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Prie Baltijos Stiprinama Kova 
Prieš "Vietininkiškumą”

Lietuva, Latvija, Estija ir Karaliaučiaus Sritis 1 virčiau 
Sujungiamos Tarpusavyje C’kiškais Ryšiais; Visa 

Pabaltijo Sritis Tvirčiau Įjungiama Į Visą Sovie
tinę Sąjungą; Kova Prieš „Vietininkišku

mą“ Stiprinama, Skiepijamas Rusiškas 
Patriotizmas.

Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje dabar stiprinama kova 
prieš vietinių žmonių nacio
nalizmą ir stengiamasi Į- 
skiepinti žmonėms, ypač 
jaunimui „sovietišką patrio
tizmą“ — meilė Vladivosto- 
kui
jos
kiek meilė Vilniui, ar Lat
vijoje Rygai ir, žinoma, visi 
turi mylėti Maskvą, kaip 
„didžiosios tėvynės“ centrą.

Prie Pabaltijo kiaštų nu
tautinimo ir jų stipresnio Į- 
jungimo i Sovietų Rusiją ei
nama etapais. Dabar daug

Popiežius Kalba 
Apie Pasaulio Taiką \

Popiežius Jonas 23-čiassis 
išleido pereita savaitę encik-

,, rusų pavogtam iš Kini-j bTreV/dkin-
, turi būti tiek pat stipri,! J0Je ^elPia^ ?e tlA 1 tlkin 

• ciuosius ir bažnyčios parei
gūnus, bet ir Į visus žmones 
geros valios išlaikyti pašau- j 
lyje taiką. Popiežius siūlo) 
susitarti dėl nusiginklavimo, 
dėl sulaikymo atominių 
ginklų bandymų su reikalin
gomis garantijomis ir patik
rinimais.

Komunistai

MOKOSI, KAIP CAS TRO NUVERSTI

<.25.t o priešininkai nenustoja vilties, ka i jie nuvers Kubos diktatorių Castro, to- 
dčl jie nepaiiauja ruoštis kovai, čia matome, kaip jie pratinasi ginklus vartoti.

Birnungham, Ala., Laose Nei Karas,
1

Negrai Nerimsta
Ne Visi Husai
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Povandeninio Laivo Nelaimę 
Aiškina Karo Laivynas

Nuskendęs Povarclenšnis Laivas „Thresher“ Sujaudino 
Kraštą; Karo Laivyno Paskirta Komisija Aiškina 

Nelaimės Priežastis; Visa Įgula ir Civiliai Eks
pertai Laive Žuvo, Viso 129 Vyrai; Kongre

sas Irgi Mano Tyrinėti Tą Nelaimę; At
gabenamas Gilumų Laivas Subma- 

rinui Ieškoti.

Liberalai Sudarus 
Kanados Valdžių

Kanados balsuotojai ba
landžio 8 d. rinkimuose

Pereitą trečiadienį Atlan
to vandenyne, 220 mylių i 
rytus nuo Bostono, nusken
do vienas iš geriausių ir stip
riausių Amei ikos povande- 
r inių laivų ’ Thresher“ su 
129 vyrais Įgulos ir Įvairių 
ekspertu. Laivas ka tik buvo’ nedavė daugumos nė vienai 

i iš didžiųjų partijų, bet libe- baigtas"ta^yti”~ir’Varė’įir 
; įalų partija gavo žymiai muogjug gilaus nardymo 
i daugiau balsų, negu valdžių-1 fcandymus.
■ šioji konservatorių partija.
; Todėl liberalų vadas Lester 

B. Pearson šią savaitę suda-

kalbama apie Pabaltijo sri-; . . j Birmingham, Ala., neg-
ties ūkišką apvienijimą. Lat-Į omunis ai pasigat o ia pradėjo kova už segrega- 
vija, Lietuva ir Estija kartu Popiežiaus enciklikos tik tą cijog panaikinimą ir pianjn. 
su Karaliaučiaus (Klinin- da-L ^Į1 Jiem? tinka pi.°' gai „laužo“ miesto patvar- 
grado) sritimi apjungiamos; į)a^da1’ 11 apie 131 pIaciai! kymus dėl segregacijos, 
į vieną ūkišką sritį, ta daug —"™ . .. . j Negrai boikotuoja krautu-
ūkio šakų bendrai planuo-' elykų proga popiežius ir ves, kuriose jie gali pirkti, 

bet kur jiems draudžiama 
valgyklose ar užkandinėse 
valgyti, jie eina Į bažnyčias, 
kurios skirsto tikinčiuosius 
pagal jų odos spalvą, ir nori 
kartu su baltaisiais melstis 
prie to paties Dievo, jie de-

Nei Paliaubos Maunu "Patarimų“! r-vs rau» vyriausybę.
! Liberalai vos pravedė Į

--------- ! f parlamentą 130 atstovų (iš
Laoso karalijoje, kuri bu-! Ukrainos komunistų pat-, 265 vietų)> bet prie jų žadė- 

vo neutralizuota" 14 \als-i tijos piima^io seKietorius: nriridėti šeši socialiniotykių konferencijos, kauly-j Podgarny skundžiasi, kad Ldito ^va?
nės tarp „neutralistų“ ir ko-į kai kūne sovietų rašytojai. Vg|jau tryS jg atstovų nuo 

neklauso partijos -------- -Įspėjimo

jama ir vėliau iš bendro 1 vėl kartojo savo taikos 
centro bus tvarkoma. Bet; šauksmą ir kvietė valstybių 
svarbiausias tikslas yra už- į vyrus tuo susirūpinti.
gniaužti „vietininkiškumą“, i ----------------- ---------
kad žmonės net nebegalvotų ; Europa Gamina 
apie Lietuvą, Latviją or Es-Į
tiją, bet jaustųsi esą Sovieti-* DttUg Automobllllį 
jos dalimi, o ūkiškai pra-j 
džiai jaustųsi esą Pabaltijo i “ 77”, • c--srities žmonės. Artimi ryšiii į 1962 ™eta‘s, let,Ja l’3' 
tarp trijų Pabaltijo respub- j f3,™n3 2,4 * ’099 
likų ir Karaliaučiaus srities

automo
bilių, Anglija 1,800,000 ir

palaikomi rusų kalba, kuri

Kartu su submarinu 
„Thresher“ plaukė kitas lai
vas — Skybolt, kuris visą 
laiką palaikė telefonini ry
šį su nardančiu submarinu, 
ir v išvien nelaimė Įvyko taip 
staiga, kad iš Įgulos niekas 
nesuspėjo pranešti apie gre
sianti pavojų ar atsitikusią 
nelaimę, kuri laivą nuskandinomunistų sustojo, bet ar ten 

bus tikros paliaubos, Laoso
vvriausvbės vadas dar nėra Paiun®^ unijos i ema,avi-į sus, arba vieno balso daugu- 
tikras. Tarptautinė priežiū- mus- '.įenas ^ksjasytojas, mą Tokia dauguma vargu tuoj pat sušaukė nepaprastą 
ros komisija ten nuvyko ir Vlkt°s p-^krasov, ku- bus pakankama valdžiai iš- komisiją tai nelaimei aiškin-
bando alstatvti paliaubas ! raSy'l laik^- tL KomisiJa apklausinėjo
. na° aisu;l-VTi pa uauoas, S1^ tlktiu tiesą, bet nenori i . .iau eilė liudininku ir savo
bet dėl jos įtakos irgi nėra j darvti atgailos ir neatšaukia1 . dokn Diefenbakerio parti- d b tęsia toliau apklausi- 
tikrnmn Kmrnmfetai atPtrp' • kplionės anrašvmo no '• Ja Pravedė tik 96 atstovus. tę. ia toliau, apKiausisavo Keliones apiasymo !»» ... riorrirj,r.Jtll nqrf;- nedarna ne tiktai SkyboltItaliją ir Ameriką. Tuose ap-1 ‘ amlS ?q , ■ laivo jūrininkus, kurie palai-

rašymuose jis gyrė Ameriką,! tst^ų (turėjo 19) u , R. gu Thresher jr
o pas komunistus tai yra di-į »°c. Kredito partija 22 ai 19, po,.tsmoutu v ų ia;vu sta. 
delis nusikaltimas. Kas busNf? trys at;tovai Pade^s I,as tvmo dirbtuve, kur Thresher

j— • i - „- • __i i savo pažado atsimetė, todėl
uaryti atganą ir rašyti pagal į liberalai turės vos 133 bal- 
partines linijos reikalavi-'
mus. Vienas toks 
esąs Viktos P. Nekrasov, ku-

Karo laivyno vadovybė

tikrumo. Komunistai atėmė 
neutralistų“ vieną mies-įs

monstruoja už savo pilieti-; ^U1 * aPsuP§ dvi kuopas
nes teises.

Policija demonstrtiojan 
čius negrus areštuoja ir jau

Prancūzija 1,534,000 auto- yra sugrūdusi i kalėjimą a- 
pie porą šimtų. Buvo arešvisur bandoma įbrukti kaip! "lobili.ų- I.A,utomobi“a!

vyraujanti kalba. ! bami lr It?Il)?Į’ lr BelOT°b
| ir kituose kraštuose.

Balandžio 11 d. visi svar-. Pa , skaKi E jau 
besmeji laikraščiai Lietuvo-j pralenkė Ame9ik
je, Latvijoje ir Estijoje iš- biu gamvboje. visos aukš-1 ouvo išprašyti įauK. rer 
leisti to paties turinio — vis- čiau paminėtos Europos va].l lykas įvyko pirmas nėgių su
kas tas pats, tik kalba skina- SĮybgS nemažą dali savo au- suėmimas su policija. Neg- 

tomobiiių eksportuoja į už-jia* Pasįpriešino policijai ak- 
sierius, net i Ameriką. Vo- memmis.
kietija net arti pusės savo 
automobilių eksportuoja, o

tuotas ir kun. d r. Luther

neutralistų karių. Ar jie juos 
paleis, ar bandys nuginkluo
ti, dar neaišku.

Neutralistų tarpe komu
nistams pavyko Įvykdyti ski
limą. Kai kurie „neutralieji“

daroma su Nekrasovu, dar) liberalus (tuiėjo 26).
nėra žinoma.

tymo dirbtuvę, kur Thresher 
per devynis mėnesius buvo

' Derybos Dėl Arabu ''taisomas ir atnaujinamas>

King. Kai kurios bažnyčios' nebenori būti neutralūs ir 
negrus mielai priėmė mels-1 stovi tarp komunistų ir neu-

įdomu, kad Lietuvoje ra- j 
šytojai nesugebėjo nusikals-j Vienybės Tęsiamos 
ti komunistų partijai, jie yra ‘
Mieželaičio „žmonės“ į

nors jis tik 1960 metais buvo 
nuleistas Į vandenį.

Pirmieji liudininkų paro
dymai, kurie paskelbti, ne-

tis, bet kitose bažnyčiose jie 
.} buvo išprašyti lauk. Per Ve-

traliųjų. ir rašo, žiūrėdami partijai Į j FS?S?inė/et I, ak°’| Palieka jokios abejonės, kad
akis _ ko partija nori, tą i S.lnjos Egipto atstovai tę-. Thresher nuskendo dėl van- 
-- • -- -- ■ • ’ •• • 1 sia pasitarimus apie tų trijų) dens spaudimo. Liudininkas

si. Vadinasi, didinamas Pa
baltijo kraštų ryšis. Rygoje 
tuo pat metu buvo trijų res
publikų kultūrinė konferen
cija, kurioje kalbėjo Chruš
čiovo žentas Adžubiej ir ki
ti „ideologinio“ darbo spe
cialistai. Tų agitatorių kal
bos nepaskelbtos, bet žino
ma, kad buvo aptarti „ideo-: 
loginiai klausimai“, kurių 
pirmoje vietoje yra kova 
prieš „vietininkiškumą“ ar
ba vietinį lietuvių, latvių ir 
estų tautini susipratimą. 
Trys Pabaltijo respublikos 
ir Karaliaučiaus sritis dabar 
sovietų spaudoje vadinamos 
„Vakai-ų ekonominė sritis.“ 

Airių skaičius mažėja

Kita Kompanija
Anglija 41% ir Prancūzija) n » rz •
35 %. ! Pakele Plieno Kainas

Airijoje kadaise gyveno 
aštuoni milionai žmonių. Da
bar joje bėra tik 2,818,341 
gyventojas. Per paskutinius) 
5 metus gyventojų ten suma- 
žėj'o 60, 000. Gyventojų ma
žėjimas vyksta dėl emigra
cijos Į Angliją, JAV ir kitus 
kraštus. Didžiausias bėgi
mas iš Airijos vyko 19-jo 
amžiaus vidury dėl bado.

BUS PORA. JEI...

Aktorė Mamie Van Doren 
ir beisbolininkas Bo Belins- 
ki. kurie paskelbė esą susi
žiedavę, bet dar nepaskyrė 
vedybą dienos. Kas Rali ži
noti. jie dar gali pakeisti 
savo nuomonę.

Pereitą savaitę Wheeling 
Steel Corp. pakėlė plieno 
kainas vidutiniai apie $6 to- 

! rai. Savaitės gale tuo pavyz- 
! džiu pasekė kita kompani
ja — Lukens Steel Co., tre
čioji pagal didumą plieno 
gamykla. -Ji pakėlė kainas 
nuo 5 iki 7 dol. tonai, bet tik 
kai kuriems savo išdirbi
niams. Didžiosios plieno 
kompanijos dėl kainų kėli- 

! mo dar tyli.
Prezidentas J. F. Kenredy 

j reiškė vilties, kad plieno 
Į kainų kėlimas nebus visuo
tinis ir neskatins infliacijos, 
bet tas pareis nuo didžiųjų
plieno kompanijų apsispren- i 

dimo. Kompanijos, kurios 
pakėlė kainas, aiškina tai 
pelnų sumažėjimu.

Dabar visi laukia, kaip 
apsispręs kainų klausimu di
džiosios plieno liejyklos.

NELAIMINGA

Marta Elena Jijon. 5 m. 
amž.. kuri su tėvais buvo 
atvykusi Į Bostoną opera
cijos. Viešbuty, kuriame Ji
jon buvo sustoję, kilo gais
ras, ir jame žuvo abu tėvai, 
liko tik ju dukra, kuri jau 
našlaitė grižo namo į Ekva- 
doros valstybę.

jie ir rašo, užtat ir barti juos! 7‘T . ...... 7? .1JŽ r ’ J ! valstybių apsijungimą į vie-
____ 2___________  • n3 federaliniais pagrindais

>z 7 • rz i tvarkomą valstybę. Iš KairoKas Lavins Kongo ) praneša, kad pasitarimai
Naują Kariuomenę į valstybė grindai,eSą Jau

Kongo planuoja perorga-i 
nizuoti savo kariuomenę iri 
jau buvo nutarusi kviesti iš | 
Vakarų valstybių ir iš Izra-Į 
elio karinius instruktorius 
savo naujai kariuomenei ap
mokyti. Bet Kongo vyriau
sybė gavusi daug protestų 
iš Sovietų Rusijos, Egipto ir

i kitu kraštų, kurie irgi perša- 
• si pasiųsti savo kariškus in- 
1 struktorius Kongo armijai 
į apmokyti. Todėl Kongo vy- 
j riausybė dar atideda savo 
! galutini apsisprendimą ir 
i aiškinsis, ar neverta būtų i

gauti instruktorių ir iš ko-i 
! munistinių kraštų, o taip 
i pat ir iš arabų valstybių...
f _______________________ c

Mirė R. Abramovič

Balandžio 11d. New Yor- 
{ ke mirė Rafail Abramovič, 
i rusų socialdemokratų vadas. 
| Apie ji skaitytojai ras dau
giau žinių antram puslapyje.

GAVO PREMIJĄ

I)r. J. Robert Oppenheimer. 
žymus mokslininkas, kuris 
daug nusipelnė atomo ener
gijos srityje, gavo Enrico 
Fermi premiją — $50.000. 
Tai garbingiausia dovana, 
kurią Atomo energijos ko
misija turi.

Įeit. Watson sakė, kad jis te
lefonu girdėjęs triukšmą, 
kokį jis ir karo metu girdė
jęs, kai laivas vandenyje 
sugriūva ir sulūžta. Paskuti
nis pasiskelbimas iš povan
deninio laivo buvo sunkiai 
suprantamas ir lyg paskubo
mis perduotas.

Iš Pacifico vandenyno at
gabenamas gelmių laivas 
Trieste, kuris gali nusileisti 
i jūros gilumą iki 7 mylių. 
Thresher nuskendo tik 8,400 
jiedu gilumoje, todėl gelmių 
laivas galėtų nusileisti prie 
nuskendusio submarino, jei 
būtų nustatyta visai tiksli 
vieta, kurioje povandeninis 
laivas guli nuskendęs. Gilu
mos laivas nusileidžia Į gi
liausią jūrą, bet jo judėjimas 
ar plaukimas giliai vandeny
ne yra ribotas. Gilumos lai
vą buvo manoma gabenti 
geležinkeliu, bet vėliau nu
tarta jis gabenti laivu, kuris 
turi atplaukti arti 5,000 my
lių per Panamos kanalą.

Žinovai sako, kad atomi
nis variklis jūros neužterš.

Daugiau informacijų a- 
pie Thresher nelaimę skai
tytojai ras antrame puslapy.



Puslapis antras Nr. 16, Balandžio 17, 19C3

MIRĖ R. ABRAMOVIČ
Balandžio 11d. anksti rytą Nevv Yorke mirė rusų so

cialdemokratų vadas Rafail Abramovič, tikrąja pavarde i 
Rein, sulaukęs 82 metų amžiaus ir išgyvenęs politinėj emi- į 
gracijoje 43 metus.

