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Vokiečių Mokslininkai Gamina 
Arabams Ginklus į

Keli Šimtai Vokiečių Mokslininkų Dirba Egipte; Gamina
Greituosius Karo Lėktuvus, Raketas ir Gal Atominius 

Ginklus; Izraelis Baukštosi Dėl Savo Likimo; 
Amerikoje Irgi Klausimas Aptariamas; Ar

Vokietija Atšauks Savo Mokslininkus?

Izraelyje kilo nemažas ’ Sovietų Pelnas 
triukšmas dėl vokiečiui
moksiir.inkų veikios Egipte,? Arabiškame Irake
kur keli šimtai visokių inži- j
nierių ir kitokių mokslinin- “ ~ .
kų dirba arabų pasamdyti.! Nu0 l^.metų Sovieų 
Izraelyje sakoma, kad »v0- Sąjurga davę nemažai m.li- 
kiški naciai" padeda ara. ta™es ir ūkiškosios pagal- 
bams kalti modemiškus^0? lrako valstybei po to, 
ginklus prieš Izraelio vals- kal “n l£ko P« versmas ir 
lybę. Yra žinoma, kad v0.| ta valstybe atsimetė nuo Y a- 
kiečiai mokslininkai pasta- kai ų valstybių sąjungos. Ru-

DEGA BOSTON O VIEŠEI TIS

v-

Sudegė cicelis Sherry Biltmore viešbutis, žuvo 4 asmenys ir 27 sužeisti, l'ž jį 
didesnis gaisras viešbuty bėra buvęs 191 3 metais, kada Arcadia viešbutyje sudegė 
23 žmonės.
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Santykiai Tarp Vakarų 
Sąjungininkų Gerėja

Nassau Susitarimas Patikslintas, Anglija Gaus ”Polari*‘ 
Raketas ir Pati Statys Povandeninius Laivus ir Dirb- 

sis Atomines Bombas; Panašus Susitarimas Gal
Bus Prieitas ir Su Prancūzija; Sąjungininkų 

Tarpe Santykiai Gerėja.

Kruvinos Riaušės
Britų Gvianoje

Britų Gvianoje, Pietų A 
' menkoje, kuri jau tvarkosi

Pereitą savaitę valstybės 
sekretorius Dean Rusk išvy
ko j Paryžių, kur SEATO 
valstybių užsienio reikalų 
ministeriai turės pasitari
mus. 1 arp kitų klausimų bu
vo aptartas atsinaujinantisi vu a pianas atsinaujinai ius

Į autonomiškai, bet pilnos ne-. piijetjnjs karas I^aose, kur

tė Egipto diktatūrai karo 
lėktuvų dirbtuvę ir dar kaž
kokias kitas kariškas dirb
tuves. Egipto tarnyboje dir
ba vokiečiai ir austrai. Izra
elio politinė policija bandė 
su tais vokiečiais apsidirbti 
teroro priemonėmis, bet du

sai davė generolo Kassimo 
diktatūrai apie 500 milionu 
dolerių vertės ginklų ir į- 
vairių mašinų.
• Po neseniai j vykusio per
versmo tame pačiame Irake j 
pasirodė, kad rusų uždarbis! 
tame krašte yra labai men-

Kanada Renka 
Savo Parlamenta

Kusd Lunnikas t^ą Lrrutia Sako 
Prašovė Pro Mėnuli Apie Kubos T var ką

priklausomybės dar neturi, 
1 pereitos savaitės gale įvyko 
kruvinos riaušės. To krašto 
sostinės Georgetown negrai 
kėlė riaušes prieš komunis
tuojantį ministerių pirmi
ninką Cheddi Jagan, apie 
kurį pasklido gandai, kad jis 
įveda komunistinę diktatū-

neseniai keliolikos valstybių 
konferencija pastatė prie 
valdžios neutralią vyriausy
bę, sulopytą iš trijų politinių 
grupių — neutraliųjų, komu
nistų ir Vakarų šalininkų. 
Dabar jau kuris laikas Lao
so komunistai siekia likvi
duoti „neutralistus“ arba 
pavilioti juos į savo pusę.

Izraelio agentai pakliuvo į kas. Irako naujasis režimas 
šveicarų rankas ir toliau žy- jau sušaudė eilę komunistų 
dai terorizmo gal nebenau- partijos vadų ir kelis 
dos, nes tai sukeltų perdaug
triukšmo. Izraelio vyriausy
bė bandė paveikti Vak. Vo
kietijos vyriausybę, kad ji

i-ą- . r_____ j___ z____
_____ Gvianoje gyventojų dau- Kautynės tarp neutraliųjų ir

Iš Kubos nasitraukes bu-igUm.a ^ra, in.^a1.’ ^ Indijos komunistų vis pasikartoja ir 
L Kubos įas ę ! atvykę kolonistai ar koloms- jau nemažai aįkų buvo tuo- 

vaikai. Sekanti pagal se susirėmimuose. Be to, te-
Manuel Urrutia iš P“?-“’: Mlsml negi ai. ivaaangi maų \aoa. niUs asmenis Ugi pradėjo 

Jagan yra Maskvos garbin- reikštis ir padėtį dar labiau 
tojas, tai Gvianos negrai yra Įtempė
didžiausi komunizmo prieši-; ‘ šiį ^vaitę Paryžiuje po- 
ninkai ir savo nepritarimą sėdžiauja ir NATO valsty- 
komunizmui reiškia riaušė-!bių užsienio reikalų minis-

Sovietų Rusijos moksli-
gyventojai renka šalies par- ninkai pereitą savaitę palei- vęs pirmas Kubos preziden-Į .
lamentą. Varžosi 4 politirės do 3,135 svarų raketą, pri- tas po ( astro priėjimo prie j

is šimtus1 partijos: dvi „didžiosios“ ir kimštą visokių instrumentų, valdžios
žymesnių komunistų padėjo i dvi mažosios, kurios nori pa- į mėnulį, bet raketa į mėnuli MenSinO
į kalėjimą. Iiako studentai: sidaryti didžiosiomis. Seno-į nepataikė ir pralėkė pro jį

Šį pirmadienį Kanados

žuiami,IA7S i
Fla. Jis sako, kad Kubos gy
ventojų didelė dauguma da
bar yra nusiteikusi prieš

... . . . . 5,300 mvliu atstume,sios partijos, lioeralai ir, '
kormpi*vaf oriai m’ipžtai A akai u mokslininkai ma- z.. , ... ..ST dll ”antSmerikoX' kad ™sai bandė nuleisti f astr° ko"™??«"! rez,mj> 

kus iš Egipto, bet ar Vokieti- jiems jokio įspūdžio nedaro. ku^„" Konservatorių va- savo, >'3k^ mėnulyje ir iš >'o'auk‘a ,s vienio pagal
■tru- vrolzimo toi oreli nonomrTi |vir*rii otcmnniomAc mnemne * • • • a. .a „..„A..

jau pradeda bėgti iš Rusijos. 
Irakas neslepia, kad msų 

atšauktų vokiečių mokslinin-1 duodama ūkiška pagalba

jos valdžia tai gali padaryti, 
dar nėra paaiškėję. Atskiri 
piliečiai juk ir be vyriausy- j nės rūšies... 
bės leidimo gali gyventi už- j 
sienyje.

Tas klausimas pradeda 
jaudinti ir Ameriką, ypač 
kad vietiniai žydai tą klausi-

Girdi, atsiunčiamos mašinos 
ir kitkas galėtų būti geres- das John Diefenbaker pa- j°Je esam4 instrumentų gau- 

kartotinai pasisakė už sa- U informacijų apie mėnulį,
tani režimui nuversti. mis ir langų daužymu.

Kaiminiai pasisase uz sa- ~ ....----- 1, *}a‘. inoje Kariu
varankiškesre nuo Washinff- ^et bandymas nepasisekė, buvo teisėjas n buvusios Ba-Į

---------------------------------- , i? iu rak <4--nuskrido rro mė tįstos diktatūros pnesinin- i SlinnknPrancūzu Streikai ! t ;, ^lmosi Tnasidarvs ’MandTkū kas. Kai Castro pasuko į ko-j ™rverSIMUS SMUKO
rraneuzų Streikai ūkio politiką, o liberalai pa- pa 3d g!kk, muristinį kelią, prezidentas j ----------

Jau Pasibaigė
Pabrėžia reikalą darniai bend-i 

radarbiauti su J.A. Valsty
bėmis. Naujoji demokratųmą kelia kongrese. Eilė se- ,

natorių jau daro žygius, kad Angliakasių streikas Pran- partija atstovauja demokra-
J ' • - —• • • ................. tinio socializmo programą,

o socialinio kredito partija 
yra reakcinė, net i fašizmą 
linkstanti grupė be aiškios1

Amerikos vyriausybė ką cūzijoje jau pasibaigė. Vy- 
nors darytų, kad vokiečiai) gausybė ir angliakasių uni- 
mokslininkai iš Egipto išsi- NV atstovai s^Itarė dėl atly- 
keltų. Į ginimo pakėlimo ir dėl kitų

_________________ darbininkų reikalavimų.! programos, bet rėksminga
Daibinirkai sutiko su uždaroj -------------------- ---------
bių pakėlimu 6 su puse nuoMaskva Moko Kinus 

Vengti Rasizmo

Sovietų Sąjungos komu
nistų partija įspėjo kinų ko
munistus vengti rasizmo sa
vo agitacijoj. Kinų komu
nistai paskutiniu laiku telkia 
spalvotų kraštų komunistus 
į kovą prieš baltuosius, i 
Kadangi rusai irgi balti, 
bent pagal savo odos spalvą, 
tai jie jaučiasi lyg ir įtraukti 
į ”imperialistų“ skaičių.

Kinų komunistai gal ir 
tikrai savo propaganda tai
ko į ”baltuosius imperialis
tus“ rusus, nes rusai yra la
biausiai Kiniją apiplėšę, ir' 
būtų visai teisinga, jei Kini
ja pareikalautų rusus grą
žinti Kinijai žemes palei A- 
murą ir prie Pacifico vande
nyno. Kinų akyse didžiausi

šimčių dabar, ir metų bėgy
je uždarbiai bus pakelti iš 
viso 12 su puse nuošimčių.

Pagal tą pavyzdį vyriau
sybė susitaria ir su kitomis 
nacionalizuotu įmonių ir 
pramonės šakų darbininkų 
unijomis.

Prancūzijos vyriausybė 
dėjo pastangas, kad staigus

Chicagoje Laimėjo 
Demokratas Daley

Antradienį, birželio 2 d., 
Chicagos didmiestis rinko 
miesto majorą. Rinkimus 
laimėjo demokratas dabarti
nis majoras R.- J. Daley. 
Respublikonų kandidatas B. 
S. Adamowski surinko 

užcarcių pakėlimas neatsi-; 540,816 balsų prieš Daley 
lieptų į kainas ir neiššauktų' 678,347 balsus, 
kiašte infliacijos, kas nu-i D.. . . A ,
muštų nauju pirigų verte. - . ,les 4 metus Daley buvo 

* išrinktas daug didesne balsų 
dauguma, tada jis surinko 
net 71 nuošimtį visų balsų, 
o dabar gavo 55 su puse 
nuošimčio.

Ginčas geležinkeliuose

Amerikos geležinkelių 
bendrovės rergiasi atleisti 
65.000 garvežių kūrentojų, 
kurie nėra reikalingi, bet iki 
šiol vistiek buvo samdomi demokratus majorus.
pagal sutartį su unija. Aukš- ------------- -------- -----
čiausias teismas pasisakė) WINSTON CHURCHILL

Chicagos miestas jau 32 
metus be pertraukos turi

kiniškų žemių plėšikai ir yra „ - T 1pasisaKe < n vnuKtHlL
rusai * IU darbdavių teisę atleisti ’ AMERIKOS PILIETIS

nereikalingus darbininkus,
Čilės rinkimai

Čilės respublikoje savival
dybių rinkimuose šį pirma
dienį komunistai ir jų blokas 
atsidūrė toli antroj vietoj.

todėl 
leisti 
rius“
streikuoti. Tas klausimas 
pradeda rūpėti ir vyriausy
bei.

1 geležinkeliai nori at-1 Kongresas be debatų pri- 
; pirmiausia „pečku-; ėmė jstatymą, kuriuo Wins- 

Geležinkeliečiai žada

kūnu“, skrendančiu aplink 
saulę.

Rusų mokslininkai leido 
jau ketvirtą ”luniką“ arba 
mėnulio tyrinėjimo raketą.

PAKEITĖ PARTIJĄ

Naujas JAV Prekybos Rū- 
mu pirmininkas Edwin P. 
Neilan pasisakė buvęs uo
lus demokratas, bet dabar 
esąs nusivylęs tos partijos 
politika.

Urrutia tam pasipriešino irj Argentinoje pereitą savai- 
dėl to buvo pašalintas iš pre- ■ tę karo laivynas bandė pa- 
zidentūros ir du metu turėjo! daiyti perversmą, pašalinti 

į slapstytis įvairiose užsienio į šalies prezidentą Guido ir 
i ambasadose Kuboje, kol ga- j pakeisti birželio mės. numa- 
i vo progos iš Kubos išvykti, tomų rinkimų tvarką, kad 

-------------------------- i peronistai nebūtų leidžiami
I Jugoslavija Turi ■ statyti savo kandidatų.

Bet armija ir karo aviaci- 
Naują Konstituciją i ja perversmui pasipriešino.

i ir po dviejų dienų susirėmi- 
“ , . ! mų karo laivyno maištas bu-

.Jugoslavija turi naują j vo užgniaužtas. Susirėmi-
konstituciją, kuri parlamen- - muose esą žuvusių kelios de- 
te priimta vienu balsu. Kons- šimtvs kariu ir anie 60 eivi- 

) titucija perkrikštija Jugo-
i slaviją į „Socialistinę Fede- 
J ralinę -Jugoslavijos Respub- 
' liką“ ir skelbia Tito-Broz 
! amžinu šalies prezidentu, 
į šitai]) kiašto valdymas pa
liekamas vienos partijos dik- 

i tatūros rankose, ir tuo at
žvilgiu nauja konstitucija 
tik patvirtina seną faktą, 
kad .Jugoslavijos gyventojai 
neturi pilietinių laisvių ir to
liau turės gy venti diktatūro
je.

šimtvs karių ir apie 60 civi
lių- -

GREENVVOOD, MISS., 
DARO I STORU Ą

| teriai. Dar iki tų posėdžių 
‘ Amerika ir Anglija susitarė 

dėl praktiško vykdymo Nas
sau susitarimo dėl Anglijos 
ginklavimosi. Susitarta, kad 
Amerika duos Anglijai Po- 
laris raketas, kurias anglai 
su jų pačių padalytomis ato
minėmis bombomis įsitaisys 
jų pačių pasistatytuose po
vandeniniuose laivuose. To
kiu būdu Anglija turės nuo
savų atominių ginklų. Pana
šus susitarimas gal bus pa
darytas ir su Prancūzija, 
nors kiek seniau prancūzai 
Nassau susitarimą atmetė, 
kaip jiems nepriimtiną.

Kalbama, kad tarp Vaka- 
į-ų Sąjungininkų bus einama 
ir prie ūkiškų dervbų dėl 
muitų mažinimo ir kitais 
klausimais, šaltos nuotaikos 
tarp sąjungininkų pradeda 
atslūgti, santykiai grįžta į 
normalų stovį.

Pasaulyje 40,000,000 
Kompartijos Narių

Vyriausybė remia negrų 
balsuotojų registravimąsi 
balsavimui pietinėse valsti
jose, bet negru teisiu prieši
ninkai kaip tik to labiausia 
ir bijosi. Todėl rasistai sten- Valstybės departamentas 
giasi sutrukdyti ne^rų re-i skelbia, kad jo surinktomis 
gistravimąsi, o kai kur patys; žiniomis pasaulyje yra 91 
valdirinkai ir visai nenori komunistų partija. Iš to 
neerrų registruoti. skaičiaus visa eilė partijų y-

Greenvvood, Miss., buvo ra nelegalios, veikia pogrin- 
net atsitikimų, kad einančius d>’je. Iš viso komunistu par- 

' balsavimui registruotis neg- rijose esą virš 40 milionu 
; rus policija areštavo už ”ne- na™ų.
tvarkinga elgėsi“ ir sukišo į 
kalėjimus.

Daugiausia narių turi Ki
nijos komunistų partija, net 
17 milionu, paskui eina So
vietų Sąjungos kompartija 
su 10,000,000 narių, o šioje

VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA-j Rusu rašytojas Abramov geležinės uždangos pusėje 
DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI- paskelbė vienos dienos kol- didžiausia yra Indonezijos 

choze gyvenimo aprašyma, partija su 1.900.000 nariu ir

Viena Diena Kol '.hoze

ton Churchillui suteikiama 
Amerikos garbės niliptvha

Tai pirnas svetimtautis K,ME LINKSMV IR MALONIŲ VELYKŲ, 
po I^favetto taip pagerbtas. Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

kuriame vaizduojama kol- Italijos partija, kuri skelbia- 
chozininko skurdas, neviltis, si turinti 1.500,000 narių.

f
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J.Niklovas kalba apie Lietuvą
mažai vagių, girtuoklių ir žmonių, kurie i darbą žiūri kaip mininkas. Jam reikės lovoj 
i nereikalingą išmislą. Lygiose varžytynėse lietuviai atė- pagulėti 4 savaites, 
jūnus nukonkuiuotų, jei už jų pečių nestovėtų visa sovie
tų galybė ir komunistų partija, la proga J. Miklovas pa
pasakojo anekdotišką įvykį, kaip “100 procentų tautoš iš-

Kas savaiteValiūnai nuolat gyvena 
New Rochele, prie Nevv Yor
ko. į Šveicariją jie atvyko 
atostogų.

DAR APIE RUSINIMĄ
ponauti. Lietuvos kompartijos ck plenume rusai iškėlė ei- ______
lę atsitikimų, kur rusai viršininkai buvo pakeisti lietuviais. (Atkelta iš 5-to psl.) 
Rusai siūlė ir rezoliuciją, kurioj buvo smerkiamas lietuvių darbdavys — komunistų vy- 
komuristų “nacionalizmas.” Priėmus tokią rezoliuciją, riausybe. O kas tai vyriau- 
Sniečkus, žinoma, būtų gavęs per kepurę. Todėl, ginda- sybei vienaip ar kitaip nusi

Inžinierius Juozas Miklovas, prieš du metus pabėgęs 
is tarybinės Lietuvos, pereitą savaitę pirmą kaitą apsilan- davikas Antanas Sniečkus,” gelbėdamas savo kailiuką, 
kė Bostone ir čia padarė platoką pranešimą apie Lietuvą vieną kaitą gvnė Hetuvjus nuo rusu noro vįsur v> rauti ir
sovietinės okupacijos sąlygose. Jo pranešimas skyrėsi iš 
daugelio mūsų “turistų” ir net žurnalistų pranešimų tuo, 
kad pranešėjas žino i-usų pajungtos Lietuvos gyvenimą, 
pats pergyveno įusų okupacijos žiaurumus ir nemalonu
mus, rusų okupacijos sąlygose mokėsi ir turėjo progos pa
žinti ir pačią Rusiją ir rusus, Lietuvos dabaitinius valdo
vus. J. Miklovo liudijimas nėra “bešališkas,” nėra “neu
tralus,” kaip kai kurių kreivų raportų gamintojų praneši
mai iš pavergto krašto, bet J. Miklovas liudija kaip lietu
vis apie mūsų tautos kančias rusų okupacijoje, apie mūsų 
tautos pakeltus nuostolius žmonėmis ir tunu ir apie lietu
vių tautos ko .as prieš okupantą rusir.toją, už tautos gy vy
bės išlaikymą nepaprastai sunkiose totalitarinės ir sveti
mos diktatūros sąlygose.

