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Keli Tūkstančiai Kubos 
Pabėgėlių ‘Grįžta’

Kubos Cro Bazės Buvo Bombarduojamos; Visoje Kuboje 
Teroristai “Dirba” Bombomis; Šį Pirmadienį Keli 

Tūkstančiai Kubos Ginkluotų Politinių Emigran
tų Įsiveržė I Kubą; Eina Kruvinos Kovos.

Balandžio 15 d. anksti 
rytą keli karo lėktuvai bom
bardavo Kubos oro uostus 
i;- pridarė nemažai nuosto
lių Castro vyriausybei.

Bombardavime dalyvavo 
tik trys lėktuvai, jie numetė 
bombas ir apšaudė iš kulku- 
svaidžiu “Libeilad” oro ba-

vėse, bet ir kautis kovos lau
ke. Politiniai emigrantai, 
kurie bando su ginklais 
grįžti i savo tėvynę, tikisi, 
kad ir Kubos kariuomenėje 
ir net Castro milicininkų 
tarpe yra daug dabartinės 
vyriausybės priešų, kurie 
mielu noru persimes i emi-

zę. kur numestos bombos iš- ŽP'anty pusę. Tą parodys tik
šaukė visą eilę sprogimų, 
paskui Antonio de los Ba- 
nos oro bazę 25 mylios nuo 
sostinės Havanos ir Anto-

dabar prasidėjusios kovos.
Pirmieji karo pranešimai 

iš Kubos sako, kad įsiveržė
lių grupės išsikėlė Kuboje

KONGO AERODROME DAROMA TVARKA

Jungtiniu Tautu kariuomenė Elizabethvi e aerodrome turėjo nemalonu susikirti
mą su Katangos negrais. .JT kariai (šved r) su paruoštais šautuvais saugoja aero
dromą. o civiliai negrai ginkluoti peiliais. a; jakais ir akmenimis liandė juos išbai
dyti iš oro uosto. Viskas pasibaigė be krau y praliejimo. Let galėjo ir kitaip būti.nio Maceo oro uostą prie bent trijose vietose. \ iena

bantiago miesto.
Nuo bombų ir apšaudy

muose žuvo 7 žmonių, o ke
lios dešimtys žmonių buvo 
sužeisti.

Po bambardavimo lakū
nai su savo lėktuvais atskli
do i Floridą. Lakūnai aiški
no, kad jie klibos Oru pajė
gų karininkai, kurie nutarę 
pereiti į Castro priešininkų 
eiles ir atsisveikindami su

vieta yra Playa Larga, apie 
100 mylių nuo sostinės Ha
vanos, netoli išsikėlimo vie
tos yra mažas aerodromas 
ir karo laivyno bazė Cien- 
fuegos.
Kita maištininkų grupė išsi
kėlė Baracoa vietovėje, toli 
Oriente provincijoje. Iš pir
mųjų pranešimų atrodo, 
kad revoliuciniai emigrantai

Rusu 'Kosmonautas Skraidė Erdvėje

Pereitą savaitą, trečiadie- džio 7 dienos skridimą 
nį, balandžio 12 iš Sovietų esanti teisinga ir gauta is 
Rusijos atėjo žinia, kad ra- visai patik.mų šaltinių. Da-

Žydu Karo Štabe 
Dirbo Rusų Šnipas

Laoso Krizė Nesiartina 
Prie Neutralaus Sprendimo

Laoso Kariuomenė Ir Su Amerikos Parama Nerodo Noro 
Kariauti; Derybos Su Rusais Tęsiasi Ir Joms Galo

Dar Nesimato; Rusai Atsakė Į Anglų No'ą, Bet 
Iki Paliaubų Dar Toli; Ar Laosas Gyvuos?

