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Kennsay Pasimatymas Su Nikita 
Kelia Visokių Spėliojimų

Viršaitė* Dviese Vienoje Susilaukė ir Pritarimo ir Kritikos
Krašte; Jokių Susitarimų Nebus Daroma Vienos Pa

simatyme; Amerikos Sąjungininkai Yra Pain
formuoti ir Nepriešingi Vienos Pasimaty

mui; Šaltkaris Sušvelnės ar Paaštrės?
- I

Prezidentas John F. Ken- Alžerijoj Derybos, 
dv šio mėnesio gale vyk- _. f''z# f įsi vi f izao >»* Vimni

tą į Prancūziją tartis su
prezidentu d e Gaulle, o iš ---------
i*avyžiaus jis tiesiai vyks Į Praeitą penktadieni pran- 
Austrijos sostinę Vieną pa- cūzai ir arabų sukilėliai Al- 
simatyti su Sovietų Rusijos žerijoj pradėjo derybas dėl 
diktatorių Nikita Čhruščio- karo baigimo ir dėl Aižeii- 
vu. Grįždamas iš Vienos jos klausimo išsprendimo 
į i ezidentas sustos Londone gy ventojų atsiklausimo ke
li ten painformuos Anglijos Hu.
\ Gausybę apie savo pasi- Apie drybų eigą dar jokių 
kai ėjimus su Nikita Chru- pranešimų nėra. Tuo tarpu 

prancūzai paskelbė vienaša
liškas karo paliaubas ir Įsa- 

kad prezidentas negalės su- kė savo kariuomenei nepulti 
stoti Burnoje ir painfor- sukilėlių. Arabai karo pa- 
muoti v. Vokietijos vyriau- baubų idėją atmeta, 
sy ke apie pašnekesius su ru-. Po paskelbimo vienašališ
kų diKtatoriu, bet ir Vokie- kų karo paliaubų prancūzai 
tijos vadai pabrėžia, kad jie turėjo susišaudymų su mai- 
pilnai pasitiki, kad prezi- štininkais pne Maroko sie
li ei. tas gins Vokietijos su- nos ir šaudė j alžyriečius šū
viui jimo reikalą pasitari- kilėlius, kūne norėjo iš Ma
niuose su Chruščiovu dėl roko pereiti i Alžeriią. 
beri;, no ir visos Vokietijos

Š ievų. Vokietijoj reiškia
ma kiek nepasitenkinimo,

Paliaubos ir Šūviai

PRIEŠ ŠIMTĄ M ETŲ IR DABAR

Kairėj Amerikos civilinio karo karys ša .ia anų laikų patrankos, o dešinėj šių die
nų karo lakūnas, užsivilkęs dideli spaudini ą atlaikančius rūbus ir šalia jo moderniš- 
k i 2!) milimetrų pairanka operuojama e iektra iš lėktuvo. Užpakaly kovos lėktuvas

Kubos F. Castro P. Korėjos Generolai Pietų Afrika Laukia 
Parduoda Belaisvius Padarė Perversmą Negrų Neramumų

1 rezidentas J. F. Kenne- LūOSe Paliaubos, Bet
dy vyksta i Vieną pasimaty
ti su Chruščiovu ne tikslu 
vesti derybas, bet pasiinfor- 
muoti dėl Maskvos pažiūrų 
į dabar vykstančias derybas 
Ženevoje dėl uždraudimo

Laose karo žygiai susto
jo, bet toli gražu ne visur. 
Už komunistų linijų yra su
stiprintų vietų, kur Laoso 

atominių ginklų bandymų ir kariuomenę dar laikosi ir
nėra abejonės, kad su N. nepasiduoda bolševikams. 
Chruščiovu bus aptarti visi Savo užfrontėj komuni

stai jokių paliaubų nepripa- 
riantieji klausimai, bet jo- žįsta ir deda pastangas Lao- 
kių susitarimų nebus daro- 50 kariuomenės sustiprintas 
ma. Amerikos vyriausybė vienas užtįti> Kova ten ne

siliauja.
Komunistų bandymas li

kviduoti visas sustiprintas 
Laoso vyriausybės kariuo
menės pozicijas rodo, jog 
komunistai greičiausiai ban
dys Laosą suskaldyti i dvi 
dalis, kain Korėją, Vietna
mą ir Vokietiją.

Ameriką ir Sovietiją ski-

; abrežia, kad nebus taria
masi dėl klausimų, kurie 
liečia kitas valstybes. Jei 
būtų perspektyvų prieiti ka
da nors susitarimo su Mas
kva, tai gal Vienoje bus nu
matyta, kaip tolimesnes de- 
rv bas vesti ir kada eiti prie 
viršūnių pasimatymo, Įtrau
kiant į tą pasimatymą ir di
džiuosius Amerikos sąjungi
ninkus.

Amerikos v i suomenėje 
nuomonės yra gana žymiai 
pasidalinusios dėl Vienos 
pasimatymo naudingumo ir 
ypač reiškiama kritikos dėl 
pasimatymo laiko dabar, 
kada bolševikiškas pasaulis 
garsiai giriasi savo laimėji
mais Laose ir Kuboje.

IRANAS LAIKYSIS 
PASIRAŠYTŲ SUTARČIŲ

Kubos vynausybe skeL pietinės Korėjos genero- Gegužės mėnesio gale P. 
bia, kad ji po balandžio 1 < laį itą skaitę nuvertė Afrikos negrai rengiasi vi- 
d. nepavykusio politinių žmoniu rinkta. t0 krašto vy- suotinam streikui. Ar tas 
emigrantų bandymo įsiverz- riausvbę ir pe,ėmė streikas bus generalinis, ar
ti į kubą turi paėmusi į ne- yaldž^ Generolai aiįkina, tik dalinis dar nėra žinoma, 
laisvę 1200 žmonių. Praei- Rad tiR toRiu būdu galima Bet pįetų Afrikos vynausy-

Tik Ne Visur Dar tą ?ava^ .(astrn Pasiulę bus kraštą apginti nuo ko- bė įuošiasi negrų bruzdėji-
_______ \uos .1belai5?}^ parduoti valdininkų kyši- mą nuslopinti. Tam tikslui

Amerikai uz oOO traktorių ir ninkavimo ir kitokių nege- šaukiami į kariuomenę at- 
buldozerių. L z pnstatytas roviu PrezWentas iįeka sa- sarginiai kariai, telkiama 
masmas bus palėkti visi be- y0 vietoje, nors jis bandė piliečių gvardiją, policija 
aisviai, isskyrus knmma- atsistatvdįntį, bet generolai daro kratas ir masinius ne- 
llstus- jį perkalbėjo pasilikti savo grų areštus.

Amerikos vyriausybė to- vietoje. Pietų Afrikos vyriausybė
kiu belaisvių pirkimo biz- Dabar naują vyriausybę n°i'i būti pasiruošusi viso- 
niu nenori užsiimti, bet pri- su€Įarė generolas Čang du irioms staigmenoms ir visas 
vatus žmonės čia jau tariasi yOng kuris užėmė ministe- i kraštas dabar yra kaip karo 
surinkti pinigų, nupirkti Ca- riu pKmininko vietą. Sako, stovyje nors toks stovis ir 
stro pageidaujamas mašinas Rad to ueneroio pečių Į nėra dar paskelbtas 
ir išpirkti Kubos belaisvius. stovi tikrasis perversmo iki
i/eiybų tikslu iš Kubos jau Vėpėjas generolas Čung Hi 
atvyko pačių belaisvių iš- pak, kuris prieš 13 metų bu- 
rinkta komisija, kuri per vo Įtakas tarnaująs komu- 
10 dienu turi sutarti dėl iš- njftams, bet nuo komunistų 
pii kimo ir paskui tui ės gi įž- atsimetė ir padėjo išvalyti 
ti vėl į Kuuą. komunistų organizacijas iš

Pinigų sutelkimo inicia- pietinės Korėjos armijos ir 
,yvo: imasi Mrs. Eleonora žandarmerijos.

oosevelt, unijistų vadas Generolai sako, kad "
VValter Reuther ir dr. Mil- valdys tik laikinai, 
on Eisenhovver.

Rasinės Riaušės Alabamoje 
Sujaidto Visą Kraštą

Rasiniai Neramumai Alabamoje Privertė Federalinę
Vyriausybę Imtis Griežtesnių Priemonių; Alabamos 

Gubernatorius Grasino Areštuoti Federalinius
Policininkus; “Laisvės Keliauninkai” Tęs 

Kovą Už Lygias Teises Autobusuose.

Teismo sprendimu auto- lė vieną autobusą su mie- 
jbusai, kurie veža keleivius riais keleiviais i» kai ku- 
per valstijų sienas (aptar- riuos keleivius žiauriai pri- 
nauja ne vieną, bet dvi ar mušė. Vietinė policija į mu- 
daugiau valstijų) negali šeikų žygį visiškai nesikišo, 
daiyti skirtumo tarp negrų o kai policija atsirado, jau 
ir baltųjų keleivių, jie turi buvo per vėlu, keli keleiviai 
visus lygiai aptarnauti ir su- turėjo būti nugabenti Į ligo- 
stojimo vietose visi kelei- nines.
viai lygiai turi būti trak- Vėliau negrai Montgome- 
tuojami ir niekas negali ne- 17 mieste susirinko vienoje 
grams drausti eiti į re- bažnyčioje ir tarėsi, ką to- 
storanus, laukimo vietas ir liau reikės daiyti. Bažny- 
kitus patogumus, kuriais čia buvo užpulta baltųjų 
naudojasis baltieji kelei- mušeikų, kurie siekė negins 
viai. “pamokyti’, bet federalinės

Nežiūrint tokio teismo vyriausybės atsiųsti marša- 
pasisakymo kai kuriose pie- lai (federaliniai policirin- 
tinėee valstijose vis dar da- kai) baltųjų minią sulaikė 
romas skirtumas tarp kelei- nuo teroro.
vių pagal jų odos spalvą ir Alabamos gubernatorius 
daroma negrams kliūtys John Patterson piktai pa- 
naudotis stočių patogumais, reiškė, kad jis neleis fede- 

Negrai pastaruoju laiku raliniams maršalams daryti 
vis gvviau nradeda už sa- tvarka ir ieiizu iie bandys 
vo teises kovoti ir ypač ne- tvarką daryti, tai jis įsaky- 
grų mokslo jaunimas gyvai siąs juos suareštuoti. Bet kai 
įsitraukė į kovą už pilnas pi- sekmadienį maršalai darė 
lietines teises. Negrų ir bai- tvarką, gubernatorius nelie
tųjų studentų būreliai ėmė- pė juos areštuoti.

Imoso Konferencija 
Šneka ir Ilgai Šnekės

si išbandyti įstatymo galią 
autobusuose ir susėdę po ke
lioliką keliauja per pietines 
valstijas, kur negrai ir bal
tieji keleiviai yra skirstomi. 
Jau pora savaičių kaip ne
grai ir baltieji bendrai ke
liauja pietinėse vatstijose. 
Prieš virš savaitės laiko vie
noje vietoje mišrių keleivių 
autobusas buvo užpultas, o 
pereitą šeštadienį Montgo- 
mery mieste Alabamoje bū
riai baltųjų mušeikų užpuo-

Jie

Irano ministerių pirmi
ninkas Ali Amini paskelbė, 
ka i Iranas laikysis visų pa
sirašytų tarptautinių sutar
čių ir nemano trauktis iš 
Viduriniųjų Rytų kariškos 
sąjungos “CENTO.”

Irano nuistatymas svar
bus tuo, kad Sovietų propa
ganda ir grasinimai bando 
tą kraštą atitraukti nuo Va
karų ir tam nesigaili ir ge
rų pažadų ir grasinimų.

KALNŲ NUGALĖTOJAS

Edmund Hiilary. aukščiau
sio kalno—Everesto nuga
lėtojas vėl lipo i kainus, 
bet 27,790 pėdu aukščio 
Makalu kalne, netoli Kat
mandu. Nepale, gavo leng
vą širdies smūgi. Dėl to 
jis perstos kabinėtis kal
nais ir aprims.

7. T. Reforma Dar 
Nepajudėjo iš Vietos

Kai Nevv Yorke lankėsi 
Nikita S. Chruščiov ir su de
batų daužė Jungtinių Tautų 
stalą, tada jis pasiūlė refor
muoti Jungtinių Tautų or
ganizaciją. Jo pasiūlymą 
svarstė visokios komisijos ir

V ice prez. J ohnson 
Grįžta iš Keliones

Yiceprezidc^Sš Lyndon 
B. Johnson po ilgos kelionės 
i 1 ietryčių Azijos ir Vidu
riniųjų Rytų kraštus grįžta 
namo. Jis dar spės painfor
muoti prezidentą Kennedy 
apie savo kelionės pesiseki- 
mą prieš prezidentui išvvk-

kol kas chruščiovinių refor-jstant j Paryžiu ir i Viena 
mų Jungtinėse Tautose vi
sai nenumatoma.

11 valstybių konferencija 
LaO'O klausimui spręsti Že
nevoje posėdžiauja jau an
tra savaitė, bet nieko dar 
nesutarė ir vargu ar ką nors 
neitu laiku sutars. Užsie
nių reikalų ministeriai iš 
konferencijos išvažinėjo, o 
'alikę mažesni valdininkai 

kalba nepabaigiamas kalbas 
ir nežinia, kada jiems bus 
pasakyta nustoti kalbėti ir 
pradėti svarstyti Laoso su- 
neutralinimą ir naujos vy
riausybės tam kraštui suda
rymą.

DE GAULLE TARĖSI 
SU VOKIEČIŲ VADU

Pereitą savaitę Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle 
buvo nuvykęs į Vokietiją 
tartis su Vokiečių vadu dr. 
K. Adenaueriu. Trumpas

STATO PAMINKLĄ

Angių lėktuvnešio “Her- 
mes” kapitonas D. S. Tib- 
bits ruošiasi “stalyti” pa
minklą—Įmesti tą kryžių 
j Indijos vandenyną maž
daug toje vietoje, kur ka
ro metu japonai nuskandi
no tokio pat vardo anglų 
lėktuvneši.

Viceprezidentas Johnson 
lankė pietinį Vietnamą, Fi- 

Chruščiovo planas buvo lipinu respubliką, Thailan- 
panaikinti J7 generalinio dą, Taivvaną (Formozą), 
sekretoriaus vietą ir vietoj Hong Kongą, Indiją, Paki-
vieno išrinkti tris sekreto- starą ir Graikiją. Svarbiau- pranešimas spaudai sako, 
rius, kurie turėtų visus savo sios jo kelionės vietos buvo kad prancūzų ir vokiečių 
tarimus priimti vienbalsiai. P. Vietnamas ir Thaiiandas. vadai susitarę visais jų ap- 
Tokiu būdu rusai norėtų sa-; Vietnamas dabar yra pir- tartais klausimais, 
vo “veto teisę” perkelti į miausia komunistų numato- Prancūzų prezidentas ta- 
JT organizacijos sekretari- ma auka, o Thaiiandas ga- rėsi su Adenaueriu prieš 
atą. Tas planas nieko nevi- li bet kurią dieną bėgti į prez. Kennedy atvykstant į 
lioja. ; neutralumą. Paiyžiu.

Federalibc vyriausybė pa
brėžė, kad ji visomis prie
monėmis palaikys tvarką ir 
niekam neleis trukdyti ke
leiviams per bet kokias pie
tines valstijas.

Washingtono vyriausybė 
nenori naudoti kariuomenės 
piliečių teisėms saugoti, 
bet jei Alabamos guberna
torius ar kas kitas bandytų 
trukdyti federalinei polici
jai tvarką daryti, tada bū
tų naudojama ir kariuome
nė įstatymams ir piliečių 
teisėms saugoti.

Šeštadienį, kai baltųjų 
mušeikų minia užpuolė ke
lioliką autobuso keleivių, 
mušeikos apdaužė ne tik ke
leivius, bet stipriai primų- 
’ė vieną teisingumo depar
tamento aukštą val
dininką ir kelius keleivius 
sunkiai sužeidė. Vietinė po
licija pasirodė aiškiai viena
šališka. Valstijos guberna
torius pasirodė pigus politi
kierius, kuriam ne įstatymai 
ir žmonių saugumas rūpi, 
bet busimieji rinkimai ir 
balsų žvejojimas. Tokiose 
sąlygose tik federalinė vy
riausybė gali palaikyti Ala
bamos valstijoj tvarką ir 
apsaugoti keleivius nuo mu
šeikų užpuldinėjimų.

Alabamos gubernatorius 
dabar paskelbė savo valsti
joj karo stovį. Su kuo jis 
rengiasi kariauti, greit pa
aiškės.

Will Terry Moore iš Ten
nessee valstijos yra piimas 
negras, kuris priimtas į ka
ro Akademiją West Point. 
Jauną negrą rekomendavo 
senatorius Gore, demokr.
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.kalbėtas duoti jaunam bau- rilijaus ir Metodijaus Drau- damas nemokšų pasityčio- 
džiauninkui laisvę už pini- giją, kurios tikslas buvo jimus iš ukrainiečių kalbos, 
gus. Kaina buvo suderėta sukurti federalinę respubli- ryžosi tą savo gimtąją kalbą 
2500 rublių. ką, kurioje galėtų susijungti padalyti literatūrine kalba

Pereitą penktadieni Washingtone ir Maskvoje kar- Pinigams surinkti Briulov laisves slavų tautos. Drau-ir sa,Jo kūryba tą giniau- 
tu buvo paskelbta • nupiese rusų rašytojo Žu- gija gyvavo porą metų, iki įai pasiekė. Po T. Sevcen-

Viršūnės Vienoje be derybų
kovskio paveikslą ir tas pa- caro Nikalojaus policija su- kos tik dvasios tinginiai ga- _ .

premjeru i i a veikslas loterejos būdu buvo sekė jos pėdsakus ir 1847 Įėjo sakyti, kad ukrainiečių1 °rius 1Prezidentas Kennedy susitiks su Sovietu
S. Chruščiovu \ ienoje birželio 3 n- 4 dienas. parduotas, pinigai buvo su- m. T. Ševčenkų buvo areš- kalba yra netinkama poe-

šaltasis karas, dėl Laoso, Kubos ir kitų “kaistų vie- telkti ir jaunas T. Ševčen- tuotas ir greitu laiku išsiųs- tams ir rašytojams. Castro yra žmogus

Tuo tarpu Prancūzijos 
Kubos diktatorius Fidel vyriausybė paskelbė viena-

žmones

tų,” o ypač dėl užsikirtusių derybų Ženevoj dėl uždrau
dimo atominių ginklų bandymų, atsirėmė i aklą maišą ir 
vienintelė viltis išjudinti tas derybas ir sutarti tolimes
nius pasikalbėjimus tarp Rytų ir Vakarų, buvo pasima
tymas akis i aki tarp Amerikos ir Sovietijos “viršūnių.” 
Bet ir Amerika ir Sovietų Sąjunga pabrėžia, kad parima

Ukrainiečiai T.
- šališkas karo paliaubas vi-

* - , i -- t- i , soje Alzenjoje ir įsake sa-Ševcenko cias. Jis moka išsunkti nau- J , . J J . * .vo kariuomenei neatakuotiko, turėdamas 24 metus, pa- tas už bausmę i Orenburgo n<Hiu«,«ncu« <xn v
sidarė laisvas žmogus. Ta- armijos korpusą eiliniu ka- mini ne tik, kaip savo tau- dą ir iš nelaimingų belai-
da jis ėmė mokytis meno ir reiviu, o caras Nikalojus I tos genialų poetą, kovotoją švių, kurie po balandžio 17 J *’
baigė dailės akademiją pats savo ranka prie nuta- už Ukrainos laisvę, bet ir dienos bandymo įsiveržti į
1845 metais. rimo nubausti pridėjo, kad kaip kovotoją už tautų ir Kubą, pateko į jo rankas.

ečiliniam kareiviui T. šev- asmens laisvę. Pats T. Šev- Pereitą savaitę Castro
čenkai nebūtų leidžiama nei čenko tik devynius metus paskelbė, kad jis paėmęs i
rašyti , nei piešti armijoj, tebuvo laisvas, visas jo Ii- nelaisvę 1,200 Kubos poli-

i/y m a - 1 kusis gyvenimas buvo sun- tinių emgrantų, kurie suPer 10 metų T. Ševčenka kį bau. ginklais bandė , sa.

