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Wssh ngtcnas Širdingai Pasitiko 
Astronautą Alan Skepard

Sostine Iškilmingai Pasitiko Pirmąjį Amerikos Keleivį 
i Erdvę— Komandierių Alan B. Shepard; Astronau

tas Giria Visus Programos Vykintojus ir Savo 
Kolegas; Visas Kraštas Jį Sveikina.

Ši pirmadieni sostinė Wa- 
shingtonas iškilmingai pasi
tiko pirmąji Amerikos as
tronautą, kuris pereitą sa- į 
vaitę, penktadienį, gegužės
5 d. pakilo raketoje 115 my
lių Į aukštybes ir vėliau nu
sileido Atlanto vandenyne.

Pirmasis Amerikos astro
nautas yra Alan B. Shepard, 
37 m. iš Deny, N. H. Jis ir
6 kiti astronautai jau du me
tu ruošiasi erdvės kelionėms 
ir kom. Shepard buvo pa-

Aukšti Svečiai Gavo 
Iš Moters Velniu

Kasmet mėgėjai vaikščio
ti rengia žygi palei seną C 
& O kanalą, nuo Seneea. 
Aid., iki Washingtor.o, D. C. 
Kelio yra 16 mylių. Sekma
dieni, gegužės 7 pasitai
kė diena šlapia, kelias buvo 
purvinas, bet 170 keliaunin
kų visvien žygiavo ir rodė 
savo sugebėjimą naudoti

. . , ... . • , 'kojas motorizacijos amžiųi mktas būti pimuoju kėliau- i J J
ninku. Jo kelionė erdvėje ^e* 
neilgai truko, apie 5 minu
tes, o su pakilimu ir nusi
leidimu viso 15 minučių, bet 
pirmi žingsniai erdvėje pa
rodė, kad žmogaus organiz
mas tokias keliones gali pa
kelti ir gal dar birželio mė
nesi bus daromas kitas ban=

Žygyje dalyvavo aukš
čiausio teismo naiys VV’il
liam O. Douglas, senatorius 
iš Illinois Paul H. Douglas ir 
vidaus reikalų sekretorius 
Stevvart L. Udall. žodžiu, 
visų tnjų vyriausybės šakų 
atstovai brido per purvą ir 
nepaisė lietaus, kad parody
tų savo kojų miklumą.

Baigdami kelionę keliau
ninkai užėjo i Old Anglers

VIENAS VALGĖ. ANTRAS VĖPSOJO

Laose pilietinis karas eina prie galo, karo paliaubos 
ten jau kai kur karo veiksmus sustabdė. liet kol ka
ras ėjo, tai galima sakyti, kad komunistai valgė, o jų 
priešininkai vėpsoja ir nerodė didelio noro kautis. O 
kare. kaip ir visur kitur, aktingesnis ir miklesnis uži
ma pirmą vietą. Rasų gnklais gausiai remiami komu
nistai Laose užkariavo nemažai žemės ir paėmė visą 
eilę miestų ir svarbius susisiekimo centrus. Dabar, 
kai prieina prie paliaubų, kekvienas turės ta. ką jis 
užkariavo, o komunistai tikisi po paliaubų ir visą La
osą įsidėti i kišenę. Paveiksle matosi i frontą trau
kiantis tankas (viršuje), o apačioje Daoso slaugės 
padeda sužeistiems kariams pasiekti artimiausią li
goninę.

''SSS’S.i Ntrvcgijos Sostinėj Posėdžiauja 
Nata Valstybių MinisteriaiKorgo prezidentas Kasa

vabu vis dar laiko areštavęs 
Katangos provincijos prezi- 
derta Čombe ir žada ji lai- NATO Užsienio Reikalų Minist riai Posėdžiauja Oslo
kyti areštuota ilgą laiką, o 
gal “ir visada.”

i Jungtinių Tautų organi
zacija yra “neutrali” dėl 
Čombės arešto “derybose,” 
bet kai kurie JT pareigūnai 
mano, kad Čombe galima 
būtų patardyti dėl Lumum
bos nudaigojimo, nors dėl 
to galima būtų tardyti ir Ka
savabu. . .

Gretimos Kongo (buvu
sios prancūzų kolonijos) 
prezidentas Yulu Kongo va
dų žygį pagrobiant derybų 
metu Čombę, vadina “ban
ditizmu” ir siūlė Kongo re
spublikos vadams susirinkti 
Brazzaville mieste, už Kon
go sierų, bet Kasavabu pa
siūlymą atmetė, o dėl pava
dinimo io banditu uždarė 
susisiekimą tarp Leopold
ville ir Brazzaville miestų. 
Abu tie miestai yra prie 
Kongo upės ir susisiekia lai
vais ir plaustais.

Mieste, Norvegijos Sostinėj; Aptariar : Karo Sąjun
gos Stiprinimo Klausimai; Politiniai Skirtumai 

Reiškiasi Tarp Sąjungos Narių.

IvUOSO Paliaubos Jau šį pirmadieni Norvegi- 
Gal Ir Bus Sutartos i°s sostinėj Oslo' susirinko

posėdžių Siaurės Atlanto
Laose pereitą savaitę gin

klai nustojo žvangėję, bet i 
formalių derybų dėl paliau- į 

1 bų vykdymo dar nėra. Ko
munistai ir Laoso vyriausy
bės atstovai negali susitarti, 
kokioj vietoj vesti derybas 
dėl paliaubų vykdymo ir jų 
priežiūros. Komunistai siūlo 
derėtis 30 mylių nuo fronto 
jų pusėje, Laoso vyriausybė 
nori kitos vietos. Vyriausy
bė net siūlo deiybas vesti 
dvejose vietose.

Jei bus sutaita, kur derė
tis, tai gal bus susitarta ir 
dėl pastovesnių karo paliau
bų. O vėliau jau būtų kalba
ma dėl tolimesnio krašto 
tvarkymo.

dymas, o šiais metais tiki
masi paleisti i erdvę žmogų 
skristi aplink žemę.

A. Shepard skrisdamas į 
erdvę ir paskui nusileisda
mas žemyn visą laiką prane
šinėjo. ka jis daro, kaip in
strumentai veikia ir kaip jis .. ,.............. . KT *. / cius pasitiko šiurkščiai, įs-pats jaučiasi. Nusileidus » - •1 . .. vadino įuos bomais ir vie-parasiutu į vandenyną, jis 
tuoj pat buvo išžvejotas iš 
vandens ir, patikrinus jo 
sveikata, atrastas visiškai ji užeigą laiko tam, kad ga- 
sveikas. Bet jo pasitikimas lėtų uždirbti pinigų, o ne 
sostinėje buvo atidėtas iki tam, kad “valkatos” purvin- 
pirmadienio, kad gydytojai tų jos aslą ir užėję gertų tik 
turėtu progos jo sveikata iš rašinius gėralus. Kada jai 
pagrindų patikrinti. buv0 pasakyta, kad ji iško-

lio jo senatorių, aukščiausio
si pirmadienį kom. She- Įgi^o teisėją ir vidaus rei- 

pard lėktuvu iš Bahama salų ka]ų ministeri, moteriškė 
atskrido i VV ashingtoną ir paSake, kad ji nežinojusi ką 
buvo pirma priimtas pre- koliojanti, bet. girdi, visvien 
zidėnto, kuris ji sveikino ir užeiga nėra vieta “bo- 
užkabino jam medali už
nuopelnus. VV’ashingtone ji 
pasitiko ir jo šeima iš N. H.

Po eilės sveikinimų ir iš
kilmių kom. Shepard turėjo 
pa- kalbėjimą su spaudos
atstovais ir atsakė Į jam už- praeitą penktadieni Ame- 
duodamus klausimus. A. rjkos paro laivyno koman- 
Shepard pakartotinai Pą_ dienius Alan Shepard pada— 
brėžė, kad jo kelionės pasi- pirmą kelionę į erdvę iš 
sekimas yra kolektyvinio Floridos raketų bandomojo 
inžinierių ir ktių mokslinin- ]auko i Atlanto vandenyną, 
kų darbo išdava. Jis taip Komandierius A. B. Šhe- 
pat pabrėžė esąs vienas iš pard yra vienas iš septynių 
savanorių astronautų, vie- “astronautų," kurie jau porą 
nas iš septynių, kurie dvejus metų praktikuojasi ir prati

nasi kilti į dausas.

Inn prie Potomac upės neto
li Great Falls. Užėjo pasi
šildyti. ką nors užkąsti ir 
pasilsėti, bet užeigos šeimi
ninkė Mrs. J. T. Reges sve- 

isitik
juos

ną išvarė net laukan. 
Šeimininkė aiškina, kad

Brazilija Reikalinga 
Didelės Paramos

Brazilijos naujas prezi
dentas J. Quadros perėmė 
iš buvusio prezidento Kubit- 
scheck krašto finansus liū-

mams.

Shepard'o Kelionė 
Į Tolimąją Erdvę

metus ruošėsi tai kelionei ir 
tikisi dar keliauti į erdvę.

Atsakydamas i spaudos
atstovu klausimus A. She-, . x ,. KT TT , . 
pard sakė. kad jo kelionė m',e^ll?-Nw 
pagreitins tolimesni erdvės valstijoj. Ten gyvena jo te- 
Minėjimą. “Besvoriškumo” v?*’ ZT7 ^'1l'!ukt5''-vs’ 
jausmas esąs malonus ir ne-v,e"a Iu'lana 9- k,ta L®"’ 
buvo kliūtis judėti ir dirbti ia j .™e 
skridimo plane numatytą . Y8* ~ astronautai yra pa- 
darbą. Iš savo kabinos She- pira^£, sutarti su žurnalu 
pard sakė matęs 800 mylių sPaus^\nti savo ke-
atstume žemę, vaizdas bu- J erdvę įspūdžius tik-
vęs labai gražus, nors dalis tai tame žurnale ir už tai vi-

A. B. Shepard yra 37 me- 
tų amžiaus, kilęs iš Deny

jo matytos žemės 
dengta debesimis.

Tuniso Prezidentas 
Daug Užsiprašo

Indijai Reikia Daug 
Bilionų Paramos

Indijos vyriausybė jau 
pradėjo vvkinti naują ūkio 
kėlimo penkmečio planą ir 
jo ivykdvmui bus reikalinga 
didelės paramos — paskolų 
ir neatmokamos pagalbos. 
Ind iia apskaičiavo, kad jai 
reikės nemažiau kaip pen
kių su ruse biiionu doleriu 
iš užsienio.

Amerikos vyriausybė jau 
tariasi su Europos valstybė
mis. kain sukelti tiek pinigu

Egiptas Skelbiasi 
, Žymiai Pakėlęs Ūkį

Kariškos Sąjungos (NATO) 
ministeriai. Pirmą kartą tos 
kariškos sąjungos ministe
rių pasitarime dalyvauja 

i Amerikos naujasis valstybės 
sekretorius Dean Rusk. Po
sėdžiuose dalyvauja ir nau
jasis NATO generalinis se
kretorius, olandas dr. Stik- 
ker, kuris užėmė belgo P. 
H, Spaak vietą.

Ministeriai paprastai ap
taria politinius NATO rei
kalus ir naujasis gen. sekre
torius painformavo susirin
kusius ministerius apie di
dėjanti pavojų iš Sovietų 
Sąjungos pusės Įvairiose pa
saulio vietose. Gen. sekreto
rius ragino stiprinti NATO 
konvencionalinius ginklus, 
kad kilus krizei nereikėtų 
tuoj pat griebtis atominių 
ginklų.

Tarp NATO valstybių yra 
politinių nesusipratimų, ku
riuos Oslo pasitarimai gal 
sušvelnins. Pavyzdžiui, Bel-

Egipto vyriausybė prane
ša. kad jos kelių metų pas
tangos kelti krašto ūkį jau .. . . .

. davė geių pasekmių. Dabar P° Kongo krizės tai įasi
dname stovyje. Prezidentas j Egiptas pasigamina veik nesusilaukusi iš savo sąjun- 
Kubitscheck dėjo pastangas vįską ko jam reikia namuo- įninku tinkamo jos pastan- 
kelti krašto ūki daugiau ne- j,, eksportas dabar jau įvertinimo, o vėliau są- 

viršija importą. į jungininkai jį buvo linkę
Krašto industrializacija smerkti už Kongo* suirutę. 

Egipte prasidėjo ne su Nas-: P°rtugąhja, kitas NATO na- 
serio diktatūra, bet diktato- taip l)at leiskia nepasi

tenkinimo, kad

Tuniso prezidentas Habib 
Bourgiba pereitą savaitę at
vyko Amerikon ir tarėsi su 
prezidentu J. F. Kennedy ir 
kitais pareigūnais.

Prezidentas Bourgiba yra 
pirmas oficialus naujo pre
zidento svečias ir kaip geras 
Vakaių draugas buvo pasi
tiktas labai širdingai.

Tuniso draugystė Vaka
rams yra paremta ir Bourgi-
bos nesutikimu su Egipto Indijos ūkiui paremti. Pra- 
diktatoriu Nasseriu ir pa- jžiai norima sudalyti 3 bili- 
prastu išskaičia\ imu. Vyk- onų dolerių fondas. Pati In- 
damas i Ameriką Bourgiba dija savo ūkio kėlimui per 
sakėsi vežąs su savim planą artimiausius 5 metus numa- 
Tuniso ūkiui kelti ir to pla- to l7.le-st5 virš 21 biIioro do. 
no vykdymui jam busią rei- ]erių prie !ndijof ūkio pla.

no finansavimo traukiamakalinga virš biliono dolerių 
pinigų. 20-ties metų planas 
Amerikai gali atsieiti gana 
brangiai.

DANIJOS FARMERIAI 
GRIEBIASI STREIKO

Vokietija, Anglija, Japoni
ja, Kanada ir pasaulio ban
kas. Liūto dali pinigų gali 
tekti Amerikai duoti.

VENECUELA PAVYZDYS

gu Brazilijos ištekliai leido. 
Dėlto kraštas įsiskolino ir 
pagaliau susilaukė aštrios 
infliacijos.

Naujas prezidentas sten-fiui valdant i pramonės kė- tenKimmo, Kao sąjungimn- 
- kai pnes ją balsavo J. T.Įima buvo kreipiamas vpa- ... ,

tingas dėmesys * saugumo taiyboj Angolos
Kiek pramonės kėlimas i •[.,au8i“ e- ^uvo net spėlio- 

pakėlė žmonių gerbūvi šaly 1 JimM, kari Portugalija pasi-

giasi infliaciją sulaikyti ir 
tam tikslui dairosi užsie
niuose paskolų. Reikia apie 
2 bilionų dolerių, kad Bra
zilijos finansus galima būtų 
pastatyti maždaug ant kojų. 
Aišku pirnias šaltinis pini
gams gauti yra Amerika, 
kuri jau ir atėjo Brazilijai 
į talką atidėdama senų pa
skolų mokėjimo terminus ir 
tariasi dėl naujų paskolų.

Lotynų Amerika 
Šnairuoja į Kubą

Visoj Lotynų Amerikoje 
Kubos vyriausybės vado Ca
stro pasigyrimas, kad Kuba 
via “socialistinė” valstybė 
ir kad “rinkimų Kuboje ne
bus,” sukėlė nemažo nepasi
tenkinimo. Jei kiek seniau 
daugelyje Pietų Amerikos 
kraštų buvo abejojama dėl 
Kubos susidėjimo su Mas
kva ir kitomis bolševikų val
domomis valstybėmis, da
bar abejonių nebėra. Castro

je, Egipto vyriausybė apie 
tai nieko nesako.

KOKI NAUDA IŠ ERDVĖS 
PAŽINIMO IR TYRIMO?

trauks iš NATO ir posė
džiuose visai nedalyvaus. 
Bet ji dar nėra pasitrauku
si. Prancūzija *uri savo su- 
gais ių ir dabar likviduoja 
“eksgenei'c’u” maišto Al- 

jžerijoj pas^-.mes.
Svarbesnių nutarimų už

sienio ministerių pasitari
mas ši kartą gal neduos, bet 

j naujoji Amerikos vyriausy
bė yra pasiryžusi stiprinti 
NATO karo pajėgas, todėl 
tas pasiryžimas pasireikš 
gal ir kitų valstybių dides
nėse pastangose taikos sar
gybą sustiprinti.

Toks klausimas buvo uz- į 
duotas pirmam Amerikos 
erdvės lakūnui A. Shepard’ 
ui jo pasikalbėjime su laik
raštininkais.

A. Shepard atsakė, kad 
tyriame nežinomą daiktą, 
todėl sunku pasakyti kokią 
naudą žmonija iš to turės, 
kai erdvė bus ištirta ir žmo
nės galės daryti erdvės ke
liones. Dabarties laiku žmo
nės iš erdvės tyrimo susipa
žįsta su aukšta temperatūra 
grįžtant iš erdvės i atmosfe
rą, pažįstama spinduliavimo 
juostos, kui ios reiškiasi kai 
kuriose erdvės vietose, o 
nauda paaiškės, kada neži
nomoji erdvė pasidarys ži
noma.

A. Shepard dar

MAIŠTAS ANGOLOJE 
DAR NENUMALŠINTAS

Nors Portugalijos vyriau
sybė skelbia, kad Angolos 
negrų maištas esąs numal
šintas, bet iš kitų šaltinių 
praneša, kad maištininkai 
Angoloje šį pirmadienį už

sakė/ puolęCangola kaimą ir ata-

Danijos farmeriai kai kur 
išėjo i streiką .ir atsisako 
statyti pieną į pienines ir Į 
turgus, kol vyriausybė nesu- sako, 
tiks pakelti pieno kainas

Viename apskrityje 
vienas ūkininkas pr 
savo kvotą pieno i pieninę džiaugė. kad 

yra žemės žmonių gerbūv
rėmuose

lis prastatė 5 kenus pieno, visas piliečių teises.

Prezidentas J. F. Kenne
dy vierame įašte Venecue
los prezidentui Betancourt pats giriasi savo bolševikis-

Venecuelo? “socializmu

___  ir tas ūkininkas
buvo pa- si ka!lu ?aus PU8? miliono ūkio ministeris Kari Skytte. kratijo

dolerių.

Venecuela mo- to kitose Lotynų Kokių nors staigmenų kelio-, negrai, įtarti simpatizuoją 
į kelia demo- Amerikos valstybėse ir kilo nėję neatsitikę. Fizinis nuo- portugalams, buvo užmušti 
>se išsaugant žymus nepasitenkinimas vargis nebuvo didelis. Mė- vienoje farmoje. Todėl mai- 

Kubos vyriausybės politika, nulio jis kelionėje nematęs. ,što galo dar nėra.
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Kubos ateitis
Vos trys savaitės praėjo, kai Kubos politiniai emi

grantai bandė išsikelti Kuboje ir nuversti Castro val
džią. Bandymas nepasisekė ir tuoj po to prasidėjo “po
mirtinis skrodymas” ar aiškinimasis, kodėl bandymas 
nepasisekė ir kas toliau daryti.

Nepasisekusi bandymą aiškinasi patys Kubos emig
rantai ir juos rėmusi Amerika. Išsiaiškinimas yra būti
nas, nes Kuba yra ir lieka pašonėje nedraugingas kaimy
nas, kuris siekia sukelti prieš Jungtines Amerikos Val
stybes Lotynų Amerikos kraštus.

Balandžio 17-19 dd. bandymas šiuo tarpu žymiai su
stiprino Castro vyriausybę ir pats Castro paskelbė, kad 
Kuba esanti “socialistinė” valstybė ir kad rinkimų joje 
nebus. Castro šalininkų minia Havanoje šitam Castro 
pareiškimui apie “socialistinę” Kubą ir apie rinkimų ne
reikalingumą “karštai” pritarė. Gal nenorėdamas veid
mainiauti, o gal dėl perdaug ištinusios skiautarės, Castro 
nesirengia net daryti tokių “rinkimų,” kokius komunis
tai praktikuoja jų valdomuose kraštuose. Castro vyriau
sybei užtenka to, kad Havanoje Į aikštę sušaukta minia 
jam pritaria ir kam čia save varginti rinkimais?

