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NATO Valstybės Tariasi^ 
Graikijos Sostinėje

Penkiolikos Valstybių Atstovai Tarsis Apie Berlyno Klau
simą; Europos Valstybes Nori Išsiaiškinti Atominių 

Ginklų Naudojimo Sąlygas; Amerikos Preziden
tas Galutinis Sprendėjas.

Atenuose nuo gegužes 3 Piketininkai Buvo
iki 6 d. posėdžiaus NATO 
kariškos sąjungos užsienių ' 
reikalų ministeriai. Aptaria
mųjų reikalų tarpe yra eilė 
svarbių tarptautinės politi- . ..
kos klausimų. Šiame NATO nlas 'aises Baltuosiuose Rū- 
valstybių pasitarime pirmo- muose’ J kulias buvo pa- 
je vietoje vra Berlyno klau-'kviesta daug mokslininkų, 
simas, nes jeigu dėl Berlyno' rašytojų, žurnalistų ir beveik 
kiltų susikirtimas, visos pen- visai nebuvo politikos žmo- 
kiolika NATo valstybių būtų! nki

Pakviesti Vaišių
Prezidentas Kennedy ba

landžio 29 d. suruošė šau-

NOKI PRALENKTI

Stan Mūšiai, žaidžiąs St. 

Louis (ardinals. jau turi 

5,793 punktus. Jam dar rei

kia pataikyti 70 kartų, ir jis 

pasieks Ty Cob rekordą.

VĖL LAIMĖJO DĖKINGAS PAUKŠTELIS

N'ew Yorke gaisro metu dū
mais apsvaigusi papūga at
sitūpė ant ugniagesio Ro
bertu Jef iries šalmo ir tuo 
būdu išsigelbėjo nuo mir
ties. Po to ugniagesis ir pa
pūga tapo geri draugai.

Atominiai Amerikos Bandymai 
Susilaukė Protestų

Amerikos Atominia: Bandymai Christmas ir Johnston Sa
lose Sukėlė Nemažai Protestų- Bet Ne Tiek, Kiek 

Laukta; Du Bandymai Jau Padaryti. Ruošiamasi
Sprogdinti Galinga Bombą Aukštyje.

Glosto Palei Plauką 
Biznio Atstovus

į konfliktą Įtrauktos. Tuo 
reikalu Amerikos valstybės 
sekretorius painfoimuos są

Tarpe moKslininkų buvo 
49 Nobelio dovaną laimėję 
mokslininkai, jų tarpe dr.

jungininkus apie pasitari-į Linus C. Pauling, kuris die- 
mus, kuriuos jis turėjo su J ną prieš tai ir vaišių dieną
Sovietų ambasadorium Wa- 
nin.

piketavo prezidento ramus
dėl atominių sprogdinimų

Kitas klausimas, kuris jau', Pacifike. Kitas mokslinin-

Suomi; tino Oksanen. 31 m. 
am/.., trečią kartą laimėjo 
26 mylių 3X7 jardų bėgimo 
varžybas Bostone. Tą atstu
mą jis nubėgo per 2 valan
das 23 min. IX sekundes.

Prezidentas Kennedy šį 
pirmadienį kalbėjo Ameri
kos prekybos rimų atstovų 
suvažiavime sostinėje ir ta 
proga bandė nuraminti biz
nio atstovų tikiai ar tik ta
riamai reiškiamą baimę, kad

Praeitą savaitę Amerika 
pradėjo atominių ginklų 
bandymus Pacifike. Pirmie
ji bandymai buvo daromi 
metant bombas iš lėktuvų 
prie anglų Christmas salų. Šį 
pirmadienį išleistas įspėji
mas laivams vengti Johns
ton aslų, nes ten ruošiamasi 
daryli naujus sprogdinimus, 
jų tarpe ir sprogdinimą, la
bai galingos bombos dideli

Londone Tariasi Anglų ftlacmillan Vokiečiai Tariasi
CENTO Vadovai Lankėsi Amerikoje Berlyno Klausimu

buvo NATO valstybių apta- kas, kvakeris dr. Clarence E. merikos valstybės sekreto- 
riamas, bus išaiškinimas,. Picket irgi iš piketų linijos! rius D. Rusk, nore Amerika 
kuomet ir kokiomis sąlygo- atvyko tiesiai i vaišes. Vai-'i tą karišką sąjungą tiesio-au
mis NATO valstybės panau-i ba¥o jr dr. Robert Op. 
(lotų atominius ginklus, jei! heilne atominės bom- 
įskiltų karas. Tuo klausimu „Wvas„ dėl kurjo aiki.
jau buvo aptanarnos kelios my5gS })UVO kilę nesusipra 
galimybes. Greičiausia bus .j" 
ir vėl nusistatyta- kad atomi- * 
niai ginklai bus vartojami 
visoms NATO valstybėms 
susitarus, jei tik pasitari
mams būtų laiko, bet galuti
nai sprendimas priklausytų Sovietų mokslininkas dr. 
nuo Amerikos prezidento, i A. N. Studickij paskelbė 
kuris tik vienas gali duoti į žurnale “Viestnik Akademi- 
Įsakymą atominius ginklus, jį Nauk“ straipsni apie A- 
vartoti. Europos valstybės menkos medicinos 
norėtų, kad ir jų balsas bū

Sovietų Gydytojas 
Giria Ameriką

mokslo 
pažangą ir apie patogumus,

tų imamas dėmesin tų gink
lų naudojime.

Vakarinė Vokietija ypač 
reiškia didelio susidomėji
mo dėl galimo atominių 
ginklų panaudojimo, jei iš
kiltų Europoje karas. Vokie
tija yra pirmoje fronto lini
joje, todėl suprantama jos 
noras turėti baltą tų ginklų 
vartojime.

Prancūzija siekia įsigyti 
nuosavų atominių ginklų.
Kalbama, kad prancūzai jau 
turi ar greit darys vandeni
lio bombos bandymą. Be to, 
prancūzai norėtų nusipirk
ti atominių ginklų iš Amen-\pr()fCSOriai Prieš 
kos, buvo net kalbų, kad 
Plrancūzijos vyriausybė su
tiktų išleisti 500 milionų do
lerių atominiams ginklams 
pirkti. Klausimas tebėra ga
lutinai neišspręęstas.

vyriausybė nūn pradės vis. 
iabiau kištis į biznio gyve-'me aukštyje. Bomba bus is- 
nimą ir, kaip plieno kainų sprogdinu išbandymui susi-

siekimo priemonių, kaip ra
dijo ir pan.

Prezidentas sakė biznio Amerikos atominiai ban- 
atstovų suvažiavimui, kad i^ymai iššaukė nemažai pro- 
laikas nustoti mėtytis akme-

atsitikime, bandys diktuoti

Londone tariasi “Cento“ '■ Anglijos ministeriu pirmi- Vokietijos ministeriu pir- 
kariškos sąjungos nariai. Pa- trinkas Harold Macmillan mininkas dr. K. Adenaueris 
sitarimuose dalyvauja ir A- pereitos savaitės gale buvo poilsiauja Italijoj. Ten jį 

atvykęs Amerikon ir turėjo aplankė du Vokietijos mi- 
eilę pasitarimų su preziden- nisteriai, užs. reikalų minis- 
tu Kennedy ir jo bendradar-J teris dr. Schroeder ir dr. H. 
biais. Po pasitarimų buvo Krone, ministeris be portfe- 
paskelbtas pianešimas, iš Bo. Vokiečių vyriausybės! 
kurio sužinome, kad Ameri- nariai su vadu nori išsiaiš- 
kos ir Anglijos vadai sutik- kinti galutinai, ar Vokietijai

giniai neįeina. Sąjunga jun
gia Angliją, Iraną, Pakista
ną ir Turkiją. Seniau ta ka
riška sąjunga vadinosi Bag
dado sąjunga

Turkija, Pakistanas ir Ira
nas siūlė, kad Amerikos ir 
Anglijos kariuomenė, kartu 
su kitų trijų tos sąjungos na

i tų pasimatyti su Chruščiovu, priimtinas yra 
planas Berlyno

Amerikos
klausimui

nimis ir visiems reikia vie
ningai dirbti, kad Amerikos 
ūkiškas gyvenimas pagyvė
tų ir geriau patenkintų var
totojų, darbininkų ir pačių 
biznierių interesus.

Prezidentas pabrėžė, kad 
biznio, vyriausybės ir dir-

jei būtu pagrindo tikėtis.
kad toks pasimatymas pasi- ‘ spręsti. Pagal Amerikos siū- 
tamaus taikos ir susipratimo lymą rasams. rytinė Vokieti- 
reikalui; deiybos su rusais ja būtų atstovaujama tarp- 

rių karo pajėgomis, saugotų bus tęsiamos Berlyno ir ki- tautinėj organizacijoj, kuri 
Viduriniųjų Rytų valstybes tiems klausimams spręsti;' prižiūrėtų Berlyno miesto
nuo galimo rusų puolimo,: Anglijos vadas painformavo susisiekimą su vakarine Vo-į Prekybos rūmų atstovų 
bet nei Amerika, nei Angli- Amerika, kaip sekasi dery- ja. ................... suvažiavime buvo pakarto-• A    __  • A • _ T T • * 1 ' - - _ - _ - . _ .. A 1 -9 o ’ja tam nepritaria. Kariška bos dėl Anglijos prisidėjimo Amerikos pasiūlymai Vo- 
jėga yra paruošta NATO j prie būsimos Europos muitų kietijoj buvo sukėlę daug

testų, bet toli gražu ne tiek, 
kiek buvo laukta. Mat, dau
gelis žmonių supranta, kad 
Amerikos bandymai yra tik 
atsakymas į rusų pernai ru
denį darytus bandymus. 
Kiek daugiau pr^^stų gir
disi Japonijoj, Anglijoj ir 
pačioj Amerikoj, kur pacifi-

bančiųjų interesai nėra prie-1 s^n^° nusistatymo žmones 
šingi, visi yra suinteresuoti, Į {ra J pnešmgi atominiams 
kad Amerikos ūkis klestėtų bandymams. Šiaip jau tik
ir kad darbai gerai eitų. 

Prezidentas reiškė vilties,
kad 1992 metai bus rekordi
niai ūkio gyvenime ir bus 
visam kraštui naudingi.

tinai prasitarta, kad vyriau
sybė kišasi ne į savo reikalą,

valstybių, o Viduriniesiems unijos, dėl ko deiybos atsi- protestų ir nepasitenkinimo, kai ji bando diktuoti pra- 
x------ 1------ .. • - -- monininkams kainas. Vie

nas kalbėtojas pabrėžė, kad 
ribos tarp vyriausybės ir 

■ teisių ir pareigų yra nusitry

kokius^ Amerikos mokslinin! tarpukare naujins Briuselyje gegužės

kai turi daiyli tyrinėjimus ir
IIIVO. ;

das išvyko į Kanadą.

jėgos skaitomos užtenka- 8 dieną. Kristus Kėlėsi
m°s. iš Amerikos Anglijos va- Leninas Su Mumis!bandymus. Dr. Studickij sa ____________________

ko, kad Amerikos moksli-1 • r» >
ninkai turi naujausius įren.\ Diktatoriaus Franko 
gimus, geras pastatus ir mo
derniškiausias laboratorijas 
savo darbui ir ta proga ragi
na sovietų vyriausybę ne- 
švkštauti medicinos moks
lui lėšų, juo labiau, kad sa
vo programoj komunistų

Sveikata Šlubuoja
KOSMONAUTAS TARSIS Pravoslavų bažnyčia Ve- 

SU ASTRONAUTU lykas šventė balandžio 29 d.
______  Iš Maskvos praneša, kad ten

majo- komunistai visui- netoli cerkIspanijos diktatorius F. Rusų kosmonautai 
Franko per Kalėdas susižei- ras Titov, apskridęs erdvėje vių iškėlė savo vėliavas su 
dė ir nuo to laiko serga, ar! žemę 17 kartų, atvyko į A- užrašais ’ Leninas Su
negaluoja. Diktatorius susi
žeidė medžioklėje, kai jo 

partija įrašė gražių pažadų Į šautuve šovinys išsprogo ir
piliečiam^* po 20 metų išvys-1 ii sužeidė. Nuo to laiko dik-j Glenn- kui r** neseniai ap 
tyti medicinos mokslą.

NEMOKAMAS NEGRŲ
GABENIMAS Į ŠIAURĘ!

New Orlenas segergacijos 
šalininkai sugalvojo naują 
būdą kovoti prieš šiaurinių 
valstijų segregacijos kriti
kams įgelti. Jie samdo auto
busus ir veža nemokamai ne
grus, kurie nori, į šiaurinių 
valstijų miestus apsigyventi.

Mu

kelių kraštų vyriausybės pa
reiškė protestus ir pageida
vimus, kad atominiai bandy
mai būtų sulaikyti. Panašiai 
pasisakė ir JT organizacijos 
generalinis sekretorius U 
Thant.

Ispanų Darbininkai 
Griebėsi Streiko

Asturijos provincijos an
gliakasiai Ispanijoj jau tę- 
sią streiką dvi savaites rei
kalaudami pakelti uždar
bius. Diktatūrinės vyriausy
bės atstovai pažadėjo pakel
ti pždarbius, bet darbinin
kai atsisakė patikėti paža
dais ir reikalavo, kad darbi
ninkų uždarbiai būtų tuoj 
pat pakelti, kitaip streikas 
bus tęsiamas iki laimėjimo.

Asturijos anglių kasyklo
se streikuoja 18,000 anglia
kasių, o streikui užsitęsus 

, . . . ,.. , , dvi savaites jau nedirba vi-
Pakistanas ir Anglija, daly- provincijoj apie 30,000 
vaujant Amerikos atstovui) darbininkų, kurių dirbtuvės

nusios ir gerai būtų jas at
žymėti iš naujo, kad visi ži
notų, ka kas gali daryti.

Visi tie pasiaiškinimai iš
kilo iš plieno kainų pakėli- 

1 mo sutrukdymo. . .

meriką ir sako. kad jis turis mis!“, o cerkvėse vyravo šū- PAKISTANAS NORI 
daug ka nakalbėti su Ame- kis ' Kristus kėlės, tikrai kė- 
rikos astronautu pulkininku les. MODERNIŠKŲ GINKLŲ

Kadangi Maskvoje baž-’w v..»-1U1VIIII. «|z-į .. “ . .- . Pradėjus Londone posė-
torius mažai bepasirodo i skrido žemę erdvėje tris kar- n-vclH, nedaug, tai jos ouvo džiautj CENTO valstvbių
ešumoje, retai tedalyvauja' tus. Maj. Titov atvyko čia Pe,'Plklytos tikinčiųjų bet (Iranas, Turkija,

_ _______________ = i ____ • ..i- i i.„i- is to sunku snresti. kmk _ . . \ ’
tatoi
viešumoje,---------------„--------— ---------...
ministeriu kabineto posė- dalyvauti "Erdvės kelionių',1? to sunku spięsti, kiek 
džiuos ir, kaip praneša “N.' komiteto“ sukviestame šuva-1 t^a f«ar yra stipri Mask

vos gyventojų tarpe, juo la
biau, kad Velykos yra tradi
cinė šventė, kuri vilioja ir 
nepraktikuojančius tikybą 
žmones.

Parumą Parapijoms Y. Times“, valstybės reika-jžiavime.
_____  lai nuo to nukenčia, nes be

Amerikos Universitetų diktatoriaus sprendimo nie
Profesorių draugija savo 
metiniame suvažiavime Chi-

kas nesidaro. Ispanijos dik
tatorius jau yra 70 metų am

cagoje pakartotinai pasisakė žiaus ir valdo kraštą jau 23 
prieš skyrimą lėšų iš federa- metai, 
linio ir valstijų iždo tikybi
nių organizacijų išlaikomom 
mokyklom remti. Profeso
riai turėjo galvoje aukštes
nes ir aukštąsias mokyklas, i

POSĖDŽIAVO ALT IR 
VLIK’o VADOVYBĖS

kurias išlaiko įvairios baž-
Amerikos Lietuvių Tary

bos prezidiumas (L. šimu
tis, dr. P. Grigaitis, E. Bart
kus ir M. Vaidyla) balan-

nycios
Klausimas dėl šelpimo

valstybės pinigais parapiji- į džio 28 ir 29 d. tarėsi Nevv 
Tokia * kelionė 7’rienaffaia.11^ ir kitokilJ tikybinių or-! Yorke su VLIK’o vadovybe, 

kelia nepasitenkinimo šiau ganizacijų išlaikomų mo- Aptarti tantykiai tarp tų 
rinų valstijų miestuose, kur kykly dabar. plačiai visur
ir taip yra bedarbių, o todėl aptariamas, ir universitetų 
atvežtieji iš pietų negrai ne- profesorių pasisakymas yra i turėjo pasitarimus 
lengvai susirando darbi. sartis tame ginče. ‘viais ir estais.

dviejų organizacijų.
Ta proga ALT vadovybė 

su lat-

D. T. ŠEITLOV

Kas su juo atsitiko Niki
tai valdžią pasigrobus Ru
sijoj. žinių yra paduota an
trame puslapy j apžvalgoje.

LENINO TAIKOS
DOVANA NKRUMAI

Maskva skelbia, kad Le
nino “taikos dovana“, se
niau vadinama “Stalino do
vana“, už 1961 metus su
teikta Afrikos Ghana res
publikos prezidentui Nkru- 
mai ir... menininkui Pablo 
Picasso, gyvenančiam Pran
cūzijoj.

Pablo Picasso, garsus dai
lininkas, prie taikos prisi
dėjo tuo, kad nupiešė riebų 
balandį.
duoti taiką.

Pakistano kariškas diktato
rius Ayoub Khan sakė, kad 
CENTO kariška sąjunga tu
ri gauti moderniškų ginklų, 
be kurių ji negali rimtai gal
voti apie gynimąsi. Be mo
derniškų ginklų, sako dikta
torius, tą sąjungą reikėtų 
vadinti ne kariška sąjunga, 
bet kaip nors kitaip . ..

SAUKIA METINI

ALT SUVAŽIAVIMĄ

sustojo dėl anglių trūkumo.
Ispanijos ūkiškas gyveni

mas yra žymiai pagerėjęs iš 
dalies dėl Amerikos ūkiškos 
pagalbos, kurią Ispanija 
gauna iš Amerikos už kariš
kas bazes ir kaip sąjunginin
kas galimame kare. Bet dar
bininkų gyvenimas yra la
bai skurdus ir Asturijos an
gliakasiai griebėsi “nelega- 
liško” streiko, kad savo gy
venimą pagerintų.

Liepos 28 ir 29 dienomis Į DAUGIAU PAGALBOS
Chicagoje šaukiamas Ame-Į 
rikos Lietuvių Tarybos su- 
važiavvimas. kuris svarstys 
įvairius einamus reikalus ir, 
be abejonės, aptars ir dabar 

kuris tūrėjo vaiz: keliamą “reformų klausi- 
mą

Valstybės pasekretoris W. 
Bali užtikrino, kad Pietinis 
Vietnamas gaus iš Amerikos 
daugiau pagalb' kovai 
prieš komunistų partizanus 
iš Šiaurinio Vietnamo.
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Tautvaišienės raportas
.tos jo knyga 'Sovietų Sąjungos PARTINIŲ KOMUNISTŲ
užsienių politika,* kuri ką tik 
buvo išėjusi i- spaudos.

Liepos 15 d.—sula

40 MILIONŲ
Nuo savęs norime paste

bėti, kad ix) to, kai Šalčius 
pradėjo uoliai "Laisvėje

Komunistų parti jos nario bendradarbiauti, nebėra ko!_ - •   _ • 1  - Vv Aair'. «*• Alltzv i/V

nufotografuoti, ji rodė ir pasakė savo pranešime, bet daug ■ 
dalykų nutylėjo, o gal ir turėjo nutylėti, o todėl jos par
vežti Įspūdžiai susilaukė, ~alia pagyrimų ir dolerinių au
kų, nemažai kritiškų pastabų ir išmetinėjimų. Tokie ra-

Atominiai bandymai
tija yra Kinijos - 17 milio- komunistams, pakliūsi visas p trečiadieni :
nų. antroj vietoj yra Sovietų ! jų žabangos. Amerikos mokslinu

Kas savaite
sovietu armijos generalitetoI -; ir pervestas į at -argą.