Bet tikrasis T. Ševčenkos
tymas Vienoje nebus “dervbos,” bet tik išsiaiškinimas I Palūkima- ku\ ° ne tapy ba,
,. . , . ... , ... , , . oet poezija. Dar pnes ispir-abiejų didžiųjų valstybių pozicijų degamaisiais klausi- kįma . me^Js

mais. Žinoma, “viršūnės dviese” kalbės apie visus šalto-į pradėjo rašyti eiles ir 
jo karo klausimus ir apie sugyvenimo perspektyvas, bet ^49 ra paskelbė poemą 
nutarimai nebus daromi, o jeigu kas ir būtų sutarta, tai -Kobzar” (Dainius), kuria- 
būtų tik metmenys būsimos viršūnių konferencijos (daly- me ukrainiečių kalboje T. •
vaujant visiems didiesiems) nutarimams. Per dvi dienas 
ne ką galima ir nutarti, galima tik pasiinformuoti, gauti 
vaizdą, pasidalyti mintimis, bet ne sudaryti kokias noi-s 
sutartis, ar išspręsti painiuosius klausimus, kurie vis iš
kyla ir dar iškils Rytų-Vakarų santykiuose.

Kad toks paskubų pasimatymas yra reikalingas, rodo 
tik tą, kad dėl Sovietų Sąjungos tikslų ir artimiausių 
siekimų Washingtcne nėra tikrumo. Bolševizmas studi
juojamas, ekspertų aiškinamas, diplomatų stebimas, šni
pų sekamas, bet kokie jo artimiausieji tikslai niekas ne
žino ir tenka pasiklausti paties Chiuščiovo, gal jis teik-

vilko eilinio kareivio žiau-

tada gintis.
Arabų nacionalistai la

bai nepatenkinti tokiomis 
vienašališkomis paliaubo
mis ir žada “karą tęsti,” 
girdi, karo vienašališkas nu
traukimas esąs “šantažas.” 

įdomu, kaip atrodys prak-

Ševčenko apdainavo seno
sios Ukrainos žlugimą ir jos 
žmonių vargus. Knygutė bu
vo atspausdinta 1840 me
tais ir bematant pasklido po 
visą plačią Ukrainą. Tada 
T. ševčenko ėmėsi rašyti 
savo didžiąją poemą “Haj- 
damaki,” kurioje jis aprašė 
Ukrainos kazokų kovą už 
laisvę prieš norinčius juos 
pajungti baudžiavos jungu

džiauninko o paskui kaip vo tėvynę Jis pasiūlė Ame- ..palia'ubos;. ’' k‘ul.ias
a,.. ,kaloJa“.1 kare‘- nka‘ «P‘,kt* t?“ belakus paskelbė, „

. . . . „ . .. vio-kalinio, o amžius gale uz oOO traktorių ir buldoze- .. . , < . ’laisve, bet poetas u- gnzes .. . ... . m j-, t • * , kita žada ir toliau šaudyti?.. . *’ 1. policijos priežiūroje. Todėl nu. Jei Amerika to nepada-

nonus. “Hajdamaki” poema 
buvo baigta rašyti 1841 me
tais ir tais pačiais metais iš

eis mus painformuoti, ko gi jis galų gale nori Europoje 
ii’ Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje? Jei Chruščio
vas teiksis painfonnuoti, tada viskas bus aišku, ar bent 
atrodys aišku, iki sekamos Maskvos agresijos ir apgaulės.' spausdinta. Ji labiausiai iš

kalbama, kad Viena nepagimdys naujos “dvasios.” ?ars}n<> T. Ševčenkos var-
Ženevos viršūnės savo laiku buvo pagin įdžiusios “žene-' - lr *ai metais

j . „ . . .. ,, , . 1 . .. trumpam laikui buvo atvy-vos dvasią, kuri pasitarnavo Maskvai kaip priedanga , . ... , Jx. . ...... . „ x . _ kės 1 Lkrama, jis jau dau-
»ti Į \ įdunmuosius Rytus. \ eliau gimė el į yi buvQ pasitinka.

'ankyti savo gimtąją Ukra
iną, jam pasisekė išpirkti iš 
baudžiavos savo šeimą, bet 
jo sveikata buvo pakirsta 
nežmoniškų k a reiviavimo 
sąlygų ir poetas mirė vasa 
rio 26 d. 1861 m., prieš pat 
baudžiauninkų išlaisvinimą.

T. Ševčenko buvo genia
lus poetas. Jis rašė kalba
mąja ukrainiečių kalba ir 
savo gražiomis, skambio
mis eilėmis pasidarė šių die
nų ukrainiečių rašto kalbo? 
tėvas. Kodėl T. Ševčenko 
nerašė rusų kalba, kaip tai

“Laisvės keliauninkai”1
Juo> i Pagal teismo spendimą, 

. autobusai, kurie veža kelei-
anginimą. 4o milionų uk- ių 

rainiečių tautai, kuriai isto- kaip darbo vergus.
rija buvo žiauri, poeto žo- Amerikos vyriausybė i vius dvi al. daugiau val 
džiai apie laisvę vis primena toki bizni nesutinka eiti, turi vežtis visus kelei-
Ukrainos pavergimą ir jos bet. čia atsirado privačių yius’ b<? rasės skbtumo' 
žmonių kančias maskolių zmemu giupe, kun imasi Tai tUfi būti j teismo 

’ vergijoje. sutelkti reikalingus pinigus,' isakvm Bet praktikoje iki
nupirkti traktorius ir bui- įekmo nutarimo vwkdvmo

gelyje vietų buvo pasitinka- i darė daugelis ukrainiečiųĮkišti savo snukuti
‘‘Dovido kempės dvasia,” kurt nugaišo pernai gegužės maš'kaip Ukrainos dainius1 rašytojų? (Gogolis ir kt.)
1 dieną netoli Uralo kalnų. Būtų labai keista, jei Vieno- jr mėgiamiausias ukrainie- Atsakymas yra panašus, k 
je prie mėlynojoDunojaus, kuris tikrumoje yra murzinai čių poetas. kaip ir su mūsų poetu Bara-
rudas, negimtų koki nors nauja šmėkla ir kad bolševi- Baigės dailės akademiją nausku, kuris seminarijoj iš 
kai tos šmėklos nepanaudotų naujoms apgavystėms ir T. ševčenko 1845 metais vieno mokytojo girdėjo, kad 
naujam pasipelnymui. Iš tiesų, kodėl duoti pamokas už grižo i savo gimtąją Ukra- lietuvių kalba esanti netin- 

įna ir ten gavo tamyhg Ar- kama aukštesnėms idėjoms 
___________________  cheologijos komisijoj ir ap- *r. mintims išreikšti ir tą iš

dyką ir informuoti be atlyginimu?

Savo eilėje poetas T. Šev
čenko negailestingai plakė dozerius ir išmainyti tas dar yra toIT Negrai* studen- 
Ukrainos pavergėjus ir tų mašinas į belaisvius. Inicia- t- padedami baltųjų stu- 
pavergėjų talkininkus. Po- tyvos pinigams sukelti ėmė- dentu nori priverst\/ kad 
etas griežtai smerkia Ukrai- si Eleonora Roosevelt lene, teisrno tarimas būtų ^-ven. 
nos pravoslavų bažnyčią, W alter Reuther ir dr. M ii- dinamas praktikoje. * Tuo 
kuri jo laikais ir dabar prie ton Eisenhower, buvusio tiRslu būreliai negni iv bal- 
komunistų yra Maskvos im- prezidento brolis. Jei jie tu- keieįvjų Sėda į autobu- 
perializmo tarnaitė. Bet po- sukeltų reikalingus pinigus, sus'įr važiuoja per kelias 
etas niekur neužgauna žmo- (nuo pusantro iki 25 milionų vaistija«8 Tįe keleiviai vadi- 
nių tikėjimo. dolerių, nes buldozerių ir ra " ..lai5vės keIiaunin.

įdomu, kad komunistai, traktorių yra visokių kainų) kaig « 
kai jie pasigriebė valdžią ir vyriausybė nedraustų maši- p^ieš pora savaičių jau 
primetė savo jungą ir U k- nu išvežti į Kubą mainais buvo incidentų S. Carolino- 
rainai, T. Ševčenko buvo j belais ras. je -r \]abamoje, o pereitos
apšaukę “buržuaziniu naci- Kubos Castro tuo bizniu savaitės gale Montgomery 
onalistu, bet ukrainiečių tikisi parūpinti sau mašinų baltųjų minia užpuo-
prisirišimas prie savo myli- m atsikratyti nuo belaisvių, ]ė yieną au{obusą su «.lais_
mo poeto buvo toks didelis, kurių jis neturi Kur dėti, vės keliauninkais,” juos

Taras Ševčenko
sigyveno Kijeve. Ten jis -Širdęs nutarė įrodyti, kad jog bolševikai suprato, kad nes Kubos kalėjimuose ir žiauriai apdaužė, o policija 
susidraugavo su ukrainų re- lietuvių kalba nėra praste- ukrainiečių nuo Ševčenkos ' įsokiose >tovyRlose yra pasirodė tik tada. kai mušei- 

oliuciniais inteligentais ir ^nė už kitas kalbas ir Anyk- nebus galima atbaidyti. Ta- 2l)ie ^00,000 suimtų zmo- ko? jau buvo baigę savo

Ukrainą Tautos Didysis Dainius—Tautinės Kovos Įkvė
pėjas—Rašto Kalbos Kūrėjas—Kovotojas Už Lais

vę ir Bedalių Likimą—Kodėl Maskvos Valdovai 
Ukrainą Dainių Stengiasi Pasisavinti?

Šie metai ukrainiečiams lenkų laikus, o iūsų šeimi- 
visame pasaulyje yra Tara- ninkavimą pats patyręs, T. 
so Ševčenkos metai. Šiemet Ševčenko kreipė savo min- 
suėjo 100 metų, kai didysis tis i laisvą Ukrainą, laisvą 
Ukrainos sūnus mirė ir jo nuo kaimynų priespaudos ir 
mirties sukaktį ukrainiečiai laisvą nuo ponu jungo.

kartu su keliais artimais Šileliu tą įrodė. Pana- 
draugais įkūrė šventųjų Ki- su T. ševčenko, girdė-

(Nukelta į 7 psl.)

mini visame pasaulyje. T. ševčenko gimė bau
džiauninko šeimoje ir pats 
buvo baudžiauninkas. Jo 
ponas buvo rasas vokiška 

i pavarde Engelhardt. Iš pat 
j jaunų dienų Taras Šev
čenko rodė didelį palinki
mą į meną, jis svajojo būti 
piešėju, bet kaip baudžiau
ninkas negalėjo pasirinkti 
nei savo gyvenamos vietos, 
nei darbo, o juo labiau ne
galėjo net svajoti išsimok
slinti. T. Ševčenkos laimei, 
jo ponas Engelhardt norėjo 
savo rūmuose turėti išpiusin 
tų vergų ir kadangi ševčen- 
<c atrodė gabus, tai ponas jį 
pasiėmė su savim į Vilnių, o 
vėliau, kai Vilniuje prasidė
jo sukilimas prieš masko
lius, Engelhardt su savo tar
nu Ševčenko išvyko į Peter
burgą. Apie metus laiko T. 
Ševčenko gyveno ir mokėsi 
Vilniuje, o vėliau mokslą

Taras ševčenko gimė 
1814 metais vasario 25 d. 
toje Ukrainos dalyje, kuri 
nuo senų laikų buvo įjungta 
į istorinę Lietuvą ir kurią 
vėliau Lenkiją iš Lietuvos 
paveržė. Toje Ukrainos da
lis, iki Lenkijos ir Lietuvos tęsė Peterburge, 
padalinimo^ buvo Lenkijos 
sienose ir jaunas Taras Šev
čenko, ukrainiečio bau
džiauninko sūnus, dar iš sa
vo senelio ir kitų senų žmo-

Peterburge T. ševčenko 
susipažino su ukrainiečiu 
aktorių, kuris jį pristatė ta
da pagarsėjusiam iūsų dai
lininkui Briulovui. Dailinin-

nių girdėjo apie garsias uk- kas susidomėjo jaunu bau- 
rainiečių kazokų kovas prieš džiauninku ir norėjo jį kl
ierikų ponus. Bet Taras Šev- sti į meno akademiją moky- 
čenko gimė ir augo baudžia- tis, bet kaip baudžiaunin- 
voe sąlygose įusu okupacijo- kas jis negalėjo į mokyklą 
je ir pats savo kailiu patyrė, stoti, o jo savininkas Engel- 
ką reiškia rusų šeimininką- hardt nesutiko vergui su- 
vimas Ukrainoje. Iš senes- teikti laisvę. Pagaliau po
nių žmonių girdėjęs apie nas Engelhardt buvo pri-

PASAKYK TETEI
TEPAIMA PRATĘSIMĄ... 
SENUTE PRIE TELEFONO

Jei senutė ar kas kitas pašaukia su jaudinančiomis žiniomis—yra 
smagu visai šeimai išgirsti naujieną iš pirmų rankų per telefono 
pratęsimą. Džiugus patogumas bet kokiame kambaryje! Sutaupo lai
ką ir žingsnius darbščiomis dienomis. . . Ideališkas sprendimas pri- 
vatiškumo problemos kiekvienam. . . visada gatavas ir saugumą už
tikrinantis kiekvienoje bėdoje. Pašaukit Jūsų Telefono Biznio Ofi
są dėl pilnos informacijos apie stilius ir spalvas.

NEW ENGLAND TELEPHONE

nių. įtariamų veikus prieš žia jį da,.bą 
Castro barzduocius. Alabamos valstijos

• “nesikišimo politikos” fede-
Perversmas Korėjoj valinė vyriausybė pasiuntė į

tą valstiją kelis šimtus fede- 
Korėjoj pereitą savaitę valinių policininku tvarkai 

kariuomenės vadai padarė palaikvti. “Laisvės keliau- 
kaiįšką perversmą, areštavo ninku” važinėjimas tarpval- 
vvriausybės narius ir pasi- stiniais autobusais bus ga- 
skelbė šalies valdovais. Ko- rantuotas be kliūčių. Bet ko
rėjos prezidentas buvo ir- kie kruvini įvykiai* tik dai
gi atsistatydinęs, bet per- kailą patvirtina, kad isise- 
versmininkai generolai jį nėję papročiai nesiduoda 
kokiu tai būdu perkalbėjo lengvai išraunami, ypač, kai 
ar privertė pasilikti savo vietos valdžia teismu tari- 
vietoj, nors jokios įtakos į mUs sabotažuoja. 
vyriausybę jis, žinoma, ne-, •
turės.

Kaip šeimininkaus nau
jieji šalies valdovai? Kol 
kas jie tik apie tūkstantį bu
vusios vyriausybės žmonių 
ir visokių politikierių suki
šo į kalėjimus, o ateičiai

Ryšiai su Kanada

Prezidentas J. F. Kenne
dy pereitą savaitę lankėsi 
Kanadoje. Ten jis ir jo žmo
na buvo pasitikti širdingai, 
kaip geri kaimynai, bet ar 
iš to lankvmosi bus kokiosžada išnaikinti koiupciją ir 

kada nors vėl grąžinti vai- P°l,tln?s. lsdavos- 
džią žmonių rinktai vyriau- tlk aieliis.
sybei.

Tokie pažadai, žinoma, 
nieko nereiškia. Buvusiųjų 
valdžioje korupcija gal ir 
bu? išnaikinta, bet kas iš
naikins naujų valdovų ko-

Prezidentas Kennedy siū
lė, kad Kanada ankščiau su
sirištų su kitomis Amerikos 
valstybėmis ir įstotų į Ame
rikos valstybių organizaci
ją. Kanados ministeriu pir-

rupciją, kuri kariškos dik- ^įefenbaker j
tatūros ir griežtos cenzūros pasiūlymą nedavė ais- 
sąlygose veisis dar labiau? a^a^ymo.

Pietinė Korėja yra labai v P'ef'denUs ragino kad 
priklausoma nuo Amerikos ^ana( a daugiau susidome-
paramos, todėl gal tik Ame- tų ūkiškai atsilikusių šalių 

_! rėmimu ir skirtų tam rei-likos įtaka privers ponus ge-1, ■
nerolūs atsiminti, kad jie ka'ul dau«lau Ka’
valdžią pagrobė “tik laiki- "^ vyriausybes vadas ir 

' j tą klausimą nedave aiš
kaus atsakymo.

Kanados vyriausybei ant
greitųjų nelengva apsispręs-

i v 1-1 * -i *,- • ti, juo labiau, kad KanadaDerybos dėl taikos Alzen- turf vidaus sunk
joj jau prasidėjo pereitą įr ypač dideli bedarbių skai- 
penktadienj. Kol. kas apie vargu ten kas bū-
d.eiybų eigą ir apie viltis su- t labai entuziastiškas mes- 
sitarti nieko nepranešama. daugiau )ėšų užsieniu 
G»l. tik po menesio kalbų kraštams remti. 
pasirodys, ar susitarimas
bus galimas ar ne. „ .. ___ f

nai.

Alžerijoj “paliaubos’

J. D.
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įlįs nieko neveikia,
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. partijos projektą nedarbui 

pašalinti.
1 Sekmadieniais galėsime 

linksmintis
Iki šiol Toronto mieste 

'sekmadieniais buvo viskas

Daug žmonių be darbo
Kanadoje dabartiniu lai

ku yra 750,000 bedarbių, iš 
bendro dirbančiųjų 6-7 m i- 
lionų skaičiaus. išeina kad
beveik kiekvienas Penktas-ligoninėms, re- 
gestas darbininkas nedirba. sto,/na vaiSinėms ir ga- 
Yra be darbo daug ir lietu
vių. Apie kita tiek dirba ne 
visą laiką. O prieš tris me
tus konservatorių partijos
vadas John Diefenbaker, 
eidamas i rinkimus, štai ką 
žadėjo: “. . . jei išrinksite 
mano partiją i valdžią, aš 
pasirūpinsiu, kad Kanadoje 
nebūtų nė vieno norinčio 
dirbti žmogaus be darbo.”

Ponas Diefenbaker atsto
vauja turtingųjų interesams. 
Socialistai (SSF) tada aiš
kino, kad Diefenbaker taip 
kalbėdamas mulkina žmo
nes balsams gauti. Dabar il
tie mūsų tautiečiai, kurie 
balsavo už Diefefnbaker’i 
ir jo partiją, gali ir turėtų 
Įsitikinti, kad tokios kalbos 
buvo balsu medžioklė.

Ateinančiuose rinkimuo
se, kurie trali būti dar ši ru
deni. balsuokime už rauią 
parti ia ir jos atstovus i fe
deralinį parlamentą.

žolino stotims nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. Šita 
tvarka buvo taip Įsisenėjusi, 
kad niekas nedrįso jos ar- j 
dyti. Ją labai mėgo bažny
čios, kunigai, nes jie galėjo 1 
bažnyčiose ir jų salėse da
lyti ką nori. Jokių pasilink
sminimų: kino teatrai turė
jo būti uždaryti; koncertų, 
šokių ir panašių dalykų ne
galima buvo rengti. Visoks 
viešas sportas buvo uždrau
stas.