Inž. J. Miklovas palietė svarbiausius įvykius Lietuvos 
gyvenime nuo nišų antros okupacijos grįžimo iki dabarti
nio laiko. Rusams tik grįžus 1944 metais visa Lietuva 
pergyveno neribotų plėšimų laikotarpį, kada rusų perga
linga armija per du mėnesius siautė krašte ir “už išvada
vimą” vadavo žmones dažnai iš paskutinio duonos kąsnio. Į

Susitvarkius komunistų administacijai, nuo 1945 iki ■ 
1950 metų ėjo planingas Lietuvos plėšimas, arba sulygini
mas Lietuvos gyvenimo lygio su Rusijos gyvenimo lygiu. 
Tas plėšimas pasibaigė su kolektivizacija ir ūkininkų iš- 
aaikinimu. Kolchozinė tvarka visus valstiečius padarė 
Mask vos baudžiiauninkais ir pyliavų pylėjais.

Tik susitvarkius komunistų administracijai Lietuvo
je prasidėjo ir žmonių naikinimas — trėmimas lietuvių 
į Sibirą ir kitas tolybes prie prievanos darbų. Kodėl žmo
nės buvo tremiami, komunistai niekada neaiškino, bet 
tai buvo “planingas” lietuvių tautos retinimas, kad patuš
tintų vietą rusams atėjūnams. Kiek žmonių ištremta, kiek 
ištremtųjų žuvo, skaičių niekas nežino, bet visose apskri
tyse rusų okupantų nustatyta tremiamųjų norma buvo įvy
kinta su kaupu—planas įvykintas 100 nuošimčių, o kai kur 
ir perviršytas...

Kanados rinkimai
Šį pirmadienį Kanada 

renka savo šalies parlamen
tą. Rinkiminėj kovoj nema
žai dulkių kelia užsienio po
litika ir ginklavimasis, o ši-

; valdo, bet demokratija Ar
gentinoje vis dar šlubuoja ii 
Perono palikimo nesugeba 
suvirškinti.

Po peštynių tur būt bus 
padarytas kompromisas. Pe
rono šalininkams rinkiminė

mas savo pirmojo rusų liokajaus poziciją. Sniečkus išvar- kaista, tokie šaudomi arba tuos klausimus galima su-Uova bus apsunkinta, bet ar 
dijo daugybę rusų, kurie apsivogė, neatlieka darbo, girti išvaromi vergijon. vesti prie Kanados santykių* Argentinos demokratija dėl
žmones piktina, paleistuvauja, vagia ir per akis meluo- Tuo būdu mažiesiems me- 
ja. Kaip, girdi, nešalinti tokių iš jų užimamų vietų? Anta- luojama, kad Rusijos daibi 
no Sniečkaus kailiuko gelbėjimo kontrpuolimas jo
ziciją išgelbėjo. Jis ir dabar dar pirmas sekretorius. .

Lietuvių kovai Lietuvoje niekas nevadovauja,

po_ ninkai įvykdė revoliuciją ir 
' panaikino žmogaus išnaudo- 

• jimą.
ge

ri lietuviai” visi supranta savo pareigą ir žino, kad tautos Į Mūsų žemės 79 miestuose gy-
gyvvbės išlaikymas yra jų rankoe. ‘ | vena Augiau negu po l mil. gy

ventoją. Tokių milioninių mies- 
tų Kinijoj yralO, Japonijoj—6,

APŽVALGA

su Jungtinėmis Amerikos 
Vasltybėmis.

Taip jau atitiko, kad JAV 
kritika pagreitino Kanados 
rinkimus, o rinkimų kovoje 
Washingtonas pasirūpino ir 
amunicijos pristatyti John 
Diefenbaker’io vyriausybei. 
Ar tai buvo padalyta tyčia, 
ar per kažkieno neapsižiū-

to sustiprės, 
i klausimas.

lieka atviras

VARLE PUČIASI...

ZZZZZZZ Los Angeles, Philadelphia ir De- 
, troit). Sovietų Sąjungoj—5, In-

------------ į dijoj—5, Vokietijoj, Anglijoj,
j kubkėli, rašyk daugiau tokių Julijoj po 3, Austrijoj, Kana-

JAV—5 (New York. Chicago, įėjimą, dabar gal ir nesvar-

Vienas Vilnies redakto
rių, S. J. Jokubka, staiga lyg 
ta varlė ėmė pūstis, štai kaip 
didingai samprotaudamas:

''Paprastai, protiniai silp
nesnį už save oponentą gali
ma supliekti vienu polemi- 
kiniu straipsniu. Bronys Rai
la “Dirvoj“ prakaituoja jau 
daugiau kaip mėnesį laiko. 
Taip darydavo ir “Naujie
nų“ redaktorius polemizuo
damas su “Vilnimi“. Bet pa
matęs, kad žmonės iš jo po- 

1 lemikos juokiasi, senukas

pasigyrimų Vilnies redakto- aoj, Egipte, Indonezijoj, Korė- kovoje.
nų išmintingumu! Tik ne- joj po 2, kai kuriose ktose vals- 
persipūsk, kaip ta varlė tybėse —po vieną.
prieš jautį, nes, sprogus---------------------------
bambai, gali visa gąsdinanti ŽODYNAI
didybė subliušti.

Tas “bendradarbiavimas”

Po J. Miklovo pranešimo 
Bostone balandžio 6 d. buvo 
jam duota visokių klausimų. 
Tarp kitų dalykų jis buvo 
paklaustas, kaip jis žiūri į

____  _  „ dabar kartais čia lietuvių
bu, bet pats faktas palieka ' aptariamą kultūrinį bendra- 
kad vienas JAV krašto vvnil darbiavimą su tarybine Lie

tuva?
J tą klausimą inž. J. Mik

lovas atsakė sveikos nuovo
kos samprotavimais. Taip 
vadinamą kultūrinį bendra-

; J A V krašto gyni
mo sekretoriaus pareiškimas 
vaidino didelį vaidmenį rin-

j nutilo.
Inž. J. Miklovas platokai palietė partizaninį karą; "Railai, matyt, taip pat

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie- 

Į nam reikalingus žodynus :
Į Dabartinė* lietuvių kalbos 

v , j žodynas, redagavo prof. J.
Kovo 2o d savo bute ras-, Balčikonis ir kt.. yra apie 

tas. negyvas Ikonas Mocke-, 45 oqq žodžių, 990 psi.,
vicms Keleivio, Naujienų ir kaina ....................... $12 00
kitų laikraščių bendradar- ■ . . .
bis, 57 metų amžiaus. Pas-! Lietuviškai angliška* žo- 
kutiniuoju metu velionis sir-! dyna», Viliaus Peteraičio, II 
guliavo, gyveno vienas. JisHaida, daugiau kaip 30,000 
buvo naujakuris, kilęs iš žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

CHICAGO, ILL.

Mirė L. Mockevičius

Liudydamas vienoje kon
greso komisijoj JAV krašto, J , . . , . . ,
gynimo sekretorous pasakė, suJal^'0,JO, ir,k.®"
kad svarbu yra turėti Kana- ‘
doje Bomarc atomines prieš
lėktuvines bombas ne tiek 
dėl jų kariškos svarbos, kiek 
dėl to, kad jos trauks į save 
rusų atomines bombas

lia komunistai todėl, kad jis 
jiems būtų naudingas, Ki
taip jie tokio dalyko ir ne
siūlytų. O ant bolševikų me
tamos meškerės pasikabina 
žmonės, kurie turi savų iš-

Liudijimas kongreso ko-1 skaičiavimų. Vienas ar kitas 
misijoj vyko jau seniai betinori “Pagalėti,” kaip, pa- 
ištraukos iš to liudijimo bu-l vyzdžiui> toks Šalčius, kitas
vo paskelbtos tik maždaug 
savaitę iki Kanados likimų! 
Kodėl nebuvo galima pa

gali turėti kitokių išskaičia
vimų, bet lietuvių tautos in
teresai tokiems tipams tikrai

Lietuvoje. Šiandieną galima galvoti, kad gal geriau būtų 
buvę, jei to karo būtų buvę išvengta, bet patys misai oku
pantai sudarė tokias sąlygas, kad griebtis už ginklo atro
dė vienintelis atsakymas. Partizaninis karas kilo iš to, 
kad rusai, tik sugrįžę j Lietuvą, paskelbė mobilizaciją vi
sų jaunų vyrų į savo kariuomenę. Daugumas lietuvių nėjo ! 
| kariuomenę—“nėjome kariauti už vokiečius, neisime 
mirti nė už rusus”—sakė jaunesnieji vyrai ir nėjo. Rusai 
tokius “dezertyrus” pradėjo medžioti ir visus pagautus 
jaunus vyrus šaudė be jokio teismo ir tardymo. Į tuos rusų 
žiaurumus galėjo būti tik vienas atsakymas—imtis ginklo 
ir gintis. Gynėsi lietuviai, kiek jėgos leido, gynėsi, kol 
nusverianti rusų jėga paėmė viršų. Klausimas betgi tebera 
neatsakytas, ar geriau būtų jauniems lietuviams žūti prie 
Berlyno ir Prahos, ar ginant savo gimtąjį kaimą nuo ma
skoliškų barbarų?

% Kolektivizacijos vykdymą irž. J. Miklovas trumpai 
tepalietė, bet papasakojo apie kolchozų gyvenimą ir aiš
kino, kad taip vadinami kolchozai-milijonieriai yra “buo
žių” naikinimo išdava. Pasiturintieji kolchozai yra tie, 
kuriems teko ūkininkų gyvasis ir negyvasis inventorius, 
sugabentas i tam tikrus centrus, kuriuose vėliau išdygo 
kolchozų centrai. Gyvenimas kolchozuose yra skurdus ir 
žmonės iš jų stengiasi pabėgti į mi ;stus. Eėgimas iš kaimo 
kelia abejonių ir dėl būsimo Lietuvos žemės ūkio tvarky
mo, kai nusikračius vienu ar kitu būdu nišų jungo, teks 
Lietuvos žemės ūki naujai tvarkyti.

Rusifikacija, kurios “mūzų” turistai ir kai kurie net 
rašomąją mašinėlę naudojai tieji keliauninikai į tarybinę 
Lietuvą nepastebėjo, Lietuvoj yra skaudus dalykas. Rusai 
užplūdo Lietuvą, bet dėl partizaninio karo kaimuose neno
rėjo apsigyventi ir susitelkė miestuose. Vilniuje, Klaipėdo
je, Šiauliuose, Kaune ir kt. miestuose jų pilna ir jie plau
kioja gyvenimo paviršiuje. Kova su rusifikacija vyksta 
miestuose. Į Lietuvą atsikėlė daug rusų ir daugumoje tai 
padugnės, kurios sau nesurado geresnės vietos pačioje 
Rusijoje ir bandė laimę užkariautame krašte. Jų tarpe ne

teks atkąsti dantis. V. Ka
volis per kietas riešutas Pa
nevėžio buvusiam gimnazis
tui taip, kaip "Vilnis“ gim- 
nazistinin "snęializmn“ ži
novui "Naujienų“ redakto-

Eržvilko padangės.

ŠVEICARIJA

IT \Zalii~iTVK

1993 METĘ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-

numemta, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti

šiuo adresu:

636 E; Broadvvay
"KELEIVIS4

South Bo«*on 27, Mas*.

laukti su paskelbimu ir ko- ’ neruPL Ir k3 Pakeist4 mū’ 
dėl iš viso tokius dalvkus sų UutOS l,adėt| nuvykimas 
vilkti viešumon, jei juos ir i Vilnil* ar Kaun^ kokio nors 
tikrai reikėjo pasakoti, to A,me,ri^os lietuTvlUicho,'°’ar 
niekas nesupranta ir nesu-

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ....................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368Slidinėdamas St. Moritze,

į nusilaužė koją Elenos ir dr. psl., apie 20,000 žodžių, kai 
Taigi, pūskis, pūskis, Jo- Kęstučio Valiūnų sūnus Do- na .................. $4.00.

nui.

0 KĄ TOLIAU DARYTI, MANO MIELA?

Nelaimėje ar bet kokiame nepaprastame reikale didelė pagalba yra turėti 

telefono pratęsimą prie lovos. Niekas taip nepalengvina gyvenimo, kaip 

ranka pasiekiama* telefonas.'

Užsakyk telefono pratęsimą savo miegamajame — pasirink spalvą.

NEV ERCLAND (®) TELEPRDRE

pras.

Laose vėi mušasi

Nelaimingame Laose, kur 
po ilgų pilietinio karo kau
tynių buvo surastas “neutra
lus” sprendimas, dabar vėl 
eira peštynės. Dabar ten 
mušasi “neutralieji” su ko
munistai, o dešinieji, ar Va-

atvykimas iš Lietuvos vie
no ar kito menininko. 

Kultūrinis bendradarbia-
VUTllJg LrAmiini^tomc vieni i*» ▼ v IOOX XX

nerūpi. Jų tikslas yra sukom
promituoti, moraliai sunie
kinti ir padaryti jiems nebe
pavojinga politinę emigra
ciją, ūždami bumas tiems 
lietuviams, kurie savųjų ir 
svetimųjų tarpe vis kelia 
Lietuvos klausimą, vis pri

kalu orientacijos žmonės! mena pasauliui Makvos ne
žiūri ir stebisi, nes seniau! teisėtą ir žiaurų šeimininka- 
“neutralieji” ir komunistai —T"~x—’
bendrai mušė dešiniuosius. 

Matyt, komunistai nutarė,
kad gana vaidinti nekaltus’ 
avinėlius ir savo buvusius 
sąjungininkus pradeda lup
ti. Tie nenori apsileisti ir ve, 
nauja? palietinis karas.

Tiesa, kalbama, kad tarp
tautiniai tarpininkai ir vėl 
stos į darbą ir taikys besipe
šančius, bet ar šį kartą pa
siseks taika sulipdyti, dar ir 
taikintojai nežino.

Argentinoje
Argentina turi neblogą 

kariuomenę, turi karo laivy
ną ir karo aviaciją. Yra karo 
pajėga, bet nėra su kuo ka
riauti. Todėl, vietoje prati- 

Į mų, Argentinos karo pajė
gos kaitai? pasipeša savo 
tarpe.

Taip atsitiko pereitą sa
vaitę, kada armija ir karo 
laivynas dėl politinių skirtu
mų pradėjo peštis. Karo avi
acija nulėmė ‘“karą” armi 
jos naudai, bet tikrų paliau
bų vis dar nėra.

O tie politiniai skirtumai? 
Iš tolo nelengva juos ir pas
tebėti. Armija remia prezi
dentą Guido, o karo laivy
nas norėjo jį išmesti iš val
džios ir paskirti kitą prezi
dentą. Už to reikalo slepia
si karo laivyno baimė, kad 
prie valdžios vėl gali grįžti 
peroniniai fašistai, nes jiem 
būsimuose rinkimuose žada
ma leisti statyti savo kandi- 
datus.

vimą Lietuvoje ir kituose 
pavergtuose kraštuose.

Komunistų režimas tiek 
pačioje Rusijoje, tiek pa
vergtuose kraštuose yra la
bai jautrus užsienio kritikai. 
Todėl nutildymas, demora
lizavimas politinės emigra- 
cijosyra jų politinis sieki
mas, ir jie nesigaili net pasi- 
kaštyti, kad to tikslo pasiek
tų.

Taip į tą vadinamą kultū
rinį bendradarbiavimą tega
li žiūrėti ir kiekvienas politi
niai galvojantis lietuvis. Kas 
leidžia save papirkti bet ko
kia okupantiška “malone,” 
tas pats sau burną uždaro 
kalbėti prieš okupantišką re
žimą. “Bendradarbiautojai” 
yra politinės emigracijos li
kvidatoriai ir taip juos rei
kia vertinti ir traktuoti.

J. D.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną gavo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietai* $5.00.

Stepono Kairio **Lietuva 
budo”, kaina $5 JO

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

Kipro Bielinio . kaina $6.00.
Pprnrtnę ęprunT 1317 nebe-
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RASOį 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Zanavykų parengimas 

kilniems tikslams

Šakių Apskrities Klubas 
balandžio 20 d. 7 vai. vak.

Kovo 31 d. iš šios stoties 
paskutinį kaitą atsisveikino 
su savo klausytojais lietuvių 
radijo valandėlė “Margu
tis“. šioje stotyje “Margu
tis“ savo transliacijas turė-

I riaus brolis Stanley Jučus.
Šia paroda domisi ir jai pre
mijas yra paskyrusios ir a- 
merikiečių filatelijos orga- jo ištisus 33 metus. Liūdnus 
nizacjos. Tikimasi, kad ir atsisveikinimo žodžius pa- i 

skutini kartą pasakė ”Mar-' 
gučio“ radijo programų lei-

Vyčių salėje, 2455 West 47: į gausįu atsj]an
Street, rengia dideli, ld°""i'kymu parodai suteiks dideli 
pavasario šokių vakarą. J 1svorį ir ją įvertins.

Chicagos lietuvių operos 
pastatymai

Chicagos lietuvių opera 
kovo mėn. 30, 31 ir balan
džio 7 d. Studebaker thea- 
tre, 418 So. Michigan Avė.,

Kiekvienas geros valios lie
tuvis prašomas jame daly
vauti, nes visas vakaro pel
nas bus skinamas Lietuvos 
pavilionui įrengti pasaulinė
je prekybos parodoje Chica
goje, Lietuvių Tautinių Šo
kių šventei, įvykstančiai j pastatė “Cavalleria Rustica- 
Chicagoje ir Amerikos Lie-1 na“ ir “Pajacai“ operas n.

J dėja Lilija Vanagaitienė ir 
pranešėjas Algimantas Mac
kus. Dabar Chicagoje teliko 
tik viena lietuvių Sophie 
Barčus radijo šeimos valan
dėlė, kurią veda Aldona 
Barcus-Daukus ir jos vyras 
Feliksas.