Tas rodo, kad Ca>tro vyriausybė galutinai pasirinko 
komunistinės diktatūros kelią ir bandys kurti "socializ
mą” Maskvos pavyzdžiu. Iš Maskvos

(jusiu Mokslo Draugijos, 
i Saulės namams ir kt. tautiš
kiems reikalams. L. Prūsei
ka norėjęs surinkti duome- 

JAV ir Lietuvos komuni- nesisekė matematika, gerai n/s’ kiek ir pei koki laikias- 
stų spauda, Leonui Prūsei- mokėjo lietuvių kalbą, buvo D lll. aukl3 surinkta. Jis au
kai mirus, apie ji prirašė linkęs prie poezijos, rašė ei- kotojų slapyvardes, micia- 
niekam negirdėtų pasakų, lėraščius, jau tada pradėjo tikras pavardes rinko
kurių tikslas iškelti velionį versti Dėdės Tarno trobelę, lietuvių laikiascių, pazy- 
aukščiau debesų. daug skaitė, bet jokiuose

Štai vienas tokių laikrašt- slaptuose būreliuose nedaly- 
palaikių, kurio Lietuvoje ne- vavo ir i jokią revoliucinę 
platina, nes jis skirtas tik ne veiklą nebuvo Įsijungęs.
Lietuvoje gyvenantiems lie- Toks pat L. Prūseika bu- 
tuviams miglai i akis pūsti, vo ir studentaudamas. Bu- 
šitaip rašo: vo malonus, sugebąs gražiai

“Baigęs pradinę mokyklą Vir- pakalbėti, mėgstąs  ̂

balvje ir Kybartuose, L. Prūsei- nei lieturių sočia nutyjį tokius esminius daly
ka mokėsi Liepojos gimnazijoje.’'ia M/J*enų .n<?1 kus, kurie L. Prūseika vaiz-
Ten jis susirišo su revoliuciniais j.0 ? ° !<>1 P^esc n^- duoja visai kitoj Šviesoj.įstojo ijje veltoje nedalyvavoj^ koiįunistl| Jpri.

Ji neleidžia jiems

Pasakos apie L. Prūseika Kas savaite
i

Žmogus erdvėje priminti visam pasauliui žy-
Pereita penktadieni, ge- dų tautos iškentėtas baise- 

mėdamas ir aukojamas su- B«žės 5 <1. Amerikos moksli- nybes. Tai yra suprantama, 
mas. Tas sąsiuvinis vėliau "inkai paleido i erdvę rakė- {domu betgi kaip Eieh- 
Prūseiką ir f Sibirą nuvedė, tą su keliauninku karo lai- mano bylos iškeliami neto- 

Reikia manyti, kad L. 'yno komandienu Alan B. Hmos praeities taktai pasi- 
Prūseikos komunistiniai Shepard. Raketa iškilo 115 tinkami Vokietijoj? Vie- 
d raugai žino ir io jaunu die- mylių ! aukštį ir paskui, pa- na,p ar kitaip imsime, vo
lių veiklą, bet jie ja vis vie- ties keliauninko astronau- pečių tauta, isskyrus negau- 

iškraipo. kaip iškraipo to Shepard vairuojama, pa- sius rezistentus, Hitlerio uz-r- • o nan*^*’ jr jo' vėlesnį gyvenimą, nes darė lanką u .......
lanto vandenyne. Visa ke- į pasyviai laikėsi ir 
lionė i viršų, erdvėje ir že- savo pareigą kare

■ tlerio pasimojimų vykdymą.

nusileido At- simojimams pritarė, arba 
“atliko 
už Hi-

būreliais, o 1906 m. 
slaptą socialdemokratu partiją. 
Ypač aktyviai anticarinėje veik
loje L. Prūseika ėmė reikštis 
studijuodamas teisės mokslus 
Peterburgo universitete.

“1909 m. L. Prūseika už revo

aukščiau minėtas laikrašte-
lis ir kiti komunistų laikraš- * ’. ....v. . . . net apie saviškius teisybesciai tvirtina. , * . 47

Toks buvo L. Prūseika, Pasa ' L

liucinę veiklą buvo suimtas ir
kitu’komun“iai-!už<Ur>'tas Suvalk1 kalėjime.- 

("Tėv. Balsas” kovo mėn. 1961)nių kraštų ji laukia ir paramos tam savo "socializmui” 
kurti, o svarbiausiai laukia ginklų ir specialistų pagalbos Viskas, kas čia pasakyta, 
Kubai apginkluoti, kad ji pasidarytų sunkiai Įveikiama yra grynas melas, 
tvirtovė Amerikos pašonėj. Toks Kubcs valdovų apsi
sprendimas tik patvirtina Amerikos vyriausybės nusista- sukalbėti su asmeniu, kuris 
tymo teisingumą, kad komunistinis šeimininkavimas Ku- L- Prūseika pažinojo L iepo- 
boje negali būti pakenčiamas. Maskvos įtaka turi būti penktosios klasės,
pašalinta iš Kubos. Pašalinta, bet kaip?

Dabar vykstantis aiškinimasis dėl balandžio 17 d.

Aš turėjau progos ilgai iš-

buvo L. 
kol jis buvo suimtas ir paso
dintas į kalėjimą. O ir suė- • 
mė ji ne “už revoliucinę vei
klą,” bet j>er nesusipratimą, 
arba, aiškiau pasakius, už 
tėvo laisvamaniškuma

J. V

VAISTŲ SIUNTIMAS 
LENKIJON

Balfo centre

virsų,
myn užtruko 15 minučių.

Pirmasis Amerikos astro-1 Kol kas galima pasakyti, 
nautas buvo iškeltas į er- i kad už Hitlerio baisybės at- 
dvę “viso svieto” akivaizdo- sakingoji vokiečių gentkar- 
je. Apie jo kelionę į erdvę tė ir dabar laikosi r.uomo- 
triūbijo visa spauda, jo kili- nės, kad tyla yra gera byla. 
mas i aukštybes buvo per te-;Juo mažiau prisiminsi, juo 
levizija rodomas visam geriau. “Kolektyvinės gė- 
kraštui ir gal 50 milionų dos” jausmas kur tai pasi
žmoniu stebėjo tą nepapra- slėpė. O tie, kurie daugiau- 

pastebėta st3 ivvki. Tuo žvilgsniu A. sia dejuoja dėl prarastųjų 
’ B. Shepard kelionė griežtai kolonijų lytuose, tie vis dar 

skvrėsi nuo rusų Gasarino nagus kramto, kad “fiure- 
kelionės i erdve. Rusai vis- rio” planai neišdėgė. Duok

L. Prūseikos tėvas buvo ka<Į ka* ku*"įe Lenkijos lie- 
pažangus žmogus, tai ir Le- tuviai pradėjo siųsti į Ame-
onas jau iš jaunų dienų ne- darė siaučia, apie jų as- jiems progos, jie ir vėl -jos

--------- tronauto kelionę jie pranešė 1 rytus.buvo bažnytinis. Mano r_ ... ............
kalbininko žodžiais, L. Prū- tai tie^°g suklastoti, kiti is- • t-k , k | ,
seika iskunde-'uolienai kaž rašomi nenormaliai dide- narau.iui tik t< u a, ka ta ne seiką įsku bę. policijai kaz kiekįams kitų recep. lione J>uvo baigta. ir pasiro-

tu daktaro
koks kunigas. Darant pas jįvienoj klasėj su juo mokėsi, 

kanu baigė gimnaziją, kar-
, , ... , tu nuvažiavo į Peterburgą
bandymo nepasisekimo, kaip tik ir pasitarnauja atsaky- studijuoti. Ta asmenį pats 
mui į tą klausimą “kaip?” Kiek jau dabar paaiškėjo, l Prūseika laikė vienu ge- 
bandymas nuversti Kubos diktatūrą buvo daromas neuž- niausiu savo draugų. Nuo sa- 
tenkamomis jėgomis ir be rimtos paramos iš pačios Ku- vęs pridursiu, kad mano po- 
bos gyventojų pusės. O tos paramos ‘.grįžtantieji emi- kalbininkas
gantai” vargu ir galėjo gauti Kubos gyventojų tarpe to- pojoje ir Peterburge
dėl, kad jie ėjo su Kubos valstiečiams ir darbininkams ^a’ dalyvavo socialistų vei- priklausiusiu tai partijai ir

Koks Kubos darbininkas kI°ie- K3 jis man papasako- todėl ištrėmė visam gyveni- ljenkl-10n 
io apie tų dienų L. Prūsei- mui į Sibirą.
ką? O iš tikrųjų tai būta vi-

dė sėkminga. Jei kelionė 
anie jąkrata raitas «a«invinie ei, LU daktaro paiaSO Vietoje.. a‘ . a.S U, n.\. ?u bedamas dentistės štamnu- 0Ul^ nepasisekusi, ame ją 

policijai įtartinais skaičiais, kertamas aentistes štampu nelojusi Bet
navardėmis ar iu n irm nsi n kas <lr SiaiS metais Balfe 11 iaPe JUL4 nc.njusi. nei pavaiaemi. ai jų pinnosio dantistė? nevvku toks slaptumas kelia itan-
mis raidėmis. Policija, o ve- £auta to= nentistes nevyku- » bolševikai na-
liau ir Drokuiatūra tuos sa- SUJ receptų per 40). Indivi- ™°’_kad 5al ,7 \Kai.Pa 

....... rašus palaikė socialdemo- <Iua.li’J siuntinių siuntėjai
anuomet Lie- ,katų organizacijos narių są- S“nwS barimui gai
erburge aktin- rasų, teismas jį pripažino STms,“fcSas vabt® •**- s,an,ai <larant

mažai viliojančia programa
gali būti suinteresuotas grąžinti svetimtaučiams jų nu 
savintus bankus, žemes, dirbtuves? Kubos politinių pa
begelių tarpe yra nemažai žmonių, kūne skaito dauge- tuvi w buv0 jis ir nesalėj' batj
it Castro vyriausybes pravestų reformų reikalingomis ir turtingiausiaS; todėl gyVen0 kaip minėta L u.
Kubos žmonėms naudingomis. Bet koks kėsinimasis į tas atskirai, o ne mokinių bute. da su jokia socialistu orea-_______
reformas gali tik sustiprinti Castro diktatūrą, o ne su- Mokėsi neblogai, ypač jam nizacija ryšiu neturėjo. Tai' Kiekviena

T 1 A T r* lizhx i vir^:ir\<x nr;- noL'O ] tn iivjrvcn vi/ r\ivvr\?

tebesiunčia kaip 
ir seniau, tik į Lietuvą be
veik neįmanoma vaistų pa
siusti.

Balfo Reikalų Vedėjas
Kun. L. Jankus

dauer. bet. slaptai darant, 
kodėl nepasigirti? Ir kas ži
no

kelti prieš ją Kubos žmones. Amerikos klaida buvo, kad 
ji iš emigrantų tarpo rėmė dešinesnius demokratus, pil
kus liberalus, kurie jau praeityje parodė, kad jiems Ku
bos valstiečių ir darbininkų gerbūvis mažai terūpi. Tuo 
tarpu Kuboje yna pažangių demokratiškų žmonių tiek 
darbininkų judėjime, tiek ir valstiečiuose, kurie kovojai 
prieš Castro diktatūrą todėl, kad Castro atsimetė nuo I 
savo pažadų ir pasuko į bolševikiškos sauvalės diktatū
rą. Tie žmonės Kuboje yra pei-sekiojami, bet jie nega
li susižavėti priešbatistinių laikų liberalų gražiais žo
džiais. Kova prieš bolševizman nudardėjusi Castro re
žimą galima laimėti tik Įtraukus Į kovą prieš Castro dik
tatūrą Kubos valstiečius ir darbininkus, o tam reikia, 
kad tų valstiečių ir darbininkų interesų atstovai stovėtų 
kovos prieš Castro priešakyje.

Ne tik Kuboje, bet ir daug kur kitur Amerikos 
politika siekia palaikyti “privačią Įmonę” ir tokią soci
alinę tvarką, kokia sprendžiamiems šio krašto žmonėms 
atrodo geriausia. O, jų manymu, kas gali būti geresnio 
kaip čia krašte esanti tvarka? Gyvenime betgi vienos 
šalies tvarka nesiduoda perkeliama i kitą šalį ir daug 
kur “privačios Įmonės” kultas ir baimė visko, kas tegu 
ir iš tolo kvepia socializmu, neranda pritarimo. Naujoji 
Amerikos vyriausybė, atrodė, suks kiek kitokiu keliu, 
bet Kubos avantiūra parodė, kad seni papročiai nelengva 
yra išgyventi. Gal Kubos pamoka padės padaryti revi
ziją tame klausime.

vyko kalbos, istorija, bet būta sąrašo asmenų, auko- puodus

LIETUVIŲ POEZIJA 
ANGLIŠKAI

Voyages Press leidykla 
šių metų pabaigoje išleidžia 
Green Oak, Green Linden
(Žalias ąžuolas, žalia lie
pa), lietuvių poezijos anto
logiją anglų kalba. Antolo- 
ją r e d a g uoja rašytajai 
Clark Mills ir A. Landsber
gis. Joje bus rinktinės liau
dies dainos ir atskirų poetų 
kūriniai. Antologijos paruo
šime talkininkaus lietuvių 
bei amerikiečių mokslinin
kai, rašytojai bei poetai.

Knygos kaina bus $4.50, 
bet užsisakantiems iš anksto 
knyga tekainuos $3.50. An
tologijos leidėjai tikisi su
rinkti bent 300 tokių prenu

meratų per ateinančias sa
vaites, nes tai Įgalintų juos 
padengti pradines spausdi
nimo išlaidas. Norintieji pa
remti antologijos leidimą 
gali užsisakyti ją iš anksto 
šiuo adresu: Voyages Preess, 

35 West 75th Street, 
New York 23, N. Y.

šeimininkė 
maišo.

PALAUK KOL JI PAMATYS JI. 
JIS JAI PATIKS!

Kiekviena moteris aukštai vertina te
lefono pratęsimą . . . ypač jei tai yra 
malonus Prince?** telefonas. Tai yra 
žingsnius taupantis pasikalbėjimo 
Įrankis, tinkamas kiekviename kamba-

NEW ENGLAND

ryje jūsų namuose. Dieną tai yra pa
togumas . . . nakčia didina šeimos sau
gumą. Dėl kainų ii* spalvų pasiteirau
kite Jūsų Telefono Biznio Ofise.

Iš kitos pusės, jei JAV 
mokslininku bandymas bū
tu nepasisekęs, anie tai kal
bėtų visas pasaulis ir daug 
kas turėtu progos pasityčio-

- ; ti. kaip tai buvo, kada Ame- 
kitaip ^ka nesėkmingai bandė pa

leisti Į erdvę pinnąjį savo 
- satelitą.

Žmogaus kelionei į erdvę 
pradžia padalyta. Tiek Ga- 
garino kelionė aplink žemę. 
jei ji tikrai įvyko, tiek Alan 
B. Shepard kelionė i erdvės 
pakraštį virš Floridos, yra

“Vilnies” langai
Lietuviai bolševikai Chi

cagoje turi stebuklingą, ar 
beveik stebuklingą langą. 
Jų laikraščio “Vilnies” re
dakcijos nariai iš ryto atėję 
prie darbo nežiūri laikraščių 
ir neklauso radijo, bet nau
jausioms naujienoms suži
noti žiūri į langą: jei langas 
sudužęs — bolševizmas lai
mi, o jei langas sveikas—re
akcija triumfuoja! Iš to lan
go pasiinformavę apie pa
saulio Įvykius, “Vilnies“ 
Andriuliai sėda prie rašo
mųjų mašinėlių ir pyškina 
žinias draugams kukurūz- 
nikams. ..

Jei manote, kad mes me
luojame, tai prašom pasi
skaityti, ką pats Andriulis 
apie tą informacini langą 
pa.-akoja “Vilnyje“ gegužės 
3 d. Jis rimtai rašo:

“Ir nesekant svarbesnių įvy- 
pirmiejl žmogaus žingsniai ki'j mes galėtume žinoti kada 
nežinomoj, žmogui nedrau- lietuvių reakcininkai Amerikoje 
eingoje erdvėje. Po pinnųjų labiau puola desperacijon. 
žingsnių seks kiti, vėliau “J‘e prisidengę nakties tamsa 
bus siekiama mėnulio, pla- daužo “Vilnies“4 raštinės lan- 
netų, o gal ir tolimesnių £us-

“Sudaužymas invazijos Kubon 
ir Prancūzijos reakcininkų su-

į dangiškų kūnų. Tokios ke
lionės dar vra ateities daly
kas, bet pirmieji ledai pra-M*™ susmukimas matyti pa
laužti, Žmogus jau sugebėjo didino jų desperaciją.
įssiverzti is žemės ir. nu- ‘Jie vėl išdaužė mums lan-
traukęs žemiškus saitus, jau (Pabraukta Andriulio).
Įkėlė koją j erdvių platybes.

Ištrūkti iš žemės ir pa
siekti tolimas aukštybes yra
sena žmonių svajonė, 
kų legenda pasakoja apie
įkaini? kelionė link saulės ir 
jį ištikusią bausmę. O kiek

Rodos aišku? Langai pa
informuoja ir Andriulis su 
Jokubka ir Joniku viską ži- 

Grai-Įno. . .
Langų daužymo “malo

numų” yra patyręs ir Kelei
vis, bet iš to mes nemokėjo-

rašytojų svajojo ir aprašinė- me padalyti marksistiniai- 
jo Įsivaizduotas keliones į ;-leninistinių išvadų apie pa- 
dausas! Dabar svajonės, šaulio įvykius. Įtarėme, kad 
pranašystės pradeda pildy- langus daužo bolševikai, bet 
tis, mokslas skina kelią Į er- už rankos nepagavai, nega-
dvę ir piimieji laimėjimai 
jau pasiekti.

•
Eichmanas ir vokiečiai

Izraelyje teismas nagrinė 
ja Adolfo Eichmano bylą.
Jis kaltinamas stovėjęs prie- 
šakyje nacių organizacijos, me( a 1O- 
kuriai buvo pavesta fiziniai 
išnaikinti visus vokiečių ga- 
lion pakliuvusius žydus.

Izraelio teisme pašaukti 
liudininkai nupasakoja vi
sas baisenybes, kokias nai- 
ikinami žydai turėjo pergy
venti. Ypač šiurpius dalykus 
liudininkai pasakoja apie 
Varšuvos, Vilniaus, Kauno 
ir kitų vietų žydų gyventojų 
naikinimą. Atrodo, kad Iz
raelis Eichmano byloje nori

Ii sakyti. Andriulis yra ne
palyginamai daugiau išsi- 
Įpiūsinęs—jis nepagavęs ži
no, kas langus daužo ir žino, 

- kaip langų mušimą surišti 
su pasaulio įvykiais. . . 
roras” yra veltas Nikitos

onir
_ YOU CAN

FOREST. 
FIRES'

J. D.
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Po Floridą pasidairius
Kai kovo 19 d. palikome ką reikėjo pervažiuoti šv. 

Lowell, Mass., snigo. Con- Jono upę, kuri teka iš pietų 
neetieut valstijoje sniego i šiaurę. Įdomus tiltas, visai 
jau buvo apie porą colių, ke- arti vandens. Matyti, čia

NEW YORK, N. Y. WORCESTERIO NAU.’* Jri'

vanduo nepasikelia, nes 
priešingu atveju jį nuneštų.

Sustojome Winter Gard
en prie Apopka ežero, gra
ži vieta. Dar vienoj vietoj 
sustoję pasižiūrėti, kaip jau
nos mergaitės visokių išdai
gų krečia plaukiodamos, ar- į 
ba geriau pasakius panėru- 
sios vandeny, traukėme prie 
Meksikos Įlankos—Tarpon 
Springs, Cleawater, nakvo
jome St. Petei-sburg- čia 
buvo migla, netoli tebuvo 
matyti.