Liepos mėnesi atsisakė gydv- S-gos komunistų partija, ku
lti Kremliaus iigoninėj vidurių ri turi narių 9,716.000. tre-

Si šeštadieni klube 
"era vakarienė

GARDNER, MASS. išsprogdino pirmąją atomi
nę bombą ore po virš trijų

karišką galybę, negu Mas- 
au. kva. kad ji neturėtų pagun-

mokslininkai l‘°5 2T® lebti »
bą. i iktai turint jėgą gah-

metų susilaikymo nuo tos rū
mą nuo .Maskvos apaštalų 
agresijos apsisaugoti. Kam 
tasneaišku, tas t is dar nesu-

tijos sritis prievartos dalbų dk bti.
Visai kitoki raix>rtą Amerikos lietuviams pateikė H

Tautvaišienė, viena iš 1941 metų tremtinių, kuri buvo iš- instituto vedėju. .vx»o 
vežta su vyru i Altajaus kraštą, o 1942 metais buvo pasiųs- nuo -^IasKVOS- 
ta Į tolimą šiaurę dirbti žuvų pramonėje Lenos upės žio
tyse. H. Tautvaišienės raportas apima tik kelių mėnesių 
laikotarpi ir dabar, kai rusų bolševikų kosmonautai skrai
do padangėmis, primena už Sovietijos ribų gyvenantiems 
žmonėms, kokiu būdu rusų komunistai kūrė ir statė savo 
šlovingąsias Įmones tolimoje šiaurėje ir kokie tipai tą 
statybą vykdė vergų kruvinu darbu.

Frunzę Kirgizų respublikos 
Mokslų Akademijos ekonominio 

kilomet-

1958 m. kovo mėn.—oficialiai 
jam atimta teisė gydytis Krem
liaus ligoninėj.

Birželio mėn. — paskirtas 
ekonominio instituto vedėjo pa
dėjėju.

Gruodžio mėn.—Visi jo raštai 
išimti iš visų bibliotekų pagal

sies ginklų bandvmo atmos- - u *•r r> • - u i prato Maskvinių valdovų ti-ferote. Po pirmojo bandvmo, J . . .v *j - - i •/ krosios prigimties,eit seke ir kitas. Bandy- ■ 1 *
vai. vak. Lietuvių Piliečių mai bus tęsiami gal pora mė-! ,

Jube bus šv. Petro ir Povi- nėšių, iki numatyti išbandy-' e menu 
komunistų partijos Io Dr-jos velykinė vakarienė, ti ginklai bus patikrinti. I i; madieni, balandžio 23

A-ginklų bandymų atnau-j d- Amerikos mokslininkų 
tinimas yra tiesioginė rusų J paleista raketa i mėnuli, pa

ti vienintelę Garanery lietu- melo išdava. Per 3 metus di-p^ė mūsų žemės kaimyną 
is- vių pašalpinę draugiją. džiosios valstybės buvo susi- ir myrių per valandą

6
Kh

ŠĮ šeštadieni, gegužės 5 d., greitmunistų painios tun i o mi
lioną narių.

Nekomunistiniuose kraš
tuose
daugiausia narių turi Indo- Komitetas kviečia visus at- 
nezijoj — 1.700,000, Italijoj si.ankyti ir tuo būdu parem 
—1.500.000.

JAV registruotų komuni

Kiek lietuvių buvo išvežta iš Lietuvos prie prievartos Glaviito įsakymą.

tų skaičiuojama 8-10,000. Vakarienės komitete yra tarusios atominių ginklų vi-'gieitiu nukrito mėnulio pa- 
pirm. Y. \ išniauskas, Juška, šokius bandymus sulaikyti’; virsiu je.

iki rusai pernai rudeni deiy-' Raketa i mėnuli skrido 64 
bas dėl tokių ginklų bandy- valandas ir nulėkė 229-000

A ŠALČIUS ”VEIKIA‘

darbų plačioje Sovietijoje? Tikrų skaičių mes neturi
me. Bet žinome, kad 1941 metais birželio mėnesi per pir
muosius masinius lietuvių trėmimus komunistai išvežė iš 
Lietuvos 34,260 žmonių—suaugusių vyrų ir moterų, vaikų 
ir senelių. Tiek žmonių buvo išvežta bėgyje kelių trėmimo 
dienų. Kai rusai bolševikai grižo i Lietuvą 1944 metais, jie 
tęsė lietuvių gabenimą i prievartos darbus ir išgabeno jų 
keleriopai daugiau negu 1941 metais. Iš tų jau pokariniais 
metais Išgabentųjų dalis grižo Į Lietuvą, dalis išmirė trė
mimo žiauriose sąlygose, dalis buvo apgyvendinta trėmi
me fr kitose Rusijos dalyse “poselencų” teisėmis, o da 
lis ir dabar dar dirba prievartos darbus kasyklose, sovcho
zuose, miškų kirtimo darbuose, bet paliktieji dabar tik 
retai kur gyvena stovyklose. Kiek tokių lietuvių dar yra 
trėmime, skaičių neturime, bet nėra abejonės, kad jų yra 
daug, nes vien tik Komi “autonominės” respublikos žiau
riame klimate dar yra šimtai lietuvių negalinčių grižti nei 
Į savo gimtąjį kraštą, nei išsikelti gyventi Į kitas Sovietijos 
vietas.

Liūdniausias likimas ištiko tuos lietuvius, kurie 
dar 1941 metais buvo išvežti iš Lietuvos. Iš 34 tūkstančių 
išvežtų jvairau? amžiau? lietuvių neišliko gyvų nė dešina 
toji dalis. Mirtis nuo bado ir sunkaus darbo žiauriose kli
mato sąlygose tuos lietuvius išskynė ir tik vienas kitas, la
bai retas iš jų sugebėjo iškęsti visus tremties vargus ir 
grįžo j Lietuvą, o Į užsieni pateko, rodos, bene tik viena 
H. Tautvaišienė, kurios “raportas” dabar ir paskelbtas. 
Tai nėra S. Narkeliūnaitės aplaižytas ir “neutralus” pasa
kojimas- bet krauju ir ašaromis parašytas dokumentas 
apie dešimtu tūkstančiu mūsų tautiečių žiaurų likimą 
“pergalingo socializmo šalyje.” kur ant milionų žmonių 
kaulų išdygo nemažai komunizmo laimėjimu, kuriais nie
kam nedraudžiama gerėti-, bet kurių kilmė žinotina bent 
mums lietuviams. Itj rie toki svaru krau jo ir prakaito Įnašą 
Į tų laimėjimu pasiekima esame Įdėję. Pro tas aukas pra
eiti tylomis nevalia, tu užmiršti neturime teisės, kaip netu
rime užmiršti nė tu mūsų tautos budelių, kurie tą auką iš 
mūsų tautos išplėšė.

“Tautų kapinynas Sibiro tundroje,” paraše H. Tautvaišienė, 
išleido Amerikos IJ*-* >viu Socialdemokratų Sąjungos Literatūros 
Fondas. Kaina $1.25. 134 puslapiai. Prie knygutės yra pridėtas 
K. Bielinio pa pildymą- apie politiniu kalinių trėmimus caro lai
kais ir žemėlapis Sibiro -iaurės sričių.

1959 m. kovo mėn.—atimta 
teisė vadintis TSRS Mokslų 
Akademijos nariu-koresponden
tu.

"Darbininkas“ Nr. 30 ra
šo, kad Almus P. Šalčius ra-

Nakutis. Panevėžys, Kukau? 
kas. Nazarienė ir kt.

Vėl mirė keli lietuviai mų uždraudimo staiga nu- mylių, kol pasiekė mėnuli.
Tai nebuvo pirmas ban-Mirė Petronėlė Šapranaus- traukė ir tuoj pat pradėjo;

šo kongresmanams. kūne i- kaitė-Gužienė, 69 m. amž., savo didžiuosius bandymus, dymas numesti raketą ant 
nešė rezoliucijas Pabaltijo palikusi vyrą, sūnų ir 5 sese- Rusai, derybas vesdami, mėnulio. Jau kelis kartus 
valstybių išlaisvinimo reika- rjs — Liaudanskienę, Šiau- gerai pasiruošė atominių buvo daromi bandymai tą 
lu, ir rekomenduoja jiems čiūnienę, Nikšienę, jesakai- ginklų bandymams ir per padaryti, bet vis nesisekė. Ši 

i rrunze. pripažint^ k°munjstU rėži-tienę ir Pauliną (Lietuvoj); menesi laiko išsprogdino kartą mėnulis pasiektas, ra-
ėn_ Kirgizų respub- mus ^baltijo kraštuose, ati- < Ina Lešinskytė-Nalivaikie- apie 50 visokių bombų, vie- keta ten nukrito ir gal ka-

darvti JAI pasiuntinybes nė, 83 m., palikusi 2 sūnus ir ną net 58 megatonų (58 mi- da nors keliauninkai i mė- 
ir konsulatus Y ilniuje, Ry- 3 seseris. lionų tonų TNT sprogstamos nuli atras amerikiečiu rake-

Rugsėjo mėn.—Įsakyta per 10 
dienų apleisti butą Maskvoje ir 
priverstinai išsiųstas į Frunzę.

Spalis mėn 
likos kompartijos sekretorius 
Razzakovas įsako pasiųsti Sepi- 
lovą dirbti į kolchozą, nuo ko Še- 
pilovas atsisako.

Kas bus lapkričio ar gruodžio 
mėnesį?”

Ką Chruščiovas padarė

goję ir Taline, nes Jun gt. A- 
merikos Valstybėms tik šis 
kelias tėra tikras i Pabaltijo 
bvlos sprendimą. Siūlo kul
tūrini bendradarbiavimą tar
pe JAV ir tu trijų respubli-

su šepilovu po 1959 metų kų.
galo, laiške nesakoma. Ar į jjg savo laiškus pasirašo 
jis kur koleroze žąsis gano, laikraštininkas eksner-

Abi palaidotos 
kapuose.

Garniškis

MIAMI, FLA.

APŽVALGA
ŽMOGUS SOVIETIJOJE

Rusų socialdemokratų lei
džiamas žurnalas “Soc. Vie- 
stnik” paduoda Įdomų do
kumentą iš Sovietu Rusijos 
komunistinių vadų savitar
pinių santykių.

Šiauriečiai išvažiuoja
Iš šiaurės atvažiavę sve

Šv. Jono medžiagos galingumo!) tos sudužusius likučius mė- 
Toks rusų elgesys sukėlė nulyje. Rusai jau seniau nu- 

pasaulyje pasipiktinimo, bet siuntė vieną raketą į tą pati 
.Maskva i tai nekreipė jokio mėnuli, todėl dabar kažkur 
dėmesio. . . mėnulyje guli giliai Įsiknisu-

* sios i mėnulio paviršių dvi
raketos—rusų ir amerikie- 

ir A- čių- Jei mėnulyje būtų gy-
Rusai protestuoja

Po rusų apgavystės
ar Momroliioi avis daboia —r'T7T—Z ciai. pavasariui atėjus, lygmerikaturėjoatnaujintiato-'\^nt^ll’JletoI\1^^eclHsu-

Pabaltijo kraštų reika- paukščiai grižta Į savo gy- minių rinklų bandymus, nes Slla”k? var?u džiaugtųsi. .. 
lais (A neusman specializ- venįmo vietas. Mus aplankė kitaip buvo pavojaus, kad

tikras Tiesa io ne«ušaudė in Ba]tIC affan^>- ir sudiev pasakė kanadie- rusai pasigamins prašmatne-
. -■ L v.-?.. j/ kuose duoda adresą n Tujnvja su žmona ir snių bombų, kas būtų pavo-kaįn Stalinas ta būtų pada
ręs, bet kiek išsity čio jimo ir 
keršto! Taip atsitiko aukš-

___ i__ a. nj
Meamooat na., urvai tmccr.. ^eJia Rosenbergaitė, Saka- jmga Amerikos saugumui.

vičiai iš Laurence. Mass. Dabar Amerika daro tik
tam komunistų ponui, o ką vusiu užsieniu reikalu mini- Galutiai išvažiavo i Wor- tai tą, ką rusai dai ė peniai 
kalbėti, jei valdžia turi rei- steriu. o šiaip sau eiliniu pi- cesteri savo vaikų ir senu rudeni, Oet rusai turi akis 
kalą su eiliniu žmogumi, ne liečiu? draugų aplankyti.
generolu ir daktaru- ne bu- N. Y. L. J. Stasiulis

pajautimo”, jį užmušdavo. Da
bar Sovietų Sąjungoje žmogaus 
gyvybė aukščiau vertinama, bet 
ar vertinamas žmogaus asmuo?

Birželio 18 ir 24 dd. komu
nistų partijos centro komiteto 
-••kretorius, narys koresponden
tai TSRS Mokslų Akademijos,

Dar neužmiršome, kaipi|WI,eroto!I majoras, .kf(non,ij^
1957 metais dabartinis So 
vietinės Rusijos valdo
vas Chruščiovas apsidirbo 
su “antipartiniais komunis
tais” partijos vadovybėje ir 
išblaškė Molotovo, Malen
kovo grupę po platųjį kraš
tą. “Antipartinėj” grupėje

1'mokslų daktaras Dimitrij Trofi
nio vič šepilov kalbėjo prezidiu- 

i mo posėdyje, o paskui ir kom- 
J partijos centro komiteto plenu
me nrieš pirmąjį partijos sekre
torių N. S. Chruščiovą, bet nei 
jam. nei ministerių pirmininkui 
(Bulganinui), nei aukščiausio 
sovieto prezidiumo pirmininkui 
t Vorošolivui), nei milžiniškai

« buvo ir šepilovas, buvęs So- 
- vietijos užsienių reikalų mi-l

nisteris. Apie jo likimą nie-jprezjfjjumo daugumai nepavyko 
ko nebuvo žinoma, bet da-Į p;t«j<jrt i Chruščiovą žemės ūkio 
barį užsieni pateko šepilo-įmjnjsteriu. ‘Sąmokslas’ buvo a- 
vo asmeninių draugų Mas-. tMenjrtas ir prarytas nepavo- 
kvoje platinamas laiškas, isjjinjrn. Norisi papasakoti komu- 
kurio sužinome, koks liki- njzmo šalininkams Vakaruose 
mas ištiko tą komunistų va-jkaip atkeršyta, imant Se-

Virtuvė 

Yra Jūsų 

Ofisas

dą. Laiške rašoma
•‘Tas, kas kada nors pasisakė!

pilovo pavyzdį.
Liepos 3 d. išmestas iš kom-

prieš Staliną savo gyvybe ap- partijos prezidiumo.
mokėdavo “netekimą politinio Liepos 7 d.—išimta iš apyvar-

0 TELEFONAS VIRTUVU DARO J! PATOGIU
Argi nėra protinga įvesti telefo no pratęsimą į ruimą, kur Jus 
praleidžiate tiek darbščių valandų? Jus padarysit daugiau ir per 
trumpesnį laiką, ir turėsit malon ūmo prie to savo darbo.
Užsisakykit telefono pratęsimą savo virtuvei šiandien pat iš Te
lefono Biznio Ofiso.

UEW EN8LAND (®) TELEPNORE

dėl to protestuoti. Rusai net 
šaukia, kad atominių bombų 
bandymas Pacifike yra •'kri
minalas prieš žmoniją.” Tai
gi- ne daugiau ir ne mažiau! 

Atrodo, kad veidmainia-

Amei ikos raketa mėnuli 
pasiekė, bet raketoje Įreng
ta televizija dėl kažkokios 
priežasties sugedo ir nesiun
tė Į žemę nuotraukų, todėl 
dar šiais metais bus siunčia
ma panaši raketa, iš kurios 
laukiama mėnulio paviršiaus 
nuotraukų.

Vietname

Taro 5 ir 6 tūkstančių 
. . !JAV kariu padeda pietiniam

vtmo srityje rusų niekas ne-|vietnamui kariauti prieš 20
gali pralenkti ir nepralenks.].

Šituo žvilgsniu bolše
vizmas yra nesumušamas ir, 
nepralenkiamas.

Bet ką mes čia Amerikoje 
žinome, tą žino ir visas pa-
ąulis, t-ent tie žmonės ku- 'komunistem7"ir''daW ~k£ 
ne non žinoti,, žino labai munjgtaį jau jaučiasi užten- 
irerai n-nisu protestą! jiems kamaj fti užkariauti ir 
didelio įspūdžio nedaro. . pietinj Vietnamą.
n • t ■ Amerikiečiu intervencijaProtestai pasaulyje . A ,* ,

į Vietnamo kovas nelieka 
Amerikos atominiai ban- nepastebėta Kinijoj ir So- 

, dymai sukėlė protestų ne tik vietijoj. Jau kalbama, kad 
veidmainių bolševikų valdo- kinų komunistai pasiuntė 
muose kraštuose, bet ir ki-; tūkstančius darbininku i La-

: ar 25 tūkstančius komunisti
nių partizanų tame krašte.

| Komunistiniai partizanai at
sirado iš šiaurinio Vietna
mo, kuris po prancūzų pra
laimėjimo buvo užleistas

tuose kraštuose, kur taikos 
šalininkai apgailestauja, tų 
ginklų bandymų atnaujini
mą. Kiek tuose protestuose 
yra maskvinės inspiracijos ir 
kiek širdingumo, nevisada 
yra aišku, bet nėra abejonės, 
kad daug širdingų žmonių 
kelia savo balsą prieš bran
duolinių ginklų bandymus.

Bet ir didžiausias pacifi
stas neturi atsakymo, kas 
būtų pasaulyje, jei rusai sa
vo atominiais ginklais vy
rautu pasaulyje?

Idiotiškas kai kieno šūkis, 
kad geriau “būti raudonu, 
negu lavonu” yra pasidavi
mo ir pralaimėjimo dvasios 
kūdikis ir tik silpnasmege- 
niams tokie šūkiai gali dary
ti Įtakos. Kas nori būti “rau
donu.” gali nusidažvti ir be 
atominės bombos grėsmės, 
bet klauptis prieš bombą 
mosikuojančius Maskvos va
dovus gali tik bailiai ir žmo
gišką vertę praradę asme
nys. Gi pasauliui svarbu iš
vengti atominio karo, o dėl 
to būtina yra turėti didesnę

osą, kur kinų komunistai su
planavo pravesti kelią, kuris 
jungtų Kiniją su Laosu ir 
per Laosą su pietiniu Viet
namu.

Jei ta žinia pasitvrtins, 
tai bus tik laiko klausimas, 
kol kinai patys ar jų remia
mi šiauriniai vietnamiečiai 
pasirodys su stipresnėmis jė
gomis pietiniame Vietname 
ir Amerikai teks apsispręsti, 
ar turėti kitą Korėją, ar pa
sitraukti iš to krašto.

Yra vilties, kad Amerikos 
pagalba gali nulemti pieti
nio Vietnamo likimą pirma 
negu kinų komunistai suspės 
ten patys pasirodyti ar pa
siųsti savo pavadotojus iš 
šiaurinio Vietnamo.

J. D.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.



Nr.18, Gegužės 2, 1962 rvH.uf.i v nuMi/., Puslapis trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Ar Maikis nesuklydo istorijoj?

Balandžio 11d. Maikis aiškino 
tėvui senovėje žmones tikėjus, 
kad karalių valdžia esanti iš Die
vo malonės, bet prancūzų didžio
ji revoliucija, nukirsdama kara
liui Liudvikui XVI galvą, įro
džiusi, kad taip nėra.