Prieš kiek metų kaž kas 
išdrįso reikalauti, kad jau
nimas galėtų sportuoti sek
madieniais popiet. Bažny-

PAKILO Bl RgS CHARLES UPĖJ

•-••-y.- ■.•y ■J'™?.''"- '
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, R. BRlčKAUS FOTOGRAFIJA

Bostoną ir Cambridge skiria plati Charles u pė. Pavasariui išaušus, čia pilna buriniu lai
veliu, o pakrantėmis daug atėjusių pasilsėti ir bangas kertančiais laiveliais pasigrožė
ti. Iš upės įdomus Bostono miesto vaizdas su jo dangoraižiais ir žymesniais pastatais.

pažinęs. M i rus konsului 
čios kėlė triukšmą. Klausi- i Giant Suttie, sakoma, S. 
mas buvo duotas miesto gy-Į Lozoraitis paskyręs konsu- 
ventojams balsuoti. Nubal- lu Vytautą Gylį. Gylys kon- ’ 
savo, kad sportuoti sekma- sularines pareigas ėjo, dau-; 
dieniais galima. Nieko blo- giausia išdavinėdamas ir

ROCHESTER, N. Y. MIAMI, FLA.

KAS SKAITO PAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Soc ia ldemokratų 

susirinkimas
šimtus ir ilgas ųa šas \ iena- 
šimtiuinkų. Duoda visokių

LSS 116 kp. narių 5usirin-!sitikl"lmu visokių
k i mas bus šeštadieni, birže- ^omų n amz-aus. h kiek- 
lio (June) 3 d. 5 vai. po pie-

Moterų Klubas remia spaudą

tų Onos ir Juozo Rūdžių 
namuose, 14912 Lesure 
Avė. Be eilinių įprastų pro
gramos punktų, bus švaisto
mas ir vasarinio tradicinio 
išvažiavimo į gamtą klau
simas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Iškilmingai minės 
Birželį

Nuo pirmųjų masinių pa- 
baltiečių trėmimų į Sibirą 
1941 m. birželio 14-18 die
nomis, šiemet sueina 20 me
tų. šį baisų įvykį, kuris bu
vo tik pati įžanga vėlesnių 
trėmimų ir žudynių, Detroi
te gyveną pabaltiečiai kiek
vienais metais įspūdingai 
pamini. Toks minėjimas 
bus Tarptautinio Instituto 
(111 E. Kirby St.) didžio
joje salėje sekmadienį, bir
želio 11 d. Prasidės 4 vai.

vienas šimrini: kas bus kar
tu ir Lietu lų rų suvir.in- 
kas-dalinirk? . Net ir be
darbiai, negriė',Tmi visos 
šimtinės šiuo aaru Įmokėti, 
ducda po 25 dol.. pasiryžę 
savo pareigą atlikti per ke
turius kartu.

Kai buvo kreiptasi į orga
nizacijas, tai pirmiausia 

Baisų jį i šimto dolei<; čekį atidavė 
“Gabijos” tunto skautės, 
vargu ar kita. tiek bepasi- 
likdamos savo skurdžiame 
ižde.

Kai tokie d i ’eii dalykai, 
kaip dabar Lietu' ių namo 
pirkimas, iškyla, tai visokio 
plauko kritikų atsiranda net 
perdaug. Namai, girdi, seni 
ir juodžių apsupti iš visų 
pusių. Iš tikrųjų tie didžiu
liai mūrai, prieš metus ap
dengti nauju stogu, naujai 
aprūpinti dujų (gazo) šil
dymu, nieko daugiau nerei
kalingi, kaip tik padažymo 
iš vidaus. Jie gali stovėti 
dar šimtą ir daugiau metų, 
be didesnio remonto. O juos 
iškėlus iš “juodžių” rajono 
būtų pirkimo kaina nebe

Daillininko A. D&rgio 
1 • “ • • _____ •

< Moteiij Klubas surengė popiet. Pagriindinę kalbą 
Memorial meno galerijoj pokylį, kurio pelną paskyrė pasakys JAV kongreso na- 

. -4-1 M- • 4 -J . atidalyta meno kūrinių spaudai. Iš jo pusė—$15 te- rė Martha Griffith, nepa-
go neatsitiko. Ne viena baz- atnaujindamas pasus ir ki- paroda, kuri tęsis iki birže- ko Keleiviui, kuiis nesigaili prastai gera kalbėtoja ir Pa-
nycia dėl to neužsidarė, nė tus lietuvių reikalus tvarky- jį0 4 d. j ja patekti norėjo vietos Klubo vietai aprašyti, baltijo tautų reikalų žinovė.
vienas kunigas badu nemi- damas. Viešų pasirodymų net 415 dailininkų. kurie (Auka gauta. Dėkojame Mi- Po to meninę dalį atliks pa- '^mažiausia'ket-
re*T., .1-1 • - • V.eil?<?av<5> nes, nebuv° 1°.1* pasiūlė 1,241 kūrini. Iš jų ami Moterų Klubui, vienin- -.kirai estai, latviai ir lietu
. .Liberaliskesmų žmonių ciahai^ Kanados valdžios tepateko tik 164 dailininkai telei oragnizacijai, kuri to- viai. 
iniciatyva miesto valdybos pripažintas. Birželio mėn. su 255 paveikslais. į kiu būdu stengiasi spaudą vaus šv. Antano
reikalauta, kad būtų duota sueis 2 metai, kai konsulas Teisėjų komisija (jurors), ipalemti. "Keleivio” admini- choras Salė 
žmonėms, renkant miesto V. Gylys mirė, ir iki šiol kurioj- buvo R r o o klvno1 stracija).
valdybą, pasisakyti, kokio mūsų diplomatų šefas nepa- p^t dailės instituto deka-

susidarė sąlygos darbo žmo- • sekmadienio jie nori. Davė. skyrė kito konsulo. Ne svar- Christ-Tanet. Prįnceton 
niu eilėse steigti naują par- žmonės pasisakė nori, kad bu, kad Kanada oficialiai universiteto meno muzėjaus
tiją iš Cconerative Com- sekmadienį būtų galima nepripažįsta konsulo, svar- direktorius Kellehet ir’Sy-
monwealth Federation (CC rengti koncertus, šokius ir bu, kad Kanados valdžia racuse meno muzėjaus di-

Dar apie naują partiją
Po J. Diefenbake'io tri- 

umfališko laimėjimo rinki
muose 1958 m. kovo mėnesi vesinama.

komitetas,

.» ... -virtis miliono, be jokios ga-
Is musu puses daly- rantijos_ kad ta? haltas ra.

" °uo paiapijos jonas už penkerių metu ne- 
yra dirbtinai 

Pabaltijo tautų
Pagerbs tėvus• ceias

Moterų Klubas birželio jime dalyvauti 
18 d. 5 vai. popiet rengia
gražų pokylį tėvams pa-

pajuos. Garbė visiems, ku
rie nedelsdami šimtines

. . Jn,neJimo šiam tikslui duoda, nes jų
kviečia ivisns mine- , . . • . ..---------- --------- --------- vardai dus įrašyti geringo

je vietoje, ir čia duodami 
iie pasistatys paminklą, rei
kia tikėtis, geriau visų ma
toma. negu AVoormire

LB Tarybos rinkimų 
rezultataiF), tai yra socialdemokra- panašius kultūrinius paren-,leidžia tam tikram, kieno rektorius SuUivan, aukš-1 gerbti. Jos* Aori tėvus ge

tų nartuos, ir is Canadian gimus. Tada seni miesto te- ,nors paskirtam asmeniui ei- čiausią dovana pripažino riau pavaišinti, kaip jie vai- Rinkimai i JAV Lietuvių 1°i™?1 ' ®°™re .a[‘
Labor Congress, tai yra įs tusiai reikalavo cenzūros ti konsuliarines pareigas. Alfonsui namini nž io ta. išino motinas, nors ir ios bu- ------ m-vKo b* Holy SePUieh e kapine-

Alfonsas Nakas
organizuotų darbininku uni- sekmadienio filmams, ypa- 
jų sąryšio, įtraukiant Kana- tingai kai kurie moralybės 
dos ūkininkus, smulkius bi- apaštalai priešinosi leisti 
znierius, inteligentiją ir vi- “burleską.” Kiti, kultūrin- 
sus tuos liberališkai galvo- gesni aiškino, kad “burles- 
jančius žmones. ką” ir kitokį nuoguma ma-

Naujos partijos organiza- tome 7 dienas televizijoje, 
vimas užtruko daugiau kaip 6 dienas kino teatruose, tai 
du metu. Per tą laiką senų- į kodėl tas pats dalykas ne- 
jų partijų atstovai ir jų ko- moralu sekmadienį? Daugu- 
mercinė Spauda pranašavo ma miesto nusprendė, kad 
CCF saužudvbę. torontiečiai kultūringi žmo-

Liepos mėn. pabaitroie ir nės, kad filmų cenzūros ne- 
rugpiūčio pradžioje į sosti- reikia. Kiti Ontario provin- 
ne Ottavva suvažiuos dau- cijos miestai pasekė Toron- 
giau kaip 2 tūkstančiai at- to. Pamažu Kanadoj valo- 
stovu nuo įvairiausiu oiva- mi moralistų pelėsiai nuo 
nizacijų paskelbti naujos sekmadienių.
partijos vardą, statutą, pro-, 
mamą ir t. t. Kadangi dar 
ši rudeni galimi rinkimai, o 
ateinantį pavasarį baigiasi
federalinio parlamento ka- vęs Kybartų aktais, Urbšio 
dencija, tada bus išbandyta laiškais ir telegramomis, pa- 
naujos partijos stiprybė, sivadino diplomatų šefu. 
šiuo laiku Kanados spauda Sakėsi, kad Washingtonas 
plačiai nagrinėja naujosios . tą titulą ir tas pareigas pri-

Diplomatų šefas yra, 
konsulo nėra

S. Lozoraitis, apsiginkla-

l
AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
Amerikos. Joje aprašoma:
Api« kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija:
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.dard\
Amerikos dykumos; Minties klonis; Suakmenėięe raiškas; 
YeUowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt,; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių. . .
Ir dauj, daug kitų įdomybių! Su gražiate paveikslais.

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

“KELEIVIS”
So. Bostoo 27, Mam.

. pareigas. Alfonsui Dalgiui už jo ta- šino motinas, nors ir jos bu- Bendruomenės 3-iąją tarybą 
. cli1P*0IJiatiniai veiks* pybos kūrini Čomposition I’, va gerai vaišintos. Rengė- Detroite buvo sekmadienį, 

jos kviečia visus tame poky- gegužės 14. Balsavo salėje 
lyje ladyvauti. 152 asmenys (beveik dvi

gubai mažiau, negu prieš 2

niai ar kas kitas, turėtų tą »pa dovana duoda teisę A. 
reikalą sutvarkyti. Nejaugi Dargiui minėtoje galerijoj 
neatsiranda žmogaus, ga- surengti savo kūriniu paro- 
linčio konsulo pareigas eiti? jdą Be to> A. Dargis už sa

vo kitus du kūrinius “Com-Lietuviškos kapinės
Šv. Jono Krikštytojo lie

tuvių par. klebono Ažuba
lio pastangomis Įsigytos 
gražios lietuviškos kapinės. 
Sakoma, kad lietuviai yra 
vieninteliai, kurie turi to
kias kapines. Sakoma, kad 
.okia kita tautybė tautiškų 
(katalikiškų) kapinių įstei
gimui negavusi vyskupijos 
eidimo? Kapinės užima 11 

akrų žemės plotą, gražioje 
vietoje, netoli Toronto (12 
mylių nuo Toronto), Port 
Credit miestelio apylinkėje. 
Jos prieš metus atidarytos ir 
jose jau ilsiai virš poros de
šimčių mūsų tautiečių. Da
lis kapinių vra paskirta ir 
lietuviams protestantams.

Keleivio skaitytojams jau 
yra žinoma, kad kovo 9 d. 
Toronte mirė istorikas dr. 
A. Šapoka. Velionis buvo 
“Tėviškės Žiburiu” redak
torius, uolus katalikas. Ve
lionį pažinoję ir reikalų su 
juo turėję žmonės prisimins 
jį kaip gerą lietuvi, teisin
gą žmogų. Jis daug dirbo 
Lietuvai ir lietuvybei palai
kvti šiame krašte, bet ne
žinia, kodėl jis palaidotas 
ne lietuviškose kataliku ka
pinėse, bet protestantų?

Pakalbinkim draugus, pa

žįstamus ir kaimynus užsisa

kyti “Keleivį.” šiemet kai

na dar tik $4«00 metams.

Mirė V. Kalvaitis
Mirė senas Keleivio <kai-Gražiai pagerbė motinas metus) jr jkį šiol (gegužės tytojas Vincas Kalvaitis, 70

Lietuvių Piliečių Klubas 15 d. vakaro) gautas vienas ^etų amžiaus, linkiai sir-
position II ir III” gavo Gan- gegužės 14 gražiai pagerbė balsas paštu. Štai, kaip 16 gęS net ištisus me rs. Liko
net Newspapers dovaną motinas. Svečių prisirinko Vidurio rink. apygardos
$100.00. virš 150. Susėdus prie gėlė- kandidatų čia buvo įvertin-

Dailininka? A. Dargis mis papuoštų stalų, pirm. A. ti: Č. Staniulis—134 baisai, 
baigė Kauno meno mokyk- Kadsel pakvietė užkand- J. J. Bachunas—108, S. 
lą, vėliau Vienoje studijavo žiauti. Barzdukas—105, A. Mikul-
teatro dekoracinį meną. Gardžiai pavalgius, A. ?-kis—93, A. Nasvytis—85, 
yra dalyvavęs daugelyje na-' Kadsel padėkojo už gausų J. Jankus—62, P. Žiurvs— 
rodų. 1946 m. išleido iliu- atsilankymą ir pavedė to- 56, K. Karpius ir J. Žilionis
stracijas Lietuvių vestuvių liau vadovauti E. Verbelie------po 51, V. Kamantas— ir
papročiai. Dabar jis duoną nei. Ji pasveikino motinas ir E. Karnėnas—po 39, S. Na- 
pelno Kodak foto aparatų j paprašė atsistoti našlių ka- svytis—37, V. Raulinaitis— 
fabrike. raliu P. Mockų ir karalienę 31. V. Ramanauskas—30,

A. Dargio laimėjimas bu-'V. Vinckienę, kurie buvo P. Mikšys—16 ir Z. Peckus 
vo plačiai paminėtas ir vie- Į atitinkamai pasipuošę. (Ne- —5 balsus. Rinkimai buvo 
tos amerikiečių spaudoje. Į suprantu, kodėl tas buvo labai patogiu laiku ir die- 

padaryta motinoms skirta- na—auksinė (80 tempera- 
me pokyly, gal dėl to, kad tūra, saulėta). Skersai gat- 
pakylį paįvairintų). ve, šv. Antano bažnyčioje tą

Vėliau buvo iškviestas dieną meldėsi, na, 6-8 šim- 
pasirodyti V. Klemka iš Ar- tai žmonių. Pro sekančias 
limrton, Mass., ir tarti žodį duris šalia rinkimų patal- 
apie motinas Moterų Klubo pos, į Motinos dienos mirė 
pirm. J. Nevienė, Jenie jimą atėjo apie 250 suau- 
Goodvvel, Ono Navickienė, gusiųjų. Rinkimų komisijos 
Ona Kaulakienė, Adomas nariai stebėdamiesi man pa- 
Noreika, A. Noris ir F. Ra- šakojo, kad net tautinio so 
džius. lidarumo mokesti užsimokė-

Po kalbų Anyta Karns ję žmonės ėjo pro rinkimu 
padainavo motinų garbei. patalpas po kelius kartus.

Perleidusi pokylio vado- bet į vidų—ne.
vavimą baigti A. Kadsel, o. . . . ,. , • » .v. 1 . . . . Pinigai plaukia Lietuviusvečiams buvo pristatytas « k... * c , , namamsvyriausias virėjas A. Sobal
ir io padėjėjai P. Aleksynas Nepraėjus nė mėnesiui 
•r W. P. Zees, o taip pat pa- laiko, kaip Dariaus-Girėno 
arnautojai J. Nevis, T. Al- klubo vyrai pradėjo telkti 

eksynas, J. Bartašius ir J. ——’ -’ x - 
Vprbela.

iūdinčios žmona Uršulė ir 
dvi dukteiys .1 šeimomis.

Velionio Vinco šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

WILKES BARRE, PA.

V. M.

ŽALGIRIO MŪŠIS

Neturintieji laiko storą kny- 
;ų apie tą Lietuvos istori- 
os svarbų Įvyk: skabyti 
uoj knygelėj ras tą. ką 
riekvienas turėtų žinoti.

“Keleivis” išleido istori- 
:os daktarės Vandos Sruo 
penės parašytą 24 pusi 
cnygelę “Žalgirio mūšis' 

Knygeles kaina 50 centų

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos nrmjr^mo* ii WOPA. 
1490 kil. AM 10?-7 FM 

Kaslien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

ieitadirni ir nekmadirnj
nao 8:30 iki 9:3# vai. rvto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v 
Tel.: HEir.lock 4-2413 

159 S. MAPLEWOOD AVĖ 
CHICAGO 29. ILL.

Geras vokiečių choro 
konceiti.5

Gegužės 7 2 d. geriausioj 
miesto salėse Irem Temple 
buvo voki' čių vyru choro 
Concordia 82-sis metinis 
koncertas.

Minėtas choras seniau 
buvo vien vok'cčių, tik vo
kiškai tedairavo, bet vėliau 
oerėjo į anglų kalbą ir da
bar jam nebe vieni vokie
čiai vadovauja. Jo pajėgu
mas tebėra aukštas, noi’s jis 
iau nebevažiuoja į Europą 
koncertuoti.

Dabar chorai vadovauja 
amerikietis ir mūsų tautietis 
Pranas Lukas.

Koncertas buvo tikrai ge
ras, bet publikos nebuvo 
pilna salė, kurioj yra virš 
tūkstančio vietų.

J. V. S.

HOLLYWOOD, FLA.

Steigs ALTo skyrių
Kalbama, kad čia bus Iš

imtines Lietuvių namų (da- teigtas Amerikos Lietuvių 
baltinio čekų Tautinio na- Tarvbos skyrius.

Reikia pastebėti, kad tą mo, Tillman ir Butternut g- Taip pat girdėti, kad nu- 
ookylį rengė vieni vyrai, -vių kampe) įsigijimui, jau matyta ir choras organizuo- 

araošė valgius ir patar- surinkta keliolika tūkstan- ti. čia yra gera jaunų balsų 
čių dolerių grynais! Yra ir geras dirigentas.

