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lubos Emigrantai Ruošiasi 
Grįžti Ginkluoti

Kubos Politiniai Emigrantai Šaukia Tautą Sukilti Prieš
Castro Diktatūrą; Išlavinti Kovotojų Būriai Bus Iš

keliami Kuboje; Castro Sako, Jis Nekantriai 
Laukia Įsiveržėlių; Kubos Kovai Vadovau
ja Buvęs Castro Ministerių Pirm. Cardona

-------- ,----------------------------------
Seniai ėjo kalbos, ^Prezidentas Siūlus

organizuoja kariškus būrius AoM/fl Sekretariah 
ir iavina.'i vaitoti ginklą. Prezidentas John F. Ken-1 
I onie kariški būriai lavino- nedy keta greit pasiūlyti 
si ir dar lavinasi Floridoje, kogresui Įkurti dar vieną se-! 
Louisianoje ir Gvatemaloje, kretariatą (ministeriją), bū- 

Dabar apjungta Kubos tent: miestu reikalų (savi- 
demoktatinė opozicija nuta- valdybių) sekretariatą. Jau 
lė pradėti kariškus veiks- esąs numatytas ir naujas še
rnus prieš Kubos vyriausybę kretorius, juo būsiąs pa-kir- 
ir žada mesti i Kubą visą ei- dr. R C Weaver, dabar- i 
lę ginkluotų būrių ir kaitų tinis* butų statybos Įstaigos
demokratinė opozicija šau
kia Kubos tautą sukilti prieš

vedėjas. 
Kongresas, sako, link.-ta

revoliucijos išdavikus Cas- pritarti piezidento sumany
tro ir jo komunistus.

Castro turi gerai gink-
mui, bet kai kurie kongreso 
nariai baukštosi, kad prezi-

NEŠA NET 30 BOMBŲ

siąs karo laivyno lėktuvas (viršuje) gali nešti net 
30 bombų po 500 svaru kiekviena. O apačioje matome 
naujausią Fordo automobilį, kuris tui i tik du ratu. 
Jis parodytas iš užpakalio.

E v ir Charite“ Kai 
Kam Ir Nepatinka

luotą miliciją ir kariuomenę dentas nepaskirtų dr. Wea- 
Kuboje, todėl jei kariuome- ver miesto reikalų sekreto
rė ir ant greitųjų sulipdyta rįu, nes tai būtų pirmas ne- 
milicija bus ištikima naujie- gj-as kabinete ir kai kurie 
siems šalies valdovams, gin- Kaiti džentlmonai to nenori 
kluota kova gali užsitęsti.

Castro giriasi, kad jis ir Lėktuvų Nelaimė
Karo Pratimuosejo šalininkas “nekantriai 

laukia” Įsiveržėlių ir žada 
juos karštai pasitikti.

Amerikos vyriausybė pe
reitą savaitę paskelbė savo 
kaltinimą prieš Kubos re
voliucinę vyriausybę ir kal
tina ją “revoliucijos išdavi
mu.” Amerika žada remti 
Kubos demokratinę vyriau
sybę ir duoda suprasti, kad 
Castro diktatoriškas reži
mas yra pavojus visoms 
Amerikos respublikoms.

Kubos vyriausybė Ameri
kos kaltinimus pavadino 
“neoficialiriu karo paskel
bimu” Kubai ir žada JT or
ganizacijoje Įrodyti, kad 
Amerika ruošia ar remia 
Įsiveržimą i Kubą.

Kubos apvienytos demo
kratinės opozicijos prieša
kyje stovi dr. Josė Miro 
Cardeno, kuris pirmus mė
nesius po Batistos nuverti
mo buvo Kubos ministerių 
pirmininkas. Vėliau jo ke
liai išsiskyrė su Castro ir jis 
pasitraukė i užsienį, kad ga
lėtų sėkmingai kovoti prieš 
buvusi savo sąjungininką.

Apvienytoj Kubos demo
kratinėj opozicijoj yra ir 
daugiau buvusių Castro ar
timų bendradarbių, kol Ca
stro dar dėjosi demokratiš
ko nusistatymo ir žadėjo 
laisvais rinkimais atsiklau
sti tautos dėl būsimos šalies 
politikos. Daugelis buvusių 
Castro šalininkų dabar yra 
Kubos kalėjimuose, daug 
yra nuteistų, o nemažas jų 
skaičius dar laukia progos 
atsiskaityti su savo buvusiu 
vadu, kuris juos apvylė ir 
išdavė komunistų sauvalei. 
Bent Kubos politinė emi
gracija tikisi krašte rasti ne
mažai paramos savo žygiui 
kraštą išvaduoti iš diktatū
ros ir duoti jam demokratiš
ka reformų vyriausybe.

Pereitą savaitę virš N. 
Meksikos skraidė kariški 
lėktuvai. Kovos lėktuvas 
pakartotinai praktikavosi 
atakuoti sunkųjį B-52 bom- 
berj ir nežinia dar dėl ko
kios priežasties paleido Į jį 
vieną raketą, kuri bomberi 
kliudė ir numušė ji žemyn. 
Bomberyje buvo 8 lakūnai, 
iš jų trys iššoko su parašiu
tais ir greit buvo atrasti, 
kiti du buvo surasti dvi die
nas vėliau, o 3 lakūnų dar 
ieškoma.

Tokia nepaprasta nelaimė 
privertė karo aviacijos vir
šininkus sulaikyti panašius 
pratimus, kol bus išaiškinta, 
dėl kokios priežasties lėk
tuvo raketa buvo iššauta i 
bomberi.

VYŠNIOS ŽYDI

Washingtone prie Thomas 
Jefferson muziejaus jau 
pražydo japnų vyšnios.

Republikonai Rado 
Kas Buvo Kaltas
Republikonų partija il-

Vakarų Valstybių Pasitarimai 
Tęsiami WashingtoreRepublikonų partijos va

dai, Everett M. Ditksen ir 
Charles A. Halleck, abu 
Illinois, kiekvieną ketvirta 
dieni per radiją ir televizi
ją aiškina republikonų poli
tiką kongrese. Kartais jie 
ta proga ir pajuokauja. Lai
kraštininkai tų dviejų kon
servatyvių republikonų pa-'
sitodymus televizijoj pi a- Jim CrolV Visvien Washingtoną buvo atvykęs

iš

minė “Ev ir Charlie” spek
takliais. Bet kai kurie re
publikonai mano, kad Ev ir 
Charlie neatvaizdira visos 
} artijos politikos, jie kalba

Anglijos Vadai Tarėsi VVashingtone; Sa.. . Pasitarimai 
Buvo Sėkmingi, Susitarta Visais Klausimais, Ypač 

Dėl Stiprinimo NATO, O Taip Pat ir Laoso Rei
kalu; Anglai Išvyko Tikri, Kad Su Nauja 

Vyriausybe Čia Surastas Bendras Žodis
l

Praeitos savaitės gale Į

Dar Šmėkliojosi Anglijos ministerių pirmi-
______ ninkas, lydimas užsienio

Nacionalinė negrų orga- reikalų ministerio ir kitų 
nizacija pasiskundė vyriau- bendradarbių. Po poros die- 
sybei, kad viena lėktuvų nu pasitarimų buvo paskelbtik už dešinįjį partijos spar- . .... . , tas nranešimas kad oasita-na Dėl tn nažanimsnipii re- dirbtuve Georgia valstijoje pranešimas, Kaa pasna- 
vi-i nepaiso Ridento ką "gi ir

atsiriboti mm “Ev ir Char- tik išleisto įsakymo panai- iai P AmeiiKos n Anglijos 
lie” ir oarodvti publikai iog kinti diskriminaciją imonė- sutartas širdingas bendra- 

™ kurios turi kontrauktus
kie. Pažangesniems republi- «» vvriausvbe. Lėktuvų dirb-
L-nrams imasi vadovauti sp- tuve dirba pagal sutarti SU ueL ir Vlbus Klius taip
natorius Aiken iš Vermonto. vyriausybe, bet prezidento
Jis jau turėjo pasitarimų su patvarkymo dėl diskrimira- an^us klausimus ir ne-UM' 
savo vienminčiais ir nori cijos panaikinimo visai ne- yadui
kongrese vesti kitokią po- paiso. Piezidentas davė £ J
litiką, kaip jų dešinieji įsakymą padėti toje dirbtu-
vadai. vėJe ištirti.

Juodas Diplomatas 
Negavo ValnuD

ALŽYRO ‘DERYBOS’

tariant Washingtone, Dean 
Acheson buvo nuvykęs Į 

i Vokietiją ir ten tarėsi su dr. 
K. Adenaueriu. ŠĮ antradie
nį vokiečių vadas atvyksta į

tartie au nro.V«C7 K7VS V* —
išsiaiškini-

\A7 adiinartzinaneminu
Žydai Teisia Nacių j Derybos tarp prancūzų ir zjdentu ir tęsti
Pulkininką Eichman Amerikos valstybės de- alžyriečių dėl taikos paliau- mus kurie buvo pradėti su 

nartamentas atsinrase nema k„ 1 , rD. Acheson.partamentas atsiprašė negrą 
_ . . diplomatą iš Sierra Leone,
„’.ae. *\Je Afrikoje, dėl vieno JohnsonŠĮ antradieni

gai aiškinosi kodėl ji perei- prasideda nacių pulkininko restorano Marv.
itų metų rinkimuose pralai-Adolfo E.chmano byla. Jis ]ande atsisakymo jam pa. 
mėjo palyginti labai nedi- kaltinamas suorganizavęs taraauti. DipiOmatas dr. W. 

jdele balsų persvara. Is bal- nužudymą kelių milionų Eu- Fitzjolln nesiskundė valsty- 
savimo davinių buvo aiški- rop osžydų bė, departamentui dėl
narna, kad nėgių balsai, pa- Hitlerini budeli gina vo- torano eigesįo ir jis 
skui kad didmiesčių demo- kiečių advokatas Seivacius, ėjo j John5On Howard rest0. 

i kratų “mašinos nulėmė us Koelno Jis žada reika- ran?> nes buv0 prdėjęs, kad 
rinkimus, o dabar aiškina-Jauti, kad Izraelio teismas
ma, kad priemiesčių ir už- atsisakytų teisti Eichmaną 
miesčių gyventojai, išsikėlę dėl to, kad Eichmanas buvo 
iš didmiesčių, irgi apvylė re- r.elegališkai pagrobtas Ar- 
publikonų partiją. Daugelis gentir.os teritorijoj, kad A. 
priemiesčiu gyventojų, gana Eichmano papildyti prasi- 
pasiturinčių ir, rodos, turė- žengimai buvo padalyti ne 
jusiu balsuoti už republiko- Izraelio teritorijoj ir kad Įs- 
rus, balsavo betgi už demo- tatymas, pagal kuri Izraelis 

į kratus. teisia Eichmaną, buvo pri-
Kiekvienai partijai po imtas daug vėliau, negu 

i rinkimų svarbu išstudijuoti Eich manas papildė savo kri- 
rinkimų davinius, kad gale- minalus.

Iš visko atrodo, kad žydų 
teismą- ncatsisakvs Eich- 
mana teisti ir nuteisti.

res-
tyčia

tų surasti savo silpnas vie-! 
tas ir lengviau atsigriebti 
kituose rinkimuose.

Prieš rinkimus republiko-' 
nai skaitė, kad “Suburbia” į 
(priemiesti ja) balsuos dau- į 
gumoje už juos, bet skai-' 
čiai rodo ką kitą.

Analų Laivo Gaisre 
Žuvo 150 Žmonių

Persijos Įlankoje perei
tos savaitės gale kilo gaisras 
anglų keleiviniame laive 
“Dara.” I aive ivvko sprogi
mas ir gai ras ir tik sekma
dienį pasisekė laivo gaisrą į 
užgesinti. 560 keleivių išsi-( 
gelbėjo iš degančio laivo, 
bet apie 150 žmonių dar pa
sigendama. Ar jie visi yra 
žuvę, ar gal išsigelbėjo, ti
krų žinių dar nėra. Atrodo, 
kad aukų skaičius bus ne
mažas.

Laivo gaisrą prigesinus, 
laivas tempiamas i Bahrein 
uostą, 300 mylių i vakarus 
nuo nelaimės vietos.

tos firmos restoranai nedaro 
skitumo tarp baltų i juodų 
valgytojų. Bent taip skelbė 
Johnson Howard restoranų 
kompanijos pirmininkas, kai 
1957 metais buvo Įvykęs pa
našus atsitikimas.

Valstybės departamentas 
sako, kad Johnson Howard 
restoranų kompanija bus ty
rinėjama dėl to Įvykio, kad 
būtų žinoma, ar ji laikosi 
savo skelbiamos politikos, 
ar tik taip sako.

bu dar neprisidėjo, bet pa
stangos dedamos juos su
stumti i vieną vietą, kad de
rybos užsimegstų.

Tuo tarpu alžyriečiai ir 
europiečiai Alžyre “dirba’’ 
bombomis ir granatomis.

Nepraeina dienos, kad 
Alžyro sukilėliai nepakištų 
bambų prancūzams, o Al
žyro europiečių karštakošiai 
kaišo bombas neatsilikdami.

GIBERNATORILS

:-z .<.

Naujas Virgin salų guber
natorius Ralph Paievvonsky 
su savo žmona. Jis perima 
salų tvarkymą nuo sekan
čio menesio.

Nedarbo Klausimas 
Sunku Išspręsti

Bedarbių skaičius krašte 
vis dar viršija penkis milio- 
onus ir nedarbui galo nesi
mato. Ūkiška veikla kiašte 
šiek tiek gerėja, bet bedar
bių skaičius vis veik vieto
je. Vyriausybėje baukšto- 
masi, kad nedarbo klausi
mas nesiduos lengvai iš
spręsti. Šiais metais dirban
čiųjų skaičius krašte turi 
padidėti bent vieną milioną, 
bet ar užteks darbų naujai 
i darbo rinką išeinantiems 
jauniems žmonėms?

Įmonių automacija dir-Į 
bančiųjų skaičių mažina ir; 
kartu didina gamybą. Kaip 
suderinti darbo parūpinimo 
reikalą su ūkiškos technikos 
pažanga? Prieš tą klausimą 
stovi ne tiktai vyriausybė, 
bet darbininkų unijos ir 
darbdaviai. Atsakymo dar 

[niekas neturi.

GERI PLAUKIKAI

Charlie Bittick (viršuje) ir 
.Murray Ruse Pietų Kalifor
nijos universiteto studen
tai, pasirodė esą geriausi 
plaukikai, laimėję plaukikų 
varžybas New Haven. Bit
tick 100 jardų nuplaukė per 
I min. 23.7 sek., o Rose 
1500 metrų per 17 min. 
17.3 sekundes.

Dr. K. Adenauer atvyk
sta kaip tik tuo momentu, 
kada Izraelyje pradedama 
svarstyti A. Eichmano byla 
ir Vokietijos atsivertimas į 
demokratiją daug kur gali 
ir vėl kelti abejonių. Dr. K. 
Adenauer, jei norės, čia ga
lės paaiškinti pasauliui, kiek 
naujoji Vokietija yra nu
traukusi ryšius su bestiališ- 
ku hitlerizmu.

Prezidentas savo pasita
rimus su Vakaių vadais už
baigs Paryžiuje, kur jis ge
gužės gale lankys preziden
tą de Gaulle, Amerika užti
krina visus zavo sąjunginin
kus, kad ji noi i sustiprinti 
NATO karišku sąjungą, o 
tam reikės • Prancūzijos 
pritarimo, • ji užima per
daug svarbią vietą Europo
je, kad be jos galima būtų 
Vakarų koaliciją stipriai ap
jungti.

J Washingtoną keta at
vykti ir Laoso neutraliųjų 
vadas tartis dėl to tolimo 
krašto nepriklausomybės ir 
reutralumo užtikrinimo.

GOMULKA PRIEŠ 
PRIEVARTĄ

Lenkijos komunistų va
das B. Gomulka kalbėjo val
stiečių mitinge Poznanėje ir 
ilgai Įrodinėjo, kad stambus 
žemės ūkis yra daug naše
snis, kaip smulkus, liet kartu 
užtikrino valstiečius, kad 
Lenkijoje nebus vartojama 
prievarta, valstiečiai patys 
apsispręs, ar dėtis Į kolek
tyvinius ūkius, ar ne.

Šiuo tarpu Lenkijos ko
munistai smurto nevartoja, 

i nors Lenkijos valstiečiai 
1 toli gražu neužmiršo, kaip 
1 jie buvo varomi Į kolcho
zus Stalino laikais ir kas tą 
darė.
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Vei Kubos reikalu
Amerikos vyriausybė praeitą savaitę paskelbė Įdo

mų dokumentą apie Kubos revoliuciją ir tos revoliucijos 
išdavimą. Kubos dabartiniai valdovai priėjo prie val
džios veik visos tautos remiami ir visos Amerikos valsty
bės nedelsdamos naująją Kubos revoliucinę vyriausybę 
pripažino. Tas buvo padaryta todėl, kad Batistos dikta
tūra buvo nusigyvenusi, korupcijos ėdama ir turėjo būti 
pakeista. O Castro judėjimas iš kalnų skelbė tokią pa
trauklią demokratišką programą, kad ji rado pritarimo 
visoje Kubos tautoje ir kaimynuose.

Pradžioje nauja revoliucinė valdžia dai- atsiminė 
savo pažadus, pravedė eilę reikalingų reformų, kurios 
pasiliks Kubos gyvenime ir prieš tas reformas niekas ir 
nemanė protestuoti nei Kuboje, nei juo labiau užsienyje.

Deja, laikui bėgant Kubos revoliucinė valdžia savo 
iškilmingus pažadus pradėjo užmiršti ir pasuko i naujos 
diktatūros kelią, o vidaus ramsčiu savo tolimesnėms re
formoms ir išsilaikymui valdžioje pasirinko komunistų 
partija, kuri dabar ir yra vienintelė legalė partija krašte 
šalia “liepos 26 d. judėjimo.” Kubos vadai nusigręžė 
ne tik nuo savo pažadų, bet ir nuo savo kaimynų ir pra
dėjo bičiuliautis su komunistiniais kraštais. Daėjo iki 
to, kad Kuba pasidarė Maskvos ir Pekino satelitas Vaka-' 
rų žemės pusrutulyje ir Amerikos valstybės nebegali 
nesirūpinti, kur link Kuba eina ir kam ji tarnauja.

DIKTATORIVS IR GENEROLAS daug kitokių skaitymų, nau-, 
dingų patarimų, eilių, sau
lės tekėjimas ir nusileidi
mas i>er apvalius metus, sau
lės ir mėnulio užtemimai ir 
daug kitų naudingų ir Įdo
mių pasiskaitymų.

Kalendoriaus kaina 75 
centai. Pinigus ir užsakymus 
prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Kas savaite
't

Sovietijos diktatorius Nikita Chruščiov su į Maskvą 
atsilankiusiu Burnos karo pajėgu viršininku genero
lu Ne Win. Gal juodu kalbėjo ir apie Burmos kaimyno 
Laoso likimą, bet. jei ir kalbėjo, tai mandagiai.

lė ar bandė kelti nemažai Yra ir tokių keleivių, ku- 
triukšmo dėl tikro ar taria- rie matė savo brolių skurdą 
mo Tautinių Kapinių siūly- valdžios dvaruose, girdėjo 
mo L. Prūseiką palaidoti apie darbininkų skurdžius 
kitoj vietoj, negu jam buvu- uždarbius, bet parvažiavę 
si užpirkta. Galima suprasti tyli. Tyli todėl, kad nenori 
Tautinių Kapinių pastangas pakenkti savo giminėms
velioni Prūseiką palaido- Lietuvoje, nes bolševikų il- 

Amerikos vyriausybės dokumentas išvardija daug H ne visai arti dr. J. šliupo,, gauosliai gerai žino, koks 
Castro pažadų, kurie bėgyje dviejų metų buvo sumindyti Pr°f- Vaclovo Biržiškos ii j turistas kokius gimines 
diktatūros ir smurto

Vaclovo Biržiškos ir turistas kokius gimines lan- 
purve. Išvardija daug Kubos revo-|Pan- žmoai’J’ bH P3^“0!3 o to<Iėl gali žmones ten 

lucimo judėjimo dalyvių, kurie nusigręžė nuo Castro po- pife;ka buv0 laidotas ketįyti.
litikos ir dabar kovoja pnes Castro ir jo sąjungininkų ko- n,,n:runiA vienio Rot
munistų diktatūrą, arba atsidūrė kalėjimuose, kuriuose ku supl.a3ti, kodįj bolševi- ^^“uetuvos'ni'riįita^ra 
jie kamavosi ir Batistos diktatūros laikais. Kai kurie(kams taįp norėjosi L. Prū- tu °- turi. tai pa

•1 1 • 1 A* A !• • —

John Birch Draugija
Pereitą savaitę rašėme 

apie John Birch Draugiją ir 
įjos, atsiprašant, veidą. Da
bar paminėsime tris nuomo- 

Įneš apie tą draugiją, nors 
būtų galima prirankioti tų 
nuomonių ir labai daug.