Rafail Abramovič buvo gimęs Daugaupilyj, Latvijoj 
1880 metais pirklių šeimoje. Mokėsi Lietuvoj Panevėžio Į 
realinėj mokykloj ir paskui Rygos politechnikume, kurio ; 
nebaigęs 1903 metais turėjo slėptis užsieny j nuo rusų žan
darų. Jau sekamais metais grįžo Rusijon ir gyvai dalyva
vo Rusijos pirmojoj revoliucijoj. Savo politinę veiklą R. 
Abramovič pradėjo žydų darbininkų “Bundo” organiza
cijoj ir su žydų darbininkų judėjimu visą gyvenimą buvo 
ankštai susirišęs, o kai žydų “Bundas” prisijungė prie ru
sų socialdemokratų, R. Abramovič įsitraukė į rusų so-1 
cialdemokratų eiles ir buvo vienas iš žymiųjų tos partijos 
vadų, o paskutiniais metais ir žymiausias vadas rusų so
cialistų politinėj emigracijoj. Rusijos demokratiniame lai
kotarpyje, nuo 1917 m. vasario revoliucijos iki bolševikų Į 
įsigalėjimo tų pačių metų spalio (lapkričio) mėn. R. Abra- 
movič aktirgai dalyvavo Rusijos demokratijos stiprinime,; 
o kai bolševikai Įvedė savo diktatūrą, jis visomis jėgomis 
kovojo prieš vienos partijos diktatūrą. 1920 metais Leni
nas, baigdamas visai užsmaugti bet kokį rusų social
demokratų veikimą krašte, leido eilei socialdemokratų iš
vykti į užsienį, jų tarpe Martovui, Abramovičiui ir kt. Nuo i 
to laiko R. Abramovičiui, kartu su kitais rusų socialdemo
kratais užsienyje, vedė kovą prieš bolševizmo diktatūrą iš 
užsienio. Vedė kovą per socialdemokratų leidžiamą pir
ma Berlyne, paskui Paryžiuje ir nuo 1940 metų Nevv Yor-

KELuviS, SO. BOSTON

KOVOJA SU KRŪMŲ GAISRAIS

Rytu pakrašty dideli vėjai sudarė geras sąlygas iš
buvusiems krūmams degti. Ugniagesiai pasiruošę 
purkšti ir tuo būdu ugniai pastoti kelią.

bilionais, bet trilionais. 
Energijos pareikalavimas

padidės bent 3 kartus ir jos 
dabartiniai šaltiniai bus ne
pakankami. Naftos trūkumo 
nebus, anglies gamyba pa
didės 33 , bet. nauji ener
gijos šaltiniai (atomo, sau
lės, vandens) anglies parei
kalavimą sumažins 13-15*7 . 
Dabar atomo energija, nau
dojama ne karo reikalams, 
tesudaro vos pusę procento 
reikalingos pramonei ener
gijos, o po 37 metų ji suda
rys 15 /<. L pių, ežei ų v an- 
duo bus daug plačiau pa
naudotas, saulės spindulių 
energija, šiandien nenaudo
jama pramonėje, sudarys

Kas savaite
į “neokolonializmą,” ką tas 

„ , .. ,. . žodis bereikštų naujųjų Azi-
Pereitą savaitę trečiaeile-1 h. Afrikos imperialistų 

geriausias •• j fūpose.
rvškiau-

‘Thresher” nelaimė

nj Amerikos 
stipriausias povandeninis 
laivas “Thresher” nusileido 
į jūros gilumą ir po to jokios

Indonezija yra 
sias naujojo imperializmo

Į juros gilumą ir po to jokio, dys jį turi apie 100
žinios apie to laivo likimą: ‘mjlijon- ntojlf. bet tų 
nebebuvo. Laivas buvo pa-l__J.. į)a‘! gyventojų gerbūviu nedaug 
statytas 1960 metais, o da-1 ina vaiko-
bar 9 menesius jis buvo tai- si sve'timas zemes ir p0 N. 
somas ir pereitą savaitę pir. Gvinėjos pradeda galąsti
mą kartą po pataisymų iš
plaukė į plačiąsias jūras ir

Šiaudiniai darbadieniai
Partija tikrai žada gerą nepatenkinti. Jo kol kas dar 

gyvenimą, bet neduoda jo. • niekas nesubarė.
Tačiau liaudis, kurios vardu o sausio 13 d. ”Tiesoje“ 

tą nežmoniškai skurdų kol
chozininkų atlyginimo

partija sakosi valdanti, turi 
kietai kovoti už kiekvieną 

ke žurnalą “Socialističeskij Viestnik” ir užsienio kraštų kapeiką. Štai kad ir Lietuvos 
darbininkų judėjime, Socialistų Internacionale ir atskirose kolchozoninkai. Žmonės pa- 
partijose. Minėtas rusų socialdemokratų žurnalas atydžiai į skubom tuojau po karo bu- 
seka bolševizmo politiką ir jau daug metų yra pagrindinis
informacijų šaltinis visiems “kremnologams,” kurie Ru
sijos totalitarinio režimo paslaptis spėlioja tame krašte 
arba visai nebuvę ar tik jame apsilankę. Daugiausiai įta
kos rusų socialdemokratai ir jų tarpe R. Abramovič darė 
įvairių kraštų socialistų partijose ir profesinėse sąjungose 
aiškindami rusiško bolševizmo tikrąją prigimtį ir jo ža
lingumą darbininkų judėjimui. R. Abramovič nemažai 
įtakos turėjo kovoje prieš bolševizmą žydų darbininkų

vo suvaryti į kolchozus, o 
dar ir šiandien jie už darba
dienius tegauna tik kapei-

naują energijos šaltinį, ku- 220 mylių nuo Bostono pa- 
riuo naudosis ir pramonės' 
įmonės.

šiandien daugiau kaip 50 
stambių bendrovių ieško 
naujų energijos šaltinių, jau 
daug kas pasiekta, bet tie §u, kad 
pasiekimai kol kas laikomi’ 
paslaptyje.

Vandens

nėrė į vandenį ir dingo. Iš 
laivo negauta jokio praneši
mo, kad jis yra bėdoje. Lai
vas dingo staiga. Kas su juo 
atsitiko—spėliojama. Pana-

dantis prieš Borneo salos 
šiaurinę dalį. Kartu su žinia 
apie komunistinių kinų atsi
lankymą Indonezijoj papli
to žinia, kad į Borneo sa
los šiaurinę dalį—Sarawak, 
įsiveržė 60 uniformuotų vy
lų, užpuolė vieną policijos

stokos nebus,

lai\a> panelė per( stotį jr nu2u(jė kelis polici 
daug giliai ir vandens spau- „ink „ ,o pasitl.aukė 
dimas ji sutraiske, fsiyeraps raistus. _ arf)a į i„donezij:
vanduo bematant paskandi-

nes žymia dalimi vanduo ry- no visą įgulą ir laive buvu
tų ir vakarų pakraščiuose 
bus filtruojamas iš vandeny
nų, o krašte perfiltiuojamas

kalą'iškėlė Vilniaus parties « kaną^cijos. 
mokyklos dėstytojas A. De-I Jel slandlen automobiliu

rei-

sius mokslininkus, 
sričių specialistus, kurie lai 
ve darė įvairius bandymus 
po laivo pataisyme. Viso žu
vo 129 vyrai, jų tarpe 17 ci-

Sukarno

I
į Indoneziją, 

turi naują “va
davimo misiją.” Apie tą mi-

p amų. daf gilėsime.

ninko atlyginimas už darba-
_ , , . dieni išeina tik 61 kapeika!

kas ir po saują grudų, kaip Arba mžnesiui tik 12.7 rub- 
ir pernai, užpernai ir prieš
metų jiems reikėtų laukti, 
kad galėtų žmoniškiau už
dirbti?

Tačiau laukti nebėra kant* 
į lybės, ir dėt to net Chruščio-

_. . . , • i j į padirbama per metus 7 mili-' vilių ekspertu, kiti karininriūnas. Jis irgi neslepia, kad; OEaj ui 2 metais . bus kaj if jūfininkai 
laukuose dirbančio darbi- -f T„

tarpe Amerikoje per savo straipsnius žydų kalboje lei- '■ vas yra sakęs, kad žmonės 
džiamame “Fonvard” dienraštyje New Yorke.

R. Abramovič atstovavo nuomonę, kad socializmas 
mai turi išsigimti į despotiją, o pati valdančioji partija ' daugiau pagaminama, dėl

turi būti geriau atlyginami. 
Chruščiovui rūpi, kad būtų

LUTI V1T511 V1UI vz\i atu:c? viicuixx;o vm ar net vieno i to jis ir susirupmo.
asmens vadovaujamu parazitiniu junginiu. Sov. Rusijos | Chruščiovu remdamasis jau 
gyvenimo pavyzdžiai tą nuomonę visiškai patvirtina. R. pradeda ii eilinis kolchozi- 
Abramovič savo raštuose ir straipsniuose aiškino rusų ko
munistų politikos amorališkumą, makiavelizmą, jų veid
mainiavimą ir nesiskaitymą su bet kokiomis priemonėmis niIUIIU 
savo “didingiems,” išpūstiems tikslams siekti. Savo Įspėji- į ^ra^ ’ 
mus R. Abramovič dažnai taikindavo užsienio kraštų inte
ligentams ir valstvbės vadams liberalams, kurie už rusų

“Santykiai gerėja”

Vakarų valstybių kiek pa
irę santykiai, pagal prane
šimus iš Paryžiaus ir Londo
no, vėl gerėja po de GaulleTokia nelaimė sujaudino

__ o___ _________ , ____ visą kraštą, ypač, kad po- Į riistavimo ir “didžiojo pla
kies reikale pasiversti vai-Į vandeninis laivas buvo vie-1 no” dėl Atlanto Bendruo- 
timi ir plaukti vandeniu, ar- nas iš geriausių atomine jė-' menės susmukimo.

ga varomų submarinų ir bu- į Ne piimą kartą santykiai

padirbama iki 26 mil. Jų 
dauguma bus maži, kurie

liai. Šįkart ir ’ Tiesa jau įa lėktuvu ir skristi oru. . , • * • — • 1 • * •nebeatsirašinėja, o kviečia 
ir kitus pasisakyti. Deriūnas 
juk nurodė, kaip kolchozi
ninkai vadina savo darba
dienius. Piimininkas, sako, 
gauna auksinius darbadie
nius, raštininkai, buhalte
riai ir specialistai—sidabri- 

brigadininkai—vari-Bet mUS’V • V 1 1 • •mu?, v triumai mtihuii uiar

Jau dabar kiekvienai šei
mai vidutiniškai tenka 2 au
tomobiliai, o po 25-30 metų 
kiekvienas gyventojas turės 
savo automobilį, ir todėl jų 
skaičius padidės iki 244 mi
lionų.

Gyventojų prieauglis pa
reikalaus daugiau žemės na-

vo skaitomas povandeninio 
Amerikos laivyno pasidi
džiavimu. Laivas galėjo bū-

tarp Vakarų valstybių page
rėja ir po kiek laiko jie ir vėl 
sugeba pablogėti. Mat, Eu-

ninkas reikšti savo nepasi
tenkinimą. Tas nepasiten
kinimas jau kelintą kartą 

eržia ir sovietinėje 
Lietuvos spaudoje. Kai per
nai kolchozininkai pasi- 
skundė skriaudomis ir netei- 

komunistų žodžių dažnai nesugeba pažiūrėti i rusišką tik- ; Sy^mjs, taj vilniškė "Tiesa“ i 
rovę ir į tikruosius bolševizmo tikslus. R. Abi amo\ ičiau= ; papj a§g ekonomikos specia- ! 
asmenyje rusiškas komunizmas turėjo ryškų, drąsų, gi- Į jįstus parašyti straipsnį ir į- 
laus intelekto priešą ir jam atsimokėjo didele neapykanta. i rodyti, kad kitaip negali bū-

šiaudinius, artojėliškus. Aiš
ku, taip gali būti tik labiau-

ti panėręs virš dviejų mene- | ropos saugumas dabar visiš- 
sių ir galėjo plaukioti neiš- j kai priklauso nuo Amerikos 
kildamas iš vandens tūks- j atominių ginklų galybės, pa- 
tančius mylių. j ti Europa tokių ginklų netu-

“Thresher” nuskendo gi- ri ir. turi pasitikėti, kad A- 
merika ją gins, jei kils rim
tas Davo ius iš rvtiL Bet t p cm-- r- ---- *  — — & —r----- —o —
ir nieks neabejojo,kad Ame-

skatino karo laivyno vado-• » 1 • i • • «•V.’llC x-I ri A r-vu^ cukrumi vi^a>
bos, kelių ir įvairių kitų rei- j jo nelaimės priežastis, kad 
kalų dirbamos žemės plotas ateityje povandeniniai lai- r\ka Sįntų Europą, jei jai iš-

mailių jiavvti, vuuui vrei st<xuy

siai į socialines klases su- sumažės 50 mil. akiu, bet I vai būtų saugesni ir kad to-
‘ skaldytoje sovietinėje visuo- maisto bus užauginama Tiuo kių nelaimių būtų išvengta, 
menėje. Gerai atlyginamie- 50 iki 100 procentų daugiau, ‘“Thresher” nuskendo gi-_  T 1 ▼ JF • V • 1 • • • — • - • - _meneje. Gerai atlyginamie
ji padeda išnaudoti didžiau
siąją—sunkiausiai dirban
čiųjų klasę. Bet ta dauguma 
neturi tylėti.

Kol kas visi kolchozinin
kų skundai padarė tik tiek, 
kad jau pradedama viešai

Parodomose Maskvos bylose prieš komunistų vadus 1937 i ti, kad jie ir verti tik tų ka-j kalbėti apie neteisybę..Kad
m. R. Abramovičiaus pavardė figūravo kaip “imperializ- Į peikų. Paskui Augustinas į J.a nete^Vbe butų atitaisyta, 

. . 1 I _____ .• ir___ Grimnc dar reikia daugiau kalbėti.

50 iki 100 procentų daugiau, 
regu dabar. Kai kurie agro
nomai tvirtina, kad derlius 
iš vieno akro bus pakeltas 
net iki 100 bušelių. Todėl 
maisto produktų netruks.

Daug žemės, kuri šiandien 
dėl vandens trūkumo netin
ka žemės ūkiui, taps derlin-

kiltų tikras pavojus, bet vis
gi Europos atsistačiusios ir 
sustiprėjusios valstybės jau- 

lioje jūroje, jis turbūt guli čia, kad likimas yra sveti- 
8400 pėdų gilumoje. Iš to- mose rankose. O Us jausmas 
kios gilumos dar nėra prie- įr keIia nesusipratimus. Jis 
monių nuskendusius laivus k kek’ k°l bus surastas ar 
gelbėti ir kol kas tik profe-' sartas būdas Europai užti- 
soriaus Piccard sukonstru-' krinti ba?^ atominių ginklų 
uoti gelmių laivai gali į to-' Panaud°jime Europos gvni- 
kią gilumą nusileisti. Tokį J mo ^l^ale.

mo agento,” kuris sugundęs Stalino priešus Kremliuje ei
ti “išdavystės” keliu. 1937 m. R. Abramovičiaus sūnus 
Mark Rein, elektros inžinierius, nuvyko į Ispaniją įrengti 
Ispanijos respublikonų vyriausybei radijo stoti. Ten rusų 
komunistų agentai jį pagrobė ir nužudė. Tai buvo komuni- : 
stų kerštas tėvui už jo kovą prieš bolševizmą.

R. Abramovičių teko pažinti asmeniškai daug metų. Jis 
nrai idomaudavosi Lietuvos įvykiais ir kaip Socialistu

Gricius išdrįso prasitarti, 1' 
kad kolchozininkai vis tiek

daugiau
'Darbininkų Balsas4

Kas bus po 37 metų
gyvai idomaudavosi Lietuv 
Internacionalo atstovas yra dalyvavęs lietuvių socialde- mirtį, tam rūpi, kaip gyveni- 
mokratų pol. emigrantų* suvažiavime Berlvne dar prieš Į mas klostysis ateity. Pagal 
Hitlerio priėjimo prie valdžios. Velionis buvo puikus kai-! tai, kaip kas tą ateitį numa- 
bėtojas ir rašytojas, asmeniškuose santykiuose labai malo- ! to, taip jis ir savo ateities 
nūs ir, kaip mūsų mirę geraširdžiai draugai Bielskis ir
Venclauskis, dažnai pasiįdomaudavo, ar kuris politinis 
bėglys turi iš ko gyventi šią dieną. .. Jo mirtis išrovė iš ru
sų socialdemokratų eilių vieną iš gabiausių ir nuosekliau
sių kovotoją už demokratijos atstatymą Rusijoje ir už ru- 
sų pavergtųjų tautų laisvę.

J. J anų skis

Kas dar negalvoja apie J tiek žemės ūkio gamyba, Francisco^n^e^eS ^an

gaiš laukais, kai bus pasta- • rier.ą gelmių laivą “Tries-j Kalbos apie NATO vais
tyta naujų užtvankų ir įreng-| te” turi ir Amerika, laivas! tybių atominius ginklus, yra 
ta drėkinimo kanalų. ! buv0 Pacifike, bet jį pasku-1 raminimo kalbos, kol Ame- 

Kitaip atrodys ir miestai. 1 bomis geležinkeliu gabena- rikos įstatymas apie atomi-
Numatoma, kad išaugs trysj ma. Prie Atlanto. “Trieste” --------
"miestai milžinai“: vienas į £ab nusileisti 7 mylias į jū-

! tęsis nuo Bostono iki Wa- ros gelmes, bet, žinoma, jis 
į shingtono, antras nuo Buf- negalėtų nieko iš tokių gel- 
falo iki Milwaukee ir trečias išgelbėti, jei povande

niniame laive ir būtų kas ga
lėjęs išlikti gyvas. Gelmių Pkeno kaino*

nių ginklų panaudojimą yra 
toks, koks jis yra. To įstaty
mo pakeisti niekas nesiruo
šia ir vargu kongresas sutik
tų su jo keitimu.

A P Ž V ALGA
O KODĖL KELEIVIO Į šo K. Povilaitis. Jeigu taip, 

-NETURI?, ltai ™

Laisvės Nr. 28 išspausdin
tas Kauno Viešosios Biblio
tekos direktoriaus K. Povi
laičio laiškas, kuriame jis 
painfcmnuoja, kad bibliote
ka turi 5 su puse miliono 
krrTgų ir kad nuo gruodžio 
mė’'. biblioteka gaunanti ir 
Laisve.

”Mū«ų skaitytojai pagei- 
dnuia skaitvti ir kitus Ame
rikos- pažangiųjų lietuvių 
laikraščius ir žurnalus“, ra

tai kodėl jis nepasirūpina 
užprenumeruoti Keleivį ar 
Naujienas? Nėra abejonės, 
kad tie laikraščiai būtų gau
siai skaitomi, nes jie Lietu
voje buvo plačiai žinomi. Ir 
dabar, pavyzdžiui, Keleivis 
dažnai gauna laiškų, ku-

taip jis ir 
planus kuria, juos stengiasi 
įvykdyti.

Ateities Tyrimo Įstaiga 
neseniai išleido 987 pusla
pių knygą, kurioje bendra
darbiavo daugiau kaip 20 
žymių įvairių Amerikos gy
venimo sričių tyrinėtojų. Jie 
visi stengėsi atsakyti į klau
simą, kokia bus Amerika šio 
amžiaus gale, tai yra po 37 
metų.

Tos knygos autorių išva
dos nėra iš piršto išlaužtos, 
jos padalytos pasirėmus il
gos praeities ir dabarties 
duomenimis, čia suminėsi
me kai kurias tų tyrinėtojų 
išvadas.

Dabar JAV gyventojų yra 
186 milionai, o 1980 metais 
tas skaičius pakils iki 245 
milionų, gi 2,000 metais šia
me krašte gyvens 331 milio-

nes didesniam žmonių skai
čiui visko daugiau reikės — 
ir maisto, ir drabužių, ir ava
lynės, ir namų, ir daug ko 
kito.

Iki 2,000 metų gyvenamų
jų namų plotas turės padidė
ti bent 60 r<, metinis uždar
bio vidurkis pakils iki 
$11,000, bet atitinkamai pa
kils ir pragyvenimo išlaidos, psl., su trimis žemėlapiais 
Viso krašto pajamos ir ga- ir daug paveikslų. Kaina 12 
myba bus apskaičiuojama ne dolerių.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

i laivas galėtų tik nusileisti į 
jūros dugną ir bandyti su
rasti dingusį “Thresher” ir 
gal išaiškinti jo nelaimės 
priežastį.

Visa eilė laivų ir lėktuvų 
audringoj jūroj ieškojo din
gusio atominio submarino

9ę<9^9^ -9li 9i x9r~

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai dt
ižiausia ir visiems supran- - A , -
amai parašyta knyga, 947 /Jai bu™,Pas5«br
__i . ta juroje aliejaus dėmės ir

kai kurių medžiagų, naudo
jamų submarinų statyboje, 
karo laivyno viršininkas pa
skelbė ”su dideliu liūdesiu” 
apie “Thresher” dingimą
jūroje ir veik tikrą jo kari- 
ninlm

nuošė prašoma jį siųsti. _______ o _____ __
Deja, Keleiviui durys tent nas žmonių, vadinasi, be

buvo uždarytos Smetonai i veik dvigubai "daugiau. 
Lietuvą valdant, jos tebėra Gyventojų skaičiui taip 
uždaros ir dabar, kada ją > žymiai padidėjus, aišku, tu-

, ... rės padidėti tiek pramonės,
valdo Nikita Chrusciovas.

1963 METŲ 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

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
nCELEI VIS“

636 E. Broadway------ :------ South Bot>a 27, Ma**.

ninku, jūrininkų ir civilių 
ekspertų žuvimą.

Dingusiųjų vyrų šeimos, 
aišku, dar vis turi vilties, 
kad gal dingusieji vyrai nė
ra žuvę.

Kinų vadai Indonezijoj

Pereitą savaitę viena plie
no bendrovė pakėlė savo ga
minamo plieno kainą apie 
$6 tonai. Ta bendrovė yra 
Wheeling Steel Corporation.