Gaulle Kalbina Jau seniai Anglija pasiun-
Alžyro Maištininkus tė Maskvai pasiūlymą iš-

_____ spręsti Laoso pilietinio ka-
Prancūzijos vyriausvbės ro sukeltą painiavą “neu- 

derybos su Alžerijos maiš- tralizuojant” tą mažą vais
tininkais dar neprasidėjo, tybę ir pridabojant, kad ten 
bet visi laukia, kad jos bus pilietinis karas neatsinau- 
pradėtos, nežiūrint, kad su- jinty- Po to būt sušaukta 14 
kilėliu vyriausybė nuo de- valstybių konferencija, kuri
rybų buvo atsisakiusi šio Laoso neutralumą patvirtin- 
mėnesio pradžioje. ty* Tam planui pritarė ir

Tuo tarpu gen. de Gaulle Amerika. Rusai žadėjo greit 
visoje eilėje prakalbų nuro- 1 Anglijos pasiūlymus atsa- 
dė, kad Alžerijos gyvento- Lyti, bet to atsakymo teko 
jai gali turėti nepriklauso- ilgai laukti ir tik šios savai- 
mybę, jei jie to nori, ir to- t-ės pradžioje atsakymas 
kiame atsitikime dabatiniai atyjo. Bet rasų atsakymas 
sukilėlių vadai galės vai- nięko neišsprendžia ir dar 
dinti labai svarbų vaidme- , reikės gal ir ilgų derybų, iki 
nį busimoj Alžerijoj. Gir- j bus kas nors sutarta.

jųJzraeho valstybėje suim- di, vis£ų, klausimas, ar jie Į Derybų vilkinimas ir 
tas pulkimkas Beer, kuns ..... ... ~ i Jsų kariškas lakūnas, majo- bai- taip ir nežinia, ar ang- puiMiu^ wxi, n.uiio nori taikoj gyventi su Pran- atidėliojimas iš rusų pusės 

ras Jani Aleksieiievič Ga- lų komunistų laikraštis ap- Pe> eilę metų dirbo Izraelio Cūzija, ar gal nori kovą ir daromas tam, kad “neutra-
J ~ . r * 1 • • 4 liniu ttip ir* rnivii

savo jėgas iškėlė dar vieno- 
<7.Lojo7erodromus“apmė“ ar net dvejose vietose, 
tė bombomis ir apšaudė. Kubos politiniai emgran-

T , . x .i a i tai Amerikoje sako, kad da-Lakūnams buvo suteikta romas ..djd<s bandvmas- 
prieglaudos teise Amerikoje Kub nu0 bį,ševi

kiškų agentų ir revoliucijos 
išdavikų. Bet tik karo eiga 
parodys, ar tai yra didysis 
bandymas, ar dar ne.

ir jų pavardės neskelbia
mos, kad tas nepakenktų jų 
šeimoms Kuboje.

Kubos vy iausybė tuoj po 
bombardavimo aerodromų 
pas kelbė mobilizaciją ir 
laukė “įsiveržimo,” kartu 
Kubos vyriausybė pasiskun
dė Jungtinėms Tautoms, 
kad būk tai Amerika užpuo
lusi Kubą. Amerikos amba
sadorius Jungtinėse Tauto
se A. E. Stevenson griežtai 
nuneigė Kubos skundą ir sa
kė, kad nei Amerikos kanai, 
nei jos ginklai nedalyvavo 
Kubos oro bazių daužyme.

Ginčai JT organizacijoj 
dar nėra baigti. Visoje Ku
boje valdžia veda smarkią 
agitaciją prieš Ameriką ir 
mėtosi kaltinimais prieš 
VVashingtoną.
Kubos oro bazių daužymas 
vyko šeštadienį, sekmadienį 
Kubos vyriausybė sukvietė 
milžinišką minią sostinėje 
ir Castro mėtėsi kaltinimais 
prieš Amerikos vyriausybę, 
o ši pirmadieni anksti rytą 
keli tūkstančiai ginkluotų 
Kubos politinių emigrantų 
išsikėlė Kubos teritorijoj, 
apie 90 mylių nuo sostinės 
Havanos ir pradėjo kautis 
su Kubos kariuomene ir mi
licija. Apie tų kautynių ei
gą dar nėra tikrų žinių.

Kubos revoliucinė vyriau
sybė turi sutelkusi visą Ku
bos kariuomenę ir gal porą 
šimtų tūkstančių milicinin
kų, kurie visi yra ginkluoti 
gerais Čekoslovakijos gink
lais. Atrodo, kad Kubos vy
riausybė galėtų laimėti, jei 
Kubos kariuomenė bus jai 
ištikima ir jeigu milicinin
kai moka ne tik šūkauti gat-

NIXON BANKRUTAVO

Buvusio viceprezidento R. 
Nixono brolis F. Donald pa
siskelbė bankratavusiu. Jo 
skolos siekia S206.937, o 
turto yra tik $1,250.