91 ~ «svariausiasįr "rajacai" operas. O- 
tuvių Tarybai. j perose pagrindines roles at-

Šokiams gros Chicagoje; liko rinktiniai lietuvių daini- 
gerai žinomas A. Ramosiio • ninkai, tad ir publika šiuos
šokių orkestras, veiks įvai-j pastatymus labai vertina, i tuvių “sostine“. Gal ir ne- 
riausių išgėrimų baias, ir j Tikrai dideli nuopelnai pri- j klystama, nes čia yra susi- 
šeimininkės lauks su šiitą,1 klauso Chicagos lietuvių o- būręs tikrai didžiulis lietu- j 
skania vakariene. Laimin- j peros sąstato dalyviams ir . vių skaičius, ir savo veikla 
gieji laimės įvairių dovanė- į operos pastatymus lėšomis ; iis toli nralenkia visas kitas

Chicaga
didmiestis

C hicaga dažnai mėgstama 
vadinti laisvojo pasaulio lie-

KOVOJA NELA1KI GIMUS

Santa Cruz, Cal.. ligoninėje prieš laika gimė Dorren 
Miller. kuri tesvėrė vieną svarą ir trylika su puse un
cijų. Kūdikis laikomas inkubatoriuje ir jau sveria 2 
svarus ir 11 uncijų. Ar jai pavvks laimėti kovą dėl 
gvvvbės. dar nežinia.

Floridai 450 metų
Kovo 27 d. sukako 450 apelsinais ir vynuogėmis, 

metų, kai ispanas Ponce de 
Leon ją atrado. Kadangi tą 
dieną buvo Velykos ir gam-

Floridoj gyvena jau ir ne
mažai lietuvių. Didžiausia

tos žydėjimo metas, tai ir į jų kolonija yra Miami, o ki 
surastasis kraštas pavadin- i tos didesnės kolonijos yra

lių. Taigi, balandžio 20 d. 
niekui- kitur, bet vykti tais 
keliais, kurie veda į Šakių 
Apskr. Klubo vakarą, nes

i jis toli pralenkia visas kitas
parėmusiems tautiečiams.! lietuvių kolonijas. Mums,
Lietuviški opeių pastatymai 
yra tikra meno šventė, ku
rioje ne tik atsigauna žmo- 

čia tikrai jaukioje, pakilioje' gaus dvasia, bet ir prisipildo. R. J. Daley vadovaujama 
nuotaikoje praleisi laiką ii- j naujų meno vertybių. Lietu-' Chicaga 4 metų bėgyje tris

gyvenantiems Chicagoje, y- 
ra malonu girdėti, kad lietu
vių remiamo miesto majoro

WORCESTERIO NAUJIENOS
su dailininku.

kartu paremsi minėtus mū
sų visuomenės ugdomus kil
nius tikslus.

Paroda Dariaus-Girėno 
skridimui pagerbti

Šiemet sukanka lygiai 30 
metų, kai mūsų narsieji sa
kalai — kpt. Stepas Darius 
ir lt. Stasys Girėnas savo 
transatlantiniu skridimu iš
garsino Lietuvos vardą ir
♦ rvn/iin įlieti r-vz-kl »*i.A T įzitinnn tuv praviu A-a^vvrviv^
tautos neužmirštamų simpa
tijų. Didvyriams pagerbti 
Lietuvių Filatelistų Draugi-

viai operą labai mėgsta, nesJ kartus iš eilės laimėjo šva- 
į visus spektaklius vietos ne: riausio Amerikos didmiesčio 
tik buvo išparduotos, bet dari vardą. Tikrai, daugelis Chi- 
jų ir gerokai pritrūko. i cagos miesto vietovių tam

' įvertinimui atitinka, bet di-Sumažėjo lietuvių radijo 
valandėlės dėlė dauguma yra tokioje 

padėtyje, kad neapsimoka 
Chicagoje šiais metais sve-į net aprašyti, geriau padėti

timomis kalbomis leistos ra
dijo valandėlės susilaukė 
tikrai skaudžių smūgių. Me
tų pradžioje vienai radijo ?

tašką ir tylėti.
J. J-tis

SLUuičti peirju> į iicmu iau
kas, buvo pašalintos ten vei
kusios vokiečių, čekoslova- 
kų, lenkų ir kitų tautybių ra

RAGINKIME VEIKTI
nmrč. v/\i svrii a i i*7U a

ja “Lietuva“ Chicagoje ren-; dijo transliacijos.
gia XI filatelijos parodą ge
gužės 25-26 dienomis Jauni
mo Centre, 5620 So. Clare-

Pastaruoju laiku dar vie
na radijo stotis atsidūrė neg
rų kontrolėje, ir iš čia pa

(E) Jungt. Tautos jau ke
li metai svarsto kolonializ
mo klausimus ii- laisvo apsi
sprendimo teisių suteikimą

Aplankiau Rūkštelės parodą pažindino
Kovo 31 d. po Lietuvai, - R ; bos.

Drjos sus.nnk.mo su paunk4smėje> žiema Lietuv0.Į 
V. Mitnku, J. D.aiecku 111 je> Tėvvnės laukai, šieną- 
M. Žemaitaičiu nuvykome į, ])iūtės ^etas ir daug kitų 
Antano Rūkštelės parodą‘ip mielų širdžiai kūrinių 
kuri buvo Maironio parko i kabojo ant sienų! Iš viso jų 
patalpose. Ten susitikome! buvo 44.
Joną Pipirą, kuris mus su-į

tas Florida.
Jos atradėjas Ponce de 

Leon dalyvavo Kolumbo 
antrojoj ekspedicijoj 1493 
metais, kurios metu buvo at
rasta San Juan Batistą — 
dabartinė Puerto Rico sala. 
Jis apsigyveno Santo Domin
go saloje (dabartinėje Do
mininkonų valstybėje) ir į 
Ispaniją tik retkarčiais tenu- 
važiuodavo.

I 1508 m. jis įtikino San 
, Domingo gubernatorių duo
ti jam 3 laivus San Juan Ba
tistu salai ištirti ir joje ispa
nams apgyvendinti. Be
plaukdamas pagal jos šiau
rės pakraštį, jis surado įlan
ką Porto Rico (vėliau pava
dintą Puerto Rico), kas reiš
kia : gražus uostas. Vėliau ir

St. Peterburge, Tampo j 
kitur.

♦ *
ir

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina

v i sala pavadinta tuo var-Riek pasikalbėję ejome Pa‘idu
Už šitos salos užkariavi

mą ir joje pirmosios ispanų 
kolonijos įkūrimą Juan Pon
ce de Leon buvo paskirtas 
jos gubernatorium.

Karibų srities indėnų tar- 
, . , . . pe buvo buvo plačiai papli-

\ ėliau ten teko šnektelti I ĮUSj legenda apie Bimini 
su Altonsu kau>e\ ičium, A-į braštą, esanti i šiaurę nuo 
leksandru Pridotku, Valte-į puert0 Rico Ten esąs šalti
nu Pajėda. Parodoje tekoĮnis> iš kurio tekąs amžinos

Juan Ponce de Leen Flo
ridą surado, ieškodamas am
žinos jaunystės šaltinio, bet 
jis to šaltinio tenai neužtiko. 
Už jį apsukresnė buvo mote
riškė, kuri St. Augustine 
mieste surado žemės sklypą 
su mažu šaltinėliu, jį nupir
ko ir paskelbė, kad tai yra 
tas jaunystės šaltinis. Leng
vatikių visur ir visuomet ne
trūko, todėl ir tos mo
ters skelbimu dau? kas pati
kėjo ir tą vandenį pirko. Ji 
praturtėjo, bet jos šaltinio 
vandenį gėrusieji jaunystės 
nesusigrąžino. Tas šaltinis 
tebeveikia ir šiandien, ir jis 
dar vis tebėra pelningas jb 
savininkams.

miami, fla.

matyti Julių ir Bronę Svik- 
lus, Zenkus, O. ir J. Dirve- 
lius, Marcinkevičius, Jaku
bauskus ir daug kitų.

Išskrido Į Havajus

jaunystės vanduo,
Ponce de Leon nutarė su

rasti tą kraštą ir tuo tikslu 
išvykęs 1513 m. surado Flo
ridą. Jis išlipo netoli tos vie-$2.50. j - ...

Vytautas Volertas, UPĖ į Domicėlė Aukštikalnienė tos’ ,kur dabar -vfa St Au_

Mano ačiū

Nuošrdžiai dėkoju Miami 
vyrų kvartetui, kuris suren
gė tokį gražų koncertą mano 
jubiliejaus proga.

Dėkoju net iš St. Peters- 
bur? atvykusiems Floridos 
Lietuvių redaktoriui Petrui 
Pociui su žmona, St. Peters- 
burgo lietuvių choro ir klubo 
piiTO. Louis Lepeliui su žmo
na ii- visiems svečiams U 
šiaurės ir vietiniams.

Ačiū visiems, sveikinu
siems žodžiu ir laiškais, y- 
pač Čiurlionio ansamblio ve
dėjui Alf. Mikulskiui ir jo 
žmonai, tenorui Ignui Ho- 
bitz su žmona, Vilniaus ope
ros solistui Antanui Sodei
kai su šeima.

Ačiū vakaro solistams 
baritonui D. Adams ir jo 
dukrelei sopranui J. Gainee, 
sopranui Elzei Franz, laik
raščiams už koncertą ir ma
no asmenį liečiančius straip
snius, ačiū visiems, kurie pri
sidėjo prie šio koncerto.

Didelis ačiū Julijai Ver-> 
belienei, kuri vadovavo pro
gramai ir pasistengė į kon
certą sukviesti tiek daug 
malonių svečių.

Veronika ir Broniu* 
Nekrašai

gustine miestas, ir, kaip jau 
sakyta, ta kraštą pavadino 
Floridą. Karalius paskyrė jį 
pirmuoju tos salos (pradžio
je buvo manyta, kad tai sa
la) gubernatorium.

Jokio jaunystės šaltinio 
Ponce de Leon čia nesurado, 
bet jo ieškojimas tik pagrei
tino jo mirtį, nes 1521 m. 
buvo indėnų sužeistas nuo
dinga strėle ir grįžęs į Puer
to Rico mirė.

■ Floridą vėliau tyrinėjo 
Į dar keli ispanai. 1562 m. čia 
’ atplaukė pirmoji prancūzų 
ekspedicija, o po poros metų 
ir antra. Ispanai kovėsi su 
prancūzais, pirmieji sugrio- 
St. John upės žiotyse pran
cūzų pastatytą tvirtovę ir pa
statė savo tvirtovę St. Au
gustine, kuri laikoma se
niausia nuolatine gyvenvie
te, čia baltųjų žmonių įkur-

svetimųjų valdomoms tau-1 TEKA VINGIAIS, romanas. kovo 26 d. išskrido į Hava- 
toms. Tuo tikslu buvo suda-! 332 psl., kaina $3.50. . ~jus pas savo brolį Joną Sa- 

bukoni. Ten žada pabūti ke
lias savaites.

skirtos vertingos premijos, vo perduodama J. F. Budri-'mo kolonialinėms tautoms).| Ale Rūta, MOTINOS) Vasario 16-sios aukos 
Pačią būdingiausią ir vertin- ko prekybos namų radijo va-i šis komitetas trumpai vadi-, RANKOS, romanas apie! \ asaiio 16-sios minėjime 
giausią pereinamąją premi- landėlė, kuri nutraukta prieš į namas “Speciai Committee, motinos meile, jos tikslą ir'viso labo surinkta aukų 
ją įteikia kpt. Stepono Da- kelias savaites. j of 24“, nes tiek jis turi na-• rūpestį išauklėti savo vai-į $906. Išlaidų būta $96, Ame-

riy- !kus pilnais žmonėmis ir ti-'rikos Lietuvių Tarybai liko

mont Avė. Už išstatytus gau- šalintos visos buvusios sve- rytas ir veikia specialus ko- 
siausius ir vertingiausius f i- timomis kalbomis radijo mitetas (dėl laisvės, nepri- 
latelijos eksponatus bus pa-

Ale Rūta. PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., romą

programos, šioje stotyje bu-j klausomybės teisių suteiki-j nas. 309 psl., kaina .. $2.50. i

į Pagal gautas iš JAV ži-Į^s ^tuviais, 397 psl.. 
nias, numatoma, kad 24 Ko-į^3™3 54.00. 
mitetas, kai baigs svarstyti; Juozas Švaistas: ŽIOB- 
senųjų kolonialinių kraštų j f^^I PLAUKIA, romanas 
laisvės suteikimo reikalus,!^ knygnešio kun. M. Sida- 
imsis svarstyti kolonializmo ravičiaus gyvenimo, 233 psl..

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI įDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Paraše STASYS MICHELSONAS

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 ^P^nummo .u tai aiškų 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį Nevv 
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 Nevv Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti

klausimą Europoje. Reika
linga siekti, kad Komitetas 
ta kryptimi veiktų. Vienas

vaujantiems asmenims, šiuo

kaina $2.50.
Alovz&s Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl.. 
kaina $3.00.

Juozas švaistas: JO SU-

$810. Taigi šiais metais su 
rirkta daug mažiau, nes ir 
čia atsirado 110% patriotų-
bvntaučikų.

J. Krasinskas

BRAZILIJA

atveju Komiteto ir jo Petici-1 PADĖTINĖ, nremiiu o t a s 
jų Pakomisės piimininkams.'romanas Vinco Kudirkos

Prašymus yra pasižadėju
sios siųsti visų pavergtų tau
tų organizacijos ir veikėjai. 
Tačiau mūsų kovoje už Lie
tuvos laisvę yra tolygiai 
svarbu, kad mūsų organiza-

eyvenimo, 394 pusi. kaina
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU. 462

Paminėta Vasario 16-ji

(E) Minint Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
45-sias metines, vasario 16 
d. įvyko specialios pamaldos 
Sao Paulo katedroje. Jas at
laikė vyskupas, pasakęs tai 
dienai pritaikytą pamokslą. 
Katedroje buvo pilna lietu
viu. Vasario 17 d. iškilmin-

Kanadoje iškasama 90% vi
sos nikelio gamybos, bet tos ni
kelio bendrovės centro valdyba 

ta. Ji buvo įkurta 62 metais! yra New Yorke.
anksčiau už pirmųjų piligri-

laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- S? s’ Ve* “ paskui as-
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 vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai * sais:

menys bei jų draugai taip 
pat siųstų galimai daugiau 
tokių raštų. Raštai galima 
siųsti anglų, prancūzų ir is
panų kalbomis šiais adre-

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- Į 
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiai* kietais apdarais kai 
na $5.00; minkštai* apdarai*—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

CM E. Braadvray So. Boston 27, Maaa.

H.E. Ambasador Šori Cou- 
libaly, Chairman

Speciai Committee of 24 
United Nations 
New York 17, N.Y.

ir
Hon. M. Mahmoud Mes- 

tiri, Chairman
Subcommittee on Petitions 
Speciai Committee of 24 
United Nations 
New York 17, N.Y.

P , • n- j civčNn eame P0?edy.e pasakė kalba
konsulas A. Pohsaitis, dar 
kalbėjo iš Kanados atvykęs 
PLB piim. dr. J. Sungaila, 
Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je piim. .J. čiuvinskas ir de
putatas dr. M. Guglielmi. 
Meninėje daly pasirodė Ben- 

•r. druomenės choras ir jauni- 
>,mo tautinių šokių grupė. Va-

SPARN1U SOSTAS. premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gvvenimo. 26$ 
dsL kaina $2.50.

Alovzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

Tos knygos gaunamos 
Keleivio

sario 16 d. išvakarėse įvyko 
priėmimas pas konsulą A.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuota? 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50. ! asmenų — konsulų korpuso

Vincas Rftmonas: MIG-inar,ai ir lietuvių kolonijos 
LOTAS RYTAS. 16Gpusl.. i bei spaudos atstovai, 
kaina $2 on

mų atvykimą į Massachu
setts valstiją ir yra 42 metais 
senesnė už anglų įkurtą Vir
ginijoj St. James miestą.

Ispanai, apsidirbę su 
prancūzais hugenotais (re- 
foimatais, Kalvino pasekė
jais), porą šimtmečių valdė 
Floridą, nors anglai ir pran
cūzai vis mėgino joje įsitvir
tinti. 1763-1783 m. Floridą 
faktiškai jau valdė anglai., 
bet vėliau Anglija ją Rrąžino * 
Ispanijai, gaudama Bahama

NAUJIENA

Pranas Nauiokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I 

! KALNUS, 509 pusk, kaina į 
$5.00.

Polišaitį. Dalvvavo apie 60 sa^as- 1819 m. Ispanija atsi
sakė Floridos ir už 5 mil. do
lerių ją perleido JAV. 1845 
m. Florida gavo valstybės 
teises.

Dabar Floridoj gyvena 
virš 5 mil. gyventojų, ir tas 
skaičius sparčiai didėja. Ji 
garsi savo paplūdymiai®,

Pakalbinkime draugu*, kai
mynus ir pažįstamu* užsisa
kyti “Keleivi-” Kaina me
tams penki doleriai.

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NAe 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Baly* Matulioaik, labstf
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZUA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai* 
na $6.

Leonard Valiukas, IaL 
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir M 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, H

336 psl., kaina $*.
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Mirė V. Šliogeris

Sausio 29 d. Tytuvėnuose 
mirė 82 metų amžiaus Vac
lovas Šliogeris, ilgus metus 
buvęs Šiaulių berniukų gim
nazijos direktorius. .

Velionis 15 metų išbuvo 
Sibiro katorgoje, iš kurios

Juokdariai
Ką Maskva pasako, tas 

šventa visiems komunistams. 
±aip buvo Stalino laikais, 
taip via ir dabar Chruščio
vui valdant.

štai Nikita nutarė, kad 
i abaitijo žemės geriausiai

sugrįžo 1956 metais, bet jauį tinka gyvulių ūkiui, ii 
nebesugrįžo jo žmona ir sū-į-P^ūda piapliupo gaibinti 
nūs, kurie buvo kartu išvež- -4 Nikitos nepaprastą išra- 

dimą'*, lyg niekas iki to lai
ko nebūtų žinojęs, kad jau 
nepriklausomoj Lietuvoj vy

ti.
Velionis politikos darbo 

nedirbo, jokiai partijai ne-
priklausė, kai komunistai tavo toks ūkis, tik visažinan- 
ižėmė Lietuvą, jau buvo lleJi pilnas » Chrusc.ovas 
pensininkas, gyveno savo J! sužlugdė.
ūkyje... ir vis dėlto buvo iš- Prekės užsiguli
vežtas i katorgą. j Lietuvos parduotuvėse

Mirė J. Damijonaitienė j (E) Apie keistenybes pre- 
Kaune sausio 17 d. mirėį^M?, Lietuvoje kovo 1 d.

82 metu amžiaus dantų gy P«r. ' ra.dl» pasako-
pastebėjo,

mos per valstybinį ir Liet
koopsąjungos prekybos tink
lą. Bendroji pirkinių suma 
per metus neturi viršyti dar
bininko ar tarnautojo 4 mė
nesių atlyginimo. Už prekes 
atsiskaitoma per 6-12 mėne
sių, pilkėjas privalo iš karto 
sumokėti 20-25* i perkamo
sios prekės kainos. LiKšiol 
kai kurios siuvyklos gamino 

‘ išsimokėtinai įvairius, pras
tesnės rūšies, drabužius. 
Šiais metais jau žadama 
leisti kreditan įsigyti ir bran
gesnių rilnonių audinių. 