Ta bendrovė nėra viena ią 
didžiųjų ir ne ji “užduoda 
toną” plieno pramonei. Bet 
jei kitos plieno gamyklos 
pasektų negeru pavyzdžiu, 
situacija vėl būtų tokia, ko
kia buvo susidariusi lygiai 
prieš metus, kada preziden
tas griežtai pasmerkė plieno 
kainų kėlimą ir dėl to susi
dūrė su plieno magnatais.

Pnes metus laiko prezi
dentas laimėjo, bet “biznio 
interesai” jam nedovanojo 
griežtoko įsikišimo į kainų 
nustatymą, kas skaitoma 
pramonininkų teisė ir privi
legija. ..

Šį kartą prezidentas gana
Aukščiausieji Komunisti- j švelniai pasisakė dėl Wheel- 

nes Kinijos vadai, išskyrus ‘ mo ir reiškė vilties, kad ki-
tik patį Mao, lankosi Indo
nezijoj, kur prezidentas-dik- 
tatorius juos pasitiko išskės
tomis rankomis kaip kole
gas kovoje prieš imperializ
mą ir bičiulius kovoje prieš

mą ir reikškė vilties, kad ki
tos plieno įmones susilaikys 
nuo kainų kėlimo.

Bet jeigu jos nesusilaikys, 
kas tada?

J. D.

A
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Puiki komediją šį iei tądien į: lų ir rankdarbių, o skautų

,, , .x x A • ! motinos buvo įrengusios ne-Is knų lietuviškų Amen- . iki, \al,,vkla
kos miestų girdime, kad Da- 
rio Niceodemi 3 v. komedija 
"Gatvės vaikas“ publikos vi
sur buvo sutikta labai šiltai, 
nors vaidino ne profesiona
lai,© tik mėgėjų kolektyvai.

”Gatvės vaikas“ Detroito 
Dramos Mėgėjų Sambūrio 
bus suvaidintas Lietuvių na
muose balandžio 20 d.. Tai 
bus pirmas šios komedijos į 
pastatymas mūsų mieste. 
Veikalą režisuoja Z. Arlaus- 
kaitė-Mikšienė. Vakarą gi 
rengia Baifo 76-tas skyrius,

paprastai puikią valgyklą J 
su eile retų patiekalų. Pub
likos buvo daug visą dieną, Į 
nors gal kiek ir mažėliau, 
negu būdavo Ispanų namuo
se pre šv. Antano bažnyčios. 
Atrodo, kad skautukai ture-į 
jo apsčiai pelno savo dide
liems ateities planams.

Nauja Lietuviu namų 
valdyba

Kovo 24 d. posėdžio susi
rinkusi Lietuvių namų direk 
torių taryba iš savo tarpo iš
sirinko naują valdybą 1963-

ir visas pelnas bus sunaudo-1 sjems metams. Jos sudėtis 
tas varganų tautiečių šalpai, dabar tokia: Jonas Gaižutis 

Po vaidinimo bus šokiai ir —pirmininkas, Algirdas At- 
gausus bufetas. Programos fas Simonaitis—sekretorius, į 
pradžia 7 vai. vakaro. Baifo Antanas Petrauskas—fin. 
vadovai kviečia jaunus ir se- sekret., Tomas čiunka—j

NUSKENDO PLAUKIOJAMAME BASEINE

bos Angeles mieste Donalson Cheng nece suvaldė automobilio, ir jis. išlaužęs tvo- 
tojas nuskendo, o jo žmona išsigelbėjo. Policininkas žiūri Į baseine paskendus; a 
rą, Įkrito Į plaukiujamąji baseiną. Vairuo utomobili. ,

Lietuvių Tautinių Šokių tinkamai pagerbti ir atžymė- 
Šventės leidinys s ti tą įvykį yra dedamos pa

nūs ateiti ir, gražiai pasi
linksminus, paremti Baifo 
darbą.

Nauja Dloco valdyba

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro atstovų meti
nis susirinkimas įvyko kovo 
31 d. Lietuvių namuose. Bu
vo išrinkta nauja valdyba, 
kuri pareigomis šitaip pasi
skirstė: Rapolas Valatka— 
pirmininkas, Juozas Gruz
dąs—vicepirmininkas, Pet
ras Januška—protokolų raš- 
tin., Vladas Viskantas— 
sekretorius lietuvių k., Juo
zas Kazlauskas—sekretorius 
anglų k., Alfonsas Juška—

iždininkas. Iš pereitais me-! 
tais buvusių pasitraukė pir-J 
mininkas Vincas Šarka ir 
v-bos naiys Jonas Paskųs.
Lietuvių namams šimtininkų 

dar reikia

si nesuprantama, kam tas romanu ”ikaro sonata.“ ' žų kcncertą-banketą Bro- 
delsimas iš viso reikalingas? j Čia įdomiai ir išsamiai niaus Nekrašo muzikinės 

bet veikalą recenzavt

Paskutiniu laiku šimtinių 
telkimas Lietuvių namams 
yra kiek apmiręs, bet nėra i 

palaidotas. Namai dar neiš-: 
mokėti, dar trečdalis sumos j 
nesurinkta (apie 15 tūkstan-Į 
čių iš 45!) ir šimtininkai te-1 
bėra reikalingi. Kelios de
šimtys parengimų, posėdžių, 
organizacijų susirinkimų per 
pirmąjį pusmetį Įrodė, kad

Šimtines galima įteikti 
kuriam aukščiau įvardintam 
v-bos nariui, pašaukus juos 
telefonu, arba bet kurio pa
rengimo metu pačiuose L. 
namuose.

Literatūros vakaras 
mus pradžiugino

Ne seni intelektualai pasi
rūpino

1 pradžiuginti 
studentija. Balandžio 6 d. 
jie surengė literatūros vaka
rą, kuris ir turiniu ir foima

x m. V- aujo T
•uciij:

iždininkas. Revizijos komi
siją sudarė Kazys Navasai- 
tis, Pi anas Polteraitis ir An
tanas Sukauskas.

Skautų mugė populiari

Bene šeštąjį kartą Detroi-

stangos Chicagoje esantį 
Marųuette parką pavadinti 
Dariaus-Girėno parku. Šia
me parke yra pastatytas 
Dariaus-Girėno žygį mums 
visuomet primenąs puikus 
granito paminklas, čia lie
tuviai ir kartu amerikiečiai 
kiekvienais metais liepos 
mėn. viduryje susirenka ati
duoti pagarbą šiems tau
riems Lietuvos sūnums, ku- 

_ . . rie dėl Lietuvos garbės ati-
Bionius Nainys, j (jay- brangiausią turtą

—gyvybę- Jų if jų drąsaus 
žygio niekuomet nepamirš 
lietuvis.

Dabartinio Maręuette par
ko aplinkoje gyvena labai 
tirštai lietuviai. Jų žodis 
šiuo reikalu turėtų didelės 
svarbos. Jei tik visi pridėsi
me bent po pirštą, tai šis 
parko pavadinimas bus tik
rai išspręstas mūsų naudai.

Toronto ”Varpo“ choro 
koncertas Chicagoje

Kaip jau kiekvienas gerai 
žinome, šiemet, liepos 7 d. 
Chicagoje amfiteatro erd
viose patalpose įvyksta JAV 
ir Kanados lietuvių II-ji Tau
tinių šokių Šventė. Joje da
lyvaus daugiau kaip tūks
tantis šokėjų, ir tikrai visos 
teatro vietos bus pilnos žiū
rovų. Šventę ruošia LB Chi
cagos Apygardos valdyba, 
kurios vykd. komiteto vado
vu yra inž.
Visi šokių šventės paruoši 
mo darbai vykdomi pilnu 
tempu. Bilietai platinami į- 
vairiose Chicagos lietuvių 
verslavietėse ir pageidau- 

’ jantiems pasiunčiami paštu.
, Bilietų kainos yra 2, 3, 4, 5 
ir 6 doleriai. Paštu bilietai 
užsakomi parašius: V. Grėb- 
liūnas, 6941 So. Washtenaw 
Avė., Chicago 29, III.

Šokiu šventės proga bus
zo Jaunas, veiklos 50 m. sukakčiai pai išmistas ir specialus leidinys, 

chemijos daktaras, vis dau-j žymėti. Gražiai dainavo ne knHft nakvfPfi.
giau besireiškiąs mūsų pe-: tik kvartetas, bet ir jo vado-į
riodikoje su savo novelėmis! vas B. Nekrašas.
ir literatūros kritikos straip-i P. Bukis kalbėjo apie B. i
sniais, Kęstutis Keblys. Ko-i Nekrašo muzikinę veiklą, E. Į
referentė buvo Aldona Ras-i Verbelienė perskaitė gautus
tenytė-Page. j sveikinimus. Sukaktuvinin-

• kas nuoširdžiai padėkojo vi-Istraukas iš minimo romą- . _ , , • ‘siems dalyviams, žadėjo ir

kurio redaktoriumi pakvies
tas Donatas Bielskus. Suda
lyta leidiniui išleisti ir ad-

1 IlltClvniUdldl I f *• • i • , - T • •• V * ii

Detroito lietuvius "°. >!ask.a!te L^,al toliau linksminti tniatnie-
inti, o žalia, jauna lietuviška daina.kauskas. Kun. d r. Petro Ce-( 

liešiaus rašytą (į Lux Chris- 
ti) ”Ikaro sonatos“ recenzi- 

leidimu,

Kas sekmadienį 
parengimai

bus

Parengimų sezoną už
baigdami salėse ir prieš is- 

ministracinė Stepo Ingaunio į vykstant į gamtą piknikauti 
vadovaujama komisija. Lei-• ar prie upių, ežerų tyru oru 
dino išlaidoms padengti bus atsikvėpti, turėsime dar ver

tingą parengimą Marijos 
Aukšt. Mokyklos patalpose 
gegužės 19 dieną. Koncer
tuos Toronto ”Varpo“ cho- 

. ras. Jis atliks operų ištrau- 
Court, Cicero 50, III., iki i kas ir kitus pasaulinio mas- 
birželio 1 d. Leidinio 1 egz. į to kompozitorių kūrinius. Šį 

koncertą rengia LB Kultū
ros Fondas. Kol kas rengėjai 
koncertą tegarsina tik vie
name Chicagos laikraštyje. 
Atrodo, tikimasi, kad ir be

renkami skelbimai, kurių 
lauks V. Zalatorius iki gegu
žės 10 d. Gi kas nori tą leidi
nį įsigyti, tesikreipia i Igną 
Kazlauska, 1438 So. 48th

Balandžio 8 d. buvo Lie-i kainuos tik 1 dolerį. NumaL. namai tampa iaunu ir se- k ♦ . .. . ™ ją, su autoriaus leidimu, naianuzio o u.uuvuuw
nu susitikimo vįįtCi 1:^2? Pait2™laUSiaSS!Se' perskaitėVladas Mingėla.; tuvių Klubo susinnkimas.ltyto jo atspausdinti keli

kiekviena savaite ir diena 
yra vis labiau pamėgstama. 
L. namų reikalingumu šian
dien nebėra abejojančių, bet 
dar yra šimtai tautiečių, te- 
bedelsiančių savo dalį ati
duoti. čia rašančiam yra ži-

zuiiij parengimas
Savo kūrybą skaitė

dalyvius! Jame nutarta per vasarą 
' rengti pobūvius kiekvieną 
sekmadienį. Įėjimas tiktai

uksiančiai, kad užtektų ir 
visiems šokių šventės daly
viams.

i Visus programos 
e (skel-l pastate ir programai vado 

biu iš eilės) Kazys Almenas, vavo LŽS Detroito sk. pir
Kazys Bradūnas, Liūne Su-. jnkas Vytautas Kutkus,i $1.00., bus duodama valgy-j žodžiu, visi tautiečiai, gy-; didelio garsinimosi publikos
tema, Marius Katiliškis ir’ pastaraji pakvietė Detroi-! ti ir statinė alaus. (ven
Algimantas Mackus. Almė-į T Vll1t,-lvne k-1llbn Pirmininkas V. Kraus pra

-ištisą novelę, Katiliš- 
fragmentus iš nespaus-’ pirm. Alpas Gilvydis, nešė, kad iš Bostono atvykęs 

! Strigūnas su savo jauna

eną JAV ir Kanadoje, te-i priplauksią 
planuoja savo vasaros atos-i 
togas taip, kad jų metu ga-'

"marios“.
J. J-ti»

Kazimieio dieną) šiemet bu- tarpo), kurie savo šimtinės! kankamai garsiai ir aiškiai,! 
J'^tuvių namuose kovo ( dar neatidavė. Žinant, kad j bet puikiuose marmuro, plie-

31 d. Kaip ir praeityje, buvo | bereikalingas delsimas tik i n0 ir stjklo rūmuOįe (W 
apstu skautų gamintų žais- didina procentų naštą, dai o-, State Universitv McGregor
- --------------------------------—i—i________________________________________________ _______________________________________________________ Į Memorial Bldg.) kultūringa

! publika įstengė viską išgirs- 
j ti ir į širdį paimti. Atrodo 
: keistoka, kad gerokai skir- 
į tingi kūiybine forma ir am
žiumi penki literatai sudarė 
šią grupę. Turbūt juos jun
gia vienas veiksnys—tai li
teratūrinė kokybė, nes kas

nęspuDUKa Kavuie. urmam!, —, 
prie dr. K. Keblio, reikia I krasul p,agerb‘‘ > enKtok°" 

kad su laiku susi-! certo pelnas. Moterų Klubas

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje

laukame jo asmenyje tikro’ auko’° SI°- N.utart.a Pask7 
literatflios kritiko, kuris be £ ?av0 '*d>!”nk« J- 
reikalo neplaka "svetimųjų" Gopdivill vestuvine, dova-
ir neglosto "savųjų“, kaip n“!; ............................. ,
mūsų emigracijos "kritikai- Susirmkmru, pirmininką- 

& vo v. Kraus,sekretonavo M.

. . T. lėtų dalyvauti liepos 7 d.
paaukojo $50. Jie a- tikrai didingoje lietuvių kul-

• mm i-v»axT tūrinio gyvenimo demonst-! 
įteikė Bukis. Tai B. Ne- racijoje — Tautinių šokių 

~~ §ventėje Chicagoje.
Rinkimams praėjus

VILNIS SVEIKINA 
TYSLIAIENĘ IR KT.

Parašė 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 i su^jos bent \ueno iš jų 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bH pirmutinė jos progos kartu'pLiklS?™- 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje alisto M Katiliškio ir mo- 
mūsiškiai pastotę “Aušros” miestą, vėliau virtusį Nevv dernisto, sunkiai besupran- 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku. i tarno A. Mackaus.

yra nusikritikavę.
Alfonsas Nakas

MIAMI, FLA

Balandžio 2 d. Chicagoje 
vyko rinkimai, kuriuose bu
vo renkamas miešto majo
ras, miesto klerkas, iždinin
kas, 5 municipalinio teismo 

Aleknienė. • teisėjai ir perrenkami 6 al-
Darbotvarkę baigus, pir-; dermanai. Lietuviai demo- 

mininkas V. Kraus su žmo- kratai ypatingai smarkią

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal-

Vakarą t mm pu žodžiu! 
pradėjo ir vėliau užbaigė

Vaišės sveč'ams iš šiaurės
Vaišingai sutikome iš Bos

tono atvykusius Strigūnus ir 
A. Mockienę. Jiems vaišes 
iškėlė Neviai balandžio 3 d., 

Į o kitą dieną Aleknos.

na visus pavaišino dešromis 
ir vištiena bei kavute.

L. J. Stasiulis

ROCKFORD, ILL

rinkimų kampaniją vystė už 
demokratų partijos kandi
datus, kurie ir rinkimus lai
mėjo, tik prakišdami 5 al-

Vilnis Nr. 69 rašo:
"Jeigu neklystame, V. 

Tysliavienė nuo nacionalis
tų fronto nubyrėjo, J. Sirvy
das (Matyti korektūros klai
da, nes J. Sirvydas seniai 
miręs, gyvas yra jo sūnus 
Vytautas, kuris nuolat rašo 
Vienybėje, Kel. red.) linkęs 
iškristi, S. Narkėliūnaitė 
laukia progos. Už kultūrinį 
bendradarbiavimą su tėvyne 
atvirai pasisako čikagietis 
J. Kreivėnas. Kitas čikagie
tis žurnalistas Ed. šulaitis 
jau galvoja. O kiek dar yra

nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo į LSS Detroito sk. sekretorė
Gina Staniulytė, o kiekvieną 
kūrėją publikai pristatė, kar
tu nušviesdama kiekvieno

Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti ... 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva-1 ? ^irį kelią, Rasa Li-
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis j .lte> Kaip jaunimas ap-
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš-i į. tar-
tynės; dato sumanyto kurti nepaklausomas arba toutis-, pe pranakesnės pasi|.odė ir 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės, i motervs už savo kolegas vy- 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai> rus, literatūros vakarui va- 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

O$ E. Broadsvay So. Boston 27, Mass.

Klubas

Visi į margučių banketą 
Ralfo skyrius Atvelykio 

i dieną, balandžio 21, 2 vai.
vaisino savo narius popiet Lietuvių Klubo di- ______

Lietuvių Klubas savo na- džiojoi salei rengia margu-Į stiprios rinkiminės mašine- 
riams surengė veltui pokyli, i čių vakarą. Meninę progra-' rijos, surinko tiek balsų, kad 
Ji pradėjo pirm. V. Kraus mą atliks Harmony Sing-| irgi niekas iš anksčiau nebū- 
pasveikindamas susirinku-i ing Society, norvegų moterų J tų atspėjęs. Gal ir būtų de- 
sius ir paprašė V. Leknickąį choras, žinomas baritonas! mokrata R. J. Dale.v "sudo- 
toliau jam vadovauti. Šis Ra v Olson. • rojęs“, bet jam labai paken-

Už 3 mažiausius margu-Į kė pirmiau turėtoji Illinoispriminė geraširdį F. Mockų 
ir pirmininko gimtadieni, 
užtraukė su savo žmona,

j dermanų vietas. Demokratas tokių, kurių pavardėmis pa 
i R. J. Daley išrinktas miesto skelbti nepribrendęs laikas? 
majoru žymiai mažesne bai- Daugybė.“
sų dauguma, negu buvo ti- Taigi, — infoimacija aiš
kėtas!. Respublikonas B. A- ki ir telieka mums ją tik isi- 
damowski, neturėdamas ir dėmėti.

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA-
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 

čius ir vieną kiečiausią ski- Į valstijos prokuroro taravba, darbu apžvalga, redagavo 
i iamos dovanos. 1 kurion antru kartu neišrin- dr. Balys Matulionis, labai

gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- 

........ . na $6.
pasirodyk! ' Vėliau gros geras orkes- kurie kiekvienais metais vis Leonard Valiukas, U-

Kraučiūnas gal jau netoli t ras ir veiks bufetas. apdedami didesniais mokės- THUANIALANDOFHE-
80 metu, bet balso dar neru- '. ' ’?i kviečiami dalyayuti, čiais. ROES, 88 psl. teksto ir $5

muose Detroito žurnalistai j stojo. Jis buvęs Miko Pet- į' tuo būĮ,u paremti kilnų! Dariaus-Girėno parkas Psl- paveikslų, kaina $4.75. 
buvo surengę literatūrinę rausko mokinys. į Baifo darbą. Iki pasimaty-’ , . . v
popietę, kurios metu Dubli . ' mo Atvelykio dieną 2 vai.j Transatlantinių lakūnų I*. Kazys Grimus. ATSI*
ka buvo supažindinta suI Gražus koncertas i pp pietų. | Dariaus-Girėno skridimo 30! MINIMAI IR MINTYS, B

Jurgio Gliaudos naujausiu Kovo 31 d. turėjome gra- Perkūns ™etų sukakties proga norint to™as» 336 psl., kaina $5.

dovaudamos. Publikos atsi
lankė tik apie 120 žmonių, 
iš kurių bent pusė buvo stu
dentai.
Recenzavo "Ikaro sonatą“

Savaite anksčiau, kovo 31 
d., Tarptautinio Instituto rū

kus, buvo surasta, kad jis, 
tose pareigose būdamas, ka- 

kvietė Anita Kams ir Krau-! Plioplys ir dr. Danguolė Su- žin kur išleido be jokiu įro- 
čiūną padainuotk’fcirrną kar-! rantienė, tikimasi, kad jų ir dymų apie 800,000 doleriu, 
tą išgirdau Antaną Kutoką daugiau bus. Dabartiniam majorui rinki-
dainuojant. Tis beturis gra- Į Rungtynėm kiaušinių bus muose daugiausia nugarą at- 
žų baisa. Antanai, dažniau! galima gauti ir vietoje. įsuko nuosavybių savininkai,

• ‘ -------------kurie kiekvienais metais vis
apdedami didesniais mokes
čiais.

pats pritardams akordeonu, Banketo rėmėjai jau yra 
Ilgiausiu metu. Vėliau pasi-į žinomi du: dr. Valentinas



Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos
Jokio skirtumo,
kas ten bebūtų.