Generalinis prokuroras R.

į dar kartą bus prisimintas 
kaip moderniškų laikų bar
barizmas, kuriam prilygsta 
tik komunistų konclageriai 
ir žmonių masinis naikini
mas.

Dabar daug kas jau ir 
užmiršo, o daugelis jaunųjų 
net ir nežino, kad patrakusi 
Hitlerio “idėja” buvo vi- 

žmonijai didelis pavo-Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1961 jUOkinga, jos

“Keleivio” kalendoriu j teismą nėra pagiindo, nes 
1961 metams galima gauti ji kol kas dirba tik žodžiais, į’>*eneJy lkl *>aak? . .
pas platintojus šiose vieto- o žodžiais švaistytis galima .u .. y?ciaiJaiĮ11,1.°P J beveik kiek tik kas nori. į si pačius riebiausius kąsnius

Bostono kardinolas Cush- Europoje, kui \eisti> n p»i- 
ing apie John Birch Drau-senaLl kontinentą, 
gijos kūrėją Robert Welch Užuomarštis, deja, prade- 
atsiliepė labai prielankiai ir da dengti ir Stalino laikų 
sakė, kad jo darbą reikia baisumus, nors Stalino Įpė- 
remti. Girdi, dabar kiekvie- diniai vis dar tęsia jo poli- 
nas, kas tik kovoja prieš ko- tiką, tegu ir taip bruta- 
munizmą. gauna kentėti. . . liai, kaip kruvinasis Stali- 

• Taigi ir R. Welch “kenčia,” nas.
jei tos pasiūlo jo draugi- Goldfine sveikas? 
jos veiklą patyrinėti. Kardi
nolo pasisakymas vra labai Kyšiais pagarsėjęs biz- 
idomus, nes rodo, jog tas nierius B. Goldfine kuri lai- 
bažnyčios kunigaikštis ma- ką buvo tąsomas po limoni
to bolševizmo pavojų, bet 
neturi supratimo, o gal ne
turi nė noro suprasti, kad 
demokratija gali būti ardo
ma ir paplaunama ir fašisti
nių žmonių, kurie demokra- “durnių volioti 
tiją vadina apgaule.

Pagaliau, senatorius

Kennedy apie tą draugiją
sako, kari ji yra “juokinga” 831 . ................

tik juokinga, jos traukti Jus- Hitlerio armijos seimi- 
ninkavo Europoje nuo Pl

iki Kaukazo, “ponų

se:
Binghampton, N. Y. pas

J. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.
VVorcester, Mass pas

K. P. ŠIMKONIS 
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Sąuare
Lawrence, Mass. pas

M. STONIE 
57 Sunset Avenue

Brockton, Mass. pas
J. STRUMSKIS 
109 Ames Street

nes, kur jo protas buvo tyri
nėjamas. Daug kam būtų 
labai patikę, jei jis būtų at
rastas nesveiko proto. Bet 
Goldfine, rodos, nebenori 

ir pradėjo
pasakoti savo “istoriją,” 

ja. kaip jis dalijo kyšius viso-

tiesą, bet tokiųvisą 
labai reta.Castro buvę artimi bendradarbiai dabar vėl veda gink

luotą kovą prieš Castro režimą, arba ruošiasi kovai užsie
nyje. Daug dešimčių tūkstančių politinių pabėgėlių liu
dija, kad Castro vyrausybė ryškiai pasuko i bolševikiškos 
diktatūros ir sauvalės vėžes.

Amerikos vvriausvbė kviečia Kubos revoliucininkus . ,. ...
pnammti jų duotus pažadus ir grąžinti kraštui pagnn- () Kaip Gi Gyvena šymas žmonių gyvenimo 
dines piliečių laisves ir atsikratyti nuo Maskvos ir Peki
no globėjų. Jei Kuba pasuktų i demokratini kelią. JAV 
ir kiti jos kaimynai vėl su ja bendradarbiautų ir Kubos

seiką laidoti netoli jam idė 
jiniai visai negiminingų 
žmonių? Tos
nies” žmonės taip 
aiškina.

Vil- 
įr nepa-

Kaip Lietuvos žmonės 
gvvena galima sužinoti iš 
“Keleivio” kale ndoriaus 
1961 metams, kuriame vra Norwood, Mass. pas

FRANK RAMAN vits iš New Yorko, republi- kiems politikieriams ir kaip

imi tll’
IClUIIIld^ ICIIILU 11^7 Lirv

_ z\rl vioie 
£,W£.1C11C,

Lietuvos Žmonės? po antro pasaulinio karo.
______  Aprašymą prisiuntė žmomus

iš kolchozo, vienas turistas

žmonių gyvenimo Lietuvių Piliečių Bendrovėj konas, reikalauja, kad kon- tuos kysius nurašinėjo nuo
greso Neamerikinės veiklos savo pajamų, kad mažiau 
komisija parodytų visam mokesčių reikėtų mokėti, 
kraštui, kas yra ta John Goldfine “auka” buvo
Birch Draugija, kokie jos buvusio prezidento padėjė- 
siekimai ir kokie žmonės jas S. Adams, dabar atsira- 
jai vadovauja. do kita “auka.” kuri gavo

Paminėjome tik tris nuo- S5,000 automobili, yra ir 
mones. Kaip matome, jos daugiau tokių “aukų.” O 
griežtokai skiriasi. tuo tarpu iždas bando at

gauti apie 700,000 dolerių 
Eichmano byla Goldfine’o nesumokėtų mo-

Šią savaitę Izraelyje pra- kesčių, 
sideda Eichmano bylos Kad sukčiai duoda ky-
svarstymas. Jis kaltinamas sius, nieko stebėtina, bet 
nužudęs kelis milionus Eu- kad “švarūs” politikieriai 
ropos žydų. Apie Hitlerio- juos ima, tai gal dar ma- 
-Himmlerio-Eichmano “mir- žiau stebėtina. Kaip besa- 
ties fabrikus” šiame Kelei- kytume, o imti visgi malo- 
vyje yra šiurpiai Įdomus
straipsnis. Vokiškas naciz
mas su Eichmano bvla

St. George Avė.

Anglijoje pas
J. VENSKUNAS 

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill, 

Lanarkshire, Scotland
arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Kalendoriaus kaina 75 cnt.

vienas
ta aDrašyma at-

daug
Buvo rizikavo

lankėsiuu_ :~x.- nturistų
Lietuvoje 

turistu‘ *'-****•'4 v.—.lunstų ir turistų. duvu ---------
Gana ilgas Amerikos vyriausybės dokumentas apie tokiu keliauninkų Į Lietuvą, v^žti Į Ameriką. Iš to apra- 

Kubos revoliucijos išdavimą Kuboje sukėlė pasiutusi kurie važiavo su aiškia in-i ^-vmo žinosite labai daug 
pyktį, kas nėra sunku suprasti. Daugelis to dokumento tencija parvažiavę meluoti. apie eiliniu žmonių gvveni- 
iškeltų faktų Castro valdžiai akis bado. dokumentas su- Kai kam melavimas labai ma . Lietuvoje. Aprašymas 
rašytas gyva kalba, pilnas faktų ir. paskleistas Kuboje, gerai apsimokėjo. , teisinga?. be jokiu pagraži-
ten neabejojamai padidins Castro priešininku eiles. Ku-1 Kiti vėl matė Vilniaus nimu ir be perdejimų, atvi- 

miestą ant kalnelių, lankė ras. širdingas ir teisingas. , 
masines nužudytų Lietuvos Veita kiekvienam Ame-

, gyventojų kapines, parsive- likos lietuviui tą aprašymąmylių nuo jos pakraščių, gy- -r ne{ V. yje_ pa?kaityti Ypač keliaunin.
tų, bet visai nematė, kaip kai i Lietuva turėtų su tuo

*7X7 V XI

bos valdovai turi pagiindo pykti. Bet piktumas jiems ne 
ką gelbės. Eisenhovverio ar Kennedy Amerika negali 
leisti, kad jos pašonėj, 90
vuotų toks režimas, kuris iš “antiamerikoniškumo” pa
darė savo dogmą ir iš Kubos aiškiai daro bazę. nukreip
tą prieš Amerikos saugumą. Vengrija 1956 metais, iš
trūkusi kelioms dienoms iš nišų ‘globos,’ siekė būti neu
trali šaltajame kare, bet nišai to nepakentė ir savo tan
kais vengiu išsilaisvinimo revoliuciją paskandino krau
juje. Kuba siekia ne neutralumo, bet pasidarė rusų ko
munistų bazė Amerikos pašonėj ir būtų apsileidimas tą 
bazę čia laikyti. Vienu ar kitu būdu bazė turi išnykti.

Gal ir laiko nebėra daug tą padaryti. Kubos dikta
toriai labai rimtai ginkluojasi, jų pagrindinė laikymosi 
jėga dabar yra “liaudies milicija,” kuri yra gerai ginkluo
ta rusų, čekų ir kitų kraštų ginklais iš “anos pusės.” Už 
geležinės uždangos lavinasi naudoti moderniškus gink
lus keli tūkstančiai Castro karių ir jau netolimoj ateityj 
Kuba turės moderniškiausią kariuomenę Centralinėje 
Amerikoje ir tada be didelio triukšmo minėtos bazės jau 
nebebus galima pašalinti. Todėl gal nebeilgai teks ste
bėti barzduotų vyrų šeimininkavimą Kuboje, gali ateiti 
barzdų skutimo laikas. Ir barzdas skus ne Amerikos ma
rinai, bet patys Kubos gyventojai, kurie su rusiško raugo 
diktatūra nemoka ir nenori sugyventi.

susiDažinti. o ir 
na. kaip dirba ir kiek “už- -grižusieii iš Lietuvos nepa
dirba” valstiečiai kolcho- darys klaidos, jei su tuo ap- 
zuose, darbininkai fabri- rašymu susipažins. Daug 
kuose, smulkūs tarnautojai kam iš jų akys atsidarys. 
Įstaigose. i Be to, kalendoriuje yra

gyvi Lietuvos žmonės gyve- aprasvmu
MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stevvart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

n iau negu duoti.
J. D.

I

APŽVALGA
TINKAMIAUSIAS

PAGERBIMAS
“Tinkamiausias pagerbimas 

jo šviesios atminties bus. jei 
prisidėsite prie dabar einamo 
vajaus sukelti §10.000 iki ben
drovės suvažiavimui gegužės 7 
dieną.’’ (“V.” balandžio 7).

Lietuviški bolševikai taip 
išaukštino mirusį Leoną 
Prūseiką, kad jeigu kas ne
žino tikrojo saito tarp miru
siojo ir jo aukštintojų. tai 
gali pamanyti kad iš tikrų- “geresnio paminklo didvy- 
jų, velionio būta didelio ko- riams nebus, kaip vykdymas 
munisto. Žinančiam tai yra jų idealo!” L. Jonikas tą 
tik “sorkės.” ir pradeda daryti ir kepurę

Leonas Jonikas ir pats jau kaišioja visiems, kurie 
paleidžia katiną iš maišo, tik nori prisidėti prie “vaji- 

nio idealo.”
Iš tiesų, jei gyvas sukel

davo pinigo, tai kodėl neli
cituoti lavono?

Lietuviški komunistai kė-

kai jis “Vilnyje” rašo: 
“Draugas Prūseika sukelda

vo stambias sumas išlaikymui 
ir tobulinimui dienraščio “Vil
nies”.

Ar nerašė poetas, kad

X

SALDŪS SAPNAI IR BE BAIMES 
su telefonu prie lovos

Taip lengvai pasiekiamas . . . taip raminantis! O jeigu tai yra dar 
Princess pratęsimas tai taip linka savo vėtai.

Apsauga mūsų artimiems ir brangiems, kokią tik telefonas gali 
duoti! švelnus nakties šviesos žėrėjimas, arba skaisti šviesa skambi
nimui turima tik su PRINCESS telefonu.

Dėl informacijos apie kainą ir spalvas paskambinkit jūsų Telefo
no Biznio Ofisui.

NEVV ENGLAND

Atitaisome klaida

Pereitame “Keleivio” nu
meryje straipsnyje apie mi
rusįjį Ln. Prūseiką isibrio- 
vė klaida. Kur kalbama 
apie L. Prūseikos sugebėji
mą kaulyti pinigus ir jis ly
ginamas tuo žvilgsniu su J. 
Tysliava, viena eilutė iškri
to, o i jos vietą pateko kita. 
Iškritusi eilutė buvo: 
dviejų kaulijimo čempionų

Už klaidą atsiprašome.

RINKIMAI PIETŲ 
VIETNAME

Sekmadienį balandžio 9 
dieną pietiniam Vietname 

įbuvo prezidento rinkimai. 
Iš trijų kandidatų daugiau
sia balsų gavo dabartinis 
prezidentas Ngo, kuris val
do kraštą nuo pat jo nepri
klausomybės atgavimo.

Pietinis Vietnamas serga 
ta pačia liga, kuri buvo iš
tikusi pietinę Korėją, Tur
kija ir kitas pusiaudiktato- 
riškas šalis, kurioše priviso 
korupcijos, nepotizmo ir pa
našių reiškinių. Buvo kilęs 
bruzdėjimas ir pietiniame 
Vietname, bet ten preziden
tas išsilaikė, bet užtat ten 
pradėjo reikštis komunisti
niai partizanai. Rinkimai 
oro neapvalė.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS

Sandaros banketo proga zui Pupkai pirmininkaujant
Sandaros 16 kuopa balan- nuo 1945 iki 1959 ? - kuoP? 

džio 23 <1. Lietuviu Karo painėms lietuviškiems rei- 
Veteraru salei i 206 So. kalams-Altui, Baltui, Bu- 
Quinsigamont Avė., Shrew- "rų tnm“« »rkes‘™‘, Va- 
sbury, Mas?., iš Bostono va
žiuojant, privažiavus 
suktis i dešinę), šia proga
bus pravartu šis tas pasaky
ti iš kuopos praeities.

ši kuopa nuo 1916 m. vei
kliai dalyvauja vietos visuo
meninei veikloj. Iš 1916-18 
metais i kuopą Įstojusių 
šiandien dar gyvi: Leonas

salio 16 gimnazijai ir t. t. 
tilta vra aukojusi viso labo 

4’ $2,836.68. Vien Laisvės
Varpui palaikyti yra prisi
dėjusi su virš $1,000.

Kuopos rengiamų pobū
vių svečiais dažnai būna ir 
bostoniškiui: Juozas Arlau
skas, Petras Jankus (mirę), 
J. M. Tumavičienė, inž. A.

SANDAROS 16 KUOPOS 40 M 7TŲ SUKAKTĮ MININT

Iš kairės Į dešinę: Prie vėliavos Vincas Mitrikas, sėdi Juozas Krasinskas, Simonas Jokubauskas, 
Juozas Arlauskas, Vytautas Skrinskis. inž. Aleksandras Čaplikas, Jonas Dvareckas. Juozas Pupka, 
Antanas Kriaučialls, Juozas šalaviejus. prie vėl iavos stovi Kleofas Zurlis.

Perkami

KAS SKAITj KASO, 

TAS OTONO: v RA 30.

DETROITO NAUJIENOS
Detroito
namai

Lietuviu Rinkimai

t ui i - iz j- • Chaplikas, Juozas Lekys, A. Jablonskis, k. Budinavicius, . < -j • o t i uVincas Mitrikas K 7urlis ir A’ Slugzdai’ S- Jokubau- v incas ivnuiKas, rv. /,uins, , , Moriiraitipnė R
. Krasinskas, Pranas Juo- n T i '/• • i o*t, x t' x i Pečiulis, Jul. Ziminskas, St.zunas, Petras Katauskas. ;T y-> i - -i i Naudziunas ir kt. Tikime,Juozas Pupka, D. Mažeika, , ,,A Šablinskas Vladas Tan-ikad bent dalls Jų buS ir mu_ a. baonnsKas, Vladas Jan-balandžio 23 fi. bankete.Šablinskas, 

kauskas.
Po 1926 m. gruodžio 17 

nakties perversmo dalis san- 
dariečiču tapo dideli fašiz
mo garbintojai ir kuonos vi
dutiniai graužikai. Kuopos 
veikla tuo metu buvo ap
mirusi. nes susirinkimai bu-

J. Krasinskas

PITTSBURGH, PA.

Mano širdinga padėka
Šių metų pradžioje susir

gusi irSu.-i i. vasario menesi įsvy- vo triukšmingi, nebuvo gali- , . . ,. .. , , • -ii kusi i ligoninę, susilaukiauma nieko sutarti ir nieko ka , , , i \ A„rors didesnio atlikti. Iki šiol i’abai daug !ankvt0W’ ^vau 
vieni tų trukšmadarių mi-ldo™n,!: gdlų 
re, o kurie ęyvi. nasitrauke j . iktL
is visuomenes darbo. t-u • a T ~Išbuvusi savaitę Šv. Juo- 

1939 m. tasano 13 d. bo- zap0 ligoninėj ir po sėkmin-
stoniskiu^ būriui — Juozui grOs operacijos porą savaičių 
Arlauskui (jau miręs L Juo- pasilsėjusi pas dukteri Tur- 
zui Lėkiui, Petmi Jankui ęreek, pa_, pargrįžau Į 
(jau miręs). K. Mereskevi- namus ir vėl radau krūvą 
ciui ir S. -Tokubauskui atvv- SVeikinimu su linkėjimais, 
kus ir paraginus kuopa veik- ' _r — r- ▼ j?avv gzmiiiviii
ti. buvo perrinkta valdyba, draugams, 
i kuria ’ėio pirm. A. Kriau-

ir raštiškų 
linkėjimais

J A V LIETUVIU STUDENTU VEIDAS
jų artimi žmonės. Paskuti
niuoju metu tą pareigą at
lieka niekeno neprašomi 
bolševikų ‘‘rabinai”: St. Ra- 

m i n e pmus sikas, J. Čaplikas, čiurkinas

viceninn. Juozas Ne
vis. sekr. J. Mozūraitis. fin. 
sekr. J. Krasinskas. ižd. Al. 
šablinskas. iždo glog. Vin
cas Mitrikas ir J. Rauktys.

Kuopos veikla atgijo, ne
trukus įsirašė dau? veiklių 
narių, kaip, pavyzdžiui, A. 
Kramilius, Jonas Dvarec
kas. M. Žemaitaitis, V.

,B Tarybą

Į 3-ją Lietuvių Bendruo- 
Eilę metų Detroito lietu- menės Tarybą rinkimai bus 

viai nebeturi savo didelių gegužės 14 d. Linkimų vie- 
namų, su sale vaidinimams ta ir laikas bus p nešta vė- 
ir kitokiems kultūringiems liau. Rinkim- ? • omisija
parengimams. Visuomenę jau sudaryta, būte».t: A. Ba- 
išjudinti bandė komitetas rakauskas, J. Jasiūnas, S. 
pne DLOCO, vėliau komisi- Kaunelienė, L. Mingėlienė 
ja prie LB, o dabar iniciaty- ir P. Stanionis.
y“S,ėmLi. Dariaus-Girėno moke„i,
Klubas. Tinkami namai jau
surasti. Tai tautiniai čekų1 LB Detroito Apylinkės 
namai, Buttemot ir Tillman valdyba ragina tvarkingai 
gatvių sankryžoje, už vieno mokėti tautinio solidarumo 
bloko i lytus nuo Michigan mokesti. Iš tūkstanties sąra- 
gatvės. Namai stiprių plytų, .šuose esanččių LB narių tik 
statyti 1914 metais, pernai i mažesnė pusė tą mokestį 
uždėtu nauju
gazo šildymu, nereikalauja 1 guma 
jokio remonto nei iš oro, nei ma. Kad nariams ir LB v- 
viduje, nebent kai kurių bai būtu lengviau, nuo da- 
kambariu padažymo. Di-

4 metais, pernai j mažesnė pusė tą n 
įju stogu, įvestu kasmet užsimoka, ir tai dau- 

pakartotinai prašo-

bar mokestis kasdien prii
minėjama Vlado Paužos 
“Neringoje.”

