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60-TIEJI METAI

Sev. Sąjunga nereikalinga 
Azijos-Afrikos konferencijoj

Azijos ir Afrikos valstybės šaukia savo antrąją kon
ferenciją. Jos tikslas sutelkti visas jėgas prieš kolonializ
mą ir aptarti kitus opius reikalus. Raudonoji Kinija raštu 
įspėjo Azijos ir Afrikos valstybes, kad Sovietų Sąjunga 
nėra Azijos šalis, todėl ji neturinti toje konferencijoje da- 

oavs ji aqXsnvuAa so8unffcę fųotaog ądai|is)v įv> j *i)n«AX| 
paaiškinimą išsiuntinėjo irgi visoms Azijos ir Afrikos 
valstybėms.

Tokių tikslų konferenci
joje. jeigu tie skelbiami tiks
lai nėra tik apgaulinga iš
kaba, neturėtų būti vienos ir 
komunistinei Kinijai, kuri 
šiandien tapo taip pat impe
rialistine valstybe.

,VOW FROM THAT FIRE CAN TRILY^/ '
r I

Ten pažodžiui pasakyta: 
"Kiekvienas išsilavinęs 

žmogus žino, kad Sovietų 
Sąjunga yra ne tik viena iš 
didžiausių Europos valsty
bių, bet ir viena iš didžiau
sių Azijos valstybių. Sovietų 
Sąjungai tenka apie 40% 
Azijos teritorijos- Azijinė 
Sovietų Sąjungos dalis be
veik dvigubai didesnė už vi
sos Kinijos teritoriją.“

Bet Sovietų Sąjunga savo 
pareiškime nutylėjo, kad jos 
valdomos žemės Azijoje yra 
iš kitų tautų ir buvusių vals
tybių atimtos. Sovietų Są
jungas yra užgrobusi ir Ki
nijos didelius plotus.

Sovietų Sąjunga, vesda
ma dar carinės Rusijos im
perializmo bei kolonializmo 
politiką, ir naujaisiais lai
kais užgrobinėja svetimas 
tautas, neva siekdama jas 
"išlaisvinti“ iš svetimųjų 
jungo. Iš tikrųjų gi ii tik už
deda toms tautoms savo 
naujosios baudžiavos jungą, 
kuris yra net daug sunkesnis 
už senąjį carinį.

Azijos ir Afrikos šalių 
konferencijos tikslas — su
telkti jėgas prieš imperializ 
mą ir kolonializmą. Tai tu
rėtų būti ir prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri dabar yra šių 
negerovių aiškiausia atsto
vė. Bet veidmainingoji so
vietų vyriausybė savo rašto 
pabaigoje sako, kad ji—

’nenusiipnins savo pa
stangų kovoje dėl taikos ir 
visiško tautų išvadavimo iš 
kolonialinės priespaudos bei 
visų priklausomybės nuo už
sienių formų..-“

Jeigu tas Sovietų Sąjun
gos pareiškimas būtų ne po
litinė veidmainystė, tai pir
miausia ji pati turėtų išva
duoti Pabaltijo valstybe

Nikitos viešnagė 
pas arabus

Sovietų Sąjunga savo pa
skolomis. specialistais ir sta
tybos priemonėmis Padėjo 
Egiptui įrengti ant Nilo upės 
didžiulę užtvanką, vakarie
čiams atsisakius tą darbą 
finansuoti.

Dabar ties Assuano pir
mąją tos sistemos užtvanką 
baigus. į jos atidarymą buvo 
pakviestas Nikita Chruščio
vas. Jis išsiruošė net 16-kos 
dienų kelionei į arabų kraš
tus.

Iki šiol dar niekas iš va
dovaujančių sovietų politi
kų arabų pasaulio nelankė. 
Bet užtat arabų nepamiršo 
Kinijos komunistai, ir jų mi
nisteris pirmininkas Chou 
En-lai buvo aplankęs ir E- 
piptą, ir Alžeriją ir kt. kraš
tus. siekdamas sustiprinti 
savo įtaką ir, kur tik galima, 
išstumti iš pozicijų sovietus.

Dabar atėjo Nikitos eilė-
Egipte jis priimamas la

bai iškilmingai, lyg tuo būtų 
norima parodyti, kad Chruš
čiovas mielesnis už Chou 
En-lai. Bet šis "garbingas“ 
svečias, matyt ten nėra la
bai saugus, nes. be egiptie
čių policijos, jis dar saugoja
mas 200 savų sovietinių sau
gumiečių.

Tenka pastebėti, kad nors 
Nasseras jau nuo seniau 
diaugaujasi su Maskva ir 
savo krašte įsivedęs vien
partinę sistemą, bet komu-
nistų partija ten yra užda- 

Lietuvą. Latviją ir Estiją— ,-yta.
iš savo kolonializmo. Kodėl Statant šią laukams drė- 
ji iš ten neatitraukia savo Rjnti skiltą užtvarką. žuvo 
kariuomenės? O ir kitoms 227 darbininkai, kurių tarpe 
pavergtoms tautoms, kaip g rusai.
Kaukazo. Sibiro. Ukrainos —--------------------------
bei Gudijos turėtų taip pat BAISI NELAIMĖ 
leisti laisvai dėl savo ateities
pasisakyti. Tik tada ji turė
tų moralinę teisę kalbėti a- 
pie tautų draugystę, savitar
pio paramą bei pagalbą ko
voje dėl tautų laisvės.

O dabar Azijos ir Afrikos lių. 
šalių konferencijoje Sovie- Dabar

Viršuje pašto ženklas, kuris pasirodys gegužės 29 d. nužudyto prezidento John 
Kennedy gimimo 47 m. sukakčiai atžymė ti. Apačioje valstybės paskolos $75 lakš
tas su John Kennedy atvaizdu.

Odesoj užmigdyti 
JAV karo atstovai

Lėktuvas, skridęs iš Sto- 
ckin. Cal.. į San Fransisco, 
staiga nukrito ir žuvo 44 ke
leiviai. Jam San Francisko 
pasiekti liko tik apie 40 my-

tyrinėjimai rodo, 
tų Sąjungai ne vieta daly- kad lėktuvu skridęs vienas 
vauti. Ta konferencija ture- gerai apsidraudęs ir gink- 
tų ją pirmąją pasmerkti dėl luotas keleivis, kuris žadėjęs 
vedamos užgrobimų politi- nusižudyti. Manoma, kad jis 
kos. i galėjęs nužudyti pilotą.

GAMTOS PABAISA 
MICHIGANE

KULTŪRINIŲ MAINŲ
PAVĖSY

P. Viename ruoštasi kėsintis 
į HcNamaros gyvybę

Pietų Vietname nesiseka ne tik fronte. Kėsintas! į 
McNamaros gyvybę. 25 mylios nuo Saigono užsidegė 
transportinis lėktuvas. Ugny žuvo 9 amerikiečiai ir šeši 
vietnamiečiai kariai. Nušauti keli vairuotojai, vežioję 
amerikiečius.

H. Trumaui ~ 
sukako 80 metų

Trys JAV ir vienas Ang
lijos karo atstovai (atta- 
ches) atsilankė Odesoje. Jie 
ten vaišinami pajuto didelį 
snaudulį. Spėjama, kad į 
valgį buvo įdėta miego mil
telių ar kitų nuodų. kad. 
jiem užmigus, būtų galima 
smulkiai iškrėsti jų daiktus 
ir patikrinti ar nėra ko nors 
sušnipinėję.

Dėl to įvykio JAV ir Ang
lijos vyriausybės įteikė So
vietų Sąjungai protestą ir 
pareikalavo įvykį ištirti- Kol 
kas dar jokio pasiteisinamo 
atsakymo negauta.

Įdomu tai, kad šis įvykis 
buvo dar kovo pabaigoje, 
bet spaudoje apie tai iki šiol 
buvo nutylėta. Gal nenorėta 
pakenkti "geriems santy
kiams.“

Jau ir seniau JAV karo 
atašė buvo minios užpulti 
Leningrade, vėliau Tūloj, ir 
jie buvo apšauKiami šnipais. 
Matyti, visa tai, kaip ir šie 
miego milteliai, buvo pačios 
sovietų vyriausybės suorga
nizuota.

KUBOS "SPECIALISTAI“ 
ARGENTINOJ IR KITUR

Michigano valstybę nu
siaubė didžiulis tornadas. 
Apie 600 žmonių buvo su
žeista, 10 užmuštų ir daugy
bė liko be pastogės- Padary
ta apie 8 miiionai dolerių 
nuostolių.

Daugely vietų nuo to tor
nado nustojo veikti elektros 
stotys, dujų tiekimas, susi
siekimas.

Mažesnių viesulų buvo 
Nebraskoj, North ir South 
Dakotoj ir kt Pereitą savai
tę net N. Anglijoj buvo skel
biamas tornado pavojus, y- 
pač Worcesterio sričiai.

JAV Guontanamo karinėj 
bazė žuvo penki jūreiviai, 
užėję ant bazę saugojančio 
minų lauko.

Maskvoj jau iš seniau vei
kė JAV žurnalo Times a- 
gentūra su savo korespon
dentu. Tas žurnalas buvo ii 
vietos gyventojų pasiekia
mas. Jame yra ne tik daug 
žinių iš Vakarų pasaulio, bet 
kaltais ir kritiškų pastabų 
apie sovietini gyvenimą-

Tas nepatiko sovietų sa- 
vigyroms. ir už straipsnį a- 
pie sunkią sovietų ūkinę pa
dėti agentūros korespon
dentą I. Senkerį ištrėmė, o 
agentūrą uždarė.

Taigi, "kultūriniai mai
nai“ su sovietais tegalimi 
tik tol. kol tylėdamas priimi 
jų propagandinę prekę ir gi
ri jų melo pasaulį.

Buv. prezidentas H. Tru- 
manas susilaukė 80 metų 
amžiaus ir dar tvirtai jau
čiasi ir yra linkęs pagal sa
vo būdą pajuokauti-

šia proga reikia prisimin
ti. kad jis įgyvendino Mar- 
shalo planą, kuriuo buvo at
statytas po karo sugriautas 
Europos ūkis, jis nepabūgo 
pradėti šaltojo karo, išstūmė 
sovietus iš Persijos, suorga
nizavo ginkluotą pasiprie
šinimą komunistams Korė
joje ir buvo daugelio kitų 
žymTų istorinių j vykių kūrė
jas ar liudininkas.

Trumanui prezidentau
jant. buvo leista ir tūkstan
čiam paskutiniojo pasauli
nio karo tremtinių atvykti 
į JAV.

Sukaktis proga H. Tru- 
manas buvo iškilmingai pa
gerbtas senate ir paprašytas 
pasakyti žodį. Bet jis susi
jaudinęs drebančiu balsu 
atsisakė kalbėti, tepareikš- 
damas: "Retai kada su ma
nim taip atsitinka. Šito priė
mimo niekad nepamiršiu.“ 
Ir nutilo.

Prez. L. Johnsono 
prakalbų kelionės

Argentinos policija vie
noje vietoje užtiko "revoliu- 
coinierių“ lizdą. Rasta iš 
Kubos atgabentų ginklų ir 
sprogstamosios medžiagos.

Kuboje jau kuris laikas 
veikia speciali mokykla to
kiems sabotažninkams ruoš
ti. Iš čia jie gabenami į įvai
rias Pietų Amerikos valsty
bes- Dauginusia triukšmo 
jie buvo sukėlę Venezueloj.

Guido Magnone sumanė užlipti ant Eifelio bokšto (Pa
ryžiuje). kuris yra 1,056 pėdu aukščio. Kol jis savo 
tikslą pasiekė, užtruko 5 valandos.

Prez. L. Johnsonas jau. 
kuris laikas keliauja po! 
kraštą su pranešimais- Jis 
jau viešėjo Virginijoje. N. 
Carolinoje. Georgijoje ir kt. 
Daugiausia jis lanko tas vie
tas. kur daugiau skurdo, y- 
pač kur seniau klestėjo ang
lies kasyklos, o dabar darbų 
nėra. Savo kelionėse prezi
dentas aiškina gyventojams 
aktualiausias šių dienų vi
daus gyvenimo problemas, 
kalba apie reikalą kovoti su 
skurdu, apie pensininkų rei
kalus, medicinos pagalbą, 
apie teisių lygybę ir ateities 
JAV pažangą.. Jis visur gy
ventojų gausiai ir entuzias
tingai sutinkamas, tik jo į- 
vairių pagerinimų įstatymų 
projektai senate ir kongre
se uždelsiami ir dauguma tų 
geiųjų idėjų dar neįkūnyta.

SOVIETIJOJ KVOTA 
ŽYDŲ STUDENTAMS

Indianos prof. N. De Witt 
įrodo, kad Sovietų Sąjungo
je į aukštąsias mokyklas žy
dų studentų priimamas ribo
tas skaičius — 3.32%.

Caro laikais buvo 5-10%.

Padėtis P. Vietname, ma
tyt, nėra gera, kad krašto 
apsaugos seekretorius Mc
Namara trečiadienį vėl ten 
skrenda. Paskutinį kaitą jis 
ten buvo vos prieš 6 savai
tes- Ten atskris ir jungtinio 
štabo viišininkas gen. Tay
lor. Šį kartą McNamara ne
lankys fronto, bet Saigone 
tarsis su įvairiais pareigū
nais.

Laukdami McNamaros at
vykimo. komunistai Saigo
ne įuošėsi išsprogdinti tiltą, 
per kurį turėjo važiuoti at
vykęs McNamara ir amba
sadorius Lodge. Suimti du 
vietnamiečiai prisipažino, 
kad jie. pagal įsakymą, no
rėjo iš anksto oasiruošti til- 
tą išsprogdinti tada. kai per 
jį važiuos McNamara.

Taes tiltas yra tarp miesto 
ir aerodromo, tai būtų nu
kentėję ir daugiau žmonių, 
krašto apsaugos sekretorių 
lydėjusių, tarp kurių, kaip 
sakyta, ir Amerikos amba
sadorius.

Nepasisekimai kovoje su 
komunistų partizanais vėl 
kelia reikalą ieškoti naujų 
kovos būdų. siekiant atkirs
ti priešą nuo Šiaurės Vietna
mo tiekimo bazių. Bet tada 
jau tektų išplėsti karo veiks
mus ir į šiaurės Vietnamą, 
o tai gresia jau platesnio 
masto karu. kurio ir ameri
kiečiai nenorėtų. Bet kokie 
nors nauji sprendimai turės 
būti padaryti, nes ir krašto 
apsaugos sekretorius ..eva- 
žiuoja ten tik "pasižmonėti-4*

Be to, reikia neužmiršti, 
kad šiemet yra rinkiminiai 
metai, taigi ir valdančiai 
partijai reikia bent vieno di
desnio ir efektingesnio lai
mėjimo ir užsienio politiko
je. kuris galėtų atitinkamai 
pakreipti ir rinkikų simpati
jas. o tuo pačiu ir balsus.