\ įlmes Nr. 69 ia»oina, 
kad 'Lietuvos parlamente 
nei vienos pomates” o nuo
dą molei ų ^ąiasa, Nu
rinktos i ta iamąjį paiia- 
mentą—Aukščia usi Ją 1 a- 
rybą. Tarne sąraše via ir 
kiaulių šėrėją, ir naivių mel
žėja, ir siuvėja, ir gydytoja 
ir dar kitonių.

.•les žmoni *, kad oab.ii 
Lietuvoje niekas parlamento 
atstovų nerenka, res juos 
skilia partija ir tik žmones 
mulkindama verčia žmones 
už juos balsuoti.

be to, iki šiol nesame gir
dėję, ka i kuris nors tu at
stovų kuriuo nors klausimu 
būtų "pai lamentę“ pareis 
kęs savo laisvą nuomonę ar 
atstov avęs tikrus ri.'.kikų in
teresus.

Aukščiausioji Taryba tė
ra partijos Įsakymu vykdy
toja, todėl visai nesvarbu, 
kas via jos nariai: gydyto
jos, advokatės, profesorė 
karvių, kiaulių ar komunis-j 
tinęs oiurokiatijos šėrėjos.

jis Lietuvoje suradęs "lai-1 
mę“, žmonės Lietuvoje, a. ot! 
jo, gyveną pašilui imai (!), 
o JAV-se siaučiąs nedarbas,
netikrumas, esanti brangi 
medicininė pagalba. O pa
ties Straipsnio tikslas, atro
do, inspiruotas bolševikų 
Maskvoje—pulti JAV kon- 
gi osmanus.
Vei 420 Lietuvos specialistu 

i Kazachstaną
(E) Kovo 25 d. Vilniaus 

radijo žiniomis vilniečiai iš
lydėję naują "savanorių“- 
raujakurių ešaloną. Daugiau 
kaip 400 žmonių grupė išvy
ko i plėšinių žemes, i Ka- 
zachstaną. Naujakurių tarpe 
buvę dešimtys statybininkų, 
mechanizatorių, gyvulių au- 
.kitojų (Tai vyksta tuo me

tu, kai Lietuvoje jau garsiai 
šaukiama apie naują žemės 
ūkio specializaciją-gyvuli- 
ninkystės skatinimą ir de
juojama dėl mechanizatorių 
trūkumo, -E.).

ū

.. Į Vagys su rusiškomis 
pavardėmis

"Vyresnieji broliai*4, at-
Pagal Įsakymą jos visos mo- vykę iš Maskolijos Į Lietuvą, 

Įsitaisė šiltose vietose, šiltą 
lizdeli jie sukūrė ir Švenčo-

kės ranką pakelti ar nuleisti.
Liūdna sukaktis

Kovo 24 d. sukako 15 me
tų, kai komu: istų partija nu
tarė įvesti kolchozus ir Lie-

mų rajono vartotojų sąjun
goje.

Linkmenų kooperatyve su-
. i sekta, kad jame esama net tuvoje. Minėdami tą sukaktį,, keJiu tūkstanči lubIiu ver, 

komumstai džiūgauja ir gi- privatinių prekių. paap.
riasi žemes ūkii iafaėjimais., Rad J0sgaut0s g rajo.
O įs tikrųjų su^oi.fiozinias n0 san(]ęko vejėjo Lazare- 
ūkis nepasteke prieškarinio yo 
lygio, kolchozininkai ir
šiandien gyvena skurde, vi
si, kas tik gali, bėga iš jų Į 
miestus, ieškodami geresnio 
gyvenimo.

Gamina bjaurius batus

Už tokį dalyką, aišku, 
Lazare v turėtų būti atleistas.
1 / £1 o o
ivuj-'/iiv cajuii^v? minn Į71I211. rTiv-VJU’
teiman visokiais būdais La 
zarevą gynė, bet negalėjo 
senoj vietoj palikti, todėl 
perkėlė ji iš pramoninių pre-

t), i. zi kių sandėlio i maisto dalykųPravda rašo, kad batu’ TZ i * i \
dirbtuvės išleidžiu tūtelei sandeli Kote skirtumas La- 
čius polų moteriškų batų to- ^revu,? Jis dabar pne kito 
kiu biauriu ir su tekiais trū- aruodo> bet
kūmais, kad jų negalima j 
parduoti. -Ji mini Odesos ba- URUGVAJUS

tų fabriką, kuris atsiuntė 
Maskvos batų krautuvei ! 
2,680 porų batų, iš kurių su 
trukumais buvo 1,383.

Tarp tokius
batus gaminančių dirbtuvių 
Pravda mini ir Kauno batų 
dirbtuvę.

Drąsutis Šova apie tėvus, 
gangsterius ir "laimę“ 

Lietuvoje

(E) Maskvos "Komso- 
mclskają Pra. cit 
prieš 2 
JAV gr 
vos

JO RANKA JAI NEBAISI veikliai pasireiškusių gili- ALT VEIKLA
I pių, kaip Mažosios Lietuvos --------
I ir Vilniaus krašto, neuždary- Balandžio 5 d. ALT biuro 
! damas oui ų ir galimiems patalpose jvyko eilinis me
ldai-kitiems, i asta* gos jung- nesims Amerikos Lietuvių 
i ti visus lietuvius bendram Tarybos valdybos poseuis.
i darbui Vliko veiklai 
būdingos visą laiką.

buvo uame apsvarstyta eilė 
klausimų, liečiančių bei dro-

I

Nebūciau visai tikslus, jei sios veiklos reikaiusirpada- 
nepaminėčiau, kad Vlike bū-; ryti atitinkami nutarimai 
ta Kanais ir nesutikimų. Bu-i specialiais klausimais, 
v o jame atstovų, kurie buvo! Nutarta išleisti specialų 
linkę savo padėtį panaudoti , leidinėlį apie pavergtą Lie
tam, kad paruoštų geresnes! tuvą ir jos dabartinę būklę, 
veiklos sąlygas savajai gru-; kuris bus platinamas ameri- 
pei ateityje, buvo ir tokių, kiečių ir užsieniečių visuo 
kurie dėl savo separatizmo
nebegalėjo tilpti Vliko rė-

menei šiais metais liepos 
men. vykstančioje Chicago-
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muost ir turėjo iš jo pasi-; je tarptautinėje parodoje, 
traukti. Tačiau ir vėliau iš Lietuvos Geneiali. io Aon 
\ liko pusės buvo daryta šulo dr. P. Daudžvardžio or- 
kad ir nesėkmingų pastangų ■ ganizuotame pav ilione

Patvirtinti aLT atstovai Į 
’Conference of Central ano

atsiskyrusiems vėl i Vliką 
sugrįžti.

Tai vertirant padėti, ko-'Eastern European descent“
; kia ji dabar yra, reikia.pasa- oiganizaciją Nevv Yorke ii 
kyti: Vlikas, jau tiek laiko! nutarta sumokėti tos organi- 

■ veikęs, tapo žinomas ne tik t zaeijos nario mokesti,
siu gražuolė nesibaido, kad griaučių ramia jos petį esantiems emigracijoje lie-1 Nutarta gegužės 28 d. su 
paliečia, nes ji čia pasodinta, kad pademonstruotų tuviams, bet ir Lietuvoje, ir, Į šaukti Washingtone, D.C., 
naują prietaisą nugarkauliui apsaugoti automobilio ’ aplamai imant, pripažintas Bendrojo Pabaltiečių Komi
nelaimei ištikus. Tas prietaisas yra pritvirtintas prie I atstovauti Lietuvai, santy
sėdynės. Jis matomas griaučių užpakabje.

Mano žodis Viiko 
„reformatoriams”

teto posėdi tų kraštų tupi
miems klausimams spręsti 

į ir ta proga atsilankyti State 
Dabar, atokiau stovėda-i Departamente su atitinka 

mas nuo Vliko veiklos, gir-! ma^ klausimais, liečiančiais 
džiu, kad yra pasišovusių pavergtus Pabaltijo kraštus.

kiaujant su laisvaisiais Va
karais.

Vliką "reformuoti44. Tų re
formatorių“ tikslas neaiškus. 
Ko jie nori, ko jie pyksta

Taip pat dalyvauti ’Voice
of America“ 12 metu sukak-£
ties paminėjime ir išsiaiškin

STEPONAS KAIRYS

Man dera tas žodis, res 
esu tas, kuris matė, kaip Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vlikas) gi
mė, jo žygiuose dalyvavęs

kurti Vliką.
Dabar neatsimenu dienos,

ant Vliko? Ar kad jis Lietu-! d tolimesnės programos pa- 
vos dar neišlaisvino? I Maltiečių kalbomis klausi-

Aš kietai tikiu, kad Lietu-! mu^* 
va bus laisva, bet kas šian-* Nutarta sukviesti balan

džio 19-20 dienomis Chica
goje la 
VLIKo

dien gali tikrai pasakyti, ka-
, , , - - . .?• da tai bus. Gal tas užsitęs il-kada tai įvyko, nei \isų at-, • ia:v-> vĮjvas nėra ste-
stovu, kurie Vliką sudarė. į FVf1 ,lKą' 2,Ukas n*ra. bte Komiteto nasiterimn ivai 
Buvo nutarta kovoti dėl ne-1 jĮZTj

lūderinfe okupacijos meto,|priklausom<«demofaa^aij gJ^^^^o^^iai^iKia si
su juo išbuvęs visą laiką \ o- tvarkomos Lietuvos, vehauj ., ... . , , , , •
kietijoje, su juo atsikėlęs i taip buvo suformuluoti Vii-j keJimo’ kad Salli šale ia1’
Ameriką ir čia sekęs, kas ko uždaviniai ir deklaraci-į
Vlike ir aplink Vliką darosi.’] joje. /i ' , . . ._ * • i

Kai 1941 m. birželio 22 d. Kas Vliko veikloje buvo i *•»* tlkn'1
nrb’nau _ fui in aktine kad’ V llką llKVldaV

pavyks suoaryti jo vietoje

goje laisvinimo veiksnių - skail0 
ir Lietuvos Laisvės

Loyolos universitete bai
gianti matematikos studijas 
Janina Radvilaitė "Ateity“ 
(vasario mėn.) lygina lietu
vi studentą su amerikiečiu, 
štai kaip ji apibūdina lietu
vį studentą, studijuojanti 
JAV mokyklose:

'Kadangi nesu surinkusi ata
vistinės medžiagos, liečiančios 
visus lietuvius studentus, turč
ių riboti savo pasisakymus tik 

kiek galiu daryti išvadas iš to 
jaunimo, su kuriuo aš sueinu. 
Kaip galit spręsti iš anksčiau 
.nhe.o- aj.zvaigos, mūsų jauni
nas nelabai skiriasi iuo Ameri- 
.os jaunimo. Pas mus taip pat 
Įveikia tok.sai žiaurus pasyvu
mas — nesidomėjimas...

“Mūsų tarpe taip pat yra re- 
as, kuris tikrai gerai nusimano 

šios dienos politikoj bei filoso
fijoj, ar mene. ar literatūroj. 
Daugumas kaltę verčia, kad dėl 
laiko stokos visa palieka. Mums 
ypatingai dabar gresia nutautė
jimo pavojus. Kiek iš mūsų yra 
tuo susirūpinę? Kiek mėgino dr. 
Girniaus knygą šiuo klausimu 
perskaityti? Kiek man asme
niškai tenka su lietuvišku jauni
mu sueiti, tai atrodo, kad lietu
viška knyga yra pasidariusi la
bai nepopuliari. Sutinku, kad lie
tuvių kalba yra sunku rasti kny
gą, kuri iškeltų egzistencialinę 
filosofiją, gal nepatinka vis 
skaityti apie kaimą, bet tai ne
reiškia, kad galime apleisti li
teratūrą.

"Sprendžiant iš bendrų kalbų, 
labai mažai iš mūsų studentijos 

Aidus, Laiškus
Lietuviams ir kitus žurnalus, 
vertus rimto dėmesio.

mesime.
Tai, gerbiamieji triukš-

imams aptarti ir pasidalyti 
nuomonėm tarptautinės po
litikos klausimais, kiek tai 
liečia pavergtos Lietuvos 
būklę.

”Tokiam reiškiniui priežastis 
yra ta, kad perdaug laiko pra
leidžia flirtui tarp studenčių ir 
studentų. Aš čia nenoriu būti 
nesuprasta. Aš nieko prieš pore
les ir jų draugystes neturiu. 
Bet jei tas gražus laikas yra 
grynai pašvęstas kiekvieną šeš
tadienio vakarą praleisti nakti
niuose klubuose, tai man atrodo,

,vus, jumsi .. Ryšium su pasirodžiusiu 
jo vietoje.'-hieagos Sunday Amencan 

toks organas, kuris patik-1 d^nra^tyje balandžio 7 d.
sau tokią padėtį, kokią ^r??z“ ,Be‘

___ jįen turi Vlikas ir kurio i ^ur Anti-Exile Policy“
! daribas bus sėkmi’ngesnis? i *pi* kęĮčiaiJM JAV politiką kad jaunuoliu vertybės yra kri- 

Kietas UKeji A išsiaLškineJ .krastU atžvilgi, tusios. Apskritai, mūsų jauni-

buc.’nga — tai jo aktinga 
nuotaika, jo vieningumas,

bos, pašokdinusios risčia ’ pagristas deklaracija, jo pa- ‘ 
į bėgti iš Lietuvos tuometini stangos kiek galint giau- • šiand-
jos okupantą—bolševikus, džia j susirišti su savąja vi-Į 
dienai išaušus ir aš panorau suomene ir jo kietas tikėji- .
cnvinfiti L'nc mineto Jornci k^(] kfYVr

rytą Į Kauno aeiodroiną kri
to pirmosios vokiečių bom-

Peckelio darbas
Peckelis, kuris, nieko dau- 

1 iau negalėdamas sugalvoti, 
netinkamus j Urugvajaus komunistų lei

džiamame Darbe Nr. 2 ci
tuoja beveik prieš metus

sužinoti, kas mieste darosi, mas, kad kova bus laimėta, 
Su žmona išėjome i Kaurą, ii' jo gy vas susirūpinimas, 
Pakeliui mus pasivijo karių kaip turės tvarkytis laisvę 
dalinys ir kaitų žygiavome, atgavusi Lietuva, 
per žaliąjį tiltą į miestą. Ge-Į Greitai Vliko veiklą pra- 
dimino ir Geležinkelių gat- dėjo justi ir vokiečiai, Vii-’ 
vių kampe mus sutiko kun.. ku susidomėjo ir gestapas ir,

būsite išsiaiškinę, K ai
škia nriipitips darbas? . ,Va tUOJ ėmėsi tą

klausimą aiškintis ir padarė 
atitinkamus žygius ir, jei bus 
reikalinga, ALT daiys vis
ką. kad Lietuvos klausimai 
būtų teigiamai sprendžiami.

ALT biuras

kiek reiškia praeities darbas 
ir Vliko jau sukulta tradici
ja?

Mano Įsitikinimu, ii* jums 
būtų pravartu Įsidėmėti Vli
ko išlaikomos Eltos biulete
nio išvados iš Lietuvos

M Krupavičius ir užkalbino, ilgai nelaukęs, pradėjo pul- priklausomvbės 45 metų mi- 
r- , • - .. • Akinu paslaptingai pamer-.ti. Jam pavyko da’j V liko, „ėjimo aDŽvale-os- "Visi bp
Keleivy išspausdintą trijų į kęs, man tarė: "Tai ar būsi- narių paimti Į savo ragus, i skirtumo privalome iunetis 
U rugvajaus Lietuvių Kultu-; me ir toliau pasyvūs?“ Aš, Man pačiam besislapstant tėvvnės laisvės darbui “

i \?s Dr-jos steigėjų ir ilgame-; atspėjęs jo tikrą mintį, link- nuo Hitlerio agentų teko _______________ __
cių jos veikėjų (B. žuklio, j telėjau pritariamai galva ir apleisti tėvynę. Kai Ameri- DOVANA VAIKAMS 

<o ir A. Gumba-' dar pažiūrėjau Į pro šąli žy- *
iškimą prieš kle-: giuojančius vokiečius, ap-

M. Krasinsko ir 
’agio) pareis

paskelbė; rikalų provokacijas.

nuo Hitlerio agentų teko 
apleisti tėvynę. Kai Ameri
kos smūgiais hitlerinė Vo-, 
kietija buvo pribaigta, atga-j 

šventadieniui, vo laisvę ir vokiečių kalėji-I rengtus

’ Gangsteriai ki eipėsi ne tuoj moningai perleidus Kultu-į ilgam gausime jus dar maty-! kietijoje ir pradėti veikti, 
adresu“. Sj straipsrį pers.-, TOS diaugija klerikalams su ti“. ... tame kikotarnv Vlikui
spausdinęs Vibuaas ’ Komu- i smetonininkais. Tai 
nistas4 (5 nr.) nurooė, kao Į komunistu šmeižtas. 
D. šova davęs "atkilti“ vie
nam iš "pasiučiausių“ sena
toriui Keatingui, pateiku
siam rezoliuciją Lietuvos iš
laisvinimo reikalu. Pusė Šo-

ims su u . i jr tame laikotarpy Vlikui
piktas Miestas virte virė. Aero- būdingas jo vieningumas, 

drome sprogusių bombų pa-i pagristas jo svarbiausio už- 
O kas tas peckelis? Tai skatint^ bolševikai puolė iš davinio siekimu, stropus ry- 

buvęs Vidiškių "Dievo mu- mįesto keliais, kaip šių palaikymas su tėvynės
zikantas“_ vargonininkas, pv^esos pa^ad^nt^ tarakonai, netekusiais tautiečiais, jun-
vėliau smetoninės noiiciin^ Tą dieną pasimačiau bent giant juos i bendrą darbą

NAUJIENA

Gintaro takais, J. Narūnės 
rauja eilėraščių knvtfa, labai 
giažiai išleista, beveik kiek
vienas puslapis papuoštas 
nuotrauka, 64 psl., kaina

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

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa-

$1.80. Knyga gaunama ir'kyti “Keleivį.” Kaina 
Keleivio administracijoje, tams penki doleriai.