L. J. Stasiulis žmonių, davusių po 5, 3 ir 2 Lietuvė

Tio i
navo.
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Dirva paruošta, o pupos 
sandėliuose

Varnių. Skaudvilės, Tau
ragės, Jurbarko, Vilkijos 
lajonuo^e esą girdima vis 
tie patys skundai (rašoma 
“'iiesoje’’): Sąskaitos pu- 
pon s dar negautos, tad kol
ei-. •zai negali pupų sėklos 
at.-iimti ir pupų pasėti. Įsi-

lą.” Vos kelioms dienoms 
po to praėjus, paklusni Lkp 
centro komiteto vadovybė 
kartu su ministerių taryba 
paskelbė “Tiesoje” nutari
mą, kuriame nuolankiai pri
pažįstama, kad Maskvos 
priekaištai dėl Lietuvos ver
šelių esą tei-ingi. Nutarime 
atidengtas ir faktas, kad iki

, , . , , iu metų balandžio 1 d. bu-
dėmėkime: pupu sekios yra, vo užkonlraktuota tik 93
t: uksUj tik sąskaitų ir dėl k,-jĮi^liinėįaį veršelių ir tik 
t-> negadina pupų pasėti!,, tikstaniiai veriejiu buvo 
laukiu us, pasirodė, kad'^^^j •autu u us, 
sekliais pupos buvo atvež
tos dar gruodžio 20 d. Bet 
t ūko dar 4 mėnesiai, kol 
sėkla pradėta išdavinėti 
(balandžio 19 d.!). Bet ir 
tada pirmiausia sėklos gavo 
eksperimentiniai, parodo
mieji ir šiaip privilegijup- 
tieji ūkiai. Kiti ūkiai turėjo 
gauti per rajonus, tačiau 
sąskaitas išrašo tik viena 
tarnautoja, kuri prieš ilgas 
laukiančiųjų eiles yra bejė
gė. (Ir čia būdingas sovieti
nės netvarkos reiškinys:

fermas (supirkinė- 
paruošoms verše-

perunti
ti mėsos 
liai į tuos skaičius, galimas 

dalykas, dalinai visai neįei
na). Nutarimu uždrausta at- 

įsiimtus iš kolchozninkų ir 
darbininkų veršelius tiesiai 
vežti į mėsos paruošų punk
tus. Nutarimu partiniai pa
reigūnai įpareigoti, eiti per 
kolchozus ir sovehozus ir ti
krinti, kad nutarimas būtų 
vy kdomas. Ar tai žymiai 
pagelbės karvių prieauglį

380 MILIONŲ VERTĖS ANTENA

T> ngshoro, Mass_ statoma antena, kuri galės pagauti bangas ir visu mūsų že
mės kampų. Antena statoma Karo aviaci =os susisiekimo reikalams.

Amerikos pirmoji knyga
Krašte, a p g y v e ntame 

i žmonių, ieškojusių tikėjimo 
! laisvės ir abegu iu nuo re- 
iligijos persekiotojų. via ne- 
išvem tina., kad pirmoji iš
spausdinta knyga būtų su
rišta su religija. Ji Ameri- 

:kcs kolonijose buvo islei-ta 
1640 m. su 35 žodžių ilgio 
pavadinimų, prasidedanėiču 
sekamais žodžiais:
Psalmių Knyga . . (The 
\Vhole I’cok of the Psalm
es. ..). Toliau buvo pridėta: 
“Mintys, rei. kiančius ne tik

Duck mums duonos sai dienai.
J. VLKS

buvo
T'enn.-\ Ivania Po-

Dėl laikraščių pirmumo 
vaižori du Pennsylvanijos 
laikraščiai. Vienas jų 
4 centų
eket ard Baily Advertiser”
ir kitas “Pennsylvama Eve- 
ning l'ost and i ublic Ad
vertiser.” Abu laikraščiai 
pasirodė 1780 m. ir buvo 
spausdinami mažais skai- 

Yisų čiais.
Svetimomis kalbomis pir- 
a> neangliskas lai .raštis 

pasirodė 1732 m. Tai buvo 
vokiečiu kalba “Die Phila-

r

dangišką kūli-jdelphisehe Zeitung.” lei-teisę. I et ir
numa giedc’i psalme.- baž-;džiamas \ieno iš didžiausių 
nyčioje.”

Šios knvgos autorius bu-

Kai kur įstaigose pilna tar
nautojų, kurie neturi M Įspaudžiamas pildyti 
veikti,. o tokioje vietoje, imėsos paruošas, panašūs nu 
kur reikėtų daugiau taniau- tarimai liks popieriuje, 
tojų, čia tik viena moteris1
aptair.auja šimtus interesan-

Sovietų Sąjungoj kartu ir .pasivijo ir pralenkė Ameri- 
didinti, parodys ateitis. Kai. jos okupuotoj Lietuvoj įves-: ką, bet ir rabliu. O štai J.

Gagarinas žemę tokiose 
aukštybėse apskrido, kokių 
joks žmogus iki šiol nepasie

sakysim, kolchozas neturi tas naujas rublis. Už senų 
pakankamai pašaro, ar yra turėtų 10 rublių, keičiant j

savo

tų L Koi kolchozai galės at
likti visus sąskaitybos for-

Neklauso kukurūzus tėti

naujus, buvo mokėta vienas 
naujas. Tokiu pat santykiu 
ir maisto produktų kainos 
buvo išrykiuotos. Naujo ru
blio vertė buvo nustatyta

rie tiek pat per dieną uždir
ba. . .

Dabar Sovietų Sąjungoje 
naują rublį įvedus, 90', vi
sų darbininkų neuždirba 
l>er mėnesį virš šimto rub
lių, tai yra 90 dolierių.

A merikos pionierių leidėjų
.Benjamino Franklino. Nors 

vo Stephen Day. o leidėjas; jis turėjo išeiti kas antrą 
Cambridge Leidėjų Bend-, mėnesį, tačiau išleidęs an- 
rovė Massachusetts Bay ko- trą numerį, leidėjas Frank- 
lonijoje. Knyga turi 296
puslapius.

Šalia religijos laisvės vie
nas -iš labiausiai kolonis
tams rūpimų dalykų buvo 
jų vaikų auklėjimas ir lavi
nimas. Tai paskatino išleisti S

linas pastebėjo, kad tik 50 
žmonių jį išsirašo, ir dėl to 
nutraukė jo leidimą.

American Council

Tiek, kad Sovietų Sąjun- knygą kuri šiandien yra gal 
goj paskutiniais metais at- būt daugiausia atsimena- 
sirado didesnis, įvairesnis 1113 kš laikų knygų. TaiĮvairesnis 
plataus vartojimo prekių pa

ke. Gi, JAV Alan Shėpard sirinkimas, įvairesnis tapo 
tik šiaip sau vienoje vietoje maistas. Kas “kombinuoja, 
pakilo i aukštį ir čia pat bas “prisikombinuoja ir 
nusileido, kartu su Nikita mažą už darbą gaudamas

buvo
,99

“Nevv England Pri- 
mer' (elementorius). Ji 
buvo išleista Bostone 1691 
m. leidėjo Benjamino Har- 
rison. “Nevv England 1 rim-

Red. Pastaba: Pirmasis 
JAV lietuvių laikraštis išė
jo 1879 m. rugpiūčio 16 d. 
Nevv Yorke. Tai buvo Miko 
Tvarausko leista “Lietu- 
vviszka Gazieta rasztas pa- 
szvvestas dėl ! ietuvvninku 
Amerikoje.*’ Ji buvo nedi
delis, 4 puslapių, išėjo 14

, -1 - - - m. - - atlv<rinima (rali čio to dau- er Kėtė kartu švietimo ir i numerių.(E) Be abejo kukurūzai ^0 kapeikų uz vieną amen-j Chruščiovu rašo sovietine atlyginimą gali sio to dau klausimus Pirmoji' Pirmiris žurnalas lietu
bet kinį doleri. Tai propagan- spauda, tuo nuvertindama giau nusipirkti. £ ? i zmnaU , *tu"

iir ioj_I O ar Amerikos darbinin- knyga krtnaj švietimo klau- vių ka'oa čia i~ejo 1M2 m.
kų uždarbiai taip pat sustin- ®Įmu “ a( c ' 1 ia.. "Ve '

malumus ir reikės išlaukti J'1’3 vertingas pašaras, . (. . . , a -v i •
ištisas dienas ilgose eilėse ™ visose dinose juos gali- manevras. ir žemindama Amenkos ai
I lie elevatorių rali nraeiti ma auginti. Sovietinės istai- Komunistų spauda Sovie-Įmejimus. Bet visa tai galio- 
i. geros dienos’pupoms sėti. *<*, sekdamos Chruščiovo posetuoj pradėjo įrodinėti, ;ja pačioj Sovietų Sąjungoj,
Pasirodo, kad didelis skai- lomius raginimus, įparei- ka<i štai jau .r sovietinis n.-,o ka. tos žinios pasiekia uz- SI)Ut„ikus
čius kolchozų dirvas pu- gojo ir «sus Lietuvos rajo- blis pranašesnis uz amenki- sien,. jos nublunka, nes fa. apie. padanges sputniku , 
noms iau nrieš keletą savai- nus kukurūzus auginti, už- nI dolen, kad ne tik savo toj
cit. pa,Košė. Bet sėti negali, > ar neuždera. Atsi- ^putnikais Sovietų Sąjtlnga mos 
i es pupos dar sandėliuose. ra^° abojumas. Nenuosta ... . .
Jau nrieš Kalėdas i S3ndė= ^u, kad Vilniaus radijas Baldai gražus, bet gauk jų Lygiai ir naujas sovieti- 
1 ius atvežtos pupų sėklos iš- “balandėlėje žemės ūkio ~ Maskvoje šiuo metu tur^ S3VO ?ahą tik

gyvenimo tvarka. Jo vertė pinigine 
prasme tokia pat, kaip ir 
traukinio bileto, kuris ga-

ulėjo juose nepajudintos darbuotojams išvardijo vi
ki turius mėnesius, o kai jau sa kolchozų, kurie ne
reikia sėti pupas, kolchozai 
vis dar neturi sėklos!

Lietuvos veršeliais net 
Maskva susidomėjo

Prasidėjo tuo, kad sovie
tinė vadovybė savo laiku 
buvo kolchozams ir soveho- 
zams įsakiusi sudaryti su 
kolchozninkais ir darbinin
kais kontraktus veršeliams

tik kad nepradėjo kukurūzų 
sėti, bet nepradėjo jiems nė 
dirvos paruošti. Kolchozi
ninkai, matyt, sovietinės va
dovybės neklauso, bent jau 
kas liečia kukurūzus. Jei 
būtų tvarkingai suskirstyti 
rajonai, kur kukurūzai gerai 
užderi, kur ne, kolchozai, 
reikia manyti, taip nesišiau- 
štų prieš juos. Sovietinis

... . . .“planingumas.” prievartaaugint ir juos vėliau perle.- j R reikja į
--ti kolchozams ir sovcho- kė (ai ka(| vjsame į 
zams. Įsakymas šiaip taip ^ar
1 uvo vykdomas. Bet greit 
j cjsirodė v isokie nenormalu
mai. Kolchozai ir sovehozai,
1 udarni strioke dėl mėsos 
paiuošų valstybei, užkon- 
traktuotus veršelius, kai jie 
jau buvo bent kiek mėsiugi, 
a! dėmė ir nuvežė tiesiai į 
j aruošų punktus. Jei kol
chozas ai- sovehozas neturė-

gūsiai vietoje stovi: Pasi- lx>ok” buvo
kada 17®°

Amerikiečiu

išleista

susidomėji-

liepcs mėnesį. Tai ! ietuvių 
Mokslo Draugijos Amerikoj

\pszvieta.”
>as.Jonas

šviesoj ios čia pastebi- ' satelitus net kalbos nebuv o, Inas . novelėmis prasidėjo r.andoah, La.,
5 be propagandos ir tai yra 1947-49 metais ma- ar^tL n3rna" l;uv o

ižiausias pramonės darbinin- sla knyga, išleista F h įladel- Mauderodės ,be reklamos.

vyksta “buitinio 
paroda. Maskviečių masės 
vyksta į parodą žiūrėti,

kaip gyvens rytoj. Rodo- įjoja tik vienam traukiniui 
mi baldai ir kiti buitiniai pasirinkta kryptimi važiuo
ji engimai. Parodoje daly- o užsienyje naujo sovie- 
vauja ir \ ilniaus bei Kauno tinio rublio vertė pasiliko 
naujausiais modeliais, ku- tokia kokios būta iki šiol_ 
rie, anot užsienio spaudos lygi keliems centams. . .

Nenuostabu. Sovietuose 
aukso savikaina brangesnė

atstovų pranešimų iš Mas
kvos, yra visai kitokie, ne-
gp.il-rasti iki šiol Sovietų į d iau kaj w
Sąjungoj baldai, visų lan-L„_ ____ ___________________
kylojų pasisakvanu šie bal

jaučiama prieš ku
kurūzus tyli rezistencija.

“technika” patvoryje, o 
laukuose mašinų trūksta
Šita negerovė jau tokia 

sena kaip ir visa sovietinė 
santvarka Lietuvoje. Žemės 
ūkio mašinų skaičius Lietu
voje, be abejo, yra padidė- tos (tik
ięs. Bet taip pat yra faktas, kainos.

dai esą gražiausi visoje pa
rotoje, greta Rygos ir Tali
no modelių. Išstatyti baldai, 
žinoma, nepa įduodami, 
nore pirkėjų būtų. Storoje 
parodos knygoje yra įvai
riausių įrašų, su parašu ir be 
parašo. Vienas'asmuo įrašė: 
“Labai gražu, bet kur ir 
kada gausim visa tai pirk
ti?” Prie baldų yra išstaty- 

dėl orientacijos) ir 
Pavyzdžiui, papra

tus negu užsienyje; svinas 
brangesnis daugiau kaip ke
turis kartus negu užsieny; 
nikelis brangesnis veik du 
kartu, tik plienas sava kai
na netoli atsiliko nuo už
sienio kainos. Tiesa, maisto 
ikai kurie produktai sava 
kaina priartėjo prie ameri
kinių kainų, o juodos duo
nos vertė net žymiai maže
snė negu Amerikoje. Taip 
pat ir butų nuoma pigesnė 
negu Amerikoje. Bet Ameri
koje, vudurkiu imant, vie
nam gyventojui gyvenamo 
ploto bute tenka 27 kv. me
trai, o Sovietuose—6-9 kv. 
metrai. . .

Sovietų Sąjungoj nau
jais rubliais viena vyriška 
eilutė (kostiumas) kaštuo
ja 200 rublių, tai yra Ame
rikos pinigais 180 dolierių...

žiausias pramonės darbinin .
kės savaitinis 40 valandų! įvijoj 1 < 9o

rwn. anp^ 42 dol į pavadinta “^-1,
79 
45
tais metais uždarbis siekė’r^s Hasvvell Rovv-
66 dol. 73 ct. per savaitę. i ?°n‘. *Io^^T 0 .,šsI)aus<hnta 

Penkiolikai metų nepra-i1' kopjjų- Noi-> tas
slinkus ir padangėse pasiro- Į Raičius toli atsilieka nuo 

siu dienų daugiausia skaito-

buvo 
‘Charlitte, A

Jį redagavo 
gyvenęs She- 
bet spausdi- 

T ilžėje Otto 
o vėliau Mar

tyno Jankaus spaustuvėje 
Bitėnuose. To žurnalo taipu-sdai-kU npnranpš^ dol pavaoinia enamue, a Bitėnuose. Io zurna 

79 centu, vvro darbininko— Tale of Truth. Ji buvo pa- pat išėjo 15 numerių 
45 dol.59 ct Aukščiausias i1’3'Nvta Philadeiphijos akto-

džius satelitams bei sputni- 
kams, amerikinės darbinin 
kės pramonėje dirbančios

--'ws‘.sxl

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, ta; atsiminkite, 
kad ‘geriausia dovana bus

tomos knygos milioninio ti
ražo, bet anuomet jis paska-

mažiausias atlyginimas bu- ■ t,n.° ?utor« <lau«,au novelių sios knygos: 
rašyti.

Politinės temos tair> oat Stenono Kairio ‘ Lietuva
vo 52 dol. 80 ct. i>er savaitę,
vvro darbininko—56 dol. , . , - i j »» i -70 ct. Aukščiausias savaiti- rado ?avw Vlet* 3n^tYvos,o- budo , Urna $5.50 
nis uždarbis buvo 108 dol. se Amerikos kolonijose, 

“American Magazine,” mė
nesinė Britų kolonijų politi
nė apžvalga, pirmą kartą 
pasirodė 1774 m. vasario 
mėn. Praėjus trims mėne
siams, šis periodinis žurna
las užbaigė savo nesėkmin
gas dienas, bet tuo pačiu 
metu buvo atžymėta Ame
rikos žurnalo pradžia.

‘DKipro Bielinio 
jant”, kaina $6.90.

ier»o-
80 ct.

Tiesa per tą laiką pragy
venimo kaštai taip pat paki
lo. Ką prieš 20 metų buvo 
galima nusipirkti už vieną 
dolerį, dabar tenka mokėti 
vieną dolen 26 centus. Va
dinasi, pragy venimo kaštai 
vidurkiu per tą laiką pakilo 
vienu ketvirtadaliu. Betgi 
uždarbiai žymiai praleikė 
pragyvenimo kaštus, kai 
kuriais atsitikimais daugiau 
kaip vienu trečdaliu.

Tai dėl padangėse skrai
dančių naujų žemės satedi- 
tų Amerikos darbininkui 
neteko diržo suveržti, an
traip su tų moksle nauje
nybių atsiradimu tolydžio 
Amerikos darbininko už
darbiai kilo. Kilo jie ne sa- 
vaimi, ne iš geros darbda
vių valios, bet per kovą. ku
rią nevaržomai veda Ame
rikos darbininkų unijos— 
jų profesinės sąjungos.

Yra apskaičiuota, kad 
Alai Shepard’o skridimo 
paruošimas ir pats skridi
mas į erdvių aukštybes kiek
vienam gyventojui kaštavo 
po 2 dol. 25 ct., bendra su
ma keturis šimtus milionų 
dolerių. 0 kelionė į mėnulį

K;p_o Bielinio 
metai”, kaina

‘ Penktieji 
$6.00.

a. galite gauti ir Kelei
vio adnrnist’ aci joje:

;»<: p z’ •»» \
So. Boston 27, Mass.

davo pakankamai pašaro
jis veršelius kaltais ir pats kad gana didelis tų mašinų sto miegamojo kambario 
paskeredavo ir mėsą išpar- skaičius negali būti panau- baldai kaštuoja 335 rublius, 
duodavo. Ir vienu ir kitu dotas laukuose, kadangi jos Tad vienas asmuo į knygą ir 
atveju u ž kontrauktuotieji nėra laiku atremontuotos. O įrašė: “‘Kiek ilgai aš turė- 
v eršeiiai nepadidino karvių 'kodėl? Dažniausia trūksta siu dirbti, jei aš į mėnesį te- 
skaičiaus, kaip buvo numa- atskira dalių, trūksta kar- uždirbu 90 rublių ir iš to tu
ri ta, bet sujaukė visą gyvu- tais tik menkniekių (šriūbe- riu pragyventi su visa sei
lių ūkį. Susidarė kreivas lių)—bet be jų negalima ma? Turėčiau jau dešimtį 
vaizdas “visuomeninių” ir mašinos paleisti į darbą, metų taupyti.”

•r,vacų galvijų santykio Tad .r gaunas, kas v>ik>i ,urinkę |7 540 tollų Maskvos £
(žvilgiu, kolchozai ir sov- toks vaizdas. Patvorese sto- Sovk.tuos^ tokios Į)at

aukštos kainos avalynei, 
baldams ir kitiems gyveni
mo apyvokai reikalingiems 
daiktams- 3-5 kartus tos 
kainos aukštesnės negu čia.