Graži salė N. Metams

Pereitą kartą trečdalis 
tautiečiu nuo bendro N. Me-

Sporto Klubas turi neblogą parduodamas kartu su na- tu sutikimo atkrito vien to- 
krepšinio komandą “Vytis.” mu), skaitykla, 5 kambarių i dėl, kad buvo pakartotinai 
Vatikano davatkos kažko- butas administratoriaus šei-'’marna liauki itali salė. 

tradiciją ir ką ir dramą 3C, biologiją, dėl sugalvojo, kad tas var- mai gvventi, šaldvtuvai rū-i Naujoji I B v-ba šią kliūtį 
ito, rašo: !bakteriologiją ir fiziologi- das yra negeras ir perkrik- svje jr kitoki patogumai, uačioie pradžioje pašalino.

Už namus prašoma $55.000,

Lietuvių Studentų Sąjun- susirinkimus, 
gos Amenkoje leidžiamo nuo vieno iki šešių kartų per j,. jiem? panašūs, 
žurnalo “Studentų Gairės” mėnesį.
storokame Nr 4 yra gana! Iš atsakiusių inžinUriin 
įdomios medžiagos šio kraš- ir architektūra

(džioji salė talpina per 600 
sėdinčiųjų ir turi gilią, tal-

įnzinienją
studijuoja

pia sceną. Yra puiki sporto 
salė, dar pora salių, kiek- 

Lietuviu kunigų įtakoje viena
Vatikano davatkos pora 

100-200 žmonių tal-
to lietuvių studentijos vei- 2457, ekonominius ir preky- veikiąs Urugvajaus Lietuvių pO?, yra du barai (leidimas 
z-tni įAovinti Kiniuc nuvirsi,ie 1nr> ■fi’ziV'S Vl,-.koo ,dui pažinti. binius mokslus 15'i, fiziką.

Pirmajame straipsny An-Įchemiją ir farmaciją 10'?, 
drius Pykalis, kalbėdamas ;mediciną 7'7, meną, muzi-
apie studento 
misiją, be ko kito

“Tai istorinė misija ir tradi-1i Amžius zcija. kad studentija pradėjo 59'^ lU-
voliucija "Vengrijoje, sutvarkė. ’ . "jveik puse (4o$?) studentų

štiio ji “Fatimos” vardu.
Madoje vardinės

Paskutiniuoju metu labai 
paplito Kazimierinių, Juozi-Korėjos oligarchus, privedė prie|v'71IX Py5® °

valdžios reformos Turkijoje, J Pa^’s 1.ss?laiko; ..... , . A . - - -
Tokiai ar kitokiai studen- nių, Antaninių ir kitokių 

tų organizaci jai priklauso j vardiniu minėjimai. Juos 
,89%, kitoms lietuvių drau-i ruošia atskiri asmenys iror- 

Toliau primena, kad iriffiimns 50'.. lietuviu politi- : sranizaeiįos. net ir komuni-
kaimynams

draugi iu nariams esu di
džiai dėkinga, bet kiekvie- mo dabartine padėtimi, ką įso, 74nėra iš viso suinte- bai ar net Tr daugiau atsiei- ^ėti 
nam atskirai padėkoti man aiškiai rodo Vengrijos suki- resuoti ir nesimpatizuoja jo- na. nes kuniginių ir komuni- mu---- _ _ _ a a - alimo

N. Metu sutikimas »1962-u) 
o pirkimo iniciatoriai šildo ! bus r.auioje, gražioie grai- 
lygiai $50.000. žodžiu, abi ka ortodoksų salėje Oak- 
pusės vra arti susitarimo. į man Blvd. b* M. Chicago 

Ar namai tikrai bus nu- ?aU iu sankryžoje.
užkirto kelią Japonijon galin
giausios valstybės galvai.“

pirkti. vi 
suomenės. Mat. kain ank
stesniu komitetu, taip ir

pareis nuo vi-

P) o i-a o 11 ct_ CI i > n za-------- a xo V«V7— ■v * BI
ir pavergtos Lietuvos studen- nėms partijoms tepriklauso stų. Įėjimas i juose nebran- įritėtas kreipiasi į 
li-itijoje tebėra nepasitenkini- 2'č, 98L visai nepriklau- gus, bet išėjimas jau dvigu- ne prašvdamas i

lif llll*WfcJiiviiyv

B. Keblairienė apleido 
ligonHę

R.Balandžio 3 d. B. Keblai- 
t.ienė Uord- 1' niro anlei- 

'.vdosi sū- 
: narčios

visuome-
nedelsiant ir šiuo mc 

šimtines ir tanti perka- nauc Edvaro
savininkais-šėri- i Audrev n.- - Kai ne

bebus reikab ’ ; riežiūros,
už savaitės-kito? t-to grįž-

mis, nemažiau $25 iš kartoji * nari J a:!* žino- 
sekmadieniais galima imo- >me- lfl’ buv - ?• rta sun
kėti specialiai paskirtam iki viduriu operacpa kovo 
žmogui “Gaivos” krautuvė- dieną.

namu
būtu nelengva, todėl prašau limo metu Vilniuje suruoš- kiai lietuvių partijai, o tuo stų regiamuose pobūviuose, nin}<ajs. Pinigai jau renka- 
visu priimti mano gilią ir tos studentijos demonstra- tarpu 90r? pasisakė šimpa- svečiams išilus, prasideda mj šimtine, ar^a dali-Į
širdinga padėka per spaudą, cijos. tizuoją vienai ar kitai Ame- visokios rinkliavos.

A CT A 1, K o ---- -- ■ nAčiū SLA k. k.. 3-cios ap
skrities ir PT nariams, ALT 
Pittsburgho sk vidaus na
riams, L V nariams. LTK 
moterų auxiliarv valdybai,

Skrinskis, "V incas Asmens- LT)$ nariams ir KF nariams, 
kas. Antanas Palubeckas. ' visiems ir visoms didžiai dė- 
Aleksas Žilinskas, vėliau J.! koiu už dovanas, gėles ir 
Šalaviejus. A. Tomkus. linkėjimus greitai pasveikti.

O kokia yra JAV studen
tija Tai

‘‘miegantis begemotas . . . 
Amerikos studentijos nepalietė 
tipiška studentui sąmonėjimo

rikos politinei partijai.
Iš 269 atsakiusių į anke

tą per 1959 m. neperskaitė 
nė vienos lietuviškos kny
gos 73 studentai, po 1-2

M. Krasinskas

SKAITYTOJŲ BALSAI

I.iūdnas vienos gyvenimas

Sandariečiu tarne vra ne- Pavasariui prasidėjus ir
mažas būrvs ir veikliu nau-1 sustiprėjus tikrai yra malo- 
iakuriu. Adolfas šermukš-(nu ir linksma vėl jungtis į 
nis jau ketverius metus se- draugijų veikla.

aplinka . . . masė Amerkos stu- knY^ perskaitė 63 po 3-5 
dentu niekad publikos opinijai i knygas— 78. po 6 ir daugiau

'nevadovavo . . ~40 studentų. į
Panaši anketa buvo darvta j ° hke centai Maikiui su Tėvu. 

ir 1956 m. Tada lietuviškų Gaila, kad daugiau negaliu, nes 
knygų neskaitančių procen-

Lietuvis studentas yra sai
stomas tų pačiu jėgų ir tų

ir

Siunčiu S5. Iš jų ?4 prenume
ratai. 75 centai už kalendorių.

je bei gauti daugiau 
maciiu. Spaudoje tuo reika
lu bus rašoma kiekviena 
pro^a. kai tik 
skelbtino.

in'or- Alfonsas Nakas

Nugalėtieji, je? i-e nepasiduo-
atsiras ka? '-a’ ,>ns n”<ralėto:;ii.

M ars. T Pilsudskis

kretoriauja. Juozas Matiio- 
šaitis vra iždo globėju. Vei
klos Komitete dirba Jonas 
Stankevičius. Julius Svik-
las. Juozas Ramonas. Į Pagal Jungtinių Tautų

Minėtini ir šie nauįaku- paskelbtus duomenis mūsu 
liai kuopos nariai: Kostas žemei kasmet priauga nuo
Babrauskas. P. Kraunelte, 45 iki 55 milionu žmonių. 
Bronius Gudas, Pijus Matu- šiemet bendras visos žemės 
tis, Stasvs Štaras, Jonas gyventoju skaičius turės pa- 
Tamulis, Ona Tiškienė ir kt. siekti 3 bilionus, iš kuriu

Peržiūrėjęs kuopos finan- vien Kinijoj gyvena apie 
sų knygas, radau, kad Juo- 700 milionų.

V. J. Količienė

O ŽMONĖS VEISIASI

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas: 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis fr tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
<36 Esat Broadvray So. Boetoa 27, Mato.

'Proletariato diktatūrar 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.daro;

pačių sąlygų kaip ir jo kole- ;tas buvo dvigubai mažesnis, 
negu 1959 metais.

Įdomu, kad jau
ga amerikietis, todėl

“Amerikos lietuvis studentas, 
panašėdamas savo kolegai ame
rikiečiui. atsisako tos tradici
jos, kurią nuo seno tęsia euro
pietis studentas, jis atsisako 
būti veiksniu istoriniame išei
vijos išsivystyme. Ir tai apgai- 
ėtina žymė. nes mūsų išeivija 
oraranda dar vieną gyvybės 
ženklą.’’

V. Gegevičiūtė nagrinėja 
Studentų Sąjungos centro 
valdybos studijų komisijos 
vykdytą anketą, į kurią at
sakė 269 studentai (viso bu
vo išsiuntinėta 650).

Į anketą atsakė veikles
nieji studentai, nes jų 77% 
buvo valdybose ir įvairiose 
komisijose, 50'7 priklausė 
daugiau negu vienai studen 
tų organizacijai, 87rZ lankė

28 stu
dentai geriausiais savo 
draugais laiko vieną lietuvi 
ir du nelietuviu, o keturių 
studentų geriausi tiys drau
gai vra nelietuviai.

V. Gegevičiūtė savo 
straipsni baigia galutina iš
vada. kad palyginus su 1956 
metais lietuvių studentija 
rodo palinkimai didesni nu- 
tautimą ir kad ypač draugu 
ryšiai tą vyksmą sulaiko.

URUGVAJUS

ir jau per Velykas 
vieneri metai, kai esu

(SOPHIE BARČUS
, RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA,
1490 kil. AM 102-7 FM

Kasdien: non pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

Šeatadienj ir sekmadienj 
n no 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

Kuo :ie džiaugiasi
Urugvajaus lietuviški Ma

skvos pastumdėliai, kalbė
dami per radiją ir savo 
spaudoje, negali atsidžiaug
ti, kad Brazilijos preziden
tas Janio Ouadros uždarė 
Lietuvos ir kitu Rusijos pa
vergtųjų valstybių atstovy
bes ir konsulatus.

Kas Lietuvos laisvei ken
kia. tai lietuviškų bolševikų 
širdis linksmina.

esu 78 metų 
sukako 
našlė.

Liūdnas vienos gyvenimas. 
Dėl to ir su Keleiviu nenoriu 
skirtis—jis yra mano ramin
tojas.

Kai vyras buvo gyvas, jis pir
mas griebdavo Keleivi, Maikio 
su Tėvu istorijas skaitydavo ir 
paskui man pasakodavo.

I>abai laukiu savo sesers 
dukters iš Lenkijos atvažiuo
jant. Kai jos sulauksiu ir dar 
gyvensiu, tai ir Keleivį gal ga 
lėsiu daugiau paremti. Jam ke
lias i mano namus visuomet 
bus atviras.

K. Juškienė
St. Petersburg. Fla.

Motinos Dienos minėjimas

Bus sekmadieni gegužė? 
14 d.. Tspanu salėje. Prasi
dės 12 vai. Kalbės vvr. 
skaut. Kodatienė. Menine 
dali atliks šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos moki
nukai.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” adnrnistraci- 
prašo mielu iu skatytojų,: ia

kurie keičia adresą, prane
šant nau ja ii adresa neuž
miršti oa’-a.švti fr ^•“naii.

žirafa (veisiasi Afrikoje) tu
ri ne tik labai ilgą kaklą, bet ir 
ilga liežuvi. Jis siekia 23 colių.

* * *
Kiekvienas temato tą, ką jis 

nešiojasi širdyje.
Goethe

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo- i 
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di- 

Anksčiau čia laidojant džiausią ir visiems supran- 
lietuvius dažniausiai prie tarnai parašyta knyga, 947 

kapo kalbas pasakydavo lie- psl. kaina $12. Kainą pakė- 
tuviai kunigai arba mirusių- lė leidėjai

Nauji “rabinai

KUR LĖKTUVAS ORE SPROGO

Netoli Denton. N. C., ore sprogo sprau-r 
lėktuvas B-52. Nelaimėj žuvo 14 lakūnų.

k <n«i»s
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Uždarbiai ir kainos
Naujuosius rublius Įve

dus, paprasti darbininkai 
per mėnesi uždirba viduti
niškai 35 rublius, kiek ap
moksti iki 80 rbl., tarnauto
jai 60 rublių, brigadininkai 
160 rubliu. Įmonių inžinie
riai. sky’ iu viršininkai ir vy
resni buhalteriai 200-250 
įibliu. imoniu direktoriai 
300-350 rbl. Įvairūs virši
ninkai dar gauna kai kurių 
priedų.

Vienas už kitą blogesnis
J. VLKS |

1 O kas dabar nusidėjo, kai
Maskvinių komunistų iš- ten Maskvos okupacija įsi- 

cenzūrotoj Lietuvos TSR is- galėjo?

simfoniniam orkestrui, o 
nuo praeito rudens dirba 
Didžiajame teatre, jau yra 
dirigavęs eilei klasiškų ope
rų ir baletų.

Chruščiovui nepatiko 
pilių restauravimas

Yra Lietuvoj žmonių, ku
rie rūpinasi Lietuvos seno
vės paminklų apsauga. Ir 
sovietiški propagandininkai 
tuo gyrėsi užsienio lietu
viams, bet Nikitai tas nepa
tiko ir kai vienoje kalboje

O kokios yra būtiniausių jis burbtelėjo, kad tai esąs 
prekių kainos? štai kai ku- bereikalingas lėšų švaisty- 
rios. mas, tuoj prašneko tuo rei-

Baltos duonos kilogramas kalu ir jo “gauleiteris” Ant. 
(2 su penktadaliu svaro) 36 Sniečkus:
kapeikos, cukraus kilgr. 94 “Draugas N. Chruščiovas 
kap., sviesto 2 rbl. 70 kap., Isavo kalboje plenume tei- 
jautienos mėsos 1 rbl. 20 singai kritikavo mus dėl fe- 
kap.» pieno kvorta 22 kap., odalų rūmų ir pilių atsta- 
10 kiaušinių 80 kap., 20 ei- tymo . . ”
garečių 18 kap., vilnonis vy- Taigi net apgriuvusio pilių
riškas kostiumas 110 rublių, mūro negalima Lietuvoje
vyriški batai 23 rbl.. pora Į restauruoti, jei Maskvos vi-
nailoninių kojinių 3 rbl. 20 duramžių pilyje—Kremliu-
kap. je sėdintieji diktatoriai pa-

* ii - reiškia priešinga nuomonę.Augaudineia akluosius _ . . - »• ? .. •
Tai tau ir Lietuvos nepn- 

(E) A k 1 ų jų Draugijos klausomybė”!
Vilniuje gamybinio kombi- į .
nato darbininkų grupė pasi- Komunistai kaime 
skundė, kad kombinato va- Patys komunistai pripažį- 
dovybė juos apgaudinėja, sta, daugiau ne 200 kolcho- 
Visa eilė asmenų, nuo di- zuose dar nėra jokios paiti-

torijos I tome, psl. 438 para
šyta:

“Prūsijos valdžia XIX am
žiuje pradėjo intensyviai vokie
tinti Prūsijos lietuvius. Lietu
viu kalba buvo visiškai išstum
ia iš viešojo: ji buvo pašalinta 
iš mokyklų, iš teismų, iš visų 
valdžios Įstaigų, ji net buvo ša- i 
iiuama iš bažnyčių. Lietuvių1 
vokietinimas vyko ir per kariuo
menę. kurioje buvo reikalauja
ma išmokti vokiškai.”

Amžiai
III

sukako. kai seniai 
sako.

Ir kitaip virto Lietuvoje— 
Augo didžiūnai, augo galiūnai 
Žmonės vergijon pakliuvo.

Visa prapuolė; tik ant lauko 
pliko

Kelios pušelės apykreivės liko... 
A. Baranauskas (1835-1902)

PAGIMDĖ KETVIRTUKĄ

>lary S. Eeyre, 35 ia. amžius iš Holyoke, Mass„ Provi- 
dence ligoninėje pagimdė ketvirtuką. Visi kūdi
kiai sveiki, čia matome du kūdikiu ir motiną, pirmą 
kartą besidžiaugianvia savo kūdikiais. Eeyre šeima
turi dar G kitus vaikus.

Dainiaus, baudžiavą Me
luose eiliuotai aprašiusio 

j*. Kristijono Donelaičio tėvy
nėje, kur greta lietuvių ir 
kolonistai vokiečiai gyveno, 
nieko nebeliko. Tik kapuose 

1 • 96 metais rusų carė Ka-, nebyliai kryžiai savo užra- 
trė panaikino Lietuvos var- šais byloja, kad ten dar

O kas dėjosi tame pačia' 
me amžiuje rusams okupa
vus kitą Lietuvos dalį?

dą ir jos žemes suskirstė gu 
bernijomis. 1864 m. pradėta 
rusų kolonizacija Lietuvoj.

prieš 16 metų gyventa lietu 
vių ir kitų. Dabar anų vie
toje Įsikraustė rusai. Tame

Pirtyje žudė žmones

rektorių iki techninių vado
vų. mechanikų ir kitų parei
gūnų, ilgą laiką pelnėsi iš 
aklųjų darbo. Tų spekulian
tų pavardės: Rutkauskas, 
Šostakas. Grigorjev, Valuta, 
šolonkin, Fraiman, Čebrov 
ir kiti.

nės kuopelės. Tokia pat pa
dėtis ir komjaunimo.

Lietuva turi maitinti 
“broliškas” respublikas
Maskva vis didesnius rei-

Kolonistai 3 metus buvo at- žemės plote jokiais istorijos 
leisti nuo visų mokesčių ir šaltiniais negalima Įrodyti, 
kitų prievolių. Rusų valdžia: kad ten ne tik ruso, bet jo- 
Lietuvoj atleido visų moky- slavo bet kada būtų gy- 
klų lietuvius mokytojus ir venta.
jų vieton paskyrė rusus. Ir. Maskvos okupantas taip 
tais metais uždraudė lietu- švariai nutrynė tos šalies vi
rių spaudą. gą praeiti, kad net vietovar-

0 dabar ar kitaip? Lietu- džius surusino. Tilžė, iš kur 
ros žemės naujai kolonizuo- spindėjo ir carinės Rusijos

tiems švirkštams pertvarė
lės, vonios, prausyklos.

Pasmerktieji turėjo visiš
kai nusirengti “drabužinė
je” ir tada ėjo i “pirtį, 
rios abejose skyriuose 
Įėjo tilpti imi 2,000 asmenų. 
Dar dėl didesnės apgaulės 
kiekvienam buvo duodamas 
numeris, kuriuo buvo pažy
mėti jo paliktieji drabužiai.