Cypress Garden—viena 
gražiausių vietų, kokias Flo
ridoj teko matyti. Prie Wal- 
es ežero aplankėme Dai
nuojantį bokštą. Tai aukš
čiausia vieta Floridoj. Ap
link toli matyti apelsinų lau
kai. Pasigėrėję vaizdais, lei
domės Miami link. Perna
kvoję Cleuistone, pasuko
me didžiausio Floridos eže
ro Okeechobee pamatyti.

Tą dieną pasiekiame Mia
mi, ir vykome į Parrot 
Jungle. Tame gražiame par
ke išmokytos papūgos duo
da net visą pusvalandi užsi- 
tęsianti “show.”

Nakvojame Miami Beach. 
statų—nei tvartų, nei šie-Į Norėjome aplankyti buvusį į 
nui pastogių. Matyti, ten: bostonietį L. Stasiui}, bet' 
galvijai laukuose ganomi iš-1 negalėjome, nes vėlinomės 
tisus metus. Laukuose dirba ištisą dieną if mūšų jau Iau- j 
daugiausia juodukai. Jų gy- kė Ft. Pierce, todėl reikėjo 
venamieji nameliai labai pasitenkinti pasikalbėjimu j 
menki, sulinkę, sukrypę, telefonu.
langų ir dui-ų mažai kame Ft. Pierce praleidome po- 
matai. Bet visur stovi gra- rą dienų- Čia mano sūnaus

lias slidus, sunku važiuoti, 
bet reikia, nes negi grįši at
gal. New Yorke ir toliau ne 
snigo, bet lijo visą laiką, 
kol pasiekėme Virginiją.

Kai kitą rytą atsikėlėme, 
buvo gražus saulėtas lytas. 
Važiuojant matyti daug 
gražių ūkių, gyvuliai ganėsi 
laukuose. N. Caroline valsti
joje jau medžiai leido lapus, 
ūkininkai arė, akėjo, dide
lės bandos galvijų ganėsi 
laukuose- Nakvojome Flo- 
rence. Čia pirmą kartą teko 
pamatyti, kad pietuose me
džiai apkibę lyg kerpėmis.

Iš lyto lietus vėl pylė kaip 
iš kibiro, sunku kelią matyti, 
o kai susitinki dideli sunk
vežimį, tai tave apverčia 
vandeniu ir dūmais, kad 
jau nie nieko nebematai. 
Kelias daugiausia tik vienos 
linijos.

Piavažiavus pusę Georgi- 
jos, lietus nustojo, vėl saulė 
šypsojosi, čia medžiai jau 
su lapais, gėlės žydi, oras 
pavasariškas. Pietų valstijų 
žemės ūkiai kitoki negu 
šiaurėje. Ten matai tik gy
venamą namą ir dar kokią 
mažą pašiurę, jokių kitų pa-

PREZIDENTAS TARĖSI IR SU JAIS

Laoso. Kubos ir kitais svarbiais reikalais prezidentas 
John F. kennedy tarėsi ir su buvusiu prezidentu Her- 
bert H oo ver i u ((viršuje) ir su generolu Douglas Mac- 
Arthuru (apačioje). Prezidentas tarėsi su opozicijos 
žymiaisiais vadais, kad užsienių politikoje turėtų 
viso krašto pritarimą. Tuo tikslu jis tarėsi ir su buvu
siu prezidentu D. D. Eisenhoveriu, kaip ir su repu
blikonu partijos vadu R. M. Nixonu.

Elenos Urbaitytės paroda
Elenos Urbaitytės kūrinių 

paroda atidaroma Ruth 
Shei-man galerijoje (306 E. 
72 St.) gegužės 13 d. Paro
da bus atidalyta kasdien, iš
skyrus sekmadienius ir pir
madienius, nuo 12 vai. iki 
6 vai. vakaro. Paroda užda
roma gegužės 27 d.

Tai pirmoji E. Urbaity
tės jos vienos kūrinių paro
da Verta, kad ko daugiau 
lietuvių ateitų pažiūrėti, ką 
ta jauna menininkė jau yra 
pasiekusi, ir savo gausiu at
silankymu ją paskatintų dar 
didesniu pasiryžimu kopti į 
meno aukštumas.

MANCHESTER, CONN.

ninkas išėjęs airių “pame
džioti” ir jų visokių padau
žų surinko net 2 \

Kitą dien;- ’ -ėjas lietu-
buvo Meno Mėgėjų Ratelio YVį8 paleido, c irių

i j____ butą po kelis marius baustų

Gražu* Meno Mėgėjų 
Ratelio koncertas

Balandžio* 30 d. Worces- 
terio Mažojoj auditorijoj

choro, kuriam vadovauja 
muz. Jonas Beinorius, kon
certas. Be choro, savo gia- 
žiu balsu žavėjo ir solistė 
Stasė Daugėlienė, kuriai 
akomponavo jos dukrelė.

Į koncertą atsilankė ne
mažai, bet galėjo būti dau
giau-

Lietuviai didelėj miesto 
šventėje

paukštelių. Jie buvo nubau
sti, kai kurie gavo net 6 

kalėti.
Airis policininkas sako, 

kad jis daugiau lietuvių 
dėl menkniekių “netačys,” 
nesuims, nes jie, girdi, esą 
“smart.”

J. Krasinskas

GARDNER, MASS.

Mus supažindino ir su kai
_____kuriais mokyklos pareigū-

žūs automobiliai, ant namų uošvis prižiūri 7,700 akerių Pa^s- čia valgius gamino

MIAMI, FLA.

televizijos antena. vaisių ūkį. Dirba 65 darbi-
Kovo 21 d. 3 vai. po pietų ninku, daugiausia juodukų 

buvo Jacksonville, Fla., ir ir puertorikiečių, tik vvres- 
sustojome pas mano sūnų- nieji baltieji. Auginama o- 
Čia teko ilgiau paviešėti. ' renčiai, tendžierinai, citri- 
Mano sūnus dirba Bowles nos, greipfrutai. Nemačiu- 
karo mokykloj, tada buvo šiam tokio ūkio labai įdomu. 
Velykų atostogos, todėl jis Mus pavažinėjo džipu po tas 
turėjo laiko mus po Floridą platybes. Mačiau citrinų 
pavažinėti. greipfrutų didumo. Labai

Aplankėme Šv. Augustino Įdomi drėkinimo sistema, 
miestą, kuris laikomas se- Atsukai vamzdį ir teka van- 
niausiu šio krašto miestu, duo, nereikia pumpuoti. O 
Pastatai atrodo seni, gatvės tų visokių mašinų daugybė 1 
siauros, daugiausia tik i Grįždami pravažiavome 
vieną pusę _ tevažiuojama, Palm Beach, kur preziden-

ir patarnavo 
dūkai.

vien tik juo-

L- Paulauskas

COCOA, FLA.

nes susitikus kitą mašr.ną 
negalima prasilenkti. Čia

tas tuo laiku atostogavo. 
Matėme apsaugos policiją

didžiausia idomvbė šv. Mor- laiveliuose ir keliuose civi- 
kaus tvirtovė, kuri, sako, liai apsivilkusių sargybinių.
niekada nebuvo jėga paim
ta.

Palatka—didžiulis popie
riaus gamybos centras. Kal
nai popiermalkių—popie
rius gaminamas iš pušinių

Dar sustojome Dayton 
Beach ir Jacksonville Beach. 
Čia žmonės mašinomis pri
važiuoja prie pat vandens.

Jacksonvillėj mokykloje, 
kurioj dirba mano sūnus,

medžių. Įvažiuojant i Palat- buvo mums surengti pietūs.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro';
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs epiškas; 
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šakiniais meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezes valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug kitų Įdomybių! Se gražiai* paveikslai*.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
Kaina 75 centat

Gegužinė 21 d. gegužės
Lietuviu Darbininku Dr-£

-jos 36 kuopa sekmadienį, 
gegužės 21 d. rengia gegu
žinę gerai žinomoj ir leigvai 
pasiekiamoj vietoj—Kazio 
Hermano sode prie kelio Nr 
1, tarp Kays motelio ir Indi
ana River Trailer Park 
Frontenac. Jei kas paklystu, 
skambinkite telefonu NEw- 
ton 6-7959.

Pradžia 12:30 vai. dieną.
Kuopos vardu prašau vi

sus lietuvius—vietinius ir 
toliau gyvenančius—atvykti 
ir kartu su mumis praleisti 
gegžės 21-ją dieną. Visiems 
bus įdomu ir malonu. Mūsų 
šeimininkės svečius sočiai 
pavaišius gardžiais valgiais 
ir gėrimais, bus geras orkes
tras, galėsime smagiai pa
trepsėti polkutę ir klumpa
kojį.

Iki pasimatymo mūsų me
tinėj gegužinėj gegužės 21 
dieni.

J. Hermanas

PHIE BARČUS

“KELEIVIS”
<36 East Broadvray So. Bastosi 27, Mase.

Bus didelis banketas
Lietuvių Kooperatinė Ben

drovė gegužės 28 d. minės 
savo veiklos 30 metų sukak
tį. Tą dieną 1:30 Vai. po 
pietų Lietuvių salėje (24 
Golway St) bus didelis 
banketas. Jo meninę pro
gramą atliks lietuvių choras. 
Meninei programai pasibai
gus, bus pietūs.

Bendrovės valdyba kvie
čia visus vietos ir apylinkės 
lietuvius šitame bendrovės 
30 meetų veiklos bankete 
dalyvauti.

Bruno Lemežis

DAYVILLE, CONN.

Mirė K. Pauža

Balandžio 28-29 dieno
mis buvo “All-Amei ica Ci
ty Folk Festival.” Toj šven
tėj dalyvavo ir lietuviai.

Balandžio 28 d. prie mie- kad Chicagoje mirusi Vero- 
sto rotušės tautinius šokius njka Kačinskienė. Vėliau 
šoko 9 tautų šokėjai, jų tar- paaiškėjo, kad aš buvau su
pę ir lietuviai. Kitą dieną klaidintas. Ji gyva ir sveika, 
vietos dienraštis ‘Telegram’ į Labai atsiprašau, 
pinnąjį savo puslapį papuo-į _
šė mūsų skautų šokėjų ben- ■ Mūre
dra nuotrauka. Mirė ilgai sirgusi 67 m.

Sekmadienį popietėj bu- amžiaus Petronė Mudrienė- 
vo didelis paradas, kurio -šerkšnytė, kilu*iš Leipa- 
priešaky žygiavo Lietuvių lingio, liko vyras ir sūnus. 
Karo Veteranų būgnų ir tri- Balandžio 24 d. savo na
mitų orkestras, Mary-Ann muose rastas negy as 78 m. 
Rolan-Raulinavičiūtės va- amžiaus Jonas Družinskas, 
dovaujamas. Kitą dieną or- kadaise buvęs policininkas,

Suki y dau—Kač iuskienė 
gyva

Keleivio Nr 17 pranešiau,

kestro nuotrauką įdėjo jau 
minėtas dienraštis.

Toks jaunimo gražus vie
šas pasirodymas džiugina 
visus lietuvius.

Dėkoju šeimininkėm*

Keleivio skaitytojas Balan
džio 28 d. gražiai palaido
tas šv. Jono kalinėse. Velio
nis gyveno pas savo dukterį 
ir žentą Zinkins.

Balandžio 29 d. mirė Ele-
/Ylom ,r- ’ • r* ■P a "L *7

na ’ i iii.

Dėkoju sandariečių ban- amžiaus, ii. u; lėtus .urėju- 
keto šeimininkėms: Julijai si valgomųjų y<ų krautu* 

ras (Charles) Pauža, 83 me- Lendraitienei, Mari jonai vę Bondvil1 T ":o vyras, 
tų amžiaus. Liko sūnus Vy- Šukienei, Onai Juozūnienei, Camiški*
tautas (Killingly, Conn ) (Onai Šilinskienei už taip_____________________

sunkų darbą.

Balandžio 14 d. mirė Ke
leivio skaitytojas Kazimie

Pietūs Klubo savanoriam* . .
ir dvi dukterys: Mrs. Jean 

Balandžio 30 d. Lietuvių Sedouski (Kiflingly, Conn.) 
Klubas pagerbė tuos, kurie įr Mrs. Walter Bill (Jamai

ca. N. Y.), kuriems reiškia
me užuojautą.

RUMFORD, ME.

Tik jam nepatiko
Vienas sandariečių ban-į 

keto dalyvių, sutikęs mane,
savanoriškai savo darbu 
padėjo salę pagražinti.

Po gardžių pietų A. Kad- 
zel padėkojo minėtiems sa
vanoriams už jų darbą visų 
ietuvių labui ir pakvietė to- 
iau programai vadovauti E.

Verbilienę. Ji paprašė atsi
stoti tuos savanorius. Paki- ; . , . . .
o: J. Nevis, A Noreika, J. ^7}V1° skaitytoją Joną Zitine-
Truša, A. Sobol, T. Aleksy-i ii’ffnn?S i h r v’čiu. Maloniai su juo pasi-

AleU™ A Rem- ne ligoninėj. Jis tun broli k - Sakė reniai uorė 
Stanislovą Kiaurakį Roche- ?albejau b.ake’ s?",ai. nore' 
stery, N. Y- Gal jį pažistan- «*»»»»»» s»s>t.kh.
tieji praneštų jam apie bro- . Mal',nu 
i;,, bankete sutikti Joną Plese-no nelaimę. .^. o. .vicių. Eugemių Sinkevičių,

Susižeidė J. Kiauraki*
Šv. Roko Draugijos šei-i 

mininkas balandžio 17 d 
nuo

PHILADE ”4 ’/ , PA.

Ture jon-2 koncertą
Balandžit 15 d. šv. Ka- 

nevu naiviu, .uunęs «»«»«, zįmiero parapijos salėje bu- 
burnojo, kad bankete buvo diriguojamo
prisimintas dr. Jonas Šliū- 

’pas. Gaila, kad tas žmogus 
jau 70 metų pragyveno, bet 
mažai dar teišmoko.

Malonu buvo susitikti
Netikėtai sutikau Kelei-

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. AM 10?-7 FM 
Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio JO—J J vai. ryto. 

šeštadieni ie sekmadienį
nuo 8:30 iki 9:30 rai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. r. 

Tel.: HEn.lock 4-2413
B7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 

CHICAGO 29. n.L 
a»n..uw«nr.tfr.tun'.inaiiiiiaiakH

nas, P. Aleksynas, A. Beny.
Tada buvo paprašytos at

sistoti tos, kurios darbinin- 
cams pietus gamino. Paki- 
o: A. Norienė. A. Verbilie- 
nė, J. Nevienė, Valaitienė, 
Cadzelienė.

Kalbėjo Moterų 
nrm. J. Nevienė ir 

džius.-
Dalyviai buvo supažin

dinti su svečiais iš toliau: 
’igotais iš Chicagos ir jų 
dukterimi Satkiene iš New 
Jersey.

Choras dalyvaus Dainų 
šventėje

Lietuvių Choras dalyvaus 
Lietuvių Dainų šventėje 
Chicagoje liepos 2 d. Dabar 
įis uoliai tam ruošiasi.

Kaip buvęs senas Gabijos 
choro kūrėjas ir jo daininin 
kas linkiu mūsų choro vedė
jai ir choro dalyviams iš
tvermės ir sėkmės. Tikiu, 
kad jūsų pasiiyžimą Miami 
lietuviai tinkamai įvertins.

L. J. Stasiulis

F. Jurgelienė ir Stasiu- ’r. Stasę Mudėnw ir
lienė minėjo balandžio 25 4. Tai mus« ko,°

i j . nnnc umlzoioi
F Ra-- 8370 rno^inos mirimo

ną. Ji mirė turėdama 86 
metus amžiaus.

Klubo

J. Kaulaičia

TURIME LIETUVOS 
!CTOR!J *

die n’j°s likėjai.
J. Stukas rady* paveikslu*

Šeštadienį, gegužės 20 d. 
8 vai. vak. Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos salėje Jokū
bas Stukas rodys filmus, ku
riuos jis nutraukė būdamas 
Lietuvoje. J. Stuką pakvie-

Dar turime dr. V. Sruo- tė Lietuvos Vyčių 26 ir 116 
gienės Lietuvos istorijos ke- kuopos. Vyčiai ragina ko 
lis egzempliorius. Tai di gausiau ateiti tų filmų pa
džiausią ir visiems supran- žiūrėti.
tarnai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

GAVOME naują 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 5Sf puslapiai, kaina 
$7 00.

Lietuvio neužkabink
Worcesteiyje yra nema

žai lietuviško jaunimo, ne
mažai jų dirba įvairiose 
miesto įstaigose. Vien poli 
cininku yra apie 30.

Velykų vakarą buvo toks 
nuotykis. Pora įau linksmų 

j lietuvių eidami gatve už
traukė lietuviškas dainas. 
Airis policininkas juos suė
mė ir, nuvedęs juos į dabo
klę, pasigyrė lietuviui poli
cininkui J G., kad sugavęs 
du lietuviu.

Tada tas lietuvis polici-

vo Kaulinio 
sambūrio konc< rtas. Daina
vo labai gera', choras, ma- 
;yti, gerai pašė «ošęs, jo da
lyviai gražiai apsirengę, tik 
ne dirigentas.

Tik rusų, vokiečių, lietu
vių šokiai sugadino nuotai
ką, nes kitų tautų šokiai bu
vo nevykusiai šokami. Toks 
staipymasis tinka tik tiems 
Lietuvos naktibaldoms, ku
rie eidavo laukais bliauda- 
mi. Matytis, iš jų tų šokių 
menas ir paimtas

Butki*

MONTREAL, P Q.

Premiją gavo Ramonas
Montrealio Akademino 

Sambūrio paskirta Vinco 
Krėvės vardo literatūros 
premiją gavo Vincas Ramo
nas už savo apysakų rinkinį 
“Miglotas rytas.” Premija 
jam bus iškilmingai įteikta 
gegužės 13 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Iki šiol tą pre.ni ją yra ga
vę J. Aistis, J. Liekas ir M. 
Katiliškis.

ę”? od gavę us this
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žemėje, pačioje Sovietų Są
jungoje, net menkų dalykė
lių trūksta.

Tik kosmonautui 
išvažiuojamas kelias

Smulkmenos, bet be jų 
sunku apsieiti

(E) Sovietiniuose laikraš
čiuose užtinkama skundų 
dėl Įvairiausių “smulkme
nų,” bet tiems, kuriems šios
smulkmenos reikalingos, tai (E) Iš centrų i provinciją 
nėra ?m’ilkmenos. Pavyz- siunčiami “stebėtojai.” bu
džiui, Panevėžio rajono vie- rie turi žiūrėti, kaip vykdo- 
no ūkio darbuotojas skun- mi pavasario darbai ir sėja. 
džiasi, kad niekur nesą ga- Siunčia tokius stebėtojų bri- 
lima gauti geių arkliams padas ir Vilniaus radijas. | 
šukų. Tiesa, atveža šukų so- Kai jo brigada Alytaus ra- 
vietinės gamybos, bet jos jone rolėje aplankyti “švy- 
tarnauja vos porą dienų, tūrio” kolchozą, negalėjo jo 
Nukrinta rankenukė ir išira pasiekti, nes keliai neišva- 
visos šukos. Žinoma, šukos žiuojami. Reporteris lyg ne
menkas dalvkas, bet dėl ko jučiomis pajuokdamas visą 
sovietinė eamvba nepajėgia sovietinę tvarką, pastebi, 
pagaminti nė tokio menko kad šitą kelią nebent tik 
dalyko? Sovietiniai kosmo- “kosmonautai galėtų iveik- 
rautai skraido dausose, bet ti.”

