykloje mokytis. Kadangi 
jo tėvai buvo smulkūs ūki
ninkai ir jiems buvo sunku 
sūnų i mokslus leisti, tai 
Petras Cvirka buvo “Žibu
rėlio” draugijos mokslei
viams šelpti šelpiamas ir 
gyveno tos ’draugjos išlaiko
mame moksleivių bendrabu
tyje. Didžioji to bendrabu
čio rūpintojėlė buvo Felici
ja Boi tkevičienė, buvusi 
“Lietuvos Ūkininko” ir 
“Lietuves žinių” leidėja dar 
prieš pirmąjį kai-ą. Jos var
dą bolševikai privengia pri
siminti, nors ji buvo ta, kuri 
rinko aukas ir organizavo 
Vinco Kapsuko pabėgimą Į 
užsieni, kai šis buvo kalina
mas, o paskui ištremtas. 
Jos pavardė nesuminėta ir

Petras Cvirka iš visų pusių 
buvo skriaudžiamas, skurde 
gyveno ir neturėjo sąlygų 
pilnai savo gabumais pasi
reikšti. Iš tikrųjų, vėliau 
nieko geresnio Petras Cvir
ka nesukūrė, kas jo buvo 
parašyta “buržuazijos me
tais”.

Ir . . . tada Petrą Cvirką 
niekas taip nepersekiojo ir 
jo neniekino, kaip jis buvo 
niekinamas lietuvių komu
nistų spaudoje, leistoje Til
žėje ar Sovietų Rusijoj.

štai 1937 m. premijuotų 
kūrinių proga “Priekalas” 
Nr. 40 pusi. 270 šitaip pasi
sakė:

“Premijuoti kūriniai, 
kaip ir visa kita pastarai
siais metais, pasirodančioji 
dailioji literatūra, žinoma, 
yra buržuazinės ideologijos 
padariniai”.

O štai 1933 m. komunistų 
“Balso” Nr. 3 Petras Cvirka

ir panašius elementus, nors 
pastarieji jau visai susiban- 
krutijo.

Petras Serapinas-Cvirka 
ne kas kitas, kaip ta politinė 
prostitutė, kuri savo eiles 
siuntė ir komunistų spaudai 
ir bendradarbiavo fašistų 
spaudoj — tai Cvirka-Pavi- 
lonis”.

Viso čia nesuminėsi kokių 
šlyk&tvhįu buvo n ri rašyta a- 
pie Petrą Cvirką, S. NerĮ, A. 
Venclovą, Borutą, Joną 
Šimkų, komunistų pramintą 
“Pakšt Į ranką” Korsaką, 
V. Mykolaitį-Putiną, kurie 
dabar yra pačių komunistų 
laikomi didelėj pagarboje. 
Juos ir jie patys vienas kitą 
garbina, aukština. O štai S. 
Nerei ir Petrui Cvirkai net 
paminklai pastatyti.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais Maskvos ■ Įsaky
mu ir nurodymais lietuviai 
komunistai nekentė visų tų 
kas tada reiškėsi spaudoj, 
ypač kūrė kaip ką iš dailio
sios raštijos. Maskvos ar 
maskvinių komunistų pro
paganda reikalavo Įrodyti, 
kad Nepriklausomoj Lietu
voje nieko gero negali būti, 
o ypač dailioje raštijoje kas 
nors pranašesnio pasirodyti; 
Anot jų, “buržuazinė” sant
varka yra viso gyvenimo 
tramdytoja, atžangos tikras 
židinys, vien tik skurdą sė- 
jąs ir žmonių vargų naštą 
didinąs.

Deja, iki šiol visa tai nėra 
viešai atšaukta. Nepasmerk
ti tie, kas taip niekino ir 
šmeižė Petrą Cvirką ir Sa
lomėją NerĮ. Tai atrodo, kad 
politiniam ir bogeminiam 
prostitutui Petrui Cvirkai 
pastatytas paminklas . . . 
Vilniuje.

Mūsų Įsitikinimu nors ir

* * *
ELIXER imamas kasdieną, 

oaskutinis išradimas prieš skausmą.
Kaina .......................................... $3.00
ANALGESIC LOTION vartojama 
trynimui skaudančių vietų. Naudoja
mas tik iš lauko. Kaina .......... $3.00

Geriausių rezultatų duoda naudo
jant abu vaistu tuo pačiu laiku. Pa- 
liuosouja nuo skausmų, kaip joks ki
tas vaistas to nepadaro. Pasitenkini
mas garantuojamas.