Tada užsidarydavo plie
ninės “pirties” durys ir pir
tis virsdavo didžiule mirties 
kamera, iš kurios nebebuvo 
išėjimo ir iš kurios neišsi- 
verždavo nė mažiausias gar
sas. Tuoj iš specialiniu kra
nų paleisdavo “Ciclon B” 
gazą, kuris susijungęs su de- 
guoniu, tuoj pradėdavo nuo- 
idyti. Mini pradėdavo per 
3-15 minučių, tas pareidavo 
nuo oro ir žmonių skaičiaus. 
Po 15 minučių jokios gyvy
bės nebebūdavo. Tada pro 
tam tikrus stiklus stebėju
sieji budeliai uždarydavo 
dujų kranus ir atidarydavo 
duris.
Kai dujos išsisklaidydavo, 
sargybiniai atvarydavo buri

” ku- 
ga-

delio Himmlerio duomeni
mis Ausch\vitz*e vien žydų pasmerktųjų, bet dar palik-

Balandžio 11 d. Jeruzalėj 
(Izraely) pradėta Adolfo 
Eichmano byla. Eichmanas sunaikinta 2 su puse milio- Įtųjų dirbti, kurie išvilkdavo 
kaltinamas milionų žydų nai. Hess, laikydamas tą 
nužudymu. Jis ilgą laiką skaičių galimu, tvirtina, kad 
slapstėsi ir tik pernai Izrae- šitos stovyklos gazo kame- 
lio slaptosios policijos agen- rose žydų nunuodyta dvigu- 
tai ji pagavo Argentinoje ir bai mažiau, tai yra nuo vie- 
atgabeno i Izraeli. no miliono 125 tūkstančių

Ta proga verta prisiminti, iki pusantro miliono. Jo pa-v
jamos rusais. Lietuvių kai- okupuotai Lietuvai lietuviš- kad Hitlerio pradėtas vokie- ties 1946 m- surašytame raš
te ujama iš valdžios įstaigų. kojį išmintis, ir tas lietuvių čių politinis sąjūdis__ nacio- te nurodoma, iš kurių kraštų
Vilniuje, Kaune, Klaipėdo- tautai brangusis miestas pa- nalsocializmas tautas surū- buvo tos aukos: Iš Vengri- 
je, Panevėžyje veikia rusų vadintas Sovetsk. Kr. Done- šiavo i aukštesnes ir žemes- jos ir Austrijos 400,000, iš 
dramos teatrai. Kariuome- laičio Tolminkiemis virto II- nes. Tik pirmosios yra ver- Lenkijos—250.000. iš Pran- 
nėje Įvesta komanda rusų jįrskaja; Lazdėnai, Kr. Do- tos gyventi o iš jų valdyti cūzijos—110,000, iš Vokie- 

lietuviai kariuome- ................ * * * ’

lavonus iš kamera. Tada bū
davo nukerpami moterų 
plaukai, kuriuos siųsdavo i 
matracų fabriką, išlupinė- 
jami a u k s i niai dantys, 

tūkstančių į plombos, numaustomi žie
dai, auskarai, jei tokių (lai
kas turėjo.

Taip “sutvarkyti” lavonai 
būdavo vežami i krematori
umą, kuriame buvo 5 kros
nys. Jos buvo kūrenamos 
pačiu geriausiu koksu. Kie-

kalavimus stato Lietuvos
žemdirbiams, vis daugiau jų mokymui daugiau skilia va 

Palis iu buvo irašvti i tar- gamybos reikalauja, neški- ianHu n«ni lietuviu kalba* 
liauto jų sąrašą, bet jie Įmo- tos “broliškos”’ respublikos Lietuvos jaunimo dalis iške
rėję nedirbo ir vertėsi pri- nepajėgia pasigaminti tiek, narna ,§ savo tėvų žemės ir
vačiai ir p r i s tatinėdavo kiek joms reikia. jų vietoje atkeliami koloni- lietuvių ir kolonizatorių vo-

kalba ir lietuviai kanuome- nelaičio kūrybos vieta, pa- tik germaniškosios ‘ir, žino-; tijos—100,000, iš Olandijos kvienoje per 24 valandas
nės tarnybą atlieka už Lie- vadinta Krasnoznamensk. pa> pirmon galvon—vokie- —90,000, iš Graikijos ir ki- galėjo sudegti iki 1,500 la-
tuvos sienų. Visose mokyk- Tiesa, be vietovardžių, čių tauta, kuri paties Dievo tų Balkanų kraštų—65,000, vonų, taigi visose penkiose

rusų kalba ir maskviniams okupantams išrinkta kitoms tautoms vai- iš Belgijos—20,000. krosnyse
nebeliko kas kita suru-

lose dėstoma

stambias sąskaitas. Kombi- Pats Chruščiovas paskel- gtaį 
natas tapęs didelei grupei bė, kad pernai Sovietinėj Taip elgiasi susovietinta 
asmenų stambaus pasipelny- Rusijoj (tai didžiausia So- Rusija, kuri giriasi, kad be

veik nebeliko Ras Rita suru- <Jyti. 
sinii, ką vokiečiai neįveikė Žydai turėjo būti pirmie- 
nulietuvinti, nes B neatme- jj išnaikinti, po jų žemiau- 
namų amžių ten gyvenusių; sia rase buvo laikomi slavai 

—rasai, lenkai ir kt.
Taip skelbė Hitlerio

mo šaltiniu. vietijos respublika, kurios
. . . - - plotas sudaro tris ketvirta-
Je. gamyba maza-kaltos dalia„ visos Sorietips, 0 gy.

un,J°# ventojų joje yra virš pusės
Vakaraose žmogui būtų visos Sovietų Sąjungos gy

te galo keista, jei unijos ventojų) supirkta mėsos tik 
būtų kaltinamos, kad ta ar 558,000 tonų, o sunaudota 
kita Įmonė mažai tepagami- miestų gyventojams aprū- 
no. nes unijų tikslas yra ra- pinti 929,000 tonų; pieno 
pintis darbininkų reikalais, supirkta 3,358,000 tonų. o

tuviu tauta išlaisvino iš sve- 
timo kapitalo.

O kaip Mažojoj Lietuvoj, 
dabar Maskvos okupuotoj?

II
Nors ir Vokietijos prūsų 

lietuviai buvo nulietuvina- 
mi, vokietinami, bet prieš 
pirmąjį pasaulini karą Ma

li ne Įmonės gamyba. Tuo sunaudota 5,360,000 tonų. žojoj Lietuvoj Tilžės, Kara-
rūpinasi jos vadovybė.

Kitaip yra sovietų kraš
tuose. Taip yra ir Lietuvoje.

štai Vilkaviškio pramo
nes kombinatas turėjo pa
gaminti 300,000 
čerpių, o pagamino

Panašiai buvo ir kitų žemės liaučiau* kariuomenės įgu- 
ūkio gaminių atžvilgiu. lose dar skambėjo lietuvių 

Taigi, jei kitos Sovietijos daina. Ėjo šie laikraščiai: 
dalys tai didžiausiai respu- Apžvalga, Birutė, Jaunimas, 
Mikai nebūtų savo gaminių Konservatyvų Draugystės 

molinių davusios, ten būtų buvęs d i- Laiškas, Lietuviška Ceitun- 
tik 19 alelis badas. 'ga, Naujoji Lietuviška Cei-

tūkstančių. Rietave toks pat į 
fabrikas "buvo užplanavęs 
100,000 molinių čerpių, o
pagamino tik 1,000 ... ir už 11>» 
tai kaltinami ne tik Įmonių tū 
vadovai, bet ir darbininkų 
unijos (ten profesinėmis są
jungomis vadinamos), net ir’ 
uniju centras, kuris netikri
nęs kaip gamyba vykdoma 
ir pasitenkinęs tik nurody
mais raštu.

Dingo 250 tonų cukraus
(E) Vilniaus “Tiesa” ra

šo, kad Pavenčio cukraus 
fabrike “ištirpo” 250 tonų 
cukraus pusfabrikačių. Va
dovybė dingusį cuknį nura
šė kaip transporto ir kito
kius nuostolius. Prokuratūra 
tiria ši reikalą.

Todėl ir Lietuvos žemdir
biai turi prakaituoti ir nuo 
savęs geresni kąsnį nutrauk- 

kad “vyresnis brolis” bū-
sotus.

Kas tvarko Lietuvos 
vandens transportą

“Prezidentas”’ J. Paleckis 
apdovanojo “Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštu” Vasilijų Smirnov’ą, 
už “ilgameti ir nepriekaiš
tingą darbą atstatant ir vy
stant respublikos vandens 
transportą.”

Jo pavardė aiškiai rodo, 
kad tai atėjūnas ik Rusijos 
gilumos.

2ALGEUO MOSIS
“Keleivis’’ išleido istori

jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 

Jaunas lietuvis Algis Žiū- knygelę “Žalgirio mūšis ’, 
raitis yra vienas Maskvos Neturintieji laiko storų kny- 
Didžiojo teatro dirigentų. £ų apie tą Lietuvos istori- 
Jis yra jauniausias dirigen- jos svarbų įvyk, skaityti 
tas tame teatre. Dvejus me- šioj knygelėj ras tą, ką 
tu? jis dirigavo visasąjungi- kiekvienas turėtų žinoti, 
niam radijo ir televizijos Knygelės kaina 50 centų.

Lietuvis diriguoja Maskvos 
baletui

tunga, Pakaujus, Keleivis^ 
Nusidavimai ir Varpas. Jie 
visi turėjo keletą dešimčių 
tūkstančių skaitytojų.

Tilžėje ir kitose vietose 
veikė šios draugijos: Politi
kos Draugija, Kultūros, Bi
rutės, Lietuvių Giedotojų, 
Santara, Ąžuolas, Vainikas, 
Dobilas, Vienybės, Beržas, 
Rūta, Žiedas, Keliaująs 
Knygynas, Jaunimas, Tėvy
nės Mylėtojų, Rambvno ir 
kitos. Jų didžioji dalis turė
jo savo skyrius Rūkuose, 
Priekulėje. Gumbinėje, Įs
rutyje, Pilkalnyj, Lazdy
nuos, Katiniavoj, Piliavoj, 
Ragainėje, S t alupėnuose, 
Širvintoj, Vėluvoj, Žirgu- 
pėnuos ir kitur.

Karaliaučiaus universite
te buvo dėstoma lietuvių 
kalba. Įvairiose to krašto 
bažnyčiose evangelija buvo 
skaitoma ir pamokslai sako
mi lietuvių kalba, bei ta pa

klėčiu veik nebeliko. Mas- 
kviniai okupantai juos pra- 
daigino, kad nesipainiotų 
po kojomis ir neprimintų, 
kad tai lietuvių žemės.

“Kaliningradskaja o b- 
last” ne vieta gyvam lietu
vio žodžiui, jo dainai.

Toje pačioje Lietuvos 
TSR istorijoj ten pat pasa
kyta:

“Spaudoje pradėta rašyti 
prieš lietuvių kalbą, kad, 
esą, jos vartojimas trukdąs 
kilti Pi-ūsijoje pažangai ir 
vokiškai kultūrai, kad lietu
vių esą maža ir todėl nerei
kią paisyti jų tautinių reika
lavimų.”

Panašiai dabar rasų spau
da Įtikinėja, kad be rasų 
kalbos kultūros pažanga nė 
ra Įmanoma. Lietuva per 
maža, kad būtų nepriklau
soma. . .

BIBLIOTEKOS

per para galėjo
žuvo ten žydų ir iš Lietu- suįegifU ikj 6500 lavonų, 

vos. Iš Šiaulių geto ten buvo . valandų is atsaiu-
išvežta daug moterų, vaikų SĮŲ krosnių pelenai būdavo 
ir senių. Jiems buvo sako- lėpiMmi Į čia pat tekančią 
ma. kad veža i prieglaudą ir Yls os UP£’ o netrukus nau- 
pasiūlė žydų atstovui paly- Jos laxonū krūvos vėl būda-

‘mokslas” ir jis ypač žydų dėti, kadgiižęs salėtų kitus vo atvežamos ir kraunamos
atveju buvo uoliai vykdo- nuraminti. Tokiu palydovu 
mas gyvenime. Vokietijoje pasisiūlė buvęs garbingas 

pirklys Kartūnas. Išvažiavoir tuose kraštuose, kuriuos 
užėmė Hitlerio kariuomenė, 
žydai buvo visokiais būdais 
naikinami. I tą naikinimo 
mašiną pakliuvo ir virš 200

.. ir, žinoma, nebegrįžo, 
šitą stovyklą ir kitas gyva 

‘medžiaga” a p rūpindavo 
jau minėtojo Eichmano va-

tūkstančių Lietuvos žydų, o (įovaujama Įstaiga. Eichma-
įs viso Hitleris spėjo sunai
kinti apie 6 milionus žydų.

Naikinimo technika buvo 
iki šiol nematyta ir negirdė
ta. Dalis žydų būdavo su
šaudoma tik ką vokiečių ka
riuomenei užėmus naują

ras duodavo 
kur ir kiek kur 
aukų pasiųsti.

Kasdien į Auschvvitz’ą at
riedėdavo 2 ar trys trauki
niai, kiekvienas po 4,000 
asmenų. Eichmano raštinė

Įsakymus 
sunaikintinų Į

Egipte jau 2,577 m. prieš 
Kristaus gimimą buvo įsteigta 
biblioteka, kurioje, be kita ko, 
bus apie 400,000 Babilono ir 
Asirijos jeroglifų lentelių iš 
2,600-2,400 metų prieš Kristų.

Seniausia Europos biblioteka 
laikoma Paryžiaus nacionalinė 
biblioteka, kurioje yra 4 su pu
se milionų knygų ir 125,000 
rankraščių.

Florencijos liaudies bibliote
ka su 2 su puse milionų kny
gų yra didžiausia Italijoj, o Eu
ropoj didžiausia yra Britanijos 
parlamento biblioteka, kurioje 
yra per 6 milionus knygų ir 
rankraščių.

Didžiausia biblioteka pasau
ly yra JAV kongreso biblioteka

čia kalba ir giesmės gieda- su 36 milionais knygų ir kt.
mos.

Kaimuose darbymetės ir 
poilsio laiku skambėjo lie
tuvių daina.

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus uisisairyti “Kelei
vį.” Kaina

krosnis.
Taip ta žmonių žudymo 

mašina dirbo kiauras die
nas. mėnesius, metus, kol 
Hitleris gavo galą ir Vokie
tija pralaimėjo karą.

Eichmano byloje vėl žmo
nijai bus priminti Hitlerio 

baisūs darbai. Dalis 
vyriausiųjų jau 

gavo prideramą atpildą, ki
ti dar gaus. Ateis laikas, ka
da ir raudonieji budeliai, 
dėl kurių kentėjo ii- tebe- 
kenčia milionai žmonių, su
lauks savo eilės.

Ž—tis

j- į budelių 
tų budelių

kraštą, kiti tuoj būdavo su- teleoiamoniis tiksliai pra
varomi i tik žydams skirtas nečfjavo traukinio atėjimo 
gyventi vietas (getus), ten jajjęą j,. įvežamųjų skaičių, 
pusbadžiai laikomi, verčia- Traukiniui atėjus, visi gele- 
mi dirbti sunkius darbus, o žinkeliečiai būdavo pašali

nami, stovyklos sargybiniaivėliau dalimis vežami i kon
centracijos stovyklas, kurių 
vienintelis uždavinys buvo 
žudyti visus hitlerinės tvar
kos tikraosius ir tai iam uo
sius priešus. Tai buvo žmo
nių naikinimo stovyklos, 
kuriose nužudyta milionai 
Įvairiausių tautų žmonių, jų 
tarpe nemažai ir lietuvių.

Tokių stovyklų Hitleris 
buvo daug Įrengęs. Iš jų 
ypač pagarsėjo Dachau, 
Oranienburg, Buchenuald, 
Flosenburg, M a t h ausen, i 
Stutthoff ši pastaroji lietu
viams geriausiai žinoma, 
nes joje buvo kalinama ir 
daug lietuvių, dalis jų ten ir 
žuvo).

Bet pati baisiausia žydų 
ir kitų tautų žudymo vieta 
buvo Auschwitz’o (Oswięci- 
mo) stovykla Lenkijoje, ku
rios komendantu buvo na
cių radmarškinių pulkinin
kas Rudolf Hess, kuris 1947 
m. Lenkijos teismo sprendi
mu sušaudytas.

—radmarškiniai atidalyda
vo užplombuotus vagonus, 
išleisdavo atvežtuosius, jų 
turtą tvarkingai sudėdavo i 
krūvą, kad “medicinos ap
žiūrai pasibaigus,” kiekvie
nas galėtų savąjį pasiimti.

Taip budeliai sakydavo 
jau mirti pasmerktiems 
žmonėms.

Tada visi atvežtieji dali
mis buvo varomi i “ambula
toriją.” Čia nacių gydytojai, 
atydžiai atrinkę apie ket
virtadali pačių jauniausių ir 
stipriausių, atskirdavo juos 
nuo kitų ir pasiųsdavo Į dir
bančiųjų barakus. Visi kiti, 
labai stipriai saugojami, bu
vo varomi Į “pirtį.”

O taip oficialiai vadinosi 
i gazo kamera, padalinta Į 
!dvi dalis. Viena jų skirta 
j vyrams, antra moterims. 
Kad mirčiai skirtus geriau 
apgautų, tos kameros tikrai 
buvo panašios i pirtį. Jose

tik H Vyriausiojo Hitlerio bu- buvo Įrengtos neveikian-

ĮVAIRENYBĖS

Vctra ir lietus
Senovės graikų filosofas 

Sokratas turėjo labai piktą 
žmoną. Kaitą, jam parėjus 
i namus, žmona be jokio rei
kalo užsipuolė filosofą. So
kratas gana ilgai laukė, kol 
žmona, išbėrusi didžiausią 
krušą žodžių, pavargo. Kai 
piktas moters balsas nutilo, 
filosofas paėmė ąsoti van
dens ir išpylė žmonai ant 
galvos.

—Ką tai reiškia?—suri
ko žmona naujo pykčio ban
gos pagauta,

—O tai reiškia, kad po 
didelės audros visuomet at
eina lietus,—ramiai atsakė 
Sokratas.

Didžiausias tinklas
Paiyžiuje pagamintas di

džiausias tinklas pasaulyje. 
Jo ilgis 320 jardų, plotis— 
50 jardų. Šitą tinklą visą 
mėnesį mezgė 200 darbi
ninkų.
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Maikio su Tėvu

NORVEGIJOJE
GYD. VL. K.

Dėkoju Pakruojiečiui (ž. kuris važiuoja į Oslo savo' 
“Keleivis.” kovo 15 d.) už ge- nugaros gydyti. Išmetame i 
ra žodi apie mano kelionės įs- po alų ir stebime rudens 
pūdžius Danijoje. Tas paska- vaizdus gražioje Norvegijos 

žemėje. Gal ūkininkų trobe 
šiai slėniuose (dažnai ne 
mažų kalnų apsupti) papra 
sčiau atrodo nei Švedijoje,' 
)et man šis kraštas atrodo į 

mielesnis, artimesnis, nes 
sodybos primena šiek tiek •. 
ietuviškus ūkius. Ir žmonės 1 

atrodo čia daugiau nuošir- į 
dėsni, prieinamesnį, kalbės-! 
ni Įskaitant ir mano bendra-1 
keleivį jūrininką. Netrukus 
sutemsta ir pradedu ruoštis 
pirmiesiems Oslo Įspū
džiams ŠĮ darganuotą rti- 
dens vakarą. Be to, mano 
laimei ir lietus sustoja prieš 
pat pasiekiant Norvegijos 
sostinę.

tino mane 
šį trumpą

greičiau paruošti 
aprašymą.

Pakeliui

—Alou, Maiki! mas kontras. Vot, paimkim
—Sveikas, tėve! Kas gir- kad ir Velykas. Lietuvoje 

dėti? jos visai kitokios. Kunigas
—Nu. juk žinai, kad ap- tenai pašventindavo ne 

riliaus mėnuo jau prasidėjo, tiktai kiaulienos šlaunį, ale 
Tuoj ir šventą Jurgi turėsi- ir uždegtą laužą pakrapyda- 
me. vo šventu vandeniu; o mes,

—Tai ne naujiena, tėve. būdavo, ištraukiam iš to 
—Kad ir ne naujiena, laužą po degant! pagali ir 

ale didelės permainos. Lie- nešam per laukus namo, kad 
tuvoje ant švento Jurgio elykoms sukurtume is jo 
žmonės gabenosi i naujas šventą ugnį.
vietas. Gal ir man reikėtų —Ar
naujo burdo pasiieškoti, ba laikų 
mano gaspadinė per Vely- tėve?
kas labai ant manęs supyko.. _Aš, Maiki, negaliu tau 

—O ką jai padarei? davadlyvai šitą bizni išvi-
—Čia, Maiki, galėtų būti rozyti, gana to. kad taip bū- 

juokinga istorija, jengu ji davo. Gal ir dabar taip yra. 
nebūtu tokia liūdna. Matai. Bet tai ne viskas. Maiki. Per

Anksti lytą palieku vai
šingą Kopenhagą. Trauki
nys bėga pajūriu į šiaurę 
pro vilas, darius, parkus.