ŽYMIOS MOTERYS SAVO ŠEIMOS TARPE

Apačioje dešinėje Anglijos karalienė Elzbieta H su vyru ir savo trimis vaikais 
gamtos prieglobstyje. Apačioj kairėj (eitono ministerė pirmininkė Sirimavo Banda- 
ranaike su savo dviem dukterim ir sūnum. Viršuj kairėj Amerikos iždininkė Eliza
beth Rudei prisiekia pradėdama eiti save pareigas. Greta jos anūkės. Viršuj deši
nėj prezidento J. F. Kennedy gydytoja dr. Janet G. Travel su savo 91 metu tėvu 
ir dukterimi. Ir užimdamos aukštas Getas moterys visvien lieka

Šukiai ir tikrove

ALT budi

Kasmet dar toli gražu iki laukia ir ukrainiečiai, gudai, 
gegužės pirmosios, Maskvoj gruzinai, armėnai ir daugy- 
surašomi tos dienos šūkiai ir lė kitų ru;ų pavergtų tautų, 
balandžio piadžioj visoj ko- To lauktų, jei būtų kam 
munistų spaudoj skelbiami, ir Tilžės-Karaliaučiaus lie
ps amo. e įmonėse, sovcho- tuvių ir vokiečių buvusių ko
duose, kolchozuose kompar- lonistų žemės. Deja, dabar 
tijos sekretorių skaitomi, ten jau tik “vyresnysis bič
iukių tai dienai šūkių prira- lis” Įsikūrė, tas “svieto ly- 
šoma galybės (šiemet jų bu- ginto jas,” kolonialinio ir im- 
vo 99:). Juos akyliau per- pei ialistinio gyvenimo šiste- 
skaityti susirinkimuose už- mą smerkiąs. . .
trunka virš valandos. Jie' Toliau tų sovietinių gegu- 
kasmet savo turiniu veik pa-žės pirmosios šūk-ių litanijoj 
sikartoja, tik kitais išsireiš- prasideda karšti sveikinimai 
kimais suredaguojami. 'sau, tai yra savai armijai, 

i Firmoje eilėj prasideda 'darbininkijai, Įvairiems 
tos šventės tikslo aukštini- |profesionalams, komunistų 
mas., paskui seka marksizmo partijai bei jos centro ko- 

.-leninizmo mokslo garbini- mitetui. Kitų šalių darbinin- 
inas, inųierializmo ir kolo- kan]s siunčiami kiek atvėsu- 

mializmo smerkimas. Ypačioj/, tik broliški sveikini- 
! šiais metais imperializmo imai Jau be žodžio “karsti.’ 
'ir kolonializmo smerkimas j Beje, tokios tautos kaip 
paryškinamas. s indų, arabų ir kitos Įvairių

Čia vieta sustoti ir apsi
dairyti, ar daug visame že-'Ja

'salynų spalvotos tautos, tarp 
ir “didvyriškoji” Kuba,

'mės rutulyje dar yra užsili-sveikinamos, 
kusių imperialistinių ir ko-j O ... Anglijos, Amerikos,

mamos.Balandžio 27 d. Amerikos bendra deklaracija, pasisakanti 
Lietuvių Tarybos vykdomasis už jų veiklos derinimą ir Jung- 
komitetas, nuvykęs j Washing- tinio Pabaltiečių Komiteto su- 
ton. D. C., aplankė valstybės de- darymą. (Deklaracijos tekstas 
partamentą, norėdamas išdėsty- spausdinamas kitoje vietoje), 
ti savo pažiūras opiaisiais tarp- Lietuviai atsilankė Latvių 
tautiniais klausimais, ypač tais, Pasiuntinybės priėmime; pana- 
kurie liečia Lietuvos laisvinimo šus priėmimas Įvyko Lietuvos
reikalą. Vykdomasis komitetas Pasiuntinybėje, dalyvaujant . _ v i - ---------------------- -------»--------
Įteikė raštą, adresuotą valsty- skaitlingai latvių grupei ir taip krypties spauda paminėjo J. Naujoka;, Y. Demb?kis, Kai kurios tų tautų nėra tu
bes sekretoriui, ir apie valandą pat keletui pareigūnų iš Ameri- dr. Jono Šliūpo gimimo 100 J. Šliūpas ii J. Širvydas. Tas .rėjusios praeityje savo vals
laiko kalbėjosi su atsakingais kos vyriausybės. metų sukakti. Čia dar velta atsišaukimas buvo atspaus- tybinio gyvenimo. Kitų tar-

prisiminti, kas kitų nebuvo dintas 1905 m. birželio 8 d. ipe (jai. esama puslaukinių '3av
ypač šiuo | “Kovos laikraštyje. genčių. O Lietuva naujai

pavergta, jos žmonės skriau-

iš to atsišaukimo. O prisi
minta todėl, kad ir dabar 
daug kas panašaus vyksta. 
Ana, Azijos, Afrikos tautos 

J. VLKS ištisus šimtmečius kitų verg-
. tos dabar jau tampa nepri- 

L i etuvių demokratinės kuri išleido įx) juo pasirašę klausomomis valstybėmis.

Ras kitų neprisiminta

departamento pareigūnais. Pasi
kalbėjime dalyvavo ALT primi- 
ninkas L. šimutis, sekretorius 
dr. P. Grigaitis, iždininkas M. 
Vaidyla. vicepirmininkas E.

pasitari-Lietuviškų veiksnių
dalyvavo VLIKo prezidiu-! pastebėta, o kas 

Lietuvos Laisvės Ko- metu žinotina.
me 
mo nariai.
miteto nariai ir BALFo 
dentas. Atsilankė ir

I

atsišaukimas buvo 
dintas 1905 m. birželio 

i “Kovos” laikraštyje.
Atsišaukime tarp kitko

prezi-: Dr. Jonas Šliūpas, lyg nu- buvo pasakyta, kad Lietuva 
Lietuvos j jausdamas, kad 1904 m. ki- vargsta ir stena po Masko-

Bartkus ir Lietuvių Infirmaci- pasiuntinys YY ashingtone J. Ka-,lusi karą SU Japonija Rusija lijos jungu jau 110 metų.
’ pralaimės ir galima Rusijoj RUSų ca!e Katrė Antroji pa- 
revoliucija, pasiuntė rastą vergė Lietuvą ir tos vergijos 
to meto Japonijos ambasa- darba toliau tęsė rusų carai 
doriui Washingtone, D. C. Povilas, Aleksandrai I ir II, 
Tame rašte jis išdėstė, kaip Mikalojus I ir II. Paskuti- 
rusų yra skriaudžiama lie- nį0jo biurokratija-valdinin-

jos Centro direktorė p-lė M. 
Kižytė.

Kitas šios kelionės tikslas bu
vo pasitarti su mūsų veiksniais 
ir sudaryti glaudesnius ryšius 
su latvių ir estų atsovais. ku
riems rūpi jų gimtųjų kraštų 
likimas ne mažiau, kaip mums 
—Lietuvos likimas.

Amerikos Latvių Sąjunga 
(American Latvian Association) 
turėjo VVashingtone savo 10 
metų sukakties kongresą, Į ku
ri buvo pakviesti svečiais lie
tuvių ir estų veikėjai.

šia proga Įvyko pasitarimai 
tarp trijų pabaltiečių organiza
cijų; vienbalsiai buvo priimta

jeckas.
, ALTo vykdomasis komitetas 
supažindino konferencijos daly
vius su trijų pabaltiečių grupių 
priimtos deklaracijos turiniu ir 
painformavo apie savo žygius 
valstybės departamente. Buvo 
patiekti ir išdiskutuoti visų 
veiksnių pranešimai ir priimtos 
kelios rezoliucijos, kurios bus 
paskelbtos atskirai.

Konferencijoj buvo draugin
ga ir darbinga nuotaika, ji su
stiprino visų jos dalyvių pasi
ryžimą tęsti kovą su sovietiniu 
imperializmu ir, kooperuojant 
su Vakarų demokratijomis, 
siekti pavergtųjų tautų išlais
vinimo iš komunizmo jungo.

džiami, turi 
tarnauti.

Jei kitos tautos išsijun
gia iš svetimo jungo, tai bus 
lemta ir Lietuvai nusikraty
ti maskoliais- Dr. J. Šliūpo 
žodžiais galėtume sakyti, 
kad tai nėra nepasiekiamas 
mūsų tautos idealas.

Kartu smagu prisiminti,

rusų imperijai

lonijas pamėgusių šalių? Iš ^ancūzijos tautoms linki- 
senesnių laikų svetimas že- ma JSyvendinti tautų di au- 
mes valdžiusios ir kitas tau- ^-"tę Sovietų Sąjungos 
tas išnaudojusios šalys, kaip jutomis. . . . Kuklus lmkė- 
Ispanija, Anglija, Belgija, ;Jimai?- • • * paieikstas tegy- 
Olandija, Prancūzija ir ki-j vu^a draugystė,
tos jau baigia tų kolonijų Taip pat draugystes pa- 
nusikratyti, o imperializ- £el(laujama is Suomijos, 
mas, kaip toks, tada savai- ^ve(Bjos, Norvegijos, Dani- 

•me pranyksta. Bet viena ša- ^Ob. Is*an<lijos. Piisimin- 
lis, kuri pradėjo kitas tau- 11 Austiija bei kitos išvar
tas vergti, jų žemes sau Įsi- dmtos valstybės, tik Belgija

inti dar prieš 4-5 šimtus P^u'šta.
netik kad neišsižada Baskuii pi asai ėda saviem?.

visoKie šlovinimai kaitų 
su “šlovinimu” ir sveikini
mu būsimam įudeni visasą- 

grobia *ir *tų žemių Uuti junginės kampanijos 22-am 
Toii šalis via Rusi- suxaziavimui-

metų,
imperializmo ir kolonializ
mo, bet dar su didesniu Įnir
timu stiprinasi, kitų žemes

vergia, loji saus yra 
jos imperija, dabar Sovietų 
Socialistinių Respublikų Są
junga pasivadinusi. Ir ją se
ka komunistinė'Kinija. 

Sovietų Sąjunga jau yra

Pabaltiečių deklaracija
giliaiEstų Tautinio Komiteto savo tėvų žemę ir yra 

Jungtinėse Am. Valstybėse, susidomėję jos žmonių liki- 
A menkos Latvių Susivie- mu ir
rijimas ir Amerikos Lietu
vių Taiybos vienbalsiai pri
ta konferencijoj Washing- .................... .. .. .
tone 1961 m. balandžio 27 v? 15 k,tų tl.cs,°-
d i girnų šaltinių vra gerai pa

informuoti apie komunistų 
KADANGI Estijos, Latvi- siautėjimą trijose Pabaltijo 

jes ir Lietuvos žmonės per valstybėse ir yra absoliučiai 
šimtmečius gyveno santai- priešingi jų ideologijai, sis- 
koje šalia vieni kitų prie temai bei metodam?, todėl 
Baltijos jūros:
KADANGI šios tautos da
bartiniu laiku j>ergyvena 
bendrą tragediją, jėga oku
puotos Sovietų Sąjungos ir 
okupacijos pasėkoje neteku
sio? savo nepriklausomybės besitęsiančią jų okupaciją: 
ii laisvės; TEBŪNIE NUTARTA, kad
KADANGI nuožmus Sovie- mes ryžtamės suvienyti mū- 
tu despotizmas pavertė šias sų pastangas dėl trijų Pa- 
tris Pabaltijo šalis negailės- baltijo valstybių islaisvini- 
tingai išnaudojamomis kolo- mo, kad jos galėtų vėl atsi- 
nijomis ir jo genocido poli- statyti kaip laisvos ir demo- 
tika gresia jų tautinei kul- kratinės respublikos pagal 
turai ir net jų fizinei gyvy- visuotiniai pripažintą tauti* 
bei; J

tuvių tauta, vergiami jos Rija labiaųaa subiaurėjusi. 
žmonės. Ji? Įspėjo Japoni- Lietuvos žmonės kandūs, 
jos ambasadorių, kad Lietu- kenčia ta? jiems daromas 
va siekianti savo valstybę skriaudas. 0 štai Amerikos, 
atstatyti. Europos kai kurios tautos

Deja, to jo Lietuvos isto- veržiasi i laisvę- Meksika, 
rijai vertingo dokumento vi- čili, Brazilija ir kitos tautos 
sas turinys nėra žinomas. JĮ jau savo atsiekė, tapo lais- 
gal būtų galima surasti Ja-Į vos. Europoje serbai, bulga-į e*na tuo tikruoju keliu, kuris 
ponijos ambasados YVash-irai, graikai ir kiti nusikratė ve^a I Nepriklausomą Lietu- 
ingtone archyvuose, jei juo-i svetimu jungu. Vienintelė vos valstybę.

'Maskolijos Hjggkog letena 
vergia kitas tautas. Ir lietu
vių tauta neša svetimą jun
gą. Bet ii Lietuvai ateina iš
silaisvinimo valanda.—sa
koma tame atsišaukime.

Maskolių valdžia giriasi, 
kad caras išlaisvino Lie
tuvos žmones iš baudžiavos,

O savo darbininkai Įvai
riais šūkiai? raginami dar 
sparčiau dirbti, dar daugiau 
aukotis kompartijos garbei 
bei planu ivvkdvnimui su 
kaupu ir pirm laiko.

99 šūkiai gegužės 1-siosvisą eilę tautų suvirškinusi
kad lietuvių ateivių tarpe ^uvusl° antfOJ<J. Pasau,11}1° dienos proga! Po tiek šūkių 
praeityje buvo kas budėjo karo. PasekoJe su jos ar bėfa ko ste^tjs jeį Ma-
visos savo tautos sargyboje, visais gyventojais Aavo.giu folijos JOS pavergtų tau- 
kas veikė ir kitus skatino vokiečių autonomine sritis. ;t žmonės klausia: O kodėlCmiivzv’ m il.-i *■maskolių jungu, lietuviams 
primestu, nusikratyti.

Ir dabar lietuvių ateivija

KADANGI estai, latviai ir 
lietuviai amerikiečiai iš sa-

se dar jis vra užsilikęs 
Trumpai apie to laiško pa
siuntimą buvo bene 1905 m. 
birželio mėn. ”Kovos” laik
raštyje paminėta. Ten pat 
buvo pasakyta, kad dr. Jo
nas Šliūpas gavo padėkos 
laišką už tą pranešimą- 

.Laišką pasirašė Japonijos 
ambasados sekretorius Hi- 

:oki.
Prie minėto Šliūpo rašto 

buvo pridėtas ir lietuvių tuo 
pačiu klausimu išleistas at
sišaukimas. Tas atsišauki
mas greičiausia buvo tas,

TEBŪNIE NUTARTA, kad 
mes pakartojame savo pro
testą prieš Pabaltijo valsty
bių laisvės ir nepriklauso
mybės sunaikinimą ir prieš

šią deklaraciją pasirašiu
sios, giupės pareiškia savo 
intenciją nedelsiant sudaly
ti ryšio komitetą, kuris bus 
žinomas kaip Jungtinis Pa
baltijo Amerikiečių Komi
tetas, kad jisai jieriodiškai 
susirinktu, svarstytu bend- 
ius reikalus ir problemas ir 
daiytų planus sėkmingai 
veiklai.

Tą deklaraciją ALTo var
du pasirašė pirmininkas L. 
Šimutis ir sekretorius dr. P. 
Grigaitis.

Latvių Susivienijimo var
du jo pirmininkas dr. P. Le- 

nio apsisprendimo principą; jinš.
KADANGI estų, latviu ir ir Pa»aiiau | Estų Tautinio Komiteto
lietuvių kilmės Amerikoj pi- TEBŪNIE NUTARTA, kad vardu jo pirmininkas Julius 
liečiai tebemyli kiekvieni šio tikslo siekdamos, trys, jKangur.

Šiaurės Kaukaze buvo iki 
vieno gyventojo po Sibirą 
išsklaidyti ingušai, kabardi
nai, čečėnai ir kiti, nuo neat- 
menmų laikų gyvenusieji 
šiaurės Kaukaze. Tiesa, tos 
Kaukazo tautelės nebuvo

krautuvėse mėsos nėra:
—J. Vlks.

LDD SUVAŽIAVIMAS

Kovos sunkios, priešas 
nuožmus, gerai šarvuotas, 
bet ir lietuviu tauta ir ios .
išeivija pažengusi pirmyn n^'. ^ai Ju? šaudžiau ne-
ir tvirčiau organizuota ne- ?* ga'ejo sudaryti pavo 

jų Sovietų Rusijos imperigu seniau.

AMERIKOS MOKYKLOS 
MOKO 80 KALBŲ

į Lietuvių D a r b i n inkų 
skaitlingos, viso jos gyven- I)raugijos‘kuop„ atstovų su
loju turėjo arti dviejų mRio-Įvažiavimas šaukiamas gegu

žės 28 d. 11 vai. Paknių va- 
sai"vietėje “Trakai” prie 
Thompson, Conn. (Prie ke
lio Nr 193, vasarvietės tek: 
Putnam YVĄ 3-2836). Suva
žiavimo dienotvarkė:

L Suvažiavimo atidan-

jai
Iš Krymo pusiasalio iš

kelti buvo iki vieno tenykš
čiai totoriai .gy ventojai ir po 
visą Sibirą išsklaidyti. Dingo'

?

bet atėmė jų spaudą, žiau- -------- visąMOirą issKiaifiyti. Dingo mas; 2 Mandatu komisijos
riai numalšino 1863 metų Kažkas yra pasakęs, kad Kazanės srities ural-totorių linkimas: 3 Sveikinimai žo- 
sukilirną, uždraudė steigti su anglų kalba galima pirkti autonominė sritis. Buvusi (jžiu ir raštu: 4. Mandatu 
draugijas, daiyti susirinki- bet ką ir bet kur, tačiau su- sovietinė Karelijos respubli- Į komisijos pranešimas: 5. Su
muš, net neleidžia savų mo- sikalbėti, o ypač pasikeisti ka paversta i eilinę admini-!važiavimo prezidiumo rin- 
kyklų atidalyti. j idėjomis, reikia mokėti ir stracijos sriti be jokios net Rimas; 6. Rezoliucijų komi-

Toliau tame atsišaukime kitM tautM ka,bM- Todėl da- kultūrinės autonomijos, nes!sįjos 'rįpkįmas; 7. Centro 
svetimų vietos gyventojai suomiai- konlįtetO apyskaita: 8. Kon- 

karelai išnyko. . . Dabar jtrolės komisijos pranešimas;
sa' 9. Centro komiteto apvs- 

iėmi- 
žumalo

O šių metų gegužės 1 d.
Maskvoj paskelbtas šūkis:

tarp kitko minėtini šie rei- bar yra skatinama 
kalavimai: Dvarai, pagro- ka^bW mokytis.
busieji lietuviu tautos že- Amerikos kolegijose da-1 Karelijos miškus kerta 
mes, turi būti grąžinti Lie-i^ai net 80 kalbų. Iš (vanoriškai iš Lietuvos at-j kaitos svarstymas ir pri
tuvos žmonėms:religijos lai- ^4 via pripažintos ypa- gabentas jaunimas. mas; 10. “Darbo” žur
svė; ten. kur tarp lietuvių ; tingai svarbios. Iš šitų pir-
gyvena kiti,—visiems lygios mon vieton išskirtos šešios 
teisės; teisė lietuvių kalbai; kaib°s: arabų, hindų-urdų 
pilna žodžio, spaudos, susi- (pagnndinėfc Indijos ir Pa
rinkimų laisvė; lietuvių tau-j k’s^ano kalbos), japonų, 
tos atstovų seimas Vilniuje: portugalų ir rusų. 
tegyvuoja lietuvių-latvių su-' Šita? kalbas studijuojan- 
vienijimas; tegu liaudinė itlems Modamos stipendnos 
lietuviška respublika Įsivieš- statoma sąlyga, kad 
patauja, neprigulminga nuo kandulatas, baygęs mokslus, 
maskolių, lenkų ir vokiečių
—tai mūsų idealas. Sakysite 
nepasiekiamas? O kas galė
jo tikėti, kad šimtus metų

reikalai:
priėmimą;

11. Rezoliucijų 
12. Centro ko-

“Pasaulio tautos, siekite, kad i miteto rinkimas; 13. Suma- 
visoms kolonijų šalims ir tau-invmai.

jtoms tuojau pat būtu suteikta į Kuopos prašomos pasirū- 
visiška nepriklausomybė ir lai- pinti kuo daugiau atstovų ir 
svė! Šalin gėdinga kolonialinės aukų atsiusti.
vergijos sistema!” ! Sveikinimus ir aukas su-

Tikrai tas pirnion galvon važiavimui siusti ir kitais 
tiktų Sovietų Sąjungai. Juk reikalais rašyti šiuo adresu:
Lietuva, Latvija, Estija lū- 
keriuoja, kada jos taps ne-arba stos valdinėn tarnybon.