RYTŲ AFRIKOS 
UNIJA

Tanganykos prezidentui 
J. K. Nyerere pavyko susi
tarti su Zanzibaru ir suda
ryti uniją.

Dabar prez. Nyerere kal
bina Burundi. Kenijos ir U- 
gandos prezidentus dėtis į 
jau pradėtą kurti Rytų Af
rikos uniją.

Kenyja neabejojanti sios 
unijos naudingumu ir linku
si jungtis, Uganda laikosi 
kiek nuošaliau, o Burundi 
visai nerodo noro tokį klau- 

' simą svarstyti-
Aplamai, naujai įsikūru

sios Afrikos valstybės dar 
toli ligi broliško sutarimo.

1
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Sus karas ar taika?
Daug kalbama ir rašoma apie taiką ir visvien dažnai 

spėliojama, ar bus karas?

Ne pasauliniu mastu, bet siauresniu ir dabar karo 
veiksmų esama. Nepaisant visokeriopų taikos pastangų, 
Kipro saloje kaunasi dvi tautos. Vietname, padalintame 
i dvi dalis, eina partizaniniai mūšiai. Laose keistoka pa
dėtis: valstybė paskelbta neutralia, vyriausybė sudalyta 
koalicinė iš trijų grupių — neutralistų, antikomunistų ir 
komunistų. Deja. kiekviena tų grupių pasilaikė sau se
niau turėtas karines pajėgas, kurios grūmėsi dėl valdžios, 
ir dabar, kai tik koalicinėje valdžioje prasideda trintis, 
tuoj pat prasideda ginkluoti susidūrimai ir tarp tų armijų.

Tokie nesusipratimai, kaip Mongolijos užėmimas ir 
Kinijos pasistūmėjimas i Indijos žemes Įvyko lyg ir ne
pastebėti- Atsiminkime dar. kad Kongas neapsieina be 
tarptautinės kariuomenės priežiūros, o panaši padėtis yra 
ir Izraelio pasienyje,kur tik tarptautinės kontrolės atsto
vai dar šiaip taip pajėgia išdaboti taiką.

Ir visa tai dedasi tais metais, kada posėdžiauja Jung
tinių Tautų organizacija, kuri gvildena visuotinės taikos 
Įgyvendinimo klausimus. Jos pastangomis veikia nusi
ginklavimo ir atominių ginklų gamybos uždraudimo ko
misijos.

Iki šiol susitarta nedanti atominių sprogdinimų že
mės paviršiuje, vandeny ir ore. Tokią sutarti pasirašė Ang
lija, JAV ir Sovietų Sąjunga- Taigi atrodytų, lyg ir žybčio
ja taikos viltys.

Bet. deja. greta tų tariamai gerų norų bręsta ir priešiš
kos jėgos. Prancūzija pasigamino savo atominių bombų it 
prie jokios draudimo sutarties neprisideda. Ji siekdama 
politikoje sa vysto vumo. atominiais ginklais žada apgink 
luoti ir dali savo laivyno-

Spėliojama, kad po kelerių metų atominių bombų 
pasigamins ir raudonoji Kinija, nors. kilus nesusiprati
mams su sovietais, kiniečių pastangos šioje srity turėjo 
sulėtėti, negaunant iš bolševikų techniškos pagalbos.

Didžiosios valstybės gerai supranta, kad atominiai 
ginklai na lygiai pavojingi abiem priešininkų blokam, i' 
nuo jų pavartojimo susilaiko. Bet nėra garantijų, kad to
kiu pat šaltu protu ir apskaičiavimu vaduosis ir busimie
ji tų ginklų savininkai.

Ar pajėgtų Jungtinių Tautų organizacija naują ka
ro grėsmę sulaikyti? Mažų nesusipratimų atvejų jai tai 
kartais pasiseka, kylant dideliam konfiiKtui tar p didžiųjų 
jėgų ir JT gali likti belėgė.

Kol kas galima tikėti, kad tuo tarpu didelio pasau
linio konflikto dar nekils, bet mažų karo veiksmų. ypač 
tarp naujai susikūrusių valstybių, bus sunku išvengti-.

Amerikiečiams šiuo tarpu opiausias yra Pietų Viet
namo partizaninis karas, kurio galo dar negalima numaty- 

i Tas konfliktas net gali žymiai išsiplėsti. Bet vistiek ;

Egipte jau kuris laikas darbuojasi vokiečių atomo 
specialistai, ir tos šalies vadas visai neslepia, kad ruošias. 
Įsigyti atominių ginklų. Aišku, kad jie būtų nukreipti 
prieš Izraelį.

Bet ir Izraelis nesnaudžia ir rimtai ruošiasi apsiginti 
nuo arabų, kurie nuolat grasina žydus nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. Izraelio valstybė taip pat gaminasi raketas i* 
kitus naujausius ginklus perkasi dideliais kiekiais užsieny.

reikia turėti gerų vilčių.

HAMBURGO TEATRE 

ESTO BALETAS

(E) Hamburgo žinomas 
Deutscnes Theaterdėjo pa
stangas Įsigyti pastatymo 
teises Švedijoje gyvenančio 
esto kompozitoriaus Eduard 
Tubin bale uti”Kratt“. Tai 
būtų veikalo premjera Va
karuose. Estijoje baletas 
pirmą kartą pastatytas 1943 
m. kovo 9 d. Kompozitoriui 
dalyvaujant „Kratt“ antrą! 
kaitą buvo pastatytas 19621 
rn. Dorpato teatre.

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
HAMBURGE

(E) Latvių išeivių rengia
ma didelė Dainų šventė Į- 
vvks Hamburge rugpiūčio 5- 
8 dienomis. Jos metu ren
giami du pagrindiniai kon
certai : rugpiūčio 7 d- Įvyks

solistų vakaras, kurio metu 
bus pirmą kartą išpildomi 
latvių kompozitorių kūri
niai, gi rugpiūčio 8 d. numa
tytas jungtinis chorų kon
certas.

Norėdami aplankyti dai
nų šventę Hamburge, latviai 
jau užsisakė specialius lėk
tuvus JAV-se, Kanadoj, net 
Australijoje ir Anglijoje.

LATVIŲ GOPERIO 
VARDO PREMIJOS

(E) Neseniai laisvajame 
pasauly gyvenantiems lat
viams buvo padalintos gen. 
Goperio vardo premijos. Po 
500 dol. premijas gavo ra
šytojas Teodor Zeltinš (už 
apysakų rinkinį), muzikos 
prof. Talivald už Įvairius 
kūrinius muzikos srity. E- 
vald Sajevskis už scenos ir 
kostiumų eskizus.

rud-tiviS, SO. BOSiūH

Kubos vadai susikibę žygiuoja parade. Trečias iš kairės l'idel ('astro.

Kas kitur rašoma
TYSLIAVIENĖ. DEKSNYS 

IR MORKUS

Vienybės leidėjai V. Tys- 
liavienei Vilniuje buvo leis
ta pasi matyli ir su buvusiu 
pogrindžio veikėju, vėliau 
virtusiu išdaviku Jonu Deks- 
niu.

Lyg naivi būdama, ji ra
šo:

"Besikalbant su Jonu 
Deksniu, tuojau pamačiau, 
jog jis nėra joks kankinys. 
Žiūrėdama Į jo mėlynas a- 
kis, mačiau puikiai atrodan
ti vyrą. lyg iš tolimos kelio
nės atvykusi... Jisai apsiren
gęs tamsiai melsvu vilnoniu 
kostiumu (jo kaklaraištis 
netgi ne lietuviška juosta, 
kaip didžiuma vyrų tenai 
nešioja), ant kairės rankos 
spindi brangus laikrodėlis 
ir cigaretes rūko vieną po 
kitos-“

Kas abejojo, kad šitas iš
davikas bus gerai atlygin
tas? Tysliavienė patvirtino, 
kad kankiniu jis negali būti. 
nes pardavė savo sąžinę.

Tame pačiame Vienybės 
numeiy (18) Tysliavienė pa
sakoja ir apie kitą išdaviką 
Albiną Morkų, apie kuri iki 
to laiko nieko nežinojusi.

Su tuo renegatu V. Tyslia
vienė skaitytojus šitaip su
pažindina :

Po jo nuotrauka ji pati ar 
jos redaktorė parašė:

"Albinas Morkus, ALTo 
buvęs sekretoriaus padėjė
jas ir Naujienų redaktoriaus 
pavaduotojas. Jis dabar! 
laikraštyje Tėvynės Balsas 
rašo savo Įspūdžius, kaip 
mūsų veiksniai „vaduoja 
Lietuvą“ (Paskutinieji du 
žodžiai parašyti svetimženk- 
liuose, kad tuo būdu jiems 
būtų duota neigiama pras
mė).

O apie tuos Morkaus įspū
džius Valerija šitaip rašo:

„Tuose savo Įspūdžiuose 
Albinas Morkus daug faktų 
atskleidžia, kurie mums A- 
merikos lietuviams niekad 
nebūtų buvę žinomi, kaip 
ALTas „laisvina“ Lietuvą. 
Nors kiekvienu sakiniu jisai

Jie visi nori būti Panamos prezidentu, kurio rinkimai buvo gegužės 10 d. Kuris 
jų laimės, šiuo tarpu dar nežinoma.

šaiposi iš tų mūsų veiksnių 
posėdžių ir jų veiklos, bet
kiekvienas tuos Įspūdžius 
pasiskaitęs gali suprasti, 
kad Albinas Morkus neme- I
luoja. (Mūsų pabraukta— 
Kel. red.).

O ką Morkus rašo? Tai 
nesveikos vaizduotės ir gal
vosenos kliedėjimas. Tai 
bjauriausių pamazgų fonta
nas, pilamas ant mūsų poli
tinei veiklai vadovaujančių 
gaivu. Ant ju komunistai 
jau daug visokių nešvarumų 
vra išpylę, bet tokiu dvo
kiančiu. kokias pila Morkus, 
dar jie nebuvo gavę.

Ir štai V- Tysliavienė yra 
Įsitikinusi, kad Morkus ne
meluoja... Iš kur toks poniu
tės uolumas padėti Morkui 
nešioti kacapų pamazgas? 
Iš kur toks greitas pasitikė
jimas ir patikėjimas tūlam 
Morkui? Žinoma, bendri 
siekimai žmones kaltais 
greitai suartina..- Reiškia, ir 
čia toks atvejis.

KAIP VIENYBĖ KITŲ 
MINTIS IŠKRAIPO

Praeitame numeiy davė
me ištiauką iš Vienybės. Ją 
čia pakartosime:

„Kun. Jankus Vienybės 
leidėjai telefonu pranešė, 
kad Rūta Lee-Kilmonytė at
šaukiama iš dalyvavimo Pa
saulinės parodos lietuvių 
programoj- Ir tai, esą. daro
ma tik todėl, kad Rūta Lee 
lankėsi Lietuvoj.“

O kaip iš tikrųjų buvo. su
žinome iš paties kun. Jan
kaus rašto, išspausdinto 
Darbininko gegužės 1 d. lai
doje :

„Netiesa ir tai, kad „kun 
Jankus Vienybės leidėjai te 
lefonu pranešė, kad Rūta 
Lee Kilmonytė atšaukiami 
iš dalyvavimo Pasaulinės 
parodos lietuvių programo
je“. Faktas buvo tokis: Vie 
nybės leidėja pati skambinc 
kun. L- Jankui ir pareiškė 
kad tik jos nuopelnas, je 
lietuvių programai vado
vaus Rūta Lee. Kun. L Jan 
kus Į tai atsakė, kad kaip tik 
dėl to komitetas Rūtos gal: 
ir nepriimti. Vienybės leidė

ja tada pagrasino kun. L. 
Jankui, kad ji tokiu atveju 
paskelbs „skuodiškių atsi
šaukimą prieš kun. L- Jankų 
N. Y. Times, ir padėjo tele
fono ragelį, pati nutraukda
ma savo pasikalbėjimą.“

Matote, kaip Vienybės 
damos moka kraipyti kitų 
mintis. Tuo nėra ko stebėtis, 
nes jos turėjo progos šio me
no pasimokyti pas tikrus tos 
srities virtuozus.

Dar apie Valiuko ir Co. 
rezoliucija*

Skaitytojai žino. kad Los 
Angeles mieste yra vyrų. ku
rie išsijuosę rūpinasi, kad Į 
kongresą būtų Įnešta ku^ 
daugiau rezoliucijų, reika
laujančių Įpareigoti prezi
dentą Pabaltijo pavergimo 
klausimą iškelti Jungtinėse 
Tautose.

Naujienose dr. P. Grigai
tis yra nekartą tą sumany
mą visiškai sukritikavęs, to
dėl tų rezoliucijų šalininkai 
ji taip pat nekartą smarkiau
siai už tai puolė.

Neseniai davėm ištrauką 
žymaus tautininkų veikėjo 
Vinco Rastenio straipsnio, 
išspausdinto Dirvoje. V- 
Rastenis taip pat Įrodo, kad 
Valiuko ir kitų minėtų rezo
liucijų puoselėtojų pastan
gos yra be prasmės.
. Dirvos nr. 51 V. Rastenis 
paliečia tų rezoliucijų turinį 
ir daro šitokią išvadą:

„Kai toks siūlomas rezo
liucijų turinys, tai sumany
mą iš tikrųjų derėtų ne rem
ti. o prieš jį veikliausiai pro
testuoti : ne iš esmės, o spe
cialiai dėl projektų teksto... 
Jeigu tačiau apsiribojama 
skeptišku tylėjimu, tai tik 
todėl, kad atrodo, jog nėra 
pavojaus tiems rezoliucijų 
projekto žodžiams tapti kū
nu.“

SALOMĖJA
NEPASIDUODA

Laisvoji Lietuva nr- 9 ra
šo. kad Tautinės S-gos New 
Yorko 1 skyrius norėtų nu
sikratyti Salomėjos Narkė- 
liūnaitės, Vienybės redakto
rės. bet negali. Esą. Įstatai 
draudžia išbraukti narius, 
todėl, centrui patarus, nutar
ta prašyti „Salamutės, kad į 
jinai pasiaukotų sąjungos
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” Vienybininkai ” Ukrainos
išeivijoj

Savaitraščio Vienybės pa- 
sinešimas pataikauti Lietu
vos okupantui ir megzti su 
juo kultūrinius ryšius nėra 
Vienybės išradimas. Tas, 
planas jau seniai Kremliaus 
sumanvtas ir tarp kitu tautu 
išeivijoje išbandytas, tik iki 
šiol neprigijęs.