Naujakurio vargai
Skaitykite, ką pati Vilniu

je leidžiama liesa (Nr. io) • 
tašo apie naują outą gavusių 
"malonumus“. Skaitydami, 
.sidėmekite žodžius: „...pa-Į 
našūs įeiskiniai nuolat kar
tojasi“ :

„Pagaliau sulaukiau. Kau- ’

KO.MIMSTV APŠAUDYTAS LAIVAS

uis i-Jonan lanas, kurį tarptautiniuose vandenyse 
netoli Kubos apšaudė sovietu sprausminis lėktuvas, 
nors lai*e iškelta vėliava aiškiai rodė, kam jis pri
klauso.

dytoja Julija Damijonaitie
nė. Kaune liko jos vyras Fe
liksas, o JAV duktė Giedrė 
Širmenienė, sūnus Kęstutis 
ir dr. Vytautas su šeimomis. 

Ir jis nusipelnė
„Prezidentas“ J. Paleckis 

„nusipelniusio kultūros-švie
timo darbuotojo Garbės var
dą“ suteikė kažkokiam atė
jūnui Nikolajui Domolazo- 
vui.
Skelbiama — jie „prašosi“ 

išgabenami į statybas

(E) Per Vilniaus radiją ir

jusi Mažulienė 
xad parduotuvėse ilgai ne- 
užsiguli Panevėžio linų 
xombinato audiniai — dro
bės suknelėms, lininiai de
koratyviniai audiniai. Ta- 
iau keista, kad Panevėžyje 

išaustos drobės pirmiausia 
.teliauja į Vilniaus tekstilės 
aid menų bazę ir tik iš ten 
gabenamos į Panevėžio par
duotuves. šalia tų finansi- 
ių, biurokratinių keisteny

bių, esama ir kitokių: Pane
vėžio fabrikas „Nevėžis“ 
iiemą pilkėjams perša švie- 
ių spalvų vaikiškus kostiu-

no miesto vykdomasis komi- Į 
tetas pianešė, kad butas pa- i 
skirtas, gaiima kraustytis.

Nustatytu laiku naujaku
riai susirinko prie naujo na
mo. Kai kurie atvyko su 
manta ir šeimynomis. Spigi
no šaltis, bet į namus neįlei
do. Girdi, miesto architektas 
kažkur užgaišo. Dešimtys 
žmonių — seneliai ir vai
kai — turėjo šalti, laukda
mi vieno asmens, kurį namų 
valdybos darbuotojai tik po 
ilgų ieškojimų tesurado...

Gavome raktus, įžengėme 
i butus. Atrodė, viskas tvar-

Chruščiovo nekaltybė
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)
To meto žinomas sovieti* nas is jų. Todėl Chruščiovas 

nis rašytojas M. A. Šolochov, netyčiomis pasakė dalį tei- 
rizikucdamas savo gyvybe/ sybės:
kaip drąsus kazokas, 1933 
m. pasiuntė Stalinui protes- 

| to laišką, negalėdamas ra-

“Vieno sauvaliavimas padrą
sino ir įgalino sauvaliauti ir 

i kitus“.

yra Politbiuras? Kur yra vy
riausybė? Ką ji daro ir kuo užsi
ima? Apie juos filme nieko nė- 

j ra. Stalinas veikia už visus, jis 
Įsu niekuo nesitaria, jis neklau- 
' .,ia ne vieno patarimo. Viskas 
parody la tautai klaidingoje švie
soje. Kodėl? Norint apgaubti 
plauną garbe, priešingai lak
ams ir priešingai istorinei tie- 

• sai.“

'• Taip, teisinga, bet lygiai 
j tas pats galima pasakyti ir 
! apie Chruščiovo kalbą, kada 
jis visas kaltes nori suversti 
ant v'iei o Stalino pečių, ir, 
mes, sekdami Chruščiovo 
pavyzdžiu, galime pagrįstai 

į paklausti:
! O kur yra saugumo orga
nai? Kur yra Politbiuras? 
.vur yra Centro Komitetas? 
.iur yra vyriausybė? Kur y- 
.a Chruščiovas? Ką jis veikė 
ir kuo jis užsiėmė? Kodėl?

I Todėl, kad Chruščiovas nori 
’ viską parodyti klaidingo, 
šviesoj, apgauti tautą ir ko
munistų partiją, prasilenk
damas ir su faktais ir su is
torine tiesa.

Yra keletą tos kalbos vie
tų, kurios Chruščiovą net ap 
kaltina labiau už pati Stali
ną. Tai vietos, kurios liečia 
Molotovą, Vorošilovą, Žuko 
vą ir Bulganiną.

Štai ką, kalbėdamas apie 
Vorošilovą, Chruščiovas pa 
sakė:

Žukovas išgelbėjo Chruščio
vą, kai Politbiuro dauguma 
pasisakė už Chruščiovo pa
šalinimą iš valdžios. Bet kas 
atsitiko? Atsitiko tai, kad 
Chruščiovas pašalino marša
lą Žukovą ir staliniškai nori 
nuvertinti jo nuopelnus...

Ajde Bulganiną Chruščio. 
vas toje kalboje taip išsireiš
kė:

spaudoje nuolat kartojama, į mėlius, o vasarą jų... truks- 
kad lietuviškasis jaunimas* ta. Vyriškų kostiumų faso

nai nevykę, vienas i kitą vi
sai parašus. Kauno „Inka
ro“ kombinatas laikomas 
didžiausiu avalynės pramo
nės... konservatoriumi. Prieš 
20 metų „Inkare“ pradėti 
gaminti moteriški botai ii 
dabar išleidžiami. Dėl įvai
rių trūkumų, brokų pasisa
ko visos eilės įmonių darbi
ninkai ir viršininkai.

kaip kankina*
ir išniekinami O tokių sauvaliautojų tar

koje: šviesa, vanduo ir kiti C oro srities valstiečiai, ati- po buvo ir pats Chrušciov as. 
patogumai. Tačiau namų' mant iš jų paskutini kąsnį ir Kad ne Stalinas vienas 
valdytojas įspėjo,

miai žiūrėti, 
mi, žudomi

“Esant tokioms sąlygoms, aš 
ažnai pasišnekėdavau su N. A. 

Bulganinu. Kartą, mudviem va
žiuojant automobiliu, jis pasakė:

— Kartais yra taip, kad žmo
gus nuvyksta pas Staliną, jo 
kviečiamas kaip draugas, o kai 

sėdi su Stalinu, jam darosi
.teaišku, ar jį dabar pasiųs na
mo, ar i kalėjimą.“

Ar tą pasikalbėjimą su 
Bulganinu Chruščiovas, kaip 
štikimas partijos narys, pra
nešė Stalinui, tegalėtų pasa
kyti tik nužudytasis Berija, 
iet kad po vieno draugiško 
įasikalbėjimo su Chiuščio- 
u Bulganinas išlėkė iš val- 

Ižios, tai yra visiškai aišku...
Tiesa, Chruščiovas tų 

žmonių — Molotovo, Voro- 
šilovo, 'Žukovo ir Bulganino 
— dar fiziškai nesunaikino, 
bet ir Stalinas pradžioje te
buvo nuteisęs Zinovjevą su 
Kamenevu tik trumpomis 
kalėjimo bausmėmis, o te
roro siautėjimas teprasidėjo 
ūkiško suirimo metu, kai ko
lektyvizacija sukėlė badą

Chruščiovas taip pat turi 
kuo nors pateisinti ūkiškus 
nepasisekimus, todėl šaudo 
liaudies spekuliantus ir iš- 
aikvotojus, kad jie būtų 
Chruščiovo ūkiškų klaidų 
atpirkimo ožiais. Bet sunku

“Tegul Klement Jefremovič 
Vorošnov, mūsų mielas draugas, 
randa reikalingos drąsos parašy
ti teisybę apie Staliną, tarp kit- 
ao jis žino, kaip btalinas kovo
jo 1919 metais.“

O kitoj vietoj dar papildė:
“Dėl savo nepaprasto palinki

mo įtarinėti Stalinas žaidė ir to-

paliekant bado mirčiai, bet kaltas, parodo ir Chruščio- 
ne Chruščiovas — jis aklai vo elgesys su Berija, kuris 
pritarė Stalino, Politbiuro ir kartu SU Abakunovu bei ki- 
CK užimtai negailestingai tais buvo Chruščiovo sulik- 
linijai, o Buchariną su Ryko- viduoti, ir tik pasiklausykite, 
vų jis ir šiandien tebekeikia, kaip stalinišku stiliumi bei 

Kada Politbiuro narys leksikonu kolioja Beriją 
naktį nustojo šildyti radia- ■ Postyšev reikalavo iš Stalino Chruščiovas:
toriai. Netrukus dingo van- į paleisti nekaltai suimtus U- ”...tokį neįsivaizduojamą įta 

krainos komunistų partijos

kad yra 
neužbaigtų darbų, kuriuos 
statybininkai artimiausiu 
laiku žada užbaigti.

Deja, tie darbai užsitęsė. 
Gyventojams įsikūrus, prasi
dėjo įvairios bėdos. Pinną j

pats prašosi išgabenamas į- 
vairiems darbams i Sovieti
jos gilumą. Kovo 18 d. tas 
radijas džiaugėsi, kad į 
komjaunimo komitetus ra
jonuose ir miestuose kreipia
si merginos su vaikinais, 
prašydami juos pasiųsti dar
bams į šiaurinius Sovietijos 
rajonus. Pasirodo, nemaža 
to jaunimo „savanoriškai“ 
dilba Karelijos respubliko
je ir Murmansko srityje. Iš 
Karelijos pranešta, kad ter. 
jau metai dirbą lietuviškieji 
„pasiuntiniai“ (tiksliau, tai 
naujo sukirpimo tremtiniai 
-E), tiesią geležinkelius, sta
tą naujus pastatus, Įsigiję 
naują specialybę. Kiti vėl, 
girdi, tapo gerais visuome- 
rininkais, organizatoriais.
Tad išvada — jaunime, už
sirašyk darbams į Sovietijos 
gilumą...

M inės Strazdelį
(E) Birželio 12 d. sukan

kant poeto A. Strazdo 200- 
sioms gimimo metinėms, ta 
sukakti Lietuvoje rengs Ra
šytojų sąjunga. Patvirtintas 
jubiliejinis komitetas su T.
Tilvyčiu—pirmininku ir 22 
nariais, jų tarpe, be kelių 
rašytojų, ir -partijos, vai 
džios atstovai, svetimomis 
kalbomis laikraščių redak
toriai.

Krito pusė paršelių
Tiesa Nr. 69 rašo:
„Rokiškio rajono „Kaz 

liškio“ kolūkyje dėl blogom 
priežiūros pernai krito pusė 
visų gimusių paišelių. Ir šie
met padėtis čia ne geresnė.
Paršeliai krinta, o priemo
nių prieaugliui išgelbėti ne
siimama. Deja, čia ne vienas 
toks kolūkis.“

Vilnius sulaukė 
13-jo kino teatro

(E) Kovo mėn. Vilniuje 
pradėjus veikti, ilgai užsitę
sus statybai, naujam kino te- .
ati-ui „Planeta“ (su dviem kimas kreditan, palyginus
salėmis), dabar sostinėj bus su ^60 Pakilęs beveik . . . ____
13 kinų, kuriuos kasdien ap. kartus. Kreditan įsigijimo’ nuoseJ Kai kuriuose butuo- 
lanko 15,000 žiūrovų. {tvarka tokia; prekės įsigija- se 11 ^a^ar sienos drėgnos.

Belieka pritarti 
Chruščiovo planui

(E) Jau įprasta, kad visi 
naujieji partijos, valdžios! .. .....
patvarkymai, nurodymai ar Pasls0’,e kiekviename bute

duo, O po to Sprogo kanali- Krainos Komumsių partijos rirėjima gudriai išnaudojo biau 
zacijos vamzdžiai. Nešva- veikėjus, tai Chruščiovas at- rus proVokatorius ir niekšingas 
rus vanduo užtvindė rūsį,: kakliai ir patogiai tylėjo, pa
kuliame jau buvo sukrautos | aukodamas komunistiniam 
gyventojų bulvės ir daržo-! kruvinam aukurui savo arti- 
vės. Vandens klanai lūšyje i miausius draugus. Jis ne-
tebesilaiko iki šiol.

Kažkoks jaunas monteris

paraginimai būtinai Lietu
vos (ir iš viso Sovietijos) 
gyventojų turi būti priimti 
ne tik su susidomėjimu, bet 
ir pritarimu. N. Chruščiovui 
partijos prezidiume iškėlus 
vad. žemės ūkio specializa- 
vimo klausimus (gyvuli
ninkystės ūkį stiprinti Lie- 
uvoj ir kt. srityse), dabar

įrengti elektros skambutį. 
Bet štai anksti lytą tas 
skambutis pradėjo keistai 
zirzti, o paskui, nors jo nie

^iuateurdiškujr kvailu įtarimu, iteesnlam laikui
užtektų tų spekuliantų, o 
tuomet ir Chruščiovui beliks 
Stalino pramintas kelias: 
-abotažninkai, liaudies prie
dai, partijos išgamos, nacio
nalistai ir užsienio šnipai bei 
diversantai...

Kaa vorosiiovas ouvo angių 
.šnipas. Tikrai, anglų šnipas. Jo 
namuose buvo įtaisytas specialus 
aparatas klausytis, kas buvo 
kalbama.“

Bet tas „mūsų mielas 
draugas“ Chruščiovo buvo 
pravarytas ar tik ne dėl to, 
kad jis vis tebėra įtariamas* 
anglų šnipu, ar kad Chiuš-Į 

.mūs partijos pasiutęs prie-, čiovas jo namuose Įtaisė dai 
užsienio žvalgybos agentas geresnį nusiklausymo apara.

priešas lierija, kuris išžudė tuk 
stančius komunistų“.

Ir kitoj vietoj:
bandė ginti nei vėliau suim
to ir nukankinto Postyšev, 
nei Voznesenskio, nei Kuz/ Berija... 
necovo, nei vieno kito suim
to komunisto, nors jis ir ži
nojo, kad jie yra nekalti. Jis 
išdidžiai ir bailiai nusisuk-

RAŠYTOJAI ČIA IR 
PAVERGTOJ LIETUVOJ

sas.

kas nepalietė, garsiai skam-, davo nuo sušaudytų draugų

me bute, bet ir kaimyniniuo
se. Teko nupjauti laidus.

jis gelbėjo ir saugojo tik sa
vo kaili...

espublikos gyventojams per asario 9 d. užgeso eiekt- 
-paudą, ypač per radiją ka-Ha* Pagal iškvietimą atsilan- 
ama į galvas, kad atsiran-j K® ,net keturi eiektromonte- 
Innėins nanins !1 iai, bet neįstengė sutaisyti.

Penktas elektrikas tris die
nas ieškojo gedimo priežas
čių ir sutaisė, bet perspėjo, 
kad turime labai atsargiai 
naudotis šviesa, nes laidai 
ologi, nutiesti nerūpestingai 
ir, gedimui pasikartojus, ga
li tekti kirsti lubas ir ten ieš
koti pagadintų vielų.

Sename bute turėjau tele
foną. Man, nors senam ir, 
pensininkui, tačiau dar ne

lančios naujos galimybės 
gaminti žymiai daugiau pie- 

mėsos ir kitų gyvulininio
lystos produktų. Norima pa- 
asari dar labiau išplėsti ku- 

<uiūzų, žirnių, pupų, cukri
nu runkelių plotus, nes nori
ma gauti daugiau ir geresnio 
pašaro gyvuliams. Su paša- 
ais Lietuvoje nevyksta, to
lei varovai Įpareigojami są- 
noninti kolchozininkus, gie
dant drauge jiems giesmelę...........
r apie galimybę gauti ”di-| lseJusiam iš rikiuotės, tele-■S . I 1 L-—* _ *1 miesnes pajamas“. I f°nas labai reikalingas. Ta-
p . - . i . • ®iau telefonas neperkelia-
Prekes issimokejimui — mas: sako, nėra požeminio 

populiarios Į kabelio. Keistai atrodo; tarp
(E) Lietuvoje prekės kre- ’Y^ių kontoros ir statybinių

ditan* išsimokėjimui prade- nroroT','’Q/*i;” 1----- --x._-.i_
tos pardavinėti 1959 metų 
.udenį. Per Vilniaus radiją 
pastebėta, kad per metus to
ji priemonė Lietuvoje virtu-

Kokiais kvailais neišma
nėliais laiko Chruščiovas ko
munistus, jeigu jis galvojo, 
kad šie patikės tais kaltini
mais?..

Bet jeigu kaltas Berija, tai 
kaltas ir Chruščiovas, kuris 
turėjo aukštesnes pareigas 
už Beriją ir kuris pats su-i

tą...
Pasikalbėjime su Stalinu 

Chruščiovas, esą, taip gyręs 
Žukovą:

“Pažįstu Žukovą seniai, jis ge 
ras generolas ir geras kariuo
menės vadas.“

Bet, girdi, anot Chruščio
vo:V...po karo Stalinas pradėjo

Chruščiovas puikiai argumentus,
kad Sulines vienas negalėjo ka! Stall,nas Jvlenas, buvo 
tiek rlauv žmonių suimti, tar- balUsde’ raudonojo teroro, 
tini, teisti ir savo lanka su- Toje kalbos vietoje, kur lie- 
šaudyti. Kas nors turėjo jam claml kar0 "uo-
padėti. Pirmiausia, kas nors
turėjo iuos Įskųsti, o tais 
skundikais buvo komunisti-. 
niai auklėtiniai, kain gvdv- 
toja Tomašuk. kuri įskundė j 
savo draugus ir mokytojus 
gydytojus. Kariuomenėje gi 
tais skundikais buvo politini.

pelnai,
sako:

Chruščiovas taip

’O kur karinė vadovybė? Kur

kalbėti apie Žukovą visokius nie
kus... norėdamas nuvertinti mar
šalo Žukovo vaidmenį ir jo kari
nį talentą.“

Štai kokiais gražiais ir šil 
tais žodžiais atsiliepė apie 
maršalą Žukovą Chruščio
vas. Už tuos gražius žodžiu.

kai, o Chruščiovas buvo vie-

O kas bus po to, kai kelis 
kartus bus išdžiovinti skal
biniai?

Tiesa, nesklandumai iš 
pradžių atrodę labai baisiai, 
pamažu nyksta, ir dėl to rei- 

organizacijų buvo nutrūkę; kia padėkoti namų .komen-
rysiai, ir negalima buvo sa 
vo laiku susitarti dėl kabelio 
nutiesimo.