Iš Kanados ir kitų kraštų prašom 
pridėti 50 centų persiuntimui. 

TROPICANA Dept.7 
P. O. BOX 305 

CLINTON. IND.

VAISTUS Į LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Turiu visokių balandžių (karve
lių) parduoti, labai gražių ir didelių, APAP 
ką sveria po 3 svarus. Aš juos au
ginu per 60 metų. Kreiptis:

Peter Andriekus (19)
7719 So. Major 
Oaklawn, III.

Reikalingas Vyras Ar Moteris - 
PRIE NAMŲ RUOŠOS

Jaunoje, aktingoje šeimoje. Mo
derniškas patogus namas, Atlygini
mas pagal pajėgumą atlikti darbą. 
Rašyti ar skambinti Mr. Mann, 42 
Neptūne SL, Beverly, Mass. Tel. 
WAlker 2-6M1.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglą ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA
___ E. RrMįJąrąir

So. Boston 27, Mas*.

Apvalyk sayo odą
Stebėtinas Naujas Gydymas Daro 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių, negražių ir nepatogių 
veido i- odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) grarantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomu, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
iūs kentėjote, bandvkit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigu—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet. kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsius tik savo var
dą ir adresą. Kai Tronicana Oint- 
me:it ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėkime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
s?vo pinigus.
Į Kanada ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 305 

CI.INTON. INDIANA

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON Ž

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visų skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina ............................................................. $2.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2,

ŠLIUPTARNLAI. -šito didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias ■ 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykiu tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

2ODYINAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta Į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas . . . (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margelis, 3325 So. Halsted St^ Chicago 8, IIL

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. hc

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
. AMERIKOJE

Jvngia Retintos bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tantiaj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko-

135 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tet CH 3-2583
Lkensed by U S S R.

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Avenuel 39 Raymond Plasa WJ 132 Franklin Avė. , 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Okle

Tel. GR 5-7430 I Tek MArket 2-28771 Tel. CH 0-4724 ITeL T0wer 1-1401
332 Fillmore Avė- 308 W. Foarth St. 11339 Jes. Camnae 1032 W. Girard Avė. 
BLEFAI.O 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICK.I Phibdelpliia 23, Pa. 
Tel. MOhaak 2674 TeL ANdmr 8-5040 TeL TOnasend 9-3980| Tri. WAIaat 5-0878

Visais klausimais, ryšyje su persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mūsų vy- 
riausia ištaigą arba į patyrusius, atydžius ir mandagius mūsų skyrių vedėjus, jie visi maloniai su
teiks jums visus nurodymu*. Pradiiagiakite save galines ir drangas -nosiąsdami jiems siuntinį. Mūsų 
didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1M% garantnaįa siaatiaių pristatymą. Kie
kvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu per 
7-12 dienu).
Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas maisto produktų, {vairių pramonės dirbinių, odų, ava
lynės, laikrodžių ir kitokių prekių pačiomis iemiaasismb kalamais. Reikalaukite mūsų nemokamų ka
talogu. kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus.
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntiniu persiuntimą.

SLA GYVYB8S APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
10 matą apsidraudąa gauna pilną apdraudos sumą.

SLA matsmačią apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdraudė duoda pašalpoa iki $825 I mėnesį.

SLA apdrauda-SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
finos aauatvėa.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
kurijose Ir SLA Centrą. Rašykite tokiu adresu:

DIL M. X VINIKASm Wuak 3M Slruul. Nmt Yuefc 1* N. Y«

MEDŽIAGOS VYRU IR MOTERŲ KOSTIUMAMS: Į
Tennis Fancy “B” juoda, mėlyna, ruda ar pi'ka ..................... S15.C0 (
Sunkus Fibro juodas ar rudas ..................................................... $11.50 J

f * Storas Danelis pilkos spalvos .....................................................  $11.50 :
t * Rajono gabardinas mėlynas, smėlio, pilkas ar rudas..................$11.50 (
j * Cheviot jauniems žmonėms, nidas. mėlynas ar pilkas"............. $15.50 £

i
i 0 Pilnas setas priedų prie vyriško kostiumo................................... $9.00 t