JAV ukrainiečių šviesuo
menės tarpe taip pat atsira
do neskaitlinga grupė, pa
linkusi pritarti esamai Uk-Į 
rainos padėčiai. Juos džiu
gina kai kurie kultūros ir ū- 
kio srity laimėjimai ir tai į 
skatina juos ieškoti bendra
darbiavimo su to krašto 
mokslo Įstaigomis bei s|>or- 
to organizacijomis ir šiuos 
savo sovietinius bendradar
bius kviestis Į JAV su savo 
menu, mokslu ar sportu pa
sirodyti išeivijos tarpe-

Esą. kaip ten bebūtų. Uk
raina yra sovietinė sąjungi
nė respublika, atseit, atski- 

‘ ras administracijos . iene- 
| tas. nors ir priklausomas nuo 
Kremliaus vedamos politi
kos. Sovietinė Ukraina tu
rinti net savo atstovą Jung
tinių Tautų organizacijoje. 
Taigi telieka tik dėti pastan
gas Sovietinės Ukrainos res
publikos teisėms praplėsti ir 
pasistengti sudalyti sąlygas, 
kad Ukraina turėtų užsieny 
savo pasiuntinybes.

Ukrainiečių išeivija ir jų 
spauda, tarp jų ir ukrainie
čių Susivienijimo organas 
„Svoboda“. tuos savus „vie- 

j nybininkus“ smerkia ir juos 
Į vadina chviliovistais-revizi- 
i onistais.

Juos ukrainiečiai kriti
kuoja beveik tais pačiais žo
džiais. kaip ir Keleivis mū
siškius. ieškančius progų su 
bolševikais pasibučiuoti.

Esą. tie revizionistai, da
bartinės Ukrainos padėties! 
šalininkai, užmerkia akis! 
prieš realybę ir nutyli tikrą
ją Ukrainos padėti. O ukrai
niečiai. kaip ir kitos sovietų 
pavergtos tautos, yra nutau
tinami. ir tas bolševikų užsi
mojimas yra daug platesnis 
ir gilesnis už buvusią carin- 
nės Rusijos rusifikaciją. Be 
to. Ukraina, kaip ir kitų pa
vergtų tautų žemė. yra rusų 
planingai kolonizuojama. Iš 
Ukrainos ypač iškeliami vie
tiniai profesionalai ir jų 
vieton atvežami kiti — ru
sai- Taip siekiama sumažinti 
ukrainiečių tautinis atsparu
mas.

Ukrainiečių kalba val
džios Įstaigose yra atsidūru- 
si tik retos viešnios padėty. į

Chvivilionistai-revizionis-; 
tai gi priekaištauja Ukrai
nos nepriklausomybės šali
ninkams ir laisvės kovoto
jams. kad šie smerkią viską, 
kas tik Ukrainoje vyksta, 
apie komunistinę Ukrainą 
kalba su panieka ir su Uk
rainos gyventojais nenorį 
palaikyti jokių ryšių, o tam 
nesą pagrindo. Mat. ir cari
nės Rusijos metais Ukraino
je buvo pasiekta daug kas 
teigiamo, tad kodėl dabarti
nėse Ukrainos politinėse są
lygose kažkuriose gyvenimo: 
srityse nesą galima rasti 
nieko teigiamo? Esą. genia
lios kūrybingos asmenybės

ir sunkiausiose gyvenimo 
aplinkybėse prasiveržia pro 
visokius varžtus, pasireiškia 
savais darbais ir net užbėga 
ateinančiom kartom už a- 
kių. Tokių pavyzdžių kupi
na visa žmonijos praeitis.

Žinoma, tai gražūs ir op
timistiški samprotavimai, 
bei juos šių dienų tikrovė 
kone visiškai užtemdo.

Ir U krainos laisvės šali
ninkai tai gerai supranta ir 
nesileidžia suvedžiojami to
kių svaiginančių kalbų.

Ukrainos išeivija palaiko 
ryšius su savo krašto gyven
tojais. bet vengia bet kokių 
santykių su Ukrainos val
džios Įstaigomis bei tos val
džios suorganizuotom drau
gijom. kurios tik vykdo bol
ševikų politiką ir įuošia uk
rainiečių tautos laidotuves.-

Antai, netolimoj praeity 
dar buvo ukrainiečių tarpe 
ir tokių, kurie, tokių propa
guojamų gerų noru vedami, 
sugrįžo Ukrainon, tikėda
mies ten savo tautai padėti. 
Bet kur jie šiandien? Tokių 
geių norų vyrai kaip Srup- 
nik ar Chviliov Ukrainos 
bado akivaizdoj patys nusi
žudė, kai Įsitikino, kad jo
kiais savo darbais ukrainie
čių tautai negali padėti, nes 
visur tik Kremliaus satrapai 
turi lemiamą žodi. Tokiomis 
pat Kremliaus pastangomis 
be žinios dingo ir visi kiti 
sugrižusieji.

Na. o kuo gali padėti Uk
rainai ir tas prie Jungtinių 
tautų organizacijos priskir
tas Ukrainos atstovas? Ar 
jis kada gali tarti teisybės 
žodi apie tikrąją Ukrainos 
padėti bei bent kiek kriti
kuoti rusų politiką? Nesą
monė. Juk jis atstovauja irgi 

i tik Kremliaus, bet ne Ukrai
nos kokiai nors atskirai poli
tikai.

Ukrainiečių „vienybinin- 
kų“. kaip ir mūsiškių, sie
kimas bendradarbiauti su 
pavergėju tepatarnauja tik
tai Kremliaus imperializ
mui. kurio tikslas yra visai 
toks pat kaip ir nacių—vie
na tauta, viena valstybė ir 
vienas vadas!

Tą revizionistų politiką 
pasmerkė ir keli buvę ukrai
niečių kongresai Washing- 
tone ir New Yorke.

TAUTŲ PROGRAMOS 
PASAULINĖJ PARODOJ

labui ir pati atsiribotų nuo 
bet kurios atsakomybės iki 
sekančio visuotinio suvažia
vimo.“

Kaip žinoma, lietuviai ten 
su savo dainomis ir šokiais 
pasirodys rugpiūčio 23 d. 
Kitos tautos taip pat turi sa
vo dienas, štai jos:

Gegužės 17 d.—vengrai, 
24 d.—graikai ir žydai, 31— 
aimėnai ir estai, birželio 7 
d.—anglai, filipiniečiai, gu
dai. čekai ir korėjiečiai, lie
pos 5 d-—latviai ir portuga
lai. 12 d.—turkai ir totoriai, 
19 d.—ukrainiečiai, 26 d.— 
kroatai, rugpiūčio 2 d.— 
lenkai. 9 d.—pakistaniečiai, 
16 d.—indoneziečiai ir ško
tai. 23 d.—lietuviai ir nor
vegai, 30 d—vokiečiai ir ru
munai, rugsėjo 6 d.—bulga
rai ir švedai. 13 d.—šešios 
Centrinės Amerikos valsty
bės ir airiai, 20 d.—prancū
zai. indai ir meksikiečiai, 
27 d.—Afrikos tautos, spalio 
4 d.—italai ir rusai. 18 d.— 
kinai ir ispanai.
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Iš pavergtos Lietuvos
Žemės ūkis nepasiekė 

prieškarinio lygio
Pavergtoj Lietuvoj buvo 

sušaukti Lietuvos kaimo ko
respondentai pagarbinti ir 
pašlovinti N. Chruščiovo, 
susilaukusio 70 metų-

Chruščiovas žurnalistus 
pavadino komunistų parti
jos parankiniais. Bet mano
te. kad tie spaudos darbi
ninkai dėl tokio jų pažemi
nimo užsigavo? Pagal "Tie
są“. jie štai kaip atsiliepė:

”Mes tuo didžiuojamės ir 
pasistengsime, kad komu
nistų partija mūsų asmeny
je — kaimo korespondentų 
asmenyje — turėtų patiki
mus padėjėjus.“

Tokiu pasididžiavimu ne
tenka stebėtis, nes tie kai
mo korespondentai yra tik 
iš pavadinimo, o iš tikrųjų 
jie yra etatiniai tarnautojai 
ir atlieka žvalgybininkų 
darbą, todėl Nikita-juos ir 
vadina komunistų partijos 
parankiniais.

Tas komunistų paranki
nių sąskrydis pasisakė, kari 
kompartijos Įpareigoti kai
mo darbo žmonės yra pasi
ryžę grūdinių kultūrų iš 
kiekvieno ha gauti 11-12 
centnerių. Lietuvos pasku
tiniais nepriklausomybės 
metais grūdų iš vieno ha bu
vo gaunama 12-14 centne
rių. Dabar siekiama cukri
nių runkelių iš vieno ha gau
ti 130-160 centnerių, o ne
priklausomybės metais jau 
buvo gaunama 183-195 cent
nerių.

Pagal komunistų Įparei
gojimą. kaimo darbo žmo
nės linų pluošto iš vieno ha 
turi gauti 2-5-3 centnerių.o 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais, arba. anot komunis
tų. buržuazijos metais, linų 
pluošto jau buvo gaunama 
iš vieno ha 3-4.4 centneriai.

Taigi žemės ūkyje komu
nistai dar vis tebesiekia tik 
to lygio, kuris nepriklauso
moj Lietuvoj jau seniai bu
vo pasiektas, o visam pasau
liui dar ginasi "didžiuliais4 
žemės ūkio laimėjimais.
Profesionalas melagis kitai}
ir negali elgtis.• _

Mūrinė Lietuva

Lietuvos nepriklausomy
bės metais buvo susirūpinta 
kaimo trobesius pradėti sta
tyti iš plytų. Buvo ir prie
šingos nuomonės, kai kurie 
Įrodinėjo, kad mediniuose 
namuose yra sveikiau gy
venti, negu mūriniuose. Štai 
Skandinavų kraštuose taip 
pat buvo nesiskubinta kai
mą sumūrinti.

"Tiesos“ nr. 101 straips
nyje "Kada Lietuva tapo 
tikrai mūrinė“ rašoma, kad 
dabar esą pagaminama ke
lis kartus daugiau plytų, 
čerpių ir kitų statybai reika
lingų medžiagų, negu se
niau. bet nutylima, kur ta 
medžiaga sunaudojama-

Pasirodo, kad statybinė 
medžiaga prašvilpia pro 
kaimą ir. Kremliaus pave
dimu, štai kur atsiranda:

"Mūsų statybinių medžia
gų pramonės produkcija ge
rai vertinama ir užsienio 
rinkoje. Tarybų Lietuvoje 
pagamintos plytos turi gerą 
paklausą Švedijoje, drena
žo vamzdžiais noriai naudo
jasi Suomijos ir Švedijos 
žemdirbiai.“

Kas pokario metais buvo

Lietuvoje, tie turėjo progą 
Įsitikinti, kaip okupanto mu
rinama Lietuva* —kiauri 
šiaudiniai stogai, iškrypu- 
sios pastatų sienos, neš kai
mo gyventojai negauna sta
tybinės medžiagos net savo 
namams pataisyti.

Lietuvos nusausinimo dar- Į 
bai užvilkinti dėl drenažo 
vamzdžių stokos, o Lietuvoj 
pagaminti tie vamzdžiai 
parduodami Skandinavijos 
"kapitalistams?“ Nenuosta
bu. naujas sovietinis rublis 
tapo bevertis, o Sovietų Są
jungos ginklavimuisi ir glū
dų užpirkimams reikalinga 
svetima valiuta, tai net is 
Lietuvoj drenažo vamzdžiai 
bei plytos atsiduria užsieny.

Mirė Ona Fledžinskaitė
Prieš Velykas Skaudvi

lėje mirė ir ten palaidota O- 
na Fležinskaitė, žinomo Lie
tuvoje žemės ūkio organiza
cijų darbuotojo, kooperati
ninko Jono Fledžinsko se
suo.

Velionė visą savo gyveni
mo darbingą laikotarpi dir
bo pradžios mokykloje. Jos 
buvusių mokinių, be abejo, 
nemažai yra ir JAV. Tai bu
vo gera mokytoja, auklėto
ja, didelė jaunimo bičiulė-

Jai nepakako vieno, nors 
ir sunkaus . mokytojos dar
bo. Ji uoliai dirbo Žiburėlio 
neturtingiems moksleiviams 
šelpti draugijoje ir ypač Lie
tuvos Vaiko Dr-jos Šiaulių 
skyriuje, kuris pirmasis Lie
tuvoje Įsteigė vaikų skaityk
las. Be to, skyrius turėjo vai
kų daržfcij, vasarą kelias 
vaikų aikšteles. Visų tų dar
bų uoli talkininkė buvo Ona 
Fledžinskaitė.

Gili užuojauta jos broliui 
Jonui. gyv. Skaudvilėje.

Mirė. E. Jurgelevičienė
Lietuvoje mirė 93 m. Ele

na Griežė-Jurgelevičienė. 
gyv. Girviškių kaime, Eišiš
kių par.. palaidota tos para
pijos Miškūnų kaimo kapuo
se.

Jos sūnui Stasiui Griežei- 
lurgelevičiui. gyv. Bostone, 
ir jo broliui, gyv- Niagara 
Falls. N.Y., reiškiame gilią 
užuojautą.

M. Šikšniui 90 metų
Žymus Lietuvos pedago

gas. fizikas-matematikas 
Marcelinas šikšnys-šiaulė- 
niškis susilaukė 90 metų.

Jis gimė 1874 m. gegužės 
2 d. Notiniškių kaime, šiau
du apskrity. Maskvoje bai
gęs fizikos-matematikos 
aukštuosius mokslus, moky
tojavo Rygos realinėje mo
kykloje- Čia uoliai dalyva
vo lietuvių gyvenime ir sce
nai parašė keletą veikalų, 
pasirašydamas šiaulėniškiu, 
nes, mat, ir buvo kilęs iš 
Šiaulėnų valsčiaus.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro mokytojavo Vilniuje. Vy
tauto Didž. gimnazijoje. 
Jis dabar taip pat gyvena 
Vilniuje.

Linkime dar ilgai gyven
ti!

—■ L _' <•
Nikita Chruščiovas (dešinėj) su Alžerijos prezidentu 
Ben Beita gegužės pirmosios parado iškilmėse Mask
voje. Nikita svečią apdovanojo Lenino ordinu ir paža
dėjo Alžerijai didelę medžiaginę paramą.