Mano manymu, duotuoju at
veju Maikis priskiria prancūzų

kius; jis buvo nužudytas Lon
dono pilyje 1327 m. rugsėjo 21 
dieną. Ekzekuciją atliko karalie
nės mylimasis, kariuomenės va
das Lord Mortimer. Richardas 
II-sis buvo nužudytas Pontefract 
pilyje 1400 m. vasario 14 d. Tą 
nužudymą atliko Henry IV-sis 
su savo patarėjais.

Skotų karalienė Mary Stuart 
buvo nužudyta, nukertant jai 

i galvą, paliepus Anglijos karalie-revoliucijai pirmenybę karalių 
egzekucijoje nevisai teisėtai, nes1 nei Elzbietai I-jai, nes to reika-
toji pirmenybė priklauso Angli
jos maištininkams, trumpai 
prieš Oliver Cromwello viešpa
tavimo pradžią.

lavo parlamentas ir jos ministe
riai, kad tuo būdu panaikintų 
Romos katalikų kovos centrą, 
kuris kovojo prieš protestantus.

RESTORANAS ORE

Dvi gražuolės sėdi restorane Eye of tre Needle <>00 
pėdų virš žemės ir stebi didžiulę parodą, kuri šiomis 
dienomis atidaryta Seatlie. \Vash. Tas restoranas nuo
lat sukasi aplink. Paroda tęsis iki spalio vidurio.

Londone ir no šiai dienai sto
vi pilis, kuri dabar vadinasi 
"Bloody Tower*\ šioje pilyje 
daug princų ir kitokių didikų

Anglijos maištininkai kovojo j ^ar>" Stuart buvo nužudyta 
su Anglijos karalium Charles Į1 metais.
I-ju, ir 1648 m. jie prisiekė, kad
nugalėtą karalių jie atiduos 
teisti viešajam tesmui. Taip ir 
įvyko. Charles I-sis buvo maišti
ninkų nugalėtas, areštuotas, ir, nužudyta. Tarp įžymybių čia 
tik beliko sudaryti atitinkamą mirė viena iš Henry VIII-jo 
teismą jam teisti. Kad tai gali- žmonų, būtent Anne Boylen. 
ma būtų padaryti, reikėjo per- kuriai jis pats liepė galvą nu

Gegužes Pirmosirs nrcgap

W0RCESTERI0 NAUJIENOSl iaus Domaševičiaus, A. Mo- 
rauskio ir kitų vadovauja
mas. Vilnaus darbininkus 
pasekė kitų miestų — Šiau
lių, Panevėžio ir kt. darbi
ninkai. 1896 m. jau įvyksta 
slaptas to socialdemokratų 
sambūrio atstovų suvažiavi
mas, ir buvo įsteigta Lietu
vos Socialdemokratų parti
ja.

1903 m. ”Darbininkų Bal
so" Nr. 5 (12) vedamajame 
straipsny ”10 metų mūsų gy
venimo“ pasakyta:

’’Buvo susitvėrusios dvi drau
gystės, kurios darbavosi katra 
sau. Pirmą kartą juodvi susėjo 
1893 m. gegužės 1 d. Nuo to lai
ko galime skaityti pradžią mūsų 
judėjimo. Mieste pakilo kalbos. 
Ponai, kunigai pradėjo persekiot 
ką tik atsiradusius socialistus. 
Ir neužilgo prasidėjo areštai?*

Toliau taip rašoma:
"Žuvo toj kovoj daug mūsų 

draugų. Vieni jų mirė ištremti, 
kiti vargsta Sibiro tyruose ir 
skursta atsiskyrę nuo tėvynės, 
žūva, kenčia nauji žmonės, 
skaitlius kankinių auga, vienok 
ie kankinimai nesuturės judė-

Sandaros banketas
Sandaros 16 kuopos ban

ketui, kuris bus įš sekmadie
nį, gegužės 6 d. 1 vai popiet 
Lietuvių karo veteranų salėj 
(205 So. Quinsigamond A- 
ve., Shrewsbury), jau pasi
ruošta. Sandaros 7 kuopos 
(Bostone) pirm. Bronius Ba- 
jerčius apibūdins didžiojo 
poeto Maironio, nuo kurio 
gimimo šiemet sueina 100 
metų, darbus; dainuos Ona 
Dirvelienė ir J. Sabaliaus
kas. Jono Dirvelio muzika 
linksmins visus susirinku
sius.

Jau daug kas iš manęs įsi
gijo bilietus. Jų tarpe yra: 
B. ir J. Sviklos, Matuliai, E. 
Sinkevičius, Mažeikos, Jab
lonskiai, O. Tiškienė, Petru
ševičiai, Žilinskai ir kt Jo-

kų vasarnamy prie Bumo- 
coaut ežero. Jautėmės esą 
laive, nes vėjas buvo toks di
delis, kad ežero bangos lie
josi per namus. Audra pri
darė nemažai nuostolių val
džiai ir šiaip žmonėms.

Netikėtai aplankiau 
E. Mozūra i tienę

Balandžio 17 d. atvažia
vę su D. Mažeika i Bostoną, 
užėjome i Keleivio įstaigą ir 
čia, besikalbant su J. Januš
kai ir J. Sonda, atėjo Elena 
Mozuraitienė. Ji pasikvietė 
aplankyti. Pavaišino karališ
kai. Labai ačiū. Iš jos namų 
pasikalbėta su Jadvyga Tu
ma vičiene. Ji mus barė, 
kam mes ruošiame pramo
gas tuo pačiu metu, kai ir 
jos ruošia Bostone. Bet tai 
neišvengiamas dalykas dide-

nas Skcmiškis nupirko 4 bi- I4se kolonijose. O be to, mes 
lietus bostoniskiams. Ačiū nesutinkam gerbti "karalių 
11Ams ir karalienių“ — tokie daly

kai seniai išėjo iš mados. 
Mirė

Mirė Jonas Rimkus ir Pet
ras Adomaitis, stambus ūki
ninkas.

J. . Krasinskas

jiems:
Žuvo gaisre

Dažni gaisrai sukėlė i ko
J. Vlks

būti! Šiais metais sueina 70 me-majų diena paskirti darbi- . . .
kams ir paleistų lordų rūmus. Londone, tai siūlyčiau apsilanky- tų, kai Lietuvoje Vilniaus ninku sąjūdžio vienybės die- im<h - min m* jų varpis, ei r----- ------------------o-------
Tas buvo padaryta, išvaikant iš ti muziejuje, kuris yra vadina- darbininkai pirmą kartą at- na. Tos šventės metu turėjo ‘I.m . evargai nenu jper trumpą laiką degė net 6 
parlamento karaliaus šalininkus mas Madame Tussaud’s vardu, žymėjo tarptautinę darbi-būti daromos eitynės (de- nesugnausim baldų krautuvės ir daug na-

- - - ' “1 mų. Viename name sudegė

tvarkyti Anglijos parlamentą, 
kad jLs būtų palankus maištinin-

kirsti.
Jei kas turėtų progos

jas policiją ir ugniagesius.

ir paliekant vien maištininkų 
draugus (taip, kaip po gruodžio

Ten yra Įamžinta Mary Stuart ninku vienybei skiltą Gegu- monstracijos) ir reikalauja- J?? . ... . , ,
nužudvmo scena. Be to, tame žės I-sios dienos šventę. Ne- ma politiniu laisvių bei Sva- įezc ziai in it a r 

* pavergtai Lietuvai ir mums_ ------X------ —~----
kuriuos tikrai verta pamatyti, siau viešai tos dienos pami

nėti.

17 dienos maišto Lietuvoje, ka- muziejuje yra daug kitų dalykų, daug tada jų susirinko pu- landų darbo dienos. . . .
Lietuvos darbininkų judė- vlslems-da reikėjo išrinkti prezidentu 

Smetoną). Tas Anglijos parla
mento pertvarkymas istorijoje 
vadinamas "Priede’s purge‘‘. 
Po to jau nebuvo sunku sudaryti 
teismą, kuris karalių teistų ir 
pasmerktų jį mirti.

Charles I-sis buvo nuteistas, 
ir jam mirties sprendimas buvo 
įvykdytas, viešai nukertant gal
vą 1649 metais Whitehall, t. y. 
140 metų anksčiau prieš Bastili
jos sugriovimą.

Nužudžius Charles I-jį, maiš
tininkams dar teko tvarkytis su 
Charles Il-ju, ir tik su juo susi
tvarkius Oliver Cromwell galė
jo pasiskelbti Lordu Protekto
riumi.

Cromwell pradėjo valdyti 
Angliją labai puritoniškai, bet 
dėjo visas galimas pastangas, 
kad jo valdymas neišvirstų į ty- 
roniją.

Be Charles I-jo, kuris buvo 
"legaliai“ nubaustas mirti, Edu
ardas IV buvo nužudytas jo 
žmonai karalienei Izabelei įsa-

jimas trim? metams praslin- .Gegužės 1 d reikšminga 
Kaip žinome, 1889 m. Pa- kus taip pat Įsisavino tuos u.v?s. socialdemokratijos 

ryžiuje susirinko Įvairių ša- šūkius ir viešai pradėjo juos ’ V. ,Z!U1: J* paskatino dar
bų socialistinio sąjūdžio at- tą dieną demonstruoti, bet I Jin*nklJ? susiburti i social- 
stovai ir nutarė gegužės pir- Lietuvos darbininkų kovin- ‘emokratų sambūrį. 
______________________  go sąjūdžio pradžia yra ^ors gegužės 1 d. paskelb

iau? «enpxnč Tan m tos ldejos tėvynė yra JAV, 
dar.—nei io tinkama veikla, nei .. ’ ... . .* Rof Aia iunnis ma.. . . ’ liepos mėnesio pradžioje į-y®

žodis "bambizas“. Tai pravar- 1 _a?‘ . _ , , vyko Dūkšto miestely pirmas ^ar'X) švente1 yra skirta die-
džiavimo ir įžeidinėjimo žodis, v in.T\ ar\ . .. *. . akmenskaldžių streikas. Jis na ^gsejo pradžioje, 
vartojamas kataliku fanatiku ir 7^ ,nana’ p gal buvo pirmas streikas ir Bet lietuvių darbininkų
ypač kunigų, taikoma, pm.es-, ir . ................... tų metu cannc, Rust-

1871 m. sustreikavo Vii- 5TJ“ šiais metais,
liuje tabako apdirbimo dar- ^nk* 70 "?? t0

Oberlin, Ohio.
A. Zamžickas

Gerbiamas Redaktoriau,

Jūsų redaguojamo laikraščio 
Nr. 15 Maikio su tėvu pašneke
syje keletą kartų pavartotas

Jonas Šimkus, 70 metų amž.
Daug vajų

Turime daug vajų, aukų 
rinkliavų — stato namus, sa
les, tam reikalui kalėdoja lė
šas. Kur tik pasisuksi, vis 
girdi prašant aukų, aukų ir 
dar kartą aukų.

SAKALAS PATS Į NARVĄ 
NELENDA

NAUJAUSIOS KNYGOS

supranta ir numato momentu
tautams iš viso, o ypač evange- svarba ir keIiu^ kada ir kuriais joje 
likams reformatams Lietuvoje, reikalinga imtis Lietuvos laisvi-
Nepriklausomvbės laikais tas žo- . . ............... u.-,,., o...,v uu, , , .. _
,..................................... . mmo žygiu. Aito smeizejai. ra- > • • , • ,o-/ t * • laiko* kada u pradėta Lietu-dis jau visai mažai bebuvo gir- . 4 . . . .. . . . bininkai. 18 <4 m. Lentvariogmtojai jo neremti aukomis ir , . . , , . voje minėti,dimas. Mes nenorėtume būti į- laikraščiai. kurie tokius rašinius dya™. ?a,?,lko <la,c^
žeidinėjami ir nenorėtume, kad spausdin2, ne Lietuvos iaisvini mnkai lse’° Į streiką. 188 i
tas žodis būtų vartojamas ypač mui už tai bus
spaudoje.

Su pagarba
M. Tamulėnas

verti Chruščiovo padėkos.

K. J. Paulauskas
Racine, VVis.

Red. pastaba: M. Tamulėno 
minėtame pašnekesy Maikio tė
vas tenorėjo išsiaiškinti pasnin
kų prasmingumą, ir visai netu
rėta galvoje minties ką nors į- 
žeisti. Sutinkame, kad jis galėjo 
ir kitą žodį pavartoti nepasnin-

TAUTU KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos,
134 psl.. kaina $1.25.

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietas $5.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

Vilnis Nr. 81 graudingai 
rašo apie "vargšą poną Pil
ką“. Girdi, jo pagerbimas 
Chicagoj buvo menkas, o 
"jeigu Stasys Pilka būtų li
kęs Lietuvoje ir savo vaidy
binį talentą paskyręs Lietu
vos liaudžiai, nėra abejonės, 
kad jis būtų susilaukęs daug 
įspūdingesnio savo teatrinės 
darbuotės sukakties paminė
jimo, negu Chicagoje.“ 
Vilnies šiukšlyno šeiminin
kas siūlo Pilkai: "Argi ne
būtų geriau sugrįžti tėvynėn 
ir dirbti?“ Arba stoti "į kul
tūrini bendradarbiavimą, 
pažangiųjų lietuvių meni
nėj saviveikloj yra vietos 
geram skaičiui profesionalų 
artistų.“

Tas vergo dvasios rašei
va nesupranta, kad sakalas 
pats į narvą nelenda ir savo 
laisvės nė už jokius pinigus 
neparduoda. Laisvas norėjo 
ir nori būti ir Stasys Pilka, 
ir tuščios Maskvos davat
kos Vilnies pastangos kad ir 
riebiais "sandvičiais“ jį į 
savo gurbą įvilioti.

Vietos spauda rašo apie 
Argirdą Cibulskį iš Stam- 
fordo, kuris yra baigęs šv. 
Kryžiaus kolegiją ir dabar 
ruošiasi magistro laipsniui. 
Netrukus jis susituoks su 
Margarita M. Andrasi taip 
pat iš Stamfordo.

Svečiavome* pas Mitrikus
Balandžio 23 d. su V. Mit- 

riku ir Ignu Pigaga kelias 
valandas praleidome Mitri

NEW YORK, N.Y.m. streikavo Kaune metalo 
apbirbimo darbininkai, ir 
jau nuo tų metų streikų kas
met buvo Įvairiose Lietuvos 
vietose.

Šių dienų akimis žiūrint,

fia S. Kairys praleido 
Velykas

Prof. Steponas Kairys, ku
ris po kojos nupiovimo gy- 

Ko pjaunamės, dėl ko varžo- a™ m€>tų streikuojančių rei- vena sanatorijoj Smithtown 
mės? Kodėl tūli taip suskato šlavimai buvo labai kuklūs, miestely, Velykas praleido 
paskutiniuoju laiku pulti, niekiu- saikin^ J* tereikalavo 12- pas savo giminaičius Petmū- 
ti Amerikos Lietuviu Tarvba? 16 valandų darbo dieną su- nus. kūne nuostabiai nuo- 

T , . ,. , . trumpinti iki 11 valandų ir širdžiai profesoriumi rupi-
ba seniai veikia ir yra šiame

Gana nesantaikos!

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

šiek tiek padidinti atlygini- naši.
. . .. ,. .. . . . . .... .... mus, bet Rusijos caro vai- S.-Kairio aplankyti buvo
kaujant,ems pavadint,..bet. ankras e musų aukse,aus.a poht,- .f darbįaviams tie atvažiavę prof. J. Purinas
ra vertus, pagal Lietuvių kai- ne atstovybe. Jos vadai pirm. L. buy(> sukiH. su žmona iš Filadelfijos, P.

šimutis sekr. dr. P. Grigaitis ir ir to(lėi jįe buvo žiau- Šveikauskas su J. Sonda iš
1 1 ne riu smauja. >e nm ai ,^auf:jOTnjs policijos priemo- Bostono. S. ir J. Pakniai ir 

nėmis malšinami. kt- Visi džiaugėsi, kad pro-
................... ' 1899 m. Lietuvos- darbi- ūsorius atrodė gerokai su-

Ko bendruomenininkai kišasi njnkl, sąjūdžio 22 dalyviai 5 ^P^jęs ir vėl pajėgus rašy- 
tikėjimo žmogų“. Ta prasme ir į Alto darbų sritį? Ar jie neturi. ĮjUVO' įl<raį kalinami, o pas- ti.
Tėvas jį parartojo. į nemoka surasti kultūrinėj srity kui be įism0 SI$ren(jjmo bu-____________________________

darbo, kuriam Bendruomenė >ra vo jštremtį vįenį į RusįjOs
šiaurę, kiti i Sibirą. Taigi 
Lietuvos darbininkų sąjū

bos vadovą. Skardžiaus. Barz- 
duko ir I^aurinaičio paruoštą, žo
dis bambizas nėra Įžeidžiantis 
žodis: jis kilęs iš lotynų kalbos 
ir mūsuose reiškia ^reformatu

Bendruomenininkai. pagalvokit!
P. Vileišio žygis į Wachingto- 

ną sumurzino bendruomeninin- 
kus. ir dabar jie visaip stengiasi 
savo "griekus“ kitiems primesti 
ir tuo būdu apsivalyti.

Alto Vykdomąjį Komitetą pri
lygina nudėvėtiems ratams ir 
smerkia jo narius, sekretorių dr.

rūpinasi
reikalais.

Lietuvos laisvinimo

sukurta? Pagalvokite ir dirbkite s 
savo darbą!

A. Skudžinskienė

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova- 

džio dalyviams kruvini ke- "3 sa™ pažįstamam ar 
liai i Sibirą nuo seniai žino- draugui, tai atsiminkite, 
mi ir šių dienu Lietuvos kad geriausia dovana bus 

--------  _ žmonių nepamiršti, H. Taut- ši°® knygos:
Gerbiamas Redaktoriau, vaišienė? "Tautų kapinynas Stasio Michelsono “Lie- 
Ncriu atitaisyti klaidą. Sibiro tundroje“ api-ašyti. tuvių Išeivija Amerikoje,”

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s Į 
romanas IŠ Vinco Kudirkos i 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

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

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadwav. So. Boston 
27. Mass.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Ikaro sonata. romanas,
parašė Jurgis Gliaudą, 194 
psl., kaina minkštais virše
liais $1.50. kietais $2.00.

Rinktinė Nr. 9, strainsnių 
iš ivairiu laikraščiu rinkin- 
nvs. 80 nsl., kaina 75 centaL

Abi knv^as išleido Nidos 
Knvmi Klubas (1-2 Ladbno- 
ke Gardens, London, W II. 
Gr. Britain.)

LAURINCIUKAS GR|žTA

_________  kurią padarė M. Stonie. ra- Lietuvos darbininku strei- kaina minkštas vrieliais $4,
P. Grigaiti, pirmininką ii Simu-į ^ darnas anie mirusia mano kai paskatino steisti savas kietai* $5.00.

teta Emiliją Adomėnaitę- savišalpos kasas. Tokios ka-
Šlekienę (žr. Keleivio Nr. sos kūrėsi atskirose įmonėse 
15). ir nieko bendro viena su kita

Ji buvo kilusi ne iš Oris- neturėjo.
kės kaimo, bet iš Gaidžgolės 1^93 m. ęegužės 1 d. Įvy- 
km., Onuškio par., Rokiškio k° gausesnis Vilniaus darbi- 
apskr. ninku susirinkimas. Jo metu

Šia proga velionės vyrui PLat5snb pa-
Jokūbui šlekiui, jo sūnui Al- tikimesm rvsiai.^Tais metais

tį ir kitus, net reikalaudami iš 
pareigų pasitraukti ar pašalinti.

Kai dėl dr. P. Grigaičio ir L. 
šimučio tinkamumo jų dabarti
nėms pareigoms eiti. reikia pa
sakyti, kad bendruomenininkam 
teks dar ne vienas kelnes nudė
vėti, kol jiems prilygs.