Keista, kad namuose, ku-mon on y •

dantei N. Maksimovai, kuri 
atsidėjusi tvarko naujakurių 
reikalus. Bet vargų gyven
tojams iš viso nebūtų tekę

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.5(
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina..............  $3.0(
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik...............................................$2.0<
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt

Rašytojas Benys Babraus- 
kas Kultūros Kongreso Lite
ratūros sekcijoje skaitė pa
skaitą 'Lietuvis rašytojas 
Amerikoje ir jo knyga“, ku- 
i išspausdinta Aidų žurnalo 

Nr. 3. Joje prelegentas pa- 
kelbė, kad Lietuvoje per 15 

metų (1946-1961) lietuvių 
trožinės literatūros išleista 
;iso labo 191 knyga, iš jų 
poezijos 79, prozos 84 ir 
dramos 28.

O už Lietuvos ribų gyve
nantieji lietuvių rašytojai 
įer tą pati laiką išleido 289 
<nygas, iš jų poezijos 118, 
irozos 169 ir dramų 10.

Taigi paverstoje Lietuvo- 
e, kame rašytojams už jų 
aštus mokamos algos ir 
irangūs honorarai, grožinės 
iteiatūros veikalų išleista 
)eveik visu šimtu mažiau,

JŲ išleido laisvuose 
.raštuose gyvenantieji lietų
jų rašytojai.
Be to, reikia dar atsiminti, 

kad tenykštė grožinė litera
tūra daugumoj tėra tik pa
mažinta komunistinė propa
ganda.

KAS KUO PASIŽYMI

si madinga — per tą laiko- !’uose įsikūrė 32 šeimos, ne- 
tarpį žmonės įvairių prekių' P*en^a nei skalbykla, nei 
kreditan buvo įsigiję už dau- j. a{Kinių džiovykla. Namų 
giau kaip 25 mil. rublių. Pir- šeimininkės ne veltui susirū

pinusios, kur jos džiovins 
skalbinius. Nejaugi kamba-

apgyvendintu tik^SškaUiT ■ Cica^etės !»Pūdžia» komunijų pavergtoje Lietuvoj
hS 95 pus,aPiai’kaina......................................................«•<*

juk nuolatos kartojasi mies- Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
te. Kada gi bus pasimokyta j 70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
iš klaidų? -- i

T. Šuravina* ^oscen*os Satyrines noveles, vertė Jonas Valaitis
LTSR nusipelnęs mok.“ puslapiai, kaina.................................................. $2.00

Anglų žurnalas Econo- 
mist rašo, kad Prancūzija 
užima pirmąją vietą vaikų
nusikaltimais, Japonija __
savižudybėmis, JAV__ sky-
rybomis, Austrija — nesan
tuokinių vaikų skaičiumi, 
Švedija — išgeriamos deg
tinės, o Vakaių Vokietija__
išgeriamo alaus kiekiu.
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Maiki.
— Tėvas nesupranti A- 

merikos politikos. Čia poli
tikieriai pradeda daryti pla- 

( nūs ir ruoštis linkimams nuo 
' tos pat dienos, kai jie užima] (jainį prenumeratas 
vietas. Ir jie ruošiasi, orga
nizuojasi visą laiką iki se- 

i kančių linkimų. Jie daugiau 
i ūpir asi savo politika, negu 
avo tarnyba.

— Tai kodėl aš to nema
tau?

Maikio kraitis
ŠVEDŲ ŠVENTĖ

Eali.s, R.I., A. Gudaitis, Chicago, 
lll., Ruikausnienė, Philadelphia, 
Pa., B. Jesuamskas, Cleveland, 
Ohio, A. Algminas, Chicago, lll.,
A. 1 uidokas, Dover-Foxcroft, Į 
Me., J. Kamar, Detroit, Mich.,
B. Stanikas, Luzerne, Pa., A. į 
BarkausKas, Kulpmont, Pa., F. 
Rigiis, Lake VVor.h, 1” la., A. Ka- 
lashinkov, Hartford, Conn.. Pug- 
lienė, Brooklyn, N.Y., A. Ka
sis, Moline, lll., J. Mickevičius,

J. Ratkelis, Culver Ci-j Rumford, Me., V. Martinaitis, 5 
P. Kadas,! 

N.l., J. Bunevich, 
Balchūnas, Map-1 Canonsburg. Pa., C. Mikėnas, 

Vus., P. Urbonas, 
Sioux City. lovva, A. Dapkus, 
Philadeipnia, Pa., Linkevičienė, 
Exeter, N.H., J. Bart, Johnston, 
R.I., J. Jesulevičius, VVaterbury, 
Conn. S. Tower, So. Woodslee, 
Ont., Can., F. Masteika, Brock
ton, Mass., L. Shaltman, Hart
ford, Conn., P. Spurgis, Branch, 
Mich., J. Burniauskas, Baltimo- 
re. Md., K. Geanchus, Gary, lnd., 

i A. Jlačiulaitis, New Haven,

Mūsų skaitytojai, atnaujin-
atsiuntė

Maikiui su Tėvu dovanų:

Bostono Sandaros Moterų
Klubas $25.

Dr. J. Landžius-Seymour, So. 
Boston, $10.

1

______Richmond liill,
— Matyti tėvas matai, bet 

' nesupranti, ką tai reiškia, 
nes tai daroma labai gud-; 
liai, padengiant savo tiks- cag(L ... . 
įus gražiais, nekaltais su- ■ 
kiais. štai, iš Romos yra pa- den’ *
leistas šūkis, kad tarp religi- Po $2.00: J. _ .

le Shade, N. J., A. Duobienė, I Kenosl.a, 
Wellston, Mich., P. Bukis, Mia
mi, Fla., Zelley, Omaha, Neb., P.
Čeponis, Kecoughton, Va.

T. Subačius, Montreal, Cana-

J. l’etniūnas,
N.Y., $4.25.

Po $2.25: A. Gaidukas, Chi- 
111

Malinauskas, Cam-■ Manisiee, .Mich..
į Woodlia\en.

— Alou, Maik! Ar žinai, Kas būtų tada? , jęs
ko aš šiandien pas tave at- — Maiki, aš nemislinu, į 
einu?

— Nežinau, tėve.
— Ateinu ant rodos. ----- ------- , - . _ . .
— Lietuviškai pasakius,I gąsdina. Ale vainos jis bijo, P11 ktL

ateini pasitarti. ! ir dėl Kubos jis tokios kvai-
— Jes, vaike, turim tartis, lystės nepradėtų. Kas jam iš

jų reikia ieškoti vienybės, 
ir Amerikoje jau daromi 
dvasiškių susirinkimai ir ra- 

į šoma spaudoje, kad katali
kai turi remti protestantus, 

i o piotestantai katalikus. Tė-Į . * 75
vas šį sąjūdi gali aiškiai ma-į 
tyti, tačiau nesupranti, kad 
tai daroma politiniais sume- 

' timais, kad ateinančiais pre- 
: zidento rinkimais protestan- 
I tai uoliau remtų kataliko 
Į Kennedžio kandidatūrą, ne- 
: gu jie rėmė pereitais rinki- 
! mais, nes tada jis vos tik ke- 
■ liais balsais praėjo, rors ir 
' tada popiežius buvo prisidė-

Ig. Kasperas, N. Y., $150.

Po $1.25: A. Butkeraitis,' Phi
ladelphia, Pa., J. Purenąs, Rich
mond Hill, N.Y., J. Mickūnas,
Chicago, lll., P. Bruskin, Chiea-1 £jonn j Decker, Hartford,
go, III., P. Mekšrūnas, Mont-1 
real, Can., Churlienė, Paten-i 
burg, N.J., W. Mikonis, Roches- 
ter, N.Y., V. Repečka, St. Pe- 
tersburg, Fla., J. Urbas, VVeat- 

i field, Ind., J. Daržinskas, Mt.

VELYKŲ DOVANOS
kas daryti, ba mums gali bū
ti blogai.

— Kodėl?
— Nu, ar tu nematai, kas 

darosi? Mūsų valdžia, kuri

Kubos, kur nėra nei duonos, 
nei mėsos? Jei tik Amerika 
vyriškai prieš ji atsistotų, jis 
raidavei nutiltų.

— Kažin, tėve, ar nutiltų?

Kai galvosite apie Velykų 
dovanų pirkimą savo arti
miesiems, atsiminkite, kad 
lietuviška knyga yra vertin-

pernai darė Kubon invaziją, • I Kubą jis įlindo ne mėsos ,^OVj’
norėdama nuversti Chruščio- įr duonos ieškodamas, bet 
vo kamerotą Kastrą, dabar norėdamas tenai įsitvirtinti 
persivertė ragožium ir pasi- kaiui prieš Ameriką. Jis ge
davę lyg ir Chruščiovo vač- ’ rai supranta, kad dabartinis 
monu: ji vaktuoja Kubos šaltasis karas nieko neiš-J 
salą, kad revoliucionieriai spręs ir jis negali amžinai 
negalėtų iš Amerikos tenai tęstis. Priešingumą tarp ko

munizmo ir kapitalizmo tu
rės spręsti atominis karas.
Tokiam karui Rusijai būti

nai reikalinga Amerikos pa-

nuplaukti ir tą barzdotą gal- 
variezą apšaudyti. Ne tik
tai pats Vašinktonas vaktuo
ja Kubą, ale Įprašė ir Ang-

nų galite gauti Keleivio ad
ministracijoje.

NAUJAUSIOS KNYGOS

RIDENS LAPAI, Kotrynos 
Grigaitytės eilėraščiai, pre
mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.

ron, Pa., J. Domantas, Worces- 
ter, Mass., P. Kavaliauskas, Al- 
burąueroue, N. M., K. Blonskis. 
Scranton, Pa., W. VVasilauskas, i 
\Vatertown, Conn.,

Po $1.00: V. Vaičėnas, Wa-i 
Į terbury, Conn., A. Milkovaitis.i 
Cicero, Ilk, W. Urban, Brooklyn,' 
N.Y., Sugintienė, Detroit, Mich., 
I. Greblūnas, Pitt-sburgh, Pa.,

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui. 130 psl.. 
kaina............................ $1.80.

liją ir kitus kraštus, kad to- šonėje Kuba. Per dideli savo 
kius revoliucionierius ant apsileidimą ir neapdairumą 
marių gaudytų ir areštuotų. Amerika leido rusams Kubą 
Jau du šipu sugavo su gink- pasiimti, ir jau be karo jų iš 
lais ir revoliucionieriais. ; tenai neiškrapštysi, tėve. Da-

— Visa tai tiesa. Bet ko- bar tai pamatė ir Washing-
dėl tėvas manai, kad <Jėl Ku- tono vadai, todėl jie daro, PLAUK, MANO LAIVELI 
bos galėtų būti ir mums blo- ką galėdami, kad neišprovo- ~ »
gai? į kuotų karo. Dėl to ir kubie-

— Tą nesunku išfigeriuot, ^ai partizanai, kurie veikė 
Maiki. Jeigu mūsų Vašing- iš Amerikos pakraščių, tapo 
tonas taip nusileido Chruš-' suvaržyti. Iš tikrųjų, jų spo- 
čiovui Kubos biznyje, tai ne- fadiški Kubos pakraščiu

Petro Segato eilėraščiai, 
lll psl., kaina..........$2.00

rorės pyktis ir dėl Lietuvos, puolimai ir apšaudymai bu- 
O jeigu pyktis nenorės, tai: v0 tuščias darbas. Juk Kast- 
geruoju Chruščiovo iš Lietu-!ro dįktat?r5^tu? būdu nenu- 
vos neišpašolvonysi, Tai ve,'versk Priešingai, ją tik dau-
Maiki, dėl ko mums gali bū
ti blogai. Visi mūsų poteriai 
nueis niekais.

— Tas irgi tiesa. Bet ką 
tėvas norėtum daryti?

— Aš, Maiki, norėčiau, 
kad mūsų Vašingtonas būtų 
krabresnis ir nedrebintų 
kinkom, kada tik Chruščio
vas pakelia kumštį ir išsižio
ja rėkti. Ve, kažin kas pūkš
telėjo iš pištalieto Į sovietų 
laivą, ir Chiuščiovas raida
vei suriko, kad Amerika jam 
užmokėtų už tai. Bet kai jo 
raplenai, pakildami iš Ku
bos, apšaudė du mūsiškių 
laivus, tai Vašinktonas ne
pakėlė jokio lermo. Jeigu aš 
būčiau Amerikos preziden
tas, tai raidavei pasiųsčiau

giau susupi msi, rusai priga- 
bens dar daugiau ginklų 
Rastrui gintis. Tai viena 
priežastis, dėl kurios Kene
džio valdžia ėmėsi saugoti 
Kastro Kubą nuo partizaniš
kų žygių. Bet yra ir kita prie
žastis, kurios viešai niekas 
neskelbia ir kurios daugelis 
nesupranta.

— O kas tas?
— Tai yra busimieji pre

zidento rinkimai, tėve.
— O ką rinkimai gali tu

rėti bendra su Kuba?
— Labai daug, tėve. Jeigu 

dėl Kubos kiltų Amerikai 
karo pavojus, šios šalies 
žmonės pradėtų kaltinti de
mokratų valdžią, ir demo
kratų partija galėtų pralai-

savo raplenus, kad paleistu1 rinkimus. O pralaimėti 
100 bombų Į Havanos mies- *- -•
tą, kur Rastras šaiposi iš A-
merikos bailumo. Tai, vot,
Maiki. ką aš padalyčiau.

— Bet tėvas užmiršti, kad 
ir Sovietu Rusija turi bom- ... 
bų. Iš Kubos jos tuojau pra- minkstlJ Jaukan.

M^i
\e-ar mini 325 metų sukakti nuo išsikėlimo Į ši žem>- 

ną. švedų karalaitis Bertil (vidury) stovi Uiimingtonc. 
Del., prie 325 metų senumo patrankos, kuri buvo vie
name iš dviejų pirmųjų atplaukusių Į Delavvare švedų 
laivų. Kairėj Wilmingtono majoras, o dešinėj Delavvare 
vicegubernatorius Eugene iammol.

Dar apie rusinimą
J. VLKS

Keleivio Nr. 12 rašiau 
kaip varomas pavergtoji 
Lietuvoje rusifikacijos dar
bas, ir daviau ištrauką iš Ta 
rybinės Mokyklos, kaip Lie
tuvos jaunimas nutautina-

Conn., L. VVenchus, Miami, Fla.,
J. Stankus, E. Hampton, N.Y.,’
J. Lukošius, Philadelphia, Pa.,;
P. Kondratas, Baltimore, Md., G.
Ablačinskas, Chelmsford, Mass.,
Ališauskienė, Chicago, 111., B.
Gedwillas, Thomas, W.Va., A.
Sidabras, VVarehouse Pt., Conn.,’ma^* . ,
V. Klibas, E. Arlington, Vt„ F. j ° s£l ‘U0„.1la?*U ?U 
Inszauskas, Bruce, Wis„ J. Kra- kovo ?.6 d- V.lmau. r.d.,o 
stekas, W«rcester, Mass. i pranešimas (Lietuvos laiku 

i 9:50 vai. ryto)—Valandėlė 
Visiems atsiuntusiems laik- j mažiesiems:

jraščiui paramos tariame širdin j
įgąačiū! ; ”Labas rytas, vaikai, vi-

Keleivio Administracija j sus kviečiame prie radijo 
imtuvų pasiklausyti Visgopo 

pasakojimoNEPATINKA TEISYBĖ

Į (E) Neseniai Maskvos
ruifilo”1 vvucti iii“ rliunračiic

J. Palubinskas, Montreal, Can.. žinomą latvių veikėją įšei- 
E. Cecilis, St. Petersburg, Fla.,; vįjoje, Eytų Europos
C. Petrauskas, Roslindale, Mass., j kraštų Socialistų Unijos vi- 
B. Mankus. Muskegon Hgts,: cepjrmininką ir Latvijos So- 
Mich., P. Tumėnas, brooklyn. Į cįaldemokratų Partijos pir- 
N.Y., J. Krusinskas, Brooklyn,j • •l. j Rmno Vulninč

ir Suchotino 
”Gyvenimas—kova“.

Tu gimei šalyje, kur žmo-

y kitę, tada būtų sunku ap
sieiti be žodžio lietuvis, Lie
tuva, lietuvių kalba.

O dabar mažiesiems visai 
nejučiomis pakišta, kad jo 
tėvynė yra Rusija ir tos Ru
sijos darbininkai Įvykdė tą 
revoliuciją.

Faktinai ne revoliucijos 
būdu sovietinė santvarka Į- 
gyvendinta Rusijoje, bet są
mokslo, smurto keliu. Irto
mis apgaulingomis priemo
nėmis bolševikai valdžioje 
įsigalėję, panaikino žodžio, 
spaudos, susirinkimų laisvę. 
Kartu ir teisę darbininkams 
laisvai organizuotis, teisę 
streikuoti, nepriklausomai

nes neskirstomi į baltuosius i 5avo luomo reikalus tvarky
li- juoduosius, i neturtingus 

i ir turtuolius. Mūsų šalyje y- 
Į ra vaikų lopšeliai ir darže

liai, mokykĮys-internatai.
Tu lankai mūsų mokyklą ii

! mininką; Bruno'Kalninš. girdi kaip vyresniejį sako;N.Y., I. Muzikewich, Manches- i; 1)avadindamas -’latviškų-
ter, Conn., P. Mačys, Woodha- 
ven, N.Y., J. Pilky, W. Hart
ford, Conn., C. Banylis, Delhi. 
Ont.., Can., S. Matelis, Baltimo
re, Md., W
Ont., W. Alukonis, Hudson.

JĮ mūsų gamykloj, mūsų fab
rike, mūsų kolūkyje“ ir tt. 
Tau atrodo, kad kitaip ir bū
ti negali. Bet yra šalių, kui

tu
Galop, buvusių Rusijos 

valstiečių-vieton dabar jves- 
a kolchozinė žemės valdy
mo sistema, ir tas buvęs 
zalstietis dabar paverstas 
dusniu valdžios Įrankiu— 
bežadžiu, beteisiu. Toji nau- 
oji žemės darbo sistema la
jai panaši Į buvusią bau- 
Ižiavą. Buvusių carinių či- 
įauninkų vietoj dabar išug- 
Ivta naujoji klasė—raudo- 
įoji biurokratija. Buvusios 
buržuazijos, dvarininkijos 
ietoje dabar išdygo komu- 
įistų partija, kurios nariai 
aip pat naudojasi Įvairio
ms lengvatomis, kokių turė- 
0 ir carinės Rusijos dvari- 
ninkija, miesčionija. Sovie- 
ų santvarkoje darbininkai 
aip pat yra beteisiai, kokie 
iie buvo ir carinės Rusijos 
metais.