"verbavusiam žmones ardo
majam darbui Tarybų Lie
tuvoje, palaikiusiam glau
džius ryšius su Amerikos 
žvalgybos organais...“ To
liau nurodė, kad "laisvinto-

tramvaju konduktorus ir KUPaniu’ Kova aei Lietuvos 
streiklaužis, kuris streiko, ^laisvinimo, ir tam reikalui 
metu susibičiuliavo net sudaryti vadovaujantį orga- 
streiklaužiais . komunistais l ną 1S Pohtinill grupių atsto- 
Paskutiniuoju laiku jis iš vų’ Tai ir buvo nutanmas 
akles juodos davatkos virto
tokia pat tamsia raudona , TT • ,

uoliai neteke žvalgybos pa’G davatka* Tai ”P°nas drau- kltl tlkn.eP U rugvajaus de 
lankumo, i,-Jo^1,^ Viada, Svilaini, ^kČtep^nefsulK

įsmegtas į gatvę. Dai puolęs, afc u ynuoju metu ^°~« nui mirus, prie lietuvių ko- 
ir V. Sidzikauską (čia auto-; mums ų taipe ianda pne- rnunisbų (Rasiko ir kitų) pa- 
rius nirsta, kad jo "kuria- į glaudą visokios politinės at-
mi“ įvairūs memorandu-: matos, tai ten tinkama vieta 
mai). Drąs. Šova likusią sa-, ir Svilainiui. 
vo straipsnio dali paskyrė' isų minėtų trijų vardu 
pareikšti savo džiaugsnfūi— turiu pasakyti, kad mes ir

jai“ vėliau dirbę nebe taip.

visuomenę emigracijoje, Vli
kas nusistatė keltis Į Ameri
ką. Čia jis tebeveikia ir da
bar.

Trumpai pažymėjau Vli
ko nueitąjį kelią. Metus ben
drą žvilgsnį i tą kelią, kas 
tektų pasakyti?

Vlikas teisingai nustatė 
savo uždavinį, jį formuluo
damas deklaracijoje.

, , _ Teisingai paruošė statutą,
įrnosto altoiaus neverkėme, sudarydamas Vliką iš atsto-
vainikų nedėjome ir garbės 
sargybos nėjome.

M. Krasinskas

vų visų lietuvių visuomenės 
politinių grupių ir jį papil
dydamas atstovais naujų

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 

abiejų dalių vardynu kaina $5.00. 
dalis kaina tik...................................... $6.50

Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
r
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.0C
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. . 50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................... ..........$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina .................................................. $2.00

mar perdaug laiko bei reikšmės 
teikia visokiems baliukams ir 
pasilinksminimams. Bet jei mes 
bandom suruošti kokį nors va
karėli be alkoholio, tai galim bū
ti užtikrinti, kad linksmavaka- 
. is nepasiseks, šiuo atžvilgiu gal 
Amerikos jaunimas ir aukščiau 
stovi už mus. Kaip tik neseniai 
merginu grupė iš Lojolos uni
versiteto buvo pakviesta j IIT 
Fraternity vakarėlį. Ten, kaip 
merginos pasakojo, nebuvo jo
kio svaiginančio gėrimo, ir. sako, 
visi puikiai laiką praleido. Ka- 
'.in kiek tos gražios studentijos
alyvautų LSS susirinkimuose, 

»ei jie nebūtų ruošiami šalia 
>aro ir jei po jų nebūtų šokių.

Paimkim mūsų vasaros sto- 
vklas. Dieną visi vaikščioja su

vargę, per paskaitas saldžiai 
nauežia. o kai tik sutemsta, vi- 
i atgyja.“

Liūdnas vaizdas, bet dar 
gerai, kad tokie atviri žo- 
Ižiai girdimi iš studentės lū
pų. Jos balsas kitiems stu
dentams daug daugiau reikš, 
regu vyresniųjų ilgi pamo
kymai. Jos žodžiai įsidėmė- 
ini tėvam: nuo jų daug pa

reina, kokia bus mūsų jau
noji karta, kaip ji auklėja
ma iš pat mažens, kokie pra- 
iai Įskiepijami ir pačioj jau
nystėj padedami puoselėti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Antanas Rūkas, VIENIŠO 
ŽMOGAUS GYVENIMAS,
Juozo Adomaičio - Dėdės 
Seimo gyvenimo bruožai, 
206 pst, išleido Amerikos 
Lietuvių Istorijos Dr-ia 
kaina $2. ’

t
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Velykų, sakydami, kad 
kiaušinis reiškia iš numiru
sių prisikėlimą, nes jis pa
našus j grabą, kuriame būna 
uždaryta gyvybė; bet kai jo 
sienos trūksta, gyvybė prisi
kelia.

— Nu, kad ir taip būtų. 
Maiki, bet visgi tu negali sa
kyti, kad Velykos ne lietu
viška šventė. Juk ir Lietuvo
je vištos deda kiaušinius, ar

Savieji apie Staliną

ne
— Tėve, šventė yra lietu- 

iyr 
letuvių

liną
daugiau
da nors bus visiems laisvai' neatsimenąs, bet ji vadino 
prieinami dabar slapti bolše-i vaidu ^oso. 
vikų policijos ir kiti archy-' 
vai.

Nemažai ir Keleivis yra' 
lasęs apie tą Lietuvos paver-j 
gėją, bet jame nebuvo rašy-į

' viską, kai ji yra susijusi vien, ta yra sake įr jašę Stali 
tik su letuvių tauta. Pavyz-' n0 tautįečiai — gruzinai, jų, 
džiui, Vasario šešioliktoji socįaldemokratai. su kuriais '■ 
yra lietuviška šventė, nes ji jaunvgtėje ir Stali: as be.nd- 
yra gimusi iš lietuvių kovos įavo Tai jataį įdomu, nes 
už savo laisvę ir nepriklau- saviškiai gei iausiai gali 
somybę. Bet \ elykos tokios saViškri pažinti ir ji anibū- 
prasmės mums neturi. Jos y- dinti Tai pasį5kaitvkite.
ra tarptautinė krikščionių 
sverte, įvesta Lietuvoj, kaip 
sakiau, per didelę prievartą 
kaitų su krikščionybe. Ar to 
neužteks?

Intrigantas, pamišęs kitus 
valdyti, kerštingas ir žiau
rus...

į Visų pirma susipažinkime,J 
Džiūsta minut, Maik, ką apie Staliną kalba Noj s 

•iu dar vieną klausimą. Džordanija, žymiausias gru-'as tur
Pasakyk, kodėl su Velykų 
kiaušiniais ant atvirukų bū
na zuikių?

— Tai yra Velykų prieta
ras, tėve. Teutonuose kaž
kaip atsirado tikėjimas, kad 
Velykų nakti zuikiai deda

< ”1903 m. vasarą, kada su- dasi Markso mokiniu, o iš
; žinota apie socialdemokra- ! tikrųjų yra Periandria mo- 
! tų kongieso suskilimą į bol- kinys?“
• seviku» ir mei-seviaus, Soso, 

padegęs iš Siono ir dabar 
vadinamas komu, prisidėjo 

ie boisevikų. įsikūrė ma
ža bolševikų grupe. Koba

Taip rašė apie Staliną jo 
tautietis gruzinas Džordani- 
ja 1929 metais, tai yra dar 
gerokai prieš visokius kru
vinus Stalino 'valymus“, 

įetkaiciais ateidavo į darbi-} Džordanijos įspėjimai pasi
ninkų susii inkimus menševi-1 tvirtino.
kų plūsti, v įeitame mitinge j 
jis pareikalavo nziskai susi- 
uOioti su ten esančiais men
ševikais, bet tuo pasipiktino 
visi dalyviai.

”lr pačioj bolševikų fiak-
Ijcijoj prasidėjo kova: politi-} 
| nio spar. ac, btepano sau-’

zinų marksizmo teoretikas, j 
socialdemokratijos Kaukaze; la‘ Soso Džugašvili 
pradininkas, iki revoliucijos! stahn- 
dalyvavęs visuose Rusijos', _ Džo;(fa7įjai TuTOYfšku, 
socialdemokratų partijos su--ka(, uj buv0 Džugašvili. 
\aziavimuose, eilę metų bu- - pi^ibladzė apgailestavo, kad 
vęs jos centro komiteto na-, anks£įau nežinota, atėmė iš 
nu, Pirmosios Rusijos Du-i
mos socialdemokratų f rak-i 
ei jos pirmininkas, nepriklau

i kiaušinius. Tas prietaras pa-
__ Aleliuja, Maiki! nai žydo mainerio. žydai gy-, plito P° Europą ir pa-
— Bet jau po Velykų, tė-’ vena iš biznio. Prabagoteja? siekė Ameriką. Pas anglus _

ve. į milionieriais tampa. Taigi buvo atsiradęs kitas prieta- somai Gruzijai 1918 m. atsi-
__Tai nieko, vaike: oras jų Maižiešius neteisybę rašo, būtent, kad anksti \ e- stačius, išrinktas jos pirmuo-

dar kvepia kilbasais, tai su- kad jie kentėjo vargus, 
šukti aleliuja nėra dar per- — Tiesa, tėve, kad jis yra 
vėlu. prirašęs daug nebūtų daly-

— O ar tėvas žinai, ką tas: kų. Jo pasaka apie Adomo
ir Ievos rojų tinka tik ma
žiems vaikams. Jo išvedimas

žodis reiškia?
— Vot, Maiki, čia tai

klausimas. Jau pasenau ir žydų tautos iš Egipto vergi- 
kasmet per Velykas sugiedu jos taipgi apsuptas stebuk- 

kantičkos aleliuja, ale ką lais ir kitais nebūtais epizo-įs
Us žodis reiškia, to nežinau, dais. Vis dėlto žydai jo pa-
Ar tu žinai?

— žinau, tėve.
— Nu, tai išvirozyk.
— Aleliuja, tėve, yra heb-

sakom tiki ir kasmet jas mi-
iii. ievas 
kad jie labiau mėgsta biznį, 
negu sunkų darbą. Ir daugu

lykų saulė šoka džiką., 
džiaugdamosi Kristaus pri
sikėlimu. Ir daug kas Angli 
joj atsikeldavo dar 
saulėtekį, kad pamatytų, 
kaip ji tekėdama šokinės 
Bet tas prietaras neilgai lai
kėsi.

. — Na, tai dabar, Maiki,
galėsi būti spakainas iki ki-Į 

. tos savaitės. Aš uvęs neba 
dei iuosiu. ba oras iau atšilo, 
ir aš noriu pažuvauti.

Soso būrį ir perkėlė ji į ge
ležinkelio kuopelę.

"Jaunasis Soso“ rašo to
liau Džordanija. "ir naujoje 
kuopelėje tęsė kovą priešJU prezidentu. Jjs apie Stali- - savo įlipę

na savo atsiminimus paskel-į ----- - -
■ bė 1929 m. gruzinų socialde-Į

prieš mokratų Prancūzijoje lei-jv • •
džiamam laikrašty ”Brdzo-' m *
lisChma . Į tu ir nutarė: ”Soso Džuga-

Džoi darija rašo, kad 1898; švilį, kaip nepataisomą in- 
m. Tiflise jis redagavo gru-j trigantą, pašalinti iš organi- 

socialistų laikraštį i zaeijos.“
K vali 

jaunas

’l

!

NAUJAUS1O3 KNYGOS.rajų kalbos žodis. Jie taria' mas jų pralobsta. Bet tai',
ji su "h“, būtent -"halle- ! daugiausia dėl to, kad jie Kntrvnoq
lujah“. Tai reiškia: garbin-Į mažiau gelia, mažiau pralei-, ^aitytes knark/iui "nre- 
kime Jahovą. dzia laiko prie kortų ir kito-’ anyte

— O kas yra Jahova? kių tuštybių, o daugiau la
— Tai yra žydų Dievas. vinasi, daugiau vieni kitus
— Bet mes juk ne žydai.! remia ir geriau laikosi vie-
— Ar iki šiol tėvas to dar Į nybės. Iš jų galėtume ir mes

nežinojai? Į pasimokyti.
— Žinojau, ale giedoda-! 

mas Aleliuja mislydavau,; žydų rabinas. Aš noriu dar 
kad tas žodis priklauso mū-Įapie lietuviškas Velykas pa
sų Velykoms, o ne žydų Je-

eilėraščiai, pre 
mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra- 

Maik, netauzyk, kaip žiai įrišta, kaina... $2.50.
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui. 130 psl.. 
kaina...............................$1.80.sikalbėti.

hovai. Juk žydai Velykų ne-į —Bet lietuviškų \ elykų _ plaUK MANO LAIVELI
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina..........$2.00

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso-

švenčia. i nėra, tėve.
— Švenčia, tėve. Šįmet jie į — Kaipgi tai nėra? 

pradėjo jas viena savaite' —Nu, nėra ir tiek.
prieš mūsų Velykas ir šventė i — O kas buvo pereitą ne- 
ištisą savaitę. įdėldienį, jeigu ne Velykos-

— Kažin, Maiki, artu ži-{ Ką?
nai, ką tu kalbi? Juk žydai! — Buvo Velykos, tėve, tik 
Kristaus nepripažįsta, taine lietuviškos, 
kaip jie gali švęsti Velykas,; — Kibą tau galvoj nege- 
kurios reiškia Kristaus prisi-' iab ar koks biesas? Juk vai-s 
kėlimą, ką?

Jų šventė neturi su Kris
tum nieko bendra. Ji yra 
grynai jų tautinio pobūdžio 
šventė. Ji reiškia bėgimą iš 
Egipto nelaisvės ir kartu jų

(Bus daugiau).

Jaunystės
.argai.

griekai—senatvės

KONSULATAS IEŠKO

imanv v auuvauja.nas, susi
dūrė su banalumu sparnu, 
kuliam vadovavo nOoa. Ko
ba vei suuarė savo grupę,
Kuri buvo jam aklai paklus
ni. Jai priklausė tik ' mau- 
zeristai*, negalvojusieji apie 
politiką, o vien tik apie plė
šimus. Suplėšti pinigai buvo 
siunčiami Leninui. Bolševi
kų frakcija vilto užsidariu
sia sekta. Jos viduje ėjo nuo-

_  josifjlatinė kova tarp Stalino ii
Machardze. Stalinui teko iš
važiuoti į Baku. Ten jis vėl Į sl- 
pradėjo peštynes su Šaumia- 
nu, tiesiu, karštu ir nuošir 
džiu žmogum. Stalinas, prie
šingai, visuomet buvo ra 
mus, užsidaręs, į įžeidimui 
tuoj nereaguodavo ir lauk 
davo patogaus momente 
šimteriopai atkeršyti.

"Šitai kovai įsiliepsnojus 
šaumian buvo suimtas. Kilę 
įtarimas, kad jį išdavė Koba 
Po kuiio laiko aš sutikau 
Šaumianą ir paklausiau jį.

Adomaitis, vaikai Juozo ir l r- 
sulės Arbašauskaitžs Adomai
čių.

Balakauskas, Povilas.
Brazlauskienė, Mikalina ir jos 

duktė Ona, gyveno Chicagoje.
čečeta, Petras, kilęs nuo Dau

gų, Alytaus apskr., ir jo šeima.
Jucius, Jonas, iš Balandžių 

km., Gaurės vis., Tauragės aps., 
gyveno Philadelphia, Pa.

Klimas, Alfonsas, Kazimiero 
ir Jadvygos sūnus, gimęs Ute
nos aps., gyveno Buenos Aires, 

j Argentinoje.

ir pradėjo pulti Džibladzę.
Komitetas buvo priverstas 

partijos teismą.
Teismas pripažino Soso kai- Jis atsakė: ”Aš tikras, kae.

Koba pranešė policijai, aš 
turiu įrodymų“.

"Taip galvojo apie jį 
artimesnieji jo

Kovaliovas, Sergėjas, Jono 
| sūnūs, gimęs Kaune 1918 m.

Krasauskas, Jonas, Antano 
ūnus, iš Šimonių km., Pasvalio 

valsčiaus.
Malinauskas, Antanas, Ignaco 

.ūnus, atvykęs seniau Ameri
kon iš Onuškio miestelio, Trakų 
apskr.

Miglinas, Bronislovas, iš Bū- 
los km., Trakų apskr.

Mockutė, Ona, jos motinos 
mergautinė pavardė J uciūtė, gy
veno Philadelphia, Pa.

Navickienė-Kardokaitė, Albi
na, ir jos vyras Navickas, Sta- 
;ys, kurį laikų gyveno Westbu- 
ry, Long Island.

. Piegaga, ar Pigaga-Jakubaus-
1 a ClJOt I juiė, gyveno 1905 Rox-

■. Kartų pas jį atėjęs j -Tada Soso apleido Tifli-; d. augai. Net į savo jam atsi-|buryRd Clcveland ohi„ 
vyrukas, pasivadinęs; sų ir išsikėlė į Batumų. Tuo; davu.siąfrakclją Koba, Z™ Į Pupalaigis, Andrius, iš Pajau-

Džugašvili, dvasinės semi- , metu nebuvo bendro centro.'; KaiP I priemonę, ginklą
•• 1 l-r® • • • v I • 4-* I I • • 1 X* TAnarijos auklėtinis, ir pareiš

kęs norįs mesti seminariją 
ir eiti dirbti darbininkų tar- Į tas iš Tifliso organizacijos,
pe. Prašęs jo patarimo. 

Džordanija jį paklausinė
jęs ir įsitikinęs, kad jis labai 
mažo išsilavinimo, labai ma
žai težino istorijos, politinės 
ekonomijos ir kt., todėl pa
taręs jam grįžti į seminariją 
ir šviestis, nes darbininkai 
viskuo domisi ir jų tarpe no
rint dirbti reikia pačiam 
daug ką gerai žinoti.

— Pagalvosiu, — atsakęs 
tas jaunuolis ir išėjęs.

Darbas miestuose buvo ve-! savo tikslui pasiekti. Drau
damas savarankiškai. Išmes- gystės jis nežinojo. Kada jo 

artimiausias bendradarbis 
Cincadzė išdrįso savo nuo
monę turėti, jis greitai atsi
dūrė Sibire ir ten mirė visų 
pamirštas. Koba niekada ne

gebėjimu, darbininkų reika-j turėjo draugų. Jis visada vė
lų išdavimu ir kurstė darbi- d® dvigubą konspiraciją —

Soso laisvai įėjo į Batumo 
organizaciją. Neapkęsda
mas žymesniųjų draugų, jis 
kaltino juos bailumu, nesu

vieną bendrą, priešvalstybi
nę, antrą asmeninę prieš vi
sus savo varžovus.

"Didele drąsa Koba

ninkus išeiti į gatvę. Organi
zacijos viduje jis sukūrė sa
vo organizaciją, kuri klausė 
tik jo. To slapto darbo vai- į 
sius buvo, kaip žinoma, dar- kada nepasižymėjo. Atsime- 
bininkų demonstracija prie nu tokį atsitikimą. 1907 m. 

! kalėjimo vartų ir darbininkų jo organizacija kasėsi po 
Gori iždine. Koba vadova-

nie-

Po pusmečio atėjęs Tifli-: sušaudymas, Kitaip, kaip 
so socialdemokratų kuopos j provokacija šito negalima vo. Bet jis nė karto neatėjo 

į darbą žvilgterėti. Kada jo 
draugai tiesiai paprašė jį į-

no vaizdžiai parašyta šio! Biekšas!“ šaukęs jis. "Mesj do prie savęs.. Laimė, kad jį lįsti urvą ir patikrinti, ar ge- 
krašto lietuvių istorija,1 ^am pavedėme vesti propa-į suėmė ir ištrėmė. Tai iš da- 
500 puslapiu, kaina minl*‘ ga?d3 Prieš valdžią ir kapi-j lies grąžino jam oi-urną ir te
stais viršeliais $4.00, o tallstus’ 0 J1S, pasirodo, agi-1 gelbėjo nuo paskelbimo pro

vadovas Džibladžė. Jis bu-į pavadinti. Darbininkai pra 
vęs nepaprastai piktas. Į dėjo vengti Soso, neprisilei-

rai padalyta, jis atsisakė, 
jis bijojo, kad žemė ant jo 
neužgriūtų. Jis pats savim

kietais $5.00.
gėm šventintą šolderį, kilba- į RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
sus, pyragus, margintus)ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

kiaušinius, ir tu sakai, kadi 
tai ne lietuviškos Velykos I 

— Marginti kiaušiniai ir
gi ne lietuviškas išradimas, 

tautos įsikūrimą, nes tuo į tėve. Senovės pei sai, egiptė- 
metu Maižius parašė jiems: naL graikai ir kiti tikėjo,

' kad kiaušinis

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

šimtį Jehovos įsakymų irį Kao Klausinis yra gyvybės} BEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
vė Torą. Į šaltinis. Nauji metai tada! TU VĄ STATANT, Rapole

De;

— O kas vra Tora? i buvo laikomi gamtos atgi-
__Tokiu vardu žydai va-! miniu- todėl kiaušinis buvo

dina penkias Maižiaus kny-' vartojamas kaip atgimušios 
gas, kur jis aprašo pasaulio Į gyvybės reiksmuo. žmonės 
pradžią ir žvdų tautos var-j dažydavo kiaušinius, juos 
gus " ; visaip margindavo, užrašy-

— O kokie ju vargai? Juk ; ^av° snt lukštų visokių lin-
visi jie biznieriai, lojaliai, i įr jais dalindavosi,
daktarai, muzikantai, sun-į Taip būdavo dar prieš Kris- 
kaus darbo nedirba. Net ir• taus gimimą, todėl Lietuvo- 
Lietuvoje aš niekad nema-; to papročio dar niekas ne- 
čiau žydą žemę ariant ar ru-į žinojo- Taigi marginti kiau- 
gius sėjant. Žvdas užsideda! ^lniai nėra lietuviškos kil

mės dalykas. Lietuvių tau
ta nežinojo nei Velykų, iki, 
nebuvo per didelę prievartą! 
įvesta krikščionybė. Tada ir!

ant kupros kromelį ir ena 
per kaimus andeliaudamas.
Atvažiavęs Amerikon, aš 
Pennsylvanijoj anglis ka
siau. Ir kiti lietuviai trauk- _ 
davo tenais mainose dirbti.’ knkscionys iškraipė jų se- 
Bet aš niekad nemačiau te- nesn§ prasmę ir pritaikė prie

čiškių kaimo, Žaslių vi., Traky 
aps.