1 Balti beržai ir neretos pušys 
Lietuvą primena. Netrukus 
Heisingor’o uostas, kur mū
sų traukinio tris vagonus 
nustumia ant kelto ii- tuoj 
plaukiame per siaurą van
dens ruožą tarp Danijos ir 
Švedijos (Sund). Vos spė
jame nutolstančiam krantui 
pamoti, pasiklausyti žuvė
drų rėkavimo, nueiti i keltu- 
vo restoraną ir neapmuitin
to šokolado nusipirkti, kaip 
priartėjame prie Halsing- 
borg’o uosto, jau Švedijoj. 
Mūsų vagonai buvo prijung
ti prie traukinio ir greit rie
dėjo per pilių ir derlingų 
laukų kraštą—teisingiau pa
kraštį, nes keliavome j šiau
rę Kategato pajūriu.

Per Švediją
Gražus Švedijos pakraš

tys prie Kategato, nors že
mė čia daugiausia lygi. Ne
dideli tvarkingi ūkiai, ištai
gingai atrodą jūros kurortų 
miestai, kaip Bastad ir 
Halmstad. Pirmasis vadina
mas ••turistų sapnų oaze.”

SKENDUOLIS VEDĖ

Frank D. Brock buvo pri
pažintas dingęs nardant 
Pacifike. bet jis nebuvo nu
skendęs. o tik taip suvai
dino. kad po kurio laiko grį
žęs iš New Orleans į Kali
forniją galėtu vesti Shirley 
Metoyer (apačioj).

Tik paprašęs tegausi
1960 m. Socialinės Ap- gauti pagal naujai pakeistą 

saugos Įstatymo pakeitimai įstatymą bus pradėti mokėti 
igalira sveikatos nustojusi ruo 1960 m. spalio mėnesio, 
darbininką, dar nesulaukusį Darbo ilgio sutrumpini- 
50-ties metų amžiaus, gau- mas reiškia, kad daugiau 
ti persiją, pradedant spa- darbininkų ir jų našlių bei 
lio mėnesiu. išlaikomų vyrų našlių tu-

Ši kartą pakalbėsime apie lės teisę gauti pensiją, kai 
dar vierą svarbų pakeitimą į nieks į persiją pasitrauki-
istatyme, pagal kurį sau ir 

i šeimai pensijai gauti reika- 
į lautas dirbti laikas sutrum- 
! pintas beveik vienu trečda
liu.

Pagal ši pakeitimą apie

mo amžiaus.
Pavyzdžiui, jūs esate 60- 

riu metų amžiaus vyras ir 
planuojate išeiti i pensiją 
1965 metų gale. Pagal seną 
Įstatymą jums reiktų iš viso

Ar r.e čia senasis švedų 
tai ne stabmeldiškų į karalius žaisdavo tenisą 
užsilikęs paprotys, vasaros metu?

Halmstad’e išlipa vienin-

400,000 žmonių galės tuo- išdirbti 7 metus, kad gautu- 
jau gauti pensiją. įskaitant mete pensiją. Pagal naujas 
daugeli žmonių, našlių ir iš- taisykles jums reikės įšdirb- 
laikomu vyru bei našliu, ku- ti ir mokėti socialinio drau- 
rie yra netoli Į pensiją išėji- dimo mokesti tik ketverius 
mo amžiaus. Pirmi mokėji- 'u puse metų. kad gautumėt 
mai šiem naujai teises gau- senatvės pensiją. Jeigu jūs 
nantiems asmenims bus da- esate 60-čių metų amžiaus 
romi spalio mėnesiu prade- moteris ir p'.anuojat išeiti Į 
dant. pensiją 1962 metais, tai

Pagal naują taisyklę as- jums reikia išdirbti tik tre- 
menys, esą netoli Į pensiją jus su puse metų. 
išėjimo amžiaus (vyrams Naujos taisyklės neliečia 
65, moterims 62 metai), jaunų našlių ir vaikų teisės 
dabar teturi išdirbti tik gauti motinų ir vaikų pensi- 
3 metus, o ne nuo ketverių ją šeimą išlaikančiam vyrui

_______ su puse ligi penkerių metų, mirus. Darbininko našlė ir
į reikalautų pagal seną Įstaty- išlaikomi vaikai gali gauti 

dar neištesėjau. mą. Jei jūs sulauksite į pen- pensiją, jeigu darbininkas
» v __ it Oslo miestas Įsteigtas siją išėjimo amžiaus bet ku- turi mažiausiai pusantrų me-
hagoje*1 Išeinu "pro didžią P™eš 900 su viršum metų, tu-! ri mėnesi sekančiais metais, tų išdirbtą kreditą prieš sa- 
sias duris, prieš kurias sie- "aP“ pusę miliono gyvento- rįiks parodyt, kad esat išdir- vo mirti.
noje varinės lentos su iškal- «•. Bet t>>d"iiesc.o nerviško bę tik trejus ir veną ketvir-
tomis žuvusiu rezistentu !,u 50 Jan!e neslJaueia. Vis- ti metų. vietoj pagal seną 

ramu, miela ir Įstatymą reikalautų nuo 
paprasta. Net ir ta smuklė- penkerių ir vieno ketvirčio 
-užeiga, kurią išsirenku metų laikotarpio. Yra ta- 
nuošaliau nuo centrinės gat- čiau reikalaujamas minimu- 
vės vakarieniauti. Ji pilna mas išdirbti pusantrų metų, 
daugiausia bepypkuojančių mokant socialinio 
ir alų iš didelių bokalų be- mo mokestį.

Norvegijos sostinėje
Oslo dar tą pati vakarą 

mane “užbūrė.” Tai buvo 
“meilė iš pirmo žvilgsnio.”

Didelis, modemiškas sto
ties pastatas su daug kelei
vių kažkaip atrodė daugiau 
“lietuviškas,” savas, nei, pa
vyzdžiui, ‘vokiškas’ Kopen-

žuvusių rezistentų Pu 50 JanJe 
prieš nacius pavardėmis. as atl o( ° 
Prie tų lentų dega fakelai, 
apačioje vainikas padėtas.

Nueinu pagrindine gatve 
(Kari Johansgate) iki mie
sto centro, kur ši gatvė tam
pa alėja su mažu parku vi
duryje. Oras rudeniškas, po
lietaus, bet ši gatvė užtvinu- 

tele mano vagono skyriaus si žmonių, kūnų tarpe daug 
keleivė: pagyvenusi, rimta jaunimo, studentų. Veidai 
švedė. V ažiavome drauge atrodo išraiškingesni, ma- 
nuo Kopenhagos, bet ji bu- žiau rimti ir mažiau "bur- 
vo mažakalbė. Po ivairių žua’ nei Kopenhagoje. Nor- nj<, -

gaspadinė nupirko Velykom Velykas Lietuvoje jau gegu- bandymų pokalbi užmegsti, jaunimas ab^o dau- jjoj 
vendzyta šolderi ir padavė tė kukuodavo, garniai po sužinojau, kad jos sesuo gy- ton charakterio,
man, kad nuneščiau
čion pašventinti, ba ji pati ba atsistoję lizduose snapai

genančių vyrų. Kai kurie 
jau ir dainą tyliai bando 
(tai būtų negirdėta, nere
gėta švediškame restorane). rj j<urj
, 0 a'u#5“. !,at .teigs 62 metus, 
kaip Darijoje. Maistas kiek'mirė 1957 m i)gos |igos

Atsiminkite, kad pensija 
r.e bus mokoma, jeigu jūs 
patys jos nereikalausite sa
vo distrikto Įstaigoje. To
dėl, jei manote, kad turite 
teisę pensiją gauti pagal 
naujus įstatymo pakeitimus, 

draudi-jtuoj kreipkitės i savo Soči- 
į alinio Draudimo Įstaigą.

Kalbėkime pavyzdžiais
Pavyzdžiui, imkime mote

rį, kuri po poros mėnesių 
Jos vyras

papiastesnis, hetuviskes- ; jįs ligi savo mirties buvo iš- 
gal n pigesnis nei j dvejus su puse metų.
Pastarasis skirtu- mokėdamas socialinio drau

dimo mokestį. Pagal

Jos adresą galite iš bet 
ko sužinoti. Bostone ji yra 
333 VYashington St

PENSIJA UŽSIENYJ

KLAUSIMAS: Aš esu 
nuolatinis JAV-bių gyven
tojas, nepilietis (resident 
alien), ir esu išgyvenęs ir 
išdirbęs JAV-bėse 15 metų. 
Sekančiais metais, kai man 
sueis 65 metai amžiaus ir 
kai turėsiu teisę Į senatvės 
pensiją, aš planuoju persi
kelti gyventi i užsienį, kur 
gyvenimas yra pigesnis. Ar 
aš tuo atveju galėsiu gauti 
pensiją?

ATSAKYMAS: Kadangi 
jūs buvote legalus JAV-ių 
gyventojas mažiausiai per 
lo metų laikotarpi, tai jūs 
neprarasite senatvės pensi
jos išsikeldamas gyventi Į

ji pati ba atsistoję lizduose snapais ^pažinėjTisi su 6 sąvokini- santMedų kioską-reštoraną g3UnU tl’UpUtl V11‘S ' kronų>- Itreiu metu darbo, kad iotrejų metų darbo, kad jo 
žmona galėtų gauti našlės 
pensiją. Tačiau pagal nau
ją Įstatymą jos vyras laiko
mas pilnai apdraustas tik su 
dviejų metų darbo laiko
tarpiu. Jeigu našlei anks
čiau buvo atsakyta pensija, 

onų ir tuo būdu pasieks 198 .tai dabar jai ten vėl atsikrei- 
milionų galvų, iš jų 65 m. ir'pus, pensija bus mokoma, 
senesnių bus 18,800,000. Į Socialinio draudimo is- 
Vien negrų per tą laiką pa- taiga ragina našles ir darbi- 
didės beveik 3 milionai ir ninkus, dar nesulaukusius

p .... .. - , ^!o”dAL°>bdSd^olahSna‘ nėmis Manlando ir Visgini--kaip musės apgulę jauni
-Reiškia, tėvas j, suval- gto valstybes. Dabar grjž- žmonės lyg amerikietišką

.. . - c • ėi-i vkl.-9 7mA 'tantus kurorto Schwarzwal-Nė, Maiki, ne as. Susie- davo. liet Rin tia viską zmo- 
išpasakosi. Amerikoje,

pyragus kepė.

gei

do šuva suėdė.
—O kaip tas atsitiko?

"Ui 
Maiki,' vra miestų.

—Ve, kaip atsitiko. Juk g?™ ^apso ir kitokių gėry- 
žinai šunies notūrą. Užuodė bių, a^‘ nėra tokių paukščių 
ir atėjęs sūri jo. giedoiių, Kaip Lietuvoje.

—Tai kodėl šeimininkė Čia net ir varna kitokia. Lie- 
pyksta ant tėvo? tuvoje, Maiki, ir perkūnas

—Matai, ji mane bleimi- smarkiai griauja. 
na, kam aš parnešęs iš baž- 13 kam, 
nyčios tą šolderi padėjau menu 
ant užpakalinio porčiaus. kl P° 

atnešęs
nebūtu Pne žmonių

Sako, jeigu būčiau 
į kičiną, .tai šuva 
priėjęs.

—Iš tikro tėvas

(Bus daugiau)

AMERIKA PO 5 METŲ“drugštorį” p e nktadienio 
vakarą.

Taip besižvalgydamas at
siduriu prie norvegų valsty
binio teatro rūmų. Prieš juos 
dviejų noivegų rašytojų Ib
seno ir Bjoraseno statulos. 
Ar ne vienas Ibseno veika
lų (Helda Gabler) tą vaka
rą ėjo. Tame teatre taip pat 
statomos ir operos, bet gas
troliuojanti Vienos opera 
vaidino kitame teatre. Dar 
buvo prieš teatro atidary
mo laiką, bet užkalbinau Į 
darbą ateinančią rūbininkę, 
kuri man surado vado
vę su raktais: jauną raudon
plaukę gimnazistę. Ši svajo
ja kurią dieną tapti scenos 
žvaigžde, bet dabar dirbo 
teatro bufeto patarnautoja. 
Gera ir paslaugi buvo ši 
būsima aktorė: aprodė man 
visas iškilmingas sales bei 
visus krikštolinius žironde- 
lius užžiebė. Puikiai šis te
atras išdekoruotas. Sieno
se garsių dailininkų paveik
slai, susiję su teatru ir t. t.

Ši jauna vadovė kalbėjo 
gerai angliškai (kaip ir

d e, Vokietijoje. Stotyje pa
sitinka ją vyras.

Prie Varberg’o jūros pa
kraštys tampa uolėtas. Rug
sėjo antroji pusė, bet matau 
v ieną kitą dar jūroje besi
maudanti. Už Goteborg’o 
mūsų traukinys nutolsta nuo 
vandens, bet gamtovaiz
džiai darosi Įvairesni. Kal
vos, kai kur rudens nuspal-

kabinėjosii'''"/* laPuogai’ vasarojaus 
tai vežimas ig*05’.. g^-’vos ražienos.

;■ Pravažiuojame didelio Vae-

gražiuO c.

-markiai griauja. Kai ker
ta i jau kerta. Atsi- 

Plungės miestely sy
ki po turgavietę švaistėsi
urėd ninkas. N is

negerai pastatvtas. tai ivuve • . . .
netaip pakeltos. Ieškojo rg" ezero kamP? “• ’eI,n“- 

. priekabiu, kad kas užfundv-"" "

Žinovai sako, kad per 5 
metus JAV gyventojų skai
čius padidės 15 su puse mili-

ienos
negerai netaip

padarei
—Nu. ką padarysi, Mai-: 

ki, kad taip atsitiko! Juk 
aš nenorėjau, kad šuva suės
tu. Bet gaspadinė labai pyk- ^"^tete. Iprie mažesnio «žero- kur

kai spyrė tam 
jo šoblė

tų. Supvkę žmonės 
“Kad jį

nuo jo. Kalvos
oi adėio'aukštė->a’ spygliuočių miškų 

.u,-,„Z,e idaugėja. Kai kur matosinurmėti: "Kad p perkūnas;;' lutrenktų!"’ Ir ai tu vierysi,M’”"*
!ar ne. nors ir debesio nebu- Nuostabiai graži vieta

1966 m. jų bus apie 22 mili- ar jau sulaukusius j pensiją ?ki į J(js «iau 
onu. išėjimo amžiaus, kuriems 7 ••

Per tą laiką daugiau ne anksčiau buvo pasakyta. Pen&1Jos. jeigu
milionų sumažės dirbančių- kad jie neturi teisės gauti ležjnįs
jų žemes ūkyje, o bendras pensijos <kl nepakankamai gos. Sie kraštai vra: Albani- 
oirbanciųjų skaičius panieks ilgai išdirbto laiko, kuogrei- R .
79 milionus, taigi padidės 7 — J ’ ganJaa

gy- 
kraš-

komunistinė

milionais, kuriems 
surasti darbo.

reikės
i t čiausia. ateiti ir pasiteirau- Kinija. Čekoslovakija, ryti- 
tes t, apie savo teises. Pirm, nė Vokietija. Vengrija.štau- 

mokėjimai galintiems juos iz_

sta. Sako, šuva turėjo Ve- . ’ . .
lykas už jos pinigus. Vakar 11 I)el una> 
net pasakė, kad pasiieško-,
čiau kito burdo. Olrait, sa-!sutirp?* 4 . . .j
kau, galėsiu pasiieškoti, tik l,eve’ Ul Jau su2aH
nesistrošyk, duok man pa. A ota pasaka.
laukti nors švento Jurgio, Į Maiki, galiu pasibažyti, 
kada visi kraustosi i naujas ka^ nepasaka.

maskoliui, tai visa

vietas. Net ir paukščiai ši
tuo laiku ieško sau naujų 
lizdų. Lietuvoje ir garniai 
atskrenda.

—Tėvas vis dar neužmir
šti Lietuvos.

—Maiki. neužmirštum ir

—Ar tėvas matei tą atsiti
kimą?

—Aš pats. Maiki. to ne
mačiau, ale Plungėj visi tą 
atsitikimą žino.

—Perkūnas, tėve.

Iežinkelio stotis taip trum
pai pavadinta: Ed. Pagaliau 
paskutinė stotis Švedijoje 

! Hogen ir už jos pirmoji nor- 
įvegų stotis Komsjo. Pasie
nio formalumai labai trum
pi. berods, užteko tik pasą 
parodyti.

Jau Norvegijoje 
I>auke pradeda kiek ly-

buvo vyriausias lietuviu die-

idaug žmonių Norvegijoj), 
noti ir diena pilkėja. Dar įSuradome, kad abu mėgsta- 
anksčiau susidraugavom su me Hamsuno knygas (ar 

seniau jaunu jūrininku iš Bergeno, teisingiau mėgau, nes seniai

tu. jeigu būtum tenai užau-! vas> j1 žmonėse buvo daug 
gęs. Aš jau pasenau po gražių pasakų apie ji sukur- 
Ameriką keliaudamas, daug Į3- Daug tų pasakų lietuviai 
svieto mačiau ir daug fren- *r dabar atsimena, 
tu turiu, ale vis fvlinu, kad —Gal ir tavo knygoj yra
aš turėčiau būti Lietuvoje, apie jį kokiu istorijų? 
ba Amerika man vis sveti-i - Yra, tėve.

______________________ką beskaičiau iš jo raštų).
Bet gal būti nuvyliau ir nu-

—Nu. tai paskaityk man. stebinau tą jauną damą. kai 
—Palikim tą kitam kar- prisipažinau nieko neskai-

tui. tėve. Dabar 
laikas eiti.

—Okei, Maik, 
agėn.

man jau tęs iš kito jos mėgiamo au
toriaus: Holbergo. O vieną

Ai sy ju jo knygą ji būtinai prašė 
perskaityti. Pažadėjau, bet

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems jį užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, ji tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra Įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina j arduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
toja1 tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

tt

rėš Korėja ir Sovietų Sąjun
ga. Gyvenantiems čia pami
nėtuose kraštuose pensijos 
bus laikomos JAV-ėse ir to
kie žmonės jas gaus tik tuo 

j atveju, kai gi iš i JAV-es. 

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dienu* 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administ’acijoje:

63K Kn»adwav.
27. Ma’i*.

atsiminkite, 
dovana bus
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BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas
; Tęsinys »

Greit prabėga brangios valandos. Tik pajunti, kad 
jos kažkur toli užpakaly ir apie tave ta nuoga, kasdieniš
ka aplinka su visais rūpesčiais ir vargais.

Aš stoviu kambaryje ir rankose vartau brandos ate
statą. Šitame popieriaus lape glūdi visa mano praeitis, 
jame viskas atsispindi, tartum veidrodyje. Aš rankoje 
laikau raktą i mokslo beribę ir kelialapi i gyvenimą.

Skaiatu: “Šis atestatas duoda jo turėtojui teisę stoti 
i visas TSRS aukštąsias mokvklas.” Ir aš nutariau žūt-hūt 
tapti studentu.

Tai buvo 1957-jų metų vasarą.

STUDIJOS

Lietuva, tu tokia mažytė ir graži. Tave vainikuoja 
ir puošia žaliuojančios gilios, marguoją žiedais laukai, 
kalvos ii* gojai, vingiuotos upės ū- upokšniai. Tave plau

kėją ir šio veiklaus vieneto 
iždininkę

O SLA Deimantinio Sei
mo, kuris Įvyko Pittsburghe, 
rengimas ir iškilmingi po
sėdžiai buvo daraus jos su
gebėjimų ir didelio patyli
mo dėka. Čia ji turėjo pro
gos užsirekomenduoti, kaip 
pirmaeilė visuomenininke, 
kuri moka tvarkyti didelius 
susirinkimus. Tai buvo pa
tilta per SLA Deimantinio 
Seimo atidarymą, per ban
keto programą ir Pitts
burgho Universitete apžiū
rėjus Lietuvių Kambarį gra
žiai sutvarkytas Iškilmes. 