Chruščiovas liepia mokytis 
iš kapitalistų

Iki šiol komunistai su savo 
vadais — buvusiais ir esa
maisiais — skelbė, kad jų 
ūkis smarkiai kyla. o kapita- mi darbo našumą 
listiniuos kraštuos jis smun
ka. Bet paskutiniuoju metu 
pats Nikita Chruščiovas už-

talistai pasiekė didelių lai
mėjimų, kurdami labai pre
kinę gyvulininkystę, kelda-

sa. kas vertinga, jei reikės, LIETUVIŲ KONGRESAS
nupirkti fabrikus arba licen-| ---------
zijas, kad galėtume pasista- i Atstovų Rūmų pirmininkas

Mūsų šalyje, žinoma, nėra 
ir negali būti konkurencijos. 
Mes turime planingą socia-

tiaukė kitokią giesmelę : da- ijstįnį ūki. Jis igalina plačiai 
bar jis jau ragina mokytis - - nauia\echnika ia.
ūkininkauti is kapitalistų. ?-
~ ~ - t a v biau šiuolaikiniu ivgiu orga-o visų pirma is JAV- .. u • -• bv r nizuoti gamybą ir šiuo pa-

Tas savo mintis žemės ū- glindų kelti darbo našumą.
kio reikalais jis išdėstė ba 
landžio 13 d. laiške komu
nistų partijos centro komi
tetui. Laiškas išspausdintas 
’Tiesoj“ balandžio 25 d. lai
doje. Jis užima tos dienos

Pirmaują ūkiai gerai išnau
doja socialistinės sistemos 
pranašumus, pasiekia dide
lių laimėjimų. Tačiau yra 
nemaža ir tokių kolūkių bei 
tarybinių ūkių. kurie blogai

laikraščio visus 4 puslapius, išnaudoja savo galimybes- 
Iš jo čia duodame kelias Įdo- Jeigu palyginsime pašarų 
mias ištraukas. sunaudojimą produkcijos
"Praėjo daug metų, valstie- vienetui, gyvulių ir paukščių 

čiai susivienijo Į kolūkius." perėjimo laiką, taip pat ki- 
sako Chruščiovas, "tačiau tus rodiklius JAV ir Tarybų 
gyvulininkystės produktų Sąjungos žemės ūkyje, tai 
gamybos organizavimo me- palyginimas bus ne mūsų 
todai iš esmės liko seni: tai naudai.
dabar atsiiepia padėčiai. J„„g,i„iu Ameriko, Vai.- 
Mūsų salyje yra ūkių. kurie tvbi fOTnO3e kiau|i 1Q0 
tun po 200-300 vistų, aiko kUograinu svorio ima 5. 
jas primityviai, produkcija
išgrobstoma, o paskui ata
skaitoje parodoma, kad gau
ta po 10 kiaušinių iš dedek- 
lės. Ir tokia "ferma*4 laiko-

6 mėnesius, o mūsų šalyje 
kiaulė iki tokio svorio peni
ma metus ir net ilgiau.

Jungtinių Amerikos Vals-
ma. nors ji aiškiai nuosto-1 fermose ve^S]-
linga- Kapitalistinis ūkis,! 
taip ūkininkaudamas, būtų 
seniai nusigyvenęs ir būtų 
parduotas iš varžytynių, o 
pats šeimininkas būtų pate
kęs Į bedarbių armiją arba 
nusižudęs. Esant žiauriam 
konkurencijos dėsniui, fer
meris yra priverstas skai
čiuoti. kas naudinga ir kas 
nenauoinga. kitaip jis bus 
sutriuškintas. Kapitalistinė
se šalyse gamyba koncent
ruojama ir specializuojama, kių gyvulininkystė tvarko- 
kad būtų galima gauti kuo ma neracionaliai. Mes per ii
daugiau produkcijos, kuo 
mažiau sunaudojant darbo.
Ir reikia pasakyti, kad kapi-

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume. jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYT^ 
KNYGĄ: '"Lietuvių lieivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4-00. 
KIETAIS—<5.00

nei kiaulei gaminama 15 
centnerių kiaulienos per me
tus, o mūsų šalies kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose — 
4 centneriai.

Iš vienos dedeklės Jungti
nėse Valstybėse gaunama 
200 kiaušinių, o mūsų kolū
kiai ir tarybiniai ūkiai gau
na tik 30 kiaušinių.

Ganma pateiKti nemaža 
kitų iantų. įs Kūnų matyti 
Kaci žymioje dalyje mūsų ū-

tyti šiuolaikinių Įmonių 
kiaulėms penėti.

otauiuL u ištiesiant pauKs- 
IUuiiaį scea jluuucs, teiKia 
pagiliauuvu rkiueiinos siam- 
uiosios pauAbLiiiiiiKjstes pa
imli n. u. len Kiaušinių ga
myba paprastai sutema 
stambiose pauKstininKystės 
įmonėse, kai kurios iš jų 
duoda po 250 milionų kiau
šinių per metus. Tokios Įmo
nės statomos arčiau vartoto
jo. Matyti, ir mes turime 
steigti paukštininkystės Į- 
mones arti didelių miestų ir 
pramonės centrų. Geriau at
vežti pašarą, negu pervežti 
dideliais atstumais kiauši- 
rius ir paukštieną; tai bus 
paprasčiau ir pigiau.
"Broilerių Įmonės įrengimus 
mes pirkome jungtinėse A- 
meriKos v alstybese- Kodėl 
gi mūsų ūkis turi blogesnius 
rodikluis. negu stambieji 
JAV paukštininkystės ū- 
kiai? Juose kilogramui mė
sos sunaudojama 2.02 kilo
gramo pašaro, o mūsų vi
kiuose — 3.5 kilogramo.
Nes mūsų pašarų kokybė 
blogesnė, juose nėra reika
lingų maisto komponentų. 
Reikia statyti Įmones, kurios 
ruoš specialius kombinuotus 
pašarus, duoti paukščiams 
visas maistingąsias medžia
gas. kurios būtinos, kad gau
tume maksimalų kiaušinit 
kieki, taip pat gerą priesvo
ri. jeigu kalbama apie 
paukštienos gamybą.

jeigu Kapiianstai pasiekt, 
diueuus rezultatus, uu mes, 
turėdami tuos pačius techni
nius įrengimus, naudodami 
tuos pačius priežiūros ir šė
rimo oudus, turime gauti ne 
blogesnius rodiklius. O jei
gu rezultatai blogesni, tai 
tenka manyti, kad blogiau 
organizuojamas darbas.

Mes turime perkelti j savo 
ūkį visa, kas pažangaus su
kurta kapitalistinėse šalyse. 
Čia nėra nieko gėdingo- Tai 
tik padės geriau organizuoti 
gamybą.“

kongreso komitete

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos Įdo-

JAV Atstovų rūmų pirmi- hbos knygos — 
įiii.Kas juun mac vuniiacK "Ar Romos popiežius yra 
hhe.ai suuao je.u j Amen-; Kriltau, >ietininka,r- 

kaina tik $1.20.
kos Laetuvių Kongreso ren
gimo Komitetą garbes nariu. ’ 227 psl 
s>is garbingasis poiitiKas yra 
vienas įs žymiausiųjų parla
mentarų Amerikoje, šiuo 
metu yra lyg ir JAV vicepre
zidentas. nes, nesant tikro
jo viceprezidento, jis užimtų 
prezidento vietą tuo atveju, 
jei
nors priežasčių negalėtų tęs
ti savo pareigų. Jo sutikimas 
būti mūsų kongreso komite
te yra svarbus ir reikšmin
gas dalykas.

NAUJAUbiOo KNYGOS

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Krahįkausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

prezidentas dėl kurių SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

Kongreso rengimo komi
tete dalyvauti yra sutikę ir 
šie žymūs senatoriai: Paul 
Douglas. Ilk, Thomas Dodd, 
Conn-. A. Humphrey. Minn. 
Taip pat kongresmanai—R. 
Pucinski. III.. O’Neil, Ohio. 
£.A. Garmetz, Md. ir F.G. 
Germain. R-L. John C. Klu- 
czynski.Ill., John J. Rooney, 
N.Y.. Frank Becker. N.Y.. 
Silvio O’Conte. Mass.. Ha- 
:old D. Donohue. Mass-. 
John H. Dent, Pa.

Kongresas Įvyksta š. m. 
birželio mėn. 26. 27 ir 28 i 
dienomis Washingtone. D. 
C.

Arkivyskupas sakys 
pamokslą

Arkivyskupas Patiick O 
.ooyie suliko dalyvauti A- 
menkos Lietuvių Kongreso 
,sKilmingose pamaldose ir 
taip pat pasaKyti pamokslą, 
šv. mišias atnašaus vysk- 
Vincentas Brizgys okupantų 
kankinamos Lietuvos inten
cija. Pamaldos Įvyks trečią 
kongreso dieną, birželio 28 
d.. 12 valandą Amerikos ka-

MES NEŠĖM LAISVŲ Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
Įdomūs atsiminimai, II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės Įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

vadd.\c▼ HP m. zl ninr -icxv<5 i/4a.JMV
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai,

talikų tautinėj šventovėj- knyga’ 80 ps’
The National Shrine of the
Immaculate Conception. LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
Washington. D.C. Šioj šven
tovėj bus Įrengta ir Šiluvos 
koplyčia.

Įvairios informacijos Lie
tuvių Kongreso reikalais yra 
gaunamos:Pripažinęs kapitalistiniam 

ūkiui pirmenybę. Chruščio-;
vas, žinoma, netapo jo šąli-1 Lithunian American Coun- 
ninku. Jis ir toliau pasilieka cil, Ine., 6818 So. Western 
ištikimas savo paskelbtam Avė-, Chieago. 111., 60636.
šūkiui — "mes jus palaido
sime“. Sustiprėjusi ūkiškai 
Sovietų Sąjunga taps dar 
pavojingesnė, kaip iki šiol. 
Todėl laisvasis pasaulis ne
dali savo budrumo sumažin
ti. pasikliovęs Nikitos "tai
kesne“ laikysena. _________________ ___

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Telef. 778-6901.

MERI K OJE, St. Micheiso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

gal penime gyvulius, bet 
mėsos nuo to nepadidėja, 
pereikvojami pašarai, dau
giau sunaudojama darbo ir 
lėšų. Dėl to brangsta pro
dukcija, ūkis duoda nuosto
lius.

Bet ir dabar, jeigu efekty
viau naudosime turimus pa
šarus. galėsime gauti Kul
kas geresnius rezultatus gy
vulininkystėje. Kaip jau jro- 
dė stambūs kapitalistiniai

KELEIVIO ATSTOVO

ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKONAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSH1LL

LANARKSHIRE, SCOTT- 

LAND.

tys, be paraginimo, prieš
prenumeratai pasibaigiant, ir >Pač Jungtinėse A-

merikos Valstybėse ir Vaka- 
atsiųstų reikalingą sumą- Vokietijoje, galima smar-

Esame labai dėkingi tiem, kiai padidinti pašarų efek-

kurie tokių raginimų nelau

kia, ir tikime, kad ateityje 

vis mažiau bebus tokių, ku

riems reikės siųsti primini

mus.

Keleivio adm-ja

tyvumą- Kilogramui kiaulie 
nos pagaminti ten sunaudo
jama 3-5 kg. pažarų, o mes 
—10-12 kilogramų.“

"Būtina nukopijuoti kiau
lienos technologiją stam- • 
biuos kapitalistiniuos ūkiuo
se, perimti iš jų patyrimo vi- į

Olandijos karalienė Juliana mosuoja miniai, kuri ją 
sveikina jos 55 metę sukakties proga. Greta sosto 
įpėdinė Beatri*. Ta sukaktis karalienei nebuvo malo
ni, nes jos jauniausioji duktė perėjo į kataliku tikėji
mą ir ištekėjo už Ispanijos princo Don Carlos. preten
dento į Ispanijos sostą. Nė vienas karališkosios šei
mos narys nedalyvavo vestuvėse, kurios buvo Romoje.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl.. kaina......... $2.00

I NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

AILRKL^S, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina............................81.80,

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai kaina.............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvvay,
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iMaikio sn"revuj

— Maik, ar tu skaitei gazieto- vas, Kozlovas ir Podgornyj. Bet 
se, kaip Mojaus pirmą dieną Kozlovas neseniai turėjo širdies 
Chruščiovas Maskvoje rodė sa- smūgi, todėl jį galima išleisti iš 
vo bombas ir apsiputojęs gru numatomų kandidatų. Taigi lie-

kuose turi įrengęs vaikų aik
šteles. kuriose vaikai sto-' 
vyklauja, žaidžia, sportuoja, 
mokosi deklamacijų, dainų. 

Alvudas. Alvudas... Kas, džia ir alkoholio, ir rūkalų, pasakų, istorijos, tokiu būdu 
pagaliau, jis yra? Tai Ame- ir kt. jaunuoliams draustinų lavinama kūnas ir dvasia, 
rikos Lietuvių Vaiko Ugdy- dalykų- Visiems tiems porei- Nei salėse, nei parkuose vai- 
mo Draugija. įsteigta Chica- kiams patenkinti reikia pi- kūčių niekad neapleidžia 
goję 1958 m. Jos tikslas — nigų. o iš kur juos imti? \a. pedagogai ir gydytojai. Be 
auklėti ir brandinti lietuviu- iš čia ir prasideda „kombi- to. daug iškylaujama: ap- 
kus dorais, kilniais žmonė- navimai” —užpuldinėjimai, lankoma meno galerijos, 
mis. Ar reikalingas yra Al- apiplėšimai ir net nužudy- muziejai, parodos, vyksta-i 
vudas? — kas paklaustų, mai. \ isa tai blogo auklėji- ma į miškus, uogynus. gėly- 
Labai. Tik atverkime akis mo išdava. nūs. vaisių sodus, farmas,
prieš tikrovę. Šiurpius vaiz- aj matydami ir supras- žymesnes vasarvietes ir tt- 
dus mums piešia spauda, ra- nieko nedarant įvairiais būdais užimamas
dijas, televizija ir kino te- problemai išspręsti, ky- vaikui laikas, neduodant' 
ati-ų ekranai. Net vidudieni ja dl(jeiė grėsmė žmogui ir jam nuobodžiauti, ir kartu
pavojinga pasidarė -mogui visiems kultūringo žmogaus mokoma bei skiepijama ja- 
didmiescio gatvėje: siaučia - ki int H . .skiepijama j
iaunuoliu trauios užnuldinė- atslekimamį’ glup.e, lnteh meile viskam, kas gera. 
jaunuolių gaujos, uzpuiume gent„ su jonu Adomavi- oražii ir kilnu plečiamas 
ja vvrus^ moteris, net ir se- fium\medicinos daktaras) ^k0 akiraris
nebus. Subado. supiauseO n pfįešaky ėmėsi uždavinio

šią problemą savo tarpe Jau įėjo tradicijon kas- 
praktiškai, organizuotai ir met bendros Alvudo Kūčios, 
moksliškai spręsti. Ši geros Lietuvos Nepriklausomybės 
valios lietuvių inteligentų atkūrimo, Šeimos šventės 
grupė pasistatė sau tikslą iš (motinos ir tėvo pagerbi- 
mažens auklėti žmones ir mas), šiurpaus birželio įvy
tam tikslui įsteigė organiza- kių. Dariaus-Girėno ir kitų 
ciją. kurią pavadino Aivų- tautos istorinių įvykių bei į- 
du. Ši kilnaus tikslo žmonių
organizacija subūrė pedago
gų, psichologų, psichiatrų

Kas yra Alvudas?