Slapšytė, Veronika, Petro 
duktė.

Stonys (Stonytės), Elzbieta, 
Jadvyga ir Juozapina, Juozo 
Stonio dukterys, gyveno Brad- 
dock, Pa.

Surblys, Pranas, gimęs 1905 
m. Ketrakalnio km., Žarėnų vis., 
Telšių aps.

Valinčis, Antanas, Juozo sū
nus, gyvenęs Jerome, Pa.

Anikevičius, Povilas, iš Kė
dainių, gyveno Brazilijoje.

Antanaitis, Jonas, buvęs Vo
kietijoje, Schwaebisch Gmuerid 
stovykloje.

Bartkus, Juozas, gyvenęs Jer
sey City, N.J.

Blinstrubienė. Valerija, gyve
nusi Vilniuje.

Černiauskas. Adomas, iš Be- 
ioniškių km., Trakų aps.

Kizas, Juozas, kilęs iš Garlia
vos, Kauno aps.

Kuizinas, Vytautas, buv. jū
rų karininkas.

Laurinaitytė, Angelina ir Da
nutė, buvusios Danijoje, vėliau 
išvykusios Angljon.

Monkevičius, Kazimieras ir 
V incentas. Jono sūnūs.

Murauskaitė. Elena, iš šakių.
Pikevičius. Alfonsas, kilęs iš 

Milių km., \ iekšnių vis., Mažei
kių aps.

Rugienius, Vincas, Simono sū
nus, iš Viliamų km., prie Za
pyškio.

Turauskas, Andrius, iš Dap- 
kiškių kaimo, Miroslavo par., 
Alytaus aps., žmona ir vaikai 
Feliksas, Konstantinas ir Olga.

izgaitis, Juozas. Simono sū
nus.

V izgaitvtė. Aldona, iš Kauno, 
buvo Danijoje, vėliau išvyko 
Anglijon.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi

i nerizikavo ir visada pasilik-tuoja prieš mus“.
Džordanija nesupratęs,

apie ką Džibladžė kalba ir 
paprašęs paaiškinti.

"Tą jaunuolį priėmėme 
propagandininku, pavedėm su bolševikais. Apie tai niekada nebuvo nepriimtini,

1 • • * • X • * U-U -»T. T. Į-u « T • * V X — •

vokatorium.“
Toks buvo Džugašvili, vė- davo užpakaly, kitiem įsaki- 

liau Stalinu vadinamas, so-! nedarnas, 
cialdemokratų tarpe. Ne ki
toks jis paliko ir susidėjęs

jam vieną būrelį, o jis sukėlė Džordanija šitaip rašo:

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsuki us 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 stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nol'S 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
sėliai, kaina1 *$3 50 ’ skaityt°jams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

VEIDU PRIE ŽEMĖS para-1 sakos- graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-
šė Kotryn aGrigaitytė 13 -saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
novelių* 204 psl., kaina'iTai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
$2.00. Į ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Skipičio atsiminimai, 44< 
psl., kaina. . . . $5.0V

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.51- 

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

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

Tas knygas galima gauti 
Margučiai buvo įvesti. Bet i Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mau. 
636 E. Broadway,

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadway---- :-----So. Boston 27, Mass.

Stalino amžina aistra 
buvo žmones valdyti. Jam

priemonių. Jis visada turėjo 
paruoštą sąrašą tų draugų, 
kurių įtakai, jo nuomone, a- 
tėjo metas pakenkti. Ir da
bar, kada jo rankose yra 
valstybės valdžia, jis turi 
pasiruošęs tikrų ir galimų 
vai-žovų sąrašus, ir iš anksto 
jo numatyta, kuris ir kada 
turi mirti. Jis kei-štingas, ne
gailestingas, nepeimaldau- 
jamas. Dėl valdžios jis pasi
ruošęs viskam. Jame gyvena 
senų laikų despoto dvasia. 
Kada, pagal padavimą, Mi- 

• lėto tirono atstovai atvyko 
pas Korinto tironą Periand- 
ria prašyti pamokyti, kaip iš
laikyti valdžią, Periandria 
nusivedė juos į javų lauką ir 
jų akyse nupiovė galvutes tų 
varpų, kurios buvo aukščiau 
už kitas iškilusios. Atstovai 
suprato, padėkojo ir išvyko. 
Tai ir yra Stalinas: jis de-

liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 We»t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS

Samdinė Alena
Ii atsiminimų

(Tęsinys)
Buvo šiltas, ramus birželio mėnesio vakaras. Iš vidu

rio dangaus švietė pilnaties mėnulis. Kaime pamaži vis 
rimo denos sambrūzdis, tuo tarpu kai už kaimo laukuose 
ir pievose, kiekvienoje kūdroje, kiekviename duburėlyje 
be perstogės, kaskart vis labiiau kvarkė, kurkė, gargalia
vo varlės, kurkliai kurkliukai, ir iš tolo buvo panašu, it 
kažkur kažkas toli toli plentu tarška važiuoja ir galo ne
privažiuoja. Visas oras kvepėjo pavasariu, berželių žalu
ma, javų brustva, ir regėjos, kad toji ambra, ištirpusi mė
nesienoje, apsėmė visų kaimą, visus laukus, visą žemę ir 
pačią prieblandą padarė tamsesnę. Ir regėjos, jei ne ji, ne j 
toji kvepianti ambra, būtų daug šviesiau. Žmonės vieni 
dar vakarieniavo, kiti jau ruošėsi gultų. Per kaimą, čerš- 
kėdami geležiniais pančiais, išjojo nakties paskutiniai 
naktigoniai. Kur-ne-kur dar sugirgždėdavo užkeliami kie
mų \ artai, sužvangėdavo klėčių durų užraktai, suskaly- 
davo užgautas šuo, ir vėl viskas nutildavo. Staiga kaimo 
tyloje sudardėjo i akmenis, ratai, ir gatvės prieblandoje 
išryškėjo vežėčias traukiąs žmogus. Nors ir stengėsi jis 
nekelti triukšmo, bet ratai dardėjo, perpė diungos, ir žmo
nės tuojau pažino kas ir suprato, kur ir kam jis tas vežėčias 
traukia. Privažiavęs mūsų kaimyno Ignasiaus Meškausko 
kiemą, žmogus atkėlė į kluoną vartus ir Įsitraukė vežėčias. 
Netrukus papuškėjo jos kūdron, ir tuojau pasigirdo žmo
gaus rankų darbas. Žmonės* slėpdamiesi už tvorų ir gry
čių kerčių, žiūrėjo, kaip senas tėvas ruošė paskutinei savo 
dukters kelionei vežimą ir atsidėjęs mazgojo ji kūdros 
vandeniu, trynė šluotražiu, biaukė lankomis ir visa tai da
rė taip tyliai, jog girdima buvo vien tik vandens pliuške
nimas. Ir mano tėvas, atsistojęs tai-p vyšnių, ilgai žiūrėjo 
i mėnesienos prieblandoje šmėruojanti senioką ir tylėjo. 
Pro kamaros langelį žiūrėjome ir mes, vaikai, su motina 
ir taip pat tylėjome. .......

— Sukalbėkite, vaikeliai, už Alenos dūšią po tris 
sveikamarijas ir tris amžiną atilsi ir eikite gultų, — palie
pė mums atsidususi motina ir pati persižegnojo.

Bet ir po poterių aš ir antrą vakarą ilgai negalėjau už
migti. Buvo gaila Alenos ir nelaimės prislėgto jos kant- 
įaus tėvo. Tą vakarą man pirmą kaitą pasirodė, kad gyve
nimas nėra visiems vienodai teisingas, sklandus ir vieno
dai geras, kaip kad aš dar visai neseniai galvojau ir ne
mačiau nei skriaudėjų, nei skriaudžiamųjų. Ir Papievis, ir : 
mano tėvas, ir kiti dėdės ir tetulės tą vakarą pasirodė I 
man lyg ką apgrobę ar neteisingai pasisavinę ir dabar, 
besislėpdami už kerčių ir kamarų, bijo, kad kas jiems to 
grobio neatimtų ar bent nepriekaištautų dėl savo artimui 
daromos skriaudos. • • - • .

Paskutini vakarą neiįgai prie velionies meldėsi ir į 
riedorkos; ir jos visos buvo išvargusios, o rytojaus dieną j 
vėl turėjo keltis anksti rytą ir eiti prie darbo. Pagiedoju- ! 
sios keletą giesmių ir „Amžiną atilsį“, užgesino žvakę ir, 
išsiskirstė Į namus. Prie velionės pasiliko budėti tik vienas ; 
jos tėvas, bet ir jis buvo nuvargęs ir liūdesio prislėgtas; į 
pasėdėjęs valandėlę, prigulė ant suolo greta dukters lavo- Į 

no ir tuojau apsnūdo ir užmigo...
Sutemo. Gryčios vidun pro langą švietė mėnulis. O ' 

už langų, trumpos birželio mėnesio nakties mėnesienoje, į 
varlės kvarkė, kurkliai kurkė, Stutupyje lakštingalosĮ 
suokė ir lyg as verkė ir negalėjo liūdno žmogaus likimo į 
išverkti. Nelinksmai mirksėjo danguje ir retos apsiblau-! 
susios žvaigždės.

Nušvietė mėnulis ir ant suolo užsnūdusį Alenos tėvą. I 
Jis sukrutėjo, norėjo apsiversti ant kito šono, bet, pra- j 
merkęs akis ir pamatęs, kur esąs, atsiminė, kad jam nuo- Į 
dėmė miegoti, o reikia budėti. Nuleidęs nuo suolo kojas, • 
jis atsisėdo ir mieguistomis akimis įsižiūrėjo į mėnulio i 
apšviestą ant lentos savo dukterį. Už lango, obelų šake- į 

lems siūbuojant, mėnulis klojo nuo jų šešėlius asloje, prie j 
šaukščiaus, ir jam pasirodė, lyg kad pats lavonas krutėtų. J 
Jis priėjo arčiau, apčiuopė dukters veidelius, rankas, ko
jas ir, įsitikinęs, kad tai tik mėnulio spindulių žaismas, ty
liai tyliai prašnibždėjo, pašaukė: „Alenut!...“, ir jam su
spaudė širdį... Jo žmona mirė, kai Alenutė buvo dar visai 
maža, ir duktė motinos neatminė. Tas vienas jų sūnus 
Pranukas, pašauktas kariuomenėn, daugiau nebegrįžo, ir 
nežinia, kur jis sudėjo savo jaunus kaulus. Jis pats pavar
go, prisisielojo, paseno ir dabar paliko visai vienas, be 
paskutinės paguodos senatvei... Ašaros sublizgėjo jo aky
se, suvilgė skruostus. Jis kliūktelėjo, atsitraukė nuo len- •' 
tos ir, atsisėdęs Už stalo, padėjo ant rankų savo nuvargu- - 
šią galvą ir nepajuto, kaip ir vėl apsunko... apsnūdo... ir j 
užmigo. O mėnulis vis žaidė obelų šakučių šešėliais asloje, į 
prie šaukščiaus, lytėjo durų staktas ir vis žadino ant len- Į 
tos amžinai užmigusią mergelę, lyg jam būtų gaila taip 
anksti užgesusios jaunos gyvybės...

(Bus daugiau) I

KELEIVIS, 30. BOSTON

GRAŽIOS ŠEIMININKĖS

Čia matom* New Jersey. New York ir Connectic.it at
stoves su j u iškeptais tortais. Jos kartu su kitu vals
tijų atstovėmis daly vaus "Amerikos šeimininkės ‘ var
žybose bai indžio 22 d. Miami Beach. Fla.

Benediktas Rutkūnas 

PAVASARIO VĖJUOS

Pavasaris. Vėjas.
Gluosniai prie upės —
suklykusios upės.
Pašlaitėj dūdelė piemenio liejas. 
Linguojasi šakos — 
pa vėjų šokėjos — 
pumpurus supa.
Dega pavasariu sirpstančios lūpos — 
tu myli, tu myli!
Toks glostantis vėjas 
karklynuose plakas.
Dangus nugiedrėjęs — 
žydruojantis takas.
Ir žvaigždės, ir rasos 
žėruoja nuskaistę.
Ant veido užkrito
paleistosios kasos
pavasario ryto —
ir linksma, ir keista,
ir juokas krūtinę siūbuonę kutena*
lūpos it pumpurai — saulėje kaista.
Tu myli, tu myli,
o, sese, o, mano!
Paukščiai ir debesys 
lekia sukilę,
šoka padangėje meilės kadrilį.
Stebisi
akys;
laime alsuodama krykščia krūtinė:
— Tu myli, tu myli!
Pavasaris. Vėjas.
Karklai prie upės — 
giedančios upės.
Myluodamos šakos 
pavėjuose plakas — 
pumpurus supa.
Dulkių pasaulis širdžiai nerūpi: 
tik gera,
tik keista.
Tik vėjas,
it debesis, garbanas sklaisto, 
beržuose šnara, 
žirgučius sėja.
Pavasariu žydi 
ir akys, ir lūpos,
debesis lydi--------
Garbina meilę siela suklupus.

JAV našlės

netekusių vyrų 45 m. amžių-' 
je, gali tikėtis gyventi dar j 
25 metus, o iš našlaujančių į 

• nuo 65 metų daugiau negu 
| pusė gali tikėtis gyventi 15 
j metų ir ilgiau, o jų trečdalis

MIAMI MOTERŲ 
GRA2US MOSTAS

Miami moterys pirmosios 
atsiminė, kad demokratiško
ji lietuvių spauda šiame 

net 20 metų. Aplamai ilgė- krašte ne rožėmis klotu keliu; 
jant žmonių amžiui, ir pa-

■ skutiniųjų dienų našlės naš- 
j lauš ilgiau, negu šio amžiaus
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ba fabrikuose, 2.2 mil. dirba 
namų ruošoje, 500,000 že
mės ūkyje.

ADOMAS OBUOLIO 
NEVALGĖ

eina, ir todėl ištiesė jai savo] Pagal Bibliją, rojus buvo 
ranką. Jau pernai sandarie-, Mesopotamijoje, ten gyve- 
tės iš surengto banketo pei- no ir bibliniai Adomas ir Ie- 

pradžios našlės. ; no atsiuntė Keleiviui para- j va- neiškentė ir paia-
Daugiau negu du trečda-1 mos, o šiomis dienomis M ia-: H’avo uždrausto obuolio, da

liai visų Amerikos našlių tu- mi Moterų Socialinis Klubas v5 •
n savo namus. Didele jų da-1 pei Jennie N. Nevienę at-iUŽ tai Dievas juos ižt,.ėmė 
lis gyvena kartu su va.kaissmnte $15. rojau5 Taj Jmums
ai- kitais giminėmis. Daugu-i Keleivis ,abai (|?kin_, koja Bib,ia ' 
ma kitų našlių gyvena gimi-. gas miamietėms motei ims i

! n,» namuose. Faktinai tik O1,v.5 į Neseniai vienas ardųjmų
■apie 6‘< našlių negyvena; 

savo ar giminių namuose. < 
Iš šių apie 287,000 yra nuo- ’ 
mininkės, dirba savo gyve-;

už jų auką._________________ į mokslininkas įrodė, kad Me-
MOTERYS JAV 0KYJE i

• todėl ten ir obuolių nebuvo.
. Darbo ministerijos žinio-i Ten iš senu laiku au?° abH' 

namuose namuose ar pana- mis, JAV dirbančių motenr osai svarainiai (ųuince). 
šiai. Apie 145,000 yra sene- yra 94 milionai, arba 34', i Ar Ieva su Adomu juos 

visų dirbančiųjų. i valgė, nežinia.lių namuose.
Daugelis našlių turi rimtų 

J problemų, ypač 65 metų ar 
dar vyresnės našlės. Vienas 
penktadalis jų turi atsako
mybę auginti 18 metų am
žiaus ar jaunesnius vai
kus. Pusei šių našlių reikia 
ieškoti uždarbio. Iš viso a-
pie 2,5 milionai našlių (be- n.®^» ’š jų 2.4 mil. stenogra- 
veik trečdalis visų) dirba, Aisčių ir mašininkių. Dau-

Iš 40 milionų ištekėjusių; 
moterų dirba 12.5 mil., tai' 
yra 31' <, o 1940 m. dirban- •
čiųjų moteių tebuvo 3 mil., no parašytą įmygą “LIETU-

Skaityk Stasio Michelso-

arba 11G į VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO-
Moterų mokytojų yra 11,4 JE,” 500 pudapiu, daug pa- 

mil., apie 7 mil. dirba rašti- .
veikslų, gal ten ir save pa-

tz ____ „ ... - matysi. Kaina minkštais vir-
dauguma dalinai įstaigose, giau kaiP 3 mil. moterų dir- šeliais $4.00, kietais $5.00. 
kaip telefono operatorės ar:
tarnautojos.

Dideliam našlių skaičiui 
yra sunkumų gauti darbą ar 
dėl savo amžiaus ar dėl to, Į 
kad jos ilga laiką nedirbo

A.C.N.S.

JDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

MIAMI, FLA.

Malonus moterų banketas

Miami Lietuvių Moterų 
Socialinio Klubo bankete 

i kovo 31 d. buvo renkama 
} našlių karalienė ir karalius 
ir atžymėtas F. Mockaus 
gimtadienis, todėl svečių 
buvo tiek, kad vos tilpo sa-

. Įėję.
Jo meninę programą atli

ko A. Kams-Navickaitė su 
t choru ir solistas B. Nekrašas,

LEAVE YOUR TEARS IN 
į MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus keliu“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pust, kaina ....$3.95.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina ............ $155

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai- 
b* ........................................ $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkit 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.5f

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena projra, gražiais kietai- vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... S5.50

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

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

SUDEL AS NETIRI V J DIEVĄT 
Atvira nuomonė, įdomūs arjrumen- 
tai. Kaina ......................... 20 Cnt.