Tai nei naujo rublio įve-
kaio nedidėia tain nedidė- i mzacųos žemės ūki aprū- rinkti miestuose ir kaimuo- dimas, nei padangėj skrai- K4U> nedidėja, taip nedide į metalo laužą. Ypač akty- dantieji sovietiniai sputni-

Jsimaišė į ši reikalą Mas- dalimis vargu šį pavasarį viai vaikai ir jaunuoliai me- tie* •J. Gagarino tas _ _
kv os centrinės įstaigos. Žur- J33 galės savo uždavinį at- talo laužo rinkime dalyva- mokslui vertingas skridimas ir toliau jau kiekvienam gy- 
naie “Sielskaja žizn” balan-1 Hkti. Dėka ^avietinės san- vę šių metų pirmame ketvir- Sovietų Sąjungos darbinin-|Ventojui kaštuosianti de- 
džio 27 d numeryje tilpo tvarkos (netvarkos) tokiu tyje. Kaip pranešė Vilniaus ko būvio nepagerino. Dabar , šimts kartų tiek—22.5 dole- 
chain^nis anie I ie+uvos ver-; būdu ir šiemet gera dalis radijas gegužės 7 d., per mažiausias mėnesinis atly-j rius, kas bendra suma sieks 
šeliu “trairediia” antrašte* “technikos” liks patvoriuo- tris mėnesius buvę surinkta ginimas 39 rublių, tai yra 27 .keturių bilionų dolerių. 
“Veršeliai eina į skerdyk- se- .17,540 tonų metalo laužo, doleriai Amerikoje kai ku-Į (Nukelta į 7-tą psl )

metalo laužo
chozai privačiai išaugintus vi nesuremontuotos masi-
v*. isėlius ėmė užskaityti sa- n°s, o laukuose kolchozinin- (E) Lietuvoje jau nuo pat 

nors ne jie kai ir sovehozininkai priver- sovietinio režimo pradžios 
Galutinėje 'ti rankų darbu arba ran- visą laiką yra metalo žalia- 

i vadoje krašte užauginda- kiniais įrankiais darbus at- vos trūkumas. Komjaunimo 
likti. Neseniai sudarytos ir pionierių organizacijos 
naujos biurokratinės orga- varinėja kasmet savo narius

vo sąskaiton, 
juos užaugino.

vo vereelių gana daug,o kar
vių skaičius proporcingai

SAVOTIŠKAI ŠVENČIA PAVASARI

Mara lest er (St. Paul. Minn.) kolegijoj studentai sa
votiškai mini atėjusi pavasarį: maudosi baloje, čia 
matome, kaip vienas kitam padeda išlipti iš balos ...
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įsikalbamas 
Maikio so Tėvu

NORVEGIJOJE
GYD. VL. K.

(Tęsinys)

Miško medžiagos 1954-5 
metais buvo pagaminta 10.6 
milionų kubinių metrų.

Banginiai ir ruoniai

įigeriavai. 
būtų toks 
komunistų 
sas,” tai

Jeigu 
1 ojus,—Maik, aš norėjau tavęs 

paklausti, ar tu gauni iš 
i ietuvos gazietų?

—Gaunu, tėve, tik ne iŠ 
Lietuvos, o iš Berlyno.

--Vot, Maiki, čia tikra gOS aouziams, 
mįslė. Ana gazietos parašy- }įekarstvu? 
ta Vilnius, o pašto stampa
sako Berlynas.

—Ar tėvas irgi gauni?
—Jes, Maiki, gaunu aš,

' auna Zacirka ir kiti gau
na. Seniau neateidavo, ale

b z

RIMTA DISKUSIJA

Anglijos užsieniu reikalu ministeris lordas 
i.ome (kairėj) kaGart su So'.ietijos užsieniu reikalu 
ministerių Andriej Gromyko. Kalba apie Laosą . . .

Norvegai yra pasižymė
ję banginių medžiotojai, ku- 

Valdymosi forma vaitę. Atostogų aktu 1947 ‘ie gaudomi dėl taukų (aly-
Norve-iia vra konstituci- m’ nustat-vta’ kad apmoka- vos). Šiuo metu bandoma f oivcgija yra konsūtucį mog turi konservuoti banginių mėsų

ne monarchija. Valdžia . - , • ,o .j- n,karaliaus su ministerių ka- kaip 18 dienų. n gaua viUmmUs n, jų ke-
, , , , * v, Prieš karą Norvegija ture- penų.
•T-o' t T Pairen^^ J° nedarbo problemą, bet Luoniai (seals) gaudo-

nUO 1945 m- bŪta tik Vadi' mi ne tik dėl jų taukl^’ 1x1u u kctyenems metams, is jų namos darbinįrkų paskirsty- il <;ėl jų kailių. Jie gyvena
nu ių y ia mo erys. mo problemos j esamus pra- Lediniuotame v a ndenyne ,

1 agimdires klasto pohb- monės d b Kuo 1938 mie Grenlandijos ir špie-j 
metų Įvestas draudimas ne- bergeno.

Žemės turtai
demokratų ir komunistų. Jos1 Darbininku unijos ir 1 Norvegai iškasa iš žc- 

darbdavių sąjunga mės ((augiausia geležies iū- 
1870 m. Norvegijoj buvo d.os j1/’'"“* (pastarieji tu- 

įsteigtos pirmos darbininku 11 cmko:. kadmijaus. konal- 
unijos. Jos apima beveik vk pačioje Neivegijoj ir 
sas darbo šakas. Paskiros ak"le.ns an/*-> Špicbergene.

~ všTstCbin?' 'religija ^b°. unijų ,000
a nustatyta konstitucijos: čarb- n1 ton|.° P-Vlitli «> >nilionų

daviai yna susiorganizavę i ,on*k, Ak™c^ ,.an?lles
ma daug, bet ji neia geros 
kokybės. Be to, iškasama 
nemažai vario. Daug šių

tu. Norvegijoj yra du uni- jbomis tarp dviejų organiza- klodų Pllklauso valstybei, 
versitetai ir keturios kitos j cijų. Tam reikalui yra ir vai- Hidroelektrinė jėga 
aukštosios mokyklos. Pasta- įstaiga, nors strei-. Savo hidroe}ektrine jė_
rosios pamosią inžinierius, kai laikomi legaliskas bu-
veterinarijos gydytojus, ag-.das darbininkams savo tei-
rcnomus, ekonomistus ir 1.1 ses Sintl- • • • •

Tautos ūkis ir prekyba
Pagrindinis tautos ūkio

nes partijos vra sesios
darbiečių, konservatorių, ”7^., i -i • • darbo atveju.a. ratų, lioeraių, krikščionių J

Darbininku unijos
čia išvardintos pagal atsto
vų skaičiaus didumą parla
mente 1957 m. Savivaldybės 
u savo rinktais tarėjais su- 

vietinę valdžią, kaip 
miestų, taip ir kaimo vieto- 

ėse.
r;

evangelikų-liuteronų.
Švietimas

Pradžios mokslas priva
lomas nuo 7 metų iki 14 me-

yra susiorganizavę 
savo sąjungą.

Darbo konfliktai dau
giausia sprendžiami dery-

mas jūreivis, kuris pasiekė Šitiems reikalams jis anuo- 
Ameriką (Vinland’ą) buvo met išleido 56 milionus do- 
norvegas Leiv Eiriksson. lėlių. Dabar tie pastatai 
Jis tai atlikęs 500 metų vien Amerikoje yra verti 
prieš Kolumbą. virš 200 milionų dalerių.

Šios dienos “jūreiviams” Pirmąją viešąją bibliote- 
iš Amerikos yra nepaprastai ką Carnegie Įsteigė Pitts- 
malonu “surasti” tokią gra- urbė, Pa.
žią ir mielą Norvegiją. ---------------------------
______________________  A. L. BENDRUOMENĖS

RINKIMŲ DUOMENYS

Lietuvoje 
kaip rašo

Tėvvnės Bal-
Kodėl Lietuvos 

žmones prašinėja amerikie
čiu, kad nusiųstu medžią- 

arba prašo

Medicina ir socialinis 

draudimas

-- 1 Hi
įve. 
kad

dar ne viskas, tė- 
Komunistai pasakoja, 

Lietuvos žmonės dabar

Medicinos pagalba atro- produktas yra pramonė, šu
to krašte gerai suorgani- daranti 28.3% visų šalies 
uotą. Vienas gydytojas pajamų. Toliau seka preky- 
erka 900 gyventojų, o, be ba su 12.5%, statyba ir 

.o, krašte yra 1,200 akuše- konstrukcija su 8.3%, jūrų 
rių. transportas 7.8% ir žemės

Visi krašto • gyventojai ūkis 6.7'<. 13 kitų pozicijų

AMERIKOS KNYGOS į -------
LOBYNAI Naujosios Anglijos Apy-

--------  gaidoje viso labo balsavo
Tai bibliotekos, kurių šių 804 asmenys, iš jų Waterbu- 

metų pradžioje viso labo rio apylinkėje 191, Warces- 
buvo 13,676, iš jų 7,022 vie- terio 181, Bostono 120, Nevv 
šųjų. Iš 721 viešųjų miestų Haver.o 58, Hartfordo 85,

ga Norvegija vyrauja pa
saulyj. Antroje vietoje stovi 
Kanada..

Elektros energija aptar- į 
naujami 97'ž visų Norvegi
jos gyventojų. Privatiniai 
vartotojai 58' ž elektros 

'gauna iš vandens jęgainių,
o likusius 47'< sunaudoja bibliotekų didžiausia yra Brocktono 71, Stamfofrdo 
pramonė. Daugiausia tos ^ew Yorko viešoji bibliote- 1. N. Britaino 29, Putnamo 
energijos (37% ) sunaudoja ka’ kuri turi 3>625 skyrius, Į 29 ir Lavvrence 14. 
elektrocheminė ir elektro- Per paskutiniuosius 56 m. ijoaetaoishrdlucmfvvypvbgk

turi daugiau laisvės, negu privalo priklausyti sociali- sudaro po nedidelę tautos 
seniau, čia jau aiški netie-'nio draudimo sistemai. Tuo ūkio produkto dali. 
sa. Juk visi žino, kad iš Lie- būdu visi tos sistemos na- Laivininkystė užima la- 

oacar pasipylė kaip iš gau- tuvos plekas negali išva- riai, jų šeimos ir vaikai iki bai svarbią vietą. Tik dvi 
kai:; iškalėsimo. Tik 16 metu, gvd omi nemokamai valstybės pasaulyje turi 

vienam kitam žvejui pasi- ' . - — -

Kandidatai gavo balsų:
I r. P. Vileišis 512, dr. B. 

'atulionis 477, inž. V. Iz-

.-vbės rago. Pasakyk, kas čia 2iuot 
pasidarė“

—Tai yra komunistų pi 
paganda, tėve.

—O Las yra propaganda?
—Propaganda rei škia

n g auna veltui pagrindinius daugiau tonmo piauKiojimo

metalurginė pramonė, kuri vidutiniškai kasmet biblio- 
gamina tokius produktus, tekomis naudojosi apie 30 
kaip ‘“Norvegijos salietrą” su I)USe milionų asmenų. O 
(kalkių nitratas), geležies Pernai 6,249 viešosios bibli- bickas 442, A. Giedraitis 

otekose buvo užregistruota 427, O. Ivaškienė 421, R. 
117,607,000 klijentų. ; Bričkus 348, adv. J. J. Gri-A • • . M . - a 1 v — w—a. .rats

lydinius ir kt.

didžiausias knygų ' arus 34U, k. Bagdonas 3i»,

Dėl ko 
kodėl

juos ten 
nepale

ištrėmė 
jei

Socialinio draudimo mo- vo laivais viso pasaulio yan- sūnūs ir dukterys žinomi už šių metų pradžioje ten buvo Pipiras 210, 
jos

Mučinskas
lie- kestis surenkamas šiuo bū- denis. Norvegijos laivinin- 10S ,^bų Būdinga norve- virš 39 milionų tomų, iš ku- 204, A. Juknevičius 170.

arituviai dabar turi Sovietuose du: 6 vienuoliktosios iš ap- kystė yra privačiose lanko- gams ir laisvės meilė. Kai lių 12 milionų Įvairių doku- 
r.i.'tai nori įkalbėti Ameri- laisvę? Apie tuos dalykus draustojo,. 2 vienuoliktosios se
kos lietuviams, kad mūsų 
laikraščiai klaidina savo 
skaitytojas rašydami apie 
Lietuvos vargus. Tuo tikslu 
iie siuntinėja Amerikon 
“Tėvy nės Balsą,” kuris aiš
kina, būk Lietuvos žmonės 
niekad neturėjo tokio gero 
gyvenimo, kaip dabar. De
damos gražios nuotraukos, 
km iose žmonės parodomi 
gerai apsirengę ir pilnais 
veidais, nenuvargę skurd
žiai. Visa tai yra propagan
da, tėve.

r*-- Ik
. vra melas, ar ne;

—Gali būti ir ne melas, 
tčv*. Panašią propagandą 
vi .o ir Amerika. Ji taip pat 
aiškina kitų kraštų žmo
noms, kad amerikiečiai ge- 
;ai gyvena, turi plačią lais
vę, važinėjasi automobiliais 
ir taip toliau. Bet tai nėra 
r elas, tėve. Amerikoj žmo
nės tikrai gerai gyvena. Ki
to- šalvs taip pat giriasi sa
vo pažanga ir laimėjimais. 
Tuo tikslu yra ruošiamos 
r et tarptautinės parodos, 
kur Įvairios valstybės sten
giasi parodyti kitiems ge
riausius savo išradimus bei 
produktus. Bet sovietiška 
Lietuva, tėve, neturi kuo 
Amerikai pasirodyti, ir ką 
spausdina komunistų siunti
nėjamas “Tėvynės Balsas” 
tai nėra tikras Lietuvos vai
zdas. Jų nuotraukos parodo 
parinktus žmones: bet ne
parodo tų skurdžių, kurie

Vieną svarą pūkų galima gau
ti iš 14 žasu.

praeitais metais J. A. V-ėse mentų, politinių pamfletų,
visiškai iš darbdavio; 1 vienuoliktą- Norvegija išveža šias pre- lankėsi Norvegijos princas karikatūrų. Pernai vien kon- 

• ją dali sumoka savivaldybė kės: žuvi ir jos produktus, Harold’as, mūsų valdžios gresmonai ir senatoriai pasi- 
žinai, Maiki, kodėl ir 2 vienuoliktąsias valdžia.
tą gazietą užsimi- į Tie, kurie dirba laisvoje

BaL as“Tėvynė 
nerašo.

—Ar 
aš apie 
niau?

! —O kodėl?
—Kai Zacirka man ją pa

skaitė, kad Lietuvoje dabar 
toks geras gyvenimas ir to
kia didelė laisvė, tai ir man 
;uvo užėjęs noras nuvažiuo
ti tenai. Norėjau pamatyti,

1 kai}) dabar atrodo mano 
j gimtinė Plungės parapija, 
j Tik viena.- daiktas man bu- 
i vo neaišku, tai kiek dabar 

okuojasi, propaganda {. ietuvoje kaštuoja burdas ir
ką dabar žmonės tenai val- 

o. Ta gazieta visai nepa- 
ako, kiek dabar žmogus 
erai uždirba per mėnesi ir 
iek jis gali nusipirkti mė- 
cs. Matai, aš jau skystais 
aisčiais negalėčiau dabar 

ry venti. Amerikoje aš ipra- 
žu valgy ti mėsą be duonos, 
aip Lai}; visi amerikonai, 
e to. mėgstu ir aiskiymą. 

Kai}) tu rokuoji, ar taryb 
-ietuvoje žmonės valgo toki 
tofą?

—Kiek man žinoma, tėve, 
arvbų dar nebuvo, o “ais- 

krymas” Lietuvoje būdavo 
raminamas. Gali būti, kad 
komisarai ir dabar jo gau
ja. Bet ar tėvas galėtum jo 
gauti, aš nežinau. Chruščio- 
ras anądien paskt lbė Sovie
tijos gyventojams Lenino 
ūki: “Kas nedirba, tas ne

valgo.” Taigi gali būti, kad 
ir skvstų barščių negautum,

profesijoje, turi mokėti ir 
samdytojo premijos dali iš 
savo kišenės. Žemos premi
jos yra specialiai nepilna
mečiams tarp 16 ir 21 metų.

Dirbantieji yra apdrausti 
ir nelaimingų atsitikimų at
veju bei nuo ligų, kurių 
priežastimi yra tam tikri 
'laibai. Su mažomis išimti
mis draudimas apima ir ne
darbą.

1936 m. Norvegijoj buvo 
Įvestos senatvės pensijos 
sulaukusiems 70 metų am
žiaus. Be to, tam tikros kom
panijos turi savo atskilus 
jiensijų fondus.

Motina, turinti daugiau 
nei vieną vaiką, per metus 
gauna 36 kronų už kiekvie
ną vaiką jaunesni nei 16 
metų, išskyrus pirmąjį. O 
netekėjusios motinos ir na
šlės gauna šią pensiją ir ūž 
pirmą vaiką.

1915 metų aktu nėščia 
moteris, neturinti iš ko pra
gyventi.gauna paramą iš 
valstybės 6 savaites prieš 
gimdymą ir iki 6 nfėnesių 
po gimdymo. (Iš 63,000 me
tinių giminių 2,200 gimsta 
nesantuokoje.

Darbo diena valstybės Įs-

medieną ir popierių, valy
tą banginių aliejų, chemi
nius ir metalurginius pro
duktus, geležies ir vario rū
dą. O Įveža: grūdus, žalia
vas, tekstilės ir aprangos 
dalykus, geležĮ ir plieną, 
laivus, mašinas, alyvą ir de
galus. Norvegija daugiausia 
prekiauja su Anglija, Vaka
rų Vokietija ir Švedija. Nor
vegai turi daugiau Įsivežti 
Įvairių gėiybių, nei išvežti. 
Šis skirtumas yra Įvairiai 
padengiamas, bet daug prie

pareigūnai jį pasveikino, i naudojo 171,390 knygų. Kai 
kaip tos tautos atstovą, į dabartinis prezidentas J. F. 
“kurios laisvės meilė tokia J Kennedy buvo kongresmo- 
pat šviesi kaip ir mūsų.” nu ir vėliau senatorių, jis 

Norvegų kultūrinis lobis buvo vienas svarbiųjų bibli 
yra plačiai pasklidęs pašau- otekos klijentų.
lyje. Pas mus tebestatomos 
Henriho Ibsen’o dramos 
(pastaiuoju laiku vėl per 
televiziją), nuolat girdime 
Edvardo Grieg’o muzika,

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 

Antroji pagal dydi šiame tarnai parašyta knyga, 947
krašte yra Nevv Yorko vie- pyp ka;na $12. Kainą pakė- 
šoji biblioteka, kurioj yra m Ujdėiai.

Kongreso biblioteka 
seniausia pasaulyje.

vra

dar tebeskaitome Sigrid J virs 7 milionų knygų.
i ndset'os, B j o r n son’o, 
Hamsun’o ir Heyerdahl’io 
knygas. Pačioje Noi-vegijo

to deficito išdyginimo pri-jje Knut Hamsun as yra pa
sideda pajamos iš laivinin-oekę§ ; nemalonę, kad ir jau
kystės.

Žemės ūkis ir miškai
Norvegijos ūkiai yra ne

dideli, daugiausia šeimos 
nuosavybė ir jos apdirbami. 
Tik 20' f ūkio darbų yra ap
dirbami samdytų darbinin
kų. Nusiskundžiama, kad 
žemės ūkyje yra darbininkų 
trūkumas. Dėl tos priežas
ties žemės ūkis darosi dau
giau mechanizuotas.

Norvegų ūkininkai pa
kankamai užaugina gyvuli
nio maisto ir bulvių, kitų 
dalykų Norvegija turi Įsi
vežti (žiūr. aukščiau geo
grafiją).

70' > Norvegijos miškų 
tatvmu neilgesnė kaip 9 va- spygliuočiai Įdomu,
landos arba 45 vai. per sa- kaČ,. 80 ' Noneg.jos

miškų yra privatinėje nuo
savybėje ir tik 17% priklau-

J miręs, dėl savo bendradar
biavimo su naciais senatvė
je. Nė vienoje galerijoje nė
ra jo portreto, jo knygos nė
ra viešai išstatytos, apie ji 
vengiama kalbėti. Norvegų 
išleistame informaciniame 
leidinyje jis ne praleistas, 
nors pažymėta, kad jis bu
vo teistas už bendradarbia
vimą su vokiečiais.