Tas knygas galima gauti Altas seniai veikia, bet iki šiol 
Keleivio administracijoje: nedarėme žygių jam už akių lįs- 

536 E. Broadway, ti. nes buvome jo darbu paten- 
So. Boston 27, M*«. kinti. Niekas nepasikeitė ir da-

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................... $3.00.

girdui ir jo šeimai reiškiu pradeda veikti Vilniuje pir- 
gilią užuojautą. mas,s *>maldemokratų sam-

J. Adomėnas būris. tada studento And-

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5J0

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gaut! ir Kelei
vio administracijoje: 

fi.36 Brosdvrav.
So. Boston 27, Mass.

Žumali«tas Albertas Lau- 
rinč’ukas iau senokai buvo 
atsiustas i Ne\v Yorką infor
muoti I ietuvos spauda apie 
Jungt. Tautas ir JAV. Jo, 
kaip ir visu komunistų, in
formacija buvo kreiva.

Prieš kelis mėnesius I^au- 
rinčiukas išvažiavo į Lietu
vą, ir buvo kalbama- kad jis 
nebegrįš, bet "Tiesa“ prane
ša. kad balandžio 21 d. jis 
vėl išvvko i JAV.

s
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Klaipėdietis pasakoja • zelinius motorus jiems pri- 
(Elta) Vokietijoj leidžia- >'u“° Vokietija ir vak. Eu- 

organas "Mentele.- Dantpf- ro‘’us klastaL zv«« ,la“.
bwt“ 5 nr. paskelbė jauno į »*.IUI1 uzra?u? ka ba:
klaipėdiečio,'neseniai atvv-, ‘denius .
kurio i Vakarus, pasakoji-1 Lenk'Ja'. vlenas as »

apie tai, kaip šiuo metu Odesos 1,'vlena? “ B,el^°.s- 
.„ klaidas kraštas i, vlsli laivų-tralenų

ivapi tonai — rasai.
->cj, nomumstiniai pasigy

rimai apie Neringos atstaty
mo darbus — prasimany

mus
atrooo Klaipėdos kraštas n

. — - vitioc. įuil-
x agcgius- jis.

pa&teoi, kad apimamuose 
miškuose jau eilė metų į- 
rengti priešlėktuvinės artile
rijos pabūklai. Priešingai so
vietiniams šaltiniams, Klai
pėdos pajūryje šiandien ne
rasi gintaro. Šiuo metu so
vietai daugiausia gintaro 
gauna Rytprūsių, dabar so
vietų valdomoje vietov ėję— 
i-almmicken.

Autorius skiria daugiau 
vietos Klaipėdoje dirbančių 
rusų įtakai ir svoriui pavaiz
duoti. Nors visa eilė įmonių 
pavadinta lietuviškais pava
dinimais, tačiau joms vado
vauja rusa*. Ne tik Įmonių, 
bet, pvz., žvejų uostui vado
vauja „vyresniojo brolio“ 
atstovas Grebeničenko, pre
kybinio uosto viršininkas — 
rusas Kuzmin (jis čia jau 
dirba 10 metų), autobusų h 
taksi-autovežimių parko va
dovas —Novbsiolovas, Klai
pėdos partijos komiteto sek
retorius — Arsentjevas, lie
tuvių k. leidžiamos "Tarybi
nės Klaipėdos“ redaktorius 
—rusas Messie, miesto pre
kybos skyriui vadovauja ru
siškasis žydas Lichtenšteinas 
ir t.t. Nurodyta, kad rusai 
dažnai savo pavardes pakei
čia lietuviškomis, tad juos 
lengviau galima atpažinti iš 
vardų.

Sovietams atstatant Klai
pėdos pramonę. Įvairios ma
šinos buvo atgabentos iš R. 
Vokietijos ’r Čekoslovakijos. 
Janiškiuose buvęs degtukų1 
fabrikas paverstas i baldų 
įmonę.

Būdinga, kad sovietinės 
valstybinės ir miesto įstaigos 
Klaipėdoje linkusios kurtis

mas. įepastatyta vos Relė
ms pastatų ir švyturys Nido
je. Apie 20G kuršių Nerin
gos namų sunaikinta ir su
naudota kurui. Iš Klaipėdos 
iki Nidos plaukioja „Nevė
žio" laivas ir jo kelionė trun
ka net keturias valandas. 
Juodkrantėje buvusi bažny
čia ir Klaipėdos baptistų 
koplyčia dabar — šokių sa
lės. Nidoje buvę vokiečių 
lasytojo T. Manno namai 
uvę jau pradėti griauti, ta

čiau valdžiai įsikišus išgel
bėti. Vietoje išgriautų sienų 
padalyti langai. Dabar čia 
.steigti poilsio namai parti
jos žymesniems pareigūnam 
ir jų svečiams.

Uždarė Įgulos bažnyčią 
Kaune

KATALIKĖ TEKA Už ŽYDO

Katalikė Patricia Kremer, 17 m., skambina savo suža
dėtiniui Inn Glicker, 18 m., iš Toms River. NJ-, kuris 

izraeiitų tikybos, ir jo tėvas yra labai priešingas

į šis garbingas žmogus, suži- j triukšmadarius.) Altas su- 
! nojęs mūsų tragediją, nešė- stabdė mūsų deportaciją „to 
i dėjo rankas nuleidęs, nes Russia“, tad būkim jam ir 
mums dar tos pačios dienos dėkingi ir dirbkim kartu su 
vakare temstant buvo suda- Altu, kol bus sustabdyta mū
rytos sąlygos pabėgti. Mes sų jaunimo deportacija iš 
.-prukoni i sugriauto miesto Lietuvos į Sibiro pragarą, 
giuvėsius ir ten įšsislapstė-
me. Sekanti rytą triname 
nuo v emu r-udziuvusias aša-i 
tas ir džiaugiamės laikine

PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ 
DARBININKAMS

Tai ptautinių laisvųjų pro
fesinių sąjungų generalinis 
sekretorius Omer Becu Ge
gužės Pirmosios proga pa

vilnes tu.et.aim bet ką ten'skelbė šitokį atsišaukimą į 
.urasri, renkame savanorius! darbininkus, gyvenančius

laisve. Atsikvošėję prisimi
nėm barakuose paliktus sa
vo rūuik? n atidarytas kam
barių duris. Nors ir maža

vra
-ūmus sumanymui vesti katalikę.

Mus vežė “to Russia ’

gr.žti bai akų patikrinti. Mes 
3 vu ai kitą naktį žygiuojam 
ne keliais ar takais, bet per 
laukus, dai žus, paupiais, o 
vielomis po keletą šimtu 
metrų gulsti
pro mums pavojingas 
—taip buvom įbauginti.

Pavalgę- šlapi pasiekėme 
bai akus, radome mūsų bu- 

' vusį simpatingą kapelioną 
kun. Petrą Dziegoraitį, aps»- 

• ginklavusį kryžium ir saugo- 
.! jautį mūsų paliktus daiktus. 

' Jis gyveno miestely apie 2-3 
klm. nuo barakų ir, sužino
jęs, kad mes vežami, atbėgęs

Ar turi šitas 
knygas?

PAPARČIO ŽIEDAS ir

diktatūrinėse valstybėse: 
Tarptautinės laisvos pro

fesinės sąjungos sveikina jus 
draugiškai Gegužės Pirmo

kitos a-
p.A. .-uiUima, io psl., 
tcaii.a .o centu

aOehiLiZJlv ziCAlV LA1Ak>, 
cc&Jii<fc ..... 4*0.oO

c.G£Jb, Uuelaa la ius o|»citK>, Al.
.a.'* tm*'*i*

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. nu
sakąs, 56 psl., Kailiu ob centu

.-vi'tib i U iv lę įSOlRBIMĄ, 
IžtSl ps,.. Kanu, :U» .-•sulų

oLAP'IaS GINKLAS, 1 veiks
mo Komedija, J. Steponaitis, 

pai.. Kaina lo centų.
culVUGiŲ t*EOiAV>, —iZ psl., 

fUillla <•> centai.
ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks

nio komedija, -9 psl., Kai- 
Kaina ................................ $0.25

MANO AŠARĖLE, eiierasctal, 
j. Alo Lekai lis, di psl.. Kaina 
narna 10 centu-

sios, tos reikšmingos torp- 
prašliaužiam j tautinės darbininkų solida-

vietas rūmo dienos proga. Mes at-!Gar-us slBn.u, i akto vaidini
, , mas. 42 psi. sama 25 centai,stovaujame 138 orgamzaci-1D11A fclb ^afmmnkas, i»5

joms 106 valstybėse visuose peši., Kama .......
pasaulio žemynuose. Visos pakOi on,
laisvos ir tikros profesinės, Xma 
sąjungos priklauso prie mū- LIEPI vos 
sų, jos yra laisvos, tai reiš
kia nepriklausomos nuo vy
riausybės, kuiios nors parti
jos ar darbdavių. Kiekviena KRAUJAS 
organizacija remiasi tik sa-

eiierasclai,

jau tik debesį nuo mašinų ' ° nariais, dirbančiais fabri- 
kylančių dulkių tepamatė.Į kuose, rastinėse, parduotu- 

1 Jis uždarinėjo kambarių du-1 v®se u' žemės ūkiuose. Tana- 
Perskaičiau Naujienų ba- minučių sulipti į juos. Mūsų ris ii* ėjo angelo sargo parei- P1 p*esmės sąjungos ko- 

landžio 4-5 d. nr.. kuriuose tarpe kilo neįsivaizduoja-1 gas. paklaustas, kaip sekėsi monistinėse ar fašistinėse 
rašoma. kad jei ne Altas ir mas išgąstis. Mes klausėme naujose pareigose, atsakė, valstybėse mums nepriklau- 
jo pastangos, tai gal dabar- kareivių, kur mus veš, bet kad vieniems bastū-

LiC DAS NORKUS

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, komunistai uždarė tiniai triukšmadariai ne ka- kareiviai nežinojo 
Įgulos bažnyčią Kaune. dilak

aro laikais ta bažnyčia bu- tačka 
vo pravoslavų, nepriklauso- Di
vo pravoslavų, laisvojoje neigia Alto nuopelnus, o dė-' šia 
Lietuvoj ji buvo atiduota ka- kingunią priskiria tik Ame- 
talikams ir skirta pirmon rikai. Leiskite ir man išsitar

ti šiuo klausimu.
Antrojo pasaulinio karo

metu bolševikinio siaubo j kad mes nesame rusai, o lie- 
audros buvau nublokštas į į tuviai, prašėme maldavome 
Bavarijos vidurio maža
miesteli Kelheimą. Ten jau 

rnl1'^ radau apie 200 lietuvių pa- 
. .ok.-lų akademijos eksperi- bėgėlių, daugumą su šeimo- 
men tinės medicinos instituto mis yjes gyvenome ankš- 
diiektorius, medicinos mok- tuose barakuose, dirbome

nams, kurie
so. Mes didžiuojamės tuo, 
nes tikrai laisvos profesinės

Ju

galvon kariams melstis.
Ji buvo pačiame miesto 

gatvių san-

nuduoda esančios darbinin
kų organizacijos, bet iš tik
rųjų patarnauja diktatū
roms, darbininkus sekdamos

centre, didelių 
kryžoje.

M irc nmf R R. fclz- ak ucIzaa

Balandžio 19 d.

siu daktaras Bronius Pen- Zeivolės 
kauskas, 55 m. amžiaus, gi
męs Krasnojarske (Sibire) 
i Lietuvą atvykęs tik ją So
vietams pavergus. Nuo 1945 
m. buvo sveikatos ministe-

fabrike.

sim pamosuot*.
Moterys ir vaikai taip su- Mes džiaugėmės, kaip 

sijaudinę verkė, kad atrodė maži vaikai geležėlę radę.
ašaros upeliais tekėjo, aša-j Daiktai buvo pergabenti i -- , .. T
rojo ir vyrai. Visi šaukėme, Regensburgą ir išdalinti sa- ar Pramos ^naudoti. Jos 

vininkams. Šis mūsų išlaisvi
nimas dar nebuvo galutinis,

palikti mus vietoje, bet nie-; o tik laikinas. Dar bent kę- Į nais . , .
kas mūsų neklausė. Beribiai ■ jj§ mėnesius mūsų grąžini-: Tų tariamų pi ofesinių są- 
bičiulystei esant, mes buvo- ma5 j ūsams, kaip koks Da-'
me pažadėti Stalinui, o da- moklo kardas, kabojo virš 
bar jis mūsų reikalavo. Bai- mūsų galvų. Tik vėliau su- 
mės jausmo apimti su de- žinojom, kad mūsų brolių ir 

vatos ir audinių igančiais veidais, šiurpo pur- sesių Amerikoj įsteigto Alto 
Vokiečiams karą'tomi. blaškėmės, bėgiojom pastangomis JAV vyriausy

buvo sukurtos ne savo na
riams ginti, bet su savo na- 

kovoti.

bės pareigūnai buvo įtikinti, 
kad mes nesame rusai, kad 
ne sovietų piliečiai. Ir gale

jungų vadai nėra tikri pro
fesinių sąjungų veikėjai, jie 
nėra dirbančiųjų išrinkti, 
bet yra valdžios arba parti
jos paskirti. Tarptautinės 
laisvos profesinės sąjungos 
nepripažįsta tariamųjų pro
fesinių sąjungų diktatūrinė
se valstybėse ir užgina jų

prieškariniais metais stoty-j, j0 pavaduotojas, o nuo 
tuose namuose. Klaipėdos 1947 iki 1957 m. sveikatos 
savivaldybėj vis dar dirba ministeris, visa laika profe- 

4""<s karinės įstaigos, =oriavo Vilniaus universite- 
- <d.i- buvo komunistų partijos

— »*■= pačiuose pa-, centro komiteto naiys, ap
stotuose.. Tačiau kanų *ka»-: dovanotas ordinais ir merla- 
čius Klaipėdoje yra padide-, ]jaįs į,- "nusipelniusio gydv- 
ję» tris-penkis kartus. Sovie-itoio garbės vardu“

pralaimėjus, mūsų apylinkę i vienas prie antro klausdami, 
užėmė amerikiečiai. Kilo o-'ką daryti? Jaunesni vyriš- 
pus mūsų likimo klausimas, kiai, metę švarkus, leidosi 
Jautėme didelę grėsmę, kad bėgti per laukus į 
gali mus išduoti rusams. Nie-į bet tuoj buvo pagauti
kur tuo metu tikresnių žinių i vienmarškiniai sumesti j ------- ~
nebuvo galima patirti. Skli- sunkvežimius. Netrukus visi metu, kada prieš bolševizmą Ju^bos nep ja s rem i jus- 
do gandai, kad lenkai, ukrai- buvome suvaryti i sunkveži- nebuvo galima nei žodžio v?,al j1 mo c 11 anieji 
nai ir kitų tautų žmonės jau mius, delsiamieji net buvo neigiamai išsitarti, Alto nu-
vežami. Jautėme didžiausia i apkulti... ir mašinos pajudė- veiktas darbas buvo mil- , . ' ._ *“

miškelį,! jome vėl laisviau alsuoti tik; (la,'buotoj"ams darbininkų
ir Įgavę pažada, kad nebūsim vald“ ,kalbetL , . . 
į'prievarta deportuoti. Tuo1 Bet laisvos profesines są-

tai nesą pastatę daug pasta
tų — jų tarpe minėtinas 
„Auroros“ kinas Smeltėje, 
dvi rusiškos gimnazijos su 
bendrabučiais, du tiitai. dai 
keletas pastatų. Viktorijos 
viešbutis pavadintas ' Klai
pėdos“ viešbučiu ir jis dau
giausia skiriamas užsienio 
svečiams —nenuostabu, kad 
jo kambariuose Įrengti mik
rofonai...

Pagal jauno klaipėdiečio 
pasakojimus, sovietai siekę 
kolonizuoti Vakarus rusų 
gyventojais, tad šiuo metu 
Rytprūsiuose msų gyvento
jų jau yra 70',, o pačioje 
Klaipėdoje — 50' <.

Esąs neteisingas sovieti
nių šaltinių teigimas, kad 
komunistiniai pastatai vieš
patauja mieste. Valdžios Įs
taigos, mokyklos esančios j- 
sikūrusios prieškariniuose 
namuose. Svarbieji partiniai 
pareigūnai šiandien gyvena 
Aleksandro gatvėje ar Lie
pojos aikštėje, o darbininkai 
turi tenkintis barakais Smel
tėje ar Melnaragėje.

Iš klaipėdietišku įmonių 
svarbiausia esanti laivų sto-

E. Mieželaitis gavo 
Lenino premiją

Sovietų S-goj kasmet ski
riamos literatūros ir meno 
premijos, kurios seniau va
dinosi Stalino, o dabar Leni
no. Lž literatūros kūrinius 
-iemet paskirtos 3 premijos, 
kurių viena teko Eduardui 
.Vieželaičiui. Lietuvos rašy
tojų pirmininkui, rašančiam 
ir kitus mokinančiam rašyti 
pagal partijos nurodytą lini
ją

Gražiausios knygos

Maskvoje buvo visos So
vietijos knygų konkursas. 
Gražiausiai išleistomis pri-

Ižiausią i apkulti, 
pavojų savo ateičiai ir buvo- ; jo. 
me be galo susirūpinę.

Vieną dieną pietų metu 
staiga prie mūsų barakų pri
važiavo daug sunkvežimiu, 
ir gavome Įsakymą per 40

"Velnio tiltas" (dail. V. Ka
linauskas), vadovėlis mo
kykloms „Gimtasis žodis“ 
(dail. D. Tarabildienė).

Paskatinamaisiais garbės 
raštais atžymėta E. Mieže
laičio "Saulė gintare“ (dail. 
V. Valius) ir autorių kolek
tyvo pamoštas leidinys — 
"Hitlerinė okupacija Lietu
voje“ (dail. J. Galkus).

Vėlus pavasaris

Per Vilniaus radiją skun-

.... $i.5O 
J. Eali.ru- 

151 psl.,
....................... $u.?5

KhJSi'UBLiKOb
ISTORIJA su Spalvotu žemė
lapiu, lib |>sl.. Kaina . . ^0.75 

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a-
Kaina .............................. $0.25

IR KERŠTAS, nove
lės, V. Kiriys, 103 psl.,
kaina ............................... $o.20

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

plaukio. 97 psl., kaina .. $2.00 
LIETUVOS ŽEMeLaPIS, Kai.

23 psl.. kaina ................. 40.15
KUR MŪSŲ B<XIAI GYVENO.

Z. Aleksa, 76 psl-. kaina 2o 
NlHlElSTAl, 3 veiksmu irage-

kaina ............................... $o.20
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na .......................................  $o.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. .Ma
tulaitis. 24 psl.. kaina 40.25 

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ
MENOS. Vladas Vijeikis,
42 psl-, kaina ................. $.50

STABMELDIŠKA LIETUVA,
32 psl., kaina ................ $0.10

DEBATAI SOČIA LIST V SU 
KEERIKALAIN. 45 psl., kai- 
str.). 196 psl., kaina .. $2.00 

LIETUVOS S(X5ALDEMO- 
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO- 
KRA1AS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais. 
144 psl., kaina ............ $2.00

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ....................................... $0.75
3DP FOR IJTHUAN1AS 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centu

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. Įdomūs pasakojimai 
jaunimui. IOS psl.. kaina $200

NAKTYS KARALISKIUOSE, 
Liudo Dovydėno apysaka, i 68 
psl., kaina ..................... $2.00

NEPRIKLAUSOMOS Ll ETL- 
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psi.. kaina . $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai
na ....................................... $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūno eilėraščiai 124 
psl., kaina ..................... $1.00

VaKPAS n R 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina ................ $0-25

MONOLOGAI IK DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. $0.25

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psi.. kaina $0.15

KAS YRA SOČIA L1Z ACT J A. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ....................................... $0 30

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................................... $0.75

LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina .............................. $1.50

MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 
daug patarimų kaip natūra- 

. liai gimimus reguliuoti. 224 
psl.. kaina ..................... $3.00

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina . ............................ $0.25

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIS'I ADYDAVO SAU 
ŽEME. 28 psl.. kaina .. $9.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl.. kaina .. $0.25

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS. 
3 veksmų Moljero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centu

MATERIALISTIŠKAS ISTORI. 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina .............................. $0.20

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway 
Sa. Roatoo 27. Masa.

draugai, nes jūsų problemos 
yra panašios kaip ir laisva
me pasauly dirbančiųjų, vie
nintelis skirtumas yra tos, 
kad mes turim teisę kovoti 
už geresnę darbo ir gyveni
mo ateitį, kada jums to teisė 
yra atimta. Todėl mes kovo
jame ne tik už savo narių, 
bet ir už jūsų teises.