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina................... $0.75

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V.
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

Meninę dalį baigus, buvo DIENOJANT, -knygnešių karaliaus” 
renkama karalienė. Ja iš- ?unaU-Kipro b,eiir.ie įdomūs atsi., np n snniuvvn’ w minimai, 464 psl., kaina... .36.00 į DEJ5!r/kRATT2*'° ,.S ?ę1A LI *MO

j PRADAI, ’f’cpuhari ir naudinga 
1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- i

nimų antroji dalis, 592 puslapiai. '
Kaina ........................................ $6.00 I

» a T*rec t? r r.

linkta A. Dapkūnienė.
Bet karalienei reikia ir ka

raliaus. Pirmininkas todėl
knyga šių dienų Klausimams su
prasti. Kaina...........................50c.

kaina ...................................... 50 Ct

Per praėjusius 20 metų moterų našlių buvo 65 metųn? _ 1___ — nmaionc’ iv rio 8* ConfiCHOCnašlių skaičius kasmet didė
ja 100,000, tuo tarpu kai 
1920-1930 metais našlių te- 
padidėdavo 80,000, o šio 
amžiaus pradžioj tik 50,000. 
1961 m. kovo mėnesį šiame 
krašte buvo 8.4 milionų naš
lių moterų. Tikimasi, kad 
tas skaičius ir toliau didės.

Moterų našlių skaičius 
pralenkė vyrų našlių skaičių 
vis didėjančiu skirtumu. 
Taip yra dėl didesnio vyrų 
mirtingumo ir didesnio skai-

amžiaus ir dar senesnės. 
Viena iš keturių našlių buvo 
tarp 55 ir 64 m. amžiaus ir 
tik viena iš kiekvienų 17 bu
vo jaunesnė, negu 45 m.

Apie 10% visų moterų 
tarp 45 ir 54 m. amžiaus yra 
našlės, tarp 65 ir 74 metų 
amžiaus našlių yra 44% ir 
tarpe senesnių jau net 69%

ta nuimti karūnos nuo per
nai metų karaliaus F. Moc
kaus. Tuo būdu jis lieka ir 
šiemet karaliauti.

Jis tuoj išleidžia "įsaky
mą“ : po stiklelį visiems sve
čiams ir atritinti statinę šal
to alučio. Karalius su kara
liene sėdėjo soste ir žiūrėjo, 
kaip mes uliavojom. Muzi
kantai traukė valsą, mūsų 
vieni šoko, kiti alutį girkš- 
nodami šnekučiavosi.

Išleistuvės šiauriečiams

Julija Styles surengė gra- 
! žias išleistuves P. Rubinskui 
iš Arlingtono, Mass., kuris, 
čia tris mėnesius pailsėjęs, 
išvyko i šiaurę vasaros pra
leisti. Laimingai, Povilai, 
vasaroti Bostono padangėj, 
iki pasimatymo kitą rudenį! 

L. J. Stasiui is

MIAMI, FLA.

opic ;icvu»iua pasauly,
464 psl. Kairo ........................ $6.50

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.......................................$2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpę 
pasakojimu. 180 psL Kaina .. $2.(K Į

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

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

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL kaina ............................ $125

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psL Kaina...................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kama............... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina ......................$8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I^bai daug informacijų, 90 psl. 
Kaina , ............. .. 50 Cnt.

fSŪ-TUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistrrižkas aprašymas, kaip 
karui einant prie ga’o tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
su ‘vaduotoju’, 536 psi. Kaina $5.00

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

NEPRTKHUS0MOS I.TETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną® Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina....................... $5.00

MAŽOJI Lle.'T'JvA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 226 d«L 
kaina...................................... $5.00.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairiu lietu, 
višku ir kitu tautu valgių receptu, 
132 puslapiai, kaina................ $1.25

VISUOTINAS TVANaS Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas* Kaina.......... 25 Cnt

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kama.. 25 Cnt

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leona« Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. K aini 25 e.

Skrybėlaičių balius

Miami Moterų Socialinis 
Klubas balandžio 21 d. (šeš
tadienį prieš Atvelykį) 5 

Tačiau reikia pažymėti, kad i vaL popiet Lietuvių Klube 
paskutiniųjų metų našlių ga- rengia įdomų margučių ir 

skrybėlaičių banketą. ‘ Už 
gražiausias skrybėles ir mar
gučius bus duodamos dova-

na didelis skaičius yra am
žiaus vidurkio. Iš 550,000

čiaus vedybų jų žmonoms i moterų, kurių vyrai mirė 
mirus. Dadar vienam našliui į 1961 metais, apie 90,000 bu-
tenka 4 našlės, o prieš 50 m. 
tas santykis buvo dvigubai 
mažesnis: dvi našlės vie
nam našliui.

vo jaunesnės kaip 60 metų. Į kyti. 
Miestuose seniausių našlių 
dalis yra didesnė, negu že 
mės ūkiuose

nos. Visi kviečiami atsilan-
J __

J. Nevienė

Nemaišyk kito puodo, tik žiū- 

1961 m. trys penktadaliai Trys ketvirtadaliai našlių,' rėk> kad ^vo neprisviltų.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI 
seniausiu laikų iki Lietuvos 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė
veikslų,
kaina

396 psl., geras po is. 
810.00

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža-

į JUOZAS STALINAS, arba kalu 
Į Kaukazo išoonis buvo paridares 

Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.........................25 Cnt

LIETUVOS SOCTALDEMOKP.ATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psL kaina........  25 Cnt

dėjo kunigystes VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-
Visos ! NEŠIMAS, arba kodėl rrnsuoee nė-

’ P K' ™ vienybės. 80 psl., kaina .. $1.08

UŽMkjrmus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

639 E. Broadiray------ :-------So. Boston 27, Mau.

Connectic.it
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
SIDZIKAUSKUI 

70 METŲ
litinės komisijos pirminin
kas. V. Sidzikauskas PET 
reikalais lankosi Europos, P. 
Amerikos valstybėse ir ki
tur, visur palaikydams ry-

juos prižiūrėti. Gaila! Žmo-Į Pasaulio lietuvių šalpa 
nių sudėta centai, rūpintasi, į j Balf kreipjasi lietuviai 
sielotasi organizacijas, klu- be;,eik ~ vįsų pasauiio kam-

W ORCESTER, MASS. VIETINĖS ŽINIOS

(Elta) Balandžo 10 d. 
teisininkui, diplomatui, įžy
miam laisvosios Lietuvos ir sius su politikais, parlamen- 
išeivijos politiniam veikėjui i tavais, keldamas Lietuvos
sukako 70 metų amžiaus. Gi
męs 1893 m. Šiaudinėje, Ki

laisvės reikalus. Plačiai da
lyvauja visuomeninėje JAV

dulių valse., Šakių apskr., V. lietuvių veikloje.
Sidzikauskas, 1915 m. gavęs 
brandos atestatą Maskvoje, 
ten pradėjo teisės studijas, 
jas tęsė Berno Šveicarijos 
universitete ir baigė Kauno

Sukaktuvininkas spaudos 
darbe pasireiškęs dar 1917 
m. Maskvoje ("Santaros“ 
savaitraštyje), vėliau bend
radarbiavo įvairiuose laik-

bus išlaikyti, o dabar reikia 
tiems patiems seniams rū
pintis, kaip išparduoti na
mus ir atsikratyti tos bėdos, 
į kurią mūsų "išmintingie
ji“ įvairavo...

Margučių vakaras
Lietuvių Darbininkų,Dr-

jos (LDD) 7 kuopos tradi
cinis margučių banketas į- 
vyksta balandžio 27 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo namuos (280 
Union Avė.)

Už gražiausius margučius!

pu. Parama pinigais ar rū
bais buvo suteikta vienuoli
koje valstybių, o dokumen-, 
tais ir ’ ' J
tiek. Turime lietuvių net Iz
raelyje, Afrikoje, Kuboje,\ ± , •_• oi

Sandaros pietūs
Sandaros 16-tosios kuo

pos pietūs bus gegužės 12 d. 
1 vai. popiet naujuose Lie-

Šokėjam nėr kada atsikvėpti Skautų akademikų šventė

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūris uoliai ruo- 

metųpatarimais dvigubai! tuvių Piliečių Klubo namuo- šiasi savo veiklos 25
sukaktuviniam pasirodymui, 

Vns tik »č kuris hns Sk). Rostono Miikš-

gražu nepakanka baltomis-, Tamulis, E. Sin-trajai Šventei Chicagoje
teklių juo laoiau, kad į Bai- kevičius A Raudonis j.
•p<-» x i-. zlovmou nrariPflA w i > ~.Babrauskas. Net ir 94 metų

Vytauto Didž. Universiteto • naščiuose, žurnaluose, o iš
teisiu fakultetą. Lietuvos J eivijoje, be lietuvių spaudos, į bus duoaamos 
valstybės tarnybon sukaktu-[dalyvauja ir anglų, prancū-. J lkl 3 dolerių. \ erta varzy 
vininkas įsijungė 1918 m., ojzų, vokiečių ir ispanų k. lei-' bose dalyvauti, 
nuo 1919 m. dirbo užsienio džiamuose žurnaluose. į Pagerbs J. Stilsoną 
reikalų ministerijos tarnybo- Sukaktuvininkui linkime!
je. 1922-1931 m. buvo Lie- geros sveikatos ir sėkmingos 
tuvos atstovu, vėliau įgalio- veiklos ateityje, 
tu ministru Berlyne, Vienoje

Akademinio Skautų Są
jūdžio Bostono skyrius ge
gužės 4 d. ruošia savo meti
nę šventę.

Po uždaros iškilmingos 
įASS sueigos 3:30 vai. p. p. 
bus vėliavų šventinimas, 
4 :00 vai. p. p. fil. Romo Ke- 
zio paskaita ir 8:00 vai. vak. 
šokiai—semi formai. Visa 
programa vyks Lietuvių Pi
liečių Draugijos III aukšto 
salėje, 368 W. Broaduay, 
So. Bostone.

Bosfono is apylinkių

liepos 7 d., bet jis suspėja ir 
Bostone daug kur pasirodyt.

Štai balandžio 26 d. jis 
yra kviečiamas dalyvauti 
Bostono universiteto naujo
sios salės atidarymo iškil
mių programoje.

Rodos, gegužės 5 d. 
pats universitetas 
Lietuvių Dieną, J 
prašomas ir ta proga

fa \is dažniau pradeda 
kreiptis JAV lietuviai.

Sausio-kovo mėn. Balfas 
išleido du šimtu dolerių dau-

dovanos nuo giau> nei turėjo pajamų. Pia- 
matoma, kad sis deficitas 
žymiai padidės balandžio- 
liepos mėnesiais, nes tai yra 
"sausros“ laikai pajamoms, 

11 d. F. Bručoibet vargas nebijo 
VVoodhaven, N. ir šalpos darbo

nesiais negalima sustabdyti.
Balfo narių prieauglis
Sausio-kovo mėnesiais tik1 

318 narių apsimokėjo nario 
mokestį, iš jų 241 buvo iš 

Tikimasi, kad ki-

amžiaus jaunuolis Jonas 
Skerniškis pirko 2 bilietus.
Kol kas paslaptis, kam jis 
pirko antrąjį bilietą. Tikiu, 
kad turėsime daug svečių.

Laukia klubo namų 
atidarymo

Visi nekantriai laukiame 
nepaprasto įvykio — naujų
jų Lietuvių i liečiu Klubo na- j Sėkmingas jaunimo vakaras
mų atidarymo, kuris bus ge-' ______
gūžės 4-5 dienomis. Skautų Lapinų "kačiukų“,

- - iu-

Vi
suomenė maloniai 
ma dalyvauti.

kviečia-
tas 

rengia 
ambūris Ar atsimenate Talentų 

popietę ?sausros,, 
vasaros mė-

Gegužės 
svetainėje,
Y., yra ruošiamas J. V. Stil- 

b šono vienerių metų mirties 
Į sukakties minėjimo akade- 
į minis vakaras. Jame kalbės 
! iš So. Bostono Keleivio ad-

Ji bus šį sekmadienį, ba
landžio 21 d.. So. Bostono U

NEVV YORK, N.Y.ir Berne, 1931-1934 m. įga
liotas ministras Londone 
Hagoje. Buvo Lietuvos at-i Socialdemokratų

J_ 5 
_ i 
iri

Istovas prie Tautų Sąjungos. į

Tautų Sąjungoje keliais* Lietuvių Socialdemokratų! Vilkaitis, K. Bielinis, P. Da- Detroito, 
atvejais atstovavo Lietuvai I Sąjungos Centro Komitetas 1 gys ir J. Buivydas, 
posėdžiuose, svarstant VI- balandžio 6 d. posėdyje nu-J
niaus ar Klaipėdos bylas, j tarė šaukti atstovų suvažia- 
Dalyvavo įvairiose tarptau-' vimą birželio 1 d. New Yor- 
tinėse konferencijose, vado- ke.

suvažia vimas ministratorius J. Januškis, J.

Brooklyn ietis

IŠ BALFO VEIKLOS

vavo eilei Lietuvos vestų de
rybų su Vokietija, Lenkija.

1931-1932 m. V. Sidzi
kauskas buvo Lietuvos atsto
vu Nuolatiniame tarptauti
niame teisingumo tribunole 
Hagoje, atstovavo Lietuvai 
jos laimėtose bylose su len
kais ir vokiečiais. Nuo 1936 
m., gyvendamas Lietuvoje, 
sukaktuvininkas buvo Lietu
vos Shell b-vės direktorius, 
tuo pačiu laiku dėstė diplo
matijos istoriją Prekybos 
institute
Šiauliuose

BROOKLYN, N.Y.

Sunkios Lietuvių Klubo 
dienos

Lietuvių Amerikos Pilie 
čių Klubas pergyvena sun
kiausius laikus. Kada klubas 
neturėjo nuosavų namų, ne
turėjo ir bėdų. 1930 m. 
LAPK įsigijo dviejų aukštų 
namą 280 Union Avė. Siuvė-i 
jai ir SLA kuopos ten susi-

Žiemos įvairumai, tarnau
tojų ligos ar Balfo namų 
pertvarkymai nesulėtino 
Balfo šalpos darbų sausio- 
kovo mėnesiais.

Piliečių Dr-jos trečio aukšto 
salėje.

Nuo trečios valandos no
rintieji galės pavalgyti ska
nius pietus — kugelio, deš
rų, pyragų ir kitų skanumy
nų, aišku, galės ir gomurį 
pavilgyti stipresniu skysti
mėliu.

Talentų popietė prasidės 
4 valandą.

Plačiau apie tą įdomų pa
rengimą rasite aštuntame 
puslapy skelbime.

vakaras balandžio 14 d. 
traukė nemažą būrį svečių, 

Worcesterio prekybos rū-; daugiausia jaunimo ar ką tik 
mai balandžio 6 d. gražia-

Pagerbė ir adv. R. Sar&pą

iš jo išėjusių.
Svarbiausiąją programos į

dalį nešė ant savo pečių ak
torius humoristas Vitalis Žu-!

. - i i - • ■ - - kauskas iš New Yorko. Taiika Meną dokų na no mokės- daugiausia pasidarbavo vie-jpiačiai žinomas humoristinės i 
cio metams ir talkina orga- tos bendruomenei. Jų tarpe programos menininkas. Jis 
mzacijai šalpos lesąs lašine- yra ir lietuvis, žymus advo-} j,- šį kartą savo kultūringu 

katas Richardas Sarapas, 361 humoru susirinkusius juoki
ni. amž. Jis yra didelių ben-' no iki ašaių. j
drovių advokatas, Lietuvių! o D ... . .
P. Klubo naujų namų staty-i, ®°hstas Bened.ktas Povi-
bos reikalų vedėjas. ' j a™'us. Pada‘na™ P?r!>J?’! 

J ... Į lykų taip, kad jo miela butų
Balandžio 7 d. vietinis; buvę daug ilgiau klausytis.

M orcester Sunday Telegram Į Pačių Lapinų oktetas taip

ti Balfo skyriai pajudės ver-, me Wachusetts County klu- 
buoti narius Birželio minė- be pagerbė ir apdovanojo 
jimų pi oga. Balfo nario pa-} šio miesto 10 jaunų (30-40 
reigos nėra didelės: apsimo-1 m. amžiaus) vyrų, kurie

ti. Balfas tui i tūkstančius rė
mėjų, bet nedaug narių: re
tais metais jų skaičius siekė 
2,000. O darbo našumui ir 

Per tą laikotarpį Balfas; geram organizacijos veiki-
Melagis

nesugrįš.
pasaulį pereis, l>et

gavo 22,532 dol. pinigais ir Į mui turėti dideli narių skai- 
1,380 sv. vartotų į-ūbų. Sau-į čių labai svarbu.
š?i."vo™ėn: buy° išleista; Balfas vartotu 
22,756 doleriai ir išsiųsta:
361 individualus siuntinys- Prieš Kalėdas New 
su rūbais ar vaistais. ' ko, New Jersey’ ir Connecti-

| eut lietuviai buvo pripildę 
Balfo pajamos, kaip ir vi-i Baifo sandėlius iki stogo 

sada, buvo iš skyrių, mažės-! vartGtu rūbų dovanomis 
bą ir ten rasi. Taip buvo ta-, nės sumos atėjo iš paskirų, (telpa apie 50,000 svarų).

‘asmenų. Tarp kitų pajamų gimtus siuntinių išsiuntus, 
buvo gauta 9,123 doleriai atranką pardavus, beliko 

vos penktadalis. Sandėlys 
atrodo apytuštis, ir turimų

rinkdavo. Jeigu nori sutikti 
Klaipėdoje, vėliau į Įiętuyįi. eik i Brooklvno klu-

Visuomeninėje veikloje 
V. Sidzikauskas reiškėsi 
nuo 1917 m. Veikė Maskvos 
lietuvių studentų draugijoje, 
Ūkininkų partijoje, Lietuvos 
Vakarų S-goje ir Lietuvių- 
Britų dr-je. 1941 m. pra
džioje slaptai atvykęs į Vo
kietiją, gestapo buvo suim
tas ir apie dvejus metus bu
vo kalintas Soldau, Ausch- 
witz koncentracijos stovyk
lose, vėliau priverstinai įkur
dintas Berlyne.

da, bet jau nebėra dabar. 
Suliepsnojus antrajam ka

rui Europoje, į Ameriką vie
ni bėgo nuo fašizmo, kiti 
nuo komunizmo. Iš Lietuvos 
privažiavo nemaža lietuvių 
į Ameriką ne todėl, kad jiem 
buvo bloga gyventi Lietuvo
je. bet vyko į Vakarus, kad 
nepatektų raudoniesiems 
bolševikams.

bendrai šalpai, o Vasario 16 
gimnazijos rėmėjai surinko 
ir pasiuntė per Balfo Centrą 
gimnazijai 8,048 dolerius. Il
tie pinigai užpajamuoti Bal- 
fe, nes duodamas tax dedue- 
tible kvitas.

Išnuomojamas kambarys

rūbų

Yor-
išspausdino jų paveikslus ir’ 
biografijas.
Išdykėliai peršovė A. Žeimį

Adomas Žeimis, 51 m.l
amž., balandžio 7 d. nuvyko_______________
savo tėvo Motiejaus aplan-į p.gerb, naihu karalienę 
kyli. Nuėjęs į sodą bičių avi- j karalių
lių pažiūrėti, jis gavo kulką

pat prisidėjo prie programos 
paįvairinimo keturiomis dai
nomis.

Programos pranešėja bu
vo Aldona Žibinskaitė.

Dirbančiai švariai moteriai ar 
merginai išnuomojamas kamba
rys su visais patogumais Somer- 
ville. Mass. Skambinti telefonu: 
PR 6-3887.

ir

J ieškojimai
Ieškomas Pranas špokas, ar 

Frenkis Spukas. Jo ieško brolis 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas jį 
žino prašomi atsiliepti adresu:

Jonas Meliauskas
5886 Verdun Avė., Montreal,
Canada.

Ieškomi Garaliai

į galvą. Mat, jauni išdykė
liai, bešaudydami voveres, 
pataikė Žeimiui į galvą. Li

Sandaros Moteių Klubas 
rengia banketą našlių kara
lienei Julijai Arlauskienei,

ir
įūbų tikrai nepakaks visam 
vasaros laikui, nebent neiš- 
pildysime graudžių prašy
mų, sulėtinsime šalpos siun
tinius. Kadangi iš tolimes
nių vietovių riibų atvežimas 
labai brangus, mieli Balfo 
rėmėjai ir skyriai, esą arčiau 
New Yorko, labai prašomi 
rūbų rinkliavas tęsti ir "der
lių“ Balfui perduoti. Deja, 
Balfo centras neturi jokių 
transporto priemonių, negali 
pats dovanų paimti iš namų, 
juo labiau iš apylinkės sky
rių.