Bibliotekų steigimo srity
je didžiausi nuopelnai yra 
\rdrevv Camegie, kuris ne 
tik Įsteigė šimtus bibliote
kų, bet ir pastatė joms 4919

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliška* žv- 
dynas, paruošė Vilius Pete-

namu, iš jų 1681 Amerikoje raitis, 5^( uuslapiai, kaina 
'r 3,509 kituose kraštuose. *7 no

» VKELEIVIO
KALEOU1J5 i9bi METAMS

metams jau atspausidintas 
užsisakiusiems. Dabar pats 

laikas kaiendor.ų užsi. akyti, ji tuoj gausite.
Kalendoriuje, kaip kasmet, yra Įvairių skaitymų, 

eilių, informacijų, daug i aubi.ngų patarimų, yra tautiški 
Slidinėjimas pa-' vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač (L 1 z; miai pabian.-usio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
toja: tą supras. Kalendoriaus kaina dabar

Sportas
Norvegai yra pasižymėję 

ir sporte, 
šliužomis yra jų tautinis 
spoitas. Sonja Henie ilgus 
metus buvo pasaulinė čiuo
žimo karalienė. Futbolas 

kaip pat populiarus. Iš van
dens sporto mėgiamas bu
riavimas, kuriuo ir karalius 
užsiima.

_ jeigu norėtum tenai gyventi matysiu. Denkiu, kad tu so valstybei,.likusi dalis via
apdriskę ir nedavalgę varg-'• ir senatvėje lengvai dirbti, man taip davadluai tą ko- parapijiniai miškai. Mis 

—.Jeigu tai}), Maiki. tai munistų propagandą išvi- kų savininkai susiorganiza- 
rerai iš-.tm Plungėš parapijos aš ne- rozijai.

sta kolchozuose. 
—Maik, tu čia ve i draugi ias.

Pabaiga
Norvegai yra dideli jūri

ninkai. Sakoma, kad ir pir-

Mūsų kalendorius i961 
ir jau siunčiama.- visiems ji

’• yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir j'iiii. us prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
—:------ South Boston 27, Mas*.636 E. Broadway



Puslapi? šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 21, Gegužė? 24, 1961
Daržovių salotas »u žuvimi

MOTERŲ SKYRIUS

VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI
Vaižgantus—kun. Juozas Tumas (gimė 1879 m., mirė

1937 m.) yra vienas žymiųjų senosios kartos rašytojų. Jo 
žymesnieji veikalai—Pragiedruliai, Dėdės ir dėdienos. Karo 
vaizdai ir kt. čia duodame ištrauką iš Karo vaizdų—Rimai 
ir Nerimai.

Red.

Vienodumai
I

Rimas su Nerimu buvo Aukštaičių sodžiaus galiniai 
Jr gyveno lygiai prieš kits kitą. Abudu buvo dar nesenu, 
bet jau prašokusiu tokią pusę amžiaus, kokios antros 
pusės jau nebesitikėjos išgyvensią. Taip pat abudu jau 
galėjo švęsti sidabrines sukaktis, jubiliejų, kaip jau ve
dusiu. Abudu buvo sveiku, darbščiu ir negirtuokliu, nors, 
lietuviai būdami, per daug nebėgo kaip latviai ir nuo 
puskvortės šventomis dienomis neatsisakė kaip tie pri- . 
siekę blaivininkai.

Paskutinieji žemės perliustracija pas abudu rado 
po 19 dešimtinių antros rūšies tinkamos dirbti žemės ir

PRAŽYDO Tl’LPĖS

Raudonos, margos, gelsvos, baito: 
Pražydo tulpės visos kartu

S1 2 unc. viltos, keptos ar 
rūkytos žuvies, 7 unc. virtų 

: bulvių, 5 unc. raugintų, ma- 
viliotų ar šviežių agurkų, 2 
unc. viltų morkų, 2 unc. 
žaliųjų konservuotų žirne
lių, 1 stiklinė padažo-majo- 

inezo, druskos.
Papuošimui šviežios sa

lotos ir kiti žalumynai.
Supiaustyti bulves, mor

kas ir agurkus plonomis ma- 
' žomi ; riekutėmis. Į ši miši- 

. i dėti smulkiai supiaustytą 
žuvį, žaliuosius žirnelius, 

i ižpilti majonezu, dar kaną 
umaišvti ir sudėti i saloti- 

J nę. Ant viršaus uždėti gra
žių žuvies gabaliukų ir pa- 

; ruošti salotomis ar kitomis 
: daržovėmis.

MILIONAI UŽ TULPIŲ 
GUMBUS

Mena grižiųjų pavasario 
gėlių yra tulpė. Gerai žino
ma ji buvo ir lietuvaičių 
darželiuose. Kada ji ten

Diena baltam laively plaukia,
Iš tolo šviečia jos irklai.
Baltai nubaltino palaukę 
Sniegu prisnigę spinduliai.
Mane kažkas iš tolo šaukia —
Dainuoja vieškelis dusliai.
Diena baltam laively plaukia 
Ir sninga saulės spinduliai.

* 3 *
Suspaudė raže savo lūpas,
Užmerkdama akis,
Kad alpų svaiguli pajutus,
Ateitų naktis,
Kad Įsigertų i tas lūpas,
Kad kristų nuo žvaigždžių 
Bekrantės gaivalingos upės
Bučiavimų saldžių.

♦ * *
Nuo tavo šviečiančių akių 
Pabėgo nerami naktis.
Bet aš it sapnui netikiu,
Kad vėl i mylimas akis,
Svajone, būtum grižus tu . . .

A. Radžius
(Iš jo “Lietuvių Dienų” išleistos knygos ‘-Paukščių takas).

—____ 11*___ __ į pirmą kaitą atsirado, niekas
•. -y j turbūt nėra tirinėjęs.

bitelių, kuri visą gyvenimą Bet olandai tai žino. Per- 
_ , .. . , . . , „ . dirbo artimiesiems, kaimy- nai jie minėjo 400 metų su

po 5 dešimtines su 1/3’ 2 sieksnių netinkamos, pelkių, Gegužės- 11 d. Chicagos nams ir draugams. ikakti, kai ten pradėta tul-
kurias tačiau kaimynai nusausino, išlygino ir arba arė Tautinėse Kapinėse palai- Velionė buvo didelė spau- pės auginti. Olandų dėme- 
ar ganykla laikė. Iš pradžių vienodose sąlygose atsiradu- dota Elena Marija Ančių- dos mėgėja.-Ji daug skaitė, sys tulpei suprantamas, nes
siu, vienodai dirbti ištesėdamu. jiedu ir tuitų turėjo taip kaitę-Ambroze. Atsisveiki- domėjosi lietuvių poezija ir jį uį išvežamus i užsieni tul-
vienodai, kaip grūdų nubrauktuose pūruose. Abudu tu- nimo kalbą pasakė koply- buvo isigyjusi didoką jos pįų gumbus gauna kasmet
rėjo po trejetą gerų arklių: ne šimtais kainojamų, bet ir čioje M. Gudelis. leidiniu kieki. Ji ir pati virš 200 milionų pildinų.
po šimtą nepaimamų. Laikė po dešimti galvijų, milžo į ~ [mėgdavo savo mintis suei- Ten kelios dešimtys tūk-

liuoti. Nemažai jos eilėras- .-tančių akerių žemės yra už

MIRĖ E. AMBROZE

lė dar nėra tokia karšta. Jei kartotinas deginimasis su
tik pastebėsite paraudona- storina odos viišutinj sluok- 
vusią odą, tuoj apsivilkite, sni. Plonoj odoj gali grei- 
Degintis reikia palaipsniui, čiau pūslės ir išbėrimai pa- 
net jei ir alyva tepatės. Pa- sirodyti, negu ji Įdegs.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvt! ir Kitam Dovanoti

po penketą, šešetą karvių, o kai kuriais metais ir po aš
tuonetą: pienu vis dėlto nesivertė; užtat patys gražiai 
maitinosi. Kirpo lygiai po tiek pat plonavilnių ezelinių, 
skerdė po tiek pat meitėlių, žąsiataukiams lesino po tiek 
pat žąsų.

Ir vienas Dievas težino, ar tai šventa apvaizda jied
viem tokią štuką darė, ar jiedu patys sau, kad jų buitis 
lygiai krovėsi, kad net keista.

Jei Rimui gimė kūdikis, tai. žiūrėk, ir Nerimai be- 
taisą krikštu nas. Jei Nerimui mirė kūdikis, tai visas so
džius gerai žinoja, i 1‘imą neilgai trukus, reiksią Į pa
kasynas eiti. Ir taip buvo, kol išmarinus lygiai po pen-. 
ketą, nepasiliko abiem vėl lygiai po penketą: po tris sū
nus ir dvi (lukteri.

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė, dautr svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 1*6 psl. 
kaina ........................................ $125

DIENOJANT, “knygnešių karaliau?” 
sūnaus Kipro Bie’inio įdomus at-'*. $6.00

1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 pu-ianiat 
Kaina ....................................... $6.9*"

įčių, pasirasvtų Eglutės sla- sodinta tulpėmis, ir kai ge- 
• pyvardžiu. yra pasirodžiu- gūžės mėnesi tulpės prade- 
!sių ir "Keleivyje. \ elionė da žydėti, tai tie neužmato
mi-kitais būdais buvo nuola- mį laukai virsta žydinčia 
i tinė ir ilgametė ‘‘Keleivio jūra, kurios grožiui apsaky- 
rėmėja. jti reikia didelio poeto.

‘‘Keleivis’ ir jo skaityto- Garbina tulpę ir šiame 
jai ilgai atsimins malonią krašte gyvenantieji olandai.

‘bendradarbę, laikraščio rė- jje, pavyzdžiui, gegužės 17-
be žinių lietuvių i are-lų l-a’ber-,- 
anie liet-rvius visame pa aulv 

464 psl. Kaina ............... ... $6.5-

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI 
domūs atsiminimai, i' 
na ...................................

K. Žų.n i 
7 os, kai 
... $3 99

Velionė Elena gimė Ma- 
Lyg susitarę ir gyvuliai jais sekė: po tiek pat avelių riampolės aps., Liudvinavo 

dvynais vedė, po tiek pat—po vieną. O kai vieną syki apylinkėje. 1913 metais at- 
Rimui avelė pavedė net tris. tai už dviejų savaičių Neri- vyko i Chicagą ir netrukus 
mas nė skaityti nėjo i avių gardą: Jautė, jog ir jo viena ištekėjo už savo kaimyno 
avelė turi tris. Alekso Ambrozės. Jiedu bū-

Sodžius Rimą su Nerimu laikė geriausiais žmonėmis ^ų galėję, kaip ir daugelis 
ir geriausiais ūkininkais. Jie visa tai žinojo, džiaugėsi ir mūsų tautiečių, kalti 
nekaltai didžiavosi. Kaimynams gi buvo palankūs: su- dolerius, bet abu suprato, 
aamus juos teise: prireikus selpe ir globė, nelaimėjo visk£ ka(, vra didcsni 
vadavo ir gerų patarimų vienodai neskundė, nesigailėjo. vertybiu. regu' doleriai. .Jie- 
Tad ir niekas nebūtų pasakęs, katras betgi visų geriau- ju " susižavėjo socialistų 
aias, patsai gerasai. skelbiamomis mintimis, su-

Nebūtų galėję to pasakyti nė patys kunigai. Klebo- sidomėjo savo nelaisvėn pa
ltai nuo neatmenamų laikų abudu laikė bažnyčios maršai- tekusio? tėvynės likimu, Įši
ltomis ir suėmimų kontroliuotojais, šiaipjau kunigai, jei jungė i lietuvių kovotojų ei- 
kalėdodami pas vieną pietavo, tai Į antrą turėjo, nors iš ‘es» siekusių laisvės ir gero- 
kito sodžiaus, grįžti pavakarieniauti. kraštui. Abu

Abudu kaimynu nusimanė vienas antro nepralenk- Pa"^entė savo gyvenimą Jie
sią. Tad visomis savo galėmis besistengė nors gi nenu
sileisti nė mažiausiame dalyke. Pasidarė ypatingos rung-
tynęs: ne kaip čią kitą aplenkus, bet kaip čia kits kitam ri5kė, nemėg0 gareintis- ne.

galvas Į

jmėją. nuoširdžią spaudos -20 dienomis prie Michigan 
‘mylėtoją. -Jos gyvenimo ežero Holland mieste rengė 
draugui Aleksui reiškiame 32-ąją Tulpių ir Klumpių 

Šventę, kurioje dalyvavo 50 
orkestių, žygiavo gatvėmis 
3,000 moksleivių, apsiren
gusių tautiniais drabužiais.

i gilią užuojautą.

MORKŲ SALOTOS SU 
SILKE

tuvių tautos gerovei ir kul
tūrai.

Velionė buvo kukli mete-
Aepasidavus.. siveržė per kitų
Tai buvo vienatinė Rimo ir Nerimo gyvenimo rakštis, vadovavimą ai pirmavimą,

IO1/, uncijų virtų morkų. 
5 uncijos marinuotų ar rau
gintų agurkų, 8’ 3 unc. sil
kės—išmirkytos, nuvalytos, 
be kaulų ir be odos, 3’2 
unc. svogūnų. 3-4 šaukšte
liai aliejaus. 1 šaukšteli? cu
kraus.

Išvirtas morkas nulupti 
ir supiaustyti mažai? kube
liais kartu su agurkais ir sil
kėmis. Smulkiai supiausty- 
tus svogūnu- trumpai pake
pinti aliejuje ir ataušinus 
sudėti Į paruoštas daržoves. 
Po to Į salotas .dėti trupu
ti cukraus, s maišyti, sudėti 
i salotinę ir paduoti be jo
kio papuošimo.

Kas mėg-ta aštresnio sko
nio salotas, svogūnus gali 
dėti nekepin.is, tik smulkiai 
supiaustyta-. Paskaninus sa-

PERDAUG KAITINTIS

L1ETUVTŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir -•redagavo Joną** Ba
lys. 472 dainos sų c-aidomis. Ang

liškai duotas k iekvienos daina- 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
326 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LTETt’VA. rarnšė M. Gim 
butienė, J. G imbirta?. J. T.ingis, J 
Balys Zr J. Žilevičius, 326 nsl 
kaina ............................................ $5.90

LIETUVA BUDO. Stepono Kain. 
labai vaizdžiai ir įdomiai nar«?vti 
atsiminimai. kaip Iaetuva kėlėsi 
iš miego. geriausia do’-ana kiek
viena r-oga. gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 pcsleuiu. 
didelio formato. Kaina .. . $5 59

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apda-ai .... $3.59

ŽFMft DEGA. J Savicko karo irmtų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

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

SOCTALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parado. ko;r> kertė-i visuo
menės santvaika ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ....................... 2.7 Ct.

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

SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. 189 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbelio pre
mija Kair.a ............................ $2.25

Netrukus saulutė pradės 
deginti ir daugybė žmonių 
pradės joje kaitintis, steng- 
damies labiau Įdegti.

Saulė—gyvybės ir svei
katos nešėja, bet perdidelis 
joje kaitinimasis ir Įdegi
mas gali būti žalingas.

Mus Įdegina vadinamieji 
ultravioletiniai spinduliai, 
kurie nėra matomi. Jie yra 
labai apgaulingi. Rodos, 
raltoka ir apsiniaukę ir to
dėl nepavojinga nuogam 
lauke būti. Bet ir tokiu at
veju galime pavojingai nu
lemti.

Patartina pradėti saulėj 
degintis pavasari, kada sau-

LENGVAS BŪDAS I« VOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis orą 

dedantiems angliškai mek-.-fi* 
duoda ištarimą, angli'-ų? p--?ikr' 

bėjimns. Kaina ................... 7 5 Cnt
MART.BO ROT’GTVR 

SELE-TAr-’Gn'T’ 
ra.? vad'ivėlią I ptnvin Ira'bo® m-i- 
kytis j»T»?rl’škai kalbančiam. 14 i 
psL, kaina ........................... $1.25

2E.4ATTCS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo motu 
Amerikoje oarač.vti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslų. 12S poslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct.i.rrnUANiAN i

v inVio-,.-, ee-i LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pio. Kaina ............................... $1.00

kuri per tiek štai laiko, bent per tris dešimtis metų, šėtri- bet, pagal M. Gudelio žo- lotas aliejumi, kas mėgsta, 
jo ir maudė; pagaliau sukėlė negerų minčių ir jausmų. džius, buvo viena tų lietuvių gali dar dėt: umputi acto.

Abudu kieto būdo, ančiuose nešiojo taip pat kietus, —
tvirtus priešingumus. Buvo tai ir jiems, ir sodžiui, ir ku- MIELA ŠEIMYNĖLĖ
nigams aišku. Bet kad iš to ničnieko blogo nesidarė, tai 
niekas nieko nesakė ir nedriso net užsiminti, nes tai bū
tų lindimas Į svetimą sąžinę, Į vidaus šventyklą.

Rimas su Nerimu negynė savo žmonoms ir vaikams 
prieteliautis. Jie tad, sūki apsukę, po dešimti kartų per 
dieną bėgiojo Į kits kitą, girdėjo, matė ir žinojo kiek
vieną kits kito minti, žodį, darbą ir net ketinimą. Patys 
tačiau vienas antro niekados nelankė, niekados nesitarė, 
nesišnekėjo ir net pagarbintu, nors buvo tikri bažnyčios 
žmonės, kits kito nepasveikino. Nebent kunigai i katrą 
atvažiuodavo. Ar sodžius seimą Į katrą sušaukdavo. Bet 
ir tada, prireikus kas vienas antram pasakyti, sakydavo 
per kurį treti asmenį.

—Žiūrėk, pons mylista, aš Rimui taip atsakyčiau .. .
Per savo šeimynas tad abudu šeimininku gražiai ži

nojo viens antro ketinimus ir skubėjo laiku susilyginti.
Jei Rimas sumanydavo savo diendarži perkelti į klė

čių vietą, o klėtis i diendaržio, tai kitą dieną jau maty
davo Nerimą, raitą ant savo diendaržio šelmens, beplė- 
šjantĮ stogą. (Bus daugiau)

Tai meškiukai iš Detroito zoologijos sodu. pirmą kar
tą pasirodę publikai ir dar neišmokę ubagauti skanėsiu

PIENO KARALIENĖ

Kathleen Hamm iš N. Tri
poli, Pa„ išrinkta Peansyl-

vanijos pieno karaliene.