Tarptautinės laisvos pro- 
Tiesa, aš kadilaku neva- ,fesin&. pjunKos didžiuojasi

žinėju, bet gvvenu savam fu0. ?’aalrn,en\U’ .nes.J0s 
„ i- u _ r • , • i kad tokiu budu jos jus uzsto- name, dirbu normaliai kaip . J .7 e r io 'Vi ri c* IniLrnran ilic rlclimi
ir visi kiti. Ramiai miegu ir

žiniškai didelis, jo dėka mes
Aš nesugebu žodžiais pa- šiandien esame čia, o ne ten 

vaizduoti tą šiurpų jausma, ■ Pr*e tačkų. Altas išgelbėjo 
kuri aš ir mano bendrakelei- ne tik mus- lietuvius, bet tei- 
viai* išgyveno. Riedėjome i ganiai paveikė ir į kitų tau- 
ašarų pakalnę. Sudiev lais-i^ žmonių likimą. Jų trem 
vei, Amerikai! Nesvarbu bu
vo, kad barakuose palikome 
Dievo valiai mūsų maisto li
kučius, kad liko patalinė, rū
bai, baltiniai ir kiti žmogui 
reikalingi daiktai. Svarbu 
buvo, kaip gyviems išlikti, 
kaip į laisvę išsprukti. Vai
denosi tačkos, laukinės meš
kos, Golgotos kelias į spei
gų, pusnių, ligų, sąrančių dy
džio utėlių, bado ir vergijos 
kraštą.

Pasiekėme Regensburgo 
geležinkelio stotį. Kaip sto
tis, taip ir didžiulių ešalonų 
vagonai buvo apkarstyti i- 
vairiausio dydžio raudonais 
skudurais ir tiesiog kimšte 
prikimšti ruselių, grįžtančių 
į kolchozų tėvynę. Kurtinan

tinių komitetai rėmėsi lietu
vių iškovota teise, ir taip su
stabdė savų žmonių prievar
ta deportavimą „To Rus-
sia“.

džiamasi, kad dėl pavėlavu- 
ažinta 50 knygų, jų tarpe s'o pavasario pasunkėsią že- 

eilė lietuvių knygų. rnės ūkio darbai — reikėsią
• ii mojo laipsnio diplomu kiekvieną valandą taupyti, 

atžymėta dail. A. Surgailie- juo labiau, kad žemės ūky 
nės iliustrtioto liaudies pa- padarytas staigus posūkis— 
sakų rinktinė „Pasakų skry- įsakyta mažinti daugiamečių'^s triukšmas — bolševikinės 
nelė“. Antrojo laipsnio dip- žolių plotus ir daugiau sėti j siaubo dainos. Mašinos su
kimais apdovanotos šios kaupiamųjų augalų, pupų, stojo, mus išlaipino ir liepė
knygos: E. Mieželaičio eilė- žirnių jj- t.t.__

Elektrėnų miestelisraščių rinkinys „Žmogus“ 
(dail. S. Krasauskas), S. Nė
ries „Eglė žalčių karalie- 

(dail. S. Valiuvienė), J
Taip pavadinta gyvena

moji vietovė Vievio rajone.

brautis į perpildytus vago
nus. Brautis mes nesiskubi- 
nom. o vingių takais savo 
padėtį pranešėm prel. M. 
Krupavičiui, kuris tuo metu 
dar vis gyveno Regensburgo 

naciai jį 
nutrėmę.

tvkla su daugeliu tūkstančiu! Paleckio eilėraščių rinktinė kuri išaugo pradėjus čia sto- dar vis gyveno R< 
darbininku JFstX vardu“ (dail. K. tyti vieną didžiausių Pabal- vienuolyne, kur
tinio dydžio LaS?o di-'Juod^ A. Baltakio'tyje rajoninę elektrinę. ‘buvo karo metu

laimingas jaučiuosi, žinoda
mas, kad naktimis netrankys 
man buto durų ginkluotas 
enkavedistu satrapas. Už 
visa tai jaučiu šventą parei
gą savo ir buvusių nelaimės 
draugų kelheimiečių vardu 
(manau, jie sutinka) išreikš
ti nuoširdžią padėką prel. 
M. Krupavičiui ir to meto 
Vilkui už suteiktą pirmą 
mums pagalbą nelaimėje. 
Giliausia mūsų padėka A- 
merikos Lietuvių Tarybai ir 
toms politinėms srovėms, ku
rios susivieniję įsteigė Altą.

Mūsų lietuviškas ačiū tai 
lietuviškai visuomenei, kuri 
savo aukomis remia Altą ir 
gina jo teisėtą egzistenciją. 
(Nevertėtų perdaug kreipti.

ja. Mes laikome jus dalimi 
tos didelės viso pasaulio dir
bančiųjų šeimos, kuri turi 
tuos pačius idealus. Mes taip 
pat kaip ir jūs kovojam už 
pagarbą darbininkui, už tei
sę laisvai pasirinkti darbą 
pagal savo jėgas, už laisvę 
patiems išsirinkti savo atsto
vus.

Mes tikimės- kad ir jūs už- 
imsite savo laisvą vietą šioje 
laisvoje dirbančiųjų pasau
lio šeimoje, kada jūsų šalyse 
sugrius diktatūros, ir mes ži
nome, kad jūsų kova už 
laisvę ir socialinę teisybę ne
nueis veltui. Žinokite, drau
gai, kad mes kovojame už 
geresnę ateitį jums, mums ir 
visiems dirbantiems visame 
pasaulyje.

dėmesio į atsakomybės jaus- Į
mo neturinčius sezoninius KnXRa .vra didelis tautos turtas.
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Konstitucija, istorija ir vienuoliai
Tęsinys

Jei valstybinė parama pri- Iš istorijos matome, jei 
vatinėm-religinėm mokyk- bažnyčia ir valstybė nėra at-1 
lom yra nekonstitucinė, ko- skirtos, yra tikimybė, jog 
'dėl yra atvejų, kada tas viena iš jų pradės dominuoti 
principas yra laužomas? į kitą. Pav., Egipto faraonas

1. Yra daug įstatymų, ku- lkhnaton nutarė Įvesti naują 
rie buvo išleisti valstybėlių religiją. Jis galėjo tai atlik

ti, kadangi tarp valstybės ir 
bažnyčios buvo tampi us san
tykis ir kadangi faraonas 

73 įstatymai, išleisti vien fe- dominavo religinę instituci- 
deralinio kongreso, tapo vy- ją. Taipgi kitu laiku Egipte 
riausiojo teismo paskelbti uel tampraus santykio tarp

ir net federalinio kongreso, 
kurie prieštarauja konstitu
cijai. Tarp 1789-1935 apie

nekonstituciniai.
Tie nekonstituciniai

valstybes ir bažnyčios auks- 
eiausias Amono kunigas

(invalid) įstatymai gali bū-'Hrihor galėjo paimti i savo 
ti pritaikomi, jei niekas ne- rankas valsty res aparatą, 
atkreipia teismų dėmesio, t. Prisiminkim popiežių Ino- 
y. niekas nepatraukia į teis- centą 111, inkviziciją, kry- 
mą tų, kurie nekonstituci- žiuocius ir t.t. Dabartiniai- 
nius įstatymus pritaiko. laikais Sovietuose Graikų 

3. Žemesnieji teismai gali ortodoksų bažnyčia užsienių 
oūti (ii- kai kuriais atvejais politikoj yra valstybės tar
yta) šališki. Tokiu būdu, jei naitė. Vokietijoje Hitleris 
byla nesitęsia, neperkeliama dominavo protestantu baž- 

aukštesmus teismus, ne- nycią. Katalikų bažnyčia

PRINCAS JOJA

Graikijos sosto įpėdinis Konstantinas yra geras joji
kas, jojimo varžybose jis laimėjo pirmąją vietą, čia 
ji matome šokant per tvorą.

JUOKAI
Lai gyvuoja Jankelevič!

Miša Jankelevič, Sovietų Są
jungos užsienių reikalų ministe
rijos pareigūnas, paskiriamas 
diplomatinėn tarnybon vienoje 
\ akarų Europos valstybėje.

Atvykęs j Varšuvą, Jankele
vič savo draugams rašė:

’’Lai gyvuoja laisvoji Varšu
va !“

l’asiekęs Čekoslovakijos sosti
nę Prahą. jis rašė:

"Lai gyvuoja laisvoji Praha!“
O kada jis atvyko į Paryžių, 

savo draugams šitaip parašė:
”Lai gyvuoja laisvas Jankeie- 

vič!“

lspani- 
ii

j.onstitucinis įstatvmas vei- dominuoja oficialų 
kia ir toliau. jos kultūrini

4. Teisingi konstituciniai auklėjimą. Gi 
įstatymai pritaikomi netei- p Ispanijos Caudillo iš Die-! 
singai (invalid applieation). vo malonės“) turi itako

Bijo, kad neprisikeltų

Kremliaus ponai, neturėdami 
..ur padėti Sta h no lavono, suta- 
.ė jį parduoti kuriai nors užsie
nio urmai, šitą klausimą be
svarstant, Mikojanas .pranešė, 
sad viena Izraelio firma pasiūlė 
tokią sumą pinigų, kurią gavus, 
būtų galima daug ką padaryti, 
net Ameriką pralenkti.

— Ne, ne. —įsiterpė Chruš
čiovas. — Ar nežinai, kad tos

t itis atneš daug daugiau ža-Į tonus W. J. Whalen daroĮ šalies Jaruzalės mieste prieš 
diktatorius Į jog. ‘ 'klaidą savo scholastiškame ( daugelį metu vienas iš mirusių

' Darbininkas“ cituoja ar-'galvojime, nes iis prileidžia, Į prisikėlė. Jeigu dabar tas mūsų

gy v emmą

O \ ‘ C4111KJ11 * J VI Į/l 1 * (AllllVtJ‘^1 VU

Tada irgi, jei byla neiškelia- bažnyčios \ eikimui, ir po- gįnės mokyklos yra religinė— Ar tu žinai, Maiki, ką daiyti; kad jis visur yra vie- 
man pasakė Zacirka? nodas, ir vistiek

— Na, kągi? tum, jo nepakeisi. neissKi.-s-, ke|iama j aukštesnius fašizmą, niekada
okuoja, kad tuesitys.1 paprastesnius dalykus. teismus> klaidingas teisingo |(askelbtas Ispanijoje

ain riPnadnrvJkonStitUC1-'OS P1'1- išleistas katechizmas,
Jis r<

k k a herlnrv ma ar šnekai išsprendžia- piežiaus rastas Su degančiu institucijos, tai tokiu atveju
žemesnilUM teismų ir ne- rūpesčiu“, nukreiptas pi ieš pinigai, kuriuos tėvai sumo- 

lsl> IieiSSltll o-.; *a,ilr«£o<sniiis fašizmą nit-lrurlu nebUVO 1 --- _____ __ :i~ __ i_ i_

didelis balamutas. • — O as,
— O ką reiškia balamu- kad iš oro kilbasų nepadary

si.tas?
— Tai 

kaip tu — 
žino.

— Tėve, aš niekad 
sakęs, kad aš viską žinau 
Visame pasauly nėra tokio kad tuos elementus galima 
žmogaus, kuris viską žinotų, išskirstyti. Pavyzdžiui, auk-

— Džius di sem, Maiki, sas ir sidabras yra du skir-
jis man patarė paimti tave tingi elementai; bet juos ga- 
ant egzamino ir pažiūrėti, ar Įima sulydyti, sumaišyti, 
tu nesuklupsi. Jis liepė man padaryti iš jų vieną mišinį, 
paklausti tavęs, iš kur atsi- Tačiau tą mišinį galima iš
rado visi daiktai ant svieto, skirstyti ir vėl gauti du at- 
Nu, tai koman ir pasakyk, skini elementu. Bet kitaip y- 
iš kur? ra su vandeniu, kuris suside-

— Viskas atsirado iš že- da iš dviejų elementų, bū-

toks šalaputiis - Bet chemijos stipendijas studen-
ginasi. kad viską yra nustatęs teve, kad oras ,anJko univerei.

■ nei a eemen s, o augę 10 pagai Gynybos aktą.
nesu elementų mišinys. Ir kai as; .... .1 6 , J /. -, ... . .... Aiškinama, kad tai ne rem į-. sakau misinvs, tai reiškia, . ... ’ ..

mės, tėve.
— O iš kur mano pypkė? 
— Iš žemės.
— Ir šoblė iš žemės?
— Iš žemės.
— O mundiera?
— Taip pat iš žemės.
— Ir guzikai?

banditas ten prisikeltų, tai jis 
mus visus sunaikintų.

umentą: jei privatinės-reli-Įkad jei kas nors yra surištas 
su religine institucija finan
siniai, tai tas turi būti atpa
laiduojamas nuo mokesčių. 
Kitaip sakant, jei privatinės 
-religinės mokyklos yra ne
pelno korporacijos su speci
finiu religiniu aspektu, ”tai 
tokiu atveju pinigai, kuriuos 
tėvai sumoka už savo vaikų 
mokslą aukštesnėj mokyk
loj. turi būti atskaitomi iš 
mokestinių pajamų“. Kas 
būtų nesąmonė.

Kai karingiem katalikam 
pritrūksta argumentų, tai 
aiškinamasi taip: 
k u n ig as (” Darbininkas4 
rašo I Rev. R.

ka už savo vaikų mokslą 
T i a aukštesnioj mokykloj, turi 

kuris būti atskaitomi iš mokesti-

PAPASAKOK, KAD 
MIRŠTU IS BADO

j taikymas veikia ir toliau. mokina vaikus pasmerkti nių pajamų. Panašiu galvo- 
mokslas Dabar federalinė valdžia demokratiją ir spaudos lais- jimu galima prieiti šią išva-

vę (Žr. Priestly soul-sear-1 dą: Jėzuitai Amerikoje ga- 
ching in Spain, The new 
leader, 1961. Nov. 13)

mina alkoholinius gėrimus. 
Jie gauna cerporate tax-ex-

Amerikoje- kad išvengtų emption. Kadangi jėzuitai

tent: oksigeno ir hidrogeno. 
— Džiūsta minut, Maiki!

Ar tu čia nedarai kokių juo
kų iš manęs?

— Ne, tėve, aš nejuokau
ju. i

— Nu, tai kas yra tas 
maksigenas ir vidragenas?

— Viskas, tėve. iš žemės. Tai yra du elementai, tėve,
— Vot, ir pasirodo, kad iš kurių susideda didesnioji 

tu balamutas. Kaipgi gali oro dalis. Lietuvoje oksige- 
būti pypkė iš žemės, kada iš ną vadina deguoniu, o hi- 
tikrųjų ji yra iš komo? drogeną — vandeniliu. Su-

— 6 iš kur gaunami kor- sijungęs deguonis su hidro- 
nai, tėve, ar ne iš žemės? genu, arba vandeniliu, jis

— Bet mundiera nėra iš pavirsta i vandeni. Ir jis yra
žemes. būtinas gyvybei palaikyti. Reikšdamas dautru-

— O iš ko ji padaryta, tė- Be jo niekas negalėtų gy- / ./ .ji i j ve j & / mos sprendimą, taip apibre-1 venti. Ir ugnis negalėtų be ’ -a 1
— Iš bovelnos. !jo degti. Vienu žodžiu, be
— Bet ar bovelna ne iš že-'oksigeno nebūtų vandens,

7

mas institucijų, bet kontrak- fcaip galima daugiau santy- yra religinė institucija, 
tas su individualiu studentu, kiavimo tarp valstybės ir 
Kiek tas aktas konstitucinis, bažnyčios, jau 1786‘metais 
yra didelis klausimas. Retai .Virginijoj buvo išleistas 
kas nori Ui iškelti į viešu-j virginia Statute Of 
mą. nes del susidejusios gious Liberty. Vienas ya
Urptautinės padėties mums grindinių nuostatų tame sta- Religinė institucija, kaip 
reikia daug kvalifikuotų tuteyra: ”joks asmuo negali tokia, nėra atleidžiama nuo 
žmonių. būti priverstas lankyti ir mokesčių. Tiktai Um tikros

Jei kaUlikų vyskupai, va- ■ remti religinį garbinimą jos išraiškos yra atpalaiduo- 
dovaujami kardinolo Spell- (reiįgįous WOrshrp), religinę j^mos nuo mokesčių. Anks- 
mano (prie jų prisijungia ir vietovę ar religinę tarnybą.“ čiau šiuo reikalu J.A.V-se iš 
kai kurie protesUntai), nori Pirmasis papildymas reli- viso nebuvo Įstatymo, ir tik 
pilnai diskutuoti tuos reika-gijos reikalu tęsia Virginijos vėliau daugumas valstijų iš- 
lus, Ui yra jų privilegija. statute išreikštą mintį. Tai leido įstatymus, kurie api- tų šį teisingumo doiybės su- 
Demokratinė santvarka Um pastebėjo ii- teisėjas H. brėžė Us religinės instituci- pratimą: "Prieš kaUlikų te- 
ir yra. Tačiau šiuo atveju Black, išreikšdamas vyriau- jos išraiškas, kurios yra at- ologą šis argumentas (apie 
labai trukdoma parama ki- siojo teismo daugumos nuo- leidžiamos nuo valstybinių valstybės ir bažnyčios atsiry
toms mokykloms, kurioms monę (McCollum V’. Board mokesčių. (Tos religinės rimą. L.K.) yra bejėgis, nors 
parama būtų konstitucinė, of Education). institucijos išraiškos, kurios yra visai teisinga, kad teisė-
ir todėl silpninama Ameri- Dabar kai kurie sako, J’’3 atleidžiamos nuo mokės- jas, kaip toks, yra negeres- 
ka. Dauguma konstitucijos jęa(j Amerikoje tokio tamp’r tos> kurios yra neat- ds sprendėjas kaip kiti, bet

va
dinasi, tie, kurie perka al
koholinius svaigalus, gali 
atskaityti tuos pinigus, ku- 

Reli- riuos sumokėjo už likeri. Pa- 
,.o= nagrinėkim reikalą rimčiau^

Taip prašė mirdamas ūki
ninkas Marcinkevičius ”Tau- 
tų kapinynas Sibiro tundro
je“ knygos autorės H. Taut
vaišienės. Toj knygoj rasite 
aprašyta, kaip iš bado mirė 
ir žemės Ūkio Akademijos 
profesorius Vincas Vilkai
tis, kaip ūkininkė Augustie-

__ nė krapštėsi sniege, viršinin-
Vienasį^ atmatų vietoje, kaip iš

ninkąs“ žadėjęs šuo, ir apie daugy- 
Portika The k^W» gal savo pažįstamų 

Tablet laikraštyje atkreipė kančias, kuriuos žiaurieji 
dėmesį į galimą kitokį gal- komunistai ištrėmė į toli- 
vojimą: Harvardas davė ml3US14 šiaurę.
jam (prezidentui) kitokį Lietuvių kalba tai vienin- 
doiybės supratimą, nei mes telė tokia nedidelė knygą, 

gavom seminarijose...“ , kurioje yra vaizdžiai aprašy-
Reikia tuomi tik džiaug- fos tokios didelės tūkstančių 

tis, nes kas būtų, jei jis turė- žmonių kančios Sibiro vergų 
darbuose. Visi ją turėtų per-

kūrėjų nebuvo prieš religiją raug santykio tarp valstybės leidžiamos nuo mokesčių, y-jei jis leisis būti vedamas 
nusistatę, bet jie stengėsi at- hažnvčios nebūtu galima ra Įstatyminiai beveik visa- Bažnyčios ir Popiežiaus, *'

1 • . • iv** 1 • • • * * cO _____ - _ ? • _ _ a a _ w _ •skirti valdžią nuo religijos. 
Vyliausiojo teismo teisėjas 

iW. Douglas (The McCollum

ve? ze anksčiau minėtas pažiū
ras: ”...kai valstybė drąsina

J1*
įsivaizduoti. Taii». Tačiau is- kokios nors korporacijos vra ant neklystančios tiesos 
torija nestovi vietoje. Šaky- fo,’mos-) pagrindo, ir jo veiksmas, pa-
sim, kongresas priima įsta-J Privatinės-religinės mo- naudojant katalikų bažny- 
tymą. kuiis liestų privatines- kyklos veikia kaip nepelno čios kaip valstybinės religi- 
religines mokyklas. Tai korporacijos (non - prof it jos pajėgas paremti religiją, 
reikštu, kad, esant reikalui. Corporation). įstatymai jom negali tuo atveju būti klai-
jis galėtų priimti ir kitus

mes
— Nu, gal čia 

sybė.
— Tėvas turėtum ir pats!

skaityti ir duoti savo pažįs
tamiems. ypač kurie dar tiki, 
kad komunistai sukūrė ge
resnį gyvenimą.