Bankroto pareiškimas pa
darytas Los Angeles, Calif.

REIŠKIA PADĖKA

šita mergytė visu vaiku 
vardu padeda gėlių prie 
garsaus danų pasakų vai
kams kūrėjo Christian An
dersono p a m inklo New 
Yorko Central parke.

garin buvo iškeltas raketoje s’melavo, ar gal rasai ir da- generaliniame siaue ir uuvu toliau tęsti, nors ji ir nebe- lieji” ir komunistų vedami 
j aukštybes ii apskrido p«n- rt nevykusį baudimą ir po is patikimiausių ka- turi daug prasmės.
kių tonų raketoje vieną kar- kosmonauto nelaimingos llll- Pulkininkas Beer Kalti- --------------------
tą aplink žemę. Rusai šitą kelionės Jį padėjo į ligoni- namas smpinejęs kanskas
lakūną vadina “kosmonau- nę ir leido kitą lakūną lėkti pas aP ls 11 
tu,” nes jis skraidė kosmo- į er/lve. Kad bolševikai to- komunistams idėjiniais
se (erdvėj, visatoj). Gagari- kį “triksą” galėjo padaryti, sumetimais. j- m u
nas iškilo iki 188 mylių i niekas neabejoja, bet tikra- Pulk. Beer areštas šukė- Lenkijoj balandžio 16 d. 
aukštybes, o žemiausias jo mo nėra ar darė. lė nemažą sensaciją, nes pa- ^uvo renkamas sakes par-

Po Gagarino kelionės ra- rodė Izraelio vadams, kaip Ramentas. Buvo tik vienas

Lenkai Balsavo Už 
G omui kos Sąrašą

skridimo aukštis buvo 108 iv ---------- —r .
mylios. Iškilęs aukštumoje sai kalba apie sekantį žygį, komunistai sugeba įsitrinti! kandidatų sąrasas, bet kan- 
Gagarinas išbuvo 108 minu- kelionę į mėnulį, o gal ii- į į aukščiausias vietas valsty- dldaty sąraše buvo daugiau,Gagarinas
tęs ir lėkė aplink žemę pašė- artimąsias planetas. Gagari- beje ir pavogtas žinias per- 
lusiu greitumu, net virš 17, nas sako, kad jis norėtų da- duoda komunistams užsie- 
000 mvlių per valandą. ryti ilgesnes kosmines kelio- nyje. Pranešimai sako, kad 

Kur rusų kosmonautas nes ir sakosi pirmąją kelio- Izraelio, vyriausybę žinių 
pakilo ir kur jis nusilei- Se,ai pakė.ęs.
do rusai nesako, taip pat ne--------------
sako nė kaip Gagarinas nu
sileido (parašiutu ar kito-; 
kiu būdu.

Maskvoje Gagarinui bu
vo suruoštas labai iškilmin
gas pa.-įtikimas, jo aukšti
nimas rodo, kad rusai len
gvai užsikrečia “asmenvbės1 
kultu.”

Užsieniuose rusų moksli
ninkų ir pirmojo kosmonau
to laimėjimas aukštai verti- j 
namas ir iš visų kraštų ra-1 
sams buvo siunčiami sveiki-' 
nimai dėl jų erdvės tyrinėji
mo pasiekimų. Pasiuntė šir
dingą sveikinimą ir prezi
dentas J. F. Kennedy, pažy
mėdamas, kad ir Amerikos 
mokslininkai dirba erdvės 
tyrinėjimo srityje ir net tu
ri projektą iškelti žmogų 
į aukštumas.

