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Prezidentas Kennedy Planuoja 
Pasimatyti Sn Chruščiovu

Amerikos Prezidentas ir Chruščiovas Susitiksią Birželio
.Mėnesį Kur Nors Europoje; Prezidentas Nori Išsi

aiškinti Ženevos Atom-Ginklų Bandymų Drau
dimo Konferencijos Likimų.

! prezidento J. F. Kenne- Uždraudė Duoti
dy aplinkumos pasklido ži- Dukterims P ŪSO (JUS
ma, Kad jau greitoje ateity- ______
je, gal net birželio mėnesį, ,ndijos ,amenta3 dė. 
prezidentas Kennedy vyks įftat , k •
kur nors j Europą pasima- uždrausta duoti dukterims 
tyt. su Sovietų Rusuos dik- kai jos jsU,ka už
tatonu Nikita Chruščiovu. įy,.o

Svarbiausia pasimatymo Pasogų davimas dukte- 
priežastis esanti užkliuvu- j^ms vra senas in(iųt kaip il
sios derybos Ženevoje dėl daugelio kitų tautu papro- 
atominių ginklų bandymų tys Bet dėl to papročio ne-
užd rauti imo. Tos derybos mažai tėvų patenka patys 
tęsiasi jau keliolika mene- j skurdą, įsiskolina lūpi
nių su visokiomis pertrauko- į<ams ir dažnai nebegali iš 
mis, o dabar jau aišku yra. skolų išbristi.
kad iš jų nieko neišeis, jei ^.r išleidimas įstatymo 
iš “viršūnių ’ jos nebus pa- pakeis vyraujanti paprotį, 
stumėtos pirmyn. parodys ateitis. Toje pačio-

Žinoma kad susitikus, je Indijoj yra net į konsti- 
bus kalbama ir kitais Ame- tuciją įrašyta, kad “neliečia- 
riką ir Sovietiją liečian- mosios” kastos žmonės yra 
čiais klausimais. Pasimaty- visiškai lygūs kitų kastų 
mas būtų tiktai tarp prezi- žmonėms, bet praktiškai iki 
dento ir diktatoriaus, todėl tokios teisinės lygybės yra 
tai nebūtų “viršūnių konfe- dar labai toli.
rencija,” o tik dviejų vadų--------------------------
pasiaiškinimas. Nubalsuota Pagalba

Amerikos piezidentas dar Piplinpi Amerikai 
šį trečiadienį vyksta į Ka- ' leunel AmeriKai
nadą, kur jis Ottavvoje tar- ; .
sis su Kanados ministerių Kongresas jau galutinai 
pirmininku D i e fenbaker. nubalsavo duoti Pietų Ame- 
Yi.-ai neseniai prezidentas Tikos kraštams 500 milionų 
tarėsi su Vokietijos vadu K. dolerių pagalbos ūkio kėli- 
Adenaueriu ir taip pat yra n?°. *r žmonių gyvenimo ge-

PREZIDENTAS PASIRAŠO SVARBŲ ĮSTATYMĄ

Ire..mentas John F. Kennedy pasirašo žemiau.-.o už
darbio pakėlimo Įstatymą. Pagal tą įstatymą nuo š. m. 
rugsėjo 5 d. žemiausias darbininku atlyginimas nusta
tomas $1.15 valandai, o po dvieju metų jis hus pakel
tas iki $1.25 velendai. Tas įstatymas palies 3.600.000 
darbininkų daugiau, negu seniau veikęs įstatymas apie 
minimalinį uždarbį. Įstatymą pasirašant dalyvavo (iš 
kairės) kongr. A. E. (J’Konski, kor.gr. James Roose- 
velt, ADE ir CIO unijų pirmininkas George Meany 
(užpakaly) ir darbo sekretorius ArtKyr J. Goldberg. 
Be jų, dalyvavo kongr. A. Clayton ir kongr. John W. 
McCormack.

Rasistai Užpuolė 
Autobuso Keleivius

jau vedęs derybas su Angli- rinimo reikalams.
jos vyriausybės vadu Mac. fš tų pinigų prezidentas 
millanu, o šio mėnesio gale Paf»al išdirbsimą pla-
jis vyksta į Paryžių tartis; ^ d^*\Pįram^ P._An.en 
su generolu de Gaulle. To
dėl su svarbiausiais sąjun
gininkais prezidentas jau

kos įvairiems kraštams. 
Šiomis dienoms Washing-

tonas jau davė pagalbos Bo-
turėjo pasitarimus, todėl i clolccly.
lieka dar susipažinti ir pa- 'Brazilija jos finansam.- ap- 
siaiškinti su Maskvos vai- (tvarkyti jau gavo 200 milio- 
dovu ir sužinoti jo nuomonę 1b
apie Vakarų ir Rytų taikin
gą sugyvenimą.

Prezidentas jau kuris lai
kas buvo raginamas savo 
patarėjų ką nors daryti su 
Ženevos derybomis dėl ato
minių ginklų bandymų už
draudimo, nes Ženevoje ru
sai derybas tyčia vilkina ir 
konferenciją pavertė į ple
palų balą. Tokias derybas 
tęsti nėra nė mažiausios 
prasmės. Bet prezidentas 
laikė tas derybas labai svar
biomis ir jų nenorėjo nu
traukti, kol galutinai įsiti
kins, kad su rusais nėra vi
siškai vilties susikalbėti. O 
apie susitarimą gali pasaky
ti tik Chruščiovas, kuris gar
siai kalba apie “visišką nu
siginklavimą” ir pirštu ne
judina, kad toks nusiginkla
vimas kada nors būtų gali
mas.

Goldfine kaltas

bus teikiama ir kitiems, 
kurie jos yra reikalingi.

SHEPARD JUOKIASI

Daktaras tiria Alan B. She- 
pard sveikatą, kai jis sugrį
žo “iš dangaus.” Jis links
mas pasakoja daktarui, kad 
viskas buvo gerai ir jis jau
čiasi puikiai.

Laose Jau Tariasi, 
Pradės ir Ženevoje Amerikos Vyriausybe Lipdo 

Pietryčių Azijos FrontąI aose pilietinis karas ap
rimo, kariaujančios šalys 
pasirašė paliaubų sutartį ir ------------
šią savaitę jau derisi dėl Viceprezidentas Bando Sustiprinti Pietryčių Azijos 5ą-

Popiežius Pasiūlė 
Kovoti Su Skurdu

., , i .- • • - Popiežius Jonas 23-sisAlabamos valstijoj grupe , ., 5. „i r.^nži kalbėdamas Romoje gegure2nj isėdo į Greyhound au-
.tobusą ir važiavo “išbandy- . .. , .. .. „ -- , , • : snieji klastaimui, ar jiems bus lenta . .. 
kartu su baltaisiais kelei
viais sėdėti tuose pačiuose 
autobusuose.

Prie Anniston miesto bū
rys baltų rasistų užpuolė tą 
autobusą ir jį padegė. Pra-

olitinių ir kitokių klausimų 
prendimo.

Tuo tarpu Ženevoje susi
iinko 14 valstybių atstovai 
artis d«l Laoso ateities, 

bet deiybų dar nepradėjo, 
nes negali susikalbėti, ku
riuos 1 aoso atstovus skaityti 
teisėtais kiašto atstovais.

Amerika yra priešinga, 
kad komunistinių partiza- 

ų atstovai būtų pripažinti 
pilnateisiais delegatais. Ki
nija reikalauja, kad dešinio- 
ios karališko- vyriausybės 
itstovai būtu nepripažįsta
mi teisėtais Loaso atstovais 
Ženevos konferencijoj, o ru
sai pakvietė į Ženevą visų 
trijų Laoso frakcijų (val
dančios vyriausybės, neutra
liųjų ir komunistų) atstovus.

Konferencija galėjo pra
sidėti Ženevoje jau šeštadie
ni, bet ginčas dėl Laoso de
legacijos konferencijos ati
darymą užtęsė. Laukiama, 
kad bus surastas koks nors 
kompromisas ir kenferenci- 
ja bus pradėta.

Vėliausiomis žiniomis 
Amerika sutiko, kad visos 
trys Laoso frakcijos daly
vautų gonferencijoj lygio
mis teisėmis. Ženevos 14-os 
valstybių konferencija pra
sideda.

jungininkų Pasitikėjimą Amerika; L. B. Johnson 
Visur Pasitinkamas Širdingai; Jis Jau Lankė 

Ir Dar Lankys Kelis Kraštus.

Kinijai Treti Metai L Viceprezidentas Lyndon 
ri f ar i Johnson pereitą savaitęDerlius Ulenkas išvyko aplankyti pietryčių

--------  'Azijos kraštus, kurie po La
iš komunistinės Kinijos oso pralaimėjimo jaučiasi 

praneša, kad ten ir šiemet nelabai stiprūs savo tikėji- 
derlius numatoma? labai me į Amerikos pagalbą, jei 
menkas. Tai jau treti metai, jiems tektų atsidurti Laoso 
kai Kinijos derlingi laukai vietoje. Viceprezidentas L. 
dėl sausrų ir dėl kitokių B. Johnson jau aplankė pie- 
priežasčiu duoda labai men- tinio Vietnamo kraštą, kur 
kus dari ius.---------------------- pažadėjo to krašto vyriau-

Žinias apie menką kinų sybei rimtos pagalbos ko- 
derlių skelbia pati komuni- voje prieš komunistų parti- 
stų vyriausybė, bet apie zanus. P. Vietnamo kariuo- 
žmonių hadą ir visokius ne- menė būsianti sutiprinta ir 
dateklius vyriausybė neuž- padidinta, kad ji galėtų ap- 
simena. 6iginti nuo šiaurinio Vietna-

Komunistinė Kinija šiais mo siunčiamų “partizanų.” 
metais užpirko didelius kie- Viceprezidentas paskui 
kius kviečių Kanadoje ir iš lankė Filipinus ir ten užri
to galima spręsti, kad Kini- krino tos respublikos vadus, 
jos žmonės kenčia didelius kad Amerikos pagalba Fi-
nedateklius. lipinams yra visada tikra.

Kiek kinu komunistų vai- Po to viceprezidentas lankė
stiečiams primestos prievar- kinų nacionalistus Taivvan 
ta “komunos” prisidėjo prie saloje ir ten iškilmingai pa
bado krašte, komunistų vai- tvirtino tarp Amerikos ir ki-

Biznierius B. Goldfine 
prisipažino teisme kaltas 
nusukęs valdžiai $800,000 
mokesčių. Laukia bausmės.

žės 14 d. siūlė, kad turtinge- 
paremtų ne-

turtinguosius ir kart visur prancuz„i Tarsi* 
butų susirūpinta neturtėlių 
likimu.

Popiežius žada išleisti 
nauja enciklika “socialiniu ŠĮ penktadienį Prancūzi 
klausimu,” ji būsianti pa- jos vyriausybės atstovai ir

Su Alžerijos Arabais

džia to, žinoma, nesako.

Ghana Gauna Dauy 
Sovietiškų Ginklų

Ghanos respublika Afri
koje paskutiniu laiku yra 
nupirkusi nemažai ginklų 
Sovietų Rusijoj. Abejojama, 
kad Ghana galėtų tuos gink
lus naudoti kam nors sava
me krašte. Greičiausiai rieautobusą ir jį panege. i ra- ’ ^t oo keliu savaičių Alžerijos arabų nacionalis- 1 ... .

dėins autobusui deirti kelei-e j g, ginklai eis negrų ginklavi-rtejusauonusui degli Relei iTuq . iežiu tų-vynausybes nanai suti- .
viai iš jo gelbėjosi, užpuo
likai norėjo keleivius su
mušti. Greit pribuvusi poli
cija padarė tvarką.

Pagal teismo sprendimą, 
autobusai, kurie važiuoja 
per dvi ar daugiau valstijų, 
negali skirstyti keleivių pa
gal jų ra.-ę, bet gyvenime 
dar taip nėra ir važiavimas 
bendrame autobuse negrui 
gali atsieiti labai brangiai.

Anglų Šnipų Veikla 
Kelia Susirūpinimo

žygiu popiežius 
nori eiti Ix?ono 13-ojo pra
mintu taku. Mat, 1901 m. 
gegužės 15 d. popiežius Le
onas 13-sis paskelbė savąją 
encikliką socialiniu klausi
mu ir bažnyčia tada pirmą 
kartą atsiminė, kad ne visos 
jos ganomos avys yra lygaus 
turto. Prie to bažnyčią pa
skatino stiprėjantis sociali
stų judėjimas ir nuo to lai
ko bažnyčia guminiais prin
cipais ir dviprasmiais žo
džiais bando laikyti darbi
ninkus savo įtakoje.

tiks Evian-les-Bains mieste 
prie Ženevos ežero tartis 
dėl karo paliaubų Alžerijoj

mui portugalų kolonijose ir 
Pietų Afrikoje.

Portugalijos vyriausybė 
jau skelbė, kad ji paėmusi į• i j • « i * I <* t * »» j\ vL 1 • n. • cl ’ I 11 I ’<» III va*’ 1ir dėl pravedimo tame kras- . c,, r., *•, r . . .. , . nelaisvę 71 Ghanos pilietite gyventojų atsiklausimo. , • r-v. Paimtieji i nelaisvę Gha- Prancuzų nacionalistai . r....” ..... menai kartu su Angolos ne-įr veik visi prancūzai Alze- . , . . . * .... . ................... grais kovojo pnes portuga-rijoj yra griežtai priešingi , y į apjc

bet kokioms deryboms su „jnkhlotas kovas

Anglijoj neseniai buvo 2 
plačiai nuskambėjusios šni
pų bylos. Anglijos piliečiai 
buvo nuteisti už šnipinėjimą 
Sovietų Rusijos naudai. Pa
skutinė tokia byla buvo di
plomato George Blake, ku-

Vėžio Lir/a Mirė 
Aktorius (ė. Caoper
Gegužės 13 d. Hollywoo- 

de mirė garsu- Amerikos 
aktorius Gary Cooper, žino
mas iš filmu re tik šiame

arabais maištininkais ir sa
vo protestą reiškia bombo
mis, o grasina ir naują su
kilimą padaryti Alžyre ir 
kituose ginčijamo krašto 
miestuose.

Kalbos apie sukilimą Al
žyre nesiliauja, nors dar tik 
prieš kelias savaites prancū
zų karių maištas Alžerijoj i 
buvo numalšintas.
PAKLYDUSIOS AVYS j 

BUS BAUDŽIAMOS

Afrikoje.

Sovietų Rusijos komuni 
stų partija griebiasi naujo' 
smurto ir teroro prieš viso
kius nukrypėlius nuo teisin
gojo Chruščiovo mokslo ir 
žada bausti visus tuos, ku-j

ris nuo Korėjos karo laikų! kra te, bet ir plačiame j»a- 
perdavinėjo rusams visas šaulyje, 
valstybės paslaptis, kokios '■ Gary Coopcr mirė vos su
tik pakliuvo į jo rankas. laukęs 60 metų amžius, ji 

Po antrojo pasaulinio ka- pakirto vėžio liga. Jau ke
ro Anglijoj jau buvo vie- lis mėnesius prieš mirti ak-
nuolika garsių šnipų bylų, torius žinojo, kad jam nėra rie gyvena ne pagal komu- 
nemažas skaičius žmonių išsigelbėjimo nuo baisiosios nizmo mokslą. |
buvo išaiškintas, kaip sveti- vėžio ligos, bet mirties lau- Rusijoj aiškinama, kad ; 
mos valstybės agentai. Iš- kė šaltai, nesijaudindamas. Nikitos geras mokslas eina, 
davikų skaičiuje buvo aukšti Žinomą aktorių apraudo- niekais, jei piliečiai kiekvie- 
valdininkai, mokslininkai ir ja visas filmų žvaigždynas nas rūpinasi tik savimi, o į, 
eiliniai valstybės tarnauto- ir didelis skaičius filmus Nikitos pamokslus tik ran

dai, susigundę Judos pinigu, mėgstančių žmonių. pamoja.

ir Pietų

JIS MI DIJA

Abraham ztviel Eirhmano 
byloje liudija, kaip žydai 
huvo žudomi Radome, Len
kijoje. Jo brolis ir levas nu
žudyti. Dokumentai rodo. 
kad Lietuvoj, tatvijoj ir 
Estijoj nužudyti 135.000 
žydu.

nų nacionalistų pasirašytą 
karišką sąjungą.

Sunkiausias uždavinys vi
ceprezidentas laukia Thai- 
lande, kur vyrauja didelis 
nusiminimas ir beviltišku
mas dėl Laoso pralaimėji
mo. Thailando vadai buvo 
linkę daryti intervenciją į 
Laoso tariamai vidaus karą, 
bet jie negavo kitų valsty
bių pritarimo ir, sako, pra
deda linkti į “neutralumą.” 
Kaip viceprezidentui seksis 
tą kraštą sulaikyti nuo pa
bėgimo iš bendro gynimosi 
fronto pamatysime vėliau, 
kada reiks gai Vietnamą 
ginti.

Ameriko.-, vyriausybė pie
tų rytų Azijoje nėra pasikei
tusi. Ten telkiami senieji 
sąjungininkai ir duodami 
užtikrinimai dėl Amerikos 
pagalbos visoms tautoms, 
kurios yra pasiryžusios savo 
laisvę ir nepriklausomybę 
ginti.

Privačios Derybos 
Tarp Rytų-Vakarų

Gegužės 22 d. Sovietų 
Sąjungoj prasidės naujos 
>rivačių asmenų derybos 
tarp nišų ir amerikiečių. To
kios darybos jau yra vyku
sios , dabar jos bus pakarto
tos. Seniau derybos vyko 
Amerikoje, dabar Rusijoje.

Privatūs asmenys, profe
soriai ir kitokie žymūs žmo
nės iš abiejij pusių tariasi 
lyg tarsi ant jų būtų uždėta 
pareiga derybomis pašalinti 
nesusipratimus tarp dviejų 
kraštų.
Apie tas “derybas” žino ir 
valstybės departamentas ir 
Chruščiovas, galima net sa
kyti, kad Cruščiovo žmonės 
ir kalba tų privačių asmenų 
lūpomis. Iš čia yra mišinys.
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apsimelavo, kalbėdamas dėl 
"Keleivio” patiektos infor
macijos.

Į
R. Mizara rašo:

•‘Anot jo (Keleivio informa- 
. toriaus). Prūseika nebuvęs joks 

revoliucionierius ir caro žanda
rai ji 1909 metais suėmę, o ca
rinis teismas nuteisęs visam 
amžiui Į Sibirą ne dėl to, kad 
Prūseika buvo I ietuvos social
demokratu partijos narys, o 
•dėl jo tėvo laisvamaniškumo’!

“Kur jūs matėte dumesni da
lyką . . •

“L. Prūseikos šmeižikai žino, 
kad jis jau miręs, kad jis nega
lės jiems atmauti. Dėl to jie da
bar spjaudo nuodingomis sei
lėmis i veikėją. . .” “L.” 38 Nr.

Kas skaitė “Keleivio” in
formaciją apie Prūseiką, iš 
kaito supras, kaip Mizara 
per akis meluoja ir iškrai
po mūsų paduotą informaci-

Šalto karo prieštaravimai
Ženevoje prasideda 14 valstybių konferencija Lao- 

80 klausimui spręsti. Konferencija dar neprasidėjo, nors 
vis reikalingi dalyviai jau yra vietoje. Mat, Maskva i 
derybas pakvietė ir Laoso komunistus, kaip pilnateisius 
konferencijos dalyvius, o Amerikos valstybės sekretorius 
nesutinka, kad komunistinių partizanų astovai dalyvau
tų konferencijoj lygiomis su kitais delegatais. .Jie gali 
dalyvauti kaip stebėtojai, arba “patarėjai,” gal kai}) ek
spertai perversmams daryti, bet ne kai}) lygiateisiai de
legatai. Kinų komunistų atstovas keturiolikos valstybių 
konferencijoj nelieka skolingas ir reikalauja, kad kara
liškosios vyriausybės atstovai nebūtų Įleidžiami i konfe
renciją kaip Laoso atstovai. . .