* Pilnas setas priedų moteriškam kostiumui ................................ $8.25 t

* Vyriškas gatavas kostiumas, paprastas ar dvigubas priekis, pil- f
kos ar mėlynos snalvos ................................. $42.70 į

f * Didelis pasirinkimas lengvų medžiagų motėm suknelėms ar blius- • 
• koms (rajono, medvilnės, poplino. šilko, orsr.ndie ar satino ko- ;

munijos suknelėms) ..................... nuo $5 30 iki .......................$8.80 )
* Vasaros apatiniai visas setas: moterų S'2.85. vyru .................. $3.00 i
* Paulino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kak: spalvos ..$4.00 t
* Rajono ar medvilnės skarelės ..................................................... $2.00 f
* Moterų satino ($16.30) ar olastiko lietpaltis ..................
* Parker Duofold No. 17 amžina plunksna .........................
* Vyriškas ar moteriškas rankinis laikrodis ”We -a“ ..........
“ Laikrodis budintojas “Westclox” .........................................
— ir bateliai, odos, paklodės, rankšluosčiai, skustuvai, žirki 

stiklo piautuvai, pučiamos armonikos ir armonik

SIUNTIMAS VAISTU YRA MŪSŲ SPECIAT YR:". ORO PAŠTU 
DABAR TIK 90 CENTU SVA’ ! 1

* ASPIRINAS 250 tablečių ....................................................
* KARDIAZOI.IS (nuo širdies) 100 tablečių .........................
* F 99 MOSTIS (nuo odos ligų) 2 unc....................................
* HYDANTAL (nuo puolamos ligos) 100 ta.b!e?ia ...............
♦ I.ARGACTII. (nuo neurozės) 100 tablečių po 10 mg. ..
* KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE (nuo an«n.:'o » !■' re amnl. 83.45
* MULTIVITAMINAI 500 tablečių ................... ‘......................
* PENICILINAS CRYSTAL. 10 x 100,000 vienut,. ...............
* PENICILINAS ALIEJUOTAS po 30O,0n.', v;< n. amnul'u 
* PREDNISONE (DECORTISYI.) <nuo reumat? , ta' ;b>.
• ROBADEN (nuo vid. žaizdų) 60 tablečių .............................
* SEROMYCIN - CYCLOSER1N (nuo džiovos) 40 tablečių .
—vaiku preparatai, dantų taisymo, medicinos ir chirurgijos prietai

sai, klausos gerinimo prietaisai, akiniai, švirkštai,,, adatos— 
REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJU KATALOGU ir PAVYZDŽIU

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

(Offisas atdaras visą laiką)

/ *

c X XXX XX XX*

$9.7rt 
$7.45 

. $-2!).5n 
$<1.35

$1.55
$6.10
$2.25
$2.85
$2.35

$3.75 (
$2.10 J
^n.75
$7.05

$23.60

KĖS ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

“Keleivio” gpaustuvč padarys tamstoms viską 
ir nuriji greičiau ir pigiau, negu kuri n<ro 
kita apaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
r, Sooth Boston 27, Mase

l



Puslapi* Ažtanta* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 14, Balandžio 8, 1959
Išteka R. Norvaišaitė Laisvės Varpo penkmečio

I
Vietinės Žinios

J

Balandžio 18 d. Regina 
Norvaišaitė sukeičia žiedus 
su Alfonsu Petručiu iš Wa- 
shingtono, D. C. Šeimyninė 
vestuvinė puota bus dr. Va-

BALANDŽIO 26 D. LIETUVIU PILIEČIŲ DRAUGIJOS leriJ°s Norvaišienės nuosa- 
vuose namuose (47 St. Mar-

SALĖJ BUS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄ-'garet St., Dorchester,

JUNGOS 60 KUOPOS METINIS BANKETAS. PRA-.. .Jaunieji po Floridoj pra-
DZ1A 6 VAL. VAK.