Veikla biznyje
Bronė Pivaronienė dir

bo Pittsburghe lietuvių koo- 
iperacijoj ir tvarkė knygve
dybą. Vėliau ji vedė atskai
tomybę Pivaronas Bros. Ba- 
kerv Chicago, III., o atsikė
lusi gyventi su savo vyru Į 
Pittsburghą, tvarkė biznio 
reikalus Superior Bakery 
Co. Tas rodo, kad atskaito
mybės srityje ji nėra naujo-

-------------------- kė ir to dalyko žinojimas
Po dr. M. J. Viniko neti- dai gerai vartoja lietuvių ir jaį i)US didelė pagalba ei-

DANIJOS KARALIAUS ŠEIMA

Danijos karalius ir karalienė (antroji iš 
tris dukteris, kurias paveiksle matomos -

kairės) turi 
•u tėvais.

Nauja SLA sekretore
na Baltija ir skalauna padangių lietus, esi klajoklių vėjų ketos mirties SLA Pildomo- anglų kalbas. Toliau ji mo- nant SLA sekretorės parei- 
vėdinama, ir saulės šypsny tu tviski kaip ašara riedanti ji Taiyba, laikydamasi SLA kėši Fifth Avenue High <,as.
per apviltos merginos skruostą, tartum Trakų ežerai, už- konstitucijos nuostatų, spe- School, Pittsburghe ir naga- " SLA nariai turės progos

maiše yra, padavė žmogui, lis buvo pašaukti Į karą. Ka- 
vardu Staselis, kad jis tą mi pasibaigus, tik jų žir- 
maišą paskandintų artima- gai besugrįžo, o jaunikai- 
rae ežere. čiai ir brolis krito mūšyje.

Staselis, nešdamas mai- Mergaitė su žirgais išjo- 
šą, manė, kad jame yra d i- jusi i girią ir raudojusi, kol 
delis turtas, todėl jis neiš- Dievas ją pavertęs gegute, 
kentė to maišo neatrišęs, o kuri dabar pavasari kukuo- 
kai atrišo, tai visi šliužai dama apraudoja brolio ir 
iš maišo pabiro ant žemės ir jaunikaičių mirtį, 
išsisklaidė į visas puses. Sakoma, kad jei gegutė

Kai Staselis sugrįžo pas kukuoja ant kieno nors na- 
Dievą, rado jį besišildantį mo, tai ką nors iŠ namų iš- 
prie ugnies, kūrenamos eg- tiks mirtis. Jei gegutė užku- 
lių sagomis. Staselis prisi- kuoja medyje, tai ją girdin- 
pažino ką padaręs. Dievas tieji bus laimingi, 
supykęs pagriebė nuodegų- Mergaitės dainuoja: 
lį, juo sudavė Staseliui per Tu, sesyte brangioji, 
nugarą, pavertė garniu ir Tu, gegužytė raiboji, 
liepė jam už nuodėmę per Girioj žirgus gananti, 
visą gyvenimą rinkti šliu- Šilkų siūlus varstanti, 
žus, kuriuos jis pabėrė ant Sakvk, ar vaikiną gausiu? 
žemės. A. B—kas

Todėl dabar garnys ir tu---------------------------------
ri maitintis visokiais šliu- Amerikoje yra 65visų ke
žais, o jo uodega juoda to- Tekiniu automobilių pasaulyje, 
dėl, kad jam Dievas nuo- nors jos plotas tesudaro tik 
deguliu per kuorą sudavė. 5.9$; visos žemės ir joje gyve- 

Tokia yra pasaka anie na tik 6.4 c, vtsų žemės gyven- 
gamį. O apie gegutę štai liu
kas pasakojama.

Turtingo bajoro sesuo la
bai mylėjusi tris jaunikai- bet tasai, 
čius. Tie jaunikaičiai ir bro- dirba.

Ne tas geras, kuri visi giria.
kurs gerus darbus

snūdę kaitrią vasaros dieną.. cialiame posėdyje išrinko 5 liau, gyvendama Chicagoje, susipažinti su naujos sekre
Rytuose žarėja. ir traukines vis labiau artėja prie baisais is 6 dalyvavusių bai- ji studijavo W atson Busi- torės darbu SLA organiza 

savime nauja sekretore vi-
veikėją Bronę

sostinės. Pro vagono langą, po mano kojomis, pasirodo in 
vėl dingsta: spygliuočiai miškeliai, beržynėliai, išmėtytos £u°menęs .
trobos, takai, takeliai, keliai, o kas čia pat, arti skuban- ^aioI?en-’ . un’ būdama
čio traukinio, telegrafo stulpai, ar krūmokšniai, viskas P’^teise Pildomosios Ta- 
... .! .. . , t. . ’ rvbos nare, eis savo parei-
lekia pro nosį, tik spėk mirkčioti. sįs iki artimiausių rinkimų,

Uz keletos dienų \ ilmuje įvyks Respublikinė dainų tvarkydama mūsų didžiau- 
šventė, o aš tos šventės dalyvis. Mano širdis verda sjos fratemalinės organiza- 
džiaugsmu ir laime.

ness Gollege, specialiai bi- cijoj, kai nauja sekretorė
zmo knygvedybą. Chica- paruoš piraią savo raportą 
goje ji susituokė su žinomu apie SLA veiklą ir gal pada-

įdomios h n audStos knygos

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Pakilo saulė, ir tolumo je išdygo aukšti fabrikų kaminai, 
senų, aprūkusių ir nau iai Matomų. Trobas ir pil kutes 
pamažu pakeitė namai, gražu-, mūriniai. Devynios bega
lybės bėgių šakoja-i i visas nusės. Traukinys mažina 
greiti ir netrukus sust- ;a Vilniaus geležinkelio stotyje.

Išėjus į gatvę, mus, atvykusiuosius festivalio daly
vius, pasveikina aukštai virš Vilniaus išsišovusi Gedimi
no pilis, dar tokia pat. kaip prieš šimtus metų, tik vėlia
va nebe senoji, nors ir trispalvė—raudona, balta, žalia. 
Ir toji vėliava plazdėjo vėsiame liepos mėnesio oro 
dvelkime.

Stotis ir centrinės gatvės buvo papuoštos šūkiais ir 
plakatais, kabėjo raudonos vėliavos ir trispalvės, didelės 
ir mažos. Visai nejučiom mano krūtinėje įsižiebė šven
tinė nuotaika.

Taip mus pasitiko senasis Vilnius.
Autobusai, stovėję surikiuoti palei stotį, išvažinėjo 

dalyvius po numatytas vietas. Mūsų grupę nugabeno į 
vieną mokvklą Subačiaus gatvėje, netoli “Aušros” vartų. 
Tai buvo senas, baroko stiliaus pastatas, dažytas šviesiai 
rausva spalva. Gautą kambarį pirmiausiai pnnešame šiau
dų, hes lovų nebuvo ir teko miegoti ant grindų. Tokie 
buvo mūsų guoliai, kieti, tačiau malonūs, nes po ilgų, 
kafitrių dienų juk reikės poilsio, čia mes jį turėsime.

Pirmąją dieną repeticijos neturėjome, todėl buvome 
laisvi, ir visi atskiromis grupelėmis leidosi i miestą. 
Algis, Pranas ir aš taip pat.

Abiejose Subačiaus gatvės pusėse, lyg mažai turėtų 
vietos, vienas prie kito glaudėsi seneliai namai. Jie pa
stojo kelią kylančios saulės spinduliams, ir mes žygia
vome vėsia, apvaliais akmenimis grista gatve, nes šali
gatviai buvo per siauri.

Kažin kelios kartos šiuo keliu yra vaikščiojusios? 
Kada šią gatvę grindė, dar mašinų nebuvo ir ja tik ret
karčiais pradardėdavo tingios kumelės traukiamas veži
mas. Ir senamiesčio dabar mašinos vengia, nėra čia joms 
erdvės. Tik retkarčiais čia atsargiai prašliaužia autobu
sas, ir jis dingsta už pirmosios kertės. Dažniausia čia su
tiksi pėsčią žmogų. Vilniaus senamiestis primena didžiu
lį muziejų.

Pasiekus Mak. Gorkio gatvę, vaizdas pasikeitė. Ir 
šaligatviai platūs ir gatvė, aukšti namai, dailės muziejus, 
senos bažnyčios ir žaliuojančios liepos—viskas, atrodė, 
alsavo tuo gaiviuoju, saulės sukristalizuotu, žydriu ryt
mečio oru. Paėjus gatve žemyn, prieš mus iškilo Vil
niaus universiteto pastatai. -Jie kvėpuoja senove ir praei
timi, tai vienas senųjų Europos universitetų.

ei jos visus reikalus.

BRONĖ PIVARONIENĖ

veikėju Petra Pivaronu.

Visuomeninė veikla
Bronė Pivaronienė su 

Įsavo vyra Petru lietuvių pa- 
triotinėj veikloje pasižvmė- 

5 jo ne tik savo energingu da
lyvavimu visoje eilėje orga- 
nizicijų, bet ir materialine 
parama, kurią patyrė dau
gelis visuomeniškų žygių ir rūgščių ir medžiagų šaltinis. Į 
bendi*ų lietuviškų sumąny- jose esančios skoninės ir 
mų. čia reikia pažymėti jos aromatinės medžiagos ge- 
sumanumą ir energiją tvar- rjna apetitą ir padeda isi- 
kant Pittsburgh, Pa., Uni- žavinti maistą. O daržovių 
versitete lietuvių kambarį, valgių paruošimas nesudė- 
kurio komiteto pirmininke tingas, neužima daug laiko, 

•ji ir šiuo metu tebėra. B. Pi- Todėl patariama kiekvieną 
varonienė buvo Lietuviu Pi-i dieną gaminti iš daržovių

rys ir naujų pasiūlymų dėl 
SLA veiklos plėtimo.

Pr. Tar.

PIGŪS IR SKANŪS 
DARŽOVIŲ VALGIAI

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daoe svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais. psl.
kaina $1.

Daržovės yra pagrindinis 
vitaminų, angliavandenių, 
organinių ir mineralinių

DIENOJANT. “knvfneši'j karaliaus’’ 
sūnaus Kinro Bielinio įdomūs atsi. 
minimo!. 454 ns’.. Viins . . . .

190S METAI. Kinro Ribinio atsimi
nimų antroii dali.?, 39? puslanin’ 
Kaina ........................................... $6.0f

ŽVILGSNIS I UR ‘ E'TT K. 9xt- o i- 
domu® atsiminimai. 477 nsl V».i 
na ........................................... 35.00

PAŠAU! TO T.TE ITUt yįNYNA~ 
narnos^ Anicetas Si—Anuirv 
bė žinių lietuvių i ar-’ų
apie He*”vrns

464 psl. Kaina
vrame pas-

$6.50

liečiu Klubo Pittsburghe 
motera vieneto piimininkė 
per 10 metu. lygiai ji yra 

Į Lietuviu Ūkio Klubo mote
rų skyriaus pirmininkė.

Ji taip pat dalyvavo šios 
šalies bendroje veikloje, su
organizuodama paskutinio 
karo metu Lietuvių Motera 
Komitetą, kuris sugebėjo

Pittsburgho ir plačios parduoti daugiau kaip vie- 
Pennsylvanijos dalies lietu- ną milioną dolerių vertės 
vian gerai pažįsta nusipel- Į karo bonų. šis komitetas 
niusią veikėją Bronę Piva-gavo pažymėjimą iš kong- 
ronienę. bet šiuo atveju, kai reso Washingtone. o B. Pi
jai tenka SLA veikloje už- varonienė sulaukė garbės 
imti labai svarbią poziciją, pažymėjimu. Ji taip nat pla- 
norim nors suglaustai pa- čiai veikė visuose lietuvių
tiekti jos gyvenimo 
blausius faktus.

svar-

Pasiruošimas
Reikia pabrėžti, jog Bro

nė Pivaronienė dabarti
nėms pareigoms yra gerai

vietos gyvenime parengi
muose, visada būdama ak
tyvi ir gabi organizatorė.

Veikla Susivienijime
Iš jaunų dienų B. Pivaro

nienė veikia Susivienijimo

pagrindinius valgius ar bent, 
priedus prie kitų patiekalų. Į 

štai keli receptai.
Ankštinės pupelės su omletu

D/2 svaro ankštinių pu
pelių, 3 kiaušiniai, 1 šaukš
tas miltų. 3 šaukštai pieno, 
2 šaukštai sviesto, draskos.

Aukščiau aprašytu būdu 
paraošti ir išvirti pupeles, 
nukošti vandenį ir sudėti į 
foimą ar keptuvę su ištir
pytu sviestu. Kiaušinius iš
plakti, sumaišyti su miltais 
ir pienu, pasūdyti. Šiuo mi
šiniu užpilti pupeles ir kepti 
orkaitėje, kol sutirštės. Duo
ti į stalą keptuvėje.

Ankštinės pupelės 
su grietine

svarai pupelių su ankš
timis, 1 šaukštas sviesto, 1 
stiklinė grietinės, 1 arbati
nis šaukštelis miltų, dras
kos.

Nugnaibyti ankščių ga
lus, atskirti išilgai einančias 
gysleles, supiaustyti 1 colio 
ilgio įstryžais gabaliukais 
ir išvirti pasūdytame vande
nyje. Išviras nusunkti, pri
dėti sviesto, kiek pakaitinus 
įpilti sumaišytą su miltais 
grietinę ir dar pakaitinti 
(geriausiai orkaitėje).

oo

pasirengusi. Ji gimė Pitts- labui. Dar 1915 metais su 
burghe, Pa. Jos tėvai Roza- kitais veikė jais ji įkūrė Pit- 
lija ir Jonas Pažerackai. Ji tsburghe SLA kuopą. Ten 
lankė šias mokyklas: Š v.. pat ji vėlesniais laikais su- 
Kazimiero astuonių metų vi-: organizavo SLA moterų kp., 
dūrinę mokyklą, kur tuo kurios pirmininke išbuvo il- 
laiku buvo mokoma ir lie-.gus metus. Ji yra pastovi 
tuvių kalbos, todėl ji vien©- 'SLA trečios apskrities vei-

iš “įvairaus plauko” žmonių. Ji kiek galint giliau žvel
gia į žmogaus politinę praeitį. Ir jeigu kuriame randama 
“juoda dėmė,” tas izoliuojamas iš laimingųjų tarpo kaip

LIETUVIU DAIVOS AMERIKOJE, 
surinko ir rereda^avo Jonas Pa
irs. 472 dainos ®u valdomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbant iems. irišta 
326 pusi. kaina .........................S5.00

MA20JI LIETUVA, narašė M. Gim. 
butienė. .1. Gimbutas. J T i n tris. J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 225 nsl.. 
kaina .......................................... 35.00.

LENGVAS BHng IŠVOKTI \NG 
LĮSK AI. Gemiau-ias vadovėlis pra

dedantiems snrliškr." mokvtis. 
duoda ištarimą. arrlD'-n-. nnsfVgl 

bėjimus. Kaina .................... '<5 Cnt.

LIETUVA BUDO. Sten«no Kai-io 
labai vaizdžiai ir įdomia! ear-,švfi 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
jš mievo. peniausia dovana kiek
viena reojra gražiais kietai® vir

šeliais. iliustruota. 41 ė ncsl'-ui”. 
didelio formato. Kama .... $5 50

tEVATCTU KRIKŠTAS, p. Abelkio 
i*'t, rin'-' romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... 32.50

ŽEJtft DEGS. J Savicko karo metu 
<1020 i94o> 1 z-ešai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................34.50

tEMft DEGA. J Savicko užrašą an
troji dalis. 414 psl. kaina__ _ <4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. T»-nmo-n ir 
aiškia.: parodo, kain keit-'-i ii-uo- 
mer.čs santvarka ir kodėl ’? dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

’SiMUSI.EMS NEGRĮŽTI. M Kati
liškio me'striškas 3pra®yrias. kain 
karu’ einant prie tralo tūkstančiai 
lietuviu hėyo i Va’-zru® nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina 35.00

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimo. ISO p>l. Kaina .. 32.00

RARA BAS. Pr.ei Lacerkvi-to istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbeiio pre
mija Kaina .............................. 32.25

MARLBOROi’GF S 
SELF-TAT-Gin’
ras vadovėlis l etuv’ū kalbos mo- į 
kytis apatiškai kalbančiam, 14- Į
psl., kair.a ............................. 31.25 j

ŽEXAU^S RASTAI. Garsiojo® mū
sų rašvtojos plrmojri karo meta 
Ame-ikeie *M*rai5yt» vaiz'loliat -u 
ra'ytA.io? navcik-Jr., 122 p'i<lar;ai,

I.1THIIANTAN i karn* ........................................... 50 Ct
v Ini-:o^A re- i T.IETTĮVIU KALBOS GRAM ATIKA.

Parašė dr. D. Pi:\a. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam®. 144 posla
piu. Kaina ................................. $1.00

OEMOKRA TINTO
PRADAI. P^ntil iari ir nandin—a 
knysra šių dienų k'ru-imams su- i
prasti. Kaina

SOČIA T. J ZMO 1 CEZARIS Mrr’e
trf jose dalyse, kiekviena 
32. ara vi.-es 3 da’vs ...

mm fine s 
dalis po 
... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 ivairių lietu, 
viškų ir kitu tentų valgių receptu. 
122 puslapiai, kaina................$1.25

NEMUNO SCNCS. Andriau® Valne- 
ko romanas iš lo2S rr-ętn S’ivalki- 
jos ūkininku sukilimo prieš Sme.
pwl°KainaatQr^ Prma <iaH33?(W ?0PIE>TAT IR LIETUVA

NEMUNO SCNCS. Andriaus Va’ue- 
ko romano antroji dalis, 420 pus
lapiai. Kaina .............................. $4.00 j

APIE GARNĮ ir GEGUTĘ

Dievas,

Dabar jis išaugęs ir jo fakultetai išsklaidyti po vi- raupsuotasis. Šita dėmė visada būna politine ir todėl tok- 
są Vilnių. Aštuonis fakultetus riša Vilniaus univei’sitetas: sa’ žmogus aukštajam mokslui netinka.
Istorijos-Filologijos, Medicinos, Gamtos, Teisės, Fizikos, štai centrinis pastatas. Nebylus jis pažiūri į kiek- Dievas, sutvėręs svietą, 
Ekonomikos, Matematikos ir Chemijos! čia mokosi tūk- vien3 ka? JI ir didžiuojasi savo garsumu ir didin- pamate, kad zarneJ« -V3
stančiai studentų! Tačiau sunku patekti į studentų bū- Rumu. Abiejose paradinių durų pusėse stiklinės iškabos, aue^_^ai.n^ za^gųsmzų, 
rį. Prieš prasidedant mokslo metams, norintieji patekti kurios lietuvių ir rusų kalbomis sako: “Vilniaus Vai. V.
į aukštąją mokykla laiko stojamuosius egzaminus. Per Kapsuko vardo Universitetas.” surinko tuos nenaudėlius,
egzaminus varžybos būna didelės, kartais net penki į vie- Ii šitame universitete as palikau savo brandos ates- j didelį odinį maiža
ną prileidžiama vietą! Ir ne tiktai konkursą reikia pra- tat3- Nutariau studijuoti filologiją. jr stjprju rai§čiu užrišęs ir
eiti, bet ii- pro specialią mandatų komisiją, kuri susideda (Bus daugiau) uždraudęs pažiūrėti, kas

rjETUVIV LIAUDIES MENAS, io 
meninių form’i pleloiimc?' nasrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė knv- 

su daujrvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina........... .........38.50

SIAURUOJU TAKE1,!’’. K B
Kriaučiūno atsi"ninir«^i iš Lietu
vos ir i? Amorilos Uetuvių y-.”ve- 
nimo. 178 psl., kaina............ $2.00

ITKRA TEISVBC APIE SOVTFTT’ 
RUSIJA. arba komunistų dik‘atū- 
ra faktu šviesoje. Trr m na bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai dane informacijų. PC, psl. 
Kaina .................................1. 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, para šė -Tona® Karys, la
bai dauy naveikslų, 255 p.-l. cera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

\R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI. 
STAUS VIET’N’NKAS? Parašė 
kunieras M. Valadka. Svarbu susi.
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MTLZINO PAUNKSMft. Balio Sruo
jos triloyiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, cera popie- 
ra, kaina......................................$2.50

KQDftL AS NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomū® ar—umen- 
tai. Rama ............................. 20 Cnt.