O kas sukurta naujo? 
Nauja yra komunistinė 

vergija, kuri pavadinta per
auklėjimo stovyklomis ar 
kitais vardais. Toji baudžia
va yra aprašyta H. Tautvai
šienės knygoje ”Tautų kapi
nynas Sibiro tundroje“ ir 
<ipro Bielinio knygoje apie 
Sovietijos vergų atsiradimo 
istoriją, vergų darbą, jų pa
dėti ir t.t. Toji knyga jau 
šiomis dienomis turi pasiro
dyti.

Visa tai sumetus, komu
nistai mažiesiems per akis 
meluoja, kad Sovietų Sąjun
goje jau nebėra klasių ir 
žmonių išnaudojimo. Jei se
niau carinėje Rusijoje darbo 
žmonės buvo negailestingai 
kapitalistų ir dvarininkų iš
naudojami. bet jie dar turė
jo būdų gintis, kovoti dėl 
teisingesnės santvarkos Įgy
vendinimo, tai dabar tos ga
limybės iš jų atimtos, nes su- 
sovietintoje Rusijoje teliko 
tik vienas ir vienintelis 

(Nukelta į 2-ą psl.)

jų išdavikų vadeiva.“ Politi
ko puolimas susietas su Šve
dijoje pasirodžiusia Rusijos

Bružas. Ft. Will. I ’stor^a (švedų k.) ir Sovie-' gyVena žmonės ir kurie sa- 
„. Bukonis, Hudson, N. .S^‘un^s Pa’tijos bei vaL j ko; ”mano gamykla, mane 

H. A. Laur St Petersburir.!( Z1OS san. Xai ^os aPrasymu- žemė, mano namai“. Ten 
FU., J. Mackonis’Moundsville, D?'-Kalninš^ <*ar puolė lat- turtingųjų saujelė išnaudo 
W va. V lli iaikrastls Rygoje 11 sve- ja milionus vargšų. Tokie.

dų komunistų organas ”Ni- neteisybe jau seniai piktina 
dak“. Dar nuomonių apie si pažangūs žmonės. Jau 
vadovėli (jame yra ir Kal-
nirš medžiaga) paskelbė 

”Stockholms Tid- 
Vadovėlis palan- 

tintas švedų spau-
ištorija ’ Jersey City, N.J. i dos daugumos ir Švedijos u-

” Po $0.50: Gaspariūnas, La«-: niyersitetuose^ naudojamas 
rence, Mass . J. Tonkūnas. Card-1 ka'P mokl>n>OJ' pnemone.
nėr, Mass.. P. Budreik, Verun,1_________________________ ___
P.Q.. Canada, F. Kaupienė,

Po $0.75: T. Supinsky, Sha 
dvside, Ohio, A. Gaushas, Le- 
mont, Ilk, Mrs. Thompson.

krašto lietuvių 
500 puslapių, kaina mink-! 
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina........ .  $1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 44(. 
psl., kaina. . . . $5.ot

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

TŪZŲ KLUBAS, Antane 
Tūlio 11 novelių. 196 psl..
ka^a .................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir-

šimtas metų, kaip jie prade 
jo kovoti prieš išnaudotojus 
kurie turtėja kitų žmonių 
sąskaita. Žmonės aiškina 
Įrodinėja, kad nelygybė yra 
Vokiečių filosofas Karoli.- 
Marksas pirmą kartą paša 
kė: ''Pasaulį reikia ne
aiškinti, bet ji pertvarkyti? 

Ir mokslininkai Įrodė, kac
Pakalbinkime draugus, kai- '• proletariatas gali ir privalo 

Australia. M. Carsius, Omaha, mynus ir pažįstamus užsisa-[ sukurti valstybę, kurioje bū 
Neb., Gumauskienė, Bristol, Pa. kyti “Keleivį.” Kaina

Po 0.25: P. Petronis. Central tams penki doleriai.

Brooklyn. N.Y., J. Arminas,'

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

tų panaikintas žmogaus iš
naudojimas. Taip ir Įvyko 

} Praėjus 34 metams po K. 
Markso mirties, V. Lenine 
vadovaujami Rusijos darbi
ninkai Įvykdė revoliuciją ii 
Įkūrė darbininkų ir valstie
čių valstybę. Dabar šalių, 
kuriose valdžia priklauso 
darbo žmonėms, yra dau
giau, jų jau yra visa socia
listinė didelė stovykla, šian
dien mes papasakosime apie 
vieną Įšymiausių kovotojų 
už komunizmą, apie žmogų, 
pašventusi savo gyvenimą

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipių, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

rašvtojo A Giedriaus apysaka jauniems ko'ai uz. žmonių laisvę, ly-
• „oandriks nariskaite tos anv- -e-vb^’ Iaime brolybe,—-. - - ir suaugę neapsniKs pasisKanę tos apy pridrika E 1 «

_ i sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- - -
šė Kotiyn aGrigdtrtrTš ‘saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- Taigi, valandėlė skirta 
novelių, 204 p&sl., kaina j Tai Sera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams mažiesiems. Ir jiems nutylė- 

ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

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

Murklys yra
sėliai, kaina.'....,:...... $3.501 skaitytojams. Bet

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para'
šė Kot— —•• -- --
noveli 
$2.00.

prezidento rinkimus Ameri
koje bet kuriai partijai reiš
kia skaudų smūgį, beveik 
katastrofą, nes tada tūkstan-, 
čiai jos valdininkų ir tamau-1 rTa.s knygas galima gauti 
tojų šluojami iš šiltų jr,Keleivio administracijoje;

So. Boston 27, Mass.
dėtų lėkti Į Washingtoną. ~ Bet nnk»mai dar toli, 636 Broadvray,

ta, kad tas pranešimas pa
imtas iš rusų autorių, ir ne
pasakyta, kad tai vertimas 
iš rusų kalbos.

O kodėl tai nutylėta? Ma
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VYRŲ IR MOTERŲ 
NUSIKALTIMAI

ROCHESTER, N.Y.

MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS

Samdinė Alena
U atsiminimų

(Tęsinys)
Rytojaus dieną anksti rytą Lukošienė, nesulaukdama 

iš budėjimo grįžtančios savo mergos, pati nuėjo pas Pa
pievį jos keltų. Įėjusi Kryčion, rado abi budėtojas miegan
čias.

— Razaliot, kelkis, žiūrėk, jau kuris metas: ir karvės 
nemelžtos, ir pečius nepakurtas, ir laukan reikia eit, — 
pažadino ji savąją mergą.

Razaliotė šoko nuo suolo, nubudo ir kita budėtoja, ir 
abi nustebo, kad jau rytas.

— Kol tu manęs nepakėlei po pirmųjų gaidžių?! — 
žiovaudama ir rąžydamasi puolė Razaliotę kita budėtoja, 
bet tuo metu Lukošienė, nutraukusi nuo ligonės kailinius, 
pereigando ir sušuko:

— O Jėzau! Ji gi be grabnyčios atsileido!
Abi budėtojos net žioptelėjo.

BUVUSI KARALIENĖ DABAR AKTORĖ

Buvusi Irano karalienė Sorava pasirašė sutarti su Ita
lijos filmu bendrove ir vaidins jos gaminamuose fil
muose. Sorava buto ištekėjusi už Irano karaliaus, bet 
karalius su ja persiskyrė, nes ji jam nepa^imdė sosto 
Įpėdinio.

Dėkoju

šešiolika dienų teko išbū
ti Northside ligoninėje, kur 
man padaryta operacija. Ge-1 
rokai sustiprėjusi jau grįžau j 
namo. Todėl dabar noriu pa- ‘

savo vyru, turi atsakyti prieš 
teismą.

Nebraskoj tebegalioja į- 
statymas, griežčiausiai drau- 
džiąs moterims be vyro ži
nios perstatyti bute baldus.

< čia paduodami skaičiai 
• yra paimti iš slaptosios kraš- 
j to policijos (FBI) 1961 me- 
J tų raporto, ši statistika pa- 
j rodo, kiek ir už kokius nusi-
į kaitimus tais metais buvo (jėkoti seimai( gimi_ Zoologijos rinko komite.
.Jungtinėse \alstijo^e a es- ;nėms ir visiems bičiuliams, ta. Liūto kandidatūra buvo pa- 

| tuota vyrų n kiek moterų. , kune mane žodžiu af laiš_i karan^os kįimės>
Uz žmogžudystę: 3,791 ; kais ramino> drąsįno> atsiu]Q_,«

kiUiPi - vaikščioja kailiniuota, 
L z upnevarta imą. 7,1 3 stengėsi mano sunkias die-į taip pat jos vyras ir vaikai, — 

nas praskaidl inti. Tokio jū-į piktinosi meška mažosios bež- 
sų draugiškumo aš niekad' džionės.
nepamiršiu. į * • *

Veronika Zlatkienė

vyrai.
Už plėšikavimą: 31,563 

vyrai ir 1,612 moteiip
Už sumušimą ir sužaloji- 

•mą: 46,951 vyras ir 8,404 
• moterys.

Už įsilaužimą ir vagystę: 
122,400 vyrų ir 4,077 mote- 
i-ys.

KEISTI SENOVĖS 
LIKUČIAI

SOVIETINIAI JUOKAI

Pirmininkavęs šakalas pa
klausė, kas nori kandidatuoti Į 
pirmininkus?

Iššoko didžiosios veislės bež
džionė ir pareiškė:

— Aš. Politikoj aš viską su
prantu. Aš negalvoju, daugiau
sia rankomis veikiu. Be to, mano

Lukošienė, sugriebusi nuo stalo grabnyčios galelį, 
puolė prie židinio, bet žarijos jau buvo išblėsusios. O Grab
nyčią uždegti degtuku, velnio sierka, buvo tuomet laiko
ma nuodėme, šaukdama ugnies, nubėgo ji pas kaimynus, 
bet ir ten pečius dar buvo nepakurtas... Kol uždegė grab
nyčią, kalei kas, Papievio gryčia prigužėjo žmonių, ir visus 
nukrėtė siaubas, kad ligonė pne dviejų budėtojų atsileido 
be žvakės! Greitomis įspraudė ligonei į rankas degantį 
Grabnyčios galelį, ėmė šlakstyti šventintu vandeniu. Anup
ras Virbalas dar kelis kartus šaukė jai į ausį: ” Alenut, 
šaukis į Jėzų ir Mariją, sakyk Jėzus Marija Juozapai šven
tas, susimilk ant dūšios mano“, tik viskas jau buvo veltui: 
velionės ne tik lūpos nekrutėjo, bet ir visa ji buvo sustin
gusi.

Pagiedoję ”Aniolas Dievo“ ir ”Amžiną atilsį“, visi 
pradėjo skirstytis, kas karvių melžtų, kas galvijų laukan ' 
vantų, kas mėšlo vežtų, o velionę paliko — vienų vieną, 
ir ji, nepašarvota, lovoje išgulėjo iki pat vakaro. Vakare, 
po dienos darbų, moterėlės velionę apmazgojo, aptaisė ir 
čia pat gryčioje ant lentos pašarvojo. Atėjo giedorkos. Pri
sirinko žmonių. Visi kalhėjo apie laidotuves. Teiravos, ar 
laidos su mišiom, ar be mišių. Kas lydės. Kas veš. Pagaliau 
uždegė žvakės galelį, Kiedoriai ir giedorkos susėdo už sta
lo ir iš kantičkos pagiedojo keletą giesmių. Kadangi nie
kas nežinojo antrojo dirmavonės Alenos vardo, tai, kai 
meldėsi už jos sielą, giedojo taip: „Šventa Alena su ta- 
vorškomis savo, patronkos jos dūšios, prašome šią naktį, i. —J-Y* •_ U !

A. Strazdas 

PIEMENŲ GIESMĖ

Linksma diena, linksma ana,
Kad piemenys avis gano.

Ho ca ca, ho lia iia,
A vytelės, ralia, ralia.

Išvarykit ir karveles,
Kur linksmos auga žolelės.

Ho ca ca, ho lia iia,
Karvytėlės, ralia, ralia.

Aušros žvaigždė jau pasvydo;
Visi paukšteliai pragydo.

Strazdas čiulba visa burna, 
Aplenkęs pelėdą durną.

Hei, ką dirbi tu, Petrukai? 
Lakstydamas ko netrukai?

Antanas Strazdas, geriau žinomas Strazdelio 
pavarde, gimė 1763 m. Kunigiškiuose, Jūžintų 
valse,, mirė 1833 m. balandžio J1 d. Kamajuose. 
Taigi šiemet sukanka 200 metų nuo šio garsaus 
ir linksmo lietuvių poeto gimimo.

JAV yra iš senų laikų už- 
Už vagišiavimą: 186,999 j silikusių nuostabiai keistų 

i vyrai ir 41,068 moterys. • įstatymų, kurie teisėtu ke-
1 bet «y-; Užpakalis plikas ir raudonas.
; 06,409 vyrai ir 2,138 mote-penime nebevykdomi, štai __________________
'n-s- .......................;keli pavyzdžiai. DOVANA VAIKAMS

Lz apgaudinėjimą ir Arizonoj da,-nė,a panai-1 --------
mgų išeikvojimą: 28,o48 vy- kinUs isuįvmas, | Gintaro takais, J. Narūnės
rai n o,738 moterys. ~ tis vyrams nešioti kelnių pet-!nauj?®*į®ra*«i>l kuvua, labai 

nešas. gražiai išleista, beveik kiek-Už vogtų daiktų priiminė.
jimą: 9,808 vyrai ir 937 mo
terys.

Už paleistuvavimą: 7,563 
i vyrai ir 19,280 moterų, 
į Už kitokius lytinius nusi
kaltimus: 37,652 vyrai ir 
8,552 moterys.

Už narkotikų platinimą:į 
21,227 vyrai ir 3,863 mote-j 
rys.

Už ginklų nešiojimą: 
33.746 vyrai ir 2,239 mote-

Už važiavimą automobi
lium pasigėrus: 153,462 vy
rai ir 10,760 moterų, 
gi- Už tvarkos ardymą: 
373.760 vyrų ir 61,126 mo-; 
tervs.

Už girtavimą:

Kcdel moterys ilgiau gyvena

v , i , - vienas puslapis papuoštas
. . valstijoje mo- nuotrauka, 64 psl., kaina

eris, įsigijusi naują .skrybė- S 1.80. Knyga gaunama ir 
lę 11 pnes tai nepasitai-usi su Keleivio administracijoje.

ĮDOMIOS ir NAUD1NGOS KNYGO S 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

.! LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės ”Kryšiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETTTVTŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
prausiai iliustruota, parašė St. Mi-

I chehonas. virš 500 puslapių. Kai- 
-i noc onn ■ n? kietais viršais $5.00, minkštais
l.Zob.ovHĮ viršais ......................................... $4.00

vyrai ir 112,984 moterys. 1 kaina .............. .......... *1-25
' Be to, dar tūkstančiai vy
ra ir moterų buvo suimta už 
lensrvesnius nusikaltimus. Iš 
viso per 1961 metus buvo a- 
reštuota 3,417,863 vyrai ir 
433,969 moterys.

Iš tikrųjų suimtųjų buvo 
j daugiau, res ši statistika ap-

1 nDirm V i
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $500.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, F. Abelkk 
istorini? romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.5*

^IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir- 

Seliais, iliustruota. 416 pusiąoių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lia 453 psl. Kaina ..................$4-50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. ktina .... $1 50

KODĖL AS NETIKIT 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arsmmen- 
tai. Kaina ............ 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI

vorsKomis savo, paironKos jos ausios, piasome šią nanų, į yas kiaUsimas jau seniai dri kurių daugiausia žmonėsĮ lenkia vietoves, kur yra ma-Į 
melskitės už dūšią jos“. daug ką domina, daug kas mušta, visos vra pavojinses- žiau kain 2.500 gyventojų.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
X’^&^X'>'l‘*’S!ANGLIŠKAI' St' Michelsonas,

DIENOJANT, “knyrneSm karaliaus” 95 pUsl- kaina.......................50 75
aarsa

, PRADAI. Popuiicn ir naudintra 
1905 METAI, Kipro Bielinio atsini- i knyga Šių dienu kiau>iir.ani3 sū

mėgino jį atsakyti, bet iki nės vyrams. Pavyzdžiui, vy- 
šiol visus patenkinančio at- rai dažniau suserga kraujo 
sakymo dar vis nesurasta. apytakos ligomis ir daug 

Yra teigiančių, kad mote- daugiau ju miršta nuo šir-

Pagaliau atėjo ir visų taip lauktas Alenos tėvas. Se
niokas, įėjęs gryčion, pirma atsiklaupė prie durų, sukal
bėjo už dukters sielą vieną poterį, atsistojęs nubraukė nuo
akių ašarą ir nuramino šeimininkus, kad buvęs pas kle-, d. kad - mokslinin.
boną. davęs misoms, palikęs ant pazvanų, bet kadangi ,jos (uH nes ^.enim0 R aįkaižiavo kad g 100
jau buvęs vėlus laikas, tai uz Alenos dusią paskambsią,-ąlvgas jos mažia'u nuken- ta^Jnėiu dmtįiu mergab 
tik lytoj rytą. Ir vėl visas Užuonerių dievobaimingas mo-1 nuo profesinių ligų. ai- " ‘ g
terėles paėmė siaubas, nes dūšia be pazvanų turi visą nak-' kobolizmo ir t.L Bet daug
tį klaidžioti apie tuos namus, kuriuose mirė, ir būti arti sa- j faktų tam tvirtinimui prieš- 
vo kūno. Susisielojo ir mano motina, o kai, mums vaisant j tarauja. Mokslininkai, kurie 
vakarienę, kažkas trinktelėjo ant gryčios užlų, — ne tik : tyrė vienuolių gyvenimą, nu
mes, vaikai, krūptelėjome, bet ir suaugusieji nustojo Į statė, kad vienuolės gyvena
kramtė, pritilo, įsiklausė ir neramiai pereižvelgė. apie 10 metų ilgiau už vie- .. v- i_

— Gal katinai anie lašinius laižos _ nuramino mus colius, nors abiejų gyveni- j amžius pnklauso nuo biolo-; t,ai karma, apie lašinius laižos, nui amino mus, mQ , vienodos, i Sinnl pnezascių, nuo moters
suolo Į , . - prigimties.

Viso labo JAV tais metais 
buvo 88,331,000 vyrų ir 90, 
991,000 moterų.

PENKERIŲ METŲ 
MOTINA

Peiu valstybėje tebegvve- 
na Lina Medina, kuri dabar 
yi-a 28 metų, dirba sekreto
re. tebėra netekėjusi, bet 

i prieš 23 metus ji jau tapo
Dauguma yra linkusi ma- motina, pagimdydama sūnų, 

nyti, kad moterų ilgesnis kuris sveikas išaugo.

čių 2291 pasiekia 90 metų 
amžių, o iš tokio pat skai
čiaus gimusių berniukų tik 
1523.