Laoso Įvykių stebėtojai yra nuomonės, kad Laosas 
jau pribrendo “nurašymui i nuostolius,” kaip tai buvo pa
daryta su šiauriniu Vietnamu. Bet Amerikos vyriausybė 
dar tikisi išgelbėti Laosą iš komunizmo našių, tik kaip 
tą padalyti, to, rodos, niekas nežino. Kariauti Laoso 
raistuose niekas “Vakaių pasauly” nerodo nė mažiausio 
noro, o be kariškos paramos Laoso kariuomenė negali
apsiginti. Iš to, rodos, aišku, koks likimas laukia to kraš-( • Bet melas Rokui nėra 
to. Lieka tik gelbėti dar likusias Azijos pietryčių šalis— naujiena, todėl tą žmogų 
pietinį Vietnamą, Ihailandą, Kambodžiją ir Malajų Fe- nesugėdinsi pagavęs ji už 
deraciją. Laoso pralaimėjimas jau reiškiasi Thailande ilgo liežuvio.
dideliu “neutralizmo” sustiprėjimu ir visai galimas daik- i Mums nėra jokio reikalo 
tas, kad tas kraštas ieškos išganymo “neutralume.” kas, L. Prūseiką niekinti, žemin- 
žinoma, būtų tik vienas etapas kelyje i anapus geležinės ti ar šmeižti. Ar jis buvo di- 
uždangos.. . delis revoliucionierius, ar

Visa pietryčių Azija dabar yra svarstyklėse ir jos tiktai ''frakuotas klounas, ’ 
gelbėjimas ar bandymas gelbėti pareikalaus iš Vakaių, kaip Kapsukas-Mic-kevičius

NELENGVA |L1PTI

Kas savaite
I

bos vyks Prancūzijos terito
rijoj, bet arabų sukilėlių at
stovai gyvens Ženevoje ir 
laivukais kelsis per ežerą 
Į Prancūziją deiybų vesti, o 
po deiybų vakare vėl grįš Į 
Ženevą, Šveicarijoj.

Derybos nebus lengvos. 
Vienas milionas prancūzų 

griežčiausiai vra

L. B. Johnson Azijoj
Viceprezidentas Lyndos 

B. Johnson pereitą savaitę 
lankė keletą Azijos kraštų ir 
visur jis užtikrino pietry
čių Azijos valstybių vadus, 
kad Amerika yra pasiryžu
si priešintis komunizmo ple- 
timuisi Azijoj. Tokios vals-
tybės, kain pietinis Vietna- * . .. J . , , . . , -

mc •, i T- i- • • priešingi atskvnmui to kras-mas, Thailandas, Filipinai ; D - •• - d. x., \ , to #uo Prancūzijos ir Paiy-įr Malaiai, jei tik tos valstv- J. - . .. ,. ziui nelengva bus apsispręs-i bes rimta, norės priešinus R
komunizmo įsigalėjimui jų b vaidžioje ' 
kraštuose, gaus iš Amerikos ,
visokios paramos. Pietinis
Vietnamas, kuris dabar yra 
dideliame pavojuje, gaus 
didesnę karišką pagalbą ir 
šimtas Amerikos karių, spe-

Kita kliūtis bus Saharos 
klausimas. Saharos dyku
moje dabar kasamas “juo
dasis auksas”—nafta. Alže
rijos arabu nacionalistai

. x , x. - x - reikalauja,, kad Saharos dy- eialistų kovoti raistuose jau Ruma b plipažinta Alže- 
siuncama į pietini Vietna- rijos da|is, „ ta‘i ,.eiškia. kad 
mą padėti ten organizuot, įncfizai vė, dklausvtu 
kanskus dalinius kovai >nuo a,.abu sR Ru|.o 
pnes komunistinius partiza- , •

• V W • •• V T * 2 X 11 » fcJ VJ I •nnc ic eioimmn v lotnomn inūs iš šiaurinio Vietnamo. 
Viceprezidentas Lyndon

B. Johnson lankėsi ir Tai- 
wan'o saloje ir tarėsi su ki
nų nacionalistų vadu čan- 
kaišeku. Amerika ir kinų 
nacionalistus rems ir prie-

Alan B. Shepard lipa i raketos kapsulę, kurioje jis iš
kilo 115 mylių ir iš tokios aukštumos laimingai grįžo 
i žemę.

teisia budelius j Konsulatas įieško
--z, i .... . , i (E) Masinių žudymų Lie- Ryžius Antanas iš Lelioniu km.,

o ypač iš Amerikos nemažai pastangų, pinigų ir, gal ^kė, mums nei šilta, nei sai- tuvoje byloje (prieš Wie- Alytaus apskr. 
būt, net kraujo. Pasisekimas pareis nuo to, ar priešbolše- m ormacijos ti s- . chert ir Schultz) stojo liu- Drinkmanas Voldemaras, gyve-
vikiška kova bus sujungta su socialinėmis reformomis ir UY° IraHa iie įninku bu\ęs vokiečių la- nęs Kaune, Aušt. Panemunėj.
žmonių gvvenimo gerinimu • J ’-v• « J-t kunų Puskannmkis Chns- crigalaitis Pranas. Jono sūnus,
žmonių gyvenimo gei inimu. non parodyti saviškius ‘ mil-tOph Friedrieh Arnemann, !iš Kvbičiu km Tvytuvėnu par

Pietryčių Azija betgi yra tik vienas šaltojo karo žinais-> re v oliucininkais. kuris šaudvmų metu, 1941'Ketaės vai Rainių ap, 
frontas. Maskva ir Pekinas tun ir daugiau tokių "frontų Teisybė jiems nesvarbu, bet m. buvo dar tik 19 metu am-\ū„0/jonai
-nuo Berlyno iki Kubos, nuo Irano iki Pietų Amerikos svarbu padaryti įspūdžio, žiaus. Jis buvo viršininkas !Kuncaitis Jonas Endriaua s6. Portuealijos vyriausvbė 
ir visą Afnką. Persilaužimas šaltajame kare įvyktų tik svarbu parodyt saviskne di-:grupės, kuliai buvo sakoma, I nus, ir jo sū„ti. Jonas, „ Nor. netiesioginiai pat virtiną 
tada, jei išgirstume, kad partizanai veikia siauriniame deliais kovotojais, o todėl ir kad Palangoje tun būti ™‘
Vietname, kad bado
ginklo prieš savo išn______________ x o
ropos šalys pradeda bi-uzdėti pneš savo pevergėjus. Kol 
kas iniciatyva tebėra “Rytų” rankose, o Vakarams tenka

Tautiniai ir ekonominiai 
sumetimai tnikdvs susitari
mą, o šešių metų kraujo lie
jimas ir teroras taip pat bus 
kliūtis surasti abiem šalim 
priimtiną sprendimą.

Derybos parodys, ar gen.
šinsis komunistinės Kinijos de Gau||e surasU
įsileidimu. . Jungtinių Tau- tokį sprendim?,J kuris ara.
tų organizaciją.

Angolos frontas

P • y •• _  1 ^^8) J SU‘ ' vaičių km.. Būblelių vai., šakių kad portugalu kolonijoj An-
do ištiktoj Kinijoj valstiečiai griebiasi apie L. Prūseiką jie meluo- šaudyti keletas partizanų. :apskrities. goloj vyksta karas. Portu-
išnaudotojus, kad pavergtos Rytų Eu- Ja ir daro iš jo dideli ‘revo- Bet kai jie atvyko į šaudy- į Marcinkevičius Kazimieras Al- galu vvriausvbė giriami kad

__ - IniAini vniL-Sm bn/Vmcd T. ___ ___• _________ ____- • i © *7 *7 ’

bų nacionalistus ir prancū
zu interesus galėtų paten
kinti.

NATO Veikla
Šiaurės Atlanto kariškos 

sąjungos užsienių reikalų 
ministeriai tarėsi Norvegi- 

po to pa- 
pranesimą, kad 

NATO valstybės nesiten- 
yy- kins stovėjusios Europos 
jps saugumo sargyboje, bet rū-

u rne mų^vietą, jiems susidarė vi- jardas, Petro sūnus, gimęs 1929 praėjus lietaus sezonui jos joj dienas ii
šai KItOKs vaizdas. ireCuaiis jm. Kamardės dvare. Saločių vai. kariuomene susitvarkys SU skelbė 
čia suvarytų asmenų buvo Biržų apsk., dingęs iš Šiaulių Angolos sukilėliais. . . .

. seniai virš 60 metų amžiaus., 1944 metais. Kartu Portugalijos
Nežiūrint tasimori koki matome nietrvčiu Aziioi ir i ~7:ias. ^°lsevl am® y13 Bet buvo ir vaikų. Liudinin- Mockus. Jonas ir Mykolas, An- riausybė skelbia, kad

kitur, viltis susitarti su Maskva bent kai kuriais kiausi- o’’išlotos °fXifSl”mi ^"TrChln  ̂pniki.^E^ ’r SaU™’

man, v,s vra gyva. Tą rodo derybos dėl atominių ginklų p?s bolševikus yra papras- šuko, jo tėvai esą jau negy-1 Xon.ilas Zenonas. Motiejau, ,ū- Ghanos valstybė e išmokyti Kain u, NATO vaHv- 
bandymų uždraudimo. Tos derybos labai užsitęsė ir šiuo ėmusias dalykas. Paminėsi- yi ir jis dabar turįs savo ma- „us. gimė, 1920 m. Tilvikų km., ir ten apginkluoti Angolos bin tikslo nranlėtima, bu,
metu atrodo vi=ai be\iltiskos, bet jos nenuti aukiamos, me tik dar \ ieną pavyzdį. žąja seserim rūpintis. Jis su- Kuliu va!.. Kretingos aps., gyve- negrai, kartu su nežinomu vykinamas gvveniman °al
lyg būtų laukiama kaž kokio pasikeitimo msų nusistaty- Lietuvoje yra išleista re- klupo prieš gestapininką, nęs Gargžduose, dingęs karo skaičiumi Ghanos piliečių, sužinosime kada noi's vėliau,
me. Daug kas jau buvo sutarta su rusais, bet kai nauja voliucinių kovų istorija ir šitos ji čiapat nušovė, metu 1944 m. Įsiveržė Į Angolą ir pradėjo kada tų valstybių atstovai
Amerikos vyriausybė derybas Ženevoje atnaujino, ru- toje “istorijoje” Lietuvos Vienas gydytojas buvo at- Paru’.ienė-Bendaravičiūtė Nas- ten skerdynes. Nemažas bū- turės progos naują praplėstą
sai sugalvojo naujų kliūčių susitarimui ir dabar derybų revoliucinės kovos yra ap- varytas gydytojo apsiauste, tazija, Mateušo duktė. gyveno rys Ghanos piliečių patekę Į tikslą aiškiai nusakyti ir

rašytos taip melagingai, kad Gestapininkai iš jo tyčiojosi Worcesteryje. portugalų nelaisvę. # aptarti priemones tam tiks-
tenka tik stebėtis. Kadaise ir pravardžiavo “moterų iš- Radišauskas Benediktas, buvęs Tos žinios vargu vra pra- }uį vykinti. Kol kas yra tik 

abejonės, gerj tikslai, bet toliau to ne

PlH vicoi
a i L«c^;xrvc*------ Jov ir namo.

V4«I XX IlVlUCb“

... . , ., „ . ., .. .. nė i “revoliucinę veiklą’spėlioti, kur atsidarys naujas “frontas ir eikvoti jėgas, tra[lktj 
kad kelias būtų pastotas komunizmui Į naujus laimėjimus.

mačios viršūnės”vežimas taip yra Įklimpęs, kad gal tik 
galėtų tas derybas vėl išjudinti. Derybos Ženevoje užkliu
vo už inspekcijos klausimo. Rusai reikalauja, kad jiems 
būtų pripažinta “veto teisė” vykdant patikrinimus, al
kas nelaužo susitarimo. Pagal rusus, komisija iš Vaka
rų, Rytų ir “neutraliųjų” valstybių atstovų vienbalsiai 
spręstų, ar patikrinimus daryti ar ne. Kitaip sakant, be 
rusų sutikimo niekas negalėtų tikrinti, ar rusai susitari
mo laikosi ar ne. Toks rusų užsispyrimas dėl teisės ve
tuoti kontrolę, rodos, turėtų baigti derybas, nes jos virsta 
beprasmėmis, bet derybos visvien tęsiamos, lyg tarsi ko 
tai laukiama. Republikonų vadas R. Nixon jau ir užsimi
nė, kad prezidentas J. F. Kennedy pasimatytų su Chru
ščiovu ir derybas vėl išjudintų iš vietos. Tiltai nedegi
nami, o Chruščiovas pereitą savaitę minėjo, kad dery
bos tarp Maskvos ir Washingtono turės prasidėti ir dėl 
viso nusiginklavimo klausimo. Vadinasi, vienos derybos 
dar tęsiamos, o kitos dar ruošiamos, bet kartu eina pik
tos varžytynės dėl “neapsisprenduriųjų” sielos, dėl Afri
kos nykštukų simpatijų, dėl pietryčių Azijos svarstyklėse, 
dėl “neutraliųjų” paviliojimo ir visa tai maišoma su kul
tūriniu “bendradarbiavimu” ir net su privačių asmenų de
rybomis, kurios dabar vyksta Sovietijoj.

APŽVALGA
JIS “ATMAUNA” Prūseikos politini bespalviš- 

Vienas iš didižiausių mi- kum* nesidomėjimą poli- 
rusio Leono Prūseikos nie- tinias klau.-imais. 
kintojų 1931-1935 metais - R- Mizara, kaip paprastai, 
buvo Rokas Mizara, “Lais- iškraipo “Keleivyje” pas- 

redaktorius. O dabar, kelbtą informaciją apie L.
Prūseiką mokykloj ir uni
versitete. Jis buvo rusų tei-

vės”
kai L. Prūseika nuo komu
nistų jau pabėgti nebegali,

isi-

Vilniuje lankėsi Leninas, tai niekintoju. Tilžės gestapo 
iš to lankymosi bolševikų is- viršininkas Boehme (nutei-

Anglijoje. manytos. Nėra
_________w_____________ r _ Sabaliauskas. Antanas, .Jonas ir kad Ghana ir kitos nepn- nueita.
torikai padarė milžinišką ^tas_ kimo byloje 15 metų Vladas, iš Onušiškio Trakų aps. klausomos negru valstybės Laukiama, kad NATO 
įvykį, kuris turėjęs didžiau- kalėti) prie duobės,kilri bu- Sniečkuvienė-Paulauskaitė Ma- kreivai žiūri į Portugalijos tikslai ir vpač NATO nega- 
sios reikšmės Lietuvos darbi- vus* P^na lavonų, išdidžioje rija is jos sesuo Uosienė Petru- kolonijas ir nesivaržys ten davimai bus aptarti prezi- 
ninkų kovai vėlesniuose me- PozoJe nusifotografavęs. sė iš Turlioškės km., Raudenio; kurstyti sukilimus ir baltų- i dentui J. F. Kennedy lan- 
tuose. Teisybė yra ta, kad Auricho byla ; valsčiaus. e jų skerdynes. Ir kaip tą už- kantis FVancūzijoj šio mė-
Lenino apsilankymo Vilnių- , .. . špelverytė (špelvens), Elzė. drausti? Negi kreiptis i JT nėšio gale.
je nepastebėjo nė vienas .. Auriche, siaurės \ o- Mart ir MorU gim Ridikijkės
Vilniaus socialistas ir. ži- k,etl^e' ^ andz.'(>. 24 f I fcm.. Tauragė, aps.
noma. tas apsilankymas ne- P!’a?1<ieJ° ^jla P™sesesi-.Tamuk,vjčjus Martynas iš Mu-
turėjo nė mažiausios itakos ę11? Us i steikos kaimo, Tamošiaus ir Ro-
i Lietuvos socialistų čeiklą. „Ka>S ™ve .r Fne- žės sSnus
Bet bolševikai daro iš to ap- d.™h Sch™ Jr Jankevičius

t • , viršininkas Struve 1941 m. isilankvmo visą epochos pra- _ , . . • \ okietųoje.
Vičiūnas Vitas. Jurgio sūnus,

ilankvmo visą epochos pra 
džią! Meluoja, bet kas Lie-

Vaclovas, buvęs

birželio mėn. pabaigoj Nau-
tuvoj gali drįsti viešai paša- n } ainutos apvlin-,girnęs 1928 m. Medininkų km.,
kvti, kad Lenino buvimas , ", P. 1S>aV ar.a •sa" Šimkaičių vai.. Raseinių aps.

. . ti • i • -j kę kitiems susaudyti apieVilniuje nepaliko jokių ped- 2|Q u _
^kųL.etuvos darbininkųju- d meĮu KkaItinamieji 
dejime? Tunnt informac- Ra(| .. kd į
ios monopoli meluoti nesun- savo viršinin4 įsakvm\s
ku. o bolševikai tom yra _________•
meisteriai.

R. Mizara meluoja, kai Krašto Ūkis Praded
sako, kad S. Strazdas sakęs Jau Vėl Atsipeikėti 
teisme netiesą apie L. Prū- ______
seikos priklausymą Amen- Paskutinieji vyriausybės 
kos komunistų partijai. R. paskelbti skaičiai raio' kad 
Mizara sąmoningai meluo- krašt0 akis pradcda jau
ja apie Strazdą, bet kas uz- rimtai atsistatyti ir depresi- 
draus begėdžiui meluoti. ja pa]engva mažėja. Bedar- 

bių skaičius vis dar yra di-

Ieškomieji arba apie juos ži
bantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

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

KALINIAI UŽMUŠĖ 
KALĖJIMO VIRŠININKĄ

organizaciją?

De Gaulle tarsis
Koloniių likvidacija Af

rikoje labai pagreitino ge
nerolas de Gaulle, kai jis 
davė progos visoms prancū
zų kolonijoms tame konti
nente atsiskirti nuo Pran
cūzijos ir pradėti nepriklau- 
somągyvenimą. Tik maišyto 
gyventojų sąstato Al žėri j a 
dar nenurimsta ir de Gaulle 
vvriausvbė tam užbuitam 
Alžerijos klausimui neran
da sprendimo.

Arabų nacionalistai ban
dė Alžerijos ginčą išspręs
ti ginklais, bet per 6 su vir

Dvasia šventa gyvena?
Teko girdėti, kad Pary

žiaus miesto jaunos 
jos, vadinamos

siuvė- 
midinetė-

mis,” gyvena šaltu vandeniu 
ir meile. Valgyti joms lyg ir 
nereikia.

Tarp lietuvių nėra tekę 
susitikti tokių nevalgančiu 
būtybių, bent iki šiol tokiu 
nežinojome. Bet dabar pasi
rodo. kad ir mūsų tautoje 
yra žmonių, kurie gyvena 
dvasia šventa. Štai paskai
tykite :

“Jeigu Vienybė šiandien 
švenčia deimantinę sukaktį 
tai dėl to, kad dabartiniai

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
ŽUVO 79 ŽMONĖS

delis (penki milionai), bet 
daug darbininkų jau grįžo į . ,
darbą, o krašto gamyba ba- ^ayĮ( Robmson ą, o3 metų 

Saharos landžio mėnesi žymiai pa 'amzlaus-

šum metus dar nepajėgė jOs leidėjai ir bendradarbiai 
sumušti prancūzų kariuo- dirba be algų, vien leidimo 
menės. Bet ir prancūzai ne- išlaidoms sun au dodami 
gali išnaikinti Alžerijoj te- skaitytojų ir skelbėjų para- 
rorizmo ir maištininkų gru- mą.”

kur tai gavę ginklą mirtinai'roko briaunasi i Alžeriją ir dėjai yTa to laikraščio savi-

Sekmadienį, gegužės 14 
d. du įtarti žmogžudystėje 
kaliniai Cambridge, Mass. 
kalėjime nutarė pabėgti ir'ipių, kurie iš Tuniso ir Ma-

sužeidė kalėjimo viršininką tęsia kova prieš prancūzus. njnkas Juozas Tysliava. Jei 
Generolas de Gaulle da- jjs ĮUrj kokj partnerį, to jis 

bar daro naują bandymą su neskelbia metiniuose prane-•ąą** 1tas pat-' R. Mizara imasi už smo nuteistos ne “dėl jo tė- Gegužės 10 d.
L. Prūseikos bolševikišką vo laisvamaniškumo,” kaip dykumoje nukrito prancū- didėjo. Kalimai Jauke kalėjimo maistininkais tartis ir suras- Šimuose valdžiai. Ir štai su-
“revoliucingumą” galvą gub i Rokas porina, bet jis buvo zų keleivinis lėktuvas su 79 Jei ūkio kilimas vyks tuo teismo ginklas jiems buvo ti koki nors sprendimą ne- žinomej kad jis (ir jo Dart.
dyti Jis baVa ir ‘^Keleivi”įskųstas kaž kokio kunigo žmonėmis. Visi keleiviai pačiu žingsniu, kaip balan- pmugeliuotas is laisves. Ka- pabaigiamam karui. Dery- neris ar partneriai) laikraš-
kam mes drįsome paskelbti policijai todėl, kad ir jis ir žuvo, jų tarpe ir penki ame- džio mėnesį, krašto ūkiškas hmai Norman A. Porter ir bos prasidės gegužes 20 d. ti leidžia «be aig?s,”
T J “ri. £ f Joo riki>čiai. Nelaimės nriežas- atsistatymas per vasarą pa- įEdgar Cook pabėgo, bet uo- Evian-les-Bams miestelyje dvasia ŠVenta ir kuo

darys didelę pažangą. Uiai policijos ieškomu prie Ženevos ežero. Dery- ytWg g'Į o.
L. Prūseikos artimo draugo J° tėvas buvo laisvamaniai, rikiečiai. Nelaimės priežas- 
informacijas apie jauno L. (Taigi, R. Mizara per akis s^s dar nežinoma.

ena
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Pavasarėjančiam Detroite nut gatvių kampe (už vieno 
nieko naujo ... bloko i rytus nuo Michigan

T. . ... - .g.) ir visi, kune jau davė
ar pasiryžę duoti šimtinesAlyvos pradėjo sprogti ko- T . * . J * ............J 1 ji- Lietuvių namų įgijimui, pavo vidury, bet lapai kaip rei 

kia teišsipylė tik pirmąją 
gegužės savaitę. Šaltas, vė
juotas, lietumi ir sniegu su
mišęs balandis, su neretos 
nakties šalnomis prilaikė 
bet kokj gyvybės gamtoje 
budima. Bet dabar turas bū
ti kitaip, nes saulė i pačią 
viršūnę jau kopia.