Nėra jokia paslaptis, kad 
jaunamečių nusikaltimais 
šiandien JAV „sumuša“ vi
sus rekordus. JAV preziden
tas a.a- Kennedy kaitą vie-

I noje savo spaudos konferen- 
’ ei jų jaunamečių nusikalti- 
I mų problemą pripažino la

bai pavojinga ateičiai. Ta-
. čiau pabrėžė, kad vyriausy- medicinos gydytojų ir kitų 

bė negalinti imtis jaunuo
menės auklėjimo iniciatyvos

žymiųjų tautos vyrų įvairio
mis progomis minėjimai. 
Kaip sakyta, visi tie minėji-

miklėiimo snecialirtu kurie mai atliekami iškilmingai ir auklėjimo specialistų, kūne gu pritaiRvta turininga me. 
kas menesis skaito v tesąs pa- n jne proglama kurią patys

mojo Amerikai, kad jos rapla- ka tik Briniovas irPcrigomyj. | dvaSlsklal-

Šių dienų pedagogika sa-nai nešnipinėtų iš oro. kas Ku- kas iletuviikal reiškia Pakalnk;

j — A, tai jau ir ruskai su
pranti ?

boj darosi?

— Skaičiau, tėve.
— Tai ką dabar darys mūsų 

Amerika ? — Jau truput} pramokau.
— Nu, tai tas podgornyj gal

— \\ ashingtono vyriausybė ir yra Pakalnis. Jeigu taip būtų, 
pasakė viešai, kad Chruščiovas tai jis galėtų būt mūsų Lietu- 
be reikalo blaškosi, nes jis pats
yra pripažinęs Amerikai teisę

ir daboti jos moralę. Pirmu- • skaitąs apie žmogaus kūno vaikaį atlieka 
čiausia tuo privalo susirū- įr jausmų plėtros dėsnius
pinti patys tėvai, pedagogai j beį atsakinėja suinteresuo- Alvudas veikia neskirsty

tiems į klausimus įvairiais damas žmonių pagal religi 
vaikų auklėjimo reikalais

ko, kad blogų vaikų nėra, 
tėra tik blogi tėvai. Deja. 
čia yra. tariant, „užburtas 
ratas.“ nes iš vaikų priaugą 
tėvai, o iš tėvų vaikai ir tt.

nius bei politinius įsitikini
mus nei socialinę padėtį. 
Čia prisilaikoma bendrų 
krikščionybės dėsnių: žmo
gus žmogui artimas ir kiek-

Tuo būdu žmonės moksliš
kai šviečiami ir praktiškai 
supažindinami su vaikų— 
jaunimo auklėjimo reikalu 
ir būdais, kad išauklėtų vai- 
ką sveiką kunu. protu ir

Alvudas turi savo vaikų 
teatrą, meno ansamblį, ba-

Šeimose vaikai, nuolat ma- . . .
tydami blogus tėvų elgesio jausmais. pilnutinį doio- 

vai geresnis, negu Chruščiovas.' pavyzdžius, jais užsikrečia vingą žmogų. Visiems suin-
— Bet kas užims Chruščiovo' ir pradeda pamėgdžioti, teresuotiems ir atsilankan- lėto įr kt. šokių trupę, ku- 

vietą, kai jis numirs, iš anksto * Paskui įpranta ir. išėję iš tiems į paskaitas veltui tei-j riOm vadovauja prityrę spe- 
negalima tikrai pasakyti. Kad i namų bei sutapę su panašios kiama mediciniškai pedago-ięįalistai: teatralai, meninin-

— Tai dabar tas dubina turės* ir yranumatOmų kandidatų • aplinkos draugais, Įsigei- ginė literatūra. Vadinasi, kai. muzikai.
atiprašyti, ar ne? Chruščiovas nei vieno j, nėra _________________________________ * Alvudas teoriniai ir prakti-, pobūviuose nerū-

K- .. , , . - a- - . . . , l niai ateina pagalbon geros . . . • • _
— Ne, teve, jis dar daugiau : savo vietininku pasirinkęs, teve.; v < novANATH i- a- L r koma ir nesisvaiginama.

jnirso. Jis sakosi niekad tokios - Tai kodėl jis nepaskina? * _______ 1 vk-om, ! Savo veiklai plėsti AvU-

stebėti Kubą iš oro, jeigu ji ne-
jsneiazia saūszenrio inspekcijos.

teisės Amerikai nepripažinęs ir, Dėl to, tėve, diktato- Jeigu yra reikalas ameri-i siškai sveikus ii' dorus vai- das yra užsibrėžęs statydinti 
negalėjęs pripažinti, nes jis ger-■ rjui rįnktis sau vietininką yra! kiečiui padovanoti knygą.! kus Lietuvio Vaiko Namus, ku-

pavojinga, nes paskirtasis gale-j Ke!eivio administracijo
tų jį nuversti arba ir nužudyti. K ,jte j tjnkamas 
kad greičiau galėtų jo vainiką i knygas'
užsidėti. | V

biąs kiekvienos valstybės ne
priklausomybę, todėl ir Kubos 
nepriklausomybė jam esanti 
šventa.

— Nu, pasakyk, Maiki, iš kur 
jis gauna tiek štymo putoti? Ar 
nesprogs jis kada?

HISTORY OF THE LI- 
Chruščiovas paznočys į.THUANIAN NATION, pa-

— O aš rokuoju kitaip. Maiki..

kus.
Be to. Alvudas rengia 

valstybinių tautos švenčių, 
žymiųjų tautos vyrų minė
jimus, kurie visada būna su

riuose bus Įrengta viskas, 
kas tokios paskirties pasta
tui reikalinga: spoito salės, 
vandens baseinai plauky
mui. kabinetai, biblioteka.

Jeigu __________  a_____ „ _ r
savo pleisą gerą frentą, tai tąsi rašė Kostas Jurgela, kair.a

— Galimas daiktas, tėve.
— Na. o kaip tu rokuoji, Mai

ki. ką mes turėtume daryti, jei
gu Nikita šitaip riaumodamas 
pakratytų kada kojas? Ar žėla- 
bą reikėtų užsidėti, ar surengti j 
trankų balių ir pašokti iš 
džiaugsmo ?

— Man rodos, tėve, kad mum 
nereikėtų nei šokti, nei verk
ti.

— Bet kitas, jo pleisą užėmęs, 
galėtų būti daug biauresnis, 
Maiki. Su Nikita mes jau lyg 
ir apsipratome. Nors jis nesusi
valdo ir kartais perdaug įsikarš
čiuoja, ale kai sugrįžta į razu- 
mą, tai ir nusijuokti moka.

— Ar žinai. tėve. kad velnias, 
kuri mes matom nupieštą popie 
riuose, niekad neatrodo toks pa 
vojingas
rio paveiksluose nematome. 
Bet Biblija sako. kad Belzebu
bas yra toks pat velnias, kaip i; 
visi raguočiai.

— Tai kas iš to išeina?
— Išeina tas, kad nežiūrint 

kas Chruščiovo vietą užims, vis
tiek nebus aniuolas. Chruščio
vas yra cholerikas. Kitas gal ir 
nebus toks staigus ir karštas, 
vis dėlto didelių permainų ne- 

I galima tikėtis.

_ O ar tu nežinai, kas galėtų
būti jo nasliednikas?

Buvo numatomi trys kan-

tokių šunybių prieš jį nedarys, $5-

programomis, pačių _ vaikų i kavjnė. k!asės jr tt.
atliekamomis- Scenoje pa-1 
tys vaikai vaidina, dekla
muoja. šoka. skambina.

Šiemet Alvudo valdybor 
įeina: mokytoja Stasė Va

bet lauks, kol anas mirs ir, jam POPULAR LITHUANI Rengiama vaikų darželių j nagaitė-Petersonienė — pir- 
numirus, galės dar apsiverkti.; AN REC,pES a-- Juzė (piešinių, karpinių.^ droži- ^1^ dr. J. Adomavi-

parase 

Daužvardienė, kaina $2.kad ir cibuliu akis patrynęs.

— Bet iš patyrimo mes ži
nom, tėve, kad. diktatoriui nu
mirus, neišvengiamai prasideda 
kova už jo vietą, nes kiekvienas 
buvusių jo artimųjų jaučiasi ga
lįs paveldėti jo sostą. Todėl ne
žiūrint kas būtų paskirtas, vis-j ”Leave your tears in Mos- 
tiek paskirtajam vieta nėra už-, kow“ Parase B- Armomene, 
tikrinta. Pavyzdžiui, Staiinas, kaina $3.95. 
prieš mirdamas, buvo numatęs! 
savo vietininku Malenkovą. Bet į 
kai Stalinas mirė, Chruščiovas ; . ’
išniekino jo lavoną, o Malenko-Į ma $4. ,

vą nugrūdo į tamsų užkampį ir 
Įiats užėmė Stalino vietą. Todėl 
Sabai galimas daiktas, kad pa
našiai bus ir Chruščiovui mirus.

Į nių mezginių, lipdinių ir ki-j čįus dr Ona Vaškevičiūtė— 
tų darbelių) parodėlės. Dar-

Tai katalikų kunigas Ernest Berk. kuris turi žmoną 
ir 2 vaikus. Jis buvo protestantų kunigas, bet 1951 m 
visa šeima perėjo i katalikų tikėjimą. Popiežius leido 
jam būti katalikų kunigu, jo pašventinimas bu- ši ru
denį Maizo mieste, Vokietijoje. Tai bus pirmas ameri
kietis katalikų kunigas, kuris turi žmoną, bet jis 
nėra vienintelis.

SPORTININKUS PRAŠO 
ATSILIEPTI

Per 30 metų buvo renka
ma medžiaga šio krašto lie 
tuvių sportininkų veiklai 
pavaizduoti. Dabar nutarta 
išleisti knygą, kurioje bu.- 
apžvelgti JAV lietuvių spor
tininkų laimėjimai per 6( 
su viršum metų-

Knygą sutiko redaguoti 
Kazimieras Jonaitis, sporti
ninkas, buvęs redaktorius. 
Edvardas Šulaitis sutiko su
rinkti ir surašyti visus pa
skutiniu metu atvykusius 
lietuvius sportininkus.

Prašau visus lietuvius, ku
rie yra veikę ar veikia šios 
šalies sporto srityje, atsiųsti 
savo vardą, pavardę ir ad
resą. kuriuo bus pasiųstas 
klausimų lapas.

Rašyti: Sporto istorija. 
2735 W. 43rd St.. Chieago. 
IIL, 60632.
John Jakuhs-Jakubauskas, 

autorius.

JUOZO MARTIKONIO 
ĮPĖDINIAMS

ESTŲ KULTŪROS 
PREMIJA

(E) Estų bendruomenė 
Švedijoje (REE) šių metų 
kultūros premiją paskyrė 
rašytojui Kari Ristikivi — 
jis istorinių apvsakų rašyto
jas, ir jo temos nesiriboja 
pačia Estija, bet liečia vi
duramžius ir kryžiaus ka
rus. Kitas Švedijoje gyvenąs 
estų rašytojas, dramaturgas 
Arvo Maegi dalyvavo Esti
jos Kultūros Fondo paskelb
tame konkurse parašyti te
atro piesėms. Jam paskirtos 
dvi premijos bendros 300 
dolerių sumos- Abi drama
turgo komedijos numatytos 
pastatyti estų teatruose 
Stockholme ir Goeteborge.

7ODVNA1

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl.,
kaina ....................... S12.00

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio, II 
aida. dargiau Kaip 30.000 
'odžių. 5S6 psl., kaina $7.00.

1947 metais miręs Juozas 
Martinkonis yra palikęs ke
lis tūkstančius dolerių anks
čiau Lazdijuose gyvenusiam „, T . , ... Anglu-hetuviu kalbos zo-Lriin Inm-in ŠVI ormilzz\mni ii* 9Baravyko, apie 

puslapiai,
lų oaroeiių i paroaeies. uai- vi -rminįnkai įr daug kitų kun-Juozui Marcukoniui ir , ’ r™-

,gle heliai, specialistų pedagogų| sriaų pareigūnų — visi savo taipgi Broniui bei Vincui 
ia.'‘ atrenkami ir geriausieji pre-|srities ialistaL Marcukoniams. Patys Mar-i z00zl«- 3831

”Twenty years’ struggle 

for freedom of Lithuania

redagavo J. Audėnas, kai- m i juo jami. Tuo skatinamas
na $1-50.

specialistai.
., , . . -, . i cukoniai arba apie juos žiAlvudo vyriausias ideolo-į__ a. ,. A...-,.-...

nt117.ia.cu
ti:

k^ina ....................... $6.00.
Anglų-lietuvių kalbos žo

dyną*. V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai
na ............................... $4.00

jaummas iš mažens domėtis aivuuu v^^o*^ nantieji maionėkite atsiliep-
ir mokytis visko, kas yra gas, ugdytojas ir entuzias- f. 
gražu, kilnu, naudinga. Pra- tas veikėjas bei medžiagi- 
tinama ir mokoma naudin- niai rėmėjas yra medicinos Consulate General of Li
gai praleisti laikas, dirbti, daktaras Jonas Adomavi- thuania, 41 W. 82hd Street, 
kurti. čius, ! New York’ N Y-’ 10024.

Vasaros metu Alvudas ne Alvudas pasiekiamas šiuo 
parašė L. Valiukas, atostogauja, bet iš salių per-, adresu: 1601 West Garfield

’Lithuania land of he-

sikeiia į gamtą. Miesto par-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Blvd., Chieago. III. 60636.

Jonas Padagas-Liušas

Knyga atveria kelią į 
nuostabų mokslo ir žinių 
pasaulį- atskleidžia tai- kas 
gera ir kilnu.

KNYGOS JAUNIMUI

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna- 
kaip*Telzebub^r Tu Jo lavonas uip pat galės būti i mis-apsuki^s katinas. Daugienė turi ii daugiau visokių 

apspiaudytas ir išmestas už tvo- inamjŲ žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą 
ros, kaip jis apspiaudė ir išmetė i kasdien lanko ii vai na. Naslės Daugienė:- kieme ir jos ma- 
Stalino lavoną. žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.

silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi nev-traliai. o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapu paragauti.

— Nu, jeigu tu sakai, kad nie 
kas negali žinoti, kaip ten iš tik 
rujų bus, Ui reikia palaukti ir 
pažiūrėti, koks bus Chruščiovui Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
galas. O tuo Urpu aš eisiu pas skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
Zacirką išsigerti. j sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy

saka dailininko \ iktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina 51.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražu Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio admi-______ _ “KELEIVIS”

didatai, tėve, būtent: Brežnio-, nistracijoj už 50 centų. 636 £. Broadway------- :------- Boston 27, Mass.

Jack Ruby nuo elektros kėdės tegali išgelbėti viena 
aplinkybė — jei teismas, pasirėmęs psichiatrų nuomo
ne. pripažins jį buvus ir esant nesveiko proto, čia yra 
3 Ruby nuotraukos. Kairėje, kada jį suėmė, vidury— 
mėnesis vėliau ir dešinėje — jis taip atrodo dabar. .,

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik 82.00.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

GINTARĖLfi, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00

Ta pati knyga angių kalba, 
kaina ......................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Yambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina .......................$2.00

llfiLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono vaikam^, tiS» psu.