Medicinos istorijoje tai

rumų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauk 

464 osl. Kaina
šauly,
$6.50

MILŽINO PAUNKSMfi. Balio Sro<h 
ros trilojriška istorijos kronika. 7S 
psl., didebo formato. Rera popie 
ra, kaina................................... $2.50

SUŽADĖTI NE. J. Titinio 16 trumpi 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir scredaeavo Jonas Ba
lys, 472 daines su Raidomis. Anjr- 

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 unsL kaina ..................... $5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
ra«ė E. Vandervelde. vertė Vardū 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt

prasti. Kaina ,. 50c.

vaikus, tėvas, bet mes jau bijojome ir kojas nuo 
pastalėn nuleisti.

Išėjęs gultų, sukalbėjau tris poterius už Alenos dūšią;: 
ilgai ir susimąstęs liūdėdamas, žiūrėjau pro seklyčios 
langą į mėnesienoje šmėžuojančias Papievio trobas ir spė
liojau, kurioje jų dabar glūdi, palikusi kūną, Alenos dū
šia. Žiūrėjau į tamsią prieklaimės angą ir vaizdavaus, kaip 
Alenos dūšia, apsisiautusi ilgu baltu rūbu, sėdi ant šalinės 
sienojų nuliūdusi, vieniša ir, delnuose paslėpusi savo vei
dus, tyliai verkia ir laukia, kol bažnvčios varpai paskam
bins už ją. Nejaugi, maniau sau, ir Slankos bernas dabar 
jos bijo ir negali nelaimingos paguosti. Atsigulęs į lovą
apsiverkiau, kad ir aš bijau jos dūšios.

* * *
Alenos tėvas norėjo savo dukteri tuojau ir laidoti, 

bet Papievis ir kiti gaspadoriai ji atkalbėjo ir privertė pa
laukti trečiadienio. Palaukti trečiadienio dėl dviejų prie
žasčių : pirma, kad iki trečiadienio daug kas tikėjosi pa
baigti mėšlą vežti, o antra, trečiadienis turgaus diena, va
žiuodami į turgų, žmonės prisidės ir prie laidotuvių ir to
kiu būdu nušaus du zuikius: ir atlaidus apturės, ir mieste
lyje savo reikalus atliks.

Nore vėlai vakare, bet Papievis, velionės tėvo pade
damas, pabaigė antradienį mėšlą vežti ir atidavė seniokui 
nusimazgoti mėšlinas vežėčias, kuriomis rytojaus dieną 
veš į kapines savo dukters kūną. švaresnio vežimo jam 
niekas nepasiūlė.

(Bus daugiau)^

Daugelis duomenų taip 
pat patvirtino, kad ir lauki
nių tautų motei-ų amžius nė
ra trumpesnis, negu vyrų,, 
nors tų tautų moterys dažnai' 
dirba kaip gyvuliai.

Tiriant gyvulius, paaiškė
jo, kad patelės gyvena ilgiau 
negu patinėliai, kad jos yra! 
atsparesnės ligoms. Fiziolo
gai Rokšteinas ir Liberma- 
nas atliko bandymus su į 
8,500 musių. Jie išaiškino, 
kad praslinkus 30 dienų po 
išsivystymo dar gyveno 50'7 
patelių, o patinėlių liko tik 
5r<. Pusė visų patinėlių žu
vo jau prieš šešioliktąją gy
venimo dieną. Patelės išgy
veno net 63 dienas, tuo me
tu, kai patinėliai tegalėjo 
pragyventi daugiausia 54 
dienas.

Statistika rodo, kad ir ne
gyvų berniukų gimsta dau
giau, negu mergaičių: kiek
vienam 100 mergaičių pa
saulyje gimsta apie 106 ber
niukai. Tuo tarpu dar neiš
aiškinta, kodėl iš 200 ligų,

buvo nepaprastas įvykis, nes marlborough*s lithuanian 
gimdė 5 metų mergaitė. Trys _

Jauni šoka—žemė dreba, seni gydytojai buvo prie gimdy- 
soka— dantys kleba. ; m0 neapsiėjo be ope

racijos.
Andų kalnuose, kame ir 

I ina Medina gimė ir augo, 
Į12-13 metu motinos yra pa
prastas reiškinys.

PAVASARIUI

Madų kūrėjai New Yorke 
siūlo mergaitėms šitokią 
eilutę.

VIDUTINĖ AMERIKIETĖ

Mortanos valstybinės ko
legijos duomenimis, aplamai 
imant, kiekviena amerikie
tė per metus suvalgo 160 
svarų mėsos, 353 kiaušinius, 
25.000 colių makaronų, su
rūko 146 kartonus cigarečių 
ir išmeta į šiukšlyną 400 

(svarų valgomųjų dalykų.
Ji per dieną praleidžia 5 

valandas prie televizijos a- 
parato, o per savo gyvenimą 
vienerius metus prie telefo- 

į ro, kasdien pasako 4,800 žo
džių. Savo drabužiams ji iš
leidžia pusantro karto dau
giau, negu jos vyras, ir grą- 

•žiną 13% pirktųjų drabužių.

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, gt 
m vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis anRliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $125

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tenos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina............................... $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi paRrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dauRybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... $8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina 50 Cnt. J

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 
priklausomvbės tralo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veiksiu, 396 psl., yeras popierius 
kaina .................... $10.00

ŽEM AITE? RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos mrmoj© karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos uaveiKriu, 128 puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct.

•BĖJUSIEMS NEGRĮŽTI M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie salo tnk-tar.čisd 
lietuvių bėyo į Vakarus nuo ra
sų ‘vaduotojų’. 535 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu Rvve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

NEPRIKLAUSOMOS LTETUVOS 
PINIGAI, parašė .Jonas Karys, la
bai daug paveikslu, 255 psl. yera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl-, 
kaina ....................................... $5.00.

įCEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dali* po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
viškų ir kitų tantų valgių recentų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.26

VISUOTINAS TVANaS. At taalėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ku mokslas? Kaina...........25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Payal Kantrią, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kama.. 25 Cnt.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMA- 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo paridarųs 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cnt.

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

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*.
Visos trys dalys įrištos į vienų j
kn^ kieti viriai, 6S1 „ vienybės. 80 psl., kaina .. $1J»••••••••••••••••••

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTTJO6 PROGRAMINES GAI_ 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIM AS, arba kodėl n asuooe nū*

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti žiuo adresu: 
KELEIVIS

63< E. Broadtray ------- J--------So. Boston 27, Mi
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liūno sukilimą.
Kariuomenės daliniai pre- j

zidentūi os neužėmė, nes 
pusvalandžiu anksčiau pre- 

j viy, zidentūroje įsikūrė Aukštes.
Prieš keturiasdešimt pen- O kaizerinė Vokietija tuo niosi?s Į?1?*? Mokyklos 

kerius metus, balandžio( Lietuvos nepriklausomybės p'-3111! kuoPa» atzy-
mėn. pradžioje, Lietuvos Ta

Pageltęs istorinis dokumentas

rybos pirmininkas gavo is 
Vokietijos tokį dokumentą. 
Jis čia spausdinamas toks, 
koks jis buvo 1918 m. ba
landžio 9 d. paskelbtas Lie
tuvos Aide, tada kas antra 
diena ėjusiame Vilniuje:

"Mes, Vilhelmas, iš Dievo ma
lonės Vokietijos kaizeris. Prūsų 
karalius ir t.t. ir t.t. šiuo skel
biu visų žiniai:

Lietuvos taryba, kuri yra pri
pažinta Lietuvių tautos atsto
vybė, 1917 m. gruodžio 11d. pa
skelbusi Lietuvą vėl nepriklau
soma valstybe, sujungta su Vo
kietijos viešpatija amžinu tvirtų 
ryšių santykiu ir sandoromis, 

visų pirma kariuomenės, susisie

pripažinimu nere Lietuvai a- gavusi j prezidentūrą ir pa- 
pinasri tikslu įjungti ją i Vo- . Policijos mokyklos
kietijos reichą. ' auklėtiniusu statytus po-

T. .. , , , T. . i zicnose kulkosvaidžius, pra-Is čia seka, kad Lietuvos - ji ~ 1
nepriklausomybės akto pa- v ^,o ’
skelbimas laiku užbėgo Vo- Ministerių kabineto pa- 
kietijos kaizeriui už akių. talpose buvo Įsikūręs polici. 
Lietuvos nepriklausomybės , j°» rezervas, 
akte pasakyta, kad Lietuva Slapto telefono stotis bu-
turi būti demokratiškai su
tvarkyta ir kad Lietuvos

vo įrengta ne prezidentūro
je, bet teisingumo ministeri-

valstybės pamatams ir jos! joje. Stotis buvo automatiš-į 
santykiams su kaimyninė- i ka ir taip apmūryta ir gele-J 
mis valstybėmis nustatyti i žinėmis durimis uždaryta,' 
turi būti sušauktas Lietuvos Į kad sukilėliai nepajėgė jos j 
Steigiamasis Seimas Vilnių-, užimti.
je, demokratiniu būdu visų 
jos gyventojų išrinktas.

Taigi, to meto Lietuvos 
Valstybės Taryba neturėjo

Kariuomenės daliniai bu
vo atvykę ir į policijos mo
kyklą ir policijos rezervą. Iš
laužė mokyklos vaitus, tarp-

kimo, muito ir monetos reikalų teises su \ okietija pasirašyt i ‘ Vaitėje sutiko šarvuotį, 
ginkluotą 4 kulkosvaidžiais. 
Tą patį rado ir policijos re
zervo vaituose ir dar prie kL

skuba GELBĖTI

Bostono ugniagesiai skuba lipti kopėčiomis žmonių 
gelbėti, kai didelis gaisras kilo Sherry Biltmore viešbu
ty. Jei ugniagesiai nebūtu kopėčiomis nulaipinę vieš
bučio svečių, aukų būtų buvę daug daugiau.

| bet nemažas progresas šioj 
srity jau yra padarytas.

Visa eilė apylinkių ir 
miestų, ypač Georgia vals
tybėje, federalinei valdžiai 
prašant, atsisakė segreguo- 
to balsavimo. Valdžios poli. 
tika yra eiti į teismą tik ta- . 
da, kai savanoriška ir taiki i se*ia,J> $4-00, kietais $5. .
akcija lieka be vaisių. Tokių1________________________
pastangų kombinacija, de
rybos ir teismo pagalba, tu- 

Daugelyje apylinkių gilių
jų pietų Louisianos ir Missi-Į 
ssippi valstybėse, kur nuo' 
seniai dar nė vienas negras 
nebuvo užregistruotas bai-' 
suotoju, dabar jau pradeda, 
jie registruoti. Alabamos a- 
pylinkėje pagal teismo įsa-

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir-

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl,. kaina ...................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 ps!., kaina . . $0.75

kvmą registracija pakilo 
nuo 1,000 ligi 3,000 per ne
pilnais dvejus metus. Kitoje NIHILISTAI, 3 veiksmu trage- 
Alabamos apylinkėje peri kaina .............................. $0.20
nepilnus dvejus su puse me-jDĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ......................................  $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F.-Ma
tulaitis, 24 psl., kaina S0.25

LIETUVOS 
na __ _

ŽEMĖLAPIS kai- 
............................$0.50

sutartimis, ir paprašius Vokie
tijos viešpatijos apsaugojimo ir 
pagalbos tai valstybei atstatyti, 
toliau valstybiniams Lietuvos 
ryšiams, kurie iki šiol yra buvę, 
nūnai jau nutrūkus, šiuo Mes 
įsakome mūsų viešpatijos kanc
leriui grafui von Hertlingui pa
reikšti Lietuvos tarybai, jog 
Mes anksčiau minėtuoju 1917 
m. gruodžio 11d. Lietuvos tary
bos pareiškimu remdamies Vo
kiečių viešpatijos vardu pripa
žįstame Lietuvą laisva, nepri
klausoma valstybe ir pasižada
me Lietuvos valstybei atsista- 
tant patiekti jai prašytos ap
saugos ir pagalbos. Mes čia va- 
duojamės tuo supratimu, kad 
tos sutartys, kurios yra daryti
nos tiks tiek Vokiečių viešpati
jos, kiek ir Lietuvos reikalams 
ir kad Lietuva prisiims dali Vo
kiečių karo sunkinybių, per ku-

ii* iintai irrvio loiorrAo- ” .» J i&SJO, lai.TTVO.

”Tuo pačiu žygiu Mes esame 
suteikę mūsų viešpatijos kanc
leriui galios susižinoti su Lietu
vos visuomenės atstovais rasti 
reikiamų savarankės Lietuvos 
valstybės atstatymui priemonių 
ir toliau pasirūpinti, kad būtų 
nustatytas tvirtas sąjungos san
tykis su Vokiečių viešpatija ir 
kad būtų sudarytos tam tikslui 
nužiūrėtos bei reikalingos su
tartys.

Tatai patvirtinimui, Mes 
Aukščiausiai savo ranka po tuo 
raštu pasirašome ir įsakėme jį 
mūsų antspaudu Įžymėti.

Didžioji Vyriausioji Būstinė,
1918 m. kovo 23 d.

Wilhelm
LR.

Graff von Hertling

To meto Lietuvos Aidas 
tą Vokietijos kaizerio doku
mentą aiškindamas pasisa
kė, kad tuo pripažinimu Lie
tuva yra nebe užkariauta ša
lis, bet savaranki valstybė, 
kuri nustatys savo santykius 
su Vokiečių viešpatija sutar-

kurias nors sutartis. Galėjo 
tik dėl sutarčių tartis, bet jos 
sutartos sutartys turėjo būti 
Steigiamojo Seimo, kaip pil- tų vartų, 
nateisio šalies šeimininko, j 
patvirtintos. , Voldemaras į Vyriausiąjį

Lietuvos visuomenės bud- . nebu™ atgabentas
rūmo, jos veiklos bei jos gy
ventojų kovų ir Vokietijoje 
iškilusios revoliucijos dėka 
šis Vokietijos kaizerio pa
skelbtas dokumentas pasili
ko bevertis. Tiek jis dabar 
yra Įdomus, kiek įrodo Lie
tuvos kaimynų ketinimus ir 
dėtas pastangas pajungti 
Lietuvos žmones jų globai ir 
primesti lietuviams savą vi
daus santvarką.

O anais metais visi trys j 
Lietuvos kaimynai —Vokie-' 
rija, Rusija ir Lenkija—sie
kė vieno ir to paties: Lietu
vą įbrukti į savų valstybių 
rienas. Taigi tada tikrai rei
kėjo daug sumanumo ir ap
sukrumo Lietuvai nepriklau
somybės keliais į pasauli iš
vesti.

DAR APIE 1926 METŲ 
PERVERSMĄ

Pyragius iš Zarasų auštant 
lėktuvu jį atskraidino į avia
cijos štabą, iš ten priešpie
čių metu saugumas pareiga-1 
beno į savo patalpas.

VIETINĖS ŽINIOS
Ruoškitės talentų popietei

Seniausia lietuvių radijo
Generolas Jonas Jackus! ^“gUjoj talentų popietėj

N. Anglijos gražuoleneprisidėjo prie perveremi- 11 
ninku ir Karo mokyklos ne
išvedė, už tai buvo paskirtas 
Generalinio štabo viršinin
ku.

NEW YORK, N.Y.

Darbininkų Draugijos 
rūpesčiai

tų jų skaičius padidėjo nuo 
5 ligi virš tūkstančio. Dar 

, vienoje apylinkėje 1,100 
negrų, anksčiau atmestų, 
nuo pereitų metų lapkričio 
mėn. yra užregistruoti bal- 

! suotojais.
Šalia veikimo prieš diskri

minaciją, kuri negram truk.

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos balandžio 7 d.

bankete balandžio 21 d. So. susirinkime galutinai aptarti- Kai kada Įbauginimas yra 
Bostono L. Piliečiu Dr-jos: balandžio 20 d. t vai. vak.Į žodinis, o kai kada patarto- 
salėje bus rodomi ir Įdomūs' Sandaros salėje rengiamo | jama jėga

do gauti balsavimo teise, fe-|JAbbAA®« Nr 
deralmė valdžia stengiasi i 35 centai 
apsaugoti juos nuo Įbaugini-į SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
mo. Negrų baimė mėginti' riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai- 
registruotisyra beveik tokio’ “ ‘’ FOR ’ 'LnHUASIA's 
pat dydžio problema, kaip ' preedOM, parašė S. A. Vik- 
ir ju neprileidimas regist- toras, 32 psl., kaina 50 centų
motis. ! NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaina .. $5.00

ar ekonominis ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ...................................... $0.15

pakuoti filmai: Paminkli-Į koltų vakaro reikalai. Į spaudimas.^ Visi šie būdai y-jIS DŪMINĖS LūšNELkS. K-
nis kryžius — kaip N. Have

no lietuviai pastatė pamink

lą žuvusiems Sibire ir kovo-

Be to, svarstyta banketo } ra nelegalūs, ir prieš juos. Kraučiūno eilėraščiai 
draugijos suvažiavimo dele- y,a kovojama. To rezultate 1 PsU Va’n<i
gatams pagerbti spalio mėn. 

e dėl Lietuvos Laisvės, fil-; pradžioje ir gegužinės lie 
i mas baigiamas tautiniais šo- pos 28 d. reikalai.

skyrius kiais. Antrasfilmas — šių Į kuopa priimta Agnė Ma- kaip 2,000 ir kitoje nuo 58 
tuliauskienė. : 3,000.

A.C.N.S.

Padėka

Balfo šimtasis 
New Yorke visuotinio savo radijo programų praeitų me 
narių susirinkimo metu nu-} tų gegužinė Romuvos parke, 
tarė šiuo išreikšti viešą iri Už gražiausius margučius, 
nuoširdžią padėką Lietuvių.; atsineštus Į banketą, bus 
Scenos Darbuotojų Sąjungai} duotos 5 dovanos. Dovanas 
Chicagoje, pastačiusiai 3 j gaus ir geriausi ”Mamės ir 
veiksmų komediją ’ Gatvės; papės“ polkos, jaunimo pol- 

’ New! Ros ii- valso-tango šokėjai.Vaikas“ Balfo labui

V. Anesta stiprėja

A. Valucko rašiniu ”1926 
n. perversmas“ skaitytojai 
abai domėjosi. Esame gavę 
laug laiškų, kuriuose dėko- 
ama, kad jis spausdinamas.

Vienas mūsų skaitytojų 
atsiuntė ir smulkmenų pa- 
ikslinimų, kurie liečia gen. 
Kubiliūno sukilimą, štai tie 
jatikslinimai.
PASTABOS A. VALUCKO 

RAŠINIUI

. Valuckas gerai rašo ir 
lūs gerai darote, kad tokius 
dalykus dabar spausdinate. 
Žmonėms Įdomu paskaityti, 
i Įvykius pažiūrėti iš abiejų 
pusiu. Gal jis pergreit rašo. 
gal kai ką turėtų daugiau 
paanalizuoti ir parinkti me
džiagos iš įvairių šaltiniu ir

timis, ne vienašališkomis,'ją suderinti, bet gerai, kad 
bet tokiomis, kurios tiktų į nors tiek palieka istorijai 
tiek Vokietijos viešpatijos,' medžiagos. Čia kelios pa
klek ir Lietuvos reikalams, stabos, kurios liečia Kubi-

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

<36 E. Broadway, So. Boston 27, Mas*.

ri orke š. m. kovo 23 d. • Rengėjai visus kviečia i 
ri aidinimas ne tik patiko] tą banketą.

vietos lietuvių visuomenei, 
bet dar davė šiek tiek pel
no bendrajai lietuvių šalpai 
—Balfui.