Detroito pramonė, jei 
kiek ir dirba, tai dirba be 
darbininkų. Aut omobilių 
gamyba automatizuota, tur
būt, labiau, negu kuri kita 
pramonės šaka, o čia dar 
ekonominis “n u o smūkis” 
pakišo koją. Bedarbiai, be
darbiai—kur tik pasisuksi. 
Nekilnojamo turto vertė kri
tusi pasibaisėtinai, nes dau
gelis nori ši merdinti miestą 
palikti.

Kiek nedarbo paliestų 
gimtąja kalba kalbančiu lie
tuvių—sunku pasakyti, kaip 
sunku pasakyti, kiek jų čia 
yra. Tačiau iš naujųjų atei
vių labai didelis procentas 
nedirba, ypač Chrvslerio ir 
Fordo samdiniai. Senieji gi 
didele dalimi iau pensinin
kai, o jų vaikai, čia gimę ir 
augę, gal mažiau tą krizę 
jaučia už prieš dešimti me
tų atvykusius. Nežiūrint vis
ko, lietuviškas kultūrinis gy
venimas eina pagal nusisto-

rengimo proga galės gerai 
tuos namus apžiūrėti. Ir an
tra, vakaro pelnas skiria
mas žuvusių už Lietuvos lai
svę pastatyto paminklo Chi
cagoj skoloms mokėti.

Vaidinimo pradžia 7 vai. 
vak. Po vaidinimo šokiai 
dideliam orkestrai grojant 
ir ypatingai geras birutiečių 
bufetas.

Skautai davė šimtinę 
pirmieji

Iki gegužės 7 d. Lietuvių 
namų pirkimui jau sudėta 
$16,000 su viršum. Dalinin
ku skaičius auga. Dariaus- 
-Girėno Klubo vadovybė 
kreipėsi ne tik i pavienius 
asmenis, bet ir i organizaci
jas, prašydama kad jos irgi

HARTFORD, CONN.

Turėjome gražų koncertą

Gegužės 6 d. Lietuvių pa- Į

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO. ONT.

Pasimokėme

Vasario 16-sios
lapijos salėje buvo gražus 
koneertas-pokylis, kuri su
rengė šeštadieninės moky
kloj tė\ų komitetas. . itį vidurmiestyje, didžiuose,

: riogramą pradėjo Mari-į puošniuose kino teatruose, 
josienės vadovaujami tau-į^ur nuOma, kad ir sekma- 

šokėjai, P° jų dieniais (sekmadieniais ki
ly ita lis Žukauskas visus pra-j naį Toronte uždaiyti), la- 
i juokino savo vis naujais | bai didelė. Tūkstantinė, gal
juijkai:s: . -kiek su kaupu, mūsų tautie-

I įdzmsią programos da-J^ių minia paskęsdavo tose 
h atliko buvusi operos dai- jpatalpose. Sudėtų aukų ne- 
nininkė Vincė Zaunienė- pakakdavo tos salės nuo-

dybą buvo slaptu balsavimumo suorganizuoti lietuvis- .. . , . 
kos spaudos darbuotojus, ¥r’nkt> sekantieji asmenys: 
gegužės 7 d Simsu namuose Mantas Peuas
įvyko steigiamasis susirin- . a’ -“‘"Se
kimas. Iniciatorių vardu pir- Manja Srms >r tėvas dr To- 
mininkavo Vladas Mingėla, ™as Žiūraitis, kandrdatu

............. ,o sekretoriavo kanadiškis 1 ?. ??as nsciunas.
stotu j šimtininkų eiles. Pir-1 Petras Januška. Kiti daly- ,.X' .^la"tas ™nuohsT- 
m,eji atsil.enė Detroito ,viai buv0. Aleksandras As- Žiūraitis buvo rinkti uz akiu 
siutai: .ne šimtinę jau ite!- tašaitis. dr. Juozas Biund- V- Mlngelal « tikima 
kė. O juk tai pats žaliau- za Stasys Garliauskas, Jo- gaY^s'
sias jaunimėlis, kuns savo nas Kriščiūnas Antanas Nutaita Pries vasaioe
veikimui lėšas sutelkia iš ♦ •) • ? 1 • karščius dar sušaukti susi-vciKiiiiui iesa» juveiKia iš Musteikis, Marija Sims ir . , . „ . . .
Kaziuko mugės kartą me- čia rašantis. Bįveik pora nnkimą uz menesio ir po

Leskaitienė. Ji padainavo 
daugiau dainų, negu mes ti
kėjomės. V. Žukauskas ne 
tik juokino, bet ir patrioti
nius eilėraščius sakė. Po 
kiekvieno eilėraščio daini
ninkė padainuodavo atitin
kamą dainą.

Programą baigė šokėjai 
Sadutės šokiu.

Didelis ačiū programos 
atlikėjams ir rengėjams.

Po programos buvo šo
kiai.

Luckienė

LEIDO ŠOKTI 
SEKMADIENį

Apylinkės valdybą, pakėlė 
didžiausią triukšmą, kokį 
galėjo ir mokėjo, šmeižtai, 
Igrasinimai daiyti kitą Vasa-mineii-1. i w i, j-. • - no 16-sios minėjimą buvomus buvome pradėję mine- , . , > tz •1 J leidžiami be per raukos. Kai
Bendruomenės va yba ne
nusileido atsisakyti dr. P. 
Grigaičio, tada smetoninin- 
kai Bendraomenės rengia
mo minėjimo išvakarėse, su
rengė kitą minėjimą, i kuri 
susirinko pei 70 žmonių. 
Tautininkų šmeižiamame ir 
boikotuojamame ?ninėjime 
svečio d r. P. GGrigaičio kal
bos pakla’tsyu susirinko pil
nutėlė “College'' salė. Dr. 
P. Grigaitis pasakė puikią 
kalbą. Puoli1'; sukėlė au
dringas ovacijas. Tai buvo 
smūgis, kurio tautininkai 
nesitikėjo, b. c kurio jie pil
nai buvo nus’pelnę.

i pakakdav< 
mai sumokėti ir reikėdavo 
primokėti bendruomenei iš 
iždo taip sunkiai surinktų 
pinigų. Pagaliau, mūsų vei
kėjai susiprato, kad tokia 
fanaberija neapsimoka ir 
grįžo į “College” teatro rū
šies patalpas. Grįžimas iš 
pasiputimo į raalų lietuvių 
bendraomenės g y venimą 
graži pažangos pradžia.

Pagal Jurgį ir kepurė
Šiemet Vasario 16-sios 

minėjimas įvyko ‘“College” 
kino salėj. Salė, talpinanti 
tarp 12-15 šimtų žmonių, 
buvo pilna ir atrodė, kad 
yra minia, o ne sauja. Sudė
tų aukų užteko salei apmo
kėti ir daug jų liko lietuviš
kiems reikalams. Kai matai 
gerbiant tautiečių uždirbtus

tuose ir kurių išlaidos visa-Olandu "bivo dnčrtasi'dėl vasaros kar^‘ių Pradėti in‘ f šiame kra^ vra tokių įs- 
da didelės. Ubai geras pa- patie? ‘spaudos8 bendračiai -itensyviai d?rbtL Beveik tns i tatyrnų, kad šių dienų zmo-
vyzdvs visoms organizaci- Kju organizaciios vardo ir va^andas užtrukęs susirinki- ;&U1 JU prasme visiškai nebe- jonvrt |bn} organizacijos vardo u mag buvo prje kavos suprantama. Jų niekas ne-
J .pasisakvta dėl tos org-jos su°ušti^ų ir py. tevykdo, bet teisėtu būdu . . . .  ....................

tl!t^-,.y i1?1T.a P??"nd.1- ragaiėiu, kuriuos paruošė jie nėra panaikinti. Vadina- P>n>gus .r, kad tie pinigą, ei- 
mais tikslais laike Lietuvių .maloniGji Marija Sims d „«i; na naudingiems lietuvių tik-
Žuraalistų Sąjungos atgai- J J

Alfonsas Nakas

“Dainava” atidaroma 
gegužės 28 d.

Jaunimo (ir senimo) sto- vinimą pradedant iš apa
vėjusias tradicijas, nora aiš-ivvkia "Dainava prie Man- čios, iš skyrių, kaip Chica-' 
kiai j’aučiama, kad tų chesterio, Mich., šiuo metu gos ir dabar Detroito, ka- 
1 ietu vii kos kultūros puoselė- valosi nuo visų žiemos lie- dangi newvorkiškė centro 
toju skaičius pamečiui maž- kanų ir visokios savanorių valdyba nieko nedirbanti: ir 
ta ir mąžta. . . , darbo komandos iš Detroi- prisiauginti bent keletą ar

to dirba kiekvieną šeštadie- daugiau jaunosios kartos

MIAMI, FLA.

Šiauriečiai išskrenda

si, jiems nusikaltusius gali- na naudingiems lietuvių 
ma bausti slams, o ne puošnių kompa-

Kartais tokius įstatymus PUU sajių išlaikymui, negai- 
prisimena ir vieną kita tei- a Pa'kirti^ ii didesnę pini- 
sėtu būdu panaikina. Štai sumą Vasario 16-tai.
šiomis dienomis Vermonto ... ... ... ....

Minėjimus reikia tobulinti

Sūri derėjo
Po šio smūgio tautos vado 

palikonys šiek tiek pasikei
tė. Nora Vasario 16 minėji
mus jie daro kas.net ir ren
ka aukas Lietu os “laisvini
mui,” bet tie minėjimai sky
sti—mažos aukos, o tauti
ninkams pinigu reikia. Už 
pinigus jie į vienybę eina ir 
perversmus daro. Ir prieš 
dr. P. Grigaitį tautininkai 
perversmo būtų nedarę, jei 
Bendraomenės apylinkė bū
tų sutikusi Vasario 16-sios 
aukas dalintis per pusę. Da
bar tautininkai išsiderėjo, 
kad Vasario 16-sios rnjnėji- 
muose būtų leidžiama auko
ti abiems fondams: Tautos 
fondui, o kas nori ir tauti-

,valstijos seimelis leido sek- 1¥lineJ*mus remi* iwuiuiu ;ninku fondui. Kadangi tau 
I šiaurę išvyko vasaros padieniais šokti, dieną po Reikia pripažinti, kadi tininkai minėiima daro vi- 

Nežinomoji” būsimuose “k “TV“ v "“V"" praleisti Aleknos ir Pilvinis antros valandos. Toronto Vasario 16-sios mi-'suomet prieš Bendruomenės
Lietuviu namuose * J 2 ondindamn^ medelius ? ! > ^ndi adai bių, ku-,. Bostoną, Skeratonai į Kartais tokius įstatymus nėjimai nubodūs. Rengėjai daromą minėjimą (mat, bi

teles. sodindamos medelius, ne ateityje užimtų musų Bandolph. j Stevensonas.; pnsimena policijos kapito- svečių ieško tik su dešinėm joma, kad po Bendruome- 
ietas- Miami pionierius, išvyko sa- nai ir Pa£al savo nuožiūrą rankom. “Kairiarankių” bi- nės minėjimo gali dar ma-
J. Kriščiūnas pagrindi- vo vaikų ir senų draugų .pradeda žiūrėti, kad tokie jo. Tuo būdu mūsų nuolati- žiau žmonių ateiti) ir renka

niu tikslu laikė ne tik teisin- Pennsylvanijos ir Massa- atgyvenę savo amžių įstaty- niai svečiai ir kalbėtojai— aukas, tai Bendraomenės
ga visuomenės informavi- chusetts valstijose aplankyt, mai butų vykdomi ir kabinę-, politikoj balso neturį žmo- rengimame minėjime nerei-
mą, bet tai visuomenei tam , -ia5i Prie žmonių, kurie tų nės: miesto majoras ir eili-|kėtų leisti tautininkams an-
tikros krypties davima. žur- Ma,onu8 kortl* vakaras i nusenusių įstatymų prasmės
nalistai turi miegančia vi-i Gegužės 7 d. Moterų Klu- nebesupranta ir nenori jų 
suomenę išjudinti lietuvis-1 bas surengė kortu vakarą, laikytis, 
kam darbui. Dr. J. Brandza Susirinko apie 100 asme

Lietuv
rėjai-savanoriai, kartu su ra-, 
movėnais, taipgi šauliams, atidarymas bus gegužės 28 

d., sekmadienį. Ar Spyglio 
ežerėlyje iau bus galima

jant, gegužės 20 d. rengia'maudytvis. šiuo tarpu sunku 
paskutini sezono vakarą. į pasakyti. Bet ir vėsesniam

birutietėms ir Dariaus-Girė 
rėno Klubui talkininkau

Oficialaus vasaros sezono

Bus antra kartu suvaidinta 
A. Bisson‘o 4-ių v. drama 
“Nežinomoji.” pagrindini 
vaidmenį atliekant Rasai 
Lisauskaitei. Be jos, vaidina 
keli pajėgiausi Dramos Mė-

orai esant bus kas veikia: 
meškeriotojai galės susipa
žinti su išbadėjusiais (o gal 
ir ne?) ešeriukais, sportuo
jantieji pažaisti visokius 
kamuolinius žaidimus, o visi

gėjų Sambūrio aktoriai ir kiti atsikvėpti lietuviškuose
kalneliuose. Bus sDortinio 
šaudymo rungtvnės. kuriose 
galės dalyvauti visi. Visą 
dieną veiks bufetas. Tradi
cinis “kartūnu balius” bus 
ki#>k vėliau ir apie jį dar pa
rašysime.

keletas tik i sceną atėjusių 
jaunuolių. Režisuoja Z. Ar- 
lauskaitė-Mikšienė. Pereitą 
žiemą šia drama Detroite 
pamatė tik 500 žmonių, tad 
daugelis turės progos ja da
bar namatvti.

Didelio dėmesio verti vra 
du šalutiniai šio vakaro tik-' 
šiai. Pirma, vakaras Įvyks 
perkamuose Lietuvių na
muose—Tillman ir Butter- praėjus po pirmojo bandy-

Susiorganizavo Detroito 
spaudos darbuotoja i

Geriems 3 mėnesiams

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai is Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Minties klonis; Suakmenėjęs riiSkas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis lr tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikalaia.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai.

-KELEIVIS”
<36 Eaat Broadvray So. Bostoo 27, Maas.

1

•'Proletariato diktatūra”
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną, dar (f;

svarbiausiu tikslu skaitė pa
tį spaudos išlaikvmą bei 
spaudos lygio pakėlimą, pa
skui visuomenės judinimą ir 
galiausiai nauju jėgų išau- 
ginimą, nes iki tos naujos 
jėgos bus išugdytos, dabar 
rašantieji dar ilgai turės pa
tvs pasidarbuoti.
V. Mingėla ir J. Kriščiūnas 
atkakliai įrodinėjo, kad 
spaudos bendradarbiam or
ganizuojantis reikalingas ir 
būtinas tik “Detroito Lietu
vių Žurnalistų Skyriaus” 
vardas, o dr. J. Brundza, S. 
Galiauskas ir čia rašantis 
buvo už kuklesni “Lietuviš
kos Spaudos Darbuotojų 
Būrelio” ar “klubo” vardą. 
Po ilgu “derybų” buvo pri
imtas V. Mingėlos siūlymas 
ir naujagimi nutarta pava
dinti “Lietuvių žurnalistų 
Detroito Skyriumi.” I val-

ISOPHIEBARCUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Ka<Mlirn: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 eal. ryto. 

peštadienj ie tekmadienj
nno 8:30 iki 9:30 eal. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOQD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

apie
nų, visi vietiniai. Kortavimą Tropikų miškuose, kur nesi
baigus. visi svečiai buvo pa- keičia metų laikai, medžiai ne
vaišinti. turi metinių rievių.

niai parlamento nariai iš tru kartu rinkti aukas. Ir iš 
Toronto apylinkių. Vienas viso tokios “dalybos” rodo, 
kitas su nereikšmingu titu- kad mūsų Bendraomenės 
lu. Jų kalbos tai varžytynės, vadovams traks*? nugar*.

Klubas gavo daug dovanų

Gegužės 8 d. buvo Lietu
vių Klubo susirinkimas, ku
riam vadovavo pirm. A. 
Kadsel.

Iš finansų sekr. praneši
mo sužinojome, kad Klubą?

Vienybėje — jėga.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar

, . , • - draugui, tai atsiminkite,kasoie turi grynais apie 9 , , * . . , ,.. ji- r -,r kad geriausia dovana bustuksiančius dolerių. E. Ver- . knv„os. 
bilienė pranešė, kad Stella sl° KnygOK'
Kodienė dovanojo šimto do- Stepono Kairio “Lietuva 
leriu vertės šėra, o Anna budo”, kaina $5.S0 
Bubnienė 850. Pr. Mockus Kipro Bielinio “Dieno 
dovanojo šaldytuvą, kurio janr> |<aina $6.oo. 
kaina apie $1000. o Motera ..
Klubas naujoviška krosnį j K,Pro Blchn,° Penktieji 
virtuvei irgi apie $1000 ver- meta*
tės. J. Nevienė paaiškino, 
kiek bus sutaupyta darbo 
«eimininkėms. turint tokią 
krosnį.

Nutarta surengti Motino? 
dienos minėjimą. Jame mo
terys bus viešnios, vieni vv- 
rai viską keps ir virs, prie 
stalų patarnaus.

Po susirinkimo visi buvo 
pakviesti prie šalto alučio.

L. J. Stasiulis
IMK S -.O*

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa- 

| kyti “Keleivi.” šiemet kai
na dar tik $4.00 metams.

kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei

vio administracijoje:
l?roa*iwav.

So. Boston 27, Mass.

This sharrvefu1 woste
WIAKWS AMIRKA’.

a
ii

katras yra geresnis lietuvių 
ir “dipukų” draugas. Tai 
yra tušti žodžiai. Apie pa
saulinę politiką ir Lietuvos 
reikalus jie nieko nesupran
ta, o jei ir suprastų, tai kas 
iš to, nes jie kalba nereikš
mingu titulu. Tūzai iš deši
nės neturi laiko, o kairesnių 
nekviečia. Pavyzdžiui, mūsų 
miesto majoras, kuris laiko 
save dideliu lietuvių drau
gu ir net lietuviu, nes jo pro
tėviai atvykę iš Lietuvos, ti
tuluodamas Julių Smetoną, 
vadino jį paskutinės Lietu
vos vyriausybės ministerio 
pirmininką sūnum. Jis neži
no to fakto, kad Julius Sme
tona yra ne ministerio pir
mininko, bet neteisėtos val
džios “prezidento” sūnus. 
Tokie svetimtaučiai mūsų 
svečiai.
Su lietuviais svečiais tas pat

Kai ieškoma lietuvio sve
čio kalbėtojo, tai žiūrima, 
ar jis vra dešinės pusės žmo
gus ir kaip dažnai varsto 
bažnytines duris. Prieš tre
jus metus Bendraomenės 
valdyba pakvietė didelės 
pagarbos užsitarnavusį ko
votoją. ALT sekretorių, 
“Naujienų” redaktorių dr.

kaulio.