M.TORIU SEšftLY. V. Futino-My- 
kolaieio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kuniya® Vasaris išsiža
dėjo kuniyystėe dėl moterystei* 
Visos trys dalys įrištos į vien$ 
knyrb, kieti viršai, 031 puslapis 
Kaina ...................................... $6.00

U va. kunieo 
AT. Valadkos parašyta knysra. 250 
puslapio. Kaina .................. .. $2.50

ak KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anelu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 407 psl..Kaina ........... $1.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar {salėjo 
♦aks t—ana? būti ir kų apie tai sa
kų mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOI^ 
SEVIZMAS. Pa>ral Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.

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

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ- 
Parašė Ix?onas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DCL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai d*'l bol
ševiku okupacijos ir teroro Lieto- 
t oje. Kaina.............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTI JOG PROGRAMI NFS GAI. 
RfiS, 32 osl., kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPTU KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kouėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $l/»0

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės jraio 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 895 psl., geras popie-:us, 
kaina ........................................ $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

C30 Ei Broadvay — — So. Boston, Mase.
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KONSULATAS JIEŠKO VIETINES ŽINIOS
Vėliau šokta, šnekučiuo

ta, baras atakuota, žodžiu, GALIMA IR PAJUOKAUT Jieskojimai

Balčiulis Domininkas. kilęs iš želių km., Skaudvilės valsčiaus. Kodėl pranešinėta angliškai 
Panevėžio, mirė 1960 m. Cana- Klimavičius Romas Jono su
stota, N. Y., buvo gyvenęs Chi- nūs. Jo tėvas kilęs iš Balsupių 
vagoje. Prašomi atsiliepti jo gi- km., Mariampolės apskr. ir Kli
ntinės ar pažįstami jo jtalikto mavičienė Ona, kilusi iš Vilka- 
turto reikalu. viskio.

Gražiai linksminosi 
darbiečiai

Banionis Jonas, Juozas ir Jur- ( Krizauskas Petrkas, Kazio 
gis, ir Banionytė Marijona, Pra- sūnus.

Praeitame numery “Lapi
nų” surengto šokių vadavo 
“Po svetimu dangum 
šyme buvo pastebėta

no vaikai, gyveno Bostone. 
Biekša Petras, Jurgio sūnus, 
iš Vkronių km., Valkininkų vai. 
Jakfclevičienė-Keršytė E 1 ena, 
Grigo duktė, iš Giraitės km., 
Varėnos va!., vyras Jakelevičius 
Jonas.
Matuizienė-Tarailaitė Teresė, 
Jono duktė.
ilatuiis Antanas, Stepšienės 
brolis, gyvena ga! Brooklyne. 
Navickas Mikas ir jo sesuo ži- 
delienė (židelis) Emilija, Juozo 
vaikai iš Palkahalio km., Varė
nos vai.
Norgilas Antanas, Juozo sūnus, 
iš Kivylių km.. Vainuto vai. 
Ragickas Jonas ir Vincas, ir jų 
sesuo Ieva, Jurgio ir Ievos vai
kai iš Barzdų kaimo.
Šleivys Povilas, Jono sūnus, iš 
Viktariškių kaimo.
Stepšys Antanas ir Kazys.

Norša Kazimieras, kilęs iš 
Liaudiškių km., Šeduvos par., 
miręs paliko stamboką paliki
mą. Jo įpėdiniai prašomi atsi
liepti. Lietuvoje gyvenusios dvi 
jo seserys, o Chicagoje dvi pus
seserės, bet jų antrašai neži
nomi.

Povilaitis Stasys ir Antanina, 
ir jų vaikai Aleksandras, Ag
nė, Elena, ir Marija, gyvenę 
Judraiėių km., Lekėčių vai., ša
kių apskr.

Razikevičius Bronius, Jurgio 
sūnus, Lš Joniškėlio vai.. Biržų 
apskrities.

žvirblis Jonas. Antano sūnus, 
iš Geniškių km., Joniškėlio vai. 
Biržų apskrities.

Dailidėnienė-Gritėnaitė Anto- 
sę. jos sesuo Ona, brolis Gritė- 
nas Aleksas ir jų pusbrilis Gri- 
tėuas (Gritten), Valdomiras,

' anai w Praeita sekmadieni buvo . . , ,
” apra- Lietuvių Drabininkų Drau- ’ .!**
a, kad gijos 21 kuopos metinis ban- 1S, ince?’y.' .*

be reikalo programos tvar- ketas, Į kurį susirinko gau- ^k^metin^ranum^
Rytojas pranešinėjo anglis- sus būrys bostoniečių ir ge- £ g43 ‘ (245
kai. ni kaimynu įs apylinkių. , o. . , . .. o. v . .

aj -• \t \r • • - r> f Fifth St.) laimėjo St. Kaino Į tai atsihepe vienas va- Maciau V. Vasarj is Brock- . „ in
karo rengėju Romas Brič- tono, S. Paplauskiene iš : : - .. . , ., t- s - i j i d n? i • i - , r metojas gali pasiskelbti irkus. Jis rašo, kad vakaras Bradfordo ir daug pnetelių J

linksmintasi, kaip kieno iš- , ... ..... --------manvta Portugalijos kolonijoje Ieškau Pranciškaus Vaitkaus, jo
| Kamlaimė padėjo, tas jjl Mozambike, kolonijos sosti- g-j-jjį-ėuo, 
pokylio grįžo netuščias.. neJe La“>oneo,
Ona Gegužienė laimėjo gra-

. . . ------ , ......... .ištekėjusiossusirinkus pavardės nežinau). Anksčiau gyveno
__; • • K..K.. 1.*r "“1 tebegyvena U’aterbury, Conn.miniai ziuieti bulių kautj- Moliu Užrašyti jiems palikimą, tad 
nių, apsukrūs vyrukai dali-į iie j,u®t J,ina,,li*‘ji rašykite:

1117 So. West St.,
Rockford, iU. (16

no žiūrovams atsišaukimus, J 
kuinuose žmonės buvo ragi
nami aukoti pinigus “išlais
vinimui Šiaurės 
indėnų, kurie gy vena rezer
vatuose ir koncentracijos 
stovyklose.” A t sišaukime 
dar sakoma, kad šiaurinės 
Amerikos indėnai paeina iš 
senų ir garbingų rasių ir 
gyveno Amerikoj “iki bar
bariškos europiečių okupa
cijos.” Surinkti pinigai tarp 
kitko būsią skiriami pei
liams pirkti ir tie peiliai bus 
gabenami Amerikos indė
nams, “kad jų tarpe vėl at
gimtų skalpavimo menas.”

Tokie ir panašūs “juokai” 
portugaluose plinta po to, 
kai Amerikos atstovas JT 
saugumo taryboje balsavo 
už išlaisvinimą portugalų 
kolonijų. . .

Kiek panašių “juokų” ga
lima girdėti ir prancūzų tar
pe, ypač kada prezidentas 
J. F. Kennedy priėjo prie 
valdžios. Prieš keletą metų 
senatorius Kennedy pasisa
kė už davimą Alžerijai ne
priklausomybės. Prancūzai 
dėl to sako:—Ot kvaili bu
vome, kad nepasekėme 
amerikiečių pavyzdžiu. Jei 
būtume su arabais Alžerijoj

Amerikos taškau savu draugo Kazimiero Griš- 
l.au.. Ji.- gyveno VVaterbury, <onn„ 
j paskui išsikėlė į Caiifomijų. Iš Lie
tuvos kilęs iš Gendviliškės (Kių) kai
mo, Papilės vals.. Šiaulių apskr. 
fai.) pat ieškau Teofilio ITapyliaus) 
Paliėausko (Palčausko). Jis kilęs iš 
Augustaičių kaimo. Papilės vals., 
Šiaulių apskr. Turiu svarbų reikalų, 
lie patys ar juos žinantieji rašykite: 

R. Praspaliauskas
2435 W, 45th Street,
Chicago 32, III. (18

knvga atsiimti iš N. Jonuš- 
kos (Tel. FA 5-0637). 

Bendrai, buvo jaukus ir
buvo rengta? ne tik lietu- iš artimesnių vietų, 
viams, bet ir kitataučiams
ir kad iš 412 svečių virš 160 -Q;? pirminmkas k. Zabitis, malonus banketas, 
buvo nelietuviai studentai, Jįs ikin0 susirinkusiu,

" nesupran- j,. banketui va(la.
I,a“ vauti Fr. Šveikauskui.

Po skanios vakarienės ve-

Banketą pradėjo Draugi-

kurte lietuviškai 
ta. Todėl pranešėjas, 
sveikinęs svečius lietuviš
kai, atsiprašė dėl laiko sto- ... , .x_ ....
kos esąs priverstas praneši- svc,k“*m“
mus daryti tik viena kalba, »/obau : J. Bakanavic.us is , valdžioje au([
kulia visi supranta, būtent n , .. n pareigūnų, kūno gauna di-
angliškai. gtoausko u R?indakalgas>

1 tenkina ir daro visokius

Yarinauskas Juozas ir Pranas iš Į D.
Kulių valsčiaus. I Deikys, Adolfas ir Antanina.
Vilkas Kazimieras, Andriaus ir Dumbliauskas Juozas, gyveno 
Magdės sūnus, ir Taurakiemio Rahway, N. J.
kaimo. Pakuonio vai., Kauno 
apskrities.

Baltuškienė-Buivydaitė Olesė. 
gimusi Kelmėje ir vyras Bal
tuška Pranas.

Bendorius Silvestras, Jono ir 
Agotos sūnus, gimęs Burokų 
km., Suvalkų apskr.

Gavėnas Antanas ir Juozas. 
Juozo sūnūs.

Kalasauskas Juozas, And
riaus sūnus, gimęs Kriokialau- 
kio parap., Simno vai., gyveno 
Kaune iki -944 metu.

Nubausti buvę aukšti 
pareigūnai

iš Blackstone, kuris pridėjo , - -’ 1 J i geseftūs su atskirais as-
ne * rnn n - menimis ar įstaigomis. To-

. . .v- A Be Jb sveikino LDD 7-oji ^įų pareigūnų buvo ir Met-
Naujosios Anglijos Apy- kuopa .s Brooklyno pnmin- ropolitan D^ct Commis-

gardos kandidatais i JAV dama, kad organizacija tu- sioni pra<iedant pačju jos
Bendruomenes Taiyba iš- ri platesinų užsimojimų, ku- viršininku John E. Maloney. 
statyti šie asmenys: Iš riuos tik bendromis pastan- jau pakliuvo i teis^-
Bostono — Ona Ivaškienė, gomis sugebėsime vvkdvti. mo ranbac ;r nubausti 
Romas Bričkus, adv John žinoma> buvo sveikinimų Minėtas Maloney pripa-
T^vga UA’ /nZ* ir žodžiu. Pirmasis buvo pa- žintas kaltas pasipelnęs iš

kviestas Keleivio redakto- 16 sudarytų sutarčių ir nu
lius J. Sonda, kuris priminė, baustas $16,000. Nubaustas 
kad Keleivis visuomet remia h* buvęs tos komisijos narys 

McCarthy, kuris, be ko ki
ta. pirkdamas savo įstaigai

N. Anglijos Apygardos L. 
Bendruomenės kandidatai

čius ir Pranas Mučinskas.
Iš Worcesterio: Antanas

Giedraitis, Vytautas Pajau- Darbininkų' Draugiją, nes
Kizlauskas, Maksas ir Mari- Ps’ ’.?naS P,ras 11 . u* jos siekimai jam yra artimi.

Iš Waterburv dr Petras Jis Pasidžiau«ė’ kad I J“ ls vyaterburv <11. retra, su5i,;nko visokių
joną.

Klimašauskas, Algirdas ir
Valteris, Motiejaus sūnus, ir ju Ju,'«iS ValaitiS žmonių,

• Kazys Bagdonas.motina Uršulė. 
Mažeikienė Zofija ir

Goštautas Algirdas, Antano i Birutė, išvykusios į Australiją.
sūnus, gimęs Joniškyje.

Kasmau.^lcag Antanas. T
sūnus iš Puželiu km., Skaudvi
lės vai., Tauragės apskr. kaviškio apskr.

Kasmauskas Jurgis. Petras, i
Povilas ir Kasmauskaitė Mari
jona. Pranciškaus vaikai iš Pū- ’

iš Kennedy bendrovės pre
kes, gavo $53,000. Jis nu
baustas $7,000 ir sąlyginiai

PARDUODU — NUOMOJU
Parduodu pusę farmos ir du trak

torius ir du trokus, % tonos sunku
mo.
Kitoj pusėj farmos išnuomoju kam
barius pensininkėms moterims. Ge
riausias valgis ir kambariai. Galima 
naudotis virtuve. Graži vieta prie 
-žero. Rašykite savininkui:

Adam Mecelis
Baidu-in P. O.
Ontario, Canada (17-

2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti
Kaip yra galima išvengti arba 
išsigelbėti nuo antros mirties— 
išdėstymas su prirodymais. La
bai įdomu žinoti kiekvienam vy
rui ir moteriai. Galima užsisa
kyti pas D. DISKEVIčlŲ 

798 N. W. lOSth Street 
Miami 50. Fla.

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽMOGAUS NAUDA
padarę taip, kaip amerikie- Dievo pažadėjimas yra toks, kad _ • j- • • i • <1 pati žemė bus iš palenevo paversta i
C1H1 SU įnGCnaiS, jokio Al- j Edeniška arba Rojišką stovi. P ra na- 
žerijos klausimo šiandien ’?as raSo: “’^pė^ytoji žemė vėl 
nebūtų . . .

Kai kurie amerikiečiai ir-

yra verslininkų,
... iv ie i j- j profesionalų ir kt. Tas rodo,, 18 mėnesių kalėtu

duktė ' Viso labo 16 kandidatų, kad drauRija piate=nės Kotraktorius John F.
bus galima balsuoti ne dau- visuomenės tinkamai verti-:Kennedy (nieko bendra ne-

bus a’iama, uz. tai kad ji pustyne 
jbuvo, kad iai matytų visi per perei-

išpestyta. bet yra lygi linksmam
gi pataria savo tautiečiams daržui (Edenui arba Rojui); ir šitie 

j . miestai buvo sunaikinti, neap<4yven-perdaug afišuoti savo an- li.ir suplėšyti, o <labar stovi neiveik-
t>nai pastatyti.” (EzekelistlkOlOniallZnflO, nes kitaip Akluiu akys matys ir nyk n rt ilsiu

žmonės užsieniuose pradės ausys /.ir<fef ir \r3na,ė»s- - tai sako: Tada aklųjų akys

Matuseričienė '?iaU kai? “f. 7' buS iŠ narna, 
ko pasirinkti.

turi su prezidentu Kenne
dy) nubaustas $2,000 ir są-

kai Jonas ir Teresė, kilę iš Vii- pabrangs leidimai saliūnam banketą atvyko su žmona, m®n- kalėti.

Petkuvienė 
Ona, vyras Petkus Kazvs vai-. I S M tr-Hplonnac lriiric 1* h

KNYGOS JAUNIMU!

Jei

dukterimi, žentu ir dviem ^ar teismo kon- manyti, kad amerikiečiai
I Bostono miestas ketina anūkėmis, linkėjo draugijai faktoriai Louis Recine. Lu- kariavo prieš anglus dėl 
Įpakelti kainą saliūnų ir klu- ir toliau nepasitraukti ir iš Analetto, Mass. seimelio indėnų išlaisvinimo, o ne 
.bu leidimams (laisniams). Lietuvos laisvinimo darbo ir narys Charles Iannelo iš dėl ko kito
j Dabar 7 dienų leidimas al- ragino visus tikėti, kad Lie- su ,®eiP[ia’
ikoholiniams gėrimams kai- tuva vėl bus laisva, demo- . ^niai ^ęikejo valdžios 

i • z'i- j noja $1,400; jis būsiąs pa- kratinė ir pažangi valstybė. lizdus susukusių
Jur»„ GI»ad., SIKSNO- kel(as jki ?2 00fl • , Daf dr A kysmmkų, nesąznnngų pa- j SimkiU do,anu

6 dienų leidimas dabar čius ir J. Lekys. 2^!h niw giminėm, j Lietau,
kvieskite gimines iš Lietu-

IDOM1OS KNYGOS 
ROMANAI

SPARNiy SOSTAS, premi-,
.Ae.« ka?"oja būMųs pa. Banketo vedėjas pristatė I™!”":

knygos, jts JOS įskaitys ir e™?[a'ttų genimo, — ke|tas iki draugijos kuopos valdvba-
uaugy, . Todėl tęva, tun psl., karna $2.o0. RIubams |ek|imas Msi »J z į

parūpinti vaikams ko dau- A|ž RGt, MOTINOS pakeltas nuo SI,200 iki S. Janeliūna, sekk N. Jonus-
dZ- RANKOS, romanas apie S1500. ką, fi„. sekr. V. Anestą. ižd.

i vai ams dovanas, vi- otinog me^ jos tikslą ir Būsią pakelti leidimai ir K. Janeliūnienę ir org. V. 
to T*1 at^™inįte, bn.ygą ‘r i rūpesti išauklėti savo vai- ,“package” krautuvėms, ku- Jackūną, o taip pat ir kai
tą ovano ite. Ke emo a<> jkug pilnai žmonėmis ir ti-Irios pardavinėja gėrimus kuriuos svečius: A. J. Na-

Ikrais lietuviais, 397 psl., Į buteliais išneštinai. Viso- maksius. A. Andriulioni, J.
kaina $4.00. į kiems alkoholiniam? gėri- Tumavičienę, S. Paplauskie-

Juozas Švaistas: JO SU-Įmarns Iei*dimas būsiąs pa- nę, Albiną Pilkienę, Pr. Za-
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne,

antra laida, gražūs eilėraš
čiai. daugybė iliustracijų, 55 
psl.. kaina $1.30.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios 175 psl., kaina $2 00

NAKTYS KARALISKIUOSE. I.iu 
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina ...................................... J2.0C

MCI.YNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psL 
kaino . .................................. 31 50

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.. 
kaina ......................... $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO-

ŽAD£T1N£, premijų o t a s keItas nu0 $L300 iki $1.500, letskiene, F. Zaleską, E. Ke- 
romanas iš Vinco Kudirkos!? ,al?i ir nuo $600 tvirti, V. Vasari, J. Andriu-
gvvenimo, 394 pusi. kaina i1"^’ tūkstančio dolerių. kaičius.
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U* 
PELIAI NEGRI2 T A į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j

Si?dTor «so-
t» .......................... $2.00127. Mass.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

abejonės, yra ne vien tik 
anksčiau minėtoj ištaigoje.

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

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

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

“KELEIVIS”

636 E. Broathray, So. Boston 27, Mass.

!

fl.i-rnsed Ly INTOURIST)
PASKUBINA JCSŲ SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS IR 
GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALĮ.
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
Visuose mūsų skyriuose .Jūs rasite dideli pasirinkimą me
džiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo šutau- 1

. pysite, negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reik- 1 
J menų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. J
j Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy- Į

kitę arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:
PASSAIC. N. J. 176 Market St.
DETROIT. MICH. 6440 Michigan Avė.
WATERBURY. CONN. 6 John Street Tel.

Tel. GR 2-6387 
Tel. TA 5-8050 
PL 6-6766

i PHILADELPHIA 23, PA. 530 VVest Girard Avė. Tel. WA 2-4035
N’EWARK 3, N. J. 
NEW YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22, ILL. 
CHICAGO 29, ILL. 
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON 1. N. J. 
LAKEWOOD. N. J.

428 Springfield Avė.,
39 Second Avenue 
600 Sutter Avenue

506 Wilson Avė.
2222 W. Chicago Avė.

2439 West 6»th Street 
2683 W. 14th-Street 
99 Main Street 
126 4th Street

Tel. BI 3-1797 
Te,. AL 4-5456 
Tel. DI 5-8808

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

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

VINELAND. N. J. We«=t Tjtndis Avė. (Greek Orthodog Building)
1015 East Carson St. 
174 Millbury Street 
6 Day Street 
9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street 

583 Hudson Avė.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

HU 1-2750 
SW 8-2868 
LO 2-1446 
TR 3-1666

i u- atvertos ir užkurtusių ausys ati
darytos. Tada šlubieji šokinės kaip 
elniai ir nebylių liežuvis giedos: nes 
tymose atsiras vanduo ir srovės 
pūsčioję. Išdžiuvusi žemė pastos 
prūdu, ir sausoje žemėje atsiras van
dens šaltiniai; kur pirma smakai gy
veno ir žalčiai gulėjo, užaugs žolė, 
nendrės ir meldai.”—Izajas 35:5-7. 