Lietuvių Darbininkų Dr-jo»,Lietyviai MVC ir kilus
susin

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos narių susirin
kimas bus ši šeštadienį, ba
landžio 12 d. 2 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

Onos Ivaškienės sambūrį 
kviečia net į Tennesee

Ona Ivaškienė gavo kvie
timą su savo tautinių šokių 
sambūriu dalyvauti Tenne
see sostinėj Nashville gegu
žės 5-10 dienomis rengia

garsino
Regina Norvaišaitė buvo 

Penktadieni, balandžio 3 viena Bostono Dramos Sam- 
d. televizijos‘stotis WHDH būrio pažibų. Bostoniečiai 
(kanalas 5) 6 — 6:30 vai. nekaitą turėjo progos gėrė- 
vak. skyrė balandžio gale Jns vaidyba, lą malonu- 
rengiamai N. Anglijos tautų mų jie dar turės balandžio 
šventei garsinti. Be atitin- 19 d., nes tą dieną vaidina- 
kamų paaiškinimų žodžiu, ma “Glušo” komedija, ku- 
buvo duota po du šokiu a- rioje R. Norvaišaitė, tada 
merikiečių, švedų ir lietuvių Jau Petrulienė, turės svarbų 
ir porą velšų dainų. Lietu- vaidmenį. Jos netekęs, Sam- 
viai išėjo pirmieji ir pašoko būris pajus spragą, kurią 
kepurini ir lino šokį. Man nebus lengva užkišti, 
jie geriausiai patiko. Šoko: Dažnai girdėdavome Re- 
Irena Bertašiūnaitė, Valen- ?iną gražiai deklamuojant 
tina Ščiukaitė, Rūta Mat- Įvairių subuvimų metu. Da- 

. joškaitė, Nijolė Vaičaitytė, bar ir to nebegirdėsime, bet

įmo. To laiko visos kliūtys 
-nugalėtos, bet jų yra vis 
naujų. .Ypač sunkus lėšų rei-

Balandžio 5 d. Lietuvių • kalas. Apeliuota i klausyto- 
Piliečių Dr-jos salėj buvo jus, prašyta laisvanoriškai
Laisvės Varpo banketas. 
Juo norėta ne tik 5 metų 
veiklos

mokėti bent po 10 centų už 
programą, bet iki šiol tokių

sukaktį paminėti, j teatsirado vos 25, bet tikisi 
bet ir pagerbti macenatę Jo-!kad jų bus daugiau. Džiau- 
nę Vaičiūnienę (ji dėl bro-!gėsi, kad yra ir dosnių žmo- 
lio sunkios ligos negalėjo'nių. Tai jau minėtieji Vai- 
dalyvauti) ir, žinoma, gauti ,čiūnai, E. Mozuraitienė, J. 

leisto medaus mėnesio ap-jkiek centų. Juk radijas yralTuinila, J. Arlauskas, A. ir 
sigyvens Washingtone, kui-'brangi kultūrinė įstaiga, ku-'J. Januškevičiai ir kt. Dė- 
jaunasis dirba Voice of A- rios pagrindas — visuome- ikojo jiems ir tiems kultūri- 
merica įstaigoje. nės laisva parama.

Banketą pradėjo J. Ar-

moj visos Amerikos liaudies Audronė Barūnaitė, Vida Ją malonumą turės šio kraš-
šventėje, bet dėl didelio at
stumo ji rengėjų prašymo 
negalėjo patenkinti.

B. Spūdienė Montrealy

Nevv Yorke gyvenanti 
Bronė Spūdienė, žymi vi
suomenininke, atsiuntė svei
kinimų iš Montrealio. Rašo, 
kad ten šalta.

Bankete suvalgė 1,200 
svarų jautienos

Kovo 31 d. Statler Hilton 
viešbuty buvo surengtas 
banketas senato pirminin
kui .John E. Powers pagerb
ti. Jame dalyvavo 2,300 as
menų, jų tarpe Bostono po
litikos ir ūkio vairuotojų 
smetonėlė.

Tokiam būriui svečių pa-

Raugtytė, Laima Katauskai- lo sostinės lietuviai, 
tė, Romualda Blauzdžiū-! Linkiu Reginai Norvaišai- 
naitė, Laima Jakutytė, Glo- tei ilgo laimingo šeimyninio 
'rija Razvadauskaitė, A- gyvenimo, o taip pat nepa- 
lys Piys Petravičiūtė, Mari- miršti,- kad moterys labai 
ja Grinkevičiūtė, , GintarasireĮkalingos ir visuomeninėj 
Čepas, Bronius Banaitis, Al-Akloje.
gis Lapšys, Arūnas Gavelis, i . ž-is
Gintaras Vaičaitis ir Algi-i ---- --------------------- ---
mantas Vaičjuigis. Buvo Moterų Klubo
A aičjurgis. į susirinkimas