Kaip minėjimus tobulinti
Pirmiausiai iššluoti iki 

šiol kviečiamų “svečių“ ne
reikalingas ka bas ir anek
dotus. Kviesti poli
tiką formuojančius asmenis: 
ministerių pirmininką, kabi
neto narius, opozicinių par
tijų vadus (rt' eilinius agi
tatorius kau. dabar), profe
sūros žmones nusimanan
čius tarptautinėj politikoj. 
Šitokios rūšms s\ očiai gali 
sudominti rr , pačių ben
druomenę. didinti sios rū
šies minėjir us ir kanadie- 
tiška spaud i daugiau rašy
tu apie lietuvius, jų reikala
vimus ir noras. Vietinė 
spauda kelių eilučių aprašy
me vengia n-1 dabartinių 
svečių pavarde' suminėti.

Reikėtų nemažą dėmesį 
kreipti į vietine spaudą. Ji 
turi didelės reikšmės.

Turint angliškai kalban
čių ir spaudos atstovus, lie
tuviškoji minėjimo dalis tu
ri būti aukšto lygio. Minėji
mo vedėjas-pranešėjas ne
būtinai turi būti graži mote
ris. Be mokėjimo anglų ir 
lietuvių kalbų, reikia ir su
gebėjimo. Gražumo ir tau-

P. Grigaitį. Smetoniški tau-itinių neužtenka, 
tininkai prieš tą garbingą i
žmogų ir Bendraomenės i Korespondentas

kas.net


Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. feOCTON Nr 20, Gegužės 17, 1961

iš Pavergtos Lietuvos
pavyzdžiais Lietuvoje, kad pa
dėtų sulaikyti komunistinės pro
pagandos skverbimąsi tarp tau
tų. kurios komunizmo nepažįsta. 

S. Lietuviškieji veiksniai su-

Juokai per ašaras
Kas turi progos skaityti naudojamasi 

taria, kad ketindami kurią po- dabartinėj Lietuvoj leidžia- technika.” 
litinę akciją lietuviškoje visuo- mus Valdinius laikraščius, I Juoką per ašaras Mikelė 

(Ei Kaip paprastai prieš menėje, prieš pradėdami tą ak- sakysim, kad ir “Tiesą,’ tas ir tas melas, be kurio net ir
(Jeeužės piimaia, sovietinės f <lukĮau Plep°» ’aip pernai, yy^yti. jje anksto tarp su manim, sutiks, kad tai yra čia negali išsiversti. Girdi, 
• - • • priešingai \ įsuose rajonuose savęg susižino įr susjtari*. kaip nuobodžiausias laikraštis, “žemdirbiai teiraujasi, kada

savo pareiškimus ir veikimą su- kam už bausmę paskirtų pradėti sėti kukurūzus.“ 
derinti ir vvkdvti vieningai. .tik porą puslapių to laikras- Dabai Lietuvoje juk tik

Vilniui 8,000 tortų Pasirodo, kad nė vienas iš 
62 rajonų šiemet negavo

‘pažengusia

• • 7 u i j • priešingaiįstaigos n šiemet balandzto mažjau ne,
raskutinemis dienomis apy- makiau kaip
tuviu lentynas papilde nau- . ^a‘ *!ur*uos<’ rajonuose t . perskaityti, tas vargšas,, dvarai beliko, vieni jų vadi-
iom s mekėmif Kain Vii- sJle,me.1 tegauta vos.du treC’ kre'Pdaml d&Msl 1 vls «*- jau puslapio neįveikęs, pra- naši sovchozais, kiti kolcho-
ni-, š vadiias balandžio «« <la.l“t to> kiU*g,tals me- stojančius rvsH's tarp tau- d4tų prašyti paskirti kitą žais. Juos valdo naujųjų lai- 
d m-a^šavilniaus miesto tals" Paz.vmėtlna- kad Pleno ,os krašte ir išeivi- bausmę kų dvarininkai, kurie šian-
<™nrniams ta nroea esą PlimeIžin'as smarkiai nu- jos laisvajame pasaulyje, veik-. Bet kartais ir tarp tų nuo-dien vadinasi sovchozų ir
n-,ski.-,-, klintį totu kitai.; krito net ,okiuose raJ°nu°- sniai "“Sistato. kad ryšių palai- bodžiausių dalykų randi to- kolchozų pirmininkais. Tik
šviau vienas tortas maž “• kurie anksčl3u toJc S3' kymas turi “Paboti asmenis- kių. kui ie sukelia juoką, bet Ijiems terūpi, kada koki dar-

dain. tft šventom mybwi šakoje Pi'™avo. Pa- kais ryšiais tarp giminių ir pa- juoka ajaras. 'ba isakvti dirbti, joks žem-
■ ■■ J"" vyzdžiui. Akmenės rajone žįstamų ir jokiu būdu neturi gta"į -Tiesos” gegužės 4 dirbk tuo nesirūpina, nes
Lėktuvai ii Vilniaus peniai minėtu laiku primel- būti išplėstas iki ryšių užmez-'d numery užtinku “Metas tai nėjo reikalas. 0 jei jau 

į Šiaulius žta nuo kalvės t>9 kilogra- gimo su krašto okupanto pati- kukurūzus, uasikalbėii-'ir komuilistiskuiu dvaru vai-

zvniiai
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Statistikos Valdyba, pa- t imu. teisiniu, kultūriniu ar ku
riuo kitu.

galima persėsti i kitų oro li
nijų lėktuvus. Įduodama sausus skaičius,

Lietuviai baletininkai , nepranešė, kodėl pieno pri-
Paryžiuje i melžimas šiemet tiek smar- jįetuVįų

t E i Kartu su Sovietų Są-|kiai. nusmuko, bet nėra abe-
jungos artistų grupe balam J°"«\kad,tas atsluko del 
džio 2» d. iš Maskvos į Pa-,to" kad truko !’asar0- 
ryžiu išskrido ir du Lietuvos
artistai — Sabaliauskaitė ir
H. Banys. Jie Prancūzijoje j
parodys ištraukas iš lietu- (E) Spaudoje savo laiku bus tęsiama iki lietuvių tauta
viškų baletų: Juzeliūno Ant buvo žinia apie jauną brie- bus laisva ir Lietuvos valstybė
mariu kranto. Gruodžio Jū- džiuką, netekusi motinos, nepriklausoma.
rate ir Kastytis ir Indros Briedžiukas vos poros dienų ---------------------------
Audronė. Gastrolės tęsis iš- amžiaus, bado verčiamas,
tisą mėnesį. prisiplakė prie Kėdainių ra-

.... . jono “Miegėnu” kolchozoMažiau pieno , • .. ,karvių ir jas žindo. Karvių 
(E) Lietuvos C e n rtinė piemuo parsivedė briedžiu- 

Statistikos Valdyba Vii- ką namo auginti. Vėliau ji
niaus “Tiesoj” 97-me nume- perėmė globoti Šlapaberžės , ... . . .
rv paskelbė, kiek kurio ra- girininkijos eigulys. Dabar K^ buvęs diplomatas ir pu- 
jono kolchozai per antraji briedžiukas jau paaugęs, blicistos Eraest John Harn- 

' TrU, son. Pirmais Lietuvos nepn-

Karves melžusio briedžiuko 
likimas

10. Konferencija dėkoja visai 
visuomenei laisvajame 

pasaulyje už nepailstamas pas
tangas ir aukas talkinti Lietu
vos laisvinimo kovai. Konferen
cija sveikina brolius ir seseris 
lietuvius okupuotame krašte ir 
pareiškia, kad kova už laisvę

MIRĖ LIETUVOS 
DRAUGAS

(E) Londone, Anglijoje, 
eidamas 88 metus, netikėtai 
mirė didelis Lietuvos drau-

balandžio dešimtdienį gavo bet prie savo globėjo yra
L- • x i-x- r\tii \ rr L- i lnnrvarYiu ir-viz^Tl/N ninz^iaiiivj t amvc*ipz nn nratflcĮ 7 X *J7X t*vyc, Vari d;nc*\i --

palyginus su tuo pačiu lai- iš miško atvyksta pas eigu- 
hotarpiu pereitais metais. Ii svečiuotis.

Vieningi kovoje už laisvę
ir jos komunistinei partijai. 

3. Konferencija

klausomybės metais jis yra 
buvęs Britų misijos Pabal
tijui nariu, vėliau buvo Vil
niuje ir Kaune britų vice
konsulu.

Apie 40 metų Harrisson 
padėjo Lietuvai tarptautinės 
propagandos srityje, para
šydamas šimtus straipsnių 
apie L i e tuvą svetimųjų 
spaudoje, bendradarbiauda-primena di- , T . . A.x. ,v i j • or, on .i- • i- i , u- mas su Lietuvos atitinkamo-balandzio 29-30 dziosioms pasaulio valstybėms.1

jvenaKci.ia gauna laiSKų 
riuose žemdirbiai teiraujasi, ka
da šiemet pradėti sėti kukurū
zus. ‘Tiesos’ korespondentas pa
prašė žemės ūkio ministrą drg.

ku- kokie nemokšos toj taip do
snioj geram jos purentojui 
Lietuvos žemelėj šeiminin
kauja.

Sovchozų ir kolchozų pir-

EINA KILTI I DANGŲ

Apačioje Alan B. Shepard eina lipti į Redstone raketą. 
Ji^e išbu\o 3 valandas ir 27 min.. kol viskas buvo 
paruošta skridimui. Paveikslo kairėj matosi, kaip ra
keta su žmogumi kyla i viršų, o viršuje matome, kaip 
raketa su žmogumi skrenda. Kaip žinoma, raketa su 
žmogumi pakilo ii.~» mylių, ji skrido .».!tn» mylių per 
valandą greitumu. Lakūnas ir raketos kapsulė, ku
rioje lakūnas skrido, nusileido Atlanto vandenyne 
302 mylios nuo pakilimo vietos Floridoje.

V. Vazalinską atsakyti į šį klau- mininkai yra valdininkai, 
simą.” Jiems lengviausia viską

_ A , .1 tvarkyti pagal Įsakymą iš
Toliau tašoma, ką.atsake auj<ščiau, nes tada, darbui 

tas ministras. Girdi. jau nepavykę neneša atsako- 
laikas masiškai sėti kuku- mybžs. Pasėjai ankstj 
ruzus visuose rajonuose. I. . j. dėl tos ar kitos prie-

Tai pe,skaitęs juokiausi, įasties javas neuždarojo— 
bet tai bu, " ašarų juokas. ab,aĮęvk. 0 pasėjai, kada bu- 
Is tikrųjų. Ar esate girdėję, vo ne (avo ka|tė jci
kad kuris šio krašto tikimu- neuiderėjo.
kas klaustų Washingtoną, jj^į p> jr juokies per aša- 
kada ką sėti. Ai seniau mu- raSi kad ^en jr sumanas ^e- 
sų ūkininkams kas nors nu- mfe ūkio tvarkvtojai JTa
todinėjo, kada j dirvą eiti, neal0kšų biurokratų už ne
ką ir kada sėti. Ir kaip gali sies vedžiojami. 
kas nors is aukšto tokj nuro- Vis dį,to naudinKa kar
dymą duoti, nes juk ir Lietu- uis paskaitrti ir tuos no
voje nevisur vienodu laiku žmoniškaj rašomus komuni- 
ateina jiavasans, nevtsur sty laįkrašėius iš anapus Ge- 
vienu laiku duyoS-pradžių- ]ežinės uždangos.
Va. zvien-Vieitas uKinirikas Ži
nojo, kada kokį javą gali- . R- M-
ma į žemę berti ir jei su kuo ----------------------------------
tardavosi, tai gal tik su savo ~
geru kaimynu, kuris gerai TRUMPOS ŽINIOS
žinojo vietos sąlygas.

Nebuvo reikalo ir raginti 
laiku pasėtr,' nes ūkininkas 
žinojo, kad laiku nepasėjęs, 
neturėsi ko piauti.

O dabar viskas pagal laz
dutę, įsakymą. . . iš tolimo

VOKIETIJA

Lietuvaitė—filosofijos dr.
Miuncheno universitete

Balio nutarimai
Gegužės 6 d. Balfo cen

tro patalpose Įvyko Balfo 
diicktoriato suvažiavimas, i 
kuri atvyko beveik visi di
rektoriai arba jų Įgalioti
niai. Suvažiavime dalyvavo 
ir revizijos komisijos pirmi
ninkas bei reikalų vedėjas. 
Posėdžiai su trumpa per
trauka pietums tęsėsi apie 
dešimt valandų, tad palies
tieji Bendrojo Lietuvių šal
inis Fondo reikalai buvo na
grinėjami iš esmės ir vi
siems direktoriams aktyviai 
dalyvaujant. P o s ėdžiams 
pirmininkavo kan. dr. -I. B. 
Končius, sekretoriavo B. Pi- 
varonienė, pavadavusi neat
vykusią Į šj suvažiavimą (’V 
sekretorę. Sekretorei talki
no dir. V. Barčiauskas.

Suvažiavime pranešta:
L Kan. dr. J. Končius ge

gužės 12 d. išvyksta Į Euro
pą tarptautinių organizaci
jų reikalais. Ten jis išbus il
gesni laiką. JĮ laikinai pa
vaduos vienas iš Balfo vi
cepirmininkų.

2. Balfo direktorei dr. 
Armanienei ir pirmininkui 
lankantis Wasbingtone pa
aiškėjo, kad maisto paskyri
mas lietuviams tremtiniams 
V. Vokietijoje yra sulaiky
tas, kol ateis papildomos 
Vokiečių valdžios informa
cijos, JAV valdžios pareika
lautos.

3. Pašalpa rūbais Lenki
jos lietuviams lengviau pra
eina pro muitines Lenkijoje, 
jei siuntiniai siunčiami iš 
JAV.

4. Balfo centras gauna 
daug vaistų receptų iš Len
kijos, kurie yra arba sukla
stoti ar kitais, ne sveikatos 
motyvais, išrašyti.

5. Daugelyje v i e t o vių 
JAV bus mii ima Birželio su
kaktis ir ta proga Balfo vei
kėjai stengsis organizuoti 
lėšas deportacijų aukoms 
per Balfą paremti.

Balfo direktorių suvažia
vimas. atydziai išdiskutavęs 
bendrinės salpos problemas, 
nutarė:

1. Padėkoti 1 i e tuviškai 
spaudai ii- radijo valandė
lėms už nuoširdų bendra
darbiavimą sunkiame šal
pos darbe.

2. Skubiai ir veiksmin
giau padėti reikalingiems, 
ypač esantiems už geležinės 
uždangos.

3. Ieškoti nuoširdaus ben
dradarbiavimo bildu su vi
sais šalpos talkininkais ir 
veiksniais.

Direktorių po sodžiuose 
buvo darai, darbinga nuo
taika.
aooooc.-scc'sc-i---:

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime d r. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai. >

apgynė disertaciją ir gavo
mėtL kaF jk~apie‘3<> r^tųivilni.aus-° kbu??į^It?- «!»«>«> >!!»"!
buvo “Eltos” bendradarbis TU,-'S iI?skv“:1 Todėl ,r ?anė inz-
Londone , derlius toli atsilikęs nuo ne- Augustaicio duktė.

Atskirais leidiniais yra iš- priklausomos Lietuvos laikų -kis disertacija “Lietuvių 
leista jo parašvtos knygos: derl'aus- nors, kaip visur įkalbos fonologija Įvertin- 

tnubijoma, ir žemės ūkyje!ta pažymiu eum Įaudė 
(gerai). Daktarė kalba dar 
angliškai, prancūziškai, ra- 
siškai, lenkiškai, ukrainie- 
tiškai.

mis įstaigomis. Verta pažy-

VLIKo prezidiumo 
pranešimas

1961 m
dienomis VVashingtone, D. kad jos turi tęsėti pažadus, pa-
C.. susirinko pasitarti: darytus Atlanto Charteryje.
a) -Amerikos Lietuvių Tary- įrašytus j Jungtinių Tautų 
ba—U Šimutis, dr. P. Gri- Charterį ir į žmogaus Teisių 
gaitis, E. Bartkus, M. Vai- Deklaraciją. Lietuva. Latvija ir 
dyla ir M. Kižytė: b) VLI- Estija, o taip pat kitos Sovietų 
Ko prezidiumas—dr. A. Tri- Sąjungos pavergtos tautos, turi 
makas, J. Stikliorius, H. būti išlaisvintos. Iš jų teritorijų 
Blazas ir dr. D. Krivickas; ‘turi būti išvesta Sovietų Sąjun- 
c> Lietuvos Laisvės Komite- kos kariuomenė, policija ir ad- 
to atstovai—L Audėnas ir ministracija. Ten turi būti pra- į 
P. Vainauskas; d) Balfo vesti laisvi rinkimai, kad tos
pirmininkas dr. J. Končius, tautos laisvai galėtų pareikšti 
K o n f erencijon atsilankė savo nesuklastuotą valia ir pa- 
Lietuvos atstovas Washing- sirinkti sau valdymo sistemą, 
tone J. Kajackas. kokios jos pačios nori. Laisvi

Konferencija, apsvarsčiu- rinkimai turi būti įvykdyti 
si visą eilę iškeltų klausimų, Jungtinių Tautu priežiūroje, 
nutarė: i 4. Kol tatai neįvykdyta. lietu

viškųjų veiksnių konferencija 
1. Lietuviškieji veiksniai, vie- nutaria daryti visas pastangas, 

n'ngai veikdami, siekia susti- kad Jungtinės Amerikos Vals- 
printi ir išplėsti bendradar- tybės ir toliau kas metai skelb- 
biavimą su kitomis So- tų pavergtų Tautų Savaitę, kad 
'•etų Sąjungos pavergtomis palankiai vertintų ir palaikytų 
tautomis, ypač latviais ir estais, pavergtų tautų laisvinimo rei- 
tiksbi sustiprinti pastangas ir kala.
veiklą Lietuvai ir kitoms pa- 
'crgti>ms tautoms laisves sie-

“Lithuania past and pres- 
ent” 1922 m.; Lithuania 
1928 metais, “Lithuania’s 
Fight for Freedom,” kurios 
viena laida išėjo Londone, o

‘antroji po antrojo pasauli- ( --------
nio karo Amerikoje. Į Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO-

Garbinga atmintis vyrui, SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
daug patarnavusiam Lietu-1 juotas romanas iš politinių 

'emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

VASARIO 16 GIMNAZIJĄ j Alė Rūta, MOTINOS 
BAIGĖ 5 MOKINIAI | RANKOS, romanas apie

---------- į motinos meilę, jos tikslą ir
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.,

JDOMIOS knygos 
ROMANAI

ŠVEICARIJA

vai:

Vasario 16 gimnazijoje 
šių mokslo metų pradžioje 
buvo 124 mokiniai, o metų 
gale 116 (62 berniukai ir' kaina $4.00. 
52 mergaitės). Dirbo 16 mo
kytojų, iš jų lietuvių — 12, 
vokiečių 3 ir anglų—1.

Lietuvių vadovybė
Šveicarijos Lietuvių Pcn- 

druomenės naujon valdybon 
išrinkti: Dr. A. Kušlvs (pir- 
min.), dr. J. Stephan (vice- 
pirm.), dr. P. Radvila (se- 
kret.-iždin.), dr. A. Dargu- 
žas-Hofer (infor. reik.).