Knygos kaina tik $1.25. 
Ją galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš

į. pritaikomi kaip nepelno dingas ar žalingas.“ (A ca-* mauzoliejaus Maskvoje, la-
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

įsigykite ta knygutę!

statymus, kurie liestų religi- korporacijom. Studentai, ku- tholic dietionarv, by Wil- 
mokosi tose su religija Co., 1957 Nihil Obstat: Jo- 

nesurištose privatinėse mo- anes M. T. Barton, Impri- 
kvklose, universitetuose, ku- natur: Georgius L.Craven). 

įvykių, prisitaikydama prie igant spąrčiu tempu- nutaria, rios(ie) yra hepelno korpo-
kol jie dar turi daugumą, racijos, privalo mokėti už ---------------------------------
priimti Įstatymą, kuris už- ravo studijas, ir niekas neat- Pakalbinkime draugus, kai- 
draustu kataliku pradžios skaito 'jiems pinigų iš mo- mynus ir pažįstamus užsisa- 
mokvkias ar kain nors kitaip kestinių pajamų“. Atpalai-; ųyti “Keleivį.” Kaina me- 
suvaržvtu katalikus. Arba, duojami nuo mokesčių yra'tams penki doleriai.
sakysim, "kalingi“ ateistai tie pinigai, kurie yra dova-į-----------------------------------
po 100 metų turėtų daugumą nojami nepelno korporaci-
kongrese ir priimtų istaty- jorn-
.mą, kuris būtų priešingas j Nepelno korporacijom yra 
visoms religijoms. Taip pat pritaikomi ir kiti įvairūs į- 
jei po 100 metų katalikų statymai. Jų pritaikymas ga- 
bažnyčios chierarchija turė- H priklausyti nuo specifinio

(nebūtu ugnies ir‘nebūtų gy- Piginę instituciją ar koope-lnes institucijas. Pavyzdžiui, iie 
i vvbės. lrU0Ja SU reh?iniais atstovais!^ 50 metu protestantai, ma- nes

i n tai,, ™ ..tdrarlo? tvarkant laikotvarkę viešų (tydami kataliku skaičių au- kvk
ir tavo tei .

O kaip jis atsirado?
Oksigenas, tjėve, yra

tuos dalykus žinoti, nes jau bespalvis gazas arba dujos, “!j ~ 1 !." ' J a *q “‘‘trad?pasenai po žemę klampoda-.kaip tum oras. Jis neturi ' '!.';
mas- , (Jok’o pavidalo, .r mes jo ne-i(«|stvbž neturi teisfe fi.

— Ale pasakyk, įs kur vis- matome 
ką žinai? Juk tu dar nedaug 
klampojai.

— Tėve, aš ir vėl sakau.

sektariniu reikalavimu;

velnią, ar ne?
— Jau sakiau, kad oksige- 

kad visko aš dar nežinau ir!n^s yra elementas, o ne vel- 
gal niekad nežinosiu, nes tai niaš.
neįmanoma. Bet tokie pa-1 Nu, gerai, o kas tas ne
prasti dalykai, kuriuos kas- .lementas? 
dien galima matyti ir lyte-į — Sakvk elementas, o ne 
ti. turėtų būti žinomi visiem, kitaip. Mokslas yra atpaži- 
Jau senovės graikai priėjo nęs ir išskyręs jau arti šimto

-Tai turbūt kalbi anie! nansu?d ąrapių ar
’ „ ’ 1 mokyti religijos bei maišyti

viešą (secular) su religiniu 
fsectarian) auklėjimu...“

mentų — oksigeno ir hidro
geno — junginys. Taip pat 
r ugnis nėra elementas, bet

Keleivio" 1962 Metų

KALENDORIUS
tų tokį svori Amerikoj, kaip nepelno korporacijos cha- JAU ISSIŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS

NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio” Kalendorius 1962 mėtoms jau atspausdin

tas. Jame yra daug įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boaton 27, Maaa.

legimo reiškinys, žemė taip 
jat nėra elementas, bet 
laugybės elementų mišinys, 
pavyzdžiui, geležis, varis, 
nikelis, gyvsidabris, siera,

elementų gamtoje; tiksliau 
sakant, jų vra atpažinta 102.

„ susideda visa medžia-
zemes. Todėl jie ir pasakė, ?a- Senovės graikai many- fosforas — tai vis elementai, 
kad žemė yra visų dalykų davo, kad iš viso pasaulyje kune

išvadą, kad visi metalai, vi
si augalai ir padalyti iš jų 
visokie dalykai — viskas iš'7s JM

motina. Vis dėlto senovės

/rakterio. Pav., valstybinis 
cenzūra, mokyklas, tai Ame- universitetas yra nepelno 
rika tikrai nebūtų demokra- korporacija. Tačiau jis gau
tine valstybė, l et totalitari-Jia valstybės finansinę para-

dabar Ispaniioį. ir tvarkytų 
tai Ame-

ne.
! Nors religinėm

vra tik 4 elementai, būtent: į — dau užteks, Maiki, ba Joni *r pi'ivatiem 
neatsiminsiu.! atrodyti, kad

mą, gi universitetas, tvarko
mas religinės institucijos, 
valstybinės paramos negau
na, nes įstatymai draudžia 
tai. noi-s pastarasis irgi yra 
nepelno korporacija.

”I)arbininko“ citatos au-

mstituci- 
asmenim 

parama 
a

itikti, 
laikinos naudos at-

oraikai dau<r dalvku dar ne- žemė, vanduo, ugnis ir oras. 38 vardų .............
žinojo. Pavyzdžiui, orą jie šiandien mes jau žinom, pa- Za™*ai, vistiek galėsiu pa. religinėm jm.kykjom yr 
vadino elementu, iš kurio vyzdžiui, kad vanduo nėra kad egzaminą tu iš- ; !;e:l,.-aIL?,tKlt’kt.
nieko daugiau negalima pa- elementas, bet dviejų ele- 31 ek kad dėl



Puslapis šešta* Nr. 18, Gegužės 2, 19C2
L.F*.

, Pavasaris gražus žiedais, o 
ruduo — javais.

TIKRA TEISYBĖ

MOTERŲ SKYRIUS
K. JAKUBĖNAS

Klaikųįų vakarą
Tamsų vakarą išeik gatvėsna. Išeik ne vergas su už

nuodyta širdimi, ne taip kaip vilkas, kuris grobio tyko- 
išeik, audrų broli, laisvės sakale

Numetęs dvasios skarmalus, tu pamatysi pasauli mir
ties kvapu alsuojanti ir tarp mašinų dundėjimo išgirsi lai
dotuvių maršą... Ten tūkstančiai gimsta — tūkstančiai 
miišta nuo puivo, nuo dulkių, nuo sunkaus jungo, ten tūks
tančiai žūva pačioj jaunystėje, pačiame žydėjime. Tai mi- 
iionai prispaustųjų, nuskurėlių būriai. Jų lūšnose klesti 
vargas ir skurdas, jų landynėse — vien ašaros ir deja
vimai.

Išeik- audrų broli, laisvės sakale, i tamsiąsias miestų 
užkampes, nueik — vargingiausioje lūšnelėje, drėgnoje 
landynėje ten tu pamatysi, kad miličnai dar urvinių žmo
nių tebegyvena. Pro jų landynių langus neprasiskverbia nė 
vienas šviesos spindulys. Visur ir visuomet jiems kurti 
naktis. Ne ta naktis, kurioje žvaigždės dega ir laukuose 
javai siūbuoja, bet ta. kurioje tesigirdi klaikus miities al
savimas. klaiki pragariška rauda, tylus kentėjimas, verks
mas ir dantų griežimas.

Miestų gatvėse klaikus triukšmas. Kai kur gimsta ko
vos šūkis, kai kur patvoryje badu mii šta nuskuręs darbi
ninkas.

Audrų broli, laisvės sakale, viesulą ateik i tas tam
siausias užkampes. Tegul nors karta sušėls audra- tegu ji 
išblaškys tas nuodingas miglas, kurios gaubia kaimus ir 
miestus. Nors kaitą tepražus kurčioji naktis. Vargo ir 
skurdo vietoje lūšnelėse teprasiskverbs Tiesos spindulys ir 
teužsidegs Kovos ir Vilties ugnimi kiekvieno vergo siela.

KELEIVIS, SO. EOSTON

NAUJOS SKRYBĖLĖS

f'43?
?■ • w- GINTARĖLĖ — 

GRAŽI DOVANA

Netrukus Motinos Diena. 
Ta proga vaikai pirks dova
nų savo mamytėms. Už jas

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
”Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė

Paryžiaus gražuolės, pasipuošusios naujos mados skrybėlėmis, kurios padarytos iš 
Įvairiausios spalvos plaukų.

apskundė savo vyrą dėl ap-1 Vėliau šeimininkė atnešė 
3_aI17illlUlIVEJVlu sileidimo pareigose. Žmona du tortus, vieną padėjo ant d.

teisme reikalavo, kad vyras stalo prieš Einorienę, o an
trą prieš Sakevičius. Šį kar
tą pirmiausiai pradėjo tortą

didumo obuolių, :M uncijas Pliteisė v-vl'ui bausmę: dalint Sakeviėienė ir tik vė-

Obuoliai “skarelėse“ ja bučiuotų mažiausiai po 6
imti: 25 uncijas vidutinio ka.,tus.Per ,Teismas

!_>i prctetse v " * - --
dienomis bučiuoti liau labai atsargiai Einorie-braškiu arba tirštos aviečių ^al °°

* žmoną po 3 kartus per die- nė. Torto paragavę, užtrau-

GEGUŽIS
Geguži dainavo ne vienas poetas,
Ir man čia belieka nedaug kas pridėti.
Gal dainas dainuoti daug kartų girdėtas? 
Alyvų paunksmėj svajot ir mylėti?
Norėčiau aš vien Į tą meilės idilę 
Įpinti nors vieną rūstesniąją gaidą.
Prabilkit, kas skurdot per žiemą nutilę ! 
Pavasario audros te jūsų nebaido.
Išeikit i laisvę, kai pirnias griaustinis 
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį.
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės,
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti.
Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai. 
Maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs. 
Pakilo Į saulę širdžių milionai —
Laisvų, kaip tas drumstas pavasario vėjas.
Jos šlovina laisvę, kur laisvė pražydo- 
Jos smerkia vergovę, kur slegia vergovė. 
Teskamba balsai, kur gegužy pragydo, 
Teskleidžias žiedai, kuriuos saulė sukrovė.

V. Mvkolaitis-Putinas

INTERNACIONALAS 
E. Pottier

Sukilk, pasmerktas prakeikimui. 
Pasauli bado ir vargų !
Tiesa ugningai veržtis ima 
Iš tamsumos žiaurių nasrų.

Iš kelio traukitės skriaudėjai 1 
Vergu kariuomenė, pabusk!
Kas vien kentėti temokėjo 
Dabar pasaulio viešpats bus.

Tad kovon iki galo! 
žus pasaulis skriaudos. 
Internacionalas 
Žmoniją išvaduos.

Mums nepadės jokia esybė:
Nei dievas, o nei karžygys.
Tik mūsų galė ir vienybė 
Tiesos pasauli atstatys.
Turtuoliai kulkom mus baugina. 
Klastingai ardo mus eiles.
Gana mus žudė ir kankino! 
žmonėmis norim būti mes!

Tad kovon iki galo!
Žus pasaulis skriaudos. 
Internacionalas 
Žmoniją išvaduos.

Mieste ir kaime mes stipriausi 
Tad verskim priespaudos sta 

bus
Turtuolių galią mes sugriausim 
Tada pasaulis mūsų bus. 

čia juodvarniai mums siurbia

mamytės galėtų atsidėkoti
savo vaikams ar vaikų vai- valdžią, tvarko ūki, kokia 
kams, dovanodamos jiems' yra darbininkų padėtis, apie 
labai gražiai išleistą J. Na- koncer.traciios stovyklas, są- 
rūnfe Gintaras -lietuvis-! žinės iaisTC‘irt.t irtt
kai kalbantiems, arba Am- ,, . .. ' x .., „ .... . . i pac šiuo metu ji naudin-
berclla angliškai katban-;^ jr j^omi paskaityti. Jos 
tiems. Vienos ir antros kny- kaina tik 50 centų. 
gos kama $1.00. Jas galite
gauti Keleivio administraci- ’
joje. NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVIŲ-IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... 83.00.

ĮSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina........... .. $1.00
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administraciioj.

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

uogienės, _. uncijas sviesto, sekmadieniais ir šven- kerne sukaktuvininkams
2 šaukštu petmeles 1 sauks- ^ienjafe 5 kartus. iausi

cijas cukraus. 2 trynius, »l. ,APle tą patĮ laiką pateko Tuinylai musų dainavi- __
uncijas miltu ir 1 'kiaušini •* telfma ?enas angIaLdel pasirodė pakankamai 
paviršiui ištepti nuosavos žmonos apmušimo, suderintas, todėl jis nubėgo

Obuolius nulupti, pašalin- Teismas vyrui priteisė per jr atnešė iš savo automobi- 
ti sėklyną, o i jo vietą pridėt*
tirštos uogienės. Miltus pa- V I- , “V— “nilti ant lentom vidurvie na- arba tlek pat savaiC1^ eitl 1 vome.Pini ant lentos, viouiyje pa kalėjima Vvras pasirinko 

daiyti duobelę, sudėti gaba- kaIė ima
Inlimc cimiuiiCTt’Tu Cfinctu •> f

O dabar; Apie dabar pa 
tvs žinote.

il-

Kas nenorėtų! Juokas ir 
gera nuotaika tai juk sveika
ta. Todėl Įsigyk Antano Gu- 
taičio humoristinių eilėraš- 
iu ir satyrų knygą “Anapus 

Teisybės,” kaina $2.20. 
salite gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią kny- 
m skaitydamas ne tik juok
sies, bet ir susimąstvsi, pa
matęs pliką teisybę.

savaites bučiuoti savo lįo šampano, kuri sudoroję 
žmoną du kartu per dieną, jau tikrai sutartinai daina

L. J. Stasiulis

ĮDOMIOS ir NAUDUOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

lėliais supiaustytą sviestą, 
supilti grietinėlę, cukrų, ro
mą ir išmušti trynius. Sausa 

Į ranka greit suminkyti ir teš
lą bent valandėlei pastatyti 
šaltai.

Prieš kepant tešlą iškočio
ti maždaug vieno penktada
lio colio stoiiimo ir supiaus-

kraują.
ie tyčiojas iš mūs seniai.

Tad išsklaidykim juodą gaują. 
Tr švies mums saulė amžinai.

Tad kovon iki galo! 
žus pasaulis skriaudos. 
Internacionalas 
žmoniją išvaduos.

Vertė Kazvs Binkis

DVI DRAUGĖS

Aktorė Kim Novak su savo 
mėgiama katyte atvyko į 
New Yorką. baigusi vaidinti 
“The Notorious Landlady“ 
Ta katytė seniau taip pat 
yra kartu vaidinusi filme.

‘Naujienos”

STALINAS NUŽUDĖ IR 
LENINO SESERĮ

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu i-tori ir., 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi - 
cheC’onas. virš 506 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštai--vjršais ..........................  A4.0O
kaina ......................................... $1.25

MIAML FLA. 
Pagerbs Einorienę ir 

Sakevičius

Komunistų spauda pa
skelbė, kad Stalinas nužudęs 
ir Lenino seserį Mariją LTja- 
novą. Ji dirbo laikraščio re
dakcijoj. Kai Stalinas Įkopė_  ___________ _ ___ Balandžio 24 d. M. ir A.

tyti keturkampiais gabale- Aleknų sode buvo iškelta įį \aklžią 1- panova_?uvo at- 
liais. Ant kiekvieno tešlos puota E. Einorienei jos gim- *eisla ls darbo, o vėliau va- 
keturkampio padėti po o- tadienio ir Sakevičiams jų metu dingo be ži-
buolį, kampus užsukti ir vir- vedybinio gyvenimo 44 m. ni°”

ŽVILGSNIS 1 PRAEITĮ K. žn.o , 
domūs atsiminimai. 477 psl. kai 
na .......................................... $5.00

'VATKO SVEIKATA, parašė nr. V 
TnmėnienS dau" svsrhin patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’’ 
sūnaus Kip-o Sielinio įdomūs atsi 
minimai, 464 nsl.. kaina... $6.6f

1905 METAI. Kinro B-’eljnio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslr.rda’ 
Kaina ............. ........................... $6.00

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
Irnyera siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš mie<ro. perinusia dovana kiek
viena proira, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis rom a n iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA. J Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da- 
’is 453 psl. Kaina ...................$4.50

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

ŽINYNAS | KODfiL Ag NETIKIU J DIEVĄ?
Atvira nuomonė. įdomūs arrumen- 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

šum obuolio suspausti. Pa- sukakties proga. Niekas jų 
viršių aptepti kiaušiniu ir iš anksto apie tai nežinojo, 
kept* 30-40 minučių karšto- Puotoj dalyvavo kanadiš- žmon®s gyveno, kol su-
je krosnyje. kiai Tuinylos, Nevickai-Sta-galvojo savo patogumui vartoti

Iškeptus obuolius plačiu siuliai, Repečkos, Kiaušai. pašto ženklus- J*e pradėti varto- 
neiliu atsargiai išimti iš St. Rozenbergaitė. ,li Anglijoje 1840 m., JAV 1847
skardos, apdulkinti miltiniui Stalai buvo apkrauti vi- m- Prancūzijoje, Bavarijoje ir

PAŠTO ŽENKLAI
PASAULIO LIETUVIU

pa
bė žinių Letuvių r anglų kalbom-* 
anie lietimus vi«ame pa«anJy. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50 SOCIALIZMO TEORI..A. Trumus! ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jona= Ba- 
Ivs. 472 dainos su gaidomis. Ang-

liškai duotas kiekvienos dainos TSfJUSL.MS NEGPJžTI. M. Kati-

•ukrum ir sudėti į lėkštę.