Vokiečių, prancūzų, isoa- j priklausomos i/laisvos. To
nų ir italų kalboms moky- laukia ir Sovietų satelitinių

kiti svetimų vergiami laisvę tis stipendijų neduodama. ša]jų gyventojai, kaip len-
atgauss bujos jų respublikos, j------------------------------------------- kai, čekai, bulgarai, ramu- —
O Įvyko. švelnūs žodžiai laimi kietą nai, vengrai, albanai, ryti- Ne

Čia tik kai kas suminėta širdį

LDD Centro komitetas 
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass
LDD Centro Komitetas

kiekviena žuvis sriubai

nės Vokietijos vokiečiai. To tinka.

v
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—Mums jų nereikia, tėve.
—O kaip apie mane? Ar 

tu rokuoji, kad patronas ne
reikalingas?

—Aš nematau, kam jis 
būtų reikalingas, tėve. Juk 
prisipažįsti, kad laikei savo 
“patronu” šv. Jurgį. Lenkei 
jam galvą ir meldeisi. I)a-

NORVEGIJOJE
GYD. VL. K.

Bergen’**
Bergen’as antras miestas 

baigi popiežius pasakė, kad savo didumu Norvegijoj su 
tas Jurgis nėra šventas. Va-'115,000 gyventojų. Jis yra 
dinasi, tėvas meldeisi jam taip pat svarbus, kaip uos- 
be reikalo. Taip pat be rei- tas ir kultūros centras, 
kalo meldėsi ir milionai tų Į Įkuitas beveik prieš 900 
moterų, kurios Filomeną metų vieno norvegų kara-

(Tęsinys)
pirkliai negalėjo vesti ir net 
į šį namą negalėjo įeiti mo
tely s. Net lovos turėjo būti 
taisomos įkišus rankas per 
tam tikrą angą ties lova. 
Bet pirkliai (tur būt, kaip 
ir vienuoliai) nebuvo kvaili. 
Jie turėjo atsargires duris;

ti, nors niekas jos nematė n'zos pirklių valdomas iki 
nežino, kaip ji atrodė. Buvo (1760 metų. Miestas yra mu- 
atrasti nežinia kieno kaulai, ziko Grieg’o ir rašytojų Ib

seno ir Bjornsterne gimtinė 
ir žinomas kasmetiniu Grie- " ’ 
g’o muzikos, dramos ir fol
kloro festivaliu, paprastai

ir kunigai nusprendė, kad 
tai nukankintos Filomenos 
liekanos. O iš tikrųjų gal to
kios moteries ir būti nebu
vo. Kieno anie kaulai, nie-,įvykstančiu gegužės pabai 
kas nežino. Gal 1
gaus.

—Nu, argi tu sakytum, 
kad tai buvo ožkos kaulai?

TRIUKŠMAS Dėl MEKO

Harvardo universiteto studentai buvo pakėlę triukšmą 
dėl to, kad universiteto vadov ybė nutarė diplomus ra
šyti ne lotynu, tet ang:u ka.iui. Studentai dėl to šu
kė!* riaušes ir mušėsi su policija, mėtė i policininkus 
kiaušinius ir butelius. Studentams išsklaidyti policija 
pavartojo ašarines dujas. Paveiksle matome, kaip 
vier.ą triukšmadarį policija sodina Į savo mašiną.

—Sveikas gyvas, tėve!
—Jes, Maiki, aš dar gy

vas, ale šlėktai fylinu.
—Nesakyk “fylinu.”
—Nu, tai kaip?
—Sakyk, kad prastai jau- ir šventųjų, kurių Biblijoj 

tiesi. nėra.
—Maiki, Plungės parapi- —Ar tu šiur, kad Biblijoj

joj. atsimenu, žmonės gyvu- nėra šventųjų?

—Šventraštį jie žino la
bai gerai, tėve. Ir visas jų

ir ne žmo- goję ir birželio pradžioje.
Bergen’o vidurmiestis ap

link uostą smarkiai nuken- 
:tėjo 1944 metais, kai uoste 

—nesakau, tėve, stovėjęs amunicijos laivas 
nes nežinau. Gana to, kad susprogo. Nemaža gyvento- 
šventos 1 ilomenos jau nebe- jų žuvo šioje nelaimėje, o 
ra. V isos jos sto'vylos, visi taip pat buvo apgriauti 
paveikslai ir vėliavos ver- 3,500 namų. Šiandie maža 
čiamos iš bažnyčių laukan. tos pvogimo padaigų belikę. 
Jai parašytos maldos irgi Tą patį vakarą išeinu pa
braukiamos laukan. V os tik to sprogimo padarų belikę, 
šiomis • dienomis Bostono Oslo taip ir Bergen’as išsi- 
kardinolas įuosėsi pašven- statęs gražios gamtos prie- 
tinti jos vardu naują bažny- Jglobstyje. Apsuptas kalnų

lankytoja turėdavo bėgti 
tada, jei pirkly? būdavo sa
vo Hanzos perdėtinio neti
kėtai užkluptas. O pa-tara- 

atrodo, bandydavo pir
klius laiks nuo laiko, lyg au
klėtojas gimnazistus-

Visi Hanzos pirkliai bu
vo vokieč.ai. Jie išbūdavo[ 
10-20 metų Bergen e. Per 
tą laiką jie smarkiai pra- 
tuitėdavo ir vėliau grįždavo 
atgal į Vokietiją žmonos 

I ieškoti, nes norvegę vesti

tikėjimas remiasi šventi aš- čia Doverio miestelyje ir iš-,įį trijų'pusių^ o viena pusė
čiu. Dėlto jie nepripažįsta pardavė davatkoms 900 Fi- vandens išėjimas—uos- 

lomenų stovylaičių. Ar tai tas. Jame štai ir apšviesti 
ne komedija? Bet tai dar ne (laivai, o atkalnėje mirga 
viskas. Vienuolė Mane He-
len pašventė 45 metus savo Gatvėse nemaža

žiniai antkapių kryžiai pri- Grieg as buvo tik 5 pėdų 
mena lietuviškuosius. Baž- ir 2 colių aukščio ir pianinu 

buvo uždrausta. Iš viso nor- Į nyčįos vidus turtingu pirk- skambindavo atsisėdęs ant 
lių išgražintas. Vertingiau- storos knygos. Jo name da- 
sia esanti baroko stiliau? bar muziejus, kur via gaidų 
sakykla. Ant jos esančio? iš rankraščiai, škicai, nuotrau- 
medžio išdrožtos nekaltų kos, biustai, pianinas. Net 
mergaičių figūros turi dide- jo kelionių skrynia, švarkas 

į les krūtis. Altoriaus tripti- ii* kiti daiktai ten iš 
(gize- kas auksu išdažytas-

vegai tais laikais negyveno! 
toje pačioje miesto dalyje, 
kur pirkliai gyveno. Norve
gai prisilaikė kitoje miesto 
pusėje, vandens atskirti nuo 
Hanzos pirklių.

Pirklių mokiniai 
liai) miegodavo po du labai 

? trumpose ir uždaiytose, lyg 
,e į vištų laktos, lovose. Vienas

išstatyti- 
(Bus daugiau)

Grieg’o namuose
, Norvegų kompozitoriaus 

jų, net skylę įssigięzęs lo- Ejvavdo Grieg’o namai vra 
į vos sienoje, gal, kad dau
giau oro įeitų.

DARBININKŲ “LAISVĖ” 
SOVIETIŠKAME ‘ROJUJ’

netoli Bergen’o. Tuose na- Komunistu valdomoj Vo-

liūs vadindavo jautiais, tai- —Ne, teve, Biblija stačiai gyvenimo šventai Filomenai ypač prie elegantiškų vitri-iT?
oč nnnnvSpvjii tnViil 1_______!*• .1........ __________ _______1/nvnro • 1 ___________ • v’ , L1V1

tūkstančiai vakaro žiburių. įg įhL™ ni.-ldh, muose Grieg’as P^^avo kieti jos dalyje išleistas nau-
Caivėsp nemaža žmonių. I 1 . , . , . , " tik vasara? paskutiniais sa- jas “Darbo istatvmas.” kuris

gi aš nenorėčiau tokiu būti. draudžia daryli medalius 
Nu, ale tegul jau būna taip, šventuosius ir garbinti juos 
kaip tu nori, tegul aš būnu Antroj Maižiaus knygoje,
j,rastas jautis, ba 

velniop, 
—Kodėl velniop?

CVltituK7 ▼ XV VI*
vistiek

paskutiniais 
vo 22 gyvenimo metais. Dėl

jas "Darbo įstatymas,” kuris 
darbininkus visai pajungia 

jis negalėjo valstybės ir partijos koman-
Philomera, Powerful trūksta ir čia rimnazistišku P<?1 T*"1-’ Pa,uuu' šiurkštesnės Norvegijos žie- ial.

rdavėtosHolitu.” kain ir Daniios so- !!mos pakelti ir išvažiuodavo jame streikas—tai prie-
-ingas valstybei veiksmas, 

, , - ---- o- -------- namus todėl baustinas. įmonės dar---- ’/ltizvi ama ■ « > • . . c
pasiekiu vieną popieti su į bininkų teise spręsti kartu 

.r tuo budu atgaudavo turistų autobusu. Vadovas |su imonė? vadovybe eina- 
visiškai

žmonių, svarstykies, i<urios buvo
garbinti ir paraše knygą: nu krautuvių rajone. Ne- ejOp°į * aaja nesvelkatos

di,;1a«2.o . J * mos perkant, kitos parduo-St. Philomera, Pokeriui trūksta ir čia gimnazistiškų , 1 S1
i With God.” Ji išpardavė tos, “lolitų,” kaip ir Danijos so- Rbt

20:4-5 skyriuje, Dievas sa- knygos tikinčioms moterims stinėje. Trumpi sijonėliai, nenėsclu 
ko: “Nedaryk jokių pavy- 24,000 ekzempliorių. Ko kuodotos šukuosenos, auk- 
dalų nei atvaizdų, nei dan- tos knygos dabar vertos? gtais kulnimis batai. Kiek

ir norvegų žvejų būtagų zv ej ų uuia . kw. nors j ietus 
jie apipildavo Gvie vasaro3

—Nu, juk pereitą kartą tu guje, nei ant žemės, nei 
pats sakei, kad laikai mai- žeme, nei vandenyje. Ne- Amerikoje

dar ne viskas, vyresnės merginos jau rim
Grieg’o prote- muosius klausimus

ji taip rašo si visą gyvenimą. jau- ge” pasiūlyti, kaip “geriaujuos gaibinom ii matėm —As, teve. turiu tris Bi- .didelius pinigu-.. Dabar sĮ yajgjaį jj- gėlės. Pauosčiu nu- name nebuvo lokio ucme? u- 1 • v * ...- , * .y ,

juos bažnyčioj. Mano patro- blijas, trim kalbom, ir visosĮre’kės ’r tuos dargus ^Pritraukiau iki istorinio pasta- židinio dėl gaisro pavojaus >U( ama' su.-11 ges ion- dar ją atlikti, planą įspildy- 
- T* —___ *______ bnVun štai* ka rpiš-L « , « _ a \!r-» ziuuuu uei gaišiu pavuj^u.. chitu. vėliau PHSimetUSl ti.”ras sv. Jurgi? būdavo numa- sako tą patį. Apie šventuo- laukan. Štai, tėve, ką reis- į0 g i3_</ šimtmečio—“Ber-

levota? raitas ant žirgo, sius yra ir daugiau pasaky- 
smakui i nasms dūrė. O jei- ta. Pavyzdžiui, Dovydo 
gu jis dabar jau nebešven- psalmė, 97:7 perskyrime, 
tas, tai aš pasilieku be anie- sako: “Šarmaitis turėtų tie, 
kūno. Nu, tai pasakyk, kain kurie tarnauja paveikslam? 
dabar man reikės gvventi? ir giriasi stabais.”
Argi aš tikrai turiu būti
tas prastas jautis, kaip tu 
mane pavadinai?

—Ne, ne. tėvas nesi

—Maiki, 
žydas, tai 
žmogus.

—Apie medinius šventuo-

Dovydas buvo 
ne musu vieros

pra-
stas jautis, tiktai prastai sius. tėve. kalba ir pranašas 
jautiesi. Bet dėl šventųjų Jeremijas. Pasiremdamas 
rereikia taip jaustis, nes ir kitais pranašais jis aiškina: 
be ju galima gyventi. Juk Dievas jums sako, reimkite 
jie vistiek nieko mums ne-,pavyzdžio iš stabmeldžių.

i kia šventųjų garbinimas. 
Argi ne protingiau daro tie, 
kurie šventųjų visai nepri
pažįsta ir iš molio jų nelip
do? Dovydo psalmėse pasa
kyta protingai, kad tie, ku
rie tokius niekus garbina, 
turėtų sarmatytis.

—Užteks, Maiki, aš nege
rai fylinu- Būtų geriau, kad 
ateitu sūdna diena.

MĖSOS TRŪKSTA 
IR MASKVOJE

chitu, vėliau prisimetusi 
v n rn • ...... valgis buvo verdamas džiova ir palikusi tik viena

genhus. Tai grupe pilies is- kįtur; o žiemos metu pirk-:veikianti |(lauti o genatvė: _ 
yaudos pastatų is akmens Iiai daug laiko praleisdavo |je ,la|. įr reumatizmas pri- č 
(granito), kurie smarkiai; kūrenamame klube, kuris įdėjęs
buvo apgriauti 1944 metais į buvo kiek aukščiau nuo san-' '
amunicijos laivui sprogus dėlių kalno papėdėje.
Dabar jie remontuojami ir pfrklio ištaiga stiklu
pilies salių dar negalima 
matyti.

Prie uosto krantinės labai 
įdomūs seni sandėliai— 
“Bryggen.” Tai aukšti, siau-

skilta nuo didesnio kamba 
rio, su senomis registių kny
gomis. Jose surašytos žve
jų skolos pirkliams tų laikų 
pinigais, kurie, atrodo, bu-

Grieg’o namas medinis, 
.dviejų aukštų, ant aukšto 

aGjuolėto Nordas ežero krarto. 
" Jo buvusi studija žemai 

apačioje prie pat ežero 
kranto. Einant kitu taku že

li, bet nepaprastai ilgi me-ivo panašūs į dabartinius an- 
diniai trobesiai, sustatyti gliškus

mvn nuo jo namo, yra ir ta 
stati uola, kurioje via imū-

ti.”
Įstatymas numato, kad 

darbininkas gali būti siun
čiamas dirbti ten, kur val
džia nori, o ne ten, kur nori 
darbininkas.

, Apie darbo dienos ilgumą 
įstatyme nieko nesakoma.

Darbininkai būsią atlygi- 
rami ne tik pagal atliktą 
darbo normą, bet ir pagal 
gaminio kokybę. Vadinasi, 
darbininkas turės kentėti ir

duoda.
—Tai kam ju pristatyta 

bažnvčiose. jeigu jie būtų 
nereikalingi?

—Ne visose bažnyčiose 
jų pristatyta, tėve. Mormo
nu bažnyčiose nėra jokių 
šventųjų. Jie nė 
regarbina.

—Tai jie turbūt ne kata
likai?

—Tas tiesa, tėve, jie nėra 
Romos katalikai: bet jie 
>Ta krikščionys, ir iie mano. 
kad jie geresni krikščionys, 
negu katalikai.

—Tai kodėl jie negarbina 
Kristaus?

—Kristų jie garbina, tė
ve: bet jie negarbina kry
žiaus, ant kurio Kristus bu
vo nukankintas. Ir jie ne
garbina molinių bei medi
niu svertųjų, kuriuos gar
bina katalikai. Tokius šven-

nes žmonių padaryti dievai 
yra vieni niekai. Jie iškerta 
miške medi ir kirviu nutašo 
sau dievaitį. Paskui aptaiso 
jį auksu ir sidabru ir prikala 
vinimi?., kad nenukristų. Jie 
(negali nei kalbėti, nei paei- 

kryžiauš ’ ti; juos reikia iš vietos į vie
tą nešioti. Nepaisykit jų. res 
jie negali padaryti jums nei 
gero, nei blogo.

—O kas buvo tas Jeremi 
jošius, Maiki? 
ne katalikas.

—Jis yra skaitomas vie
nas iš keturių didžiųjų pra
našų, tėve. Kai jis gyveno ir 
aiškino Dievo valią, katali
kų dar nebuvo. Bet pagrin
dą krikščionybei padėjo ne 
katalikai, tėve, o žydai. 
Krikščionvs ir .-avo

Pereitame 
meryje buvo

Keleivio nu-

siena prie sienos. Iš tolo jie 
skiriasi tik savo smailiais 
stogais; be to, kiekvienas jų 
pavadintas skirtingu senų-

tuosius iie vadina stabais, 
o jų garbinimą—stabmeldy- ■ —Bet ar tu šiui
ste. kad šventųjų mum;

—Tai jie nežino šventikas-j kia?
L

laiškas iš Lietuvos, kuriame 
rašoma, kad sostines, ypač 
Maskvą, stengiamasi pagal 
išgales geriau maisto gami
niais aprūpinti- Bet ir ten 
dažnai tai šio, tai to trūk
sta.

Šiomis dienomis iš Mas- 
į kvos pranešama, kad ten,

. 1 ! kaip viena moteriškė išsi-
reiskusi, mes nebegauname 
mėsos, kai tik Gagarinas su
grįžo su savo sputniku.” Nė
ra mėsos valdinėse krautu
vėse, bet jos galima gauti 
turguje, tik ten kainos daug 
aukštesnės. Pavyzdžiui, jau
tienos svaras atsieina dau- 
Igiau re du rubliai. Tokią

4 .. L ,.\? kaina darbininkas negali’
neturėjo, bet pas,skolino is ncs vidutinįškaį (a.
žydų, pas tanuos jis buvo briko (|arbininkaf mė. 
vadinamas Jehova. Jelohim
ir kitaip.

isspausdintas , jų pirklių vardu. Tie sande
liai statyti tik prieš 250 me
tų, bet jie yra tokių pat ank
stesnių pastatų kopija, ku
rių amžius siekia viduram
žius.

Tokio Hanzos pirklio san
dėlio vaizdą geriau susida
rau aplankęs viename jų 
įrengtą Hanzos muziejų. 
Tas siauras namas yra trijų 
aukštų, o jo užpakaly lyg 
5-6 pan ašūs namai 
pridurti sandėliams, užtat

Iškimšta papūga puošia 
vieną kambari. Norvegų pa
tarlė sako, kad “nušauti pa
pūgą” reiškia ką nors gero 
gauti. Pavyzdžiui, sakoma, 
kad ta norvegė nušovusi pa
pūgą, kuri ištekėjusi už tur
tingo Steven Rockefeller.

Ant vienos sienos paka
binta didelė lempa. Ji bu
vusi vartojama laidotuvių 
metu, nes tais laikais buvo 
laidojama tik naktį. Neži
nau kodėl, nes nespėjau pa
klausti vadovės, bet gal ir ji 
nežirojo.. Ar tie pirkliai 
perdaug buvo bizniu užsiė
mę, kad dienos metu nega-

ryti jo ir jo žmonos pelenai, tada. jei dėl blogu mašinų 
Pats Grieg’as pasirinko šią ar kitų įrengimų negalės ge- 
vietą savo pelenams, nes jis ro gaminio pagaminti, 
pastebėjęs, kad art tos vie- Darbo unijos dar labiau 
to? krenta paskutiniai saulė- įpareigojamos žiūrėti sovie- 
lydžio spinduliai vasaros tinės valstybės interesų, o 
vakarą. ne darbo žmonių reikalų.