ŠVEDIJA

Kovo 29 d. buvo iškilmin-
5. Kad Radio Free Europe ne- gag dįplomų įteikimas bai-

kiant. .Garvt” d’sfcr.m.nacijos lietu- gusiems gimnaziją. Ją baigė
o ;viams- latviams ir estams tu- 5 mokiniai: G. Bauras, H.
- Lietuvos. Latvijos .r Ėst.- rėti per tą radijo stotį jų gim- Dičpetris (iš Anglijos), J. 

jos koton.al.nis pavergimas tu- tosiomis kalbom.s radijo valan- ]<OkŠtas (neseniai atvykęs 
Jungi,nese dėles jų pavergtiems kraštams. Lietuvos), Z. Počiulis ir

6. Kad Voice or America be B- Sakalauskaitė. Visi jie
bendrinių informacijų lietuvių pasiryžę tęsti mokslą, nors 
kalba skirtų daugiau laiko lie- daugumai trūksta lėšų. Du 
tuviškai tautinei, politinei ir jų—Bauras ir Počiulis per 
kultūrinei informacijai. \ elykų atostogas dirbo prie

„ .. , ...... .. ... plento darbų, kad tuo būdu7. Lietuviškieji veiksniai įm- į. i i
.................. ... • j • K,ek nors užsidirbtų mok-paudą. politini ir kulturinj prie- priemonių supažindinti Afn- j pradžiai 

variavimą.- ekonominį išnaudo- kos, Azijos ir Pietų Amerikos 
jimą ir visiška asmens ir tau- tautas su sovietinio kolonializ-

ri būti keliamas 
Tautose, reikalaujant ištirti vi
sus Sovietų Sąjungos įvykdy
tus ir tebevykdomus nusikalti-' 
mus Pabaltijo valstybėse, pa-1 
Žeidžiant ten tarptautinę ir' 
žmogaus teisę, vykdant geno
cidą. tautinę ir religinę pries-

tos itftvergimą Sovietu Sąjungai apraiškomis ir konkrečiais Tikra laimė yra saike.

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

Išrinkta nauja valdyba
Lietuvių Bendruomenės 

valdybon išrinkti šie asme
nys: Pirm. areb. J. Pajau-

Pranas Naujokaitis: U- Jis» sekr- dail- E- Budrys, iž-
PELIAI NEGRĮŽTA J *"• AM- Vi,kėnicn'" 

KALNUS, 509 pusk, kaina 
$4.00.

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

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 

Vytautas Alantas: TARP kurie keičia adresą, prane- 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 »ant naująjį adresą neuž
pusk, kaina $4.50. miršti parašyti ir senąjį.

Tas knygas galima gauti ----------------------------------
Keleivio administracij 0 j Įkopti į 500 jardų kalną, reiš- 
636 Broadway, So. Boston kia tą petį, kaip lyguma nueiti 
27, Mass. no mylių.
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NORVEGIJOJE
išmargintas. Gostos Ber- 
ling’o kraštas ir Šeimos La- 
gerlofos tėviškė buvo ma
no tikslas tą dieną ir Karl- 
stad’o stotyje palikau iš Os
lo mane atvežusį traukinį ir 
savo bendrakeleivi švedą.

GYD. VL. K.
(Tęsinys)

Iš Grieg’o namų mūsų au- nuotos pietinės Norvegijos. 'Bet“ain'e 'tai"k?ų kartą.' 
tobusas nuveža j 800 metų Is pradžių važiuojame siau- 
senumo medinę bažnyčią, ro fiordo šakos pakraščiu.
Tokio stiliaus bažnyčios tik Vanduo žemai apačioje, nes 
Norvegijoj buvo statomos, kažkur geležinkelis iškirsto- ^yti tik”nedidelę dalį šio gra
šis aukštas ketvirtainis pa- je kalno pakriaušėje nu- 2aUs, 124,710 kvadratinių 
statas, smailėjantis savo tiestas. Antroje pusėje fior- mylių dydžio, krašto. Nor-
stogu į viršų, turi omamen- do vėl kalnas. Jis žalias ir vegija yra labai ilga_ 1,100

atsikišusius stogo pa- atšlaitėse neretai išmėtytos mylių, o plačiausia jos vie-

Bendrai apie Norvegiją 
Geografija. Man teko ma-

kraščiais, lyg mūsų stogų ūkininkų sodybos.
žirgelius. Norvegiški stogų 
ornamentai turėję magiškos 
galios. Yra ir kita magiška 
vieta šioje bažnyčioje. Tai 
kažkokia vieta vienoje iš
laukinėje sienoje, kurią pa
lietus išsipildys tavo troški
mai per vienerius metus, jei 
tu jų niekam nepasakysi. 
Nesuradau aš tos vietos.

Viduje bažnyčia tamso
ka, nes langų nėra. Joje lei
džiamos jungtuvių apeigos 
su sąlyga, kad jaunieji dė
vės norvegų tautinius dra
bužius.

ta yra 270 mylių. Jūros pa-
PravažiUojame daug tu- kraštys sudaro 12,000 my-

ŠITAIP SHEPARDAS KELIAVO

KIOSTONI MEtCUBV H'GHT SEOUEMCC

Čia pavaizduota, kaip kilo ir nusileido Redstone Mer- 
cury raketa su pirmuoju žmogumi. Viskas Įvyk® taip, 
kaip technikai numatė. Ir žmogus ir kapsulė, kurioj 
jis skrido, grižo žemyn. Pats lakūnas raketos pasisu
kimą žemvn kontroliavo.

relių, bet ir pats geležinkelis 
eina dažnai po mediniu sto
gu ir sienomis su atidaro-

lių dėl daug fiordų arba gi- j 
lauš jūros vandens į sausu-; 
mą įsikišimo, paprastai kai-'

mais langais. Tai reikalinga nų apsupto. Toks fiordas į 
geležinkeliui apsaugoti nuo į kai kur įsiterpia į sausumą 
sniego žiemos metu. Buvo ,90 mylių. I —

—Maiki, kur tu buvai pe
reitą subatą?

— Tėve, nesakyk “suba
tą.”
—O kaip sakyti, jeigu tai 
buvo subatoj?

—Sakyk, kad tai buvo 
šeštadienį.

—Maik, aš atėjau su ta-

tų į mėnuli ir parvežtų iš te
nai orenčių!”

—Bet tai re koncertas, 
tėve.

—Džiūsta minut, Maiki, 
bus ir koncertas. Kai mudu 
su Zacirka i/lenkėm po sti
klą už Šeperdo sveikatą, 
tai tas komunistas pakėlė

Ant Floyen kalno

Mano viešbutis šio kalno 
papėdėje. I jį eina funiku
lierius (keltuvas), bet aš į 
b loyen kalną lipu savo ko
jomis. Vingiuota siaura gat
vė, kitur tik takas beveik vi
siškai medžių uždarytas, lyg 
koks tunelis. Vilos-namai 
prilipę prie kalno šono.

Kaip nuostabiai atrodo 
Bergenas naktį nuo šios 
pakriaušės! Žemai uostas; 
antroje pusėje uosto dunk

paskutinė lugsėjo mėnesio Prie Norvegijos pakraš- 
diena, o jau sniego netrūko čių yra 150,000 salų ir sa- 
aukštesnėse kalnų vietose, lėlių šimtai upių teka per 

Aukščiausia geležinkelio Norvegiją. Daug joje kalnų
stotis buvo 4,010 pėdų virš ir miškų, bet ariamos žemės (E) Tarptautinių Laisvų- kuriuos gauna is viršūnių. Jos
jūros lygio prie Finse’s. Aiš- tėra tik keturi nuošimčiai jų Profesinių Sąjungų cen- negina darbininkų, bet eina
ku, kad aplink esą kalnai iš viso ploto. tras ir šiemet neužmiršo ge- Prieš ją interesus. Jos neturi
buvo aukštesnį už šią vietą. šitame gražiame, bet ne- gūžės pinnosios proga pa- «>eko bendro su tikromis darbo
Toliau aukštumoje jau buvo turtingame krašte gyvena sveikinti darbo žmones Lie- žmonių organizacijomis ir su 
šalta. Iš stoties matėsi tolu- 31-. milionai žmonių. Iš jų tuvoje ir kituose diktatūri- demokratija. Jų darbuotojai ne 
moję beslenkąs ledynas— du trečdaliai Norvegijos pa- nių režimų valdomuose kra- darbininkų renkami, bet dikta- 
gletšeris. kraščiuose prie jūros, kur štuose. To centro generali- tūros skiriami. Jos neturi nei

Paprašiau dvi noiveges yra ir didieji miestai— uos- nio sekretoriaus Omer Be- priemonių, nei teisės darbo žmo- 
papozuoti nuotraukai prie tai Oslo, Bergen, Stavanger, cu atsišaukimas, be kitų, ir nių interesams atstovauti. Lai- 
šio ledyno. O ten buvo daug Trondheim. lietuvių kalba buvo perduo- -svūJū Profesinių Sąjungų judė

Laitvieji sveikino pavergtuosius

gražių vietų nuotraukoms Pro Norvegiją praeinanti tas į Lietuvą per eilę radijo j imas niekad nesiliaus šitas val-
“šaudyti.” Viena iš jų prie Golfo srovė duoda daug ši- stočių. .stybines profesines sąjungas
Torpo, kur ežerai ir kalnai limos. Vėjai nuo jūros iš-Į Atsišaukimo pradžioj pa- demaskuoti ir parodyti jų tik-
nepa prasta i puikiai atrodė, šaukia lietų, kuris suteikia žymima, kad Tarptautinia- T? pobūdį.
o pati vieta Naująją Angliją drėgmės miškams augti kai- me Laisvųjų Profesinių Są-J, Mes žinome, kad darbininkų nu pakriaušėse. Miškai ūži-1 jungų centre šiuo metu yra priespauda neraažėja vial ui 

-ėsi ma beveik ketvirtadali Nor- apjungta 06 milionai darbi- ,jk rodo diktot6r užsinrojiln, 
ninku 107 kiastuose visame .(.arbj„jnku, dar lahia<1 iSnaudo_

. .... „ !ti, bet kartu matyti ir darbinin-
Kreipiantis i darbo zmo- ku iprie4inbnaa tam išnaudo. 

nes diktatūriniuose krastuo-
se, atsišaukime pabrėžia-,

“Diktatūrinių kraštų darbi-

pnmine.
Dar toliau kalnai darėsi ma beveik ketvirtadali Nor 

mažesni — kalvos, daugiau vegijos ploto, 
ūkių, upės pripildvtos šie- Geriausi ūkiai yra pieti- pasaulyje, 
lių, lentpiūvės. Traukinys nėj Norvegijoj. Ūkininkai Kreipiantivim gražiai pasikalbėti, o saV() stiklą ir sako: Era!

tu tuoiau šoki kritikuoti ma- uz ;o'a! 1 -4 vaganną, ku....................... ... , , . ,. , , ................
no šnekta Aš kalbu taip ris pirmutinis apskrido ap-jvirsuje ir milionai sviesų buvo patogus. Pirmos klases sodina bulves, sėja miežius, 

Pl.intėc naranrioi žmol link pasauli.” Išgėrė savo i aphnk uosto įkinką. I nerūkančių skyriuje buvome avižas, mažiau kviečių ir
nes kalbėdavo Aš tenai gi-ialu ir pradėjo dainuoti: Toli miesto Parke aidėjo tik du keleiviai. Kondukto-
miau ir užaugau, bet tokių 
dživoiiongų kaip

Lėkė, lėkė dausom rusas, 
Ir iškilo Maskvai pliusas!

Toli miesto parke aidėjo 
dūdų orkestro garsai. Rug-

avižas, mažiau kviečių ir 
įugių, duoninių javų turi ma:

Jūs

• l • j i • z z j • np • • 1 •* • • - i • 1 • UU » U V COI II l VIlemai ir kitokie adie-; —Tie jo žodžiai, Maiki,
nini” nioknd nefrirdėian Vi- uždavė man tulžį. Daviau M;«»n

su- stiklu į barą ir atrėžiau jam:
Čia tik tavo nuomonė;
(Jai jis lėkė, gal ir ne!

niai ' niekad negirdėjau. Vi 
si sakydavo “petnyčia,” “ 
bata.” Taip kalbėdavo ne 
tiktai paprasti žmonės, ale
ir

ninkai!rius visas stotis ir traukinio daug įsivežti. Užauginama
sėjo mėn. pabaigos naktis stovėjimo laiką dviem kai- savo šieno. Apie trečdalis'pozicijas prieš diktatūrinius re-

bom pranešinėjo: norvegiš- Norvegijos žvejų taip pat žimus, kovoje už žmoniškas ir vajų
kai ir angliškai. Tik stotis ūkininkauja vasaros metu. profesines teises. Dabartinė pa- jirną žiūrite su pasitikėjimu ir
angliškai jam dažnai išei- Šiaurės Norvegijoj gyve- Saulio padėtis reikalauja ne tik laukiate valandos, kai būsite vėl 

Miesto parką aplankau davo panaši į norvegišką na primityvūs ir kai kur dar jūsų solidarumo, bet ir susti- laisvi ir galėsite apsijungti tik-
kitOS dienos rytą. Tarp gėlių “stasijon.” klajokliai, beseką savo ei- printų pastangų kovoje už savo rose profesinėse sąjungose su

laikote pasipriešinimo
“Mes žinome, kad Jūs į Lais- 
” ■ Profesiniu Sąjungų judė-

Miesto parkas

... , . i , ir medžių mažas ežeras artokie panaberni yra,,\ _o Zacil ka turav„ a. tvenkinysų su antimis. Vai.
kaip mūsų volasties starši 
na. pisorius, parapijos kle- jo.
bonas ii kiti. vyručiai, nežinau,

-- Tėve, aš jau sakiau, „a jo lekiant nemačiau!
kad laikai mainosi ir kad

mas Stoni savo balsu pndė- j.a^ mOĮįnų lydimi, jas le
sina.

! Parko pakraštyje yra ke
letas muziejų, kuriuos iš ei-

............................ . Bet tai trumpas koncer-; lės apžiūriu. Vienas jų
su jais keičiasi ^yisk^, ™ai~ tas, tėve. !(Rasmus Meyer) turi nema

žai Edvard’o Munch’o dar
bų, kaip tapybos taip ir gra
fikos. Keletą jo darbų už
tinku ir šalia esančiame 
miesto meno muziejuje.

Prabėgom pamatau ir di
deli žuvininkystės muziejų 
bei generolo Munthe kinie- 
tiško meno rinkinį.

Vėliau mieste žvalgausi į 
prekylangius. Be norvegiškų 
gaminių, daug importuotų 
prekių, net drabužių iš An
glijos. Knygynuose daug 
knygų svetimomis kalbomis, 
ypač anglų.

Atgal į Oslo

nosi ne tiktai žmonių dra- ^ilgesnis negalėjo būti, 
panos ,r papročiai, bet kei-i Maiki, ba laidav-ei prasidėjo 
ciasi n ka. a. ,sporas. Komunistas spyrėsi,

Ne, Maiki, žmonių kai- kad Gagarinas pasižymėjęs 
nesikeičia, tik mandra- geriau negu Šeperdas, ba 

pypkiai mokslinčiai ją iš- pirmutinis' toki žvgį atlikęs 
kraipo.

—Tėve, mudu šituo klau-

ba

ir aplėkęs aplink visą žemę. 
,o Šeperdas vos tik pakilęs 

simu nesusikalbėsime, todėl nuo žemės ir vėl nusileidęs; 
ncsieinčvkim. Verčiau pa?a-ijįs išbuvęs ore tik 15 minu- 
kvk. kas buvo pereitą šešta- čiu įr tas kaštavę Amerikai1 • • o * *dieni?

—Pas Zacirka buvo regli i _jr tėVas nieko jam neat- 
koncertas. Maiki. Iškada, sakei?

400 milionu doleriu.■ • J «- <

kad tu torai nebuvai
—Sakai, Zacirkos 

ne buvo koncertas?
—Jesssa!
—O kas koncertavo?
—Tei,ru nekritikuosi, 

pasakvsiu.
—Kritikos nereikia bijoti, 

tėve, nes kritika mus mo
kina.

I nius ganyklose, lapiai. Sau- teises, kurioms nuolat grasoma savo pačių rinktais vadais. Kai
I lė ten Šviečia dieną ir nak- iš komunistinės, fašistinės, mi- JŪS šiuo metu neturite savo pa-

Oslo permiegojau pas sa- tį nuo gegužės 15 iki liepos litaristinės arba totalistinės-ko- čių atstovų, kurie kovotų už
vo buvusią šeimininkę ir ja-(31 dienos. lonialinės pusės. Jūsų interesus, šito uždavinio
me daugiau nebesižvalgęs, 
kitą rytą ištraukiau į Šve
diją.

Buvo didelis rūkas ir be
veik nieko nesimatė per 
traukinio langą. Mano sky
riuje sėdėjo drūtas, nebe
jaunas ir gana šnekus švedų 
inžinierius. Jis pasakojo, 
kad grįžtąs namo užbaigęs 
svarbią statybą Norvegijoje. 
Prie tos statybos ir ameri
kiečiai dalyvavę.

Tas švedas inžinierius 
buvo nekokios nuomonės 
apie norvegus. Sunku esą su 
jais susitarti ir dirbti. Nor
vegai turį perdaug nuomo
nių, kai kas reikia greit nu
tarti. Be to, esą kritiški ir 
nepasitiki ir jų mentalitetas 
(galvojimas) visai kitoks, 
nei švedų ar amerikiečių. 
Toliau švedas norvegus kal
tino, kad jie smukmeniški, 
o jų pramonės daug esą sve
timų kapitalistų rankose ir 
pabrėžė, kad nė viena švedų 
kompanija nėra svetimo ka
pitalo kontrolėje.

Nemalonu man buvo gir
dėti blogai atsiliepiant apie 
norvegus, kurie man atrodė 
artimi lietuviams. Jaučiausi 
lyg tas švedas panašiai ir 
lietuvius kritikuotų. O jo 
ne tik kalbaus būta, bet ir 
plačiai keliavusio, net po 
Rusiją išvažinėjęs savo bi
znio reikalais.

Mums taip besikalbant, 
prasiskleidė ryto miglos ir 
pamatėme, kad jau važiavo
me Švedijos žeme. Tai buvo

(Bus daugiau)

LDD SUVAŽIAVIMAS

nori imtis Tarptautinis Laisvų
jų Profesinių Sąjungų centras, 
įsitikinęs, kad šita sprendžiamo
ji kova vedama už Jus.

i “Jūs turite tas pačias probie- 
'mas, kaip darbo žmonės visur 
kitur pasaulyje. Kad profesi
nės sąjungos nebūtų tuščias pa
daras, jos privalo būti nepri- “Duona, taika, laisvė, sociali-

I klausomos, laisvos, jos turi ko- nis teisingumas—tai svarbiau- 
voti už geresnes darbo sąlygas šieji siekiai, kuriais ir toliau 
įmonėse, kaimuose ir kasyklose, vaduosis laisvosios profesinės 
Jos turi turėti teisę reikalauti sąjungos.
ir siekti, kad Jūsų uždarbiai ati-! «Kovokite kartu su mumiSt 
tiktų Jūsų reikalavimams, jos (lraugai_už fferesnę visy dar. 
privalo kiekvienam užtikrinti ,X) žmonių atejtį visame 
žmogaus teises.

Lietuvių D a r b i n inkų 
Draugijos kuopų atstovų su
važiavimas šaukiamas gegu
žės 28 d. 11 vai. Paknių va
sarvietėje “Trakai” prie 
Thompson, Conn. (Prie ke
lio Nr 193, vasarvietės tek: 
Putnam WA 3-2836). Suva
žiavimo dienotvarkė:

1. Suvažiavimo atidary
mas: 2 Mandatų komisijos 
rinkimas; 3. Sveikinimai žo
džiu ir raštu; 4. Mandatų 
komisijos pranešimas; 5. Su
važiavimo prezidiumo rin
kimas; 6. Rezoliucijų komi
sijos rinkimas: 7. Centro 
tomiteto apyskaita; 8. Kon
trolės komisijos pranešimas;
9. Centro komiteto apys
kaitos svarstymas ir priėmi
mas; 10. “Darbo” žurnalo 
reikalai: 11. Rezoliucijų 
priėmimas; 12. Centro ko
miteto rinkimas; 13. Suma
nymai.

Kuopos prašomos pasirū-1 
pinti kuo daugiau atstovų ir 
aukų atsiųsti.

Sveikinimus ir aukas su
važiavimui siųsti ir kitais 
reikalais rašyti šiuo adresu:

1
LDD Centro komitetas 

636 E. Broadu ay 
So. Boston 27, Mass

LDD Centro Komitetas

lyje!”
“Totalistinių kraštų profesi

nės sąjungos šitų pagrindinių 
sąlygų neišpildo. Jos yra įran- iįsUmus įr kaimynu, už,iMl. 
kiai diktatūros, totalistinės vv-.