BUČIAVIMAS 

Senovėje ir dabar

Babilonijoje 
I buvo laikomas

bučiavimas į 
tokiu nusi

kaltimu, kad leidusiai save 
pabučiuoti merginai būdavo 
nukertama ausis, o pabučia
vusiam berneliui apatinė 
lūpa.

Graikijoje bučiuodavosi 
tik vyrai. Bučiuodamiesi pa
siimdavo vienas antram už 
ausų, laikydami rankose 
kaip ąsoti. Dėl to bučkis 
graikiškai ”chytra“ reiškia 
tą pati, ką ąsotis su dviem 
ausimis.

Romoje bučkis buvo įsta
tymais griežtai reguliuoja
mas. Prieš savo valia pabu
čiuota moteris gaudavo teisę 
i pusę pabučiavusiojo turto.

Viduramžiuos žmonės to
li gražu nebuvo tokie jau 
asketai, kaip įie nuduodavo. 
Pavyzdžiui, trubadūrai ap
dainuodavo tokią meile- kur 
bernelis bučiavo mergele be 
jokios pertraukos lygiai 30 
valandų. Viduramžiais buvo 
išrastas ir moterims rankos 
bučiavimas. Padavimais iš 
tryliktojo amžiaus, vvrui iš
vykstant i kelionę, žmona 
turėjo išbučiuoti ne tik vyra. 
bet ir jo žirgą, vėliau veži
ną.

Teismo byla Rostocke

šokiomis gėrybėmis. Pasi- Re'rijoje 1849 m., Ispanijoje ir 
vaišinus ir troškuli nurami- Prūsijoje 1850 m.. Viurtenburge 
nus, šeimininkė atnešė gia- *r Danijoje 1851 m.. Liuksen- 
žią tortą, kurioje degė žva- burge 1852 m., Portugalijoje 
kėlės. Ji padavė Einorienei 18-^ m - Švedijoje ir Norvegijo- 
sidabrinį peilį ir prašė tortą Je 1855 m - Meksikoje 1856 m., 
piaustyti. bet lyg tik ji tortą Rusijoje 1857 m., Argentinoje 
palytėjo, jis išsipūtė lyg ba- 1858 m., Kanadoje 1859 m 
lionas ir apsivertė kojomis Graikijoje ir Italijoje 1861 m., 
aukštyn, žinoma, visiems Turkijoje 1863 m., Egipte 1866 
buvo gardaus juoko iš to- m- Japonijoje 1871 m.. Kinijoje 
tio pokšto. 1878 m-

VEIKĖJAS ŽIŪRI NUO STOGO...
Kai didelis veikėjas (o ki-Į žodžiais veržiasi tėvynę va

tokių juk mažai ir tėra) pa
žiūri nuo kokios aukštos vie
los, sakysime nuo stogo, tai 
ką jis mato? Nagi, mato vi- 
ą galybę kitų veikėjų, o to

dėl didelis veikėjas ir dai
nuoja :

“Kai pažiurau kur nuo 
stogo—

žėri tūkstančiai šviesų,
Tr nors girtis nepatogu—
Aš didžiausias iš visų!”

Didelis veikėjas apie sa
ve taip pasakoja:

duoti ir, jei jiems tikėti, tė
vynė bus laisva, jei tik jie 
paims vadžias į savo rankas 
ir parodys mums- kaip geras 
darbas reikia dirbti.

Poetas A. G., prisižiūrėjęs 
tokių veikėju rankų mosika- 
vimų ir prisiklausęs jų gar
sių šūkių- parašė eiles ir pa
vadino jas: “Kai pažiurau 
kur nuo stogo. . .” Pasiskai
tę tas eiles, sužinosime, ko
kios kliūtvs neleidžia dide
liems veikėjams atlikti tą, 

atlikti.

turiny®, todėl tinka dovancri ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina .....................  $5.60

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. K a i n a .»..«•■•.•».»... $1.0f

MARLBOROUGP/S LITHUANTAN
SEI F-TAUGITT M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kvtis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................. $125

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vala
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo p-ieš Sme 
tonos diktatūra. P’rma dali* 3^0 
psl. Kaina................................. $3.00

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jc 
meninių formų nlėtojimos: pagrin
dai. Paulius Ga’aunė. didelė kny
ga su dangyhe paveikslų, gerame 
pop’eriuie. Kaina ...................  $S.5f

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų d?V-*a‘ū 
ra faktų šviesoje. Trumpa bo’ševiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ............................. 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nw 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikalų, 396 psl.. ger»« popierių* 
kaina ......................................... $|O.(W

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

XR ROMOS POPTEŽTVS YRa KRT 
STĄUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

™ 1 J - K 1 'ka jie žada ir noriMano plike—menuo bal- Tos eiJėg yra |dėtog j Re]ei.

vio 1962 metu kalendorių.
Verta pasiskaityti. Sužino- į altortų aesūlt. v. Putino-My

tas,
Nėr padangėj panašaus:
Ar ten Vlikas ar ten Altas— 
Nusispiauti iš viršaus!”

Tokių spjaudančių iš auk
štybių veikėjų mes turime 
daug ir jų niekas dar nesu-

MTLŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina..................................... $2.60

sime, kodėl turime daug Mo
žių. bet naudos iš ių kaip 
iš ožio. nei vilnos, nei pieno.

Keleivio 1962 metų kalen
doriuje rasite ir daugiau ei
lių, straipsnių, informacijųskaitė. Ir nesuskaitys. . .

Tokie veikėjai su didžiau-'ir patarimų. Kalendorius 
1528 m. aprašo, kaip žmona ’riu pasimojimu ir garsiais jau baigiamas išparduoti.

kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės <jėl moterystė* 
Visos trys dalys jrištos j viena 
knvgų, kieti viršai, 681 puslapis 
Kaina ..................................... $8.00

liškio meistriškas aorašymas. kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU T A KET TU. K. B.
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietų- 
vos ir iš Amerikos (ietuvių gyva- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu 180 esi. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė N. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Baly? Ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kair.a ........................................  $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys ........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recept 
132 puslapiai, kaina...............$1.2

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina ..........  25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautsk). nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

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

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

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku ok-’oaeijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
RES, 32 psl., kaina ........ 25 Cnt

VTJKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose n5- 
ra v’envbės. 86 Osl., kaina . . $1.0$

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m«- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
k*’”» .................................... 68 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway -------- :---------So. Boston 27, Ma
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Lietuvos laukų akmenys
ararr - - ■

K. JONELYNAS
(Tęsinys)

Akmenų naikinimas toli, ten akmenys laukuose
Pramonės šalvse ir akmuo ir Palikdavo ^lėti il^es' i įmones saiyse n akmuo niam laikui Q kaip

kartais esti vertinga medzm- minėta jJe 
ga. Bet Lietuvoje, žemes u- {.R darbus d
km krašte, ji dideles vertes radėta akmenis iš lauku ša- 
neturejo. Akmenys besimai- }intį .f be pardavimo. Nere_
šydami laukuose, ūkininkam |aj gadnia buvo rasti ilgas 
tik darbus trukdydavo. Jie akmenų krūvas prie kelių 
tik kaip nereikalingas a p- ar an^ žemės valdymo ribų, 
sunkinimas buvo. sudėliotas ar ir be tvarkos

Medinių trobesių pama- suverstas, kaip tvoras, 
tams ūkininkai akmenų ne-i q vienas dvarininkas su- 
daug sunaudodavo. Pakiš- 1
davo po pirmu medinių šie-j turėtan -’bedugnin 
nų vainiku po vieną žmo-: kan nuskandinti. Tam tikslui

, manė savo laukų akmenis jo 
ežeriu-

gaus galvos dydžio akmenų 
eilę, ir to užtekdavo. Tik vė
liau, jau nepriklausomybės 
laikais, kultūrai vis kylant, 
bent naujai statomiems tro
besiams pradėta daryti auk-

O nusimušusi sau koją ir pa- stituto 3-jo aukšto salė (190’jant. Montažą režisavo akt.; įstaigoje velionį prisiminti.
Velionio šeimai reiškiame 

mūsų širdingą užuojautą.-A--- • « I • .!•» , •! • • .•
daugiau

galėjo turėti. O nusimususi sau Koją ir pa- stituto 6-jo auKSio saie jam. .uuniazą iezi>a\o aitu 
ik neskandinsi, pykusi prakeikė visus akme- Beacon St.) pilnutėlė žmo- Aleksandra Gustaitienė. ! 
a“ didi išradėja, nis, sakydama: Kad jūs nių. Daug jaunimo, studen-! Visi dalyviai savo vaid-
i susigalvojo sa-idaugiau neaugtumėte Tiktų ir studenčių. menis atliko tikrai pagirti-)

kiekvienas galėjo turėti, 
svetiman juk 

Bet "bėda
Ir ūkininkai susigalvojo

jis didesnius akmenis rudeni 
pakeldavo ant mažesnių, 
kad žiemą prie žemės nepri
šaltų, o žiemos metu, atsira
dus laukuose pakankamai 
sniego, suritindavo tuos ak-

štus iš akmenų mūrytus pa- menis ant neaukštų rogių, 
matus, akmenis jungiant ce- suveždavo juos ant “bedug- 
mentu, maišytu su žvyrium. I nio“ ežeriuko ledo ir palik- 

Bent iki Pirmojo Didžiojo davo. Pavasari, ledui tirps- 
Karo, rusų carų valdymo lai- tant, savaime aišku tie ak- 
kais, retai kur Lietuvoje bu
vo galima rasti akmenų mū-

vo laukų akmenis “skandin-įdėl to akmenys dabar ir ne
ti“, tik ne vandenin, o že- auga..
mėn. Prie paties akmens jie 
iškasdavo atitinkamo platu-

Bet senesni 
dirvoj akmeni

artojai, radę 
beardami.

mo ir gilumo duobę, kad ak- kurio anksty dėsniais metais 
muo įtilptų ir paskui, žemę jo noragai dar nesiekdavo,
anant, noragai jo jau ne
siektų, — įversdavo akmeni 
duobėn. Tai buvo pats pa
prasčiausias. gal pigiausias, 
bet ir gana pavojingas jų ša
linimo būdas, nes, kad leng
viau būtų akmeni duobėn Į- 
ritinti, — pačioje duobėje, 
po akmeniu, dar išrausdavo 
angą, arba tuštumą; tada 
likdavo tik iš kitos pusės ak
meni sujudinti, ir jis pats i- 
slinkdavo duobėn. Bet kai 
vienam atsitiko nelaimė pa
čiam save po dideliu akme
niu pasilaidoti, tai, šiai ^i- igtueliiu dienose niai po apylinkę paplitus, ki-;kvarįųto koncel1e.

dar tiki, kad tas akmuo au
go, arba bent kilo i žemės 
paviršių. Kitaip, kaip gi tas 
galėtu atsitikti...o c

(Bus daugiau)

NEVV YORK, N. Y.

Įdomios paskaitos, gražus 
koncertas

Šj šeštadieni, gegužės 5 d. 
Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius 
kviečia Ne v;Yorko ir apy
linkių visuomenę dalyvauti 

ir Toronto

Susirinkusieji apdalinami 
3 lapų šapirografuotom bro
šiūrėlėm. kuriose sužymėta 
svarbiausios Maironio gyve
nimo datos, žymesni raštai, 
"Jaunosios Lietuvos“ ir "Ra
seinių Magdės“ trumpi siu
žetai ir svarbiausios citatos 
š jo kūrybos.

Klubo pirmininkas dr. B. 
Baškys supažindina susirin
kusius su paskaitininku dr. 
Antanu Klimu.

nai gerai ir užtatai jiems pil 
klauso nuoširdi žiūrovų pa 
dėka.

Užbaigus oficialią minėji- kyti “Keleivį.
mo dalį, dar gerą valandą 
dalintųsi maloniais Įspū
džiais ir vaišintas! J. Barū-
menes
tais.

pa: ūpintais skanės-

Gr.

Mirė j. Taurinskas

ti liovėsi minėtu būdu savo Į 
laukų akmenis “skandinti'

Akmenų

Visokio amžiaus ir išsila
vinimo žmonės galės rasti 
sau tinkama lietuvišką-vi-

... , . ... suomeniška užsiėmimą ši. Viename kaimę linksmas T; ku,ie (lo;
žmogus papasakojo, kad is misi

augimas

kitur atitekėjusi jaunamartė,
menvs pasileisdavo žemyn P° keleto metų susipykusi su 
i vandenj, tartum norėdami. savo vvru. pastarajam pn-

mu, kviečiame atsilankvti i

Pakalbinkime draugus, kai* 
mynus ir pažįstamus užsisa* 

Kaina
tams penki doleriai.

--------  I
Balandžio 24 d. po ilgos

REIKALINGAS BARO VEDĖJAS
i Reikalingas K'ubo baro vedėjas.
Pageidauj&aia vyras su žmona. I-a- 
bai geras atlyginimas, nuolatinis dar-

jbas.
i Rašykite laišką, suteikdami apie 
I avė p.atesnių informacijų šiuo adre- 
įsu:

I). L. K. Vytauto Club 
W. Pes likas 
44? Central Street 
I.oweil, Mass. (21

ro bažnyčią, vėjo malūną,! Įsitikinti, ar tikrai tas eže- kaišiojo: 
klėtį, tiltą ar kitokį ne vai-Į l iukas neturi dugno... 
džios pastatą. Bet tai dvarininkiškas ak-

Kur netoliese buvo veda- menų nuo laukų rinkimo bū- 
mi nauji ar taisomi seni das. Smulkesniam gi ūkinin- 
plentai, tai tik ten, už ak-! kui- kuris nei tiek darbinin- 
menis dar gaunant pinisro,. kų, nei arklių, kiek dvari- 
ūkininkai galėdavo tinka- ninkas, negalėjo turėti, toks 
m iau juos sunaudoti ir sa- akmenų iš laukų šalinimo dabai 
vus laukus nuo tų trukdytojų būdas buvo per sunkus, arba 
apvalyti. Bet kur į plentus ir visai neįmanomas. Be to, 
akmenis privežti buvo per- ir “bedugni“ ežeriuką ne

paskaitas, kurios 
lius pavergtosios

lies įvai 
Lietuvos 

kurie
lietuviška dainą,

“Kai atitekčiau, - .,. , , ’ gvvenimo Klausimus:tai oa nieko nebuvo, nei ak- «-
menėlio laukuose, nei nie-l kvieijami atdiankvti
ko!.. Gerai, kad vaikščioda-1 
ma po kaimynų žemes kele
tą kartų po sterblę priran
kiojusi parnešiau ir vienoj

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Jis pradėjo studijas Vy
tauto Didžiojo universitete ir sunkios ligos mirė bosto- 
Kaune, tęsė Pabaltijo univ. niškiams gerai žinomas Juo- 
Hamburge-Pinneberge Vo- zas Taurinskas, sulaukęs 76 
kietijoj. užbaigė ir gavo dak- mių amžiaus.
tai o laipsni Pensilvanijos u- Velionis paliko liūdinčius 
niv. JAV. Dabar profeso- žmor.ą Veroniką, sūnų Al- 
riauja Rochesterio univerai-lfonsą, marčią Mary ir anū- 
tete, N. Y. ką Povilą. Palaidotas balan-

Paskaitininkas pareiškė | džio 2S d. Mount Hope ka- 
nelaikąs savęs literatūros pįnėse. ______
specialistu, todėl ir apie j Velionis J. Taurinskas bu- Paieškau trijų mano sūnų: Antano, 
Maironi kalbėsiąs tik kaip;..n p:i ; Tn-Včli’i v»Lči»nc ',r,iar<,° ir Juozo ‘Joseph) bal-
apie poetą, žadinusi tautą .Mažeikiu apskrities, iš pasi- seniau gyveno Newark, n. j., o vė 
pabusti laisvam gyvenimui.^5^. Jo 

Kokią Lietuvą Maironis jdu broliai Lietuvoje jau se- 
matė praeityje ir kokią da-!niau mirė vienas brolis

.* !*->a: tyje? _ . kininkas. “Liaudies
Maironis kele ir dainavo 

Gedimino-Vytauto laikų 
dingą Lietuvą.

Noriu gyventi pas lietuvius
Fens l iukas dar darbingas nori ap- 

sl<yve;;ti lietu-, ių šeimoje Floridoje 
.r Kaligorr.ijoje. Pasiūlymus nesi- 
'arzant siųsti šiuo adresu:

Bruno Box 5-07
Marcelina, Mich. <18

Jieškojimai

niau mirė. vienas molis u- 
. kininkas. “Liaudies Seimo“ 
narys, buvo nežinomų keršy- 

r.užudytas vokiečiams 
* m..

. V.1’tojų
Jo visas <e- okupavus Lietuva 1941 

mesys nukreiptas ne ( ano o kj,as broK Ma
meto rusu okupacija, bet 1 - -v

certą: gi visas jaunimas bus aplenkintą Lietuvos* diduo- f,,, 
laukiamas šokiuose, kurie mene. Jis siekė sužadinti ju ,.

: bus toie oačioie salėie tuoi iut„vb, l^lh™ n*™! A elionis J. Taurinskas per

liau, motinai mirus, Bronx’e. N. Y. 
■Jie patys ar kas juos žino prašom at
siliepti šiuo adresu:

J. A. B.
636 E. Broadway,
So. Boston 27. Mass. <18

St. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

i kon- žeikiuose, socialdemokratas,'
c miręs anksčiau.

kitoj vietoj pamėčiau, tai 
jau ir daugiau atsi

randa...“
Tas pasakojimas bus

toje pačioje 
po koncerto.

Paskaitos vyks
nio Festival salėje. 40 E. 26 tūrini darba.

KI'OMFT ŽMOGI S NESII. VIKO 
PAREIKŠTŲ NUOSTATŲ

Norėdami įvertinti brangiuosius 
Dievo pažadėjimus pirmiausia mes 
turime surasti kame tikroji ligų ir 
mirties priežastis, kuri turi būti pa-alėje tuoj tarpe lietuviu kalbos pame- , , x ----- -------------- —

girną, r.utautėjusius atlietu- Paskut.n.ų metų veik-
Stepo-vinti if įtraukti i bendra kul- '?‘.d,alb®vosi .Vet“gU P® ?^;'Či*_i2£?LKįSu- k“ yr*

St., New York City. Pradžia 
12:45 vai. Dalyvaus šie pre-

Nei Jaunosios Lietuvos,
bininkų Draugijos 21-je kuo- Prieža*tIS* o v Pirmam 7nrwwnn Astru
poje ir, būdamas organiza-
torium. į kuopą įtraukė daug

buvo davęs teisę ir progų amžinai gy
venti ant žemės; bet jis turėjo būti

linksmo pasakotojo sugalvo- Agentai: Tomas Remeikis
tas, bet kad žmonės akmenų 
veisimuisi ir augimu tikėjo 
ir kad papykusi 
galėjo tokiu ūkio “pagerini
mu“ pasigirti, tai dėl to gin
čytis ir prieštarauti visai ne
tenka. Kaime gyvenant vis
ko galima išgirsti ir patirti. 
Koks nors senukas ar senu
kė, žiūrėk, tau ir pasakys: 
“O iš kur gi tie akmenys at 
sirado, jeigu jie

Socialinis-p ditinis Lietuvos 
_ .komunistų partijos portre- 

kaimietė'tas • Vytautas Strolia—Mu
zika okupanUįr .siekimu tar
nyboje : Vincas Rastenis—
Melas, kaip valdymo prie
menė: Pianas Zunde—Kai

paklusnus Dievo įstatymui. Tuo bū
du žmogus turėjo parodyti Dievui sa
vo ištikimumų ir atsidavimų. Ado
mas gi pasirodė nepaklusnus ir dėlto 
buvo išvarytas iš savo amžinųjų na
mų ir prarado teisę gyventi.