................................... >K50
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ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Astronomas Šmakštaras
IŠ ATSIMINIMŲ

šmukštaro tikroji pavardė buvo Navikas Jonas, bet 
visi vadino jį tik šmukštaru. jo žmoną — šmukštariene. 
o jų vienatūrį sūnų Ulioką — šmukštarioku. Pravardžiavo 
jų šeimą šmukštarais gal ir dėl to. kad atskiltų juos nuo 
kitų keturių Užuožerių sodžiaus Navikų — Jono, Adomo, 
Juozulio smailabai'zdžio, Barabanėiko. Smailabarzdžių 
Naviką Juozapą vadino už tai. kad jo smakras buvo smai
las. Barabančiku — kitą Naviką Juozapą, kad jis Velykų 
naktį "barabanuodavo“ — mušdavo Anykščių bažnyčios 
šventoriuje bubiną. Šito meno jis buvo išmokęs tarnauda
mas kariuomenės pulko orkestre-

Mano jaunystės dienomis nei man pačiam, nei kam 
kitam Užuožerių kaime žodis “astronomas“ nebuvo gir
dėtas. o ir vėliau niekados niekas šmukštaro astronomu 
nepravardžiavo. Astronomu pavadinau ji aš. jau būda
mas subrendęs vyras. Pavadinau ji astronomu, prisiminęs 
savo vaikystės dienas, kai ir aš buvau užsikrėtęs šmukšta
ro “astronomija.“

Navikas Jonas buvo bemokslis, beraštis Užuožerių 
sodžiaus žmogus; turėjo pusę valako žemės, labai dievotą 
žmoną, kilusią iš to paties kaimo, ir tinginį sūnų — pus- 
bernioką Ulioką. Užuožerių kaimo moterėlės pravardžia
vo Naviką dar ir nuodininku, ir bedieviu, o jo sūnų — 
vakarušninku. Tas jų sūnus buvo niekam tikęs pusbernio- 
kas: ištižėlis ir labai mėgo armonika groti. Savo armonika 
jis viliojo ne tik Užuožerių kaimo mergiotes, bet graudin
davo ir moterėles. Būdavo, iš lauko parėjęs namo vaka
rais. o ypač šventvakariais, kai atsisės po vakarienės ant 
prieklėčio, kaip užgros savo armonika, tai taip iki vidų 
nakčio ir drožia polkas, kadrilius, o kitąsyk ir tokias liūd
nas daineles, kad nors ir pats vei .i su jo armonika. Moti
nos. būdavo, neprisišaukia savo dukrelių, parimusių ant 
rūtų darželio vartelių. į klėtis gultų, saldaus miegelio 
miegotų; Ulioko armonikos kadriliai, polkos ir liūdnos 
dainelės privarydavo jas iki ašarų ir būdavo joms saldes
nės ir už patį miegą-

Bet dažniausiai šventadienių vakarais Uliokas išei
davo iš namų ir, grodamas armonika, nueidavo per laukus 
į kitus kaimus vakaruotų, kitų mergiočių ir moterėlių grau
dintų. Sugrįždavo tik po švenčių palyčiais. Sugrįždavo iš
vargęs. neišmiegojęs. Dažnai sugrįždavo pavėluotai, ii 
ne į namus, o stačiai į lauką, kur kiti artojai jau būdavo 
po kelias vagas išvarę. Jo perkaręs arklys, pernakt išbuvę- 
neperkeltas. vos patraukdavo arklą. Kitąsyk, išvaręs ke
letą vagų. atsisėsdavo Uliokas ant ežios parūkyti, neva 
arkliui duoti pailsėti, bet ir pats nepamatydavo, kaip nu
griūdavo ir užmigdavo, o jo kuinas taip iki pusryčių va
goje ir išstovėdavo. O kai po pusryčių jis nueidavo dar- 
žinėn pogulio gultų, tai vėliau nei tėvas, nei motina jo 
negalėdavo prikelti, ir vakarušninkas išmiegodavo iki 
pietų. Nors, tiesą pasakius, ne tėvas taip išlepino savo 
vienatūrį sūnelį, o motina: ji leisdavo jam ilgai ir pamie- 
per šventą Joną Kavarske nupirko, už tai ją visos kaimo 
goti. ir gardesnį kąsneli jam pakišdavo, ji jam ir armoniką 
moterėlės ir pasmerkė. Ji ir sūnelio ’griekelius“ nuo tėvo 
nuslėpdavo-

Savo pusvalakio Navikai nežiūrėjo — nei tėvas, nei 
sūnus: jų žemelė visada būdavo vėliausiai aparta, vėliau
siai apsėta, ir derlių nuo laukų nuimdavo ir sudorodavo 
paskutiniai. Tėvui daugiau rūpėjo žvaigždėto dangaus 
paslaptys, negu savo ūkis. sūnui — armonika ir vakaruš
kos, o motinai — jų abiejų dūšių išganymas ir bažnyčia. 
Gyveno jų kiekvienas sau, be šeimyniškos laimės, be susi
klausymo. be sutarimo. Gyveno nuo duonos iki duonos. 
Tik motinos priliepti tėvas ir sūnus kalbėdavo poterius, 
eidavo išpažinties ir sekmadieniais važiuodavo bažnyčion.

Nuodininku šmukštarą kaimo moterėlės pravardžia

vo už tai. kad jis mokėjo užkalbėti gyvatės Įkandimą, mo
kėjo pamėgdžioti pelėdas, zuikius ir įvairiais savo darbo 
skudučiais-švilpukais priviliodavo paukščius, o šventa
dienius praleisdavo kur nors miške, pabaly ar paežerėje, 
bet ne bažnyčioje; bedieviu vadino jį už tai, kad jis skaid
riausiomis žiemos naktimis išsinešdavo į lauką kryžavonę, 
panašią į “burlocką“ kryžių, pastatydavo ją ant Karvelio 
kalnelio ir pernakt sekdavo danguje žvaigždes. Prie jo 
prisidėdavo ir jo kaimynas “švėna“ Antanas Papievis, 
nors tas jam ne tiek padėdavo, kiek savo mulkiškomis pa
stabomis trukdydavo.

(Bus daugiau).

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jac*queline Kennedy su dukra lankosi Pasaulinėje pa
rodoje New Yorke.

Teises patarimai ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Alė

MIRĖ LADY ASTOR LONG BEACH, CAL.

____________ Rūta, MOTINOS
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- LANKOS, romanas apie 

kyti j Keleivio skaitytoju klausimus teisės mOtinos “e“?> ** tiksl« įr
reikabis. Tie klausimai turi būti bendro I“1*** ,SaU.klįtl 
. , . . ..... ... . . kus pilnais žmonėmis ir ti-
informaeimo pobudzto. Klausimus .r at- krais ljetuviajs 397 ,,
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. $4
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo Alė Rūta PRIESAIKA, 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 JSelgrade Avė., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.
| -——■o- o." —'•»-»»»-» m » >■—«-«—

, Amerikos Valstijos niekada 
nepripažino Pabaltijo kraš
tų prijungimo prie Sovietų 
S-gos. Todėl jų konsulari- 
niai organai irgi nėra pripa
žįstami, nors jie bandė tokių 

.... , nepripažintų konsularini ųį-
įe 11 \ įsiems vaikams pali- staigų įgaliojimus Amerikos 
ko tuno o mane paskyrė teismams pristatyti, 
testamento vykdytojų. Ma- , .
no dvi seserys vra likusios Tamstos seserų palikimo Juozas Krahkauskas, T T- 
Lietuvoje. vienas brolis gy-i dal-vs bus įneštos į teismo j NAG0 UG^’ premijuotas 
veno Kanados šiaurėje, o globojamą banko įnašą (de-Į Amanas, 20-o pusi., kaina 
kitas po šio karo iš Vokieti- P°slt) ir ten bus- ko1 Lietu‘ 
jos išvyko į Morocco. Aš ne- vos Skalai išsispręs, 
žinau, ar jie gyvi ir kui

Klausimas

Mano tėvas nuo seniai gy
veno Amerikoje. Jis nelabai 
sugyvendavo su savo vai
kais. todėl mes išsibarstėme 
po pasaulį. Dabar tėvas mi-

1 Didžioji meilė. II d., roma- 
Į nas, 309 psl.. kaina .. $2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi- 

| juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo. 2G8 
psl.. kaina S2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl.. kaina $3.50.

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

■ $2.50.

Anglijoje mirė vikontės 
titulą turinti Nancy Astor. 
plačiajai visuomenei žino
ma Lady Astor vardu- Mirė 
85 metų amžiaus. Ji pagar
sėjo savo ilga politine ir vi
suomenine veikla.

Lady Astor yra pirmoji 
moteris, kuri 1919 metais 
atsisėdo į Didžiosios Brita
nijos Žemųjų rūmų atstovo 
suolą, nors buvo gimusi 
JAV. (Vieneriais metais 
anksčiau buvo išrinkta airė 
kunigaikštienė Markievicz, 
bet ji atsisakė eiti į Anglijos 
parlamenta, nes su savo 
bendramintėmis norėjo airi- 
jos parlamento). Parlamen
te ji išbuvo iki 1945 metų.

Anuo metu moters pasi
rodymas konservatyvinės 
Anglijos parlamente buvo 
yg bombos sprogimas.

Garsusis Anglijos valsty
bės vyras \Vinston Chur
chill savo atsiminimuose ra
šo. kad jis negalėjęs pakęsti, 
pamatęs Astor tarp britų 
parlamento narių.

“Aš pasijutau, lyg toji da
ma būtų įsibrovusi į mano 
»onios kambarį ( kur aš ap
sigynimui nuo jos turėjau 
tik kempinę.“ sako Chur
chill.

Lady Astor. supykusi ant 
Chrurchillio, kartą pasakė:

”Jei jūs būtumėte mano 
vyras, aš įpilčiau jums į ka
vą nuodų-“

Churchill į tai atsakė:
”Jei jūs būtumėte mano 

žmona, aš tikrai tą kavą iš
gerčiau.“

Vėliau buvo apsiprasta su 
moterimi parlamente, ir 
šiandien tas faktas jau nė 
Churc-hilliui nebado akių.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Iš Vilniaus atvažiavo 
A. Vosyiienė

Neseniai iš Vilniaus pas 
savo vyrą atvažiavo Anelė 
Vosyiienė. A- Vosylius per
nai kovo mėnesį lankėsi Vil
niuje ir ten susituokė, bet 
negalėjo žmonai gauti leidi
mo kartu su juo grįžti. Už
truko metai, kol žmona ga
lėjo atvažiuoti pas savo vy
rą. Iš Vilniaus ji važiavo į 
Maskvą, o iš ten lėktuvu at
skrido į Los Angeles per 16 
valandų.

A, Vosylienei čia patinka. 
Sako. tiek gražių gėlių, taip 
mažai žmonių gatvėse, visi 
važiuoti, automobiliai įvai
riausių spalvų.

Paul Atko

DANBURY, CONN.

Brangus bučkis

J. Caccarelli, 38 m. amž., ' 
pardavinėjo savo prekes. • 
vaikščiodamas nuo vienų • 
durų prie kitų- Sutikęs jam 
patinkamą moterį, jis pabu
čiuodavo. Vienai jų tas ne
patiko. ir ji tą bučkių mėgė
ją patraukė teisman.

Teisėjas klausė jį. kodėl 
tą moteli bučiavo.

“Aš ją bučiavau todėl, 
kad ji susilaukė kito sū
naus,“ atsakė kaltinamasis.

”0 ar anos dvi moterys, 
kurias bučiavai irgi susilau
kė naujagimių?“ paklausė 
teisėjas ir gavo atsakyma 
”Ne.“

Teisėjas Caccarelli rubau-į 
dė po 25 dolerius už bučkį, 
viso labo $75.

Pr. Naunčikas

Anglijos karalienes sesuo Mar- 
garet su savo vyru džiaugiasi 
sulaukę dukters. Sūnų jie jau 
turi 2 metų amžiaus.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas „išmestas iš 
bai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —.

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

SIJOS DIKTATORIUM 
mauzoliejaus Maskvoje, la- 

Kaina 25 centai.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB-
romanas 

Sida-

jie
dabar gyvena, o jiems vi
siems palikta turto. Kokios DIAI Dl A
teisinės priemonės yra tokiu Sovietų Sąjungos dikta- Al KLAU KIAro 

vti torius Chruščiovas vra 70 1S knygnešio kun. M.

SENIAI VALDO

žmonių turtui valdyti, kurių - ... . ,
negalima surasti ir kurie gy- metlh Prancūzijos preziden- ravinaus gyvenimo, _-»o psl., 
vena Lietuvoje-

South Bend. Indiana

Atsakymas

Žmogui mirus ir palikus 
testamentą, testamentas turi 
būti pristatytas teismui. 
Kiekvienas žmogus, kurio 
žinioje toks dokumentas y- 
ra, privalo ji kuo skubiau
siai įteikti teismui. Teismas, 
kuris šiais dalukais rūpina-JT — —*- —
si. įvairiose valstijose kitaip 
vadinasi, pav. Massachu
setts valstijoje toks teismas 
vadinasi Probate Court. 
New Yorko valstijoje—Sur- 
rogate Coun ir tt. Tačiau tų 
teismų kompeiencija ir pro
cedūra yra visose valstijose 
maždaug ta pati. Jei Tamsta 
buvai paliktas testamento 
vykdytoju, t. y- Executor — 
Tamsta turi pirmon eilėn 
kreiptis Į teismą, kad Tams
tą paskirtų vykdytoju (t. y. 
kad teismas patvirtintų tėvo 
duotą parėdymą, būtent, 
kad Tamsta būtumei jo tes
tamento vykdytoju). Pata
riu Tamstai nueiti pas vie
tinį advokatą ir pavesti jam 
visą tą reikalą tvarkyti. Yra 
daug visokių reikalų ir dar
bų, kaip pav. mokesčių rei
kalas. garantijų-reikalai. pa
likimo paskirstymas, inven
toriaus sudarymas ir dauge
lis kitų. kur be advokato be
veik neįmanoma apsieiti.

Aplamai, šiuo reikalu ga
liu Tamstai tik tiek pasaky
ti: kiekvienas teismas turi 
nustatytas taisykles tiems 
žmonėms painformuoti, ku
riems turtas paliekamas tes
tamentu. Registruoti laiškai, 
laikraščiai (skelbimai) ir 
kitos priemonės vartojamos 
tam, kad sužinotų, kur tokie 
žmonės gyvena, ir kad galė
tu tiems žmonėms pranešti, 
kad jiems palikta turto-

Tamstos broliai Kanadoj 
ir Morocco turės būti paieš
komi. ir juos suradus, jie ar 
jų šeimos galės palikimą 
gauti. Jiems, žinoma, nerei
kės atvykti į Indianą savo 
palikimo atsiimti. Tai gali 
būti atliekama. įgaliojant 
vietini advokatą ar kitą 
žmogų, žinoma, yra viso
kiu formalumų tokiems Įga
liojimams duoti, tačiau kon- 
su i arinės įstaigos vietoje 
galės juos apie tai painfor
muoti.