DEMOR"RATTNin eorj a t pvn
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga Siu dienų klausimams so- i
prasti. Kaina ... ................... 59c 1

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku suki’imo p-ieš Sme 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 
psl. Kaina................................... $3.90

NEMUNO SŪNūi Andriaus Valuč
io romano ant^ji dalis. 426 no« • 
lapiai. Kaina............................... $4.00

tJETUVTŲ 1.TAUD7EC MEN 'S. lo 
meninių formų nletolimcs’ narrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daurvhe paveiksiu, 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

KIAURUOJU TAKE iIU. K B 
Kriaučiūno atsi—inim:-i iš Lietu
vos ir 15 Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRk TEISYBE APIE SOVIET’’ 
RUSU L arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir va’dvTrm praktiko. 
Labai dausr informacijų. 96 n«l. 
Kaina .................................... 59 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS TJETUVOS 
PTNTGAT, paras,” Toroc Ka-ys. la
bai da.ip nuveiksiu. 255 psl. cera 
popiera. Kaina ....................... $5.90

• R ROMOS POPIEŽIUS VR.e KRI 
STAUS VIET’N’NK'S? Rara”- 
InmitraB M. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina ....................... $1.2n

1TLŽTNO PAUNKSMft. Ralio Snm- 
pos trilogiška istoriios kronika. 79 
psl.. didelio formato, rera poaie. 
ra. kaina........................................$2.50

KflDftL AS NETIKTU l DIEVĄ’ 
Atvira nuomonė, įdomūs areumen- 
t»i. Kaina .............................. 20 Cnt

ALTORIŲ SESftT.Y. V. Fntino-My 
kolaičio romanas triiose dalyse 
Autorius, pats buvęs kuniaras, ap
rašo, kaip knnisras Vasaris išsiža- 
dė>o kunijrystėu dėl moterystė* 
Visos trvs dabm įrištos j viena 
knytr*. kieti viršei. 031 puglanis 
Kaina .................................... 16.90

• -J
CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 

trijose dalvse. kiekviena da'is no 
,<2. ara visos 3 dalys........... $6.90

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kuniro 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapio. Kaina....................... $2.56

?. KISS IN THE DARK, J. Jazmino 
anp-iu kaiba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVftSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos nra- 
eities, 467 psl. Kaina ..............$4.90

VISUOTINAS TVANAS. Ar įšalėjo 
toks tvaaas būti ir ką apie tai sa. 
ko mokslas ? Kaina......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOb- 
SEVTZMAS. Paeral Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINES GAI_ 
RftS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 89 psl., kaina .. $1.90

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybė? sralo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų. 396 psl., geras popierius, 
kaina ............................................ $19.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<80 E. Broadvay —J— S®.
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1$ PHILADELPHIJOS PADANGES
SCRANTON, PA.

P. Živatą prisiminus
Pranas Živatas jau 92 

metų. Šiame mieste gyvena 
nuo 1894 metų. Tada jam 
teko prisidėti prie dviejų 
lietuviškų bažnyčių staty
mo, prie Įvairių draugijų ir 
chorų organizavimo, jis pa
dėjo ir J. Šliūpui laikraštį 
leisti. -Jis su Šliūpu sukūrė 
čia ir socialistų kuopą.

Pranas Živatas 9 metus 
dirbo anglių kasykloje ir 
kartu laikė vakarinę moky
klą. Pradedant organizuoti 
angliakasius, jam teko 
jiems prakalbas sakyti lie
tu ziškai ir angliškai.

Dabar P. Živatas yra pri
vatinėj prieglaudoj (1701 
Caphouse Avė.). JĮ aplanko . 
kun. M. Valatka ir šimans- 
kas, kurie aprūpina jj ir lai
kraščiais. Jis dar gali gerai 
skaityti, bet ranka rašyti 
jam sunku, o mašinėle ne
gali rašyti, nes jai ir vietos 
nėra.

Kambary sunkiai vaikšti
nėja, todėl i lauką nebega
li išeiti.

Aplankydami jam šio to 
atnešame — vaisių sunkų, 
kurias jis labai mėgsta ir 
cigarečių, nuo kurių ir da
bar negali atprasti.

Ji lankyti galima visados, 
nors iškaba sako, kad lan
koma tik nuo 2 vai. popiet.

J. V. Stanislovaitis

vaikščioti visuomet nešasi 
rankose lazdele, bet ja ne- 
si ramsto.

Jo atmintis gera. Jis pri
simena, kaip būdamas 30 
metų dirbo “Kovos” savait
raštyje. Ten tada dirbo ir 
A. Ambrozaitis, su kuriuo 
mes šį kartą Taunį lankėme.

Taunis prisiminė, kaip jie į 
tada susirinkdavo Philadel
phijos parke ir svarstydavo 
savo tautos reikalus. J. V. 
Stilson buvęs iškalbingiau
sias ir i pokalbius inešdavęs 
daug humoro.

J. D. Taunis dabar jokių 
pajamų neturi. Gerai, jei 
kuris draugas ir bičiulis ko
kį doleri paaukoja. T. Sta- 
nislovaitienė jam davė 2 
marškinius, o Ambrozaitis 
vienerius ir žadėjo gerą ko-

Taunis skaito “Keleivį” ir 
“Naujienas” ir dėkoja tų 
laikraščių administracijoms, 
kad jam siunčia be mokes
čio. Jis prašo pravažiuojan
čius lietuvius jį aplankyti. 
Galima ir šventadieniais 
lankyti nuo 2 vai. Minėta1 
prieglauda užmiesty, viena 
mylia nuo miesto į vakarus 
prie 225 kelio.

J. V. Stanislovaitis

VIETINĖS ŽINIOS ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

PLAUKIA SAU LAIVELIS

R. BRIČKAUS FOTOGRAFIJA

Plaukia sau laivelis pilėkalnio link. 
Sėdi jam' bernelis, dairosi aplink . ..

žin kas buvo įsilaužęs Į pro- čiasi puikiai.
testantų bažnyčias—Grace 
Episcopal Jackson gatvėj ir 
ir Trinity Congregational, 
bet nieko nepavogė.

M. Stonie

TARAS ŠEVČENKO

(Atkelta iš 2-o psl.)

da jie nutarė T. Ševčenką 
subolševikinti, padalyti iš 
jo “revoliucinį demokratą,” 

Gegužės 11 d. mirė Juo- komunistų pirmtakūną. Ta

LAWRENCE, MASS. 

Lietuvių eilės retėja

zapas A. Vaškelionis, 79 m., [vagystė, turint galybę smur 
gimęs Metelių kaime. Pali- to ir įtikinėjimo priemonių, 
ko liūdinčios dukterys Albi- nesunku atlikti, bet T. Šev- 

. na Broadman ir Bertha čenko bolševikų pasakose
Aplankykime juo* Clark, sūnus Keith ir sesuo mažai bėra panašus į tikrąjį

County Home šiuo metu Jozefina Pivnickienė. ševčenko, ukrainiečių tau-
yra J. D. Taunis, gerai ži- Velionis, tik atvykęs iš tos dainių ir ukrainiečių lai- 
nomas ir “Keleivio” skaity- Lietuvos, tuoj įsijungė i lie- svės šalininką. Jo raštus 
tojams, nes jam seniau daug tuvių organizacijų veiklą, b o 1 ševikai nesisannatijo 
yra rašęs. Jis jau 83 metų, Jis buvo Lietuvių Piliečių “pataisinėti,” kad juose 
bet atrodo gerai ir nesiskun- Klubo ir Lietuvos Sūnų Dr- mažiau būtų jiems nepriim- 
džia savo likimu. Eidamas jos vadovybėse, apie 1908- tinų dalykų.
___ ___________________ ____  1909 metus priklausė LSS

61 kuopai, dalyvavo ir SLA 
KNYGOS JAUNIMU! į 41 kuopoj. Jis visą gyveni- 

---------- mą buvo socialistinių pažiū

SHAMOKIN, PA.

(Bus daugaui)

Grįžo pavargę, bet gerai 
pasirodę

Bostono Lietuvių Tautinių

Viso labo balsavo 814

Kitoj vietoj via parašyta, 
kad L Bendruomenės rinki-

Šakių Sambūris grįžo iš muose N. Anglijos apygar 
Washingtono pavargęs, bet doje balsavo 804 asmenys.
patenkintas, nes jam ten pa
vyko tikrai gražiai savo su- 
/enėjimus parodyti.

Jis šoko gegužės 20 d. vi
sos Amerikos Tautinių Šo
kių šventėje, kuri tęsėsi 3 
dienas, šoko Linelį, Mikitą 
ir Malūną. Publika labai 
plojo. Tas rodė, kad šokė
jai padarė įspūdžio. Be lie
tuvių geros grupės buvo 
škotų, vengrų ir ukrainiečių.

Ten programą atlikus 
Sambūrį pasikvietė vaišių 
Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas.

Jo rūpesčiu Sambūriui bu
vo parodyti naujieji Vals
tybės departamento rūmai, 
kūnų atidaryme birželio 13 
d. programoje dalyvaus ir 
mūsų šokėjai.

Vėliau gauta duomenys iš 
centrinės apygardos, ku
rioj balsavo 10 asmenų. Tuo 
būdu N. Anglijoj balsavo 
viso 814. Padidėjo ir atski
rų kandidatų balsų skaičius, 
bet jis eilės nepakeitė. Pa
gal balsų skaičių pirmose 
vietose yra dr. P. Vileišis, 
dr. B. Matulionis, V. Izbic- 
kas, o Ona Ivaškienė ir A. 
Giedraitis gavo vienodai, po 
431 balsą, R. Bričkus ir t.

Studentų skautų šventė 
Bostone

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

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

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

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRfŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
S4.00.

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

Vytautas Alantas: TARP

Deja, su sputnikų atsira- Sambūrio vedėja 
dimu Sovietų Sąjungoj dar- didelę

turėjo

Akademinio Skautų Sąjū
džio Bostono skyriaus med

inė šventė įvyks birželio 3 ______________ _
d., šeštadienį, A. L. T. S. na- i DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
muose, 484 E. 4th St., So. pug], kaina $4.50.
Bostone. Dvylika kandida-, Tas knygas gautj

staigmeną, vaisių t studenčių ir studentu bus1 . gauma gautibininkų uždarbiai kartu su metu atstovybėje patyrusi, įkelti i tikruosius kornora-I iLeJe^° , admi^lstracij ° j 
jais nepakilo. Galop jiems kad atstovybės patarėjo dr.
ir neteko matyti J. Gagari- Bačkio žmona yra jos jaunų

pakelti į tiki-uosius korpora-, 636 Broadway> Boston

no sklidimo.

cijos nanus. Viešasis susi
rinkimas su svečiais Įvyks 
3:30 vai. Stud. Aloyzos Mu

27. Mass.
dienų draugė, su kuria kartu

, K?8?1; S6vietlĮ SAUn,g!’5 bet vėliau gyvenimo‘c:in7ka;- a i tys ""paska i tą:
darbininkas yra bebalsis, keliai taip išsiskyrė, kad i«DabartinėS jaunimo pro- 
Jis netun laisvų savo pro- viena apie antrą nieko ne- blemos„ ir A. S. S. skyriaus 
fesimų sąjungų ir netun bežinojo. _ ! pirm. dr. J. Gimbutas supa-
g^limybių ir progos patirti, Šj kartą šventėje dalyva- žindins svečius su Akademi- 
zinoti, kiek išleidžiama vai- vo 10 poru šokėjų ir 4 mu-|niu skautų s,Jūdžiu kurio 
stybės pinigo toms erdvių zikantai. Sambūris dabar pracJžia Lietuvoje siekia1 
kelionėms. uoliai ruošis istoriniam pa-

Tokioms kelionėms, ku- sirodymui Valstybės depar- 
rios paverčiamos komunistų tamento rūmų atidaryme.

Pakalbinkim draugu*, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4.00 metams.

J ieškojimai

Jei jaunas nepamėgs rų. Palaidotas be bažnytinių 
knygos, jis jos neskaitys ir apeigų Bellevue kapinėse, 
uaugęs. Todėl tėvai turi Mirė Kazimieras Kriau-, 

parūpinti vaikams ko dau- čiūnas, Keleivio skaitytojas,

DUOK MUMS DUONOS

(Atkelta iš 4-o psl.) 

JAV gyventojai turėjo

reklama ir propaganda. 
Sovietų Sąjungos darbi

ninkas pagrįstai gali sakyti: 
Duok mums duonos šiai die
nai, tada ir sputnikų reikš
mė mum? bus suprantame
snė.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

2—iis

Šj šeštadienį susirenka 
Kultūros Klubas

1924 m.
Po to seks lietuvių dailės 

arodos atidarymas su dail.
V. K. Jonyno paskaita “Šių 
'ienų kūrėjo santykis su re

alybe.”

Ieškau Jurgio I’alekevičiaus, girdėjau 
gyvena Floridoje. Jis pats ar jį ži
nantieji prašom rašyti:

Bronis Gudin 
H411 Virgil Avė.,
Itearborn. Mich.

Gegužės 27 d. 7:30 vai. j ' “
vak. Tarptautinio Instituto: 2 Užgimti 2 Sykiu Mirti

----- patalpose (190 Beacon St.) I Kaip yra galima išvengti arba
bus eilinis Lietuvių Kultūros Išgelbėti nuo antros mirties— 
Vl„kn „i,.--*— isdestymas su pnrodymais. La-Klubo susirinkimas, skirtas 
klubo programai, organiza- 

“Keleivio“ admir.Ltraci- ęijai ir vietai svarstyti. Dis- 
prašo mielųjų skatytojų, kusijose dalyvaus stud. B. 

kurie keičia adresą, prane- ?an^rtė» dr. K. Baškys, 
;ant naująjį adresą neuž- J112'. ^ave dr* Gim- 
miršti parašyti ir senąjį. ^utle"ė’ Santvaras, Iz.

vasyliūnas, V. Vizgirda, 
stud. R. žičkus. Diskusijų

a

•iau lietuviškų knygų. Pirk- palaidotas St. Thomas Aqui- progą per radiją girdėti, 
darni vaikams dovanas, vi- nas kapinėse Bridgwatery. Per televiziją regėti, kaip 
suomet atsiminkite knygą ir Mirė 48 metų amžiaus buvo ruošiamasi į tą erdvių 
tą dovanokite. Keleivio ad- Charles P. Paul (Pauliuko- kelionę ir galop stebėti, kaip 
ministracijoje galite gauti nis), gimęs Lawrence, pali- tas skridimas buvo Įvykin
siąs jaunimui tinkamas kny- ko liūdinčią žmoną Adelę tas, net buvo girdėti iššau- 
gas: Skusevičiūtę-Paul, 3 sūnus: to į erdvių tolybes Alan
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, Charles, Randolph ir Peter, iShepard’o pranešimas, kad 

antra laida, gražūs eilėraš- tėvus Petrą ir Anastaziją j° kelionė sekasi gerai, jau
čiai, daugybė iliustracijų, 55 Pauliukonius.
psl., kaina $1.30. į Velionis buvo Trans

PASAKĖČIOS. A. Giedrius, World Airlines stoties Bos-
knygojc yra 37 gražios P»«a- tono aerodrome vedėjas, 
kecios. 17d psl.. kaina $2 00 t* • . .. .

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu-! minetUJU, mirė
do Dovydėno apysaka. 163 nsl.. Juozapas PikalaviČlUS, 70

palaidotas Tautinėse j ' paskubina jūsų siuntimus JŪSŲ DRAUGAMS IR

MUSU ATSTOVO ANGLĮ-1 tvarkytojas dr. J. Girnius. 
JOJE NAUJAS ADRESAS į Po jų bus progos ir ki

tiems dalyviams pasisakyti.
J. Venskunas 

1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland.

Barščiai 
visi gardu

vienu vardu, bet ne

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

k*?n» ............................... *2™ jppfu
MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba-

(Licensed Fy INTOURIST)
____ _   .     _   __   | • *     —- —v
rono apysakaitės vaikams, 69 psL. kapinėse, Methuen; Motie- j GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALĮ.

DVYNUKĖS,' N.’ Butkienės "a-> Grenda. Andrius Mar- ' 
pysakaitės vaikams, 34 psl.. cinkevičius 65 metų ir Juo-
kaina . ................... $1.00 2apas J. GiceviČlUS. , Į į Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite dideli pasirinkimą me-

JūRiNINKO SINDBADO NUO- . - . « - -• j džiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo šutau- .
TYKIAI, įdomūs pasakojimai Buvo įsilaužę į bažnyčias . pysite, negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokiu reik- ( 
iaaUnimUi’...108 . ,PS.5; $2.00 Balandžio 30 naktį ka- į \ -eny tinkamų siuntinia™’ ^^au negu bet kur kitur. Ž

Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

Dėl m mokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy- t
Į kitę arba aplankykite mūsų jums artimiausi skyrių:

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų voką
• 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, Mass.

Tel. GR 2-6387 
Tel. VI 1-5335 

T<1. PL 6-C766
PHILADELPHIA 23. PA. 530 West Girard Avc. Tel. WA 2-4035

428 Springfield Avc., Tel. BI 3-1797

PASSAIC. N. J. 
DETRolT. MICH. 
WATERBURY. CON?

176 Market St.
7300 Michigan Avė. 

0 Johr. rtreet

( NEWARK 3, N. J.
( NEVV YORK 3, N. Y. 
ž BROOKLYN 7, N. Y. 

BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22. ILL. 
CHICAGO 29, ILL. 
CLEVELAND 13. Ohio 
PATERSON 1. N. J. 
LAKEVVOOD. N. J.

39 Second A venų e 
600 Sutter Avenue

506 Wilson Avė.
2222 W. Chicapro Av«.

2439 We»t 69th Street 
2683 W. J4th Street 
99 Main Street 
126 4th Street

Tel. AL 4-5456 
Tel. DI 5-8808

Tel. HY 1-5290 
Tel. BR 8-6966

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

I VINELAND. N. .1. West I-andis Avė. (Greck Orthodox Buildinj?)
) FrrrsBuitGH pa. 

tVORCESTER. Bm. 
NEW HAVEN. Conn.

• HAMTRAMCK, MICH. 
f SAN FRANCISCO Calif. 
į ROCHESTER. N. Y.
/ GRAND RAPIDS. MICH 
į ATHOL. MASS.

1015 East Carson St.
174 Millbury Street 
6 Day Street

11333 Jos. Campau.
2076 Sutter Street 

583 Hudson Avė.
414 Scribner Avė. N. W 

61 Mt. Pleasant St.,

Tel. HU 1-2750 
Tel. SW 8-2868 
Tel. LO 2-1446 

Tel. TO 7-1575 
Tel. FI 6-1571 

Tel. LO 2-5941 
Tel. GL 8-2256 

Tel. CH 9-6245

Klubo valdyba kviečia visus 
nartus atvykti su draugais 
ii- pažįstamais.

Šv. Rasto Tyrinėtoją 
SKELBIMAS

SUDERINIMAS TURĖJO BCTI 
PATIEKTAS

Žmonių apjuoka ir panieka, jų iš
metinėjimas kad Dievas visai apleido 
tą žmojrų, kuris sakėsi esąs jo Su
jus, labai griaužė Jėzaus airaį; nes 
is pats laukė nuo Tėvo kokio nors 
nuraminimo. Bet Jėzus užėmė nusi
dėjėlio vieta; todėl turėjo būti su
traukti tie ryšiai, kurie rišo į krūvų 
dangiškąjį tėvą ir jo Sūnų. Visų tų 
ilgąjį šešių valandų laikų atrodė, kad 
dangiškasis Tėvas visai nesirūpina 
ir neboja jo! Apie trečių valandų iš 
tylumos pasigirdo Jėzaus balsas: 
•‘Mano Dieve, mano Dieve, kam ma
ne apleidai?” (Mato 27:46) Tuomet 
is tarė: “Trokštu”; tada jie pridėjo 
>rie jo lūpų kempinę, pilnų uksuso.
urį jis paragavo. Tai padaręs, jis 

žinojo kad visi raštai apie jo kančias 
išsipildė, jis tarė: “Atlikta.” Dabar 
is atidavė savo dvasią ir pilname pa- 
itikėjime tarė savo Tėvui: “į tavo 

'•ankas aš atiduodu savo dvasių.“ 
(Luko 23:46) Tada jie nulenkė galvų 
ir mirė. Jis mirė tuo laiku, kuriame 
buvo užmušamas avinėlis vakaro au
kai; jis pasiliko gyvas iki nuskirtos 
valandos.