Aišku ir nesakius, kad tai į ___________

Onos Ivaškienės vado vau- Balandžio 4 d. Irenos Ga- 
jamo sambūrio nariai. Jlinienės bute buvo Pabaltijo

Be . to, matėme gi ažiais Lietuvių Motera Klubo gau- 
Ele-

ninkams, kurie padeda už-
r____  pildyti programą, pirmon

lauskas, pakvietęs vadovau-fgalvon S. Daugelienei, D. 
ti. J. Vaičaitį. Pasisotinus Mongirdaitei, J. Kačinskui, * 
vyr. šeimininkės Onos Šiug-'A. Gustaitienei, A. Gustai- 
ždienės su savo padėjėjo- 'čiui, S. Santvarai ir kt 
mis gausiais ii- skaniais vai-!Kvietė visus į talką ne žo- 
giais, inž. V. Izbickas pada- * džiu, bet gyvu darbu ir lė- 
rė L. Varpo 5 metų veikiosiomis, o iš savo pusės žade- * 
apžvalgą, kalbėjo mecena-Jo tęsti darbą tokiu pat užri
tąs Petras Vaičiūnas, kartu J degimu kaip iki šiol. Vėliau, 
su žmona papildęs radijo, žinoma, šokta, vaišintasi 
kasą didesne ne 1,000, J. prie baro. Pakilios nuotaikos 
Dvareckas, sveikinęs Sanda- į netrūko iki vėlos valandos, 
ros apskr. vardu, ir radijo į Gardžių saldainių dėžę 
vedėjas Petras Viščinis. j laimėjo Nr 18, ' bet ne 

Jis papasakojo, kokiu už-žinia, kas jo savininkas, 
sidegimu buvo pradėtas ra-į Rengėjai {įrašo jį kreiptis į 
dijo kūrimo darbas, kada j J. Arlauską ( Tel. AN 
nebuvo nei lėšų, nei patyri-'8-1341) J. V-gns

Savu mielai narei Lidijai Hcrbslaitei. 
jus myliniam tėvui

AUGUSTUI HERKSTVI 
mirus, gilią užuojautą reiškia 

Pa balt i jus Lietuviu Moterų 
Klubas Bostone

Grįžo iš Florido*
Grįžo iš Floridos draugai 

Juozas ir Julė Vinciūnai ir 
Vincas Anestą.

foiifiniaicwuviinuic nikuicX JYQC1 TY11ZVŠ?11_ 
ac i | / uve vt-. T z- y- . -v isus susirinkimas. Jame 

sias Ireną Galinienę ir Irena na Gimbutienė ir Irena Ga- “

GERA PROGA
Nacionalinė firma ieško lietuviškai 

kalbančio atstovo maloniam kontak- 
darbas. Rašykit:

Alanomaitienę, kurios rodė linienė pranešė apie New 
ir aiškino lietuviškus vai- yorke buvusį tos o™niza. 
gius. Pirmoji grybus, o ant- ciios atstoviu (lai nrlUanc

28 Orange / St. 
Roslindale, Mass.

... .. 7.cijos atstovių <jai priklauso
roji margučius. (Margučiai lietuvių, latviu ii- estų mote-1. ParJuodu |iD^.,
ouvo Luuuoiiiene.. rų klubai) suvažiavimą, ve* st., so. Bostone, šeš
N gatvėj So. Bostone, cia-ijįau 
žyti.)

Kaip

SIUVAMA MAŠINA

XXXXXXXXXX XXX XXX X XXXXXXXX“,

| Peter Maksvytis
CARPENTER & BLILDEI

Atliekam visokius namų 
tsymo darbus iš lauko ir viduje:} 
’ pijazas, langus, duris, grindis,J 
i laiptus, dedame aliuminijaus Ian-' 
[gus ir duris, darome virtuvės ka-: 
sbinetus ir kitokius vidaus jren-i 
i gimus. Naujiems pastatams turi-f 
Ime įvairių standartinių projektų?