Dėl Tamstos seserų rei
kalas keblesnis. Jungtinės

tas de Gaulle 74. Raudono- kaina $2.50.
E B sios Kinijos diktatorius Juozas Švaistas: JO SU-

Mao Tse-tung 70. Indijos PADĖTINĖ, premijų o t a s 
j ministeris pirm. Nehi-u 74, romanas Iš Vinco Kudirkos 
, Tautinės Kinijos preziden- syvenimo, 394 pusi kaina 
tas Chiang Kai-šek 76 metų. $4.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitara Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gau&iai iliustruota, narašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 25.00. minUtai® 
viršais ....................................... $4.00

►EMAIČTŲ KPJKŠTAS. P. Ahelki 
istorinis ro»ranas ’* žemaičiu krik 
što laikę, kieti apdarai .... 23 5

•’asaulto r.irrri’TU žinynas
paruošė fi Tūrėtas Simntis. daogv 
bė finin Vetuvh? ir anglu kalbn->ri«. 
anie lietuvius ri-ame 

464 psl. Kaina ....................... 26.5''

HIENOJ ANT. •'lrrvrne+hi karaliais" 
sūnaus Kipro Bielinio idomfi® a*-! 
minimai. 464 t>«L. kain*.

905 METAI. Kin-o Biebrdo atsimi 
nimo antroii dalis. 592 ruslar.ia1 
Kaina ........................... ........ 26.06

lUžAP*TT Vt J T^tnie ’R tpmir 
pasakoji-nu. įso r”l Kaina tn n

.ietuvtu dainos amertkote 
nurinko ir suredagavo Jonas Ba 
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

HŠIal duotas kiekvienos dainos 
turinv®. todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai rekaibanriema. :t ;<t* 
926 pusi. kaina .................... .25.06

ŠOCIAI.IZMAR IR RELIGIJA, 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū 
naa. Kaina ...........................25 Cnt

4 ART BOROUGTPS LITHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. fib
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančia m. ’4J 
psL, kaina ........................... 21.25.

NEMUNO SCNES. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki 
Jos ūkininku sukilimo n-ieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali* 
psL Kaina.............................. 23.09

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Varne 
ko romano antroji dalis. 426 nn« 
lapiai. Kaina .......................... 24.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, je 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina .................. 2S.&"

TIKRA TEISYBE APTE SOVTET’' 
RUSIJA, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo Istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų. 96 psl. 
Kaina ................................... 59 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nu« 
seniausiu laiku iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė na 
veikslu, 296 psl.. geras popierius 
kaina ..................... . 21 0.0*

ALTORIŲ SESELE. V. Putine-My 
kolaičio romanas trijose daly-e 
Viso* trys dalys jrištos j viens 
Autorius, pats buvęs kunigai ap 
rašo. kaip ktmigas Vasaris išriša 
dėjo kunigystė* dėl motervsiės 
knvgą, kieti virtai, 68! puslapis 
K am a 26.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. X. fuk-o 1-
dernūs atsiminimai. 477 ps!. kai- r" n a118 •••••••••••••••••«*•

IETUVA BUDO. Stepono Ka’rto 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš mie-.-o. geriausia drvana kiek
viena proga, gražiais kietais vi-. 

Sėliais, iliustruota. -416 puslapiu, 
nldoHo tiTsisfo. Ksioa J5 5f

SOCIALDEMOKRATIJA IR B*’t- 
9EVIZMA?. Pagal Kautski. nau
ja uaiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. ?5 Cnt.

LIETUVOS BOČIAI DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRA M INS« GA»_ 
RES. S2 psl., kaina......... 25 Cafc.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumea- 
tai. Kaita ...........................20 ('v*

JUOZAS STALINAS, arba kale 
Kaukazo :šponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt

UETUVIŲ KALBOS GRAMATTKA. 
Parašė dr. D. Ihlka Pritaikinta 
Amerikos Betuvia—« 144
pių. Kaina ................................  21.C*

VLIKO CRUPIU KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba edėl musuoae nė
ra vienvbės. SG psl.. kaina ti.JŪ

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Temas Bliumą*. Trumpaa 
socializmo aiškiniamas. Kaina ?5 e

DEL LAISVOS LIETI’VOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.......................... 25 Cnt.

VISUOTINAS TVANaS. Ar galėjo 
toks tvar.a? būti ir ka api* Taš sa
ko mokslas? Kaina ...........25 Cnt.

N A UJ A V ALG IŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairiu lietu_ 
vilkti ir kitų tautų valgiu receptu, 
132 puslapiai, karna ..............  tl.25

CEZARIS, Mirko Jeduil? romanaa 
trijose dalyse, kiekviena daii« po 
£2, ara visos :. dalys........... 26.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas K-rys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kainu ........................ 25.06

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminima’ iš lietu- 
vos ir iš Amerikos neturiu gyv*. 
nimo. V8 psl., kaina ..........  22.04

• SEJUSIEMS NEGPiJTl, M. Kati- 
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant nne s_-a’o tūkstančiai 
lietuvių bėgo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotoju , 53C psl. Kaina 25.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mtt- 
aų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai aa 
rašytojos paveiksiu. 123 puslapiai, 
karna ........................................ 50 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 

keista. Kaina ....................... 25 Ct,
DEMOKRATINIO SOC1AI.17MU 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga ž’U dienų klausimams su
prasti. Karna .......................... 59e.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3< E. Broadvray ------- :--------So. Boston 27, Hli
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LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETI’VA — 480 psk, kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETI VA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 UŽ $4.00

K. Bielinio Dienojant 99 $6.00 $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai 99 $6.00 99 $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija 99 $2.50 99 $1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku-

Sena Anglijos kolonija Pietų Rodezija tiki netrukus 
tapti neprikluasoma valstybe.

GARDNER. MASS.

šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 11Į/Į) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

I*. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.

J. Valaitis. 1507 So. 31th Avė., Cicero 50, III.

A. Bukauskas. 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont-, Canada.

VYKIAI ŠIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDIMŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 VVest 57th St., lOth fl-, New Vork, N. Y-, 
10019.

VIETINĖS ŽINIOS
Lankėsi Z. Jasaitienė

Hamburgo uostui 775 metų
HAMBURGO UOSTUI 

775 METAI

1964 m. balandžio 29 d. 
Hamburgo rotušėje Įvyko 
spaudos konferencija, kurią 
sukvietė Hamburgo burmis
tras dr- Nevermann. Į ją su
sirinko apie 80 korespon
dentų. jų tarpe tik 5 mote
rys. Iš Pabaltijo kraštų bu
vome mes du — lietuviai.

Dr. Nevermann. atidary
damas spaudos konferenci
ją Hamburgo uosto jubilė- 
iiniams 775 metams atžymė
ti. pasveikino susirinkusius 
spaudos atstovus ir pareiš
kė. kad tai yra Hamburgo 
uosto jubilėjiniai metai, nes 
uostas buvo Įsteigtas 1189 
metais.

Dr. Nevermann paminėjo 
uosto istoriją, kaip uostas iš 
primityvaus tapo moderniš
kas ir dabar turi didžiau
sią reikšmę kraštui. Ham
burgo uostan didžiuliai lai
vai iš jūros plaukia Elbės 
upe. kuri yra vandeningiau
sia Vokietijos upė. kanalais 
sujungta su šiaurės ir Balti
jos jūromis, ir jūrai veikiant 
kasdien joje vyksta potvy
niai ir atoslūgiai. Vanduo 
pakyla daugiau kaip 2 met
rus virš normalaus lygio. El
bės gilumas dabar yra apie 
10 su puse metro, bet ji bus 
pagilinta iki 12 metrų-

1963 m. per Hamburgą’ 
prekių buvo eksportuota 
17.2% Į JAV, 14.8% Į Lo
tynų Ameriką ir 13.1% Į 
ĖFTA kraštus.

Prekių importuota per 
Hamburgą buvo 19.% iš Lo- 
tvnų Amerikos, 17.3% iš 
JAV ir 11% iš EFTA kraš
tų.

Hamburgo uosto pramo
nėje dirba apie 100.000 dar
bininkų ir nuo jo uosto pri
klauso du trečdaliai viso jo 
ūkio-

Po karo Hamburgo vy
riausybė investavo 700 mili
onų markių Į savo uostą o 
1964 m, jau numatyta ir vėl 
40 milionų ir dar artimoje 
ateityje 40 milionų naujiem 
sumanymam vykdyti. Taigi 
Hamburgas Į uostą Įdeda 
kas savaitė beveik milioną 
DM.

Praėjusiais metais uostan 
atplaukė apie 30.000 jūros 
laivų daugiau kaip 34 mili
onų tonažo. Per mėnesi yra 
apie 800 išplaukimų kone i 
1100 Įvairių pasaulio uos
tų. Nugalėjęs Įvairius praė
jusių laikų sunkumus, Ham
burgas dabar optimistiškai 
žiūri Į ateiti. Savo svarbaus j 
uosto dėka jis turi gyvus ry
šius su daugeliu pasaulio 
kraštų ir dar stengiasi tuos 
ryšius plėsti ir gilinti.

Po dr- Nevermann išsa
maus pranešimo buvo dar 
klausimų ir diskusijų. Ko
respondentai buvo pavaišin
ti cigarais ir cigaretėmis. 
Tuo metu baigė mus fil
muoti ir televizijos aparatai. 
Yra numatyta dar didelė 
programa, Į kurią žada atsi
lankyti ir Vokietijos kanc
leris Erhard. Mieste aplink 
Alstrerio upę ir ežerą jau 
nebėra vietos ir visoms vė
liavoms iškabinėti, todėl jų 
dalis plevėsuos miesto vidu
ryje- I ŠĮ jubilėjų laukiama 
atvykstant daug atstovų iš 
Įvairių kraštų.

J. Čekauskas

Praeitą savaitę Į Bostoną 
buvo atvykusi Zofija Jasai
tienė. gyvenanti Tampoje, 
Fla.. kur jos vyras dr. Do
mas Jasaitis dirba džiovi
ninkų ligoininėje.

Į Bostoną ji atvyko savo 
sūnaus dr. Stasio Jasaičio 
ir jo šeimos aplankyti. Iš 
Bostono ji išvažiavo Į New 
Rochelle, N.Y- Ten gyvena 
jos duktė Elena ir žentas 
Kęstutis Valiūnai su šeima.

Būdama netoli New Yor
ko. Z. Jasaitienė rengiasi 
aplankyti prof. Steponą 
Kairi ir kitus artimus bičiu
lius, o taip pat pamatyti ir 
pasaulinę parodą.

Ji lankėsi ir Keleivio Įstai
goje, kur pasimatė su savo 
senais bičiuliais.

Pamaldos evangelikams

ŠĮ sekmadienį, gegužės 17 
d. 2:30 vai. popiet First Lu- 
theran Church. 229 Berke-: 
ley St. Bostone, bus Bosto
ne ir jo apylinkėje gyvenan
tiems lietuviams evangeli
kams pamaldos su šventa 
vakariene ir konfirmacija- 
Pamaldas laikys kun, H. 
Dumpys.

Po pamaldų bus arbatėlė.

Subatvakaris atidėtas

Eilinis Subatvakaris turė
jo būti šį šeštadienį, gegu
žės 16 d., bet kadangi tą die
ną bus Lituanistinės mokyk
los Žvdinčių alyvų vakaras, 
tai Subatvakaris nukeliamas 
i gegužės 30 d.

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo.

Jieskojimai
Iš Lietuvos Veronika Aga- 

vonovienė ieško Julijos Si- 
lickienės. kuri i Amerika iš
važiavo prieš 40 metu. Ra
šyti : Lithuania. Klaipėda, 
Žiedu g-vė 17-60. Veronika 
A ga vono vienė.

(20)

Lietuviai Massachusetts 
rinktinėje

So. Bostono P.P. Dr-jos 
šachmatininkai Algis Ma
kaitis ir Kazys Merkis buvo 
Įkelti Į Massachusetts rink
tinę. kuri gegužės 3 d. Įveikė 
viešėjusius Bostone Connec
ticut šachmatininkus, santy
kiu 15«/2-12’/2. Abu lietuviai 
laimėjo po tašką. Įveikę sa
vo priešininkus-

K. Merkoi nasirodymas ir 
laimėjimas buvo šiltai su
tiktas. Tai atžymėjo ir Bos
ton Globė korespondentas. 
Mat. K. Merkis prieš pusant
rų metų buvo sunkiai sužeis
tas. Jis dar ir dabar vaikš
čioja vienu ramentu pasi
remdamas-

Retas palieka tėvynę be 
ašarų. Tačiau kartą palikus 
kraštą- daugumo ašaros 
lengvai nudžiūsta.

Dr- J. Girnius

įvairios naujienos

Seni Keleivio skaitytojai 
Jezukevičiai šiomis dieno
mis minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 60 metų sukakti. 
Vietos laikraščiai ta proga 
išspausdino jų nuotrauką.

Bekeriai Įsikūrė naujuose 
namuose. Bičiuliai surengė 
jiems Įkurtuves.

Aleksas .Juška balandžio 
4 d. paminėjo savo motinos 
mirties metines senu lietu
višku papročiu—maldomis 
ir vaišėmis. Jo motina mirė 
Lietuvoje.

Balandžio 25 d. sukako 
metai, kai mirė Emilija Viš- 
niauskienė. Jos sūnus Vin
cas surengė metines, kuriose 
dalyvavo velionės šeimos 
nariai ii- draugės. Šeima ant 
kapo pastatė gražų pamink
lą su lietuviško stiliaus kry
žiumi.

Mirė -Jonas Meškauskas. 
54 m. amžiaus, ir Marcinke
vičienė. gyv. Baldvvinsville 
miestely-

Garniškis

NEW BRITAIN, CONN.

Nesaugu ir čia

Vakarais visokie padau-į 
žos užpuldinėja vyrus ir mo
teris. sumuša, atima pinigus, 
miesto kapinėse išvarto pa
minklus. vagia automobilius 
bei nuima padangas ir kt- 

Pr. Naunčikas

NAUJIENA

VLADAS NaGiUs-N/a-

GERIAUSIA DOVANA

•Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje/’ 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
iant”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktiev 
lietai”, kaina $6.00

PRANEŠAME- KAD KNY
GOS "LENGVAS BŪDAS 

IŠMOKTI ANGLIŠKAI“— 

NEBETURIME.

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 18S6 metu ir 
.iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių *r .a.uu iidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. r.es savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalir,“ globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
?JAw5V?DA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
510,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ja 
gauna pats. ■ j .

SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas
Kas nori platesnių informacijų tegu* rašo Į SLA Centrą:

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

GRAMERCY SHIPPING Ine.

J s telyta 1945 m.
Turinti Department of Banking: 
and Insurance (USA) leidimą ir 

draudimu iki $20,000.00

PINIGAI Į l SSR

Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmokama 

Jūs gausite gavėjo pasirašytą
kvitą.

Kursas 9 rubliai už $10.00.
Ti patarnavimą mokestis iki 

J25.00—$3.50 
Virš $35.00— 1OC

GRAMERCY SHIPPING Co. į

116 East 28th Street — 906 
New York 16, N. Y.

Tel. M U 9-0598
741 Broad Street — 925

Kewark, N ew Jersey

GRAMERCY SHIPPING Co.