Maiki,
nerei-

jis labai ilgas. Tarp dviejų lĮėjo savo draugo palaidoti? 
tokių namų esąs, siauras Išeidamas iš muziejaus, 
dengtas kiemas taip pat ne- pastebiu nemažą suns būdą, 
paprastai ilgas. Tuo kiemu kiurioje kaikada namo sar- 
prekės būdavo padedamos į ?° gyventa.
užpakalinius sandėlius. ! Nueinu kalno atšlaite iki 

To namo, kur patys šei- akmeninės bažnyčios su įdo- 
mininkai Hanzos pirkliai miu šventoriumi. Tai sena

nesj teuždirba 50-80 rublių. ®7e"° fu £v? . «izeliais' ' kUri°'e "
ipnekis yra ištaigingas pa- zos pinaiai

Riedantis akmuo niekados 
pauga.

Han- 
melsdavosi. O

“ gal ano meto sąlvgas. Kei- šventoriuje prirista daug 
ne»- sta, bet pirklių luomas bu- granito antkapių, kurie di- 

vo panašus į vienuoliu— dėsni už įprastinius. Gele-

KELEIVIO
KALENDORIUS lS6l METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, jį tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Del pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl ž; miai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
toja: tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adiesu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------:------- South Boston 27, Mass.

f



Puslapi? šešta”

BRONIUS BRIEDIS

KFLFTVB. SO. BOSTON Nr 19, Gegužės 10, 1961 
■ 11 11 “

Jis mano gyvenimas
* TTes/uy” ‘

Bet kiek visai nekaltų ii- neturtingų studentų kasmet 
netenka bendrabučio. Jie, neturėdami iš ko sumokėtiį 
brangią nuomų mieste, nelegaliai, kaip ir aš anksčiau, gy- [ 
vena pas draugus bendrabutyje. Miegama po du, o sustū-1 
mus dvi lovas, po tris ir keturis šaliniais. Badas geležį 
laužia. Ir šitokie studentai, norėdami atsimokėti už pada
rytus anksčiau prasižengimus, savanoriais važiuoja Į ’ 
Kazachstanu, ar į kolūkį statyti kiaulidžių, aišku, vasa
ros atostogų metu. Ne tik tie vadinamieji prasižengimai, 
bet ir nepasisekusi sesija (blogi požymiai) juos stumia 
į savanorius. Mat, savavališkas pareiškimas dirbti vasa
ros metu yra “progresyvus reiškinys aukštosiose moky
klose” ir už tai blogiau besimokantiems studentams vieną 
pusmetį mokama stipendija.

Tačiau trokštantiems žinių, kelias yra atviras. Kiek
vienas fakultetas turi savo skaityklą ir biblioteką, o cen
triniuose universiteto rūmuose veikia centrinė skaitykla 
ir biblioteka. Knygos yra nuomojamos nemokamai. Iš 
knygų saugyklų galima užsisakyti net senų ‘“buržuazi
nių laikų” raštų, bet tarybiniam studentui jas reikia mo
kėti vertinti komunistų partijos nurodytų gairių šviesoje,
o kas to nemoka, tam tų laikų literatūra neprieinama.

♦ * *
Mūsų kambaryje visi vyrukai buvo linksmų plaučių 

ii- todėl sugyvenome gerai. Kaip taisyklė, turėjome visi 
šeši slapyvardes, tiksliau pasakius, pravardes. Buvo vie
nas Magister orimus, aš Magister secundus (bet neužte
ko vien to, greit aš iš Gūželio virtau žiuželiu), trečias 
Scriptor magnus ir t. t. Ir šitie šeši XX amžiaus romėnai 
pagal komunizmo dėsnius, pristigus pinigo, dalinosi pa
skutiniuoju duonos kąsniu. 444-o kambario gyventojai 
ranka rankon pakeldavo sunkumus ir visi kaip vienas 
linksmindavosi šviesiomis laimingomis valandomis. Jei 
pilvas tuščia;, įveržiamas, jei pilnas, atleidžia-

— L't '-' i • • : n.-. "• Atnrt .t t ."■-•’-.mA l/airiXX1<V> Ui . ' . . ~------■■.vvrTiv rvcnįy i/iuiioi.
Ir man prireikt; s s -riskit ti. verkiau. Iš tų draugu
romėnų liko tik kei eta eilučių:

Lik -veikas, lik sveikas žiuželi!
Laimingos kelionės, brolau!
Ko bėgi į tolimą kelią?
Sustok, ar kur bus tau geriau?

Draugų tu tokių neberasi,
Ir lovų tokių kur matei?
Paskui gal po laiko suprasi,
Kad svetimas oras — nuodai.. .

Čia švokščia klevai kreivagumbiai 
Prie pil kių tyliais vakarais ...
Čia laukia tavęs Valakumpiai,
Kai nugara gaubiąs garais.

Kur eisi ir ką tu surasi 
Rūsčiųjų kryžeivių šaly?
Paskui gal po laiko suprasi,
Kad grįžt’ atgalios negali.

Šnarės svetimi vasarojai 
Svečiosios šalies pakeliuos,
O šauks tave žemė gimtoji 
Ir Nemunas žydras vilios.

Gal būt, per sapnus geltonkasė 
J klubą “arklių” šauks tave,

, Ir tu gal po laiko suprasi,
Kad kelio neliko pas ją. . .

Lik sveikas, Magister secunde!
Išskrisk, jei išskristi turi. . .
Tik atminki laimingom sekundėm 
Keturi
Keturi 
Keturi. . .

MOTINĄ PRISIMINUS

Pus močiutę augau, vargo nežinojau . .

PAS MOTINĖLĘ

Oi, tai buvo pas močiutę 
Dukružėlei gera būti—
Anksti kelti nerūpėjo,
Vėlai gulti nereikėjo.

Tik reikėjo atsiminti.
Kaip kaselės susipinti,
Kaip veidelis nusiprausti,
Kaip drobelė plona austi,

Kraut kraitelis, laistyt gėlės— 
Tai ir visas rūpestėlis.
Taip tai buvo pas močiutę 
Dukružėlei gera būti,

Kol jaunoji nežinojo,
Koks bernelis ją viliojo;
Taip tai buvo, kol mergina 
Bernužėlio nepažino.

Kazys Binkis

Kūdikystes sapnai

siu Garnio dainą,—nori?” 
—“Noriu,” atsakau kiuk- 
sėdamas per ašaras, nes tą 
dainą motina man dažniau
siai dainuodavo. Verpdama 
motina supa mane savo ko
jom, o malonios dainos gai
da tarsi lepina ir liūliuoja 
prie miego. Man taip gera, 
taip jaučiuos laimingas ir 
ramus! “Garnys, garnys tas 
ilgakaklys!”—girdžiu jau 
snausdamas taip maloniai 
skambančius ir plaukiančius 
dainos žodžius. Greitai už
miegu ir jaučiu tik, kaip 
mane motina neša lovon, 
šiltai apkloja ir, peržegno
jus mano galvą, grižta prie 
savo darbo . ..

PATIEKALAI, KURIŲ 
NEREIKIA VIRTI

Motinai Lietuvoje KNYGOS JAUNIMUI
Sengalvėle Motinėle,—
Nuvargusios rankelės. . .
Juodų kančių naštas pakėlei 
Su rožiniu ant kelių. . .

MOTINOS DIENA
Motinėle auksakalbe,
Tu esi mums brangi,
Kai pas tave gyvenam,
Skaisti vr’ padangė.
Kai tavęs neteksme,
Tada mes suprasme,
Kad pasauly kitos meilės 
Tokios jau nerasme.

Tavo meilė amžina,
Ji nesuvedžioja,
Nuo gimimo iki kapo 
Vienodai globoja.

Tu pasaulio ugdytoja,
Mokykla pirmoji.
Tu gyvenimo takelį 
Vaikeliam; pakloji.
Tad pagerbkim motinėles 
Joms tą skilią dieną.
Dovanėlėms ir žodeliais 
Atsiminkim jas kiekvieną.

Barbora Jaunai!ė-Krušinienė ! Pakalbinkim draugus, pa-
_____________________ žįstamus ir kaimynus užsisa-

Ačiū už aguonas, bet norėčiau kyti “Keleivį.” Šiemet kai- 
duonos. na dar tik $4.03 metams.

ĮDOMIOS ir NAUDOJOS KNYGOS

Pačiam Skr.iL’? ir Sitam Dovanoti

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos aeskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau
žau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
Šias jaunimui tinkamas kny
gas :
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
ps!., kaina $1.30.

PAŠA K i:eIr,S, A. Giedrius,
knvgeje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl. kaii.a $2 00 

i\’AKTY< KAKAaišKiLv)?:-. Liu- 
■ '.‘j lV,vy.iėoo apy-aka. ICs ps»., 
1 a;n» ............................................... $2.00

. ĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
r ••'<! a;<y>a aitės vaikams, t>9 psl. 
kr»ir.» . .......................... $1.50

DVYNI KĖS. N. Butkienės a- 
p--s- kaitės vaikams. 34 psl..

..................... ?l.00
SINDGADO N". Q- 

TYRIAI, įdomūs pasakojimai 
j i, iUS ps!.. kai

na  

VATKO SVEIKATA. n»ašė dr. V. I LIETUVA BUDO. 3tejx.no Ka’rio 
Tumėnienė. <Jau<r svarSiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 r»L 
kaina ........................................ $1.25

labai vaizdžiai ir įdomi;, i parasvti 
atsiminimai, kaip Lietuva ke'ėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena r-oga. gražiais kietai* vir

šeliais, iliustruota. 416 pcslu.nių. 
didelio formato. Kaina .... $5.50

DIENO IANT. “k”ygneAių karaliaus*' 
sūnaus Kinro KieBnSo įdomu- atsi 
minimai. 4nJ nsi.. kaina.... $6.60

1905 METAI. Kioro Bielinio atsimi- ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio

Saldi varškė su uogomis
4 uncijos varškės, pusė 

uncijos cukraus pudros, tru
puti- vanilino, 2 uncijos uo- 
trų arba vaisių, druska.

Varškę pertrinti per rieti, 
pridėt sumaišyto su cukraus 
vud- a vanidne, truputį drus- 

ir i maišyti. Tada sudėti 
varškę Į sarotinį indelį ir 
a Lakui ją apdėti šviežias 
nuplautas uogas: žemuoges, 
avietes, vyšnias (be kaule
lių) arba konservuotus 
vaisius.

Žalių vaisių arba uogų 
kompotas

I svaras uogų, (braškių, 
žemuogių, aviečių, vyšnių, 
slyvų arba jų mišinio), pusę 

5VS- svaro cukraus, 12 uncijų vy
no (nebūtinai), citrinos sun
ka arba rūgšti druska.

Uogas nuplauti, supilti 
ant riečio ir leisti nutekėti

Kasjtojas aunas DiuuuA3 ji- KriiCSiynų tave vCZfi. Ii vandeniui (iŠ SiVVU iSiiiiti
yra sukūręs šį kūrinėlį, pava- skui ilgai dar buvai nesvei- kauliukus). Vandenį su cu- 
dintą Motina. Jį skaitydamas kas: po metų pradėjo kilotis krum pavirinti 5 minutes, 
kiekvienas prisiminsime savo ant kaklo ir rinkų votys, supilti vyną, išspausti citri- 

maniau, kad jau tikrai mir- nos sunkos fr ataušinti. Tą
si, ir marškinėlius baltus bu- da uogas sudėti į vazelę ir 
vau pasiuvus. —“Ar tuos. užpilti drungnu sirupu. Vis
ką ir dabar šventėms vii- ką atšaldžius patiekti į Sta
kių?” klausiu motina, lą.
“Tuos” atsako ji ir ima ma-____________________
ne ant kelių. “O kur aš bū- SVEIKINIMAI MOTINOS 
ciau buvęs, jeigu bučiau nu- DIENAI
miręs?”—“Aukštai' danguj,
pas Dievulį.”—“Ar ir bal
tais marškinėliais visados

ii -

vaikystės dienas ir jas lydė 
jusią motinos meilę ir globą. 
Keturiolika metų teturėjo ra
šytojas Jonas Biliūnas, kai 
mirė jo motina. Neilgai ir jis 
gyveno, tik 28 metus.

MOTINA

“Mama, valgyti noriu!” 
prašau, nepaspėjęs įeiti pir-

‘Žiburių” Bendrovė Ka-
• j j ,IT nadoje Motinos Dienos pro-

k,o" „ ? ^‘P llgal lak-|buciau vilkėjęs? - Tau :ga gIeido sveikinimo korte.
stei?” rūsčiai, bet kartu rū
pestingai sako motina: “ma
tai, visas sušalęs, net pamė
lynavęs.”—“Buvau pas Pe
trą: senutė lėlę parodė. . 
atsakau greitai alsuodamas. į liūs turėčiau?” — “Turė- 
Noriu nusivilkti savo žipo- |tum.”—“Tai kodėl, mama. 
ną, bet jokiu būdu negaliu aš nenumiriau?” klausiu.
ištraukti iš rankovės rankos. į tarsi gailėdamas, kad taip 
Motina meta verpusi, prie- neatsitiko. “Gerai, vaikeli, 
jus nuvelka mane,—žiponą kad nenumirei.—argi nebū- 
padeda ant lovos, kepurę i tų buvę gailu manęs palik- 
pakabina kablin ir eina prie įti?” sako jausmingai moti- 
krosnies; tenai paima bliu-jna, spaudžia mane prie sa- 
džiuką ir įpila man šiltų už- vo krūtinės ir bučiuoja man

tenai būtų daug gražesnius ,es su Janin0 Nallinės ei.
davę, — tenai būtum kaip lėraščiais: 
aniolėlis, nes visi maži vai
keliai. kurie numiršta, anio- Motule mano
[lėliai; esti. —‘Ar ir sparne- Tavo žvilgsnis — saulė tka!

Lūpų žodžiai — rožėm šneka. . . 
Amžiais žydi širdyje 
Karaliūne lelija!

nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Raina ........................................ SS.fO

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. žu. o i- 
domūs atsiminimai, 477 psl kai
na ........................ ............. $5.00.

PASAULIO LIE fUVTŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis. daugy
bė žinių lietuviu ri angių kalbomis 
apie lietuvius vriame pasaulv. 

464 psl. Kaina ....................... 86.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir »«’reda«ja»’o Jonas Ba- 
Ivs. 472 dainos su gaidomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim- 
butienj. J. Gimbutas. J. Lingis. J. 
Balys > J. Žilevičius, S26 esi., 
kaina ........................................ $5.00

LENGVAS BUDAS IŠMOKTT ANG
LIŠKAI. Geriaosias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškų- nusikal 

bėjimus. Kair.a ................... 5 5 Cnt.
M ARI.BOR OI IGH'S LITU U A NI A N 

SELF-TAVGjtt Y. Inkionė ge
ras vadovėlis I.et'.ivij; ka'bos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14, 
psl., kaina ........................... $1.25

istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽFMfi DEGA, J Savicko karo metų 
(1939-’. 945) užrašai. Pirmoji <ia- 
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an-ŪLA

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiš ial parodo. ko;p keitėsi visuo
menės santvai ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct.

MOJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie falo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.90

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. ISO psl. Kair.a .. $2.00

BARABAS, Pa«n Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina .......................... $2.25

ŽE.4AITC9 RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12S puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct

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

DEMOKRATINIO SOČI A T.f ZMO CEZARIS. Mirko Jesulič romanas

baltintų batvinių. Išalkęs ir galvą. Paskui rūpestingai
sušalęs, valgau kaip šieną apžiūri mano kaklą, galvą, 
piovęs. Pabaigęs persižeg- [ir veidą, ar nėra tenai kokio > 
noju balsu ir iš palengvo, bi- skaudulio ar žaizdos, ar ne

susikūliau belakstydamas, 
atsega ir atraito mano marš-

Ir viskas liko prisiminimu, brangiu, negrąžinamu, 
nepakartojamu: Lietuvos padangė, Vilniaus universite
tas, studentiška šeima, viskas kas buvo neįkainojama ir q 
miela.

(Galas)
1961m. sausio 18.

VISUR MATOMA MOTINA

Negęstąs žiburys tamsoj, ir saulė — dieną—
Tai tu esi, motute, kaip pilka gegutė,
Visur vis matoma, visur vis girdima.
Prie lopšio, ant kapų, tyloj ir mgiapiūtėj.

Mes neverti kančio- taip prakilnios per amžius,
Mes neverti t’c < akių ii žilo plauko.
Visur vi; matomo, visur vis budinčio:
Prie lopšio, an. kapų, tyloj ir rugiapiūtėj.

Faustas Karia

jodamas pasirikti, ir einu į 
motiną. Prisiglaudęs ir pa
dėjęs ant jos kelių savo gal- ikinią rankovę: iš abiejų pu- 
vą, tyliu ir klausau? tik, šių aiškiai žymios nuo buvu- 
kaip romiai ir vienodai 

į ūžia ratelis. Taip gera prie 
motinos! Ji viena ranka ver
pia, kita glosto mano galvą.
Pirkioj daugiau nieko nėra:
“Mama, ar ir mane senutė 
atnešė iš upelio? ”klausiu 
ja. “Tai kaipgi, vaikeli,— 
atnešė,” atsako motina. “Ar 
ir tada buvo taip šalta?”—
“Labai šalta buvo, vaikeli, 
labai... —“Kaip tai nesu
šalau?“—ateina man min-reikšmės, bet jaučiu, kad 
tis, o motina ne tai man, ne būsiu nelaimingas: pasida- 
tai pati sau viena kalba to-ro taip graudu ir skaudu, 
liau: “Tu gimei pavasarį, kad, prisiglaudęs prie jos 
prieš pačias Velykas; silp- krūtinės, pradedu balsu 
nutis toks buvai, tarėm, kad verkt “Cit, vaikei,” maldo 
negyvensi; tą pačią dieną ji mane: “aš tau padainuo

siu vočių įdubusios užgiju- 
sios žaizdos. “Iš čia net kau
lelis iškrito, kai trūko vo
tis,” kalba motina, čiupinė
dama atsikišusi ir skaudan
tį guburėlj. “Nebus iš tavęs 
artojas,” tęsia ji gailestau
dama toliau; “būsi ubagėlis 
ir duonos negalėsi sau užsi
dirbti, ir skriaus tave, mažą
jį, visi. . . ” Nors nesupran
tu gerai motinos žodžių

JUODA. BET VĖSI

New Yorke buvo rodoma di 
juoda, bet vėsi suknelė, ku
rią malonu nešioti karštam 
orui esant.