Darbas garantuotas. Pašau'" 
[dėl įkainavimo.

suvažiavimą, 
tartasi įvairiais eina- 

. i maišiais reikalais. Iš jų gal
minėjau, progiama svarbiausias tai dalyvavi- 

buvo skuta bendrai N. Ang- nlas balandžio gale rengia-sotinti reikėjo 1,200 svarų
jautienos, 1,000 sv. bulvių, mį,'j^nte? "akinti iF“
2 000 svaru tomeičių 1 2(5) t • ’ U • • • gai sinti_.; moj Anglijos liaudies’ ,. ,arų lo.m®lclĮL G<w:Joje žymiausią vietą uzeme šventei .Joie ir Klubas turės
galionų kavos ir kt. Kol visa jHetuviai. Vadinasi, jie yra J’ J tUFeS
tą paiuosė, plušo 45 virėjai. įo verti, ir svarbu, kad tą

Bankete kalbėjęs kard. !pnpažino šventės rengėjai.
Cushing tarp ko kita paša-į Galvą reikia lenkti tiems,
ke, kad cionykšciose sulygo- šiuo atveju toms, kurios to- Džiovininkai dėkot* 
se bažnyčia netun diktuoti, kiam pripažinimui kelių dk>

2? J°s nai la‘ pnval° ba " praskynė, pirmon eilėn 0- j. Vaivada iš Gautingo 

džiovininkų sanatorijos Vo
kietijoje atsiuntė sveikini
mų Velykų proga ir dėkoja 
už jiems siunčiamą Keleivį.

savo valgių stalą.
Klubo pirmininkė šiemet

yra Irena Galinienė.

suoti. nai Ivaškienei.

Šio sekmadienio pokyliai
Ž-tis

M. Wadelienė išvyko į 
PortorikoSekmadienį, balandžio 12 

d. Stepono Dariaus posto le
gionierės pagerbia savo bu-! Balandžio 3 d. Marcelė 
vusią pirmininkę Oną Vove- Vadelienė su savo giminaite 
rienę posto patalpose (168 O. Morell išvažiavo į Poi to
li St.). Pradžia 5 vai. vak. riko atostogų. Ten pabus ke-

Cambridge Lietuvių Pilie- lias savaites, 
čių Klubas <163 Havard Elena Mozuraitienė M. 
St.) rengia 15 metų sukak- Vadelienei surengė gražias 
tuvinę vakarienę. Pradžia išleistuves, į kurias 
3 vai. popiet.

Naujas Enciklopedijos 
tomas

Šią savaitę išėjo Lietu
vių Enciklopedijos 17-sis 

Jame prasideda žo- 
raide M.

tomas

Pradėta 150 miiionų 
statyba

susirin- . B ~ y-y;
ko nemažas jos draugių bū-. 14kas Antanavičiui 
jiys. Stalas buvo ne tik gar- Mūsų įstaigoje yra laiš- 
idžiais valgiais apkrautas, kas iš Lietuvos Pranui An- 
bet ir gražiai papuoštas lai- tanavičiui. Prašome jį atsi

uvo simboliu. SLA organiza- imti darbo valandomis.
Praeitą penktadienį iškil-torė Jadvyga Tumavičienė

m ingai pradėta dėti Pra-prisegė Vadelienei gražų girną. Išvažiuojančiai jos 
dential draudimo bendrovės korsažą. Visos dalyvės įtei- buvo didelė staigmena, 
pastatų pamatai. Tai bus kė Vadelienei puikių dova- Nuo savęs linkiu mielai 
milžiniška statyba, jos ver- nų ir linkėjo laimingos ke-draugei gerai pailsėti ir 
tė 150 miiionų dolerių. Ji lionės. Nemažai meilių žod- grižus stoti į visuomeninį 
bus baigta tik po keleriųžių pasakyta E. Mozuraitie- darbą.
metų. nei už šių išleistuvių suren- Viešnia

F GENERAL PARCEL & TRAVEL~Č67hc7
I 308 WEST KOI RTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040
| (VIENAS BLOKAS NUO BROAIrtVAY. EINANT ‘D’ STREET)

Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į l.i<-tu\Ų i- risus kilu-. S.*v,cių valdomus kraštus. Siųsti gali-
S nia tik naujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muilas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl 

siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai apdrausti, pristutymas garantuotas.
■Siuntiniai išeina j Lietuva ir kitur tiesiai iš Centrą i io Bosimo l’aš.o. Gavėju jie pasiekia 4—6 savai-

X ėių laikotarpyje. Siuntiniai siunčiami su inturisto licenzijomis.
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu <Railway. 
express>. įdėjus daiktų saraša ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj

ę piattešame. kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelimič- į Bostoną.
Primename, kad pas mus yra didelis pasirinkimas fY.\IK|( MEDŽIAGŲ KOSTIUMAMS, SVKNEI.fi

X Ms ir KITOKIŲ". ® **ip PaI batams labai že-momis kainomis.
ĮSTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vak.. šeštadieniais nuo 8 ryto iki I valandų po pietų.