Pranašas aiškiai pasako, kad žmo-

PITTSBURGH 3, Pa.
WORCESTER. Mass.
NEW HAVEN, Conn.
HAMTRAMCK. Mich.
SAN FRANCISCO, Cal.
ROCHESTER N Y 
GRAND RAPIDS, MICH. 414 Scribner Avė. N. W. Tel. GL 8-2256 
JERSEY CITY, N. J. 75 Bright St. kampas Jersey Avė.

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, Sefitadieniais 
ir sekmadieniais

Tel. FI 6-1571 
Tel. LO 2-5941

Legionierės pagerbs savo 
pirmininkę

St. Dariaus posto legio- 
nierės ši sekmadienį, balan-i 
džio 16 d. posto patalpose į 
(168 H St., So. Bostone) 
rengia banketą savo buvu
siai pirmininkei Blanche 
Boarman pagerbti.

B. Boarman ne tik buvo 
4 metų posto moterų pirmi
ninke, sekretore ir maršal
ka, bet ji veikia ir kitose 
draugijose, todėl rengėjos 
tikisi, kad į jos pagerbimą 
susirinks gausus būrys sve
čių ir viešnių.

Pradžia 5:30 vai. vak.

vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Vedybos

j nės tuomet bus laimingi, linksmi, dėl
to kad ių numirusieji draugai sugrį
žo pas iuos. Pranašo žodžiai yra to
kie: “V ieš;>atios atpirktieji sugris ir 
pareis į Siona su giesmėmis, o nesi
liaujanti linksmybė bus virš jų gal
vų: jie gaus džiaugsma ir linksmybe; 
o liūdesiai ir dūsavimai pabėgs nuo 
jų.”—Izajas 35:10.

Kristaus karaliavimas pilnai pa
tenkins kiekvieno teisingo žmogaus 
širdies troškimą. Apreikštojas labai 
gražiais žodžiais anrašo ka Kris
taus karaliavimas atliks, štai jo žo
džiai: “Tuomet aš mačiau nauja dan
gų ir nauja žeme; nes pirmasis dan
gus ir pirmoii žemė nuėjo, ir jūros 
jau nebebuvo,“ Dangus reiškia nema- 

' tomą valdžia. Žemė reiškia organi
zuota visuomenę. Senoio dangaus 
valdovu buvo velnias. Naujojo dan
gaus valdovu buvo mūsų Viešpats. 
Velnias buvo šio pasaulio dievas. 
Viešpats Jęzus Kristus yra naujojo 
pasaulio valdovas.

Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41st St, Cleveland 5. Obi®
Mes turime nesiskaitymui lapeliu, 

ITracts. paskaitos iš šv. Rašto) irVedybų tikslu noriu susipažinti su 
vyru tarp 52-58 metų. Turi būti ge- atsiųsime nemokamai šitas knygu
tes ūkininkas ir negeriantis. Būtų i tęs, tik parašykit mums.3 T— —t a_ Ta_" ________ _ _ Ii, a 1 « •O igerai, kad turėtų kiek pinigu sutvar
kyti ūkiui. Likau našlė, sunku tvar
kyti ūkį. Pageidaučiau iš Edmonton 
apylinkės. Rašykite:

Mrs. J. Baranovski 
P. O. Box 222
Viking, Alberta. Canada 116

Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragare.

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau
skite, nes žmogaus Sūnus ateis ne
tikėtoje valandoje.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
I LIETUVĄ

Apžiūrėk 
Aplankyk

Specialinės grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONES 
Su M . S. BATORY 

I LENINGRADĄ
Balandžio 13 ir Ltepoa 11—1961

Vietų skaičitM ribotas 
Reikia rezervuoti* ii
Mes taip pat padedam atke- 
liaut jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIU ir PILNESNIŲ 
iFORMJ--------IN FORMACIJĄ 

rašykite arba 
COSMOS TRAVEL

45 We»t 
Nevv York 36, N. Y.

Telefonas Orele 5*7711

U, lar.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jaugia lietuvian bendram lietuviškam daroui, audėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deUmOai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

8LA apdrauda—SAUGI, NEIJEČIAMA ir NEPRA- 
RA8TINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienua iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
toofjose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, Nevv York 1, N. Y.
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Vietines žinios
Laisves Varpo banketas Inž. B. Galiniui 50 metų

Pakalbinkim draugue ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei
(124 F St.) ilgai buvo tuš- P. Neviera, pranešdamas 
čia. Dabar ją išnuomavo Mi- nariams apie tą susirinkimą, 
aini Heating Co. savininkas kartu paragino juos rašyti 

Balandžio 15 d., 7:00 vai. Frank Boarman, kuris yra laiškus kongreso užsienio .
vak. “Baltais Nams” (64 vedęs visuomenės veikėją reikalų komisijų nariams ir;

dirbame kaip jaučiai orga- Sigourney Street, Jamaica Blanche Stravinskienę. prašyti juos remti Įneštą re-•
nizaciju kasas pildydami, o Plain) Akademinio Skautų F. Boarman Įrengia nau- zoliuciją, kuri reikalauja, 4._. ka»ib., antinu-uukš,.-.
apie mūsų surengtą balių su Sąjūdžio Bostono skyrius ją centrinio šildymo siste- kad JAV pasiūlytų Į Jung-
tokia puikia menine progra- ruošia “Bohemų Vakarą.” mą. pakeičia seną nauju mo- tinių Tautų darbotvarkę it- ti po 5.:;u vak telefonas an s.-^i.
ma spaudoje nei šnipšt!” Programoje pasirodys patys derniu šildymu aliejų ar ga- raukti Lietuvos okupacijos

Kodėl apie mui neparašo?

Taip supykęs, $4 už lėk
štę banketo pirmininkas 
skundžiasi draugams. “Mes

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio vakaras

Ateinanti sekmadieni, ba- Balandžio 12 d. inž. Ga- Apie tai galvodamas ne vie- akademikai su jų pačių su- zu ir atlieka panašius dar-.klausimą.
d. So. .Bostono Lniui sukanka 50 metų. Su- . nas vist 
iečių Draugijos kaktuvininkas yra vilnietis, jstai

landžio 16 
Lietuvių Piliečių
naujojoj salėj Įvyks Laisvės gimęs pačiame 
Varpo banketas.'kuriuo bus progimnaziją baigė 
atžymėta šios radijo progra
mos 7 metų veiklos sukaktis.

įsuomenes darbuoto- kurtais “bytninkiškais” eilė- 
... . . Įstaigoje, ar fabrike, 8 raščiais palydimais čigonų

\ įlniuje, va]an(}as praleidžia. muzika. Viri kviečiami atsi-
Kažin ar jis atsimins, kad lankyti ir kartu su ?kautais

bus. Patarčiau lietuviams 
-u juo susipažinti.

J. Lekys

Mirė 1. Paulauskienė

vį.’’ Kaina metams tik $4.

BETAS N LOMAI

doryse. Aukštesnę Techni
kos Mokyklą Kaune ir ten bijet0 nepasiuntė, nors pa- praleisti.

ne vienam korespondentui akademikais maloniai laiką

Banketo programa yra to-1 pat Vytauto Didžiojo Uni- ^tavasis ir rašė veikėjo pa- 
versiteto statybos skyrių. į geidaujamus pranešimus dvi 

Inž. B. Galinis Lietuvoje savaites prieš baliaus dieną, 
dirbo Statybos bendrovėje,: Negavęs apmokėto bileto, iš

Lietuvių Piliečių Dr-jos 
susirinkimas

Balandžio 6 d. mirė Iza
belė Paulauskienė, gyvenusi 
225 Gold St., So. Bostone. 
Paliko liūdinti vyrą KazĮ,

1ŠN LOMOJ A M AS BE I AS

Išnuomojamus butas nuo balan
džio 15 d. gražioje vietoje prie gero 
susisiekimo Dorehestervj 5 kambarių 
ir virtuves 3-iame aukšte už $75 me
nesiui tik suaugusiems. Kreiptis te
lefonu A V 8-5999. 115

kia: ruo 3 vai. pramogine 
muzika iš juostų. 4 vai. va
karienė. 5 vai. meninė da
lis, o po jos šokiai iki vi
durnakčio, grojant F. Smi

So. Bostono Lietuvių Pi- sūnus KazĮ ir Povilą ir duk- 
liečių Draugijos narių susi- teri Dana Bodnar. Velionės 
linkimas kviečiamas balan- giminėm reiškiema mūsų 
džio 20 d. Jame bus renka- širdingą užuojautą, 
mas vienas direktorių iš
dviejų kandidatų: Onos 
Ivaškienės ir Adolfo J. Na- 
maksio, nes praeituose rin
kimuose jie gavo vienodai 
balsų.

Rinkimai bus nuo 7 iki 9 
vai. vak.

Be to, tame susirinkime 
bus svarstomas ir aukos 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
padidinimo klausimas.

Draugijos sekretorius A.

Sandaros susirinkimas ir 
kortų vakaras

Sandaros 7-sios kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus

KAMBARYS NUOMAI
šviesus kambarys, su at-knu įėjimu 
ir ccentrine šilima. Gera trau. imi
tacija. netoli (2 blokai) juro mauuy- 
i.č. Kreiptis:

•'■O© E. 7th Street 
So. Boston 27, Mass.

kuri laiką jai ir vadovavo, 
yra Įvykdęs nemaža dide
lių statybų, laimėjęs pirmą
ją premiją už Mažeikių ro
tušės projektą.

kur gi šiandien lietuviško
laikraščio reporteris sukom- sekmadienį. balandžio 16 d 
bmuos po Slo.- kas savaitę 9 vai. pO pietų savo salėje 

•gausoms parengimams ap- (124 F Sl/ So; Bostone).
. j lankjti. 0 jei neišgali iš Kuopos kortų vakaras 

Nuo bolševikų pasitrau- savo kišenės bileto nusipint- nanvi bus šeriadie-
kęs i Vokietiją. Augsburge ti. tai iš kur gi gausi tikslias

jūtė. 1 >ianu skambins Griau- subūrė ten gyvenančius lie- žinias aprašyti, negi bobu- 
zdė iš Nashua. N. H., smui-'tuvius inžinierius i draugi-i čių klausi? 
ku gros Budreika. Tai bus |ją, jis vienas iš Lietuvių In- Taip, gerbiamieji, šiuo 
lyg paradas atstovų mūsų žinierių Draugijos Vokieti- požiūriu lietuviai gyvena
jaunimo, kuris ugdo turi- joje steigėjų ir jos pirmasis dar praeitame šimtmetyje! hata” jr skaniais” nvra"ai<** 
mus talentus. Visuomenės pirmininkas, “Inžinieriaus' Pabandytumet pas ameri- Sandal o- namo* krautuvė 
dėmesio atkreipimas gabius Kelio” redaktorius. kiečius rengti koncertą ne-

to orkestrui.
Meninę dali atliks jaunie

ji talentai: lietuvių poetų 
kūiybą deklamuos Birutė 
Yaičjurgytė ir Rita Ausie- ni, balandžio 22 d. 7:30 vai. 

vak. toje pačioje salėje. Bus 
vertingų ir gražių dovanų, o 
be to. sandarietės visus da
lyvius pavaišins karšta ar-

Ray V iew Realty C o
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Esi ale Brokeriai 

Namu. farmu ir biznių pardavi
mas. paskolų išrūpinimas, visokia 
a'xi'auda <insurance) namų. bai
du bei automobilių. p»«t folin iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai- 
n ei ištikus.

mūsų jaunimo atstovus ga- Atvykęs Į JAV ir apsigy- pasiuntę apmokėtų kvieti- 
li paskatinti lavintis ir dirbt. !venęg'cambridge prie Bos-mų vietinių laikraščių re- * tt I

Visuomenė iš arti 
kviečiama gausiai 
kvti.

Banketas taip sutvarky- veikliai dalyvavo panašios apmokėtų skelbimų nenorė
tas. kad jame bus viskas, ko mokyklos tėvų komitete ir tų beimti, 
jaunimas ai senimas pagei- įvairiose kitose organizaci- Ar jau neatėjo laikas su- 

jose. Dabar vadovauja Vii- siprasti ir mūsų veikėjam 
niaus Krašto Lietuvių Drau- Lžtenka iš korespondentų 
gijos skyriui, vra Amerikos pinigus ir veltui skelbi- 
L. Inž. ir Architektų S-gos mus čiulpti. Porą savaičių 

sav o draugus ir pažįstamus skyriaus pirmininkas, o taip prieš rengiant koncertą ar 
paraginkite Į rengiamą ban- pat tos sąjungos centro vai- banketą pasiųskite kelis ap- 
keta. KoresD. dvbos narvs, kuri laika bu- .mokėtus kvietimus savo vie-

vo ir jos pirmininku. įtintam
i Jis ir visa jo šeima (augi-i*?^^

, . , , , . 'r- 'dentamna dvi dukreles) vra uolus i

ir toli tono, organizavo šeštadie- dakcijoms! Tokią klaidą 
atsilan- ninę mokyklą, vėliau persi- prisimintumėt visą gyveni- - 

kėlęs i Bostoną, taip pat m4- nes sekanti kartą jie nei į
__ ___________________ _____ 2.2__ OTimnL'Sfii clzAlkimu 9

dauja: vakarienė, menine 
dalis, pramoginė muzika, 
šokiai, bufetas ir t. t. Ne tik 
patys vykite, bet taip pat

Koresp.

Kalifornija nepatiko

\ . Gervinąs su žmona visų lietuvių kultūrinių pa
kaušio mėn. iš Bostono išsi- rengimų rėmėjas. Jo žmo- 
kėlė i Kaliforniją, bet jiems na veikliai reiškiasi lietuvių 
ten nepatiko ir todėl jie iš- motėm gyvenime, 
vyko i Flondą įsikurti ir ap- Linkiu sukaktuvininklli
žada parašyti, kodėl Kali- llgų llgų " <larbln^ mct* 
fomija nepatiko. J. Vanagas

laikraščiui ir kitų 
laikraščių korespon- 
s. Tada ir reporte

riai bus patenkinti ir jūs sa
vo aprašymą gausite. Kitaip 
'sakant ir avutė liks sveika 
ir vilkas sotus.

Romas Bričkus

laisvės varpas
S LIETI VU M 
PROGRAMA

g
N V L JOSIOS ANGLIJOS 
KI LU*;;INĖ RADIJO

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Rangomis 1190 kilociklų 

1M Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš \VKOX, Eramingham, Mass.

VEDĖJAS— P VISOMS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

M
tt

i I Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St.,

So. Bostona
I Atlieku visus pataisymo.
| to ir pro'ektat imo darbu:

remon- 
iš lau

ko ir viduje, gyvenamų namų ir J biznio pastatų, panai JTisų reika- 
| lavini*. šaukite visados iki 9 va- 
• iandu vakaro.

Telefonas A N 8-3630

“Laisvė” švenčia

gi
I •

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
/»• T'/ii c/imz? InnnII t rrMTr’j

ŽVYRE ir SMALA TAISOM

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

♦
i « « « t « i i

{Taisome, šingeliuojamt. den-J
• giame aliuminijum ir dažo- t 
1 me iš lauko sienas.

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO «
• Du broliai lietuviai 
J Charles ir Peter Kislauskai j
{ Garantuojame gerą darbą

IOWNS
Opening 

Monday, April 17
Thrill:ng so^cicri leaturęs for 
the Opening Dcry, the April 
19th Hohday and Saturday

Post Time 1:45 D.D. 1:35

Twin Double 4th-5th 
and 6th-7th Races

SUFFOLK

Spacious Parting

Trans-Atlantic TraveI Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
3!H> Wcst Broadwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
T,abar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

IŠT AIG A LIETLVIAK A. KREIPKITfcS I.IETl^VIAK AI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTE RISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien non A iki 5 vai. vak . ketvirtadieniai* nnn9 vai ryto iki 7 vai. vak ir ieitadieniais nnn S ryto iki 2 vai. pn pietą.
VEDkJAS: JONAS ADOMONIS

1911 m. balandžio 5 d. 
Bostone išėjo “Laisvės” pir
masis numeris, o 1914 metų 
pradžioje “Laisvė” buvo 

• perkelta i Brooklyną, kur 
Įėjo dienraščiu, o dabar ei
na du kartu per savaitę.

Pradžioje “Laisvė” buvo 
socialistinės pakraipos, o 
vėliau nuėjo Maskvai tar
nauti. Tą ji ir šiandien išti
kimai tebedaro.

50 metų sukakties proga, 
pagal Maskvos “gauleite
rio” komanda, ją sveikino 
ne tik Lietuvos žurnalistai, 
komunistų partijos ir val
džios žmonės, bet net ir 
Dailininkų ir Kompozito
rių Sąjungos. Net vargšą 
poetą MykolaitĮ-Putiną iš
prievartavo ir išspaudė iš 
jo eiles ta proga.

Iš “Laisvėj” išspausdin
tų sveikinimų aišku, kokia 
tobula dresūra ten yra ir 
kaip visi ten turi klausyti 
Maskvos pastatyto dirigento 
lazdelės.

Linkėjimai ii Montrealio

{Turime pac-; r. b ima medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
Jmi- k i;”- mi< Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
iricžtukii j-> ę’.K5 ož štoką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
{ Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
t

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

įstaiga atdara:
Kasdien «> \. M. G P. M. 
šeštadieniais S A. M. - 1 I’

LSS centro komiteto, 
LDD ir kitų organizacijų 
veikli narė Bronė Spūdienė 
atsiuntė sveikinimų iš Mont-, 
realio, kur ji nuvyko gimi
nių ir draugų aplankyti.

Drg. B. Spūdienė seniau 
yra gyvenusi Montrealy, o 
dabar gyvena New Yorke.

Pabrango laikraščiai

Boston Globė ir Ameri
can pakėlė numerio kaina 
iki 10 centų (buvo 8 c.). 
Neabejotina, kad pakels ir 
kiti.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Ture air..i. gerą, automatišką aliejaus pečių (bornerj) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 2<5 gal. aliejaus tanku

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONĄ

I

I

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Tel. AV 2-1026

Dr. John Repshis
LI ETŲ VIS G YDYTOJ AS

Valandos: 2—4 ir 6—H 
Sekmad lesiais ir šventadieniais 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

♦ »
♦ ♦ « iVISO- «»

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio,

{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. •

|t ♦
»į
t ♦ ♦

reikalais{Visais insurance 
{ kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN
J

8-248-3 ♦

CtCt t t f tf TTTtTTVT-r+T
4 a
44

taikau 4

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

| I > Lipdau popierius ir

1
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DOR( HESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- I1 /? T9/4 I
tadieniais ŠAUKIT V-IZU4
Nauji -iid oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. -------------------------------------------------- Į

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

£ viską,! ►►►►►
«■►►♦►*

ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

44
4
4
4
4
4
4•4
4*
41
J

i J jiiJiunjiinmnmjT.
Charles J. Kay

LIETUVIS »
E

Plumbing—Heaiing—Gas—Oil * 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

K The Apothecary
Lietu viską Tikra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re 
ceptu- ir ♦i rime ’ i?ns gatavus vaistus.

furirue vaistų i<- vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki
tus kraštus, kain per.irillna. streptomiciną rimifoną. ir vai- 
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav E.-nanud 1_ Rosengard. B. S.. Reg. Pharm.,

382a W RROADMTAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 rvto ikj S vai vak išskyrus Šventadienius, ir sekmad-

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.
kmm>jmrmxrr

Tel. AN.8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
{ Vartoj® vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
{ pritaiko akinius
{VALANDOS: nuo 2—4. nuo 7—8
{ 534 BROADtVAY
« SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805
S Dr. J. L. Pasakarnis 
t Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

4t7 BROADMAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

S
Meilini

I Rūpestingai taisome laikrodžiui, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4619 lI

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
S Ydoj E įvyksta pamaldos Ue 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JUR£ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universitete doktorantas ir 
či ftv. Raštą j lietuvių kalbą.

«*L

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BRDADVVAt 
SOUTH BOSTON. .MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin .Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I-angams 
Visokie reikmenjs namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

1