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

4954 E. 41st St., Cleveland 5. Ohio 
Mes turime pasiskaitymui lapeliu.

(Tract^, paskaitos iš Sv. Raito) ir 
atsiųsime nemokamai šitas knygu
tes. tik parašykit mums.
Dievo Karalystės žiDNM; Tivaa sū
nus ir šventoji Dvasia; Dievas Ir pro-

. tas; Stai jūsų Karalius; Tiesa apie
• 1 pragara.
/ Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau- 
: skite, nes žmogaus Sūnus ateis ne-
• i tikėtoje valandoje.
ir

Vedybos

Vincland, N. J. skyrių* atidarytas tik penktadieniais, ieiUdieniaia 
ir sekmadieniais

bai Įdomu žinoti kiekvienam vy
rui ir moteriai. Galima užsisa
kyti pas D. DISKEVICIŲ 

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

musruir^ 
COSMOS TRAVEL BUREAU } 

Skelbia
1961 m. EKSKURSIJĄ 

J LIETUVĄ 
apžiūrėk miestus— 
Aplankyk 'gimines 

’Specialinės grupinės kelionės į:
ruoftiamos lėktuvais ar laivais!;

Ieškau Alfonso Padraščio, kilusio iš 
Gargždų, į JAV išvykusio turint tik 
4 metas amžiąiĮs. Jo motina Ona 
Steponiukė-Padi-aštienė Amerikoj iš
tekėjo už antro vyro—Jono Geibio ir 
1928 metais, su dukrele Ona. grįžo į 
Gargždus. O ieškomasis Padraštis 
pasiliko Amerikoj. Gyveno, rodos, 
Kenosha ar Racinf, Wis. Jis pats, jo 
giminės ar pažįstami, maloniai pra
šomi atsiliepti adresu:

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

GERA PROGA PENSININKAMS

Vietų skaičius ribotas 
'REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO

Mes taip pat padedam atke-j 
'liauti jūsų giminėm iš USSR;

SMULKESNIU ir PILNESNIU 
INFORMACIJŲ

rašykite ar skambinkite 
3OSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.

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

GENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biuras J’

Pensininkų porai duosiu dykai 
barį ir kt. patogumus, jeigu prižiūrės 
mano namą ir sutvarkys kambarj. 
Esu 82 metų, žmona ligoninėje fr 
bus ten ilgai, vienam pavojinga gy
venti. Parduoti namų dar nenoriu, 
nes išgyvenau juose 45 metus. laibai 
graži vieta, patogus gyvenimas. Su
interesuoti rašykite:

J. P. Trakimas ,
1039 Walnut Avė..

Woodbury Height-s. N. J. (21

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines ii Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
MoeeooooooeeeooBOooooeosoooooeoeeooeooeoeoc

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviukam daroui, auidėjt 

cautin| solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
ras dėl Lietu?os laisvos ateities.

8LA GYVYBES APDRAUDA lKr gi0,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SL/.—n ažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
tial

ATSITlKDiL

j Vedybų tikslu noriu auaipaiintl su 
• rimta moterimi iki 40 metų, be vųi- 
/ kų. Esu gersi paaiturintis ir nebu- 
; vau vedęs. Rašyti adresu: 
s D. D.
I 840 W. 34tk Street,

J Chicago, III. (23

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 
apdrauda dnoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEI, TĖČIAM A lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Ik* 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
tl SLA kuopoose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
kmijose ir SI-A Centre- Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

% t
f
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Vietines žinios
Paskutinis koncertas

Att ina vasara, visi ver
žiami i gamtą, baigiasi pa
rengimai salėje. Paskutinis 
geras koncertas bus šį sek
madieni, gegužės 28 d. 2 v. 
po pietų So. Bostono aukš
tom i' s mokyklos salėj Tho
mas Park. Tai Bostono Lie-j 
tuvių Mišraus Choro meti- 
i is Koncertas.

Bostono visuomenei tas 
choras ger ai žinomas. Ji jau 
žino, kak jo pajėgumas auk
što lygio, kad jis savo retais 
Koncertais publikos neapvi
lia, visi grįžta iš jų kupini 
gilių gražių Įspūdžių.

Be choro, šio koncerto 
programoje dalyvauja soli
stė Daiva Mongirdaitė, so- Mickūnienė, Irena Žukaus- 
p ra nas, kur i po paskutinio kienė ir Vida Mališauskaitė. 
Pabaltiečių Dr-jos koncerto Tokių

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOSTONO LIETI \ IŲ

Mišraus

K. Žoromskio paroda 
atidaryta

I* AKIHOD.AM .AS NAMAS
Dorchesteryj parduodamas vieno l>u 
o. 12 kambarių namas. Skambinti te- 

ilefonu: AN 8-1320.
Sekmadieni, gegužės 21 bi tas nuomTi-

d. Tautinės S-gos namuose i'_. kamb. 2 ame a i š:. , i,;, >.< 
iškilmingai atidaryta dail. Vie,a..
Kazimiero Žoromskio kūri
nių paroda. Ją trumpu žo
džiu atidarė inž. Juozas Da- ,'s/p11' s- M-- • 1 iv - - j • kamb. butas 1-am. aukšle, vi i
ČVS, pO jO kaibejo pats (lai- gumai, baltas :>«•-! - ir mk«,>
UninL-.ie las vanduo aliejum šildoma., atskiri.minkąs. k.......v ..  .........

Skambinti 
AN 8-7C51.

iki
pe 

Kami 
teicfo-

BI I AS N t O Al

Bostono Lietuviu 
Choro dirigentas.

bu: neriai. Nuoma labai 
ire.onas GA .-bob:’. Skambinti liet 
kaita iaskyrus penktadienio v..kai u 
ir šeštadieniais < 22

ha y F teic Realty ( o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tek: A V 8-4144 
Antanus JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Kcal E>t Brokeriai

Nantu, fprmti ir bi nių a.'l.-vi 
ma>, paskolų išriipinima . . t ■ ■ i 
apdrauda (insurance! namų ha 
du Bei automobilių. nm ♦ 
ieškojimas gaisrui ar kitai neiai 
mei ištikus.

Kas nebuvo parodoj?

koncertų Bostone i ---------
Jordan Hali didžiųjų Bos- retai teturime ir negreit te- j Kas dar neaplankė K. žo- 
tcno laikraščiu muzikos kri- turėsime, todėl nepraleiski- romskio kurinių parodos 
tiku buvo labai gerai iver- me progos jame būti.
tinta. -------------------------

J parodą pirmą dieną at
silankė gausus bostoniečių 

i: s. J arodą apžiūrėjus vi
si buvo pakviesti kavutės.

akliuvo antras žmogžudys

Gegužės 14 d. iš Camb- 
įidge kalėjimo pabėgo du 
kaliniai—Edgar Cook ir 
Norman Porter. Pabėgdami 
rie nušovė kalėjimo virši
ninką.
....Cook buvo greitai polici
jos užtiktas ir, nenorėdamas

’o koncertas bus ši sekmadieni, gegužės 2S d.. 2 a’andą popiet So. Bostono aukš. mokyklos salėj i .los rankas pakliūti, pats
Fhomas Bark. Choras daivvaus ir visos Araerik >s Lietuviu I); inu šventėje Chicagoj liepos mėn. ! G."l>0\e.
__________________ L______________________________ .'______________________ Porter ilgiau slapstėsi.

I •» Buvo net iki Cape C'od nu-
Ras iš gerb. meno koiek- si,renk?s. - •*» PoĮ™* ‘>P® 

. . . - . jam ant kulnų, todėl jis dardomenų sutiktų paskolinti snAin nilvu.v:nnt: į, _

Didele lietuvių dailės 
paroda

I Po koncerto pokylis

Tautinės S-gos salėje, 484 
E. 4th St.,. gali tą dar pada
ry ti. nes paroda uždaroma 
šį sekmadienį (gegužs 28

Pirmoji P -tone lietuvių a-o(‘ai
1 veikslu,paro

DAIVA MONGIRDAITĖ

• Po koncerto choras kvie
čia visus atsilankyti į poky
lį, kuris rengiamas Lietuvių 
Piliečių Draugijos trečio 
aukšto salėje. Numatoma ir 
čia trampa meninė progra
mėlė. veiks bufetas ir baras, 
grieš geras orkestras, įėji
mas—aukoja kiek kas gali. 

Graži gegužinės programa

meno koiek, onierių 
da ivvks birželio 3 ir 4 dd. - r.cti p. 
484 E. 4th St., So. Bostone 5-9090)
t Tautinės

pėjo nuvažiuoti iki Keene, savo turimų pa- v H a|kj() 5piriamJ 
pia^omi patelefo- j gegužės 21 d. Įsilau-
B. Lanaitytei (CO žė į maisto krautuvę ir čia 
ar ba J. Gimbutui jį policiją suėmė.

d. 6 vai. vak). Paroda ati-: ’ 1 auL?ue' C'°S”an?uo‘>'.L u iki gegužes
darvta nuo 5 iki 9 vai. vaI./Farodą rengia Akademinis zs d. Paroda bus atidaryta 
šeštadieni nuo 9 vai. ryto iki -kaut4 -aju< .s. Bus įs.-taty- -jh dienas nuo 10 vai. ryto 
9 v;ai. vak: ir sekmadieni ta keliolikos lietuvių daili- 

i 10 vai. rvlo iki 6 vaL r.ink^ a*)le b’.' PaveiKslų. ku-nou 
vakaro. iriuos yra įsigiję bostoi.it- 

__________________ ičiai. Atidarymas įvyks ten
Lietuviu šokėjai karo laive j>at. birželio 3 «i.

lygiai o va!. Dailininkas \
Gegužės 16 d. JAV karo 

laivyno lėktuvnešy “Wasp’’

iki 8 vai. vakaro.

Prezidentas Bostone

Prezidentas J. F. Kenne- 
\ izgirda pasakys atidarymo d y kitą pirmadienį, gegužės 
žodį, o svečias iš New \ or- 29 d. atvyksta į Bostoną da-

• U at kin9 s Products :
.MLDK INES & VITA.MINS Į

Visokiausiu rūšių 
rašykite:

GEORGE SH AKINAS 
368 H'ashington Street 

Cambridge. Mass.

Galima rašvti 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 A N 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
J

buvo surengtas koncertas,: ko* dail. p: ui. K. Jony- y vauti Jeffersono-Jacksono 
. . kuiio programos dali atliko nas skaitys paskaitą: “šių dienos pokyly, kuris bus

Laisves \arpo radijo ge- Bcstono Lietuviu Tautiniu dieRU kūiėj° santykis su re- (. ommonvvealth kareivinėse.
gūžinės, kuri bus birželio 3 Šokių Sambūris, pašokęs 3d. Romuvos pakte Broekto- Žokgs/Reikia 'ma‘n,g. kad
*rtz\ i .vz.o v>.. vvtp ptltlz.v B Uzv.» *nt:, pi vaidina avims u. JL>ei-. ..... tai bus piimas kanas, kada

Ji dalyvauja Bostono Mišraus ponaus vadovaujami M or- bet kokiame JAV karo lai- 
choro gegužės 28 d. kontecr- cestei io chorai ir Onos Iyas-jve lietuviai šokėjai būtų šo- 
t«» programoje. , k^nes vadovaujamas Lie- ke, bent neteko apįe tai gir_
- . ---------Tautinių Sckul Sam" dėti. Jūrininkai kėlė lietu
si Kartą ji dainuos Br. oun:

Budriūno. VI. Jakubėno, J. j viams šokėjams dideles ova-
{C1J3.S.

Štarkos kūrinius, o taip pat So Bostono Lietuvių Pi-i pa*j Sambūrio vedėja O. 
ištraukas iš La Boheme liečiu Draugijos gegužės 18 Ivaškienė dėl motinos mir- 
ii Tosca operų. d. susirinkime nutarta įren-'ties tokiame jos Sambūrio

Dali programos atliks J. gti keltuvą. Tikrai, sale tre-; istoriniame pasirodvme ne- 
Gaidelio v a d o v aujamas čiame aukšte be keltuvo ,<raiėjo dalyvauti.

į Tą patį vakarą mūsų šo- 
! Rėjai buvo parodyti ir tele
vizijos žiūrovams, kaip jie 
šoko jūrininkams.

D. Izbickienė geriausia 
poezijos žinovė

Motera trejetukas: Irena šiais laikais nebegali būti. į

./ 0.
■£/ K» ’

—r*;;** 
E

ępfVTiK'JĄl 1 IIETHVA 
ir į kitas sovietų valdomas sritis

Kv!eči<t;n<‘ visus n;;u<‘o!.i> greitu 
patart-avinu :atikin.os įstaigos

Turin e • 
mis k;:;n
riežtu-;

II!

• ii
i

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

So. Boston■ I
I Atlieku vi.-us pataisymo, reinon- J 
i to ir projektavimo darbus iš lau- I
■ ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
I biznio pastatų, pag&l -risų reika- j 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va- i 
• landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630 Į
I

i' irtą mf'iziugii. o<|ų ir kitokių daiktų pigio-
' .avome austrišk’i deimantinių stiklui piauti 

• ■ me su Inturisto leidimu.
Siuntiniai nueina ;>er 1—6 savaites

Tel. A V 2-4026

Or. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

Va'andos: 2—4 ir 6—s 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal su-i:arimų
495 Columbia Road 

Arti l'pham's Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 1-9013

| Dr. J. C. Seymour
(LANDžIl S)» i *

♦ Lietu'is Gydytojas ir Chirurgas 
l Vartoj,, vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatu 
} pritaiko akinius
{VALANDOS: nuo 2—1, nuo 7--8
{ 5U BROAD’.VAV

SOUTH BOSTON, M ASS.
I

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMAI.A TAISOM 
, aisome. šingeliuojame, den-» 
J riame aliuminirum ir dažo-}

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

• TELEFONAS AN 8-2x05

: Dr. J. L. Pasakarnis 
i Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

SUFFOLK
DOWNS

R'COvD 
Twin Cavble 

PATOFF 
May 15th

30425.

me iš lauko sienas.
Free Estimates

I I I
i ŠAUKTI PO 5 V\L. VAKARO { 

Du broliai lietuviai
{ Charles ir Peter Kislauskai * 
! , , , • 
J Garamuo(ame gera darbą*

staiga atdan:
Kasdien 9 Vi. <> P. V, 
šeštadieniai- A. M. - t 1*. M.

z

Mš-
Gegužės 20 d. Subatvakae 

ty Rita Ausiejūtė. Jurgis Ja- 
Išinskas ir Raimundas Žič- 

kus skaitė lietuvių poetų 13 
kūrinių, bet nesakė, kieno 
ne via. Tą turėjo įspėti da
lyviai.

Tik Danutė Izbickienė su
gebėjo įspėti 2 kūrinių au
torius ir todėl ji gavo nese
niai išėjusią ir- premiją ga
vusia Bernardo Brazdžionio

Trans-Atlantic Travel Service, Ine, ‘^1
Bilietai lėktuvais ii’ laivais, pa:uj>ina viešbučių užsaky-] tepajėgė atspėti po vieną 

mus, padoria sutvai kvti kelionei reikalingus dokumen-Į autorių, 
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSU N1IM0 ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGĮ IJO.I

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
39fl V. ėst Broadvvay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. A N 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntrnius i IIETVVĄ ir VISAS 
kitas Kurijos valdomas sritis.

Iš naujų rif ų. ava’ynfs. medžiagų, n-aisto. vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
p SS t K muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA FIRKT1 SAVIKAINA 
MI S( ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš tol.au siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik- ; 
tų sar-.šą ir aiškius siuntėjo ir gavi-ji, adresus. Mes, siuntinį perpakavę, i 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 4 1 svari' paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. | 

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

IŠTAIGA I.IETrVHK V KREIPKITftS UFTW»K tl
Visi siuntėjai Įsitikino, kad musu ištaiga greičiausiai patar- ryla sunki operacija, praei- 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRšl'STl. ta savaitę sugrįžo namo ir
Siunčiame su INTCRISTO jgalioiimais. i • T o oo

Siuntiniai priiman.i kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo ll‘* ’*r. » lt) K) ,?! lt-
® vai. ryto ik* 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S rytn iki 2 vai. po p»etq. ŽIŪKO jė b.’li°’i:t SVOlktl.

V VF.DfJAS: JONAS ADOMONIS

Soturdcry s Featjre

Clyde Perk Handicap
S 13,030 Added

F#r Pire? Y-ar Old? and Older 
dlMSut t Mile i 1/1G on the Torf

y -noriai Day Focture. Mcy 30
Tcmasello Mgmoriel 

Hcntdiccp 
SIC,'*00 ArHed

For Pn-ee Yea- OTds 
«bni 1 Mite & 1 /IS on the Torf

fžžč DAY hns >4 <H£VR3LfcTS urven Away FREE

Išrinko 8 delegatus

I ietuvių Dar bininkų Dr- 
-io? 21 kuopa gegužės 21 d. 
suvirinkime išrinko 8 dele
gatus vykti į draugijos sky
rių atstovų suvažiavimą, ku- 
ris bus gegužės 28 d. Paknių 
vasarvietėje prie Thomp
son, Conn.

Lembertas jau namie

Pranas Lembeitas, ku
liam Carney ligoninėj pada-

TAUPYK DAUG 8 $ $ $ JGSy KURO IŠLAIDOSE
luie t ią. automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš-
Kai įreng , v.son i> . n eini- ir 275 gal. aliejaus tanku

LŽ SPECIALINę KAINĄ $275.00

B
a

I »

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ S 
a t
• Draudžiame nuo

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, M ASS.

Nakti. Si 
tadieniais
Nau.i i s.; 
pagrindu.

GĖRIAI SIAS ALIEJUS KERPI 
Ii CENTŲ UŽ GALIONĄ

polio, viso- ♦ 
{ <ių kitokių ligų ir nuo neiai-} 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..{ 
{V’isais insurance reikalais } 
{ creiptis:

24 V.-.', r,d’.: nemokamas aliejaus pečių 

ap; ;,! • avimas visiems mūsų reguliariš- 
ki< ms aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL C0.
r» DORSET DORCHESTER 

Tia lieniai*; ir šven- /''•I? z* TO/i f
SAUKIT O h b-lZUl
oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš

H
i

•eptu‘

i

------------------ i
N E .M O h A M A S f KA IN A VIM AS

BRONIS KONTRIM
Justice of tnel’eare—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. A N 8-1761 ir A N 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADNVAY 
South ltoston. Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

r Td-y++tf
I i * •

: * Dažau ir Taisau -i*- «

--------}
► Namus iš lauko ir viduje.
> Lipdau popierius ir taisaus 
£ viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią
* medžiagą.

[ he Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

1 n-n tji.Lri vaMvs. ’$nRdome gydytoju reo- r-r-tp v-;.-.-,,, gatavus vaistus.
Juro-e vpi-'tii j,- < o.iminu persiuntimui i Lietuvą ir kl-

• tus kva- . i ain peniciliną, streptomieir.a rimifoną ir vai- 
j stu nuo ’• urratizmo. •’trsvio. strėnų vėlimo ir kitu ligų.

reik v^i- tu —eikit i liet avišką vaistine 
Sav ■ -nanud 1., Rosengard. R- S.. Reg. Pharm..

• 382a W LRO\THTA>. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
T-h fonas \N 8-6020

•I Nuo 9 n •. iki S \,>j v.-:k išskvru® Šventadienine, ir sekmad-

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

t-t
inijrnnnmiJJHHn,

: Charles J. Kay
{ LIETUVIS

J Plumbing—Hraiinjt—Gas—Oil j■
I Gazo Šilimą permainjti $275 ■ 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET!

DORCHESTER 25, MASS.
raraf

Ketvirtis & Co.
—JEHELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
.lūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel A N 8-4649

Flood Sqare 
Hardvcare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
82S. EAST BRO.ADAVVr' 
SOUTH BOSTON. M ASS. 
TELEFONAS AN S-4118

Benjamin .Moore Dažai 
Popieros Sienoms

. Stiklas Langams
I. Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