VISI S KVIEČIAME nauilotis skubiu patarnavimu o.i’ikimos ištaigos, kuri Jungtinėse Amerikos 
Va!st,vl»ėse turi net devynius skyrus su daug tūkstančių pate::Kintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėtas MEČYS K \VALI ll’SK AS

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

Broclctoniiluai Keleivio 
kalendorių gali gauti pa* A.

trumskį 109 Ame* St, 
Montello.

Lawrence jj gausite pas 
M. Stonio, 57 Sunset Ave.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas 2 šeimų namas 

piie Thomas parko. Visi patogumai, 
•cntraliniai šildymai su alyva. Du 
garažai. Namas geram stovyje. Tei
rautis:

AI. Dapkus 
61 ‘G’ St
So. Boston, Mass. (15)

iviof!

*
t

ar parduodi
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALIOK 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Siuvėjas Valytojas^
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
kostiumai išprosijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 

LEO N CLEANSER 
463 Broad*ay, So. Boston

iiXJetXS6XXXX ~=x
zi. . —

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(inc. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTtC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broad way, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVE. 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

mašinų, gera
912 E. Fourth 

šeštadieniais nuo x X,

925 E. Ith St., So. Bostone? 
Tel. AN 8-3630 į

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
'lunme 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 vaistu—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 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.t
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jtoų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSUOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaisių 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 gayėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiantimas.

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

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

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
~Visi siuntėjai įsitikino, kad muso ištaiga greičiausia/ patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
Siaaliniai priimami kasdien auo 9 iki 5 vai. Tak.. Ketvirtadieniais aaa 

9 ryto iki 7 tai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vaL po pietų.

F.Fadeiša
S ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odų, au-S
Įielius, gatavus batus tinkamusC 
siuntimui, padus, vitpadžius siun- >

. tiniams nupiginta kaina.
I Atliek.

it, sąžiningai ir duodu patart
us apie odas. Adresas:

173 Eighth SL, So. Boston 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

trečiadienins ir
Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—_ 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
ir taisymo darbus. Kainos priei- 

Jnamos. Pirm negu kų darote, pas- 
i kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Teiefeaas CO 5-5839 
12 ML Vernon, Dorskester, Maaa.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

Kas sekmadienį, 12.00 vad. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universitetų doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalb^

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame ringe
liais; sutaisome pijasus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

14 GarUand Street

Tik: JA 4-4578

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalai* 
kreipti* :

BRONIS KONTRIM 
at tkaB.

17,
TeL AN S-1741 ir AN 8-2483

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
•š stoties WLYN, 1260 ki- 
ociklų. veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
tfpgiiutės Pasąka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
iamas ir “Keleivis.”

Steponą* Minkus.

b R. b. PILKA
Valandos: nuo 2 Iki 4 

11 nuo 7 iki *

546 EROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL A V 2-4924

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoc: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais: 

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Uphafen s Corner 

DOaCHESTF.R, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018 I

Dr. J. C. Seymour
(LAKUMUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Vartoj* vėliausios konstrukcijos

X-RA Y A para 
— Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAY

BOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr, Atneaa E. Rtttid

OPTOMETRISTAI
VALANDOS: X
Nuo 9 lyto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uždaryta*.

447 BROAI)WAY 
SOUTH BOSTON,. MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL ESTaTE & INSURANCM

409 W. Broadvvay
BOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tei. A N 8-0948
37 ORIOLE STREBT 

West Rnzbury, Mana.
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS & CO. 
-—JEVVELERS—

Lai k rudžiai-Deimantai 
Papuošalai

Eleklr«KS i'rietaisaf 
Rūpestingai taisome la:krodžiua 

žiedus, papiiOMitti
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

A. t. Alekna
•38 Eaet Bvuvdrray 

Baatk BfMtun 27, M
Telefonas AN 8-4148

Moore Ma:-*oa 
Popiaros Sienom*

Stiklas Lan*>?
Reikmenys N 

Beikmenys Plumberi 
Visokie Geležies Daiktai1

r

SVKNEI.fi