Ačiū artistams ir jų vado
vybei.

Susirinkimo Prezidiumas

Nauja New Yorko Balfo 
skyriaus valdyba

Balfo šimtasis skyrius 
New Yorke balandžio 3 d. 
turėjo visuotini narių susi
rinkimą Balfo centro patal
pose. Buvo peržvelgti praė
jusieji darbo metai. Suvesti 
balansai rodė, kad buvusioji 
valdyba pajėgė sukaupti per 
metus virš 7,000 doleriu Bal-

Stambios žuvys teisme

124
kaina .................... $1.00

registracija nuo 1960 metų Į DELKO ŽMOGUI REIKIA 
padidėjo nuo nulio Tenne-

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

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

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psl. kai- 
kaina ............................. $0.25

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

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

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

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina ..................$2.00

MONOLOGAI TR DEKLAMA
CIJOS. 96 ps,.. k«ina .. $0.2S

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ...................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 
pvsakos, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

636 R road-va y 
Rncton 27. Mas«

i ssee apylinkėje ligi daugiau

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄVincas Anesta prieš pusę 

metų staiga susirgo, dalis
kūno buvo paraližuota. Vė- Dar turime dr. V. Sruo 
liau ir kita liga paaiškėjo—’gienės Lietuvos istorijos ke 
reikėjo operacijos. Visą tai lis egzempliorius. Tai d» 
ri incas Įveikė ir dabar kas- džiausią ir visiems supran- 

amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais

dien stiprėja ir daugiau svei
katos Įgauna, jau apie 10 sv. 
priaugo ir pavaikšto, ir ran-įjr daug paveikslų. Kaina 12' 1 tobi n nrrTTT’o 1 >• L- O I iJau antra savaitę Bostone' kanebe tokia negyva, ir kal-įdolerių

*_ __* _ Tie* fllzvOC lzOrl?bėti lengviau. Jis tikras, kad • 
po kurio laiko vėl galės žmo-1 
nėse pasirodyti ir prie visuo
meninės veiklos grįžti. Kol j 
kas jis jis yra dr. Stasio Ja-

tęsiasi po miesto sodu pasta 
tyto automobilių garažo 
statybos didelių ponų byla: 
buvusio statybos inžinie
riaus patarėjo Francis Kier- 
nan, advokato Richard Sim- saičia priežiūroje 
mers, ir buv. teisėjo Richard.
Gordono. Teisiamųjų suole 
turėjo sėdėti ir buvęs Mass. j 
Parking Authoritv viršinin-

PIETUOSE TEISĖ 
BALSUOTI PLEČIASI

Jieškoiimai

kas George Brady, bet jis JAri’-se yra tikima, kad 
pripažintas šiuo metu esąs balsavimas yra geriausias a.
protiškai nesveikas, nete- būdas žmogui priklausan-
1 ’ čioms teisėms ir politiniams ...............

tikslams pasiekti. Šis tikėji-
kęs atminties.

Minėti asmenys kaltinami
fo šalpos darbams, tam tiks- Pavo ai nu?,Jkę 450,000 
lui pravesdama narių vajų/ rioleriu ar daugiau. Kol kas

I _ __ • • 1 pino lvirKninVu onUoncino.Pinigini imdens vajų ir pa 
kvietusi Chicagos artistus

eina liudininkų apklausinė
jimas. byla gali gerokai už-

suvaidinti ”Gatvės Vaiką“. į
Naujon valdybon išrinkti: i%2 m. keliu .se žuvo~4L0O0 

Elena Kulbokienė, Marija; žmOTill. 
v įrbickienė, Vincas Dovy
daitis, Jonas Šlepetvs ir Jo
nas Jankus. Valdyba parei
gomis pasiskirstys vėliau.
Revizijos komisija liko ta 
pati.

Dėl daugelio tuo pat lai
ku vykstančių susirinkimų 
šių metų Balfo susirinkimas 
nebuvo gausus, nore turima 
narių per 250.

K.NYGOS JAUNIMUI

NAUJIENA

Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininką*? šitos 
Įdomios knygos dar turime 
nedidelį kiekį. Ją parašė 
kun. M. Valatka, 227 psl. 
kaina tik $1.20.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl.. kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186
pusi., kaina ...................$2.00
GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24

Aš, Ona Blažis (B'ažienė-Kul- 
paniūtė) paieškau savo brolio 
Vinco Kulpano (Bill Kul; >n), 
kilusio iš Vaiponiškiu kaimo, 
Punsko parapijos. Brolis seniau 
gyveno Connecticut valstijoj. A- 
merikon atvyko prieš pirmąjį 

j pasaulinį karą. Jis nats ar kas jį
žino. prašom parašyti man šiuo 
adresu, už ką būsiu širdinga’

mas yra JAV-ių pastangų 
centre pasiekti teisių lygy
bės visiems amerikiečiams. Į 
Štai dėl ko prezidentas Ken. 
nedy pasakė savo Valstybės 
Unijai kalboje: ”Brangiau- 
sia ir galingiausia teisė pa
saulyje, teisė balsuoti lais
vuose amerikiečių rinkimuo
se. neturi būti atimta bet ku
riam piliečiui dėl jo rasės 
ar spalvos.“

Kennedy administracija; 
nori išleisti daugiau Įstaty
mų, kad balsavimo teisė bū. 
tų geriau užtikrinta. Prak
tiškai kalbant, tačiau yra du 
būdai, kuriais balsavimo tei
sė gali būti duota dideliam 
skaičiui žmonių pagal da
bartinius Įstatymus. Vienas j 
būdas yra ramios derybos 
savo teisėms apginti su bai

576 Pearl St.. Stouhfcton. Mass. • 
(15)

li

psl., kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, l savim ą tvarkančiais; antras
kaina ....................... $1.00 į būdas vra pasinaudojimas

tci.y.vi karveliai. Aloyzo Ba-1 teismu. Nors valdžiai reikia 
mno r<^lr padėti daug pastangų,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DETMANTINĮ JI BILIEJŲL 
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. _
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Vietines žinios

MAf O PADĖKA Mirė susirinkime
I

į rašau visus, kurie kuo 
rors prisidėjo prie Lietuvių 
Piliečių D* augi os surengto 
man pagerbti banketo, pri
imti nuoširdžiausią ačiū. 
Pirmiausia dėkoju Liet. Pil. 
Dr-jai už pokylio surengi
mą. dovaną, už suteiktą gar
bę būti amžinu garbės nai iu

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Relei* įstaigoj
oo «_enly.

Geras kalboj, blogas darbe.LAPINAI IR JŲ LINKSMŲJŲ BROLIŲ OKTETAS

Jie linksmins svečius Velykų 
Draugijos didžiojoj salėj.

ejc xxxxxxxxxx XXXXXXX> XXX^_~XXXX XX X xx x .--<x; cxx x;

Piliečių

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė Įvairių prekių, 
i priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R. 

i VNESHPOLSYETORG

i 1RDUGDA ŠA2.DYTUVĄ 
: rJ' u visai perai veikiantį
il’hilto šaldytuvą labai pigiai— 
.tik uz $25, nes jis man nereika- 
! lingas. Kreiptis:
Į 225 Gold St., pirmas aukštas, 
1 So. Bostone, K. Paulauskas.

♦> *;♦

DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms j Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu-

jsiaiga bus priimama užsa-, tvarkingai ir be trukdy-
aymai sumokant vietoje nu. mosi. Neužmirškime gimi-
statjtoji suma ir gavėjasį ir jraugų Lietuvoje, 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai; akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Penktadieni, balandžio 5
Tautinės S-gos susirinki

me širdies smūgio perblok
štas mirė Adolfas Dilba.

Vielionis pirmininkavo 
atsistojęs, kalbėjo ir staiga 
sukniubo ant kėdės. Tuoj 
buvo pašaukta policija, ku
ri ligoni nuvežė i ligoninę,!

d.

•

valdyboje ir už korsažą ten jis tuoj ir mirė. i

"Kačiukų” vakaras 
šį sekmadienį

Šoko Cambridge

Onos Ivaškienės vadovau-

J. Miklovas pas inžinierius

Praeitą šeštadienį Bosto-
žmonai. Taip pat dėkoju už Į 
dovanas Dorchesterio Pilie-j 
čių Klubui, Danaus Postui, 
šachmatininkams, rutulinin- 
kų grupei ir Balfo bei Alto 
skyriams. Dėkoju visiems 
kalbėtojams už komplimen
tus. Negaliu aplenkti ir tų, 
kuiie mus palinksmino pia
ninu, deklamacijomis ir šo
kiais. Ačiū už atsiųstus 
sveikinimus bei linkėjimus. 
Lėkoju "Keleiviui“ ir ki
tiems laikraščiams už gra
žius aprašymus, o radijo sto
tims už skelbimus ir linkėji
mus. Ačiū kunigams už at
silankymą* ir kalbas. Paga-

Velionis buvo 63 m. am
žiaus, paliko liūdinčius žmo
ną Olgą ir sūnų Vytautą stu
dentą, kuriems reiškiame 
gilią užuojautą.

J. Miklovas Bostone

Skautai "Lapinai" jau re jamas tautinių šokių sambū- no inžinieriai turėjo savo šio 1 d. Katalogai yra ir lie- 
pirmą kaitą ką nors naujo, ris uoliai ruošasi Antrajai mėnesinį susirinkimą, kuria- tuvių kalba. Suinteresuotieji 
nepaprasto sugalvoja. Šie-’ JAV ir Kanados Lietuvių me dalyvavo ir inž. Juozas gali rašyti lietuviškaL
met Velykų dieną, balan-1 Tautinių Šokiu Šventei, kuri 
džio 14, jie rengia "Kačių- bus Chieagoje liepos 7 d., ir

Miklovas, atvykęs tą dieną Visos dovanos apmoka- 
į Bostoną skaityti L. Bend- mos siuntėjo, gavėjas nieko

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 16 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

kų” vakarą So. Bistono Liet.; savo parengimui, kuris bus iuomenės apylinkės suruoš- nemoka. Pristatymas garan-
Piliečių Dr-jos didžiojoj sa-'gegužės 19 d. So. Bostono

L. Bendiuomenės pakvies
tas inž. Juozas Miklovas ba- jr programa 
landžio 6 d. lankėsi Bosto- linksmins 
ne. Čia jis L. Piliečių Dr-
jos salėje skaitė įdomią pa
skaitą apie dabartinę Lietu
vą, kurią jis apleido prieš

lėj. Jame visa aplinka bus aukšt. mokyklos salėj (Tho- 
pavasariška, trykš jaunystė Į mas Park), bet jis suranda 

* laiko dar ir kitur pasirodyti. 
Praeitą savaitę jis šoko 

net dviejose vietose: kovo

neįprasta — 
jų "Linksmųjų 

brolių” aštuontukas, iš New 
Yorko atvykęs plačiai žino
mas aktorius, humoristas

31 d. dr. Antanui Kapočiui 
surengtame bankete, o ba
landžio 3 d. Cambridge 
vakarinėje mokykloje.

. Vitalis Žukauskas, dainuos 
du metus (plačiau antrame! jau aukštai iškilęs bostoniš-
puslapyje), o inžinierių su-j kis bosas B. Povilavičius. o M .... ,. _ ,
sirinkime kalbėjo apie gilius programą tvarkys gražuolė! Nepami*^sklme LLD 21 kp. 

liau nemažesnis ačiū ir ban- gręžimus Lietuvoje. Aldona Žibinskaitė. • o ų va aro
keto šeimininkėms už pui-Į Svečias jau antrą dieną p,.o snn„ 7 Voi
kios vakarienės paruošimą! turėjo is Bostono išvykti į Pradžia šokių 7 vai., o NeparfBrškime, kad Lie-
ir stalų aptarnavimą. Esu 
dėkingas ir visiems sve
čiams už atsilankymą. Aš to 
niekad nepamiršiu.

Washingtona, todėl negalė- 
jo gerai su visu Bostonu >u-'1(iomu

programos pradžia 9 vai. v. 1 tuvių Darbininkų Draugijos 
Rengėjai kviečia visus į jų! Bostono kuopos kortų vaka- 

( ras bus Atvelykio šeštadie-

tą paskaitą.
Iržinieriams svečias pa

pasakojo apie gilius gręži
mus Lietuvoje ieškant naf
tos.

Po to susirinkime buvo 
parodyti du filmai: fotogra
fijos pritaikymas pramonė
je ir žmogus erdvėje.

Susirinkimas buvo inž. E.
Cibo bute.

Minkų radijas ištisą valandą

Velykų dieną Minkų va-1 • JOS. J. DoROVaU] 
dovaujama radijo programa • n r n * i • ' 
bus duodama ištisą valandą j PdSakarm0\

tuotas ir skubus.
Cosmos Parcels Express 

Corp.
359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
Telefonas A N 8-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažistamus užsisa 
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

Telefonas: A N 8-2805

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

Dr. Antanas Kapočius 

Kas laukia po Velykų?

^pazintų^ort jwoza^^ O kas yra "kačiukai?’’ Šį! nį, balandžio 20 d. Sandaros: ruo 1 iki 2 va. popiet. Stotis
Yv'LYN, banga 1360.

LAISVĖS VARPAS

Po "Velykų ir Atvelykio ju skaičiuje ir i Keleivi.
dar tuoj neprasidės geguži- ‘ ________ s________
nės, dar turėsime malonių,
vertingų parengimų salėse.
Iš jų ypač pažymėtini Bosto
no Mišraus Choro metinis

L- Bendruomer.es apy-. k laj ’nė keturkojai ; 
linkęs izdmmkas, savo masi-į da,.ėiiak ,uosni < d*\ , 

I na j, pavažinėjo po miestą,; kuri £ pilkfCkailiu.
; parode jo įdomesnes vietas kai-.4, ir įnerta jaunų
I įart? su,.syec>u užsuko J Į kačiukų kailiuką, 

kaikunas lietuvių įstaigas, i ______ ________

ĮPĖDINIS

Laiškas Rapolui Jonui

P. Butėnas gavo 
pirmąją premiją

Kario redakcija atrinko
no .VAISI aus vnoro metinis Lietuvos atsiuntė ’aiška Pa 4 geriausius straipsnius, iš-
koncertas gegužės 5 d., ku- Jon£ WestK^.1962."f
no programoj bus net dvi \jac;ą tais. Pi emijų komisija iš jų
kantatos. ‘ p,?ašome ,alįka : geriausiu pripažino "Baltų

Gegužės 19 d. bus Bosto- Skambinti 
no Lietuvių Tautinių šokių 5-6049
Sambūrio 25 m. sukaktuvi- ______*
nis tarptautinis šokių vaka-

Feliksas Kazakevičius iš

Vvt. t k- .l- • falsifikatas“, kurį pa-
z įckui f raį - kalbininkas Petras Bū

ras, Kuriame dalyvaus 7 
tautų šokėjai, moksleivių 
choras ir skudučių orkestrą;

Opera Bostone

Balandžio 15 d. Music 
.... . , , . Hali patalpose prasidės
Šokėjų \akam bus baigtas Metropolitan Operos spėk-! 

žiemos sezonas ir parengi- takHai kurie bai is balar. 
mai salese. Tada vyksime į ^zio 21 d
gamtą, į gegužines, kurias________"_______________
pradės Sandaros kuopa bir- Geriau patylėti, negu niekai 
želio 2 d. kalbėti.

i tėnas, ir jam paskyrė pirmą- į 
ją premi ją — $50. Straips- Į 

! nis buvo išspausdintas Kary 
i 1962 m. balandžio mėn.

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA*

Lankėsi inž J. Miklovas

Šeštadienį, balandžio 6 d. 
mūsų įstaigoje lankėsi inži
nierius Juozas Miklovas, ku
ris buvo atvykęs į Bostoną 
skaityti paskaitą apie padė
tį Lietuvoje. Svečias atvyko 
St. Griežės-Jurgelevičiaus ir 
teisininko Vembrės lydimas.

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, • Apie svečio paskaitą skaity 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Į tojai ras plačiau antrame

ZE

Trans--Atlantic Travel Service

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine

i puslapyje.

Kęstutis nugalėjo

OPTOMETRISTAS
| Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

i Vakarais iš anksto susitarus .
447 BR0ADWAY ;

South Boston. Mass !

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 folumbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IŠ WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL

BROCKTON 18. MASS. 
TeL JUniper 6-7209

L

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 

925 E. Fourth SL,
So. Boston

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir proj'ektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

I PILNA ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION ( HAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR• DARBAS UŽ

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Aukšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir l'kis:
287 Concord Rd.. Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948
t t t 
I 
tj•

j Draudžiame nuo polio, viso- • 
{ kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
' mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
t Visais insurance reikalais •
♦i__ • t

390 We«t BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai | 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami ties:og iš BOSTONO per 48 Į 
valandas nno ju priėmimo.—Oro paštu—tą načią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skaryte*, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai Dersiunčiame akordijonus. 
siuvamas "‘Si nger" mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siusti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai te'na dėžėje, ku- ' 
rios dvdis vra 14” r 13” x 20” coliu. Oro paštu si’«sti iki 22 svaru. Į

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTL
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki '( vai. vak. ir šeštadieniais nuo vai. ryto 'ki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Bostono skautų Kęstučio 
draugovė balandžio 6 d. žai
dė krepšinį su Bostono jūrų 
skautais ir laimėjo 64:42.

REIKALINGAS

Spaustuvėje darbininkas
Su patyrimu, arba gali išsimo- 

į kyti darbo. Kreiptis asmeniškai 
perpakavą,»ar laišku į “Keleivio” admini

straciją šiuo adresu:
636 Broadway, So. Bostone

Gražūs Velykų Margučiai

Gražiu velykinių margučių 
galima pirkti Silver Cafe, 332 
Broadway, So. Bostone. (15)

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204
OOOOOOOOQQQe*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOai^

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į 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.
(eoeaeoooooooecccac^ooaaacaoucooooooaaaoi

! kreiptis:
5 BRONIS KONTRIM J

Jastiee of thePeace—Constable J 
( 598 E. Broadwav i
{ So. Boston 27, Mass. j 
| Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {
L__________________________ i

giVVVVIVVI HVfVV'IVVVIIfVVVjl

Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 3 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
: JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854 <

*****************>**

S Charles J. Kay *
I LIETUVIS »
* Plumbing—Heating—Gan—Oil J

License No. 4839 »
| Gazo šilimą permainyti $265 *

Telefonas: CO 5-5839 »

12 MT. VERNON STREET 
J DORCHESTER 25, MASS.
į**>aaaa*»**»**********eT

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
H ar du; ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t

Bendruomer.es