Pakalbinkim draugus, pa-

kyti “Keleivi.” Šiemet kaiI —Ne tik atsakiau, Maiki, 
saliu-;ale norėjau ir į kakarinę 

duoti. Sakau, mūsų Šeperdą 
matė Amerika ir visas svie
tas. Matė kaip jis buvo ap
sirengęs tai kelionei, matė 
kaip sėdo savo mašinon, 
kaip jis kilo aukštyn ir kaip 
jis buvo iškeltas iš vandens, 
kur buvo nusileidęs. O kas,

riausybės arba valdančios par-
ti jos. Jos vykdo tik įsakymus, na dar tik $4.00 metams.

tai
Traukinys iš Bergen’o į 

Oslo eina skersai labai kal-

ar jis lėkė, ar ne. Ir niekas 
nežinojo, kad toks žygis bū
tų buvęs į-uošiamas. Net

- Nu. jeigu taip. tai pa- sakau, matė tavo tovariščą! Gagarino pati nieko apie 
sakysiu. Tu žinai, kad Ame-į Gagarina? Niekas nematė,
rika jau subvtino Sovietus: 
išleido i padanges žmoen, ir 
visi matė. kaip jis pakilo ir 
kaip nusileido.

—Žinau, tėve, žinau.
—Nu, tai pereitą subats 

nuėjau pas Zacirka išsigerti 
ir su iuo pasidžiaugti, kad 
Kiuščiovui buvo nušluosty
ta nosis. Pas jį radau ir vie
na komunistą prie baro sė
dint. Kai aš pakėliau stiklą 
aukštyn ir sušukau: “Ura už 
Seperdo sveikata.” tai Za-

kada ir kaip jis pakilo, ir 
niekas nematė, kada ir kaip 
jis nusileido. Didžiausias 
sekretas. Kruščiovas parodė 
jį aprengtą jau apycieriaus 
uniforma ir pasakė, kad jis 
sugrįžęs iš kelionės aplink 
pasaulį. Valuk to. sakau.

tai nežinojo. Nu, sakau, tai 
kaip tu gali jį lyginti su mū
siškiu Šeperdu, į kurio žygį 
visas svietas žiūrėjo? Čia, 
sakau, faktas, o tenai tik 
blofas.

—Tas tiesa, tėve. Dėl 
Gagarino daug kas abejoja.

—Nu, kaip neabejos,
svietas nenori tikėti. Eina Maiki, kad nėra svietkų. Su 
kalbos, kad Sovietai jau manim sutinka ir Zacirka.
tris kartus trajino išsiųsti Jis pripylė daugiau alaus ir 
žmogų į padanges, ale vis vėl pakėlė stiklą: “Na, dar 
nesisekė. Gagarinas buvęs sykį už šeperdo sveikatą!” 
jau ketvirtas, ir jau labai Ir aš sušukau: “Dar sykį

cirką pridūrė: “Triskart bijojęs lysti į tokią bačką; urna!” Taip, Maiki, užsi- gražusis Varmland’o kraš- 
ura, kad dabar jis nuskris- valuk to niekas ir nežino, baigė mūsų konceitas. į tas, žalias ir mėlynų ežerų

iiKELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

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

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

Dėl pabrangusio popiet iaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay------ :-------South Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS

J. VLKS

Piemenų pagerbimo švente
Zanavykuose iš seno buvo Įsigalėjęs gražus papro

tys Sekminių pirmą dieną pagerbti piemenukus. Tą dieną 
piemenukai ir skerdžiui nuo po pusryčių turėjo visą lai
svą dieną. Jie buvo vaišinami ir apdovanojami. Kas gau
davo drabužėlius, kas lininės drobės baltinius ir dar vi
sokeriopų skanėstų. Bet tarp tų vi.-ų dovanų pati bran
giausia dovana buvo peiliukas, jei kas tokio neturėjo. 
Peiliukas . . . Peiliukas piemenėliui tai tas Įrankis, kuris 
išveda Į žmones, išgarsina ji ne tik taip savo kaimo žmo
nių, bet po visą apylinkę, po vi.-ą Lietuvos žemę, o kai ką 
dar plačiau.

Gyvulėlius ganyti nėra jau toks sunkus darbas, kaip 
dainoj nusakoma: '‘Mažas piemenėlis, didis vargdienė
lis,” bet per ištisą dieną sekioti, daboti gyvulius nuobo
du ir Įkyru. Visi piemenukai prasimano kokio nors dar
belio. Ar iš šiaudų sau skiybėlę nupinti, ar iš medžio 
žievės pintinėlę suregsti. ar šaukštą nusidrožti ir išskob
ti, ar klumpes pasidaryti. O kai kas tokio darbo imasi 
ir iš molio. Peiliukas visiems tiems darbams reikalingas.

Nepamirškime, kad mūsų tautos gai-sieji dailininkai 
J. Zikaras, Petras Rimša, Vincas Grybas ir kiti visi jie 
pirmiau išėjo piemenėlių akademiją ir pirmiau, negu ki
tur savo kaime ar visoj apylinkėj išgarsėjo kaip nagingi 
jaunuoliai. Kas ju meno darbais kitus apdovanojo ar jų 
darbo šaukštu raštais padabintu ar plačiabryle skrybė
le ar kita kuo. O savus bendro darbo draugus apdovano
davo švilpinaitėmis. švilpukais, paukščiukais iš molio 
nulipdytais. Tokiomis dovanėlėmis ir anieji gaišieji dai
lininkai pirmiau išgarsėjo tarp savų savo kaime, o pas
kui, “mažo piemenėlio, didžio vargdienėlio” akademiją 
išėję, ėjo toliau amato ir meno pramokti, kaip laimė nusi
šypsojo.

Bet ir piemenėlis Sekminių pirmą dieną savo šei
mininkams nelikdavo skolingas: geras už gerą!

Dar toli gražu iki Sekminių, jau piemenėliai kokios 
nors pievos gabalą ar dirvą gerai Įšėlusią nužiūrėdavo ir 
ją paskirdavo Sekminių pirmai dienai. Dabojo, prižiū
rėjo, kad tokios pievos niekas nenuganytų ar per neap
sižiūrėjimą nenušienautų. Sekminių rytą kartu su saule 
gyvulėlius išgindavo trimituojant. Bet ne vėliau ir ne ank
sčiau kaip su saule ! Kas pramigo ar kas ansčiau lauke 
su gyvuliais pasirodė, toks ir dovanų galėjo nelaukti.

O visi išginami gyvulėliai būdavo gėlių ar medžių 
šakų vainikais padabinti. Kas čia buvo išradingesnis, 
kas savo ganomą bandą Įdomiau apkaišė, toksai pieme
nėlis gausiau buvo apdovanojamas—šeimininkės džiaug
smas, o piemenėlio pasididžiavimas! Tada ištisomis die
nomis kaime sklido kalbos, ėjo ginčai, kūno piemenėlio 
kaime gyvuliai Sekminių dieną gražiausiai ir Įdomiausiai 
buvo papusti.

Gyvulėliai sodrioje pievoje prisiganę, pusryčiams 
riaumodavo, grįždavo Į tvartus, piemenėlių daina ir ra
go garsais palydėti. Visa šeima sutikdavo gyvulių bandą 
ir džiaugės savo piemenėlių stropumų. Dabar tesižino, 
po pusryčių piemenėlis laisvas žmogus nuo bet kokio dar
bo. Jis visų gerbiamas ir mylimas

ANGLUOS KARALIENĖ PAS POPIEŽIŲ

Anglijos karalienė Elzbieta II, būdama Italijoje, ap
lankė ir popiežių Joną XXIII.

PAVASARIS

Į dangų sminga vyturiai.
Liepsnoja paupy karklynai.
Ir vėjai pučia iš pietų.
Ir ošia jūra naktimis . ..
Pavasaris . . .
Ir aš džiaugiuos:
Praėjusių dienų jauna jėga 
Neleidžia man užmigt.
Neleidžia man užmiršt 
Dainos gimimo ir tavęs.
Baltų žuvėdrų ir tavęs.
Ir neramių bangų —
Jos ritasi per mano širdĮ,
Jos dunda mano širdyje 
Kaip tolimų vargonų 
Džiaugsmo fugos . . .
125irki<xuoir •

Jos gieda meilę ir jaunystę,
Žygius ir ilgėsi bekrašti.
Jie gieda saulę, laimę ir tave .. .
Ar tu girdi?
Tai skamba žodžiai — tavo, mano.
Tai mudviejų širdies' plakimas ...
Ar tu girdi?
Į dangų sminga vyturiai.
Atšilusi garuoja žemė.
Ir ošia jūra naktimis .. .
Pavasaris . . .
Tave šaukiu.
Ar mano balsą tu girdi?

Eug. Matuzevičius

išauklėti, tuo neįsižeis, ypač 
jei jiems bus šis tas jų kal
ba paaiškinta.

Branginkime savo moti
nos kalbą kur bebūtume.

ar
Red. pastaba:
Taip rašo senosios kartos 

ateivis.

DRAUGIŠKUMAS

Kodėl viena moteris atsi
menama, o kita tuoj pamir
štama? Kodėl viena mote
ris ieškoma, o Į kitą nekrei
piama jokio dėmesio? Tai 
klausimai, Į kuriuos nėra 
lengva atsakyti ir patarimą 
duoti.

Moters patrauklumas ir 
žavingumas pareina nuo 
daugelio dalykų. Jų čia visų 
neišnagrinėsi. Pakaks sumi
nėti tik kelis šiaip atrodan
čius mažmožiais, o iš tikrųjų 
labai svarbius dalykus.

Visų pirma draugiškumas 
yra kiekvienos moters pir- 

1 mosios lūšies magn?tas. Jei 
mes tikrai nuoširdžiai do
mimės kitais žmonėmis, tuo, 
ką jie sako, ką daro, jų idė
jomis, rūpesčiais, viltimis, 
tai ir jie yra mums atidūs.

Užsidegimas, entuziaz
mas ne tiktai žadina mus 
pačias, bet skatinančiai vei
kia ir kitus. Tas mūsų gyvy
bingumas, gyvumas nors 
ti-umpam laikui išsuka tuos, 
kuriuos mes sutinkame, iš 
kasdienio gyvenimo vėžių. 
Tas juos džiugina, todėl ir 
nepamirštama.

Lygiai reikia atsiminti, 
kad labai svarbi yra ir mū
sų išvaizda. Visai ne vis vie
na, kaip mes stovime ar 
vaikštome, kaip mes apsi
velkame ar apsiauname ir tt. 
Nuo tų dalykų pareina pir
masis Įspūdis, koki mes su
keliame kituose.

Moteris, kuri nekreipia 
rimto dėmesio Į savo išvaiz
da, save nuvertina.

O. L

NORI VELNIĄ IŠMESTI

Binghampton. N. Y.; J. Vilkas raščiui auku širdingai dėkoja 
iš So. Boston, Mass.; Wm. l)u- me. 
naitis iš Detroit, Mich.; E. I’a- 
lonis iš Pittston. Pa.; P. Buške
vičius iš Cobourg, Canada; S. ONOS 
Kiliulis iš Dorchester, Mass.;
J. Klimas iš Vero Beach, Ela.;
A. Vyšniauskas iš No. Bay, Ont.
Canada; Mrs. T. Bukauskas iš

Administracija

ELENOS POVILATY- 
TĖS ĮPĖDINIAMS

1959 m. liepos mėn. mirė Ona 
Elena Povilaitytė, kilusi iš Pa
nemunės, palikdama stamboką 

Methuen, Mass.; Geo Marcinka turtą. Velionės brolis Stasys 
is Seymour, Conn.; S. Grabas is Povilaitis esąs miręs Lietuvoje 
Chi<-ago. 111. ir R. \okovonis i-s ’ lUo j po pirmo pasaulinio karo. o
Bristol. Conn. [vėliau išmirę ir jų vaikai: Al-

Po $0.50: Jacob Prunski iš -eksandras, Marija. Elena ir Ag- 
Chicago, 111.; J. Silvinskas iš nė. Stasio Povilaičio žmona An- 
Anglijos; V. A. Alukonis iš tanina Povilaitienė taipgi miru- 
Hudson, N. II. ir P. Gilius iš'si Lietuvoje Antrojo Pasaulinio 
Clinton, N. J. į Karo metu.

Smulkiais prisiuntė: J. Stani- kelionės giminės arba žinan- 
slovaitis iš So. Boston; Erank tie,i aPie įpėdinius prašomi tuo- 
Mikėnas iš Dorchester. Mass.; jau atsiliepti:
Mrs. A. Prunskienė iš \Vellston, t onsalate General of Lithuania
Mich.; V. Stošius iš Detroit,
Mich.; J. Navickas iš Brooklyn,
N. Y.; P. Alesiūnas iš Neuark,
N. J. J. Vidugiris iš Cleveland. _
Gido; O. Gerder iš Collinsville, VIENO KAIMO GYVEN- 
111.; John Rokas iš Roxbury, TOJAI, Antano Rūko para-
Mass.; Jacob Januška iš Pater- 
son. N. J.; S. Jankauskas iš V. 
J. C., Canada; L. Grinkevičius iš 
Los Angeles, Calif. ir Mrs. Z.
Budrevičius iš Stamford, Conn.

11 W. 82nd Street 
New York 21. N. Y.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

syta 3 veiksmų komedija, 
35 puslapiai, išleido JAV 
LB Chicagos ir Clevelan
do I Apylinkės Vaidylos 
teatras, kaina nepažymė
ta.Visiems atsiuntusiems laik-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dc vanoti

VAIKO SVEIKATA, paraše dr. V. i LIETUVA BUDO, Stepono Kairio
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 126 psl. 
kaina .......................................... $1.25

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 46-1 nsl.. Vaina. .. . $6.00

1905 METAI. Kioro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 pu«laniai. 
Kaina ....................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEfTT. K. žu. e i- 
dbmūs atsiminimai, 477 p i kai
na .......................................... $5.00.

PASAUKTO LIETUVIŲ ŽINVNAS 
namošė Sni.-etas Simutis. daugy
be žinių lietuvių j- aticių Kainomis 
apie lietuvius visame pašau!". 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

labai vaizdžiai ir įdomini parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena pvoga. giažiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
T1929-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, ka;p keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct,

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių l>ęgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADfiTINfi. J. Titir.io 15 trumpų 
pasakojimu. ISO psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Laggrkvi--t'> istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbviio pre
mijų. Kaina ........................... $2.25

žE.dAITfiS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslapiai, 
karna..........................................50 Ct.

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir smredagavo .Tona- Ba
lys. 472 dainos sų raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti tt 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
326 pusi. kaina .........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienS. J. Gimbutas. J. T.ingis. .T. 
Bklys Ir J. Žilevičius. 226 nsl 
kaina .......................................... $.5.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG 
LISKAI. Geriausias vadovėlis r.ra 

dedantiems angliškai mokvti-. 
duoda ištarimą, ansr’i-kus palikai 

bėjimus. Kaina .................... '5 Cnt.

Anglų bažnyčios vysku
pai svarsto, ar minėti nau
jame katekizme velnią ar 
visai ji išmesti ir užmiršti. 
Bažnyčios galva—Canter- 

Į buiy arkivyskupas pasiūlė 
tą klausimą atidėti, nes, sa
ko, “šiandieną mes dar ne
same pasiruošę velnio pul
ti.”

Iš vyskupų ginčų paaiškė
jo, kad jų tarpe esama ir to
kių, kurie mano, kad velnias 
katekizmui visai nereikalin
gas ir galima be jo apsieiti.

Ši kaitą gal anglų bažny
čia su velniu dar nepersis- 
kirs. bet visvien jo sostas 
jau bus susvyravęs.

Anglų bažnyčios ryšiai su 
Roma buvo nutraukti šešio
liktame amžiuje.

IfARLBOROi TITUS LTTHT'ANTAN į
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge-į LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo- | Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
kytis angliškai kalbančiam. 14; | Amerikos lietuviams. 144 pusla- 
P«l- kaina ............................. $1.25 j pių. Kaina .................................. $1.00

DEMOKRATTNTO S OGI A T.1 7 Mo J CEZARIS, Mirko Jesulič romanas. 
PRADAI. Populiari ir naudinga i trijose dalyse, kiekviena dalis po
knyga šių dieaų klausimams su- į -?2. ara visos 3 dalys............ $6.00
P > NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašėstatyto paminklo atidengi

mo iškilmėse. Po jų buvome 
pakviesti pietų. Pavalgius 

Senieji ateiviai savo su- vienas naujasis ateivis pra- 
' * bilo angliškai. Senieji atei

viai piktinosi, nes visi ten

BRANGINKIME 
MOTINOS KALBĄ

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrų. Pirma dali« 3£f> 
psl. Kaina..................................$3.00.

Prisimenu, prieš Sekmines parėjau iš mokyklos Į eigose tik lietuviškai tekal
bamus. Skerdžiau? Domininko duktė, kiaulių piemenai- bėjo, kad ir nevisi,bet didžiu- 
tė sako pašnabždoms vakarop: ma s3'0 vaikus kalbino ir susirinkusieji buvo lietuviai, 

ėdėjo. , v - - i i- • i j -i* • Dratino lietuviškai kalbėti i® jei greta manęs ir s<
. . “Ar negalėtum man >erzų sakelių ir kai uge ių pn- Dr Jonag §liūpas Antanas j vienas nelietuvis, bet jis bu 

SKaimoti. Olšauskas, Juozas Sirvydas, vo vedęs lietuvę ir lietuvis
—O kam jie tau reikalingi? Negi ir kiaules vainikais jurgeiįs, Mikužis, Pucevi- 

apkaišysi? — klausiu. čius jr savo vaikus tiek
—Žiopliuk, pamatysi, tik paklausyk manęs,—atsako lietuviškai išprusino, kad jie 

nesupykusi ir neužsigavusi. Paklausiau. ne tik gali lietuviškai kalbė-
—Bet kam tau kadugiai reikalingi?—kai Įteikiau ti, rašyti, bet dalyvauja lie

kas prašyta, susidomėjau. tuvių visuomeniniame gyve-
—Gyvuliai vainikus tuoj vienas nuo kito nuėda. Ka- nime ir kovoja už lietuvybę 

dugys atbaido,—paaiškina. ir Lietuvos išlaisvinimą.
—Na, o kiaulės?—juokauju. Kiekvienam lietuviui miela
-Pamatysi, tik nepramiegok,-Įspėjo. |toklus Pavyzdžius minėti.
Pramiegojau, tik kai gyvuliai priėdę riaumodami įau labai nesmagu

grįžo į tvartus ir išgirdau skerdžiaus Domininko pučiamą girdėti ir matyti, kad nau- 
ragą, tada pašokau iš lovos. Juoku juokai! Visoms kiau- atėnių taipe yra tokių, 
lems pne uodegos prisagstyti mažučiai vainikėliai, o kas „„2..
gyvulys, tai vainikas ant kaklo. V įsi ziun, visi stebisi,j subuvimuose pasirodyti 
grožėjasi šiame atsitikime tos piemenėlės, skerdžiaus Jie brukasi svetima kal-^ Mvąj^glmtįą kaibą. Ją 
dukros, kokios dešimties metų mergaitės darbu. Ir nepa- ba ten, kur tik gimtąja mo- reikia vartoti visur, kur su 
tingėta. Vargu ji tą nakti akis sumerkė, nes viena turėjo tinos kalba tepriderėtų kai- savaisiais sueiname — na-

kai supranta.
Atsimenu, čia gimęs ir 

augęs Antanas Olis. siekda
mas valdinės vieto?. Lietu
vių Auditorijoj sušauktame 
republikonų s u sirinkime, 
kuriame du trečdaliai buvo 
nelietuvių, dvi valandi kal
bėjo lietuviškai, ir rinki
muose i Sanitary District 
laimėjo.

Svetur gyvendami turime 
išmokti vietos kalbą taip, 
kaip ir savąją, nes be jos 
sunku išsiversti, bet jos ne
galima labiau branginti ne-

M. Michelsonienė. 250 jvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
122 puslapiai, kaina................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina.........................$2.5C

KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų 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 jsalėio 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS I SOCIALTZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ............................... 25 Cnt

LIETUVOS StlCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RfiS, 32 psl., kaina.........  25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- 
NESIM/kS. arba kod^l musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
Icama $10.00

NEMUNO SŪNŪi Andriaus Valuc
ko romano ant^ji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina.............................. $4.00

UETUVIŲ LTAUDTES MENAS, io 
meninių formų nlėtoiimcs1 pagrin
dai. Paulius Galaur*. didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
pop’eriuje. Kaina ..................... $8.50

SIAURUOJU TAKE U!’. K B
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

tTKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istoriios kronika. 73 
psl- didelio formato, gera po?.ie. 
ra, kaina.........................................$2.50

KęDftL Aš NETIKTU T DTEVĄ ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap. 
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėi moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j viena 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina .................................. $6.00

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų.