PRADAI. Populiari ir naadincr j 
knyga šių dienų klausimams su i
prasti. Kaira ........................... 56c i

VEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1°35 metų Šuva Iki 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 
psl. Kaina................... ... $3.60

VEMUNO SŪNŪ2 Andriaus Value- 
ko romano antS-ji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.06

IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėloiimeri pagrin
dai. Paulius Galan-5, didelė kny
ga su daugybe paveik«l»i. gerame 
popieriuje. Kaina................... $8.55

MAURUO.IU TAKELIU. K. B
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš A—or;V,>s lietuvių gyve
nimo. 179 psl., kaina ........... $2.00

MKRA TEISYBfi ATIE SOVIETE
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdvrrrc praktika 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

4EPRTKI.AUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 233 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

R ROMOS POPIEŽIUS YR.a KRI. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigą* M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
pal., didelio formato, gera poDie 
ra. kaina ......................................$2.50

KęDftL AS NETIKIU T DTEVĄ ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arp-umen 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

ALT0RT1J SESftLY. V. Putino-My 
kolaiėio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vien* 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis 
Kaina ................................. $6.00

tri įose dalyse, kiekviena dalis uo 
42. »ra visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
V. Michelsonienė, 250 įvairių ’ietu. 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
182 puslapiai, kaina .............. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina.........................$2.50
KISS IN THE DARK. .1. Jazmino 

anglių kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
tok3 tvanas bū’i ir kų apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina ......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOI^ 
ŠEVIŽMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt-

SOCTALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina .............................25 Cnt

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. T rumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu- 
voie. Kaina .............................25 Cnt

LIETUVOS SGCTALDEMOKR ATŲ 
PARTIJCČ5 PROGRAMINfiS GAI. 
RfiS, 32 oal., kaina....... 25 Cnt

'LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės gaio 1795 metais. 
Parašė Jonai Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 

.............. >10.00
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;

KELEIVIS 
<30 E. Breadvay -------l—-
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nyba pradėjo leisti biuletenį Konsulatas įieško 
ispanų kalba. Taigi dabar _____

.......... . .. ... . . bus leidžiama periodiniai Balčiukonis Bronius ir žmona
Malonu dirbti, kai ir kiti reikia jiems didesnes erd- biuleteniai apie pavergtos JuHja gyvene Montevideo, li

tavo darbą vertina vės. Tuos šokius jie šoksiLietuvos gyvenimą, mūsų rugYajuje.
. —- ----  iWashingtone ir neabejoti- ]aiSYinimo pastangas ir lai- ceponka Aleksas, kilęs nuo Ra-

Taip kalbėjo Bostono na, kad jie ir šiemet ten tu- svojo pasaulio lietuvių gy- dviliški©
Tautinių Šokių Sambūrio lės tokį pat užpelnytą pasi- venimą penkiomis kalbomis Dapšys Stasvs Mykolo sūnus iš
vedėja Ona Ivaškienė praei- sekimą kaip pernai. '—lietuvių, anglų, vokiečių, šinkaučiškio km./Pakruojo vai.,
tą sekmadienį sui-uostame Į Gražų mostą padarė Sam- itajų ir įspanu. Klovainių parapijos

VIETINĖS ŽINIOS ĮVAIRENYBĖS šimčių. Ašigaliuose nakčiai ten- Įfa. (jauĮį KeleiVlO 
ka 22f< , sutemoms ir aušrai— 17 1 J • Af

------------ 27% ir dienai—51 nuošimtis t\.G,l€tluOniį ltfol M.*
Akiniai nuo saulės buvo žino- bendro metu laiko.

mi senovės Egipte jau prieš 3
Rytinėj Alžerijoj, Meskutino 

vietovėje, yra gamtos virtuvė.
Karštoje versmėje, panašioje Į 
didižiuli akmeninį katilą, nuo-

tūkstančius su viršum metų. 
Aišku, juos nešiojo tik farao
nas ir jo dvariškiai, nes jie kai
navo labai brangiai. Londono
nacionaliniame muziejuje sau-Datos verda vanduo. Vos tik nu-

Sambūrio pokylyje. Tikrai būrio vedėja iššaukdama į 
tas pokvlis rodė, kad jos sceną tas šokėjas, kurių tė-
darbą bostoniškiai kaip pri- vas ar motina (o Ivaškų ir Ryšium su Kubos įvykiais Gedgaudienė^uodeškaitė Ona
dera vertina ir remia. Juk Dambrauskų atveju abu) VLIK’o pirm. d r. A. Trima- iš Mariampolės apskr.
jame svečių prisirinko kūpi- yra šokę Sambūry, ir joms kas pasiuntė telegramas Gruzdytė - Padagienė (Pada-
na didžioji So. Bostono Liet. prisegdama po gėlelę. Tai JAV prezidentui J. F. Ken- v Marijona ir dukterys Ma- 
Piliečių Draugijos salė. Tiek Jūratė Dambrauskaitė, As- nedy ir Kubos laisvės kovo- rįjona jr paulina.
retai kada tesusirenka. ita Danasaitė, Nijolė Ivaš- tojų vadui Jose Miro Cor- Jaunutis Jonas> knes nuo Rad.

Gera organizatorė ir jauįkaitė, Daiva Kleinaitė, Dan- dona, primindamas paverg- viliškio
didele praktiką turinti Sam- 'guolė Skabeikvtė ir Vilija tųjų tautų skaudžias nuotai-

Telegramos dėl Kubos E.-mantas Kazys, kilęs nuo Ra
dviliškio.

gomas vienintelis tokių akinių 
egzempliorius, rastas Tutancha
mono kape. Akiniai susideda iš 
poros rudų stiklų, į kuriuos įly
dyta bronzinė vielelė.

Eikinaitė. Jos dar tik lietu- kas ir reikalą tvirtesnės lai- 
viškai tebekalba ir tik lietu- kysenos.

Vyt. Alseika vyks i 
Vokietiją

ciai ir savieji. -------- --------
.1

Pirmą karta matėme šuo-Į.. .. x . .... . _ ...
miu šokėjus, pašokusius 4lal.m« Alse,ka su?ltare s" }LIK..° 
savus šokius. įdomūs buvo dallno- Ir 38 13 1° Mukiau prezidiumu ir netrukus is-

būrio vedėja visuomet mo
ka paruošti įvairią ir įdo
mia programą. Tokia ji bu-lv^kus šokius tešoka. 
vo ir ši kartą. Ja atliko sve-! Po programos svečiai link- 

■sminosi kaip kas išmanė. 
Virbickienė su Januškevi-

Paprotys nežinomąjį asmenį 
vadinti N N kilo iš senovės Ro
mos. Tai lotyniško posakio “no- 
men nescio” (nežinomas var
das) pirmosos raidės.

žmogaus galvos plaukų kie-

Mikužaitė - Degutienė Danutė, 
buvusi Belgijoje.
Vitkienė-Klikunytė Pranciška,
Petro Vitkaus našlė iš Smulkių ki§ nepastovus. Blondinai turi 
km., Nemakščių vai., jos sūnus apie 80.100 tūkstančiu 
Domininkas Vitkus, ir dukterys plaukUf jr jfe yra plonesnif ne_ 
Fiorence ir Grace. brjunetųr kurie turi apie 150

leidi virvele į vandenį mėsą, ji 
po kelių minučių ne tik išverda, 
bet net pasisūdo, nes vanduo 
turi savyje valgomosios drus
kos.

Kupranugaris numalšina troš
kulį jūros vandeniu, nežiūrint, 
kad vanduo sūrus. Kitiems gy
vuliams ir žmogui toks van
duo troškulį tik padidina.

JIOKAI

“Keleivio” kalendorių 
1961 metams galima gauti 
pas platintojus šiose vieto
se:

Binghampton, N. Y. pas
J. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Baltimorę, Md. pa*
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.
Worce«ter, Mat* pas

K. P. ŠIMKONIS 
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Sųuare 
Kalendoriaus kaina 75 cnt

l
v'k

Profesorius klausia studen
tą: “Kokia bausmė yra numaty
ta už dvipatystę?”

“Dvi uošvės.“—atsakė stu
dentas.

Policininkas griebė muzikan
tą, kuris grojo be leidimo gat
vėje.

‘‘Lydėkite mane,” pasakė jis 
muzikantui.
♦ “Su mielu noru,” sušuko mu
zikantas: “‘ką, pone policininke,

J ieškojimai
t,.ą apiei juos zi- tūkstančių plaukų. žmogaus 

plaukas yra labai tvirtas: jis 
gali išlaikyti iki 4 uncijų svo
rio. Vieno plauko amžius svy
ruoja nuo 2 iki 4 metų, o augi
mo greitis nevienodas, greičiau
siai auga plaukai tarp 16 ir 24 
metų.

ramieji maloniai prašomi atsi
sukąs su pieštuku, bet bu- vyks į Vokietija dirbti VLI- liepti: 
vau patenkintas laimėjęs. K’o informacijos tarnyboje. CONSULATE GENERALjų šokiai ir jie patys. Sep

tynios poros ir visos jau su-. 
augusiu ir r.et senstančių.1, , ... , . .
bet nesivaržančiu tautinius‘^keY.lc,us; kuns 15 kl^ s“‘ 
šokius šokti ne tik savo. bet lln,10 ,s‘,auk? P5’
ir kitų malonumui. Ta gru- ĮaPkrau^ .sta!« ,r P?e ---------
pė kaliu su mūsiškiais daly-Pa?k'le&tl.k^ n0*eJa:dls’ Azijos Tautų Anti-Ko-
vaus ir IVashingtone visos kal^ r>u'^s skautų tuntinin- muniSĮįn^s Lygos pakviestas

Laimingesnis buvo M. Su-
SIDZIKAUSKAS

MANILOJE

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

ŽALGIRIO MŪŠIS

-okiu k,a5’ ,savo1 teisę P*rl*i.do Pavergtųjų ‘Tautų Seimo 
jie skauteJP5’ kunos patenkin- pirmįninj<as v. Šidzikaus- 

rengia panašu pokylį, ku- jto\? aisinosĮ- kas balandžio 27 d. išskrido
įname atsidėkodami šok?0 a.zVs f!.a7 dalyvauti Lygos kongrese,
mūsiškiai. \e.lka. UA Pare^tb 1SĮ Kongresas vyko gegužės 3

Kita maloni viešnia buvo k°kl d’ FiliPini* sostinėje Mani-
Stasė Daugėlienė, padaina- I??* ?_? IoJe- Kongreso darbotvarkė-
vusi 3 dainas. Jai akompo
navo jos dukrelė Rūta.

Viešnios buvo ir solistės

Amerikos 
šventėje

tautinių 
Ši šeštadieni

Iaik^ IIi!,ha.tas Sambūris, je-komunistinfe
Reikia linkėti Onai Ivaškie imperia

lizmas bei jo taktika Azijo-

kiekvienas turėtų žinoti.
Neturintieji laiko storų kny
gų apie ta Lietuvos istori- n;..rusių .. ..
ios svarbų ivylė skaityti r“"' vab^!ų> I
šioj knygelėj' raį tų, ką n,s"» paufacn’- 20 I

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis".

Knygelės kaina 50 centų.

Įvairių gyvių yra apie milio-

Ieškau Alfonso Padrašėio, kilusio ii 
Gargždų, į JAV išvykusio turint tik 
4 metus amžiaus. Jo motina Ona 
Steponiukė-Padraštienė Amerikoj iš
tekėjo už antro vyro—Jono Geibio ir 
1928 metais, su dukrele Ona, grįžo į 
Gargždus. O ieškomasis Padraatis 
pasiliko Amerikoj. Gyveno, rodos, 
Kenosha ar Racine, Wis. Jis pats, jo 
giminės ar pažįstami, maloniai pra
šomi atsiliepti adresu:

Jonas Steponas 
S2 Berestort Avė.,
'loronto, Ont., Canada (20

Iš jų 750 tūkstančių norite sudainuoti?”
Šv. Raito Tyrinėtojų 

SKELBIMAS

ku n 5unsi.es110’ dai ,m.etus nePa‘je ir kovos su komunizmu
šokėjos Lorita ir Maneikytė. ! tai-ptautinis solidarumas.

Svečiais jau reikia laikyti L’-
Giedrę bei Gintarą Karo- i ’ j y_?ag

u iti, ° Jau naujų šokėjų jai ne- y Sidzikauskas grižo ge
11
sus. Seniau jie Sambūiy j 
gražiai šoko, o šiandien!
Gintaras traukė smuiku, se-'
sers pianu palydimas. j --------

Bet gal didesnis dėmesys Atnaujinta VLIKo pataria- 
buvo sukauptas į patį sam- moji politinė komisija 
būrį. Juk jo čia buvo per 50 VLIKo prezidiumo pas- 
asmenų, o žiūrovu tarpe tangomis yra atnaujinta pa- 
riau? tėvų ir artimųjų. Jiems Į tariamoji politinė komisija, 
visiems rūpėjo savųjų pasi-lg. m. balandžio 30 d. Conti- 
rodymas. Bet ne tik jiems nental viešbutyje Washing-

tuos INFORMACIJOS

gužės 9 d.

SKAITYTOJŲ BALSAI

REMEMBER 
CANCER’S 
SEVEN A
ItilIGCD

rūšių žuvų, 13 tūkstančių rūšių ! 
įvairių žinduolių ir t. t.

Pusiaujyje (e k v a toriuje) 
nakties laikotarpiui tenka 40 
bendro metų laiko, sutemoms ir 
aušrai—109' ir dienai—50 nuo-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

džiugu buvo žiūrėti, kaip 
jaunimas gražiai šoka ir de
klamuoja.

Visų piima pasirodė pa
tys “didieji”—4-5 metų šo
kėjai, šokėjos. Jie. pasipuošę 
tautiniais drabužiais, darė 
tikrai nuostabų vaizda ir 
niekas nekreipė dėmesio, jei 
kuris- jų sukosi ne į ta pusę, 
į kuria reikia.

Po jų pasirodė vienos 
kiek didesnės mergytės ir 
pagaliau visas pulkas jau 
gerai išmankštintų berniu
kų ir mergaičių.

Visiems, ne tik tėvams, 
širdį kuteno klausantis, kaip 
vos kelelių metų Daiva Iz- 
bickaitė, Rinite Adomavi
čiūtė, Laima Baltušytė gra
žiai eilėraščius sakė. Ne
trūks mums gražaus žodžio 
meistrų!

Vyriausiems čia mažai te
buvo vietos parodyti, kaip 
puikiai jie moka Linelį, Mi
kita, Malūna šokti. Tam

ton, D. C., įvyko pirmasis 
tos komisijos posėdis, ku
riame dalyvavo VLIKo pre
zidiumo nariai—piim. dr. 
A. Trimakas, vicepirm. J. A. 
Stikliorius, sekr. H. Blazas 
ir komisijos nariai: A. Bar
zdukas, dr. D. Krivickas, dr. 
J. Pajaujis, dr- A. Sužiedė
lis, K. Škirpa, dr. V. Vilia
mas.

Posėdžio pradžioje VLI
K’o piim. dr. A. Trimakas 
padarė pranešimą apie VLI
K’o veikla ir dabartinę situ
aciją. Vėliau plačiai disku 
tuotas santykių su paverg
tuoju kraštu klausimas. 
VLIK’o patariamosios poli 
tinės komisijos pirminin kr 
išrinktas anksčiau tokias 
pat pareigas ėjęs dr. D. Kri
vickas, sekr.—dr. A. Sužie
dėlis-

Išėjo Eltos informacijos 
ispanų kalba

VLIK’o informacijos tar-

Gerbiamoji redakcija,
Aš noriu paklausti, ar dar yra 

gyvųjų tarpe iš tų, kuriems 
1901 metais kun. Juozas Kaula- 
kis ir jo sėbrai gegužės 1 d. šv. i 
Antano bažnyčioj skaldė galvas ! 
už tai, kad jie nenorėjo savo j 
bažnyčios užrašyti airišiams.

Aš jau 82 metus baigęs, esu 
vienas iš tų. Ar bėra daugiau?

Jei ne daktaras Jonas Šliūpas, 
gal ir šiandieną visi lietuviai čia 
būtų Romos pastumdėliai. J. 
Šliūpas ragino tautiečius steig
ti savas nuo Romos nepriklau
somas tautines parapijas, staty- X 
ti bažnyčias sau. o ne airišiams 
ar kam kitam. Tuos. kurie Šliū
pui pritarė, anuomet kunigai 
praminė šliūptarniais.

J. P. Trakimas
VVoodbury Heights. N. -J.

SIGNALS

Iltausulbleefet 
or discharge

2 A lump or 
thiekening in the 
breast nr elsevhere I

3 A sore that 
does not heal

4Change in bowel 
er bladder habits

5 Hoarseness or 
cough

6 Indigestion 
or difficulty 
io swal!owing
Change in a 
vartormole

gota year dectnr to 
learirfiti
AMERICAN CANCER SOCIETY

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed 1 y INTOGRIST)

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalviu
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blanką

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

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

l

'l

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

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA I
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$4.00.

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

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j

Skotiškas jumoras
Londono geležinkelio stotyje 

prie kasos langelio prieina žmo
gus ir klausia:

—Prašom pasakyti, kiek kai
nuotų mano mirusio tėvo nuve
žimas į Edinburgą ir atgal.

—Ir atgal?—stebisi kasinin
kas.

—Edinburge gyvena keturi 
mano broliai ir aš norėčiau, kad
jie dar pamatytų mirusį tėvą. siūti .am ycraia. - Luko 23
■•r____ -_ . • ... Ztiionvs ir ireltK-jo išzi-dinti J,Manau pigiau bus nusiųsti nu- jįe kr... gaivas ir išjuokė ii. Ty
rusi tėvą. negu jiems keturiems čiuodamies jie šaukė kad jis nuliptų 
........ . . nuo kryžiaus, jeijru tikrai buvo Pie-

pirktl bilietus į Londoną ir at- .\o Sūnumi. Jie sakė: ‘Jis vadinosi 
kitų išganytoju: pata Si.vęs negali iš
gelbėti ; ir ‘Jeigu Pievas yra jo Tė
vas, tai kodėl jis neateina ir negalb- 

,sti jam?’ “Jis pasitikėjo Dievu: te- 
rakalbinkim draugu*, pa- gul jis dabar ji išliuosuoja, jei turi 
. • Į 1 jame pasimėgimo: nes jis juk sakė:ZĮttamu* ir kaimynu* uz*i*a- Aš Dievo sūnus.” (Mato 27:43) Jo

ŽMONĖS DALYVAVO JĖZAUS

jM k ka,-.
kurio jie „aip

.t.du, arti pcic jo 
šydam: jo, Kad jeigu 

jgelt.-jo kiti---:.-, tu tegul daour g< 
t i p ■ t . i: sau. l ., e ta s pa. u > • - , * ,.r.

‘.s i J z .-. Žydu Karalius *- 
iepi kiyžiau.s v:rš

j jo galvo u ulo 27• ) 1 uom: jis
reiskf. . :p jis r.ar ic.s.na Jėzų ir jo 
įk-'-sc. iotoju.- ; b t sr jis turėjo išdil
dyti Dievo tiksiu. Ir vė! kareiviai ,.p-

jUO.\ j
te 
rŠ -

ii
:b
i-
-ii

<š-

juokė -lčzu, vadino ka:..ilumi ir

gal.

\ D-RAUGAMS ,R i g6 ®^dway’ Boston'

Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuota* z
iGAVĖJAS NIEKO NEMOKA

Visuose mūsu skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą me- ; 
džiagit moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo šutau- •

[ pysite, negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reik- t 
? menu tinkamu siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. Į
j Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy- j
i kitę arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

PASSAIC, X. J. 176 Market St.
DETROIT. MICH. 6440 Miehigan Avė.
U ATERBURY. CONN. 6 John Street 
PHJEADELPHf A 23, PA. 530 West Girard Avė.

428 Springfield Avė.,

[ 
ž 
ž
t NEWARK 3, N. J.
'( VEW YORK 3, N. Y.
( BROOKLYN 7, N. Y. 

BROOKLYN 21, X. Y. 
CHICAGO 22, ILL. 
CHICAGO 20. ILL. 
CLEVELAND 13. Ohio 
PATERSON 1. X. J. 
LAKEWOOD, N. J. 
VINELAND. N. J.

JO Second Avenue 
600 Sutter Avenue

566 Wil?on Avė.
2222 W. Chi-aeo Avė.

2439 West OBth Street 
26X3 W. ’4th Street 
99 Main Street 
126 <th Street

Td. GR 2-6387
Tel. TA 5-8050 

Tel. PL 6-6766
Te!. WA 2-4035 

Tel. BĮ 3-1797 
Tel. AL 4-5456

Tel. DI 5-8808 
Tel. HY T-5290 
Tel. BR 8-6966

Tel. WA 5-2737 
Tel. TO 1-1068 
Tel M U 4-4619 
Tel. 70 3-8569

COSMOS TRAVEL BUREAU
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ 
I LIETUVĄ

apžiūrėk
Aplankyk gimines 

ISpecialinčs grupinė* kettonėto
lėktuvais ar laivais

SPECIALI KELIONĖ
SU M. S. BATORY 

I LENINGRADĄ
Lie*M 11 d. — 19*1

We«it landis Avė. (Grerk Orthodox Building)
PITTSBURGH 3. Pa. 
toORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN. Conn. 
HAMTRAMCK. Mich 
SAN FRANCISCO Calif. 
ROCHESTER. N. Y. 
GRAND RAPIDS. MICH 
JERSEY CITY. N. J. 
ATHOL. MASS.