Jei kas gali paaukoti lie
tuviškų knygų, ypač vaikų 
literatūros, labai prašomas į 
Ealfą atsiųsti (105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.). 
Knygų prašo ii jas galima 
laisvai pasiųsti Vokietijon, 
Pietų Amerikon ir kitur. De
ja, knygų neįleidžia į savo 
okupuotus kraštus komunis-

gomnej kulka buvo išimta,! karaliui S.Naudžiūnui,kara- 
gyvybei pavojus negresia,! lienės palydovėms M. Whit- 
bet Žeimis gerai nesijaučia, i kens, A. Stankienei ir C. Va- Dentistas Feliksas Garalis,

siliauskienei ir seniausiai m2£
naslaujaučiai B. Identienei Ona Garalytė-Muller, gyv. Phi- 

I pagerbti. ladelphijoj, ir Marcela G. Sta-
Šį sekmadienį, balandžio nevich, gyv. W. Pullman, III.,—

21 d 2 vai Dopiet dabarti ' Banketas bus balandžio broliai ir seserys ar jų vaikai 
nėse Lietuvių Piliečių Klubo 28 <>• ?.vai. vak. Lietuvių P.! prašomi aUiUepti. Taip pat juos

Paskutinis susirinkimas 
šitoj vietojVakaru Vokietijos lietuvių 

šalpa

Nuo š. m. sausio 1 dienos 
Balfas pradėjo šelpti Vokie
tijos lietuvius betarpiai iš 
centro, nors Balfo įstaiga 
Muenchene užsidarė tik ba
landžio 1 d. Per tris mėne-

Atvykus į New Yorką, 
jų nemažai įstojo į LAPK.
Bet jie, kupini bolševikams

__  _ v neapykantos, ir mūsų klu-
vią visuomeninę veiklą lie-j buose bei pašalpinėse orga- 
tuvių išeivių tarpe. Dirbo J nizacijose komunistus ma-.
Lietuvių S-goje, buvo Įsijun- i te ir ten kur jų iš tikrųjų į sius centre buv0 u

C t0 B. T1120 individualių prašymų iš
kĄPK Vokietijos, kūne beveik

Berlvne vėl tęsė intensv-

buvo paskiilas į VLIKo de- 
legatūrą ir išrinktas jos pir
mininku. VLIKui atsikūrus 
Vokietijoje, vadovavo jo po
litinei komisijai, o nuo 1947 
m. balandžio 21 d. buvo 
VLIKo Vykd. Tarybos pir
mininku.

Nuo 1951 m. sukaktuvi
ninkas laisvinimo srity akty
viai dirba JAV-se. Jis — 
Lietuvos Laisvės Komiteto

vi-
LAPK pradėjo atsipeikė

ti, bet narių nuo virš 400 
nukrito iki šimto su viriu m. 
Veik visos organizacijos, ku
rios čia susirinkdavo, nebe- 
sirenka. Didelė dauguma tų 
"didelių kovotojų“ iš klubo 
išėjo. Kaip kokia audra at- 
ūžė, sujaukė išdraskė ir...

Tokioje padėtyje LAPK

patalpose bus Sandaros kuo
pos susirinkimas. Atsilanky
kite visi atsisveikinti su šita 
patalpa, nes čia jau daugiau 
nebesusirinksime.

Mirė šie lietuviai
Balandžio 6 d. mirė Bes- 

sie Karminskienė, Marijona 
Žukauskienė ir Mykolas

Draugijos salėj, S.. Bostone.
Sandarietės, rengdamos 

banketą, visada stengiasi 
svečius ne tik gardžiai pa
vaišinti, bet parūpinti jiems 
ir kitokių malonumų, šiemet 
svečiai ne tik pasivaišins 
bet galės ir į kišenes įsidėti.

Moterys padainuos tikiu 
liaudies dainelių, o šokiai J.

žinantieji prašomi rašyti:
Sr. Jonas Garalis 
5684 J. L. Suarez (Suc. 39), 
Buenos Aires. Argentina.

Paieškau Draugių

Aš, Petronė Karaliūtė-Dapkū- 
nienė, paieškau savo jaunystės 
draugių Amerikoje: Onos žob- 
rytės ir Onos Ražaičiūtės iš 
Ašuklės kaimo. Pagal vyrus pa
vardžių nežinau. Jos pačios ar

pirmininkas, Lietuvos dele- • atsidūrus, kitokios išeities 
gacijos Pavergtųjų Europos nėra, kaip tik parduoti na- 
tautų seime pirm. bei jos po- mus, nes nėra iš senųjų kam

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

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

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

“KELEIVIS”
€36 E. Broadvray, So. Boston 27, Maaa.

si patenkinti. 83 adresais bu
vo išsiųsta 2,443 doleriai pi
nigais ir penkiolikai šeimų 
rūbų paketai. Balfas dar 
siunčia per 150 egz. įvairių
laikraščių lietuviams į Vo-į 
kietiją ir vieno kito neturtin-' 
go lietuvio prašymu buvo iš- ‘ 
siųsti naujų medžiagų siun
tiniai į Lietuvą ir Sibirą. tai: o gerų knygų, ypač mal- 
Lietuvių už geležinės sienos} daknygių, ten kaip tik la- 

•alpa Į blausiai trūksta ir iš ten dau-
J Lietuvą, SSSR ar Lenki

ją neverta siųsti pinigų. To
dėl Balfas šalpos pinigų į 
ten beveik ir nesiuntė, bet 
stengėsi šelpti medžiagų ar 
rūbų siuntiniais, o Lenkijon 
dar galima ir buvo pasiųsta 
lietuviams ligoniams 48 
vaistų siuntiniai. Sausio-ko
vo mėnesiais buvo išsiųsta
’per sieną..........
tiniai apie
vertės. Beveik visi tie siun
tiniai buvo sudaryti Nevv 
Yorke.

Dėl didelio darbo ir ne
mažų pasiuntimo išlaidų da-

*“ iš viso 343 siun- 
13,000 dolerių

Kinderis, žinomas duonke- Kurilos orkestrui grojant, tę-! prašoma atsiliepti
sis iki vėlumos. 1 •' M “'Kuonė Dapkūnas
— ----------------------------------—— 4209 Euelid A ve.,

Išsigando kaip šlėkta kiškio. Baltimore. Md. (17)

pis.
J. Krasinskas

Nėra didesnio skausmo už 
meilėje kilusį, nėra didesnės 
meilės už skausmuose subren
dusią.

Putinas

giausia prašo.
Direktorių suvažiavimas

Š. m. balandžio 20 d. 10 
vai. ryto šaukiamas direkto
rių suvažiavimas, kuriame 
bus svarstomos nuolatinės 
lietuvių šalpos problemos. 
Suvažiavimo metu planuo
jama pagerbti ilgametį Bal
fo pirmininką kan. dr. J. B. 
Končių, neseniai pakeltą į 
prelatus.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

KELIAUK PER 

C OSMOS

bar galima panaudoti šalpai, Pakalbinkime draugus, 
tik gerai atrinktus rūbus, o į mynus ir pažįstamus užsisa* 
Lietuvon ar į SSSR galima ^y*» “Keleivį." Kaina 
siųsti tik naujas medžiagasAam» penki doleriai.

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

l LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTU EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite gimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

T)ėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

1 COSMOS TRAVEL 
BUREAU

46 W. 45 St., New York 36, N.Y. 
Tel. H 5-7711

SUSIVIENI.I1MAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuviu 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- 
ternalinę 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 apdraudą 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.

I
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STASYS LIEPAS

Jis dainuos Bostono Mišraus 
Choro koncerte gegužės 5 d. 
3 vai. po pietų So. Bos-tono 
aukšt. mokyklos salėje.

Šį šeštadienį LDD 21 kp. 
kortų vakaras

______ 1i
Ši šeštadieni, balandžio 

20 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Darbininkų Diaugijos Bos
tono 21 kuopa rengia kortų 
vakarą. Parengimas bus 
Sandaros salėje, 124 F St., 
So. Eostone

Rengėjai šiam vakarui su- 
elkė daugiau dovanų, negu 
paprastai, todėl ir dėl dova
nų ir dėl gerų vaišių verta į! 
a'-en: imą atsilankyti, ne

kalbant jau, kad jei liks do
leris kitas, jie bus sunaudoti 
kultūriniams reikalams.

Visi maloniai kviečiami! 
atsilankyti.

__________________
Dr. B. Matulionis lankėsi Į 

Kanadoje

NAl'JA ADVOKATĖ Lietuvoj, Sibire ir kitur i LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
yra daug mūsų tautiečių, ku- Į Gražų Lietuvos žemėlapį 

Piaeitą penktadienį mūsų rįe skursta ir kuriems mes Įgalite gauti Keleivio įstaigoj

Svečiai ii VVaterbury REIKALINGAS

Lvi kantatos viename 
koncerte

Dr. Balys Matulionis iš
Wallum Lake R. I., Velykų j
šventes praleido pas savo: Kjziioriaus juuauo dukterj if žentą Kanadoje | 

Gaidelio dvi kantatos bus at- HaHfax mieste.
Kompozitoriaus Juliaus 

aidelio dvi kanta 
liekamos Bostono Lietuvių 
Mišraus Choro metiniame | 
korceite gegužės 5 d. So. 
Bostono Aukštesniosios Mo
kyklos salėj (Thomas Park).

Keturi solistai atliks solo 
partijas. Tai tikrai retas įvy
kis, kur vieno koncerto me
tu būtų atliekamos net dvi 
kantatos.

M inės Daukša ir Mažvydą

Kultūriniame Subatvaka
ryje, kuris įvyks šį šeštadie
nį balandžio 20 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės S-gos namuo-: 
se, So. Bostone, bus pami
nėti mūsų rašytojai Mykalo-! 
jus Daukša ir Martynas Ma
žvydas. Apie juos kalbės K. i
Jonaitis iŠ Worcesterio, 0 J.! Jis dainuos Bostono Mišraus 
Jašinskas paskaitys ištrau- Choro koncerte gegužės 5 d. 3

Marija L. šveikauskienė iš
laikė Massachusetts valsty
bini js egzaminus ir gavo 
teisę verstis advokato bar
bu. šių metų balandžio 24 
dieną visi naujieji advoka
tai bus prisaikdinti vyriau
siam teisme, šveikauskienė 
buvo baigusi teisės mokslus 
Lietuvoje, bet nuo 1936 m. 
išvažiavo su vyru į Angliją. 
Ten gimė jų dvyniai sūnūs. 
1946 metais šeima atvyko 
į Ameriką. Abu sūnūs bai
gė Harvardo universitetą ir 
dabar yra doktorantai ir 
dirba vienas Yaie universi
tete. kitas Columbia univer
sitete. šveikauskienė. išau
ginusi vaikus, nutarė pati 
vėl mokytis ir trejus metus 
lankė Boston College Law 
School. kurią sėkmingai bai
gė pernai vasarą. Dabar iš
laikė valstybinius egzami
nus ir Įgijo teisę verstis tei
sininkės darbu. Naujoji tei
sininkė atidarys savo rašti
nę 8 Belgrade Avenue. Ros
lindale. Boston 31, Mass. 
Tai yra Roslindale Sąuare, 
Masouic Building antrame 
aukšte, virš First National 
Bank of Boston. Telefonas: 
FAirview 5-4250.

kas iš jų raštų.
Po programos kavutė.

vai. popiet So. Bostono aukšt.
mokyklos salėje.

29 METŲ SUKAKTUVIŲ, METINIS 

LIETUVIU RADIO KORPORACIJOS

įstaigoje lankėsi senas mū- gaiįme pagelbėti. 1 ūkstan-
sų skaitytojas Jonas Budzi-( j šaukiasi mūsų pagal- 
naudus iš Waterbuno irib<)s padįkimejiems ateiki i 
jo svainis Vladas Janusau-! susirinkim, pasitarti, 

suko atsinaujinti prerume-i kaip ta pagal ją genau >uoi
įatą, nusipirkti knygų ir ap- gamzuoti. 
lankt' ti senąjį Tėvą. Sve
čiai praleido Velykas savo 
giminaičių Subatke. ičių šei
moje So. Bostone.

A. Andrulionis
piimininkas

P austas Kirša

uz 50 centų.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Spaustuvėje darbininkas
Su patyrimu, arba gali išsimo-

I kyti darbo. Kreiptis asmeniškai 
‘ar laišku į “Keleivio” admini- 
jstraciją šiuo adresu:
į 636 Broadway, So. Bostone

ir krautuvė įvairių prekių,
priderintų siuntimams, pra- DOVANOS I LIETUVĄ
neša, kad pagal naują cent- c. , . . . ..• ii C c o Siųskite dovanų siunti-ro susitarimą su U. S. o. K. . ... ....i mus giminėms į Lietuvą per 

VNESHPOLSYETORG į mūsų įstaigą. Siuntiniai nu-
įstaiga bus priimama užsa-, eina tvarkingai ir be trukdy- 
kyrnai sumokant vietoje nu.! mosi. Neužmirškime gimi-

Ioetas į austas Kirša jau. statytoji suma ir gavėjas ir draugų Lietuvoje.
-------- v kuris laikas serga,—kenčia | gaus užsakytus daiktus, ku-

Balio Bostono I 7-tas sky- nuo s.os žiemos in.luencijos j rįe įus aprūpinti dalimis ir 
liūs šaukia visuotinį narių pauarinių. Ati tuo, dar jam taisymu, pav. automobiliai,

Lietuvi, padėk lietuviui!

Į susirinkimą balandžio 24 d. teks kiek lovoj pagulėti.
Į (po Atvelykio trečiadienį) Les linkime poetui grei- 
7:30 vai. vak. Lietuvių Pil. čiau ligą Įveikti ii vėl grįžti 
Diaugijos salėj. į fcostoniškių bičiulių tarpą.

t n

SUFFOLK D0WNS
OPENS MONOAY. APM.'22

• NEW Giand Entiance

• MEW Laigė Caieteria
in Grandstand

• BEAUTIFUL Clubhouse
Tiockside Dining

NEW
• TWO Madera Escalatoa

to Mezzanine
• DELUXE Panorama View

Box Seats
• NEW F r ont Paddock and

W alk m g Bing
• COMPLLIELY gkzss enclosed. heated and ventilated Ior your comlart

•10 RACES • FIRST POST 1:45.
Co-feature Operung Day: TWO $5000 Allowar.ce Races. Daily Double 
closes L40. Twm Double 5th, 6th, 7th and 8th Races. G r and s: and $1 50 — 
Clubhouse $2.50. incl. tcx. i C, 000 free seats. 14 minutes via MTA — ample 
parking. 10 races opemng day, also Saturdays and Hckday*. 9 races 
other day s, inci. Turi Racmg.

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
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai, 

i Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubus.

j Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T reč iad ien iais—u žda ra

415 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

! padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

I NAUJOJOJ ANGLIJOJ _

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADUAY. So. Boston 27, Mass.. Te’. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji jvairūs daiktai ir nekonservuotas mais+as. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tų pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 

Balandžio 10 d. mirė Dor-i siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata-

Mirė Myk. Virbalas

chesteyje gyvenęs Mykolas .. . , . .. .... , , . .5 , . , _ i Iš toliau siųskite siuntinius n\ Il balas, kuris sį rudenį bu-. tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir

Pak&lbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa 
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

I Telefonas: A N 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan
i*

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

nrįsi • J Pn^iknrnin• * CCV VCIV V t » »vw-_r
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. '• 
Vakarais iš anksto susitarus J

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

1 Tei. AV z-4o2o

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maas.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

L
mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- 
ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,

tų baigęs 90 metų amžiaus. greičiausiu laiku.
Velionis nuo jaunų dienų Galima siųsti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- 

1 ilri mii-tifčc T iotiiviu < rios dydis yra 14” x 13” x 20” colių. Oro paštu galima siųsti iki 22 svarų., iki mirties ouvo Lietuvių įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai i
Socialdemokratų Sąjungos VISI SIUNTfiJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ ĮSTAIGA SĄžININ- 

m iklairU ir 1‘ GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
piiKiau&e n Lde SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: IONAS AIMiMoNIS

narys,
TALENTU POPIETIS ir GRAŽUOLES;tuvi« L)aibinink4 D,aupjai-* i \ elionis Mykolas buvo la-

MISS LITHUANIA 0F N. E.“ BALIUS Į bet ir senatvėje, kai jau ne- j
begalėjo lankyti susirinki
mų, vis dar jautė pareigą už
simokėti duokles ir atvyk- 

Į davo į “Keleivio” raštinę, 
ir įteikdamas pinigus prašy
davo juos atiduoti organiza
cijoms ir už laikraščius. To
kių pareigingų ir susipratu
sių organizacijos narių ne
daug teturime, tokiais žmo
nėmis rėmėsi senosios LSS 
gyve veikla Amerikoje ir to- 

• kių žmonių vis labiau pasi- 
! gendame.

Velionis Mykolas paliko 
vieną dukterį ir sergančią 
seserį, kurioms reiškiame 
gilią užuojautą. Turėjo ve
lionis ir daugiau giminių, 
bet jie jau vra išmirę.

J. D.
Nauja Moterų Klubo 

vadovybė

99

Rengiamas

Atvelyky, Sekmadienį BALANDŽIO 21
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE

368 VV. Broaduay, trečias aukštas
PROGRAMA:

1. —Talentai

2. — Filmai: “Paminklinis Kryžius” lietuviškas spalvuotas 
filmas su komentarais parodo, kaip Nevv Haveno lietuviai 
statė kryžių lietuviams žuvusiems Sibire ir kovose už Lie
tuvos laisvę atminti, ir kiti filmai.
3. —Susipažinimas su gražuole “Miss Lithuania of N. E.”

—panele Diana Kaučyte.
4. —Šokių kontestai—“Mamės ir Papės” polka, Jaunimo

polka, valsas ir tango. ?

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

l PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Aukšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 61201

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
2S7 Coneord Rd„ BiHerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

{Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
J kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
Į mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 

reikalais }* Visais insurance
| kreiptis:
♦ BRONIS KONTRIM

Justice thePeace—Constable
598 E. Broad way

So. Boston 27, Mass.
! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 }
i _____________ _______ i

E Dažau ir Taisau J
► ... 3
► Namus iš lauko ir viduje. * 
k Lipdau popierius ir taisau*

Bostono Moterų Klubo 
kovo 31 d. išrinktoji vado
vybė savo pirmajame posė
dy balandžio 7 d. šitaip pa- 

j siskirstė pareigomis: pirm. 
• Lidija Čepienė, vicepirm.

Programa prasideda 4-tą vai. po pietų punktualiai l Angelė Yakauzienė, sekr.
į Elzbieta žižniauskienė, ižd.

Dovanos duodamos už: Tris geriausiai pasirodan
čius talentus, už penkis gražiausius margučius, atneštus į 
parengimą ir už šokių kontestus.

Skanūs valgiai parduodami nuo 3 vai. p. p.

The Apothecary

Šokiai nuo 7-tos iki 11-os vai. vakaro. Gros ŠMITO 
orkestras

įžanga suaugusiems $1.00 įskaitant mokesčius. 
Vaikams .............. •• 50 centų

Magdalena Lendraitienė, 
koresp. Juzė Lapšienė.

Praeitais metais klubo pii^ 
mininkė buvo Paulina Kal- 
vaitienė.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

į 220 Savin Hill Avė.
► Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854
ve v v vv »m «»»»»* v

4
3

Charles J. Kay ■
LIETUVIS J

Plumbing—Heating—Gas—Oil
License No. 4839 

J Gazo šilimą permainyti S265
Telefonas: CO 5-5839

112 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

iaeefcasfcee* *********

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
_JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokiu geležies daiktai

■ m