Po $2 prisiuntė: J. Norusis 
iš Elizabeth. N. J.; Pr. Statytis 
iš Omaha, Nebr.; V. Guntor iš 
Ware. Mass.; J. čemauskas iš 
Cleveland, Ohio ir Mrs. Nata 
Išganaitis iš Detroit, Mich.

J. Jankauskas iš Chicago, III. 
atsiuntė $1.50.

Po $1.25: Jos. Kazakaitis iš 
Sharon. Pa.; Mrs. D. Bakas iš 
Chicago, III. ir M. Tuinyla iš 
Simcoe, Canada.
Po $ 1.00: P. Aglinskas iš Pitts

burgh, Pa.; Joe Miknis iš Seat
tle, Wash.; Frank Jaruse tt 
Brockton, Mass.; Mrs. K. Luk-

visą bandą apkaišyti. Jos tėvelis buvo savotiškas žmo
gus. Visam savo amžiui pasirinko piemens amatą. Kiti 
darbai jam nesisekė. Net klumpių nesugebėjo sau pasi
dalyti. Gal ir prie tinginio buvo. Tai Sekminių pirmą
dieną jį pavadavo jo dukrelė. O tokių jis turėjo keletą. Na, ir tą Sekminių rytą Domininkas nebuvo nu- šas iš Zion, III.; Frank Anaak iš 
Buvo gabios, sumanios mergaitės, ne Į tėvą. Jų užteko ir skriaustas. Ir jis dovanas gavo, o jo dukrelė dovanų su- Flushiag, N. Y.; T. Meškinis tt 
Lietuvai ir Amerikai. į Šliaukė pilną glėbį. Worcester, Mass.; A. Chamo ii

bėti. mie, darbe ir kt Jei ten pa-
Neperseniai teko daly- sitaiko vienas kitas ir neiie- 

vauti vieno parapijiečio pa- tuvių, tai jie, būdami gerai

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

E. Broadvay ------ j------ So. Boston, Maaa.
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A. a. Bronius Ivanauskas Žinios iš Kanados
ST. CATHARINES, ONT.

Balandžio 9 d. Chicago- riausybę buvo atleistas 
je mirė Lietuvos kariuome- kariuomenės ir ištremta

is

visai arti prie St. Catharines 
ir programai atlikti atvyk
sta iš Chicagos S. VELBA- 
SIO baleto studija, kuri, be 
kitų svarbių dalykų, atliks

VIETINĖS ŽINIOS
Mūsų Padėka

nės atsargos pulk., teisinin- Alytaus apskritį, 
kas Bronius Ivanauskas, su velioni apsikabino, kaip se- 
kuriuo ir man teko turėti ar- ną pažįstamą. To užteko ve-

į 278 St. Catharines SLA kuo- Užburtąją Fleitą. Su studija 
Petraitis pos veikla ir sunkumai kartu atvyksta kompozito-

Kuklus Motino* Dieno* 
minėjimą*

Praeitą šeštadienį Bend-

timesnių santykių.
Velionį pažinau 1919 m..

kada man teko dalvvauti 
laisvės kovose 2-j'o pulko ei
lėse. Tada velionis buvo to 
pulko 2-ro bataliono vado 
adjutantas. Jis skyrėsi iš ki-

lionį palaikyti “riaušininkų 
šalininku ir iš pulko vado 
pareigų jis buvo atleistas.

SLA kaip seniausia, gau- rius I“of- Vladaį /a,ku!Jė' romėnės, Moterų Klubo, 
šiaušia ir produktinsiausia aas’ ^aano,^* ,T.‘, ^ae,1.na skautų ir ateitininkų Tauti* 
iš lietuvišku organizacijų 'rena Eidrigeviciute-Sprin- nės Sąjungos salėj sureng- 
sura.lo derlingą dirva mažo- įlen«- dramos. aktorius Ali. !tas Motinos Dienos minėji- 
je, bet energingoje St. Ca- B.n"k? “„k,lu aymus meni- mas buvo kuklus ir negau-

. ... ninb-ji RnLimo ivjcn-nncia O........ n mnLai būna jam lengva th’arine3 lietuvių kolonijoje, ninkai. Būkime pasiruošę
Amerikos žemė!

A. Zamžickas

Per penkerius metus kuopa S1OS. ia°?°s nepraleisti, o 
išaugo iki 60 nariu, tai vra Wat Išdekime savom tradi- 
apie ketvirtadalis visu kolo- dar .st,|,nau musų

tu karininkų savo taktišku KULTŪROS KONGRESAS nijos gyventoju, šiuo skai- eivijoje įsigyventi 
elgesiu su žemesnio laipsnio , _______ čiumi užpelnytai galima (li
kai iais, ne tik dėl savo ma-Į Balandžio 29 d. Toronte džiuotis, nes proporcingu

J. G.

Į Tautinių Šokių Sambūrio 
gėjų neįspėjęs, neatvyko nė gegužės 7 d. rengtas pokylis 

j D. Venckutės “tymas,” ku- pavyko geriau negu tikėtasi, 
iris turėjo parodyti kažko- Jis parodė, kad Bostono vi
kius “Įvairumus,” bet nebu- suomene Sambūrio darbą 
vo jos “tymo,” o viena, ma- nuoširdžiai remia. Tas Sam-
tyti, negalėjo. Negerai taip būrį dar labiau paskatin
... ' • — *•___ ±____

lonau- būdo. bet ir dėl toli buvo JAV ir Kanados Lie- skaičiavimu kuopa ga! bus 
kitus karininkus pralenkian- tuvių Bendruomenių centro pralenkusi ir seniausias 
čio išsimokslinimo. ! valdybų ir Kultūros Fondu SLA kuopas.

1924 m. man vėl sugrį- pirmininku bendras posėdis. 278 SLA kuopa pasižymi 
žus i 2-ji pulką, velioni ra- • jame, be kitų dalykų, iš- ne garsiais šūkiais, bet tylia 
dau 2-jo bataliono vado na-^-į^tas liepos mėnesį Chica- D’ kultūringa lietuviška vei- 
reivose, vėliau iis buvo ūkio gOje šaukiamo Lietuvių kia. Imasi to darbo, kurio 
dalies viršininku. Jose iis Kultūros Kongreso komite- kitos organizacijos nedirba, 
buvo ir nelemtojo gruodžio tas: Pirm. prof. M. Kriščiū- todėl išvengė rungtiniavimo 
17 d. perversmo metu. 'nas? Povilas Gaučys, Benys ginčų. Buvo apleista dir-

Tą nakti visi iaunėsnieii Babrauskas, Pranas Maldei- va bendrabarbiavime su ki- 
leitenantai ir viršilos buvo kis, Vladas Jakubėnas, Al- tomis tautybėmis. SLA 278 
ant kojų, o ūkio dalies vedė- girdas Kurauskas, Jonas kuopa lėtai, bet apgalvotai 
jas majoras B. Ivanauskas Jasaitis, Jonas švedas ir to siekia. Keletą kartų į sa- 
miegoio ramiu miegu ir tik dar vienas LB KF-do įgalio- vo. parengimus buvo pasi- 
kita dieną tesužinojo, kas tinis iš Chicagos. kvietusi estų tautinius šo-

TORONTO, ONT.

nakti ivvko. Ta dieną atėjės 
i sandėli skaičiavo kareiviu 
mundiruotę ir štabe nepasi
rodė.

KADA SVEIKINSITE?
kikus. šiais metais sueita į 
geresnį ryšį su ukrainais ir 
ateinančiam p a r e ngimui 
gegužės 20 d. pakviesti jų’

Padėka už aukas
Lietuvos nepriklausomy

bės akto signatarui Stepo
nui Kairiui sunkiai susirgus 
ir vėliau prireikus net koją 
amputuoti, buvo aišku, kad 
jo giminaičiai ir artimieji 
draugai nebepajėgs visų iš
laidų mokėti, todėl JAV 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos centro komitetas 
kreipėsi į savas organizaci
jas prašydamas pagalbos.

Aukas rinkome ir Toron
te nuo 1960 m. lapkričio 28 
iki š. m. sausio 8 d., kada 
Chicagoje buvo sukurtas 
tam reikalui bendras komi
tetas.

sus. Sunkiai yra išjudinama 
mūsų visuomenė, o, be to, 
šeštadienį 4 vai. popiet nė
ra patogus laikas.

Minėjimą pradėjo tram- 
pu žodžiu P. Žičkus, toliau 
nrogramai vadovavo naujoji 
kautu tuntininkė S. Subat- 

kevičienė.
Turėjo kalbėti Ona Ivaš- 

kienė apie lietuvę motiną ir 
Elena Vasyliūnienė apie 
motiną. O. Ivaškienė dėl 
prie mirties esančios savo 
motinos negalėjo atvykti, 
todėl kalbėjo tik E. Vasy
liūnienė. Ji trumpoj gražioj 
kalboj priminė, kad motina 
yra pinnojo vaiko formuo
toja, kad tas turi begalinės

daryti.
Po programos S. Subatke- 

vičienė su O. Mučinskiene 
visus pavaišino.

2—is

Bostono Meterų Klubo 
susirinkimas

Klubo susirinkimas bus 
sekmadienį, gegužės 21 d., 
5:30 vai. vak. F. Karosienės i 
bute (259 Athens St., So.

musų gražius tautinius šo
kius puoselėti ir jais ameri
kiečių tarpe lietuvių vardą 
garsinti.

Sambūris yra nuoširdžiai 
dėkingas visiems, kurie šiuo 
ar tuo prisidėjo prie jo po
kylio pasisekimo, o ypatin
gai visiems programos daly
viams svečiams, pokylio 
šeimininkui A. Andriulio- 
niui, sunkiai dirbusioms ir

Bostone).
Visos narės

dalyvauti.

gražiai svečius vaisinusioms 
M. Valatkienei, O. Andriu-

. . .. lionienei, B. Martinkienei, 
kviečiamos G Razvadauskienei> 0. Mu-

činskienei, Pi*. Račkauskui,
_ , _ . . . S. Jakučiui ir A. Vilėniškiui.
Bendruomenes rinkimuose Afiū udai nešvkštėjusiai

tebebuvo 120 asmenų • vietos mūsų pokyfiui
~ m , ti. Ačiū P. Kaminskui, P.
Bendroumenes Taiybos Bliumui įr U0iam& 

"nkimuose gegužes 14 d. ^5 dėkojame ticms 
Bostono apylinkėj viso labo ku,.ie aledami pokylyje 
tebalsavo 120 a s m e nų. bati atsiuntė auk . M/Brį. 
(1958 m. 122, dar seniau tenienci K Bostono $25, Jo-

Įtakos tolimesnei vaiko as- tebalsavo 
menybės plėtotei, kokį svar
bų vaidmenį motina vaidi
na, kai vaikas jau lanko mo
kyklą, kai jis virsta jaunuo- p,-. Mučinskas 88, dr. B. Ma
liu ir dar kol visiškai subręs- tuiionis 79, j. Grigalus 71,

Įdr. P. Vileišis 66, R. Brič- 
Meninę dalį atliko Vaide- ;kus 62, S. Eiva 57, A. Gied-

176). Gavo balsų: V. Iz- nui Gegžnui iš Allstono,
Mekas 104, O. Ivaškienė 96, Mass. $10> Kaziui Merkiuį

sovietų lakūnas Ga

iš Bostono $5, M. Puzinaus- 
kui iš Melrose, Mass $2 ir 
F. Grendelytei iš Bostono 
$2.

Sambūrio vardu
Ona Ivaškienė

Vedėja
1926 m. laimėjo demokrati-,“šviesos” žurnalo redakto- Kaf$*0 po S!0: J. Bliumas" j£iTa^a
ms snamas. nu pasiuntė jam sveikinimo £a bu?° užsimojusi įsteigti j . L Novogrodskiai, J. ir

Aš visą laiką maišiausi telegramas. lietuviams kultunnj kampe-
politinėj veikloje, o po ptuo- Į Laukiu, kada Bimba, Mi- H-biblioteką ir skaityklą
džio 17 d. turčiau ryšiu ir žara ir Ko. paskelbs sveiki- kur kolonijos lietuviai gale- g pjzavjens jr KLSS

- — tų kultūringai laisvalaikiussu pogrindžiu. Karta pulko nimo telegramas jų gyvena- 
vadas gavo skunda ir pave- mo krašto kosmonautui A.
de velioniui u ištirti. Gana jfcš. Snepartrui, kuris taip
ii vai mudu “šoaceravome” pat laimingai iš aukštybių buvo sutrukdvta 
nasrai pulko štabo būstine ir j sugrįžo į žemę.
kalbėįome. Kada • pokalbį, 
baigėme, velionis man pa-' 
sakė: “Visi mes turime ir! 
galime turėti savo pažiūras 
ir aš ias turiu, bet laikykime Į 
liežuvi už dantų.”

Jo patarimas buvo tikrai 
draugiškas ir protingas, bet, 
deja. aš iuo nepasinaudo
jau : VD daugiau įsitraukda
mas į kovą prieš diktatūra, 
rebesulaikvdavau “liežuvio 
už dantų.” 1934 m. mano 
liežuvi išgirdo to meto kuo
pom vadas Strimavičius ir 
pulko vadas Čaplikas. Dėl 
to teko apleisti karinę tar
nybą, turėti trumpą “poilsi” 
Kaune Mickevičiaus gatvės 
“valdiniame viešbuty.”

Atlikus tą “poilsį” ir kitas 
p^remonrias teko išvykti į 
Šiaulius, kur vėl sutikau ve
lionį, tada jau apygardos 
teismo nario pareigose. Su
tiko jis mane labai maloniai 
ir draugiškai, nes ir pats 
šiek tiek panašiu būdu tu
rėjo apleisti 2-jo pulko va
do pareigas.

1928 m. jis Kaune eida
mas gatve susitiko pulk. J. 
Petraiti, kuris už reikalavi- į kyti 
mą sudaryti koalicinę vy-

.Pusiau Laisvietis

KONGO LAISVAS — 
ESTIJA PAVERGTA!

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Poezija SubatvakaryV. Dagiliai, Z. ir F. Paulio-
niai, J. Strazdas, J. Vitkų- - -------- - , _ ,

J 1 Gegužės 20 d. Subatvaka-
centro komitetas. Po $5: O. Jurgi© p*ieke viciaus, girdėjau bus skaitomi įvairių poe-

Jieskojimai

praleisti. Šis veiksmas prie- 3 p ;r p Florido->e- Jis p»us’«- ii «- tų ir rašytojų kūriniai. Pra-
Kielrai nusicžaėuiciu ucmonu .... . nan į-ii nrasom rašyti: 7-00 vai valf
r—~ .. . p TumiJcvSinc V eroms Guain i .OV V d!. VdK.ciai, P. Januševičius, V.

.... $ x - Vaškelis ir KLSS Torontomes ateitvje gal atsiras ga- , n m T o*S skynus. Po $2: J. Stanaitis,

s. Tikėki- MII Virgil Avė., 
Dearbom, Mich.

J. Venskuna*
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

limvbė tą įvykdyti.
Šiuo metu kuopą slegia

didesni sunkumai. Išvengus
vidujinio sprogdinimo, ban- .. j1®1 j__ 1 sudus aciu.

J. Novogrodskas

A. Kažemėkaitis ir V. Šim
kus.

Visiems aukojusiems nuo-

doma išoriai plėšyti. Viešai 
Vokietijos dienraštis įkalbinėjami asmenys iš 

“Muenchener Merkur” iš ky°P°s pasitraukti ir nau- 
Estijos gavo laišką, kuriame -Bern? nestoti, šalia esamos
labai laužyta vokiečių kai- kuopos rengiamasi net dvi ______
ba rašoma apie didįjį bolše- Daujas. kuopas steigti, viena Rugsėjo 2—4 dienomis 
vikų melą—Maskvos skel- Lietuvių Romos Katalikų Montrealy bus Aštuntoji
biamą “kovą” prieš koloni- nk°Je- Kanados Lietuvių Diena,
alinę vergiją. Laiške sako- Alįku kokiems tikslams. /Kadangi šiemet sukanka 60 
ma: i delto reik turėt. < Rai Kanadoje adėjo

Kaip ilgai dar privalo Vllties’ kad energingoji kuo- J
suaugę ir normalūs žmonės Pos 'a^vba, ypač sumanu- 
klausyti toki dangun šau- fls kuopos pirmininkas, 
kiantį melą? Kodėl nepri- kuopą laimingai praves pro

IEŠKO SENIAUSIŲ 
KANADOS LIETUVIŲ

Ieškau Alfonso Padraščio, kilusio i5 
Gargždų, j JAV išvykusio turint tik I 
4 metus amžiaus. Jo motina Ona Į 
Steponiukė-Padraštienė Amerikoj iš- I 
tekėjo už antro vyro—Jono Geibio ir 
1S128 metais, su dukrele Ona. grįžo į 
Gargždus. O ieškomasis Padraštis 
pasiliko Amerikoj. Gyveno, rodos, 
Kenosha ar Racine, Wis. Jis pats, jo 
giminės ar pažįstami, maloniai pra
šomi atsiliepti adresu:

Jonas Steponas 
92 Beresfort Avė.,
Toronto, Ont., Canada (20

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliška* žv
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58€ puslapiai, kaina
<7 00.

m.
i

4.C.H.A rnini.i
Pensininkų porai duosiu dykai kam
barį ir kt. patogumus, jeigu prižiūrės 
nano namų ir sutvarkys kambarį. 
Esu H2 metų, žmona ligoninėje ir 
.us ten ilgai, vienam pavojinga gy

venti. Parduoti namų dar nenoriu, 
ie; išgyvenau juose 45 metus. Labai 
graži vieta, patogus gyvenimas. Su
interesuoti rašykite:

J. P. Trakimas 
1030 \Valnut Avė..

Woodbury Heights, N, J. (21

klausomybė Kongui, bet ne visas kliūtis. Kad tain ivvk-
Estijai, Latvijai ir Lietuvai? relk visiems dar lietuv įs- 
Kodėl laisvi afrikiečiai ko jausmo nepraradusiems 
Jungtinėse Tautose, bet nė betuviams siuos pasiaukoju- 
vieno iš laisvojo Pabaltijo? S1US ve.lkėJus nors moraliai

paremti.
Gegužinė

Gegužės 20 d., šeštadieni, 
St.

Kada pradės laisvieji Va
karai kampaniją prieš bol
ševizmą Jungtinėse Tauto-
se? Mes to laukiame su kar- g Catharines-Port 
stonus širdimis ir sukąstais Gan)
dant,mis! visai ant kranto Ontario

, ežero ruošiamas pirmas pa-rakalbinkim draugus, pa- .. . . . • J. vasarinis parengimas. Pro-zistamu* ir kaimynus uzsisa- . , . ....* gramoje, jau kaip minėjime,

kurtis lietuviai, tai Lietuvių 
Dienos proga norima sure
gistruoti dar gyvuosius lie
tuvius, kurte čia seniausiai 
atvyko.

Todėl visi lietuviai, kurie 
į Kanadą atvyko prieš 50- 
-60 metų, prašomi pasiskelb
ti. Galima rašyti Lietuvių 
Dienos Metraščio redakci
jai, arba ir “Keleiviui.” Me
traščio adresas 7722 George 
St., LaSalle, P. Q.

ŽALGIRIO MŪŠIS

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

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laiškams antgalvių
* Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
* Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”'
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Ma**.

dalyvauja net trys ukrainie
čių grupės. Tat visi susipra
tę lietuviai neturėtų šio pa
rengimo pamiršti..

Visi malioniai laukiami 
Port-Weller Garden City 
Beach gegužės 20 d.

SLA Narys
Palaikykime sava* 

tradicija*
Septinti metai, kai Kana- j 

dos vilniečiai rengia Niaga- ’ 
ros pusiasalyje Jonines, ku
rios taip išpopuliarėjo, kad 
sutraukia tūkstantį svečių 
ir virto viena iš didžiųjų pu
siasalio švenčių, šiais me
tais šios iškilmės rengiamos 
birželio 24 d. Merritton 
Community Centre Hali,

Neturintieji laiko storų kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

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

Knygelės kaina 50 centų

Šv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽMONĖS DALYVAVO JĖZAUS 
IŠJUOKIME

Kabodamas ant kryžiaus Jėzus 
jautė ir turėjo nuovokos; jis tyčia ne- 
įorėjo gerti skausmus mažinantį gę- 
•alą, kokį jam siūlė kareiviai. Nesi- 
irdamas. kaip darė nekurie kanki

nai. nusiskųsdamas, jis kantriai ken- 
ėjo skausmus, agoniją ir apjuoką. 
Tas buvo jo kielikas, kurį Tėvas pri- 
n-lė ir padavė jam gerti.