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje Turėjo augti! Dėl to ir yra 
mūsiškiai pastatę “Aušros“ miestą, vėliau virtusį New visokių, didelių ir mažų...“

neaugo?

nei Raseinių Magdės poemo-, . . T.
se Maironis nekelia nei e-lnau« "anų. -Ilsį ve.ke ir ki- 
konominių, nei socialiniųg oiganizacijose.  ̂
klausimų. Jo ūkininkai ne- i novo 2S d. nemažas būre- 
dalyvauja kultūrinėje veik-j'15-’" 'baugu ir pažįstamų ji K,“
Inin To rl.n-ko otlLolro in lo_1 1 VflėjO 1 Mount Hope ka~ .ie, trečiame skyriuje, mes skaitome: 

biau prasilavinę vaikai, ku- J ° lauioiuvių pan tavo pasieknmo; tarp varry tu iš jos
riems ir visa * atsakomvbė f,ovai susirinko Balukonių =

kurios lietuvių tautos išliki
mo problemos.

Toronto vyrų kvarteto 
koncertas vyks VVebster Ma
nor salėie (šalia Webster 
Hali), 125 E. llth St., 
Ne\v York, X. Y. Pradžia

krinta.
Maironis nepakenčia so

cializmo ir su juo į jokius 
kompromisus nesileidžia.

Maironis gerai pažinojo 
Lietuvos istorija ir pats buv

VT T m

Ę

Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.
Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū

romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku- da^b turi radiją... 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienu ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

096 E. Broadwav So. Boston 27, Mass.

Pats girdėjau, kaip viena se- lygiai 7:30 vai. vak. Daina- 
nutė. nujausdama artėjančią vimo metu publika į salę ne
savo gyvenimo pabaigą, pa- bus leidžiama. Po koncerto 
siryžo būtinai visiems mirų- —šokiai- grojant Jurgio Ve
šiems susitikusi pasakyti, degi0 orkestrui. Staliukus 
kad žmonės, žemėje gyven- prašome iš anksto rezervuo

ti pa? Algi Setiką, tel. VI 6- 
Ir šventieji keikdavo |-1957. Vietos numeruotos, 

todėl patartina biletus įsigy- 
Dar mažas būdamas gir- pas Akademinio Skautų 

dėjau žmones kalbant, kad Sąjūdžio narius, Ginkų 
Kristus prakeikė medį. Jau krautuvėje. Atletu ir Brook- 
tada man buvo keista ir ne- ]vno Piliečiu klubuose ir An- 
suprantama, kaip tai galėjo d,-iuši0 įstaigoje, 
būti, kad Kristus, laikomas Pažymėtina, kad Toronto 
Dievu, keiktų nekaltą medį ? vvru kvartetas vra pasižy 
Samprotavau, kad kaltą ko-
lioti ir keikti yra nuodėmė, 
o nekaltą, — ir kalbos nėra!
Bet nebuvo kas man tą daly

realistas. Užtatai, dažnai net 
paaukodamas poetines plo-! 
nybes, siekė sukelti didesni' 
jausmingumą, kad tik suža
dintų didesnę tėvvnės ir kal
bos meilę.

Maironis grožisi dvarais, 
kaip kultūriniais židiniais. 
Tik neri, kad jie būtų lietu
viški. Užtatai jis šaltai ir ne- X 
palankiai sutiko ir žemės re
formą. Pagal ji užteko iš
pirkti ir išdalinti tik nusigy
venusių didikų ir bajorų že
mes.

Geriausius veikalus Mai
ronis sukūręs tarp 1894 ir

SIUSKITE PINIGUS 
. I U S S R per
1° į į C EAMERCY—Dept H 
voi£ "U Broad St.. patalpa 925 

NEWARK, N. J.
N Y Telefonas MU 9-0598 

Specialistai nuo 1947 
Turi Banką Departamento 

leidimą ir apsidraudę
BON DYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkiu 
Informacijų.

t AAXA4.4-tJ.A4.AAA
■j

maitinsies per visas savo gyvenimo 
dienas. . . isi suyrįši į žemę, iš kurios 
esi paimtas."

Neprakeiktoji žemė Edenas, ro- 
;us. buvo tobula, ir dėlto galėjo su
teikti žmogui balansuoto maisto, ku- 
kiuo buvo galima palaikyti piln* 
kūno sveikatą.

Už Edeno vartų žemė buvo netobu
la arba nepabaigia, duodanti netobulų 
vaisių, kurie gamino visokias ligas ir 
negales, apsunkinančias žmogaus gy- 
• er imą ir vedančias j mirtį.

Pastebėkite, kad Dievas buvo su
tvėręs žmogų iš žemės ir kad jam 
mirus iis ir vėl pavirto dulkėmis ir 
nuo to laiko buvo visai negyvas arba 
tikrai numiręs. Jis nebuvo išvarytas 
iš dangaus, nes jo namai nebuvo dan
gus. bet žemė. ir šituos žemiškus na
mus žmogus prarado nepaklusnumu.

(Bos daugiau >
Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykit mums laiftą 
ar a virutę gausite nemokamai.

L. B S. A 212 E. 3rd Street 
SI’RING VALLEY. ILU

DĖMESIO LIETUVIAMS

1909 metų, būdamas Petra- 
mėjęs savo puikiu dainavi- pilio katalikų dvasinės sėmi
mu daugelyje lietuvių kolo- narijos profesorium ir ins- 
nijų. ypatingai Kanadoje.; pektorium. Prelegentas pri- 
Jam vadovauja žinomas j leidžia mintį, kad Maironis, 

ką išaiškintų. Nutariau ty - ■ kompozitorius muz. Stasys tuo metu būdamas atokiau 
lėti ir laukti. Kai mokiausi Gailevičius. Tad galime ti-,nuo savo gimtojo krašto,

Knv.c;' ' ą ‘ik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi- 
, ; s 1-;:s tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra

šo ar '< Pū vn i’larą. kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
'•ra braižūivs. kin is nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
Itrur-j:. Kas ta knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
,• rmyb'. K” 'ga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik $1.

Ki a knyga Tvaikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 
omas. šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An- 

•;> ri-tus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro- 
’>ės v:r i liais. 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu :

K. B. S. A. 212 E. 3rd St., Spring Valley, III.

MES ATLIEKAME 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

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

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

“KELEIVIS"

E. Broadvray, So. Boston 27, Mase.

• • •

mokytojų seminarijoje, ten Rėtis puikaus ir reto koncer- 
buvo kapelionas, kunigas A. SaHa kva,teto dainų gir- 
Ž., gana despotiškas “pėda- dėsime du kvarteto nariu 
gogas“. Kai aš jį šito dalyko dainuojant solo—R. Stri- 
per pamoką viešai klasėje maiti jį h. Rožaiti. 
paklausiau, Ui jis neužgin-l gav0 atsi)ankyniu į kon.
cijo, bet ir neaiškino. Kiek 'cert ne dk pasidžiaugsime 
pagalvojęs atsakė, kad uz- dainomis> bet taip pat pa_ 
miršęs ir neatsimenąs. Bet 'remsime jr mūsų akademinį 
visi seminaristai supratome, jaunirn?, kuris stengiasi mū- 
kad jis sąmoningai privengė vjciiomenci surengtisų visuomenei surengti ne

eilinio pobūdžio kultūriniussuaugusiųjų mokinių kriti
kos, nenorėdamas dar dau- __intelektua!inius pobūvius, 
giau painiotis ir taip jau
painiose ir neaiškiose pamo
kose.

Kalbant apie .akmenis, —r 
kai kurie seni fr priėterirtgi 
žmonės tikrai tikėjo, kad ak
menys bent 9eniau augo. O

Dalyvaukime visi!

Vietines Žinios
Maironio minėjimas

»•>
Bostono Lietuvių KlubasI kad dabar jie neauga, tai dėl , , ... .. ,Įto, kad Marija jnS>ak«- ba.Ia.n.,l21,\:.>< ,L eraz,a' pa’

kusi. Mat, kai ji kažkada 
vakščiojusi po žemę basa, 
tai į vieną akmenį skaudžiai

minėjo Maironio gimimo' 
šimtmetį.

Nedidelė Tarptautinio įn-

jautęs tėvynės ilgesį, ir tai 
veikė jo kūrybingumą. Be 
to, ir amžius buvęs pajėgiau
sias.

Po paskaitos pirmininkas 
pasveikino klubo vardu atsi
lankiusį jauną Bostono kole
gijos profesorių Navicką ir 
pareiškė vilti, kad jis nenu
trauks ryšio su klubu ir atei
tyje.

Solistė Stasė Daugėlienė, 
dukrai Rūtai akompanuo
jant, padainavo dvi Mairo
nio žodžiams pritaikytas 
dainas: Kai širdį tau skaus
mas kaip peiliais suspaus ir 
Ten, kur Nemunas banguo-
ja- „ !

Lietuvos peisažą iš Mairo- • 
nio eilėraščių junginio atliko 
aktorė Irena Nikolskvtė su 
Feliksu Kontautu. komp. Ju
liui Gaideliui akompanuo-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auclč)» 

tautinį solidarumą, rūpinasi ištaikyti lietuvybę tr remia ko 
vk& dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IF’ >10,000.
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 deOfanfiai 

ir dvidešimčia' metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SI .A—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSIT1&IMU 
apc^aoda duoda pašalpos iki 4825 J mėnesį.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA M NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo glmtano dienos fkt 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SKA kuopuose. kurios yra visose lymesnUss dėtuvių ko
lonijose ir SLA Centro Rakykite tokiu adresu:

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

I
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St. Santvaro pagerbimas Sandariečių banketas

SLKMADIENĮ, GEGUŽĖS 6 D., 3 VAL. POPIET 
SO. bOSTONO AUKŠT. MOKYKLOJE (THOMAS 
PARK) BALFO RENGIAMAS KONCERTAS, KURIO 
PROGRAMĄ ATLIEKA KOMP. JERONIMO KAČINS
KO VADOVAUJAMAS MELROSE SIMFONINIS OR
KESTRAS (60 ASM.) IR N. ANGLIJOS BALETAS (30 
ASMENV). VISI ATEIKIME I ŠĮ NEPAPRASTĄ KON
CERTĄ: TURĖSIME DIDELIO MALONUMO, O KAR
TU PAREMSIME KILNŲ LABDAROS DARBĄ, KURĮ 
DIRbA BALFAS.

JULIUS GAIDELIS

Poetas Stasys Santvaras 
jo 60 metų sukakties proga 
bus pagerbtas birželio 2 d. 
So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos salėje.

Komitetui vadovauja po
etas Faustas Kirša.

Mūsų padėka

ši sekmadien), gegužės 6 
d.. 5 vai. vak. So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos salėje Sanda
ros Moterų Klubas rengia 
banketą našlių karalienei ir 
karaliui pagerbti. Visi kvie
čiami atsilankvti.*
PARENGIMŲ KALENDORIŲ

dijo (Minkų) gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

Spalio 11 d. Laisvės Varpo 
..radicinis rudeninis koncertas 
u. Piliečių Dr-jos salėje.

TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ

NfcCCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja, dilba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3990

Šaunus kortu vakarasJERONIMAS KAČINSKAS

Dorchesterio SLA 359
kuopa gegužės 12 d., šešta
dieni, 7:30 vai. vak. Sanda
ros salėje (124 F St.) So. 1 
Bostone rengia Įdomų kortų 
vakarą. Be gražiu, vertingu 
dovanų, bus gardžios kavu
tės ir pyragaičių, 
j Nuoširdžiai kviečiami vi- 
;si SLA nariai, jų draugai ir 
į bičiuliai atsilankyti ir malo- 
j nia* tą subatvakari su mumis 
: praleisti.

Komitetas

Jo diriguojamas Bostono miš
rus choras gegužės 20 d. So. 
Bostono aukšt. mokyklos sa
lėj pirmą kartą atliks didžiuli 
veikalą — Kantatą apie Lie
tuvą. kurią sukūrė pats diri
gentas. žodžiai S. Santvaro. 

VYTENIS VASYLIŪNAS

Jis diriguos simfoniniam or
kestrui ir baletui ši sekmadie
ni. gegužės 6 d.. 3 vai. popiet 
So. Bostono aukšt. mokyklos 
salėje. Koncertą rengia Balfo 
skyrius.

Lankėsi M. Vaidyla
Praeitą sekmadieni Bos

tone lankėsi M. Vaidyla,
Sandaros redaktorius, ir ta 
proga saviškiams padarė 

Į pranešima apie šių dienu lie-
tuvių opiuosius reikalus. 1 “ ą'

Apsigyvenę Bostone, šiuo
norime nuoširdžiai padėko- Gegužes 6 d. Sandaros Metė
ti Kostui ir Viktorijai Luko- •*• G'u m? karalienes pagerbimas 
'ševičiams ir jų dukrelei Sau- - 1 i;kčių Dr-jos salėje, 
j lei, kurie mums visuomet
buvo taip geri ir taip gražiai Gegužes G d. 3 va!, popiet So. 
mus išleido iš Hamiltono.' UUnSi-
Dėkojame ir Monikai Kane-
vienei už parodytą nuošir
dumą.

Nuoširdus ačiū Paulinai ir1;
Jonui Ekelevičiams Netvar
kė, N. J.,
mums leidimą apsigyventi 'kiaiY 
JAV ir už kitokią pagalbą.

PIgKj* MUd SUK; 
je Komp. j. Kačinsko vadovau- 
jamo Melro.se simfoninio orkes
tro koncertas, rengia Balf< 
skyrius.

# * »

Gegužės 12 d. So. Bostono L. 
. ... Piliečių Dr-jos salėj Šv. Petrokūne parūpino |Ktrapjj0S choro pobūvis su šo-

Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di 
džiausią ir visiems supran 
tarnai parašyta knyga, 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio įstaigo- 

už 50 centų.

7 —

Petras ir Elzbieta 
Pliskevičiai

Grįžta Aleknos

Jaunas pianistas, kuris daly
vaus Bostono mišraus choro 

. koncerto programoje gegužės

L. J. Stasiulis praneša iš 
Floridos, kad Mildred ir An
tanas Aleknos važiuoja sa
vo sūnaus ir jo šeimos Texas 
valstijoje aplankyti, o iš ten 
trauks i So. Bostoną, kur, 
kaip paprastai, būna iki vė
lybo rudens.

Kalakutų ir dešrų vakarienė

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš np'ij’1 rūbų, avalynės, medžiagų, maisto. • ^,.4 ir kitko. Visas išlaidai 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę 
pranešimo Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIAI! A. KREIPKITftS LIETl'VIšK M
Visi siuntėjai isitikino. kad mn«n isfaitra <rr«»Wa»»«ia» patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 3 vai. vak-, ketvirtadieniais nuo
• v»I rvtn iki 7 —»l »nk ir i-4«adier.iai« nuo A ryto iki 2 vai. po pieta 

’rtpr»ejas- to\»« , rv'vovic

Žengia geležim apkalti 
broliai

Gegužės 12 d. Sandaroj, salėj 
SLA 359 kuopos kortų vakaras.

« ♦ »
Gegužės 13 d. So. Bostono L. 

Piliečių Dr-jos salėje Motinos 
Dienos minėjimas, kuri rengia 
Moterų Klubas.

* * *
Gegužės 20 d. Mišraus choro 

koncertas So. Bostono aukšt. 
nokyklos salėje.

♦ ♦ »
Gegužės 27 d. So. Bostono L. 

Piliečių Dr-jos salėj SLA 2 ap
skrities jubiliejinis banketas.

* * *
Birželio 24 d. Laisvės Varpo 

•gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

* * *
Liepos 29 d. L. Darbininkų

PARDUODAMA KIRPYKLA
Dėl senatvės parduodama "barbe; 
shop” geroj vietoj palei Bostoną 
Teirautis Keleivio administracijoj, 
telefonas AN 8-3071, darbo valando 
mis. (20

— .v...e. .e. .e. „e...e. .e. .e.

DOVANOS I LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti 

nius giminėms į Lietuvą pei 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868
I

Brightono Lietuvių Pilie
čių Klubas ši sekmadienį, 
gegužės 6 d. 4:30 vai. vak.. 
savo salėje (24 Linkoln St. > 
rengia kalakutienos ir dešrųĮ

Tokia’s žodžiais praside- v Pavienę, kurios pelną.- ei- 
da viena iš kantatos daliu, pa namų taisymo fondui.

icl Mokestis $2.00, Visi kviečia-L-11 i*in r\ui irt T ’ntL/vcvvuv \I _iVX *<7S V«<- I
i Choras, vad. komp. Juliaus 
Gaidelio, dainuos savo meti
niame koncerte gegužės 20 
d. So. Bostono High Sshool 

Kantatos solo partijas at
liks Daiva Mongirdaitė ir St. 
Liepas.

Bilietai jau atspausdinti, 
ir norintieji Įsigyti geresnes 
vietas jų gali gauti Minkų, I-i 
Vaškienės. Adomonio Įstai
gose ir iš choro narių.

mi atsilankvti.

!

Dr-jos 21 
Eastone.

kuopos gegužinė N.

Rugpjūčio 12 d. Lietuvių Ra-

SĮ SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 6 D., 5-tą VAL. VAKARE 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje

368 W. Broadtvav, So. Bostonez. » •
SANDAROS MOTERŲ KLUBO

rengiamas

ŠAUNUS NAŠLIŲ BANKETAS
Skaityk Stasio Michelso- 

”>o parašyta knyga “LIETU
VIU IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” SCO puslapių, daug pa- j geras Survilos orkestrą 
veikslų, gal ten ir save pa- Maloniai visus kviečia 
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.1 _ _ _ _

Našliu karalienei ir karaliui pagerbti.
Bus skani vakarienė, dainų ir kitų pamarginimų, gros 

bus galima smagiai pašokti

Komitetas

į Peter Maksvytis
Carpenter & Builder

—AB-VZo L. rounn ou,
So. Boston

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va- , 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630
-I

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- 

į ariame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
•Charles ir Peter Kislauskai I 
| Garantuojame gerą darbą

Vieic Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
Xes. AV 8-4144 ir CO 5-8841

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytoja* ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BRO A DW A Y 

SOUTH BOSTON. MASS.

DABAR!

Vienas Telefono Numeris

227-9950

Pasiekti Telefono Biznio Ofisą, Kurs Aptarnauja 

DOWNTOWN BOSTON 
BACK BAY 

SOUTH BOSTON

i

■ 9

- •
> •11

i
I

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PILNAI ĮRENGTAS UŽ 
SPECIALINĘ KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus hurneris 
eikvoja brangų aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
lOSe kuro išlaidų Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Type 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »
• Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadnray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis į 

Dr. Amelia E. Rodd[
OPTOMETRISTAI

BALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas 
447 RFntnW4V

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY Į

Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

aprėžto laiko

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St-, Dorchester, Mass.

GEneva 61201

vmas

| Dažau ir Taisau 1
► Namus iš lauko ir viduje. 1

Lipdau popierius ir taisau! 
► viską, ką pataisyti reikia.

Bostono telefono naudotojų patogumui, 227-9050 yra vie
nas numeris, kuriuo Back Bay. Downtown Boston ir South 
Bostono telefono klientai, kurie nori. pašaukia jų Telefono 
Biznio Ofisą, pradedant pirmadieniu, balandžio 30 diena.

Mokėjimas sąskaitų galima vis dar atlikti Back Bay Biz
nio Ofise, 781 Boylston Street; Downtown Biznio Ofise. 185 
Franklin Street; South Boston Biznio Ofise 397 A Broad
vay: arba esamose Mokėjimo Agentūrose.

Telefono Aptarnavimo Atstovas po numeriu 227-9950 vi
sada su mielu noru padės Jums tiek dėl sąskaitų, tiek ir 
dėl telefono patarnavimo.

NEW ENOLAND ((Ą)) TELEPHONE

-^^ooooooooooooooBUB^BBaonr

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

MMMMoooaMMOOOOBBBOooBBoeoaooooaoBoooeaoooaooi

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET
j DORCHDORCHESTER 25, MASS.nrnnrarmnnB

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i

Melro.se