1015 East Carson St. Tel.
174 Millbury Street Tel.
6 Day Street Tel.
9350 Jos. Campau Tel.

2076 Sutter Street 
583 Hudson Avė.

414 Scribner Avė. N. W
75 Bright St. kampas Jersey Avė, 

61 M t. Pleasant St.

HV 1-2750 
SW 8-2868 
LO 2-1446 
TR 3-1666

Tel. FI 6-1571 
Tel. LO 2-5941 j 
Tel. GL 8-2256 •

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeitadieniala 
ir sekmadieniais

Vietų skaičius ribotas 
KREIKIA Rezervaotia I* ANK STO j. t . ■ — — i i .
įMes taip pat padedam atke
liauti jūsų giminėm iė USSR;

SMULKESNIU ir PILNESNIŲ 
INFORMACIJŲ 

rašvkite ar skambinkite
JCOSMOŠ TRAVEL BUREAU. Ine

45 We*t 45tk Street
New York 36, N Y.
Tel. Orele 5-7711

iSENIAVSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biuras

kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4.00 metam*.

2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti
Kaip yra galima išvengti arba 
išsigelbėti nuo ontros mirties— 
išdėstymas su prirodymais. I>a- 
bai įdomu žinoti kiekvienam vy
rui ir moteriai. Galima užsisa
kyti pas D. DISKEVICIŲ

<98 N. W. 108th Street 
Miami 50, Fla.

Siųskite devanų siunti
mu* giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines i* Lietu
ve* nuolatiniam apsigyveni
mai ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
ne* Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

kūnas buvo nuliesėjęs; ir jam nuo
gam esant ant kryžiaus, buvo galim* 
suskaityti visus jo kaulus (Psalmas 
22:18) Norėdami padidinti jo fręd*, 
jie prikalė jį ant kryžiaus tarp dviejų 
žmogžudžių, kurie abudu lojojo jį, 
kartu su kitais, kurie buvo jo žudy
tojais. Bet tame visame tapo išpil
dytas šventasis Raštas; nes parašy
ta buvo; “Jis piktadariams priskai- 
tytas buvo.” (Izajas 53:12) Jis pa
siekė žemiausį nužeminimo laipsnį, 
koki žmogus galėjo atsiekti.—Pily- 
pietiams 2:7,8.

(Bus daugiau)
Skelbia: L. B. S. A.

K «lst bU, Cleveland S,
Mes turime pasiskaitymui l*p*l 

(Tracts, paskaitos iŠ Šv. Rašto) 
atsiusime nemokamai aitas knygu
tes, tik parašykit mums.
Dievo Karalystės žinios; Tėvas ag
nus ir šventoji Dvasia; Dievas hr P**» 
tas; Stai jūsų Karalius; Ties* *|NpT"**GrRT'X. z

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau
skite, nes žmogaus Sūnus ateis *s- 
tikėtoje valandoje.

Vedybos
' Vedybų tikslu noriu susipažinti s» 
j rimta moterimi iki 40 metų, be ver

ku. Esu gerai pasiturintis ir nebu
vau vedęs. Rašvti adresu:

D. D.
840 E. 34th Street,
Chicago, III. <20

jemeeoeuBUBuouBuuouBUūcooeoeoBeoeooooeeo—>o———

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jaugia lietuvius bendram lietuviškam daroai, auxlė)« 

cantinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ >10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 detimaaJ 

Ir dvidešimti*; metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 Sf 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraiulos serna.

SLA—mažamečių apdrauda rimias a-r ’;. ;‘-.:n;aą ate'
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NLi.A!: ’N ;Ų ATSITIKO;; 
apdrauda duoda oašalpo-; ik $325 į rrėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI. NE! IECIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ik' 
gilio* senatvės

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 We*t 30th Streat, Nevv York 1, N. Y.

tooooooeooooeoeeooMeooMooooeeooMMM
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Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 19, Gegužės 10, 1961

Vietines žinios
Dalyvaukim Bendruomenes Dorchesterio Moterų Klubo

rinkimuose susirinkimas

Bendruomenės Tarybos Įvyks ketvirtadieni, gegu- 
į inkimai Bostone bus ši sek- žės 11 d. So. Bostono Lietu- 
madienj, gegužės 14 d. nuo vių Piliečių Draugijos patal- 
9 vai. ryto iki 8 vai. va- pose. Pradžia 7:30 vai. vak. 
karo Tautinės S-gos namuo-; Visos narės kviečiamos 
se ( k>4 E. Fourth St., So.'dalyvauti.
Bostone). Rinkimų komisija Valdyba
ragina visus lietuvius rinki
muose dalyvauti. (Teisę
balsuoti turi nuo 18 metų 
amžiaus).

Naujosios Anglijos apy
gardoje yra šie kandidatai: 
Kazys Bagdonas, Romas 
Bričkus, Stasys Eiva, Anta
nas Giedraitis,

Kalbėjo Bendruomenes 
rinkimu reikalu

galus, Antanas Gruzdys, 
Ona Ivaškiene, Vytautas te

Šeštadienį minės 
Motinos diena

Kiliuliai išsikėlė į 
Dorchester}

Inžinieriai turėjo 
svečią iš Chicagos

Ši šeštadieni, gegužės 13 Sofija ir Steponas Kiliu- Bostono inžinierių-archi-: 
d. Tautinės S-gos namuose liai iš So. Bostono išsikėlė tektų eilinis susirinkimas 
bus iškilmingas Motinos i savo namus Dorchestery buvo gegužės 6 d. inž. An-1 
dienos minėjimas, kuri ren- (51 Torrey St., telef. CO 5- tano Kriščiūno bute. Iš Chi- 
gia Lietuvių Bendruomenė, -6384). eagos atvykęs JAV Lietuvių
skautai, ateitininkai ir Mo--------------------------- Inžinierių ir Architektų S-
'terų Klubas. Programoje P. Lembertas dar ligoninėje .uos pirm. inž. Jonas Jasiu-
—paskaita, meninė dalis ir ______ kaitis kalbėjo Įvairiais orga-
arbatėlė. Pranas Lembertas, ku- nizaciniais klausimais.

Rengėjai Įspėja, kad mi- riam praeitą savaitę padary-: Tame susirinkime buvo 
nėjimas prasidės lygiai 4 ta operacija, dar tebėra pagerbti inž. Bronius Gali-
vai., kad norintieji 7:30 vai. 
vak. dalyvauti šv. Petro
bažnyčioje pamaldose * už savaitę jau ją apleis. 
Lietuvos laisve galėtų i jas l inkime ko greičiau

Carney ligoninėj 
Jasaičio priežiūroje, bet šią

suspėti. stiprėti.

dr. Stasio nis, kuriam balandžio 12 d. 
sukako 50 metų, ir inž. Ka
zys Kriščiukaitis, kuris ba- 

iU_ landžio 12 d. Įžengė Į sep
tintąją dešimti.

tentetrber.

IEŠKAU KAMBARIO
Pensininkas ieško kambario bet kur 
(susisiekimas nesvarbu, bet kad ne- 
kaštuoių daugiau 20 centui. Nuoma 
turi bū,: |>i įeinamu. Rašyti:

■I. Kamb.
C-'Mi Bioadv.-uy
So. bostou 2.. Mas.,. <11#

PARDUODA ŠALDYTI VĄ
šal'yuvas "Kelvinatoididelis, 

gerame >-*ovvj, vi-.;iį mažai v:i--to»:i<, 
, tilt $•>'». Kreipti , telefonu TA ū-liCL'i, 
arba 'reiptis i Stravii:. ky

32 Whitman St., off Norfolk St. 
Dorchester, Mass. < R#

praeitą sekmadieni Apy
gardos komisijos nariai: K. 
Mockus ir Edmundas Cibas, 
o taip pat Bendnuomenės 

Jonas Gri-!apylinkės pirmininkas Povi-
las Žičkus kalbėjo Bendruo
menės rinkimu reikalais vi

bickas, Antanas Juknevi- įsų trijų radijų programose, 
čius, Vytautas Mačys, Balys 
Matulionis, Pranas Mučin
skas, Vytautas Pajaujis, Jo
nas Pipiras, Jurgis Valaitis 
ir Petras Vileišis. Balsuoja
ma ne daugiau kaip už 8 
kandidatus.

K. Mockus mokytojaus

Z. Griškaitė dainavo 
lietuviškai

Bostono kolegijoj balan
džio 23 d. koncerto progra
mą atliko Amerikoje gimusi 
ir augusi solistė Zuzana 
Griškaitė.

Pradžioj ji dainavo Han-
aiškino Bendruomenės tik- angli -'kai, o
sius ir ragino 
dalyvauti.

rinkimuose

Lietuviu šokiai kariams

Onos Ivaškienės vado
vaujamas Tautinių Šokių 
Sambūris gegužės 16 d. šoks 
Bostono karo laivyno jūri
ninkam. Ten šokęs po 3 die-

vėliau vokiškai Bacho, Šu 
berto, Štrauso ir Wagnerio 
kūrinius. Solistė Į tuos sun
kius kūrinius Įsijautė, jos ta
lentas čia sublizgėjo puikia 
interpretacija. Tonaciją per 
visą koncertą buvo švari.

Po pertraukos dainavo 
angliškai amerikiečių kom
pozitorių—G. Bancock, R. 
Hagerman, J. Duke ir Ham- 
merstein kūrinius.

Koncerto pabaigai solistė

Kazys Mockus, nepriklau
somos Lietuvos pedagogas, nų jis išvyks Į Washingtoną 
nuo naujųjų mokslo metų dalyvauti visos Amerikos
pradės makvtojauti Albanv tautinių šokių šventėje, o; .. . ,
aukštesniojoje mokykloje, •birželio 13 d. dalyvaus’ Vai-!
Sėkmės jam naujame darbe, stybės departamento naujų- 

Atvykęs i Bostoną K. jų rūmų atidarymo iškilmių 
Mockus dirbo cukraus fa- programoje, kur šoks ketu- 
brike, o šiam pereitą rudeni rius šokius.
užsidarius, buvo be darbo.

vo pilna profesorių, studen
tų ir kt.. kad ji padainuo
sianti lietuviškų liaudies 
dainų. Didelėj salėj pakilo 
plojimų audra. Prieš dai-

Operavo P. Kaladiene Mišraus choro koncertas ONLY YOĮJ CAN
Pranei Kaladivnei Carrey1 Bostono Lietuvių Mišraus PREVEdT FOREST rlatS!

ligoninėj padaryta operaci- Choro metinis koncertas —-------------------------------
ja. Linkime ligonei greičiau įvyks gegužės 28 d. 2 va- MŪSŲ ATSTOVO ANGLĮ- į 
pasveikti. landą po pietų South Boston JOJE NAUJAS ADRESAS

RayVieiv Realty C a
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVh’ll S 

Bronius MIKONIS 
Kcal Estate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių pard.vi- 
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (insurance) namu. bal
du bei autom-bilių. nuo-toliu iš
ieškojimas gaisrui ar kilai nelai
mei ištikus.

Svečias iš Chicagos
High School salėje, Thomas

i Park. Programoje dalyvaus 
Daiva Mongirdaitė, mergai
čių trejetukas ir choras suPraeitą ketvirtadienį mus

aplankė ku :. Ko*ta> Buibu- nauju repertuaru,
lys įs Chicagos. Jį atlydėjo 
pas mus Harvardo univer
siteto daktarantas A. Jure- Prancūzijoje teka upė As 
nas. yni ežeras Oo.

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

tik neseniai jis pradėjo eiti 
VLIKo reikalų vedėto na-

A. Makaitis laimėjo

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

! pasaulinių žinių santrauka 
ir komenta’-ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

A.i įžangomis 1 knotiklų 
!• M Rangomis luū.7 megaciklų 

Iš WKOX, Framingham, Mass.
VEDĖJAS—P VlsClM> 

47 Banks Si.

BROCKTON 18. MASS.
T H. JUniper 6-7209

ir
TARN AITĖ REIK ALINGA

Modemiškame ranch name, lengvas 
virimas ir namų darbas, vaikų nėra. 
Atskiras kambarys ir, vonia, laibai 
gera vieta ir alga tinkamai tarnaitei. 

Telefonas: IV 1-7635

GEORGE SHABINAS 
368 Washington Street 

Cambridge. Mass.
Galima rašvti lietuviškai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—H 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti L’pham's Corner 
Dorchester, Mass.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder

■ nuodama solistė Z. Griškai-
■ tė šypsodamasi išvertė an- 
Sglų kalbon šias tris lietuvių...... . . .. , igių MdlUUIl uis lietuvių ,

Algis Makaitis, Norwoodo kompozįtorįų harmonizuo-i ; 
ikstesmosios te c h nikos dainas: Dukl1jžėiė jj.

Sarpaliaus, Aguonėlės J. 
... , . .. Gruodžio ir Mano sieloj

Balfo skyrius nuo gegu- nųjų mokslinėj parodoj. Ši- šiandien šventė _  Tallat-
žės 10 d. pradėjo diabužių toj paiodoj dalyvavo ->44 :_j£elr>šos Dukimžėlės verti- ir avalynės vajų. Vajus moksleiviai. Jų darbai bO-^'^l'mo^uMka^- 
baigsis birželio 15 d. Visi vo atrinkti panašiose. paro- kojo uz vertimą. Nušvito 
kas turi atliekamų drabužių dose visoj valstijoj, kuriose'sojjstės veidas, sublizgėjo
......... 1 prašomi atnešti dalyvavo virš 10,000 mok- ypatingai jos didelis balso

parapijos salę sleivių. talentas J. Sarpaliaus har-
Antrąją premiją gavusių monizuotoj dainoj, kurią ji 

taipe vienas yra lietuviška sudainavo labai lais- 
pavaide, het vardas jau ka- vaį įr nepaprastai i ši kūri- 
zm koks: Libby Yesikenas,
Springfield’o technikos mo-

reigas

Balfo drabužių vajus
aukštesniosios 
mokyklos mokinys, laimėjo 
trečiąją premiją Mass. jau-

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
pataii>aviriu patikimos įstaigos

723 c*. ruunn oi.,
So. Boston

I Atlieku vi: us pataisymo, remon 
| to ir projektavimo darbus iš lau I

ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jtisų reika- , 
lavimą. šaukite visados iki p va- • 
landų vakaro.

*
{ Tel

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

vasaro.
Telefonas AN 8-3630

I

ir avalynės 
Į šv. Petro 
So. Bostone.

Grįžo Aleknos

Praeitą savaitę iš Flori 
dos grižo mūsų kaimynai kyklos moksleivis, 
draugai Emilija ir Antanas Sveikiname Algi. 
Aleknos. Paprastai jie grįž- vas yra inžinierius 
davo kiek vėliau, bet šiemet jųjų ateivių, 
atskubėjo anksčiau, nes gar
nys rengiasi jų sūnui dova
nu atnešti.

Mire A. Paulauskienė

ni Įsijausdama. Gražiai ir 
nuotaikingai praskambėjo 
taip pat Aguonėlės J. Gilio

jo tė- (|žio ir Mano sieloj šiandien 
įs nau- šventė Tallat-Kelpšos.

Pabaigoj bisui solistė pa
dainavo airiu liaudies dai- 
nelę: Da-du ir pati akom-

J T"rime pn^irpit-imą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
>ri- k;. • m:<. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
J riežtukų nuo 8’.-5 štuką Siunčiame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites 
I

: General Parcel & Travel Co., IneI
! 359 W. Broadvvay, Sc. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
{ 'aisome. šingeliuojame.
J ziame aliuminijurn 
i me iš lauko sienas.

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. 6 P. 
šeštadieniais 8 A. M. -

M.
1 P. vi.

/ . _ iponuodama citra, papuošta
- Balandžio 30 d. mirė se-.trispalviais kaspinais. Kon-

Dr. Jasaitis minėjo vardines r.a Keleivio skaitytoja Anta- !certa solistė baigė lietuviš-
nina Paulauskienė, gyvenu- 

Dr. Stasys Jasaitis (581 si 229 Gold St., So. Bostone. 
Adams St., Dorchestery) Liko liūdinčios duktė Anna 
gegužės 8 d. savo bute drau- Balkovski ir sesuo Ona Pi
gų ir pažįstamų tarpe minė-, kėlienė, kurioms reiškiame 
jo savo vardadieni. širdingą užuojautą.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus Į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. A N 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

kai padainuodama: Žaliojoj 
lankelėj St. Šimkaus ir taip 
pat citra akomponuodama.

Gausi publika (joje bu
vo ir per 20 lietuvių) daug 
plojo ir nenorėjo skirstytis, j 
laukdama daugiau lietuviš- Į 
kų dainų.

Po koncerto nuėjau soli
stę pasveikinti ir nuoširdžiai 
padėkoti už gražų koncertą; 
o ypač už lietuviškas sko
ningai parinktas dainas. So
listė tuojau manęs gražiai 
lietuviškai paklausė: “Ar 
gerai buvo padainuota, ar 
buvo gražu?”

Z. Griškaitė prašė manęs 
pasakyti lietuviams kompo
zitoriams, kad komponuotų 
daugiau tik gražių lietuviš
kų dainų ir jai atsiųstų, o ji 
jas dainuos.

J. Akmenaiti*

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (bik-nerj) visiš
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINŲ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų rcguiiariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- C 79/š f
tadieniais ŠAUKIT UrD
Nauji s;, q oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų.

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AN 8-2712 arba P»I 1-9013

1 Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)< i ♦

• Lietumis Gydytojas ir Chirurgas 
l Vartoj., vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7-8
{ 534 BROAD’.VAY

SOUTH BOSTON, MASS.
• ____ _

ir

♦
« « t «

den- • 
dažo- {

tI
Free Estimates

• ŠAUKTI PO 5 VAI.. VAKARO }
J Du broliai lietuviai
• Charles ir Peter Kislauskai 5I
1 Garam po jame gerą darbą*I < Irt I <v VI t l

-—i

TELEFONAS AN 8-2X05

{Dr. J. L. Pasakarnis 
t Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
J VALANDOS:

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

,Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofi.-as uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

< »

nuo polio, viso- •

i 
* 
t i 
» t i
• Draudžiame
{kių kitokių ligų ir nuo nelač . 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais 
S kreiptis:
• BRONIS KONTRIM

Justice of thePeace—Constable 
398 E. Broadway 

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

♦ *; Dažau ir Taisau 4
i.5 S

taisau s
* viską, ką pataisyti reikia, 4 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918

Iš nanių riihų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
i» SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskit* siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTUGt l.IFTVVIHK t. RRFIPKITF.S LIFUTVTSK M ir, 4 ... , ...
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai pat ar-1 Senatas piieme valstijos

nau ja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDR AUSTI. i sąmatą 498 milionų dolerių 
Siunčiame «u INTt'RISTO įgaliojimais. 'cim.vc O milinnoisSiuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo UITIOS, . mi 1 na.. 

t va,, ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo R rylo iki 2 vai. po pietų. įncgll CUbematorillS Slfllė.
VEDCJAS: JONAS ADOMONIS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

♦>*

i

!►e

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir

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

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4649

Priėmė valstijos sąmatą

Pfirdti'Mlptvo tiktai vaistus, (^pildome gydytojų re- 
I ceptu« ir ‘r.rime gatavus vaistus.

rurirne vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- 
! t.ti« kraštus, kain nenkilina. streptnmicn.a rimifoną. ir vai- 
• stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. 
į Jei reik vai-dn —eikit i lietuvišką vaistine.

Sav. Kmanuel L. Rosengard. B- S.. Reg. Pharm..
I 382a \V RROADMAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas A N 8-6020
1 Nuo 9 r\,n iki 8 vn, vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

? 12 MT. VERNON STREET
I

DORCHESTER 25, MASS. !

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S28 EAST BRO A DM A Y 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin jloore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I