Vienas piktadaris. kuris kabojo ne- 
oli jo, dabar užtėmijo, kad čia bus 

kas nors nepaprasta, žmogus Jėzus 
Kristus buvo visai ne toks, kaip jis 
nanė. Jis neparodė nė jokio pasiprie
šinimo, joks nekantrumas neapsireiš 
kė ant jo; jis nereikalavo kad kas su
mažintų jo skausmus; jis prašė kad 
Dievas atleistų tiems, kurie jį kanki
no. Tasai piktadaris pamatė savo 
daidą ir pradėjo barti savo draugą 
(kitą piktadarį, kuris kabojo antroj 
pusėj); paskui jis atsisuko į Jėzų ir 
tarė: “Viešpatie, atsimink mane. 
kuomet ateisi j savo karaliją.” Jėzus 
ttsakė: “Ištikrųjų, sakau tau, sian- 
iien tu būsi su manim rojuje."—I.ū- 
<o 23:42, 43.

Tuo tarpu buvo atėjęs ir Jonas; ir 
amatęs savo motiną Jėzus tarė jai: 
•Moteriškė, štai tavo sūnus!” Pas
ui jis tarė Jonui: “Štai mano moti- 

■a!” (Jono 19:26, 27, Nuo to laiko 
lonas aprūpino Jėzaus motiną.. Pie- 
ų laike užtemo visa žemė, labai kel
tas ir netikėtas atsitikimas, kuris 

sujudino ir nugąsdino žmones. Už
ėmus viskas nutilo.

COSMOS TRA V EI. BUREAU 
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ « 
Į LIETUVĄ 

apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines

Specialinės grupinės kelionės! 
ruošiamos lėktuvais ar laivais?

Vietų skaičius ribotas
REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO

[Mes taip pat padedam atke
liauti jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIU ir PILNESNIU' 
INFORMACIJŲ 

rašykite ar skambinkite
COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.

45 West 45th Street
New York 36, N Y.
Tel. Clrcle 5-7711

[SENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biurastnmssTmmmvr

2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti
Kaip yra galima išvengti arba 
išsigelbėti nuo antros mirties— 
išdėstymas su prirodymais. La
bai jdomu žinoti kiekvienam vy
rui ir moteriai. Galima užsisa
kyti pas D. DISKEVIčIŲ 

798 N. W. 108th Street 
Miami 50, Fla,

Siųskite dovanų 
niu* giminėm* į Lietuvą, 
kvieskite gimine* i* Lietu* 
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui
važiuokite aplankyti 

j nes Lietuvoje per
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-28681ne
ooooBoooooeeeoeoeoooeoeeoeooeeoooooeoooooe

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

1954 E. 4 lst S t., Cleveland 5. Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

(Tracts, paskaitos iš Sv. Raita) ir 
atsiųsime nemokamai šitas knygu
tes. tik parašykit mums.
Dievo Karalystės žinios* Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia; Dievas ir pro
tas: štai jūsų Karaliue; Tiesa apie 
praeara.

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau
skite, nes žmogaus Sūnus ateis ne
tikėtoje valandoje.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
rimta moterimi iki 40 metų, be vai
kų. Esu gerai pasiturintis ir nebu
vau vedęs. Rašyti adresu:

D. D.
K4(> W. 34th Street,
Cbicago, 111. (23

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

tautini solidarumą, rūpinasi'išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvo* ateitie*.

SLA GYVYBES APDRAUDA IF’ *10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki *10.000 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas
čiai.

SLA—3 VEIKA TOS ir NEI.A ĮMINGU ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki *325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.

f
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LAIMINGOS KELIONĖS 
IR SĖKMĖS!

SENIAI LAUKIAMAS 
KONCERTAS

L. Darbininkų Dr-jos 21 kp. 
nariams žinoti

Mirė R. Pivariūnienė

i Gegužės 14 d. šv. Elzbie-

vių ir lietuvių meno parodų Į 
Amerikoje.

Prieš trejus metus mirė 
Jonas Jankauskas

--------  Gegužės 17 d. sukanka
Penktadienio pavakarėj treji metai, kai mirė Jonas 

Bostono Tautinių Šokių Jankauskas, “Keleivio” pa- 
Sambūris, kuriam vadovau- tikėtinių pirmininkas, nuo- 
ja Ona Ivaškienė, išvyksta Į š i r dus socialdemokratas.
Washingtoną dalyvauti vi- Balfo, ALTo ir kitų organi- 
sos Amerikos Tautinių Šo- zacijų veikėjas, dosnus vi
kių šventėje. Toj šventėj jis sų genų lietuviškų sumany- 
daiyvavo ir pernai. Tada mų rėmėjas. Dabar jis ilsi- 
VVashingtono d i d žiausias si Naujosios Kalvarijos ka-
dienraštis, recenzuodamas pinėse. Jo atmintis yra gyva _____
šventės paskutinės dienos j°'ienipinčių ii bendto dai-lorįgįnales kompozitorių dai- 
programą, straipsnį pavadi- bo talkininkų eilėse. Inas, kurios bus dainuojamos
r.o “Lietuviai žibėjo
tautinių šokių šventėje” ir 
pusę rašinio paskyrė jų pa
sirodymui išgirti.

įnikime ir tikime, kad 
mū . šokėjai ir šiemet turės 
tokį pat pasisekimą.

Karas balandžiams ir 
voverukėms

Komp. J. Gaidelio din- Lietuvių Darbininkų tos ligoninėj Brightone mirė 
guojamas Bostono Mišrus Draugijos 21 kuopos narių vos kelias dienas tesirgusi 
Choras nenustoja dirbęs, susirinkimas bus šį sekma- 79 m. Rozalija Zapereckai- 
plėtęs ir tobulinęs savo re- dienį, gegužės 21 d. 2 vai. tė-Pivoriūnienė.
pertuarą. po pietų So. Bostono Lietu- \ elionė gimė gražiame

DARBAS MOTERIAI
ape Uode vasarvielej reikalinga nio- 

jteris virtuves darbams. Kreiptis tel.
Valdyba narius ir svečius AV >-5vyy kasdien, išskyrus sešta- 

kviečia gausiai dalyvauti. dienius ir sekmadienius.

Pirmoji gegužinė

Šios vasaros iškylas pra-

KKIk ALINGAS KURPĖJ AS 
Reikalingas kirpėjas tbarlier) vi ai 
savaitei arba tiK -avaitgaliamgu- 
riausios darlx> sąlygos ir atlyginimas. 
Skambinti CO 5-5162.

Gegužės 28 d. 2 vai. po- vių Pil. Draugijos salėje. Lietuvos kampe—Nemunai- dėsime Laisvės Varpo gegu- 
piet So. Bostono aukštosios) Susirinkime bus renkami tyje. Dainavos krašte, todėl žine, kuii bus birželio 3 d.! 
mokyklos (Thomas Park) kuopos atstovai į Draugijos ir ji buvo didelė dainininkė, Romuvos parke Brocktone. .2337. arba 
salėj choras rengia jau an- kuopų atstovų suvžiavimą nepamiršusi tų jaunystėje Jos meninėj programoj, bei 

gegužės 28 d. Paknių vasar- dainuotų dainų net senatvė-1 kitų, dalyvaus J. Beinorio j 
vietėje prie Thompson, Ct. je. Dr. J. Balys yra užrašęs vadavaujamas choras iš i 

Be to, bus duota banketo daug jos įdainuotų dainų ir į Worcesterio. Trys gegužinės 
apyskaita, bus svarstomas 10 jų paskelbęs 1958 m. iš-idalybiai bus ir apdovanoti, 
būsimos gegužinės rengimo leistoje knygoje “Lietuvių Žodžiu bus įdomi gegužinė, 

busIklausimas ir kiti reikalai. dainos Amerikoje.” (kurioje bus malonu šešta-!
Visi nariai kviečiami <la-

trąjį metini koncertų. Jo 
programoje, be choro, daly
vauja solistė Daiva Mongir
daitė ir Bostono Moterų tre
jetukas. Veidai ir vardai 
pažįstami, bet dainos 
naujos.

Koncerto pirmojoj daly f lyvauti 
choras dainuos liaudies ir

Bostono miesto valdžia 
paskelbė karą balandžiams 

_________________ ir voverėmis. Ji uždraudė le-
_ . . _ , sinti balandžius ir penėti vo-
Sandarieles pagerb, vcres mkst0 (Com.

nas iu karalienę mon). Miesto valdžia sako,
Sandaros Moteių Klubas kad balandžių ir publikos 
sekmadienį, gegužės 21 mėgstamose sodo vietose 

, Sandaros salėj rengia po- negalima žolės užauginti, 
išlesa

_ ___  _ . o vo
kely bus

ir Antrojoj Dainų šventėj 
Chicagoje liepos 2 d. Išgir
site St. Šimkaus Vėjo dukrą, 
A. Vanagaičio Vėjužėlį, J. 
Bertulio Pabusk pasauli ir k.

Antrojoj daly skubančiai 
kasdienybei paįvairinti cho
ras dainuos romantiškos 
nuotaikos kūrinius, nukel-

Ištekėjusi už Pivoriūno, dienio popietę praleisti. Tą į 
jie 1906 m. išvyko i Ameri- 'dieną verta savo kalendorių-j 
ką, apsigyveno So. Bostone.1 je pasižymėti
1914 m. prieš pat karą grį- ------------
žo į Lietuvą, o 1932 m. ji 
vėl atvažiavo į So. Bostoną

_____ ir čia gyveno iki mirties.
Jau seniai So. Bostono } elionė paliko liūdinčias Massachusetts Advokatų ’ 

gyventojai laukė, kada bus dvi duktens_Orą Iyaskie- Draugijos metiniame šuva-' 
baigta taisyti tos miesto da- nęJr -\anJ3 V alatkienę, 4 žiavime adv. Anthony O. 
lies svarbiausia gatvė — anūKus ir - proanūkius So. Shallna buvo perrinktas tos
Broadvvav, pradedant Dor- Bos^one sūnų .Juozą ir 2 organizacijos Tarybos nariu 

anūkus Lietuvoje, visiems' 
jiems reiškiame gilią užuo-

N. Jonuška,
sekretorius

Galų gale sutaisys
Adv. A. O. Shallna 
advokatų taryboje

chester gatve.
Galų gale susilaukė. Dar-

trejų metų terminui.

1SN LOMOJ A MAS BITAS
Dorchestery 2 ai 3 kamb.. su vonia, 

luodii šilimą, elektrą, gazą. Kami.
Kreiptis leieiunu: iii 5

t Cottage St. 
Dorchester, Mass.

Ray V iew Reali y C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

TeLs AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai 

Namu. farmą ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas. -><•!>.» 
apdrauda (insurance) namu. ba! 
dų bei automobilių, nuostoliu i 
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai 
mei ištikus.

si
d.
kylį našlių karalienei Mari- nes balandžiai tuoj 
jai Gailienei pagerbti. Po- visas pasėtas sėklas,

ir pats našlių ka- vėrėms duodami riešutų ke- 
ralius S. Sakalauskas bei valai užteršiasodą. 
palydovės: K. Mikėnienė, J. Toks įsakymas nepatinka 
Borz ir M. Barpšienė. tiems, kurie mėgsta ir buvo

Tam banketui sandarietės iš seno įpratę tuos gamtos 
ruošiasi visu uolumu, todėl padarėlius maitinti, 
jos užtikrina, kad visi sve- Panašus uždraudimas bu
čiai bus patenkinti. vo paskelbtas 1944 m., bet

Po gardžių vaišių bus šo- jis sutiko tokį didelį pasi- 
kiai. Pradžia 5 vai. vak. Įė- priešinimą, kad teko jį pa

miršti. Kas dabar nugalės, 
pamatysime.

Atrodo, kad miesto
noc iau tokoVXz«»\Z

jimas tik -S2.

Mirė A. Pastelis

damas klausytojus j negrįž-jbai jau j,ra,|ftii jau taisomi Ja4?;. 
tarnai praėjusi 19-ojo šimt- netvarkoje buvę šaligatviai, X ellone pasan uota

o tą darbą baigus, bus šutai- koplyčioje, laidojama
sytas ir gatvės grindinys— tieciadienį, gegužės 
jis bus naujai išpiltas.

mečio Austrijos sostinės 
Vienos gyvenimą. Čia girdė
site Johann Strausso valsus: 
Vienos gyvenimas, Vienos 
miško pasaka, Menininko 
gyvenimas, Mėlynasis Du
nojus, Vyras, moteris ir 
daina.

Biletų kaina SI ir S2. 
Šito koncerto Bostono ir 

apylinkęs lietuviai seniai

Moterų legionierių 
kortu vakaras

Ka-

17 d.
9 vai. rvto.

Pabaltiečių Draugijos 
metinis susirinkimas

Pakalbinkim draugus 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį/’ Kaina metams tik $4.

t Watkin’s Products J*
!

ir

Stepono Dariaus posto le- Gegužės 21 d. 3 vai. po
gionierės ši šeštadienį, ge- pietų Intemational Instituto 
gūžės 2<> d., posto namuose patalpose (190 Beacon St.)

laukė, todėl reik tikėti, kad (168 H St. i rengia kortų va- kviečiamas visuotinis Pabal-
didelė koncerto salė bus 
pilna. Atėję turės didelio 
džiaugsmo ir kartu paska
tins chorą toliau puoselėti 

vai-: lietuvišką dainą.
Čia primintina, kad cho

ras vy ksta į visos Amerikos 
Lietuvių Dainų šventę Chi
cagoje. Kelionė tolima ir 

_ rengėjai tik pusę
Lietuvių Darbininkų Drau- dajya ' ‘ 
gijos 21-ai kuopai ir buvo 
aktingas So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijoje.

Liko liūdintys sūnūs Wal-. --------
ter ir Anthony ir duktė Mrs. i Pi anas Lembertas po sun 
Ann Farrand. j kios operacijos jau tiek su- giau.

Velioni? buvo kilęs nuo stiprėjo, kad gali apleisti li- 
I'tonos, mirė sulaukęs 74 goninę ir baigti sveikti na-

zl-ži-j nvuluimžis;
Gegužės 9 d. mirė Anta- matvti 

nas Pastelis, gyvenęs Dor- užrašu’ 
chesteryje. Palaidotas gegu- vovpr;’ 
zės 13 d. Velionis priklausė -

kaip prie iškabintų 
kad balandžius ir 
draudžiama šerti,. 

žmonės lesina paukščius ir' brangi, o 
riešutus voverėms. . .

P. Lembertas sveiksta

metu amžiaus. muose. Linkim sustiprėti.

SUFFOLK DOWNS

Scrfurderys Feature

$25,000 Added 
SUFFOLK DOWNS

D.D. Closcs 135. First Post 1:45
TWIM DOUBLE

4th. 5th and Sth. 7th Rac«,

14 Minutes from Bos’on via MTA 

Spacious Parking
For Threo Year Olds, Sis Furlongs

karą. 
džių 
Pradžia

■ išlaidų tegrąžina. Kitą pusę 
i reikia pačiam chorui sumo
kėti. Jis mūsų teprašo ateiti 

i į koncertą. Atėję sumokėsi
me doleiį ar du, o malonu
mo turėsime keleriopai dau-

J. V—gas

Ugniagesiai nori 
algų

didesnių

Bus gardžių užkan- tiečių Draugijos narių susi- 
ir vertingų dovanų, rinkimas.

Po susirinkimo bus meni- į

MEDICINES & VITAMINS
Visokiausių rūšių 

rašykite:
GEORGE SHABINAS 

368 Washington Street 
Cambridge, Mass.

Galima rašyti lietuviškai

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 komentarai, 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.

:30 vai. vak.
Rengėjo? kviečia visus at- nė dalis. Be to, bus rodomi i

silankvti. spalvuoti paveikslai iš lat- Peter Maksvytis

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Carpenter & Builder 
925 EL Fourth SL.

So. Boston
I Atlieku visus pataisymo, remon- J to ir projektavimo darbus is Iau- j 
■ ko ir viduje, gyvenamų namų ir Į I biznio pastatų, pairai Jūsų reika- - 
| lavimą. šaukite visados iki t) va

landų vakaro.
Telefonas AN 8-3630

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S—R 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pac»l susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

J

Ugngiaesių Draugijos Bo
stono skyrius iškėlė visos 
valstijos ugniagesių algų 
pakėlimo klausimą. Jei rei
kalavimas būtų priimtas, tai 
Bostono ugniagesiai gautų 
priedo po $800 metams.

Policininkai taipgi reika
lauja algas didinti.

Jei abiejų reikalavimai 
būtų patenkinti, tai Bosto
no miesto išlaidos padidėtų 
3 milionai 700 tūkstančių 
dolerių per metus.

**
» l *»|t
« 
t t •

t«
•Turime p* trinkimą medžiagų. odu ir kitokių daiktų pigio-
♦ mis t,:;. ■ rni<. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
»riežtukų nuo $’.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
* Siuntiniai nueina per 4—6 savaites i

: General Parcel & Travel Co., Ine.
• 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

įstaiga atdara:
Kasdien 9 \. M. - 6 P. M.
šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Tu rė(iiui,a. gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrtng a su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĖ KAINĄ $275.00

K. Žoromskio paroda 
atidaroma sekmadienį

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptart avimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KI RITI 
11 CENTŲ UŽ GALIONĄ

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojamt,
Tiame aliuminijum 
me iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai S 

1 Garantuojame gerą darbą •

t « i « t
— den-j
ir dažo-S* ♦

į Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9015

i Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
I Vaitoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2-4. nuo 7—8
J 334 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
t__  ___________

* t ♦ t titJ
} Draudžiame

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

tt•t
tt

t TELEFONAS AN 8-2X05

J Dr. J. L. Pasakantis 
i Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
| VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
t Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 West Broadvvay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

U nauju rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii SS»R muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

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

įstaiga LIETUVIŠKA. KREIPKITftS L1ETUVHK M
Visi siuntėjai isitikino. kad musų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame sn INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien noo S iki 5 vai. rak., ketvirtadieniais m 
8 vai. rytn iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nno S ryto iki 2 val. po pietą.

VEDĖJAS: JONAM ADOMONIS

Dailininko Kazimiero Žo- 
ramskio kūrinių paroda ati
daroma ši sekmadienį, ge
gužės 21 d.. 4 vai. po pietų 
Tautinės S-gos namuose.

Paroda bus atidalyta nuo 
5 iki 9 vai. vak., šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vak., sekmadienį nuo 10 vai. 
ryto. Paroda uždaroma ge
gužės 28 d. 6 vai. vak.

A. Gustaitis į Philadelphiją

Poetas humoristas Anta
nas Gustaitis gegužės 27 d. 
pakviestas skaityti savo ei
lėraščius Philadelphijoj Bal
fo skyriaus pokylvj.

Pats didžiausias paukštis Eu- 
ropoję—gulbė, pats mažiausias 
— nykštukas.

FORTŪNA FUEL C0.
DORCHESTER

G E 6-1201
45 DORSKT ST

Nakti. Sekmadieniais ir šven- _ 
tadieniais SAUKIT
Nauji :’!<> oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ---- -------------------------------------- į

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

K The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

-1

reParduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų 
ceptus ir ’urime ' 'rus gatavus vaistus.

Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomieir^ rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

•lei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L Rosengard. B- S., Reg. Pharm., 

382a W BROADVTAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. i ša k y rus šventadienius, ir sekmai!.

nno polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnslice of thel’eare—Uonstable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

| Dažau ir Taisau 4
* Namus iš lauko ir viduje.
*

is
popierius

4
ir taisau 4

4 
4 
4 
41 
4. 
4 
* 
4 
< 
41

Lipdau
I t viską, ką pataisyti reikia. 

I Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

I’lnmbing—Heaiing—Gas—Oil 
I Gazo šilimų permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET! 

DORCHESTER 25, MASS.
mijj i» mmi

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4649

I

Flood Sgarc 
Hardivare Co.
Saeininkaa N. J. ALEKNA
«2S EAST BRO A P W A Y 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenis namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

r