1 urinti Maskvos Vn« šposyltorg 
leidimą.

Jūs garite- užsisakyti savo viminėm 
ir draugam USSR gamintus auto 
mobilius, dviračius, šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir daug kitų 

daiktų.
Jok io muito. Gavėjas nieko nemoka.

REIKALAUKITE MCSŲ 
t KATALOGŲ

GRAMERCY SHIPPING Co.
118 East 28th Street 

/XewYork, N. Y., Tel. MU 9-0598 
Atidaryta darbo dienomis 9—5:30 

šeštadieniais vasaros metu 
uždaryta.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 

demo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi

mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 

8x6 colių dydžio už SO cnt.

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERI JA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ..................... SI.50

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 psi..
Iš praeities tavo sūnūs te kaina 75 centai, 

stiprybę semia,“ -giedame LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai- 
Lietuvos himne, o ar taip na ................................S0.50

darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie-
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir tuvos praeitimi susipažinti 

darbų apžvalga, redagavo yra Jr_ Vandos Sruogienės 
dr. Balys Matulionis, labai parašyta Lietuvos istorija.

gražiai išleista, daug pa-

i NIHILISTAI, 3 veiksmu trage-
kaina .............................. $0.20

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

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

Tai 1,000 puslapių knyga,
veikslų, 374 psl., kaina $6. lengvai skaitoma, kaina — 

$12. Ją galite gauti Keleivio
Knygoje pirmą kartą pla

čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino.

administracijoje.

KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ....................................... $0.35

lieškau darbo farmoje,

_______ esudailidė( carpenter). mo-
laisv^ kovų paminklai din- Js.u dirbti ir kitus _ darbus. 
lrtl « j Gyvenu iš senatvės pensi-
go. jos. I

Vas. Jonuška. 1001 Black'SIELOS 
Jonas Aistis, POEZIJA? Horse Pike, Pleasantville.

N. J.

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

LIETUVA, 
..........$0.10

-------
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leoną rd Valiukas, LI

THUANIA LAND OF HE-

ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 

tomas, 336 psl., kaina $5.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administraci ioj.

BALSAI, J. Srr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ....................................... $0.75

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODUKTS
North Sta., P. O. Box 9112 

Nevark 4, N. J.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento d r. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................ $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu Į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................ $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komuni*tų 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

LSDP FOK LITHUANIA’S 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

N EPR1K L A USOMO3 LI ETU- 
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5 00

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ..................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

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

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija. 29 psk, Rai
kai na .............................. $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL 
kaina ............................... $0.25

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

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

KAS YRA SOČI A LIZA CIJA, 
K. Kautsky, 31 psl.. kai
na ....................................... $0 30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prasta 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad wav
27.
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Vietines žinios
SLA 328 kuopos įdomus i Balsavo 228

vakaras _______
--------- Praeitą šeštadienį ir sek-

k LA 328 kuopa gegužės madienį L- Bendruomenės

LDD susirinkimas

Žydi alyvos

Seniuose jos dar nežydi, 
bet šį šeštadien j. gegužės 16 
d. jos žydės So- Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos salėje, kur 
tą vakarą bus Bostono Litu

Paskutinis koncertas

Ši penktadieni, gegužės 
15 d. 8:30 vai. vak. Jordan 
salėje bus Pabaltiečių Dr-jos

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos narių susirin- 

16 d. 7 vai. vakaro Sandaros Tarybos rinkimuose Bosto- kimas bus šį sekmadienį, ge- 
salėje. 124 F St.. So- Bosto- ne balsavo 228 asmenys. Pa- gūžės 17 d. 2 vai. popiet So 
ne, rengia viešą plačios ap- siūlytieji 12 kandidatų pa-
imties pasižmonėjimą. gal gautų balsų skaičių ši-

T, . x i taip rikiuojasi: S. Griežė-Programoje numatyta pa- T , ... Z1C, . , 
rodyti r et 4 filmai: 1. So. Jui'gelex R1US M. O.

Ivaškienė (146 b.), dr. B.

Galvos neprasimuši, jei 
senam žmogui nusilenksi*

So. Bostone išnuomoja
mas 3-i u kambariu butas su 
šilima ir šiltu vandeniu. Bu-

Bostono Lietuvių Pol. Dr-jos tas vra 3rnc aukšte, naujai
patalpose. Visi nariai kvie- ’reS^bin“7tel.,AN%2363 
ciami dalyvauti. po 5 vai. vakaro.

VASAROTOJ Ų DĖMESIU

Geriausia praleisti atostogasBostone 1963 m. rengta mo-
" b““« ?“"V188?’ .V’ ‘ej.™

0,.,Ce ,las - 11 įungtynės Meksikoje. 3. lo- leisis (133). inž. A. Lapsys rorte, puikiame Atlanto vande-

BOMOOOOOI

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽIUNSKAS 
629 E. &ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

Roooooooooocoocccoccccooc i

Parduodu 3 kambariu bal
du*, galima pirkti ir dali-

. . .gtynes Meksikoje. 3. lo- leisis (133). inž. A. Lapšys rorte. puikiame Atlanto vande- mis. Apžiūrėti antradieniais
atliks latvis Teodore Brilts j^ju ^jjg (Bear Countrv) iri ((130). Pr. Pauliukonis nyno paplūdimy, gražioje ir pa- — ketvirtadieniai* nuo 12 

' ' 1 ------ -- ■ ---- - I ‘lietuviškoje Jansonų vai. iki 4 vai. popiet.
AUDRONĖ Second St.. trečiame

East Bav Rd., Osterville. aukšte. 5o. Bostone- 
Mass. 0655.

Svečių patogumui šiemet spe
cialiai padidinta valgykla, sa- 
1 ienas ir kiti patobulinimai.

Atidaroma nuo birželio 15 d. 
ir veiks iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis:
E. Jansonas. 15 Rosedale St..

Boston, Mass. 02124.
(23) I

Yorko aštuntuka, kuriam T. Brilts. buvęs Rygos o- 
vadovauja muz. A. Mrozins- peros solistas. yra koncertą 
kas. Vakare bus nemažai ir
kitų įdomių dalykų, kuriuos

prašmatnybių
jauni, dideli ir maži ras sa- kevičius j76). J. Bernotas 
vo širdžiai malonių pasisma-

SAV-ON
tt
I
t
I«

co.l

pamatysite. įsgn-site ir net 
galėsite paragauti. Be to, 
galėsite laimėti brangių do
vanų.

Vakarą rengia Lituanisti
nės Mokyklos Tėvų Komite
tas, pelnas skiriamas mo
kyklos reikalams- Nėra rei
kalo aiškinti, kad mokykla 
dirba labai svarbų darbą —

vęs Europoje. Kanadoje ir pimmu 
JAV ir visur turėjo didelį; 
pasisekimą- Net The New Visi kviečiami ir maloniai 
York Times, The Boston Jaukiami kuo gausiausiai at- 
Christian Science Monitor silankyti. 
griežti muzikos kritikai apie K - np,irai,^ __ 
T. Brilts dainavimą atsilie- , - ’ ^^Hes, nes.
pe gražiais žodžiais. Jo kon-__ .....1 s ’ j ‘ • nančių gėrybių. Tad iki pa-ceitas turėtų sudominti vi- a
sus lietuvius dainos mėgė
jus. Koncerto aukštą lygį

šimatymo gegužės 16 d.
Kuopo* valdyba

garantuoja žinoma rengėjų 
firma, nes Pabaltiečių Dr- 

grūdina mūsų jaunimo lie- ja prastų koncertų nerengia, 
tuviška dvasią, todėl visi tu- Todėl į šį paskutinį pavasa- 
rime ją remti. Ateikime į rinį koncertą, kuris įvyksta. taip pasiskirstė pareigomis: 
mokyklos vakarą—būsime penktadienį 8:30 Jordan pirm. Antanas Andriulionis, 
patenkinti ir paremsime Hali. atsilankykime gausiai, vicepirm. Antanas Bričkus.

Bilietai po $2 ir $3 gaunami sekr. Povilas Jančauskas, 
salės kasoje. ižd. Alfonsas Baika. nariai

------------- ---- ---------- Antanas Vilėniškis ir Povi-
Dėkoja jas Žičkus-

svarbų lietuvybės židinį.

Parama skautams

Ona Mučinskienė Žalgirio 
tuntui i>aaukojo 25 dolerius. Ji 

tunto naujosios vėliavos

i

Nuoširdžiai dėkoju vi-
___  ______ siems, kurie mane lankė

krikšto motina. Tunto vadija už sunkiai serganti ligoninėje- 
auka nuoširdžiai dėkoja. V. Vilutis

yra

Nauja Balfo valdyba

Balfo skyriaus valdyba ši-

Skautų iškylos

Atšilus orui. Bostono skautai 
planuoja savo išvykas j gamtų. 
Pirmiausia gegužės mėn. 9 d. 
skautai vyčiai buvo išvykę sa
vaitgalio i Kennebunkport. Mai
ne, o gegužės mėn. 17 d. BaltijosTrans-Atlantic Travel Service

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus,,ir Žalgirio tuntai ruošia įskylą 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- papkukioti laiveliais 

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 M est BROADWAY, So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsą Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA <

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais . 1

•SiunTinisi nrrmami ka««iien nno ? iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VEDfeJAS: JONAS

(19). K. Bagdonas (17).
1961 m. linkimuose Bos

tone balsavo 120 asmenų.

Susižeidė prof. I. Končių*

Dorchestery išnuomoja
mas šviesus ir šiltas kamba
rys švariam vyrui ar mote
riai. Galima ir su valgiu. Ar
ti autobuso linija.

Kreiptis: tel. GE 6-1316
(19)

{ ROOFING and SIDING
• 409 W. Broadway, So. Boston
! AN 8-2150 »

♦
Į DAŽOME IR TAISOME
} Al Stecke F. Pukanasis j 
} Res.: 8 Faxon St. Natick j 
{ Brockton 586-9272 655-08071
i ........... .....  . - ......

Sakoma, kad nelaimė gali 
atsitikti ir miegant- Prof. I. 
Končius, dabar gyvenantis į 
Bristoly. Conn.. ne miegojo 
bet sėdėjo kėdėje... ir nelai- 4 
mingai iš jos virto. Teko ir 
ligoninėje atsidurti. Ten ne
rado. kad būtų nulaužtas 
koks kaulas, pet. pasak pro
fesoriaus. skausmus turįs di
delius. Bet jis kantrus že
maitis ir dėl niekų nesiskun
džia. Linkime, kad tie visi 
skausmai greičiau pranyktų-

4•*-4d
-4
-4

REAL ESTATE 

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICCNSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY
379 WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

Tel. 268-4649 4 i

a ;

C & P ROOFING CO.

I

-» i
si

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 
biznio pastatų, papai Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

. Telefonas: AN 8-2805 J
\Dr. Jos, J. Donovan\ ♦ • 
Dr. J. Pašakarnio J

įpėdinis į
OPTOMETRISTAS ;

Valančios: i
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. { 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY
South Boston, Mass

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko- 

Senųjų Lapinų nai <Piazza) mūsų specialybė.

Nauja šimtinė Lietuvių 
Fondui

Bostono 
skautų vyčių būrelis, kuriam 
šiuo metu vadovauja Ramū
nas Kalvaitis, su pirma šim
tine įstojo nariu Lietuvių 
Fondan.

rpgi nova ir kiltu giaz.vio poTjZAiys II r=-±
tom jaunimo organizacijom.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Betų viską vaistinę.

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

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

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

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 25.00
FORTŪNA OIL CO.

SHELHEAD
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis X.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė, įsigydami 
SHELHEAD bumerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD bumeris —

....... sumažins jūsų kuro sąskaitas.

... užtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 
....garantuos gerą ir tylų veikimą.

487 Washington St 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

NAME .............................................
STREET .............................................
CITY............................ TEL.................
We wouul likę further Information about 

your speeiai offer on oil burner installation
YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS

PAČIUOSE BURNERIUOSE _

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais. 
plytomis. Licenzuoti dažytojai.

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tel. 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

DOVANOS J LIETUVĄ

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTO AKTORIUS

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nu© 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

Siųskite dovanų sintinius pasaulinių žmių santrauka 
giminėm* j Lietuvą per mūsų r komentarai, muzika, dai- 
jstaigą. Čia kalbama lietu- nos ir Magdutės pasaka. 
Viškai, žemomis kainomis Biznio reikalais kreiptis i 
galima gauti Lietuvoj Ubai Baltic Florists gėlių ir dova-

Dažymas mūro ir medžio vertinamu prekių. Patarnau- nų krautuvę, 502 E. Broad- 
Pertvarko* versVo ir iam 2re*tai *r sąžiningai. P^y, So. Bostone. Telefo-

gyvenamas patalpas.
Su mumis niekas nepajėgia 

varžytis.
Skambinti nuo 9 vai ryto 

iki 5 vai vakaro 
tel- LI 2-2776 

400 Norfolk Street.
Cambridge, Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

jam greitai ir sąžiningai.
Paštu gauti sintiniai greitai ’38 ĄN W»489. Ten gauna- 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 11140 acteku.
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis |
LIETUVIS GYDYTOJAS »

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

♦pagal susitarimą 
495 Coiumbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus,. 
kraštu., pranei., kad pagal j Draudžiame nuo poho
« T O T*K - Lran lrii/vlzii, limi TV" Vi11Z-

VNESHPOLSYETORG

«♦♦ i *
i*viso- ♦

1 kių kitokių ligų ir nuc nelai- J 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. }
J Visais insurance reikalais }
» ,--- . » i«kreiptis:patvarkymą siuntiniai prii

mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje, j 2? Maj^
Visi mokesčiai sumokami , TeJ AN g_1761 ir g.2483 { 
vietoje išsiunčiant siunti- j« |
nius, kad gavėjui nereikėtų ’
primokėti. J*’****””*.*””

Priimami užsakymai, čia * DaZŪU ir TūlSūU 
sumokant nustatytą mokės- * ..
tį, ir užsakyti daiktai prista- > Lipdau popierius ir taisau 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to. ► viską, ką pataisyti reikia, 
priimami maisto siuntiniai- * i:'’a
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 

j ar sudaromi pasirinktinai- 
Katalogai gaunami ang

lų. ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

t t ■
i Justiee of thePeaee—Constable 
• 598 E. Broadwav

BRONIS KONTRIM

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

3

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

Įstaiga atidaryta kasdien

* « *
.1:

nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak. * 
• *

Cosmos Parcels Express {
Corp.

327 W. Broadway 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaiti*

ąoeaot** >»>>>****»*

Charles J. Kay
LIETUVIS

PInmbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839«* I Gazo šilimą permainyti $265

J Telefonas: CO 5-5839 
C
« 12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS. if”

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietnvia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd.. Billerica. Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
8aviainktt N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
80UTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popiero# Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai

I t f