Prieš rusų kosmonauto 
skridimą, dieną anksčiau, 
Anglijos komunistų laikraš
tis “Daily Worker” paskel
bė, kad rusai jau balandžio 
7 dieną paleidę vieną lakū
ną į aukštybes, bet kada tas 
lakūnas grįžo iš erdvės ke
lionės, ji reikėjo padėti į 
ligoninę dėl nervų sukryki- 
mo. Kai vėliau rasai prane- 

jšė apie Gagarino kelionę, 
anglų komunistų laikraštis 

i visvien tvirtino, kad jo pa
skelbtoji žinia apie balan-

ĮVAIRI REAKCIJA

Viršuj trijų metu Joannc 
Sherman iš Harrisburg. Pa. 
nepatinka polio skiepai, ku
riuos dabar galimo gerti ir 
ju nebereikia po odos švir
kšti. Visai klaip tie vaistai 
atrodo kitai mergytei Sha- 
ron Olewine. Ją apačioje 
matome geriančią šituos 
vaistus ir besišypsančią.

apie pulk. Beer šnipinėjimą 
gavo iš NATO kariškos są
jungos šnipinėjimo organi
zacijos.

Sovietai "Išvalė” 
Tadžikų Respublika

Iš Maskvos praneša, kad 
komunistų partija išmetė iš 
savo eilių Tadžikistano re
spublikos vyriausybės vadą 

Į ir tos respublikos kompar- 
l tijos vadovybę. Apsivaly- 
įmas buvo padarytas Chru
ščiovo įsakymu, nes tos re
spublikos vadai apgaudinė
jo Maskvą ir vedė netvar
kingai respublikos ūkį.

Tadžikų respublikos va- 
Į lymas parodo, kad respubli- 
' kų autonomija yra tik po
pieriaus gabalas.

SVARBŪS ĮSTATYMAI 
BUS BALSUOJAMI

negu renkama atstovų. To
dėl balsuotojai, kurie norė
jo, galėjo pirmutinius kan
didatus iš sąrašo išbraukti 
ir tokiu būdu balsuoti už 
žemiau įrašytus kandida
tus.

Šį pirmadienį praneša, 
jog virš 18 milionų lenkų 
dalyvavo balsavime, arba 
95 procentai ir didžiulė dau
guma balsavusi už valdžios 
pasiūlytą kandidatų sąra
šą. Gomulkos vyriausybė 
sako, kad lenkai pritarę jo 
vedamai politikai.

Laoso partizanai daugiau 
žemės užkariautų. Su Ame
rikos malūnsparniais lėktu
vais buvo nugabenta apie 
500 Laoso kareivių už bol
ševikiškų partizanų nuga
ros, bet po kelių dienų pasi
rodė, kad nugabentieji pa
rašiutininkai neturi jokio 
noro kariauti ir juos teko 
vėl grąžinti į sostinę. Kas 
dar yra likę iš Laoso ka
riuomenės, rimtesniam karo 
žygiui vargu betinka. To
dėl tik tiesioginis SEATO 
valstybių įsikišimas gal ga
lėtų Laoso nepriklausomy
bę apginti.

Laoso krizė ir fronte ir 
diplomatinėse derybose at
rodo liūdnai.

šią savaitę kongrese bus 
balsuojami kai kurie vy
riausybės pasiūlyti įstaty- 

Imai. Tarp kitų bus balsuo
damas ir įstatymas rlėl mi- 
nimalinio darbininkų už
darbio. Tą įstatymą atstovų 
rūmai jau nubalsavo, dabar 

'laukiama senato pasisaky
mo. Bus svarstomas ir so
cialinio draudimo pagerini

mu) istatvmas.

PASIRI Ošę

Carole Dapolito su savo 
•‘Sammy” pasiruošę išeiti 
i cirko sceną Palisade Park. 
N. J. prie New Yorko.

Vokiečiai Vėl Siekia 
Sienų Revizijos

Daug kur p. aulyje žydai 
minėjo Varš vos žydų geto 
sukilimą r ;eš nacių žudi
kus. Toks minėjimas buvo 
suruoštas ir Nevv Yorke pe
reitos savaitės gale. Didžiu
liame susirinkime kalbėjo 
ir Lenkijos ambasadorius 
Romuald Spasovvski, kuris 
ta proga priminė, kad vo
kiečiai ir dabar neatsisako 
nuo “žygio į rytus” ir ugdo 
tautoje sienų peržiūrėjimo 
(revizijos) idėją. Ambasa
dorius papasakojo apie pa
skutines Varšuvos žydų ko
vas prieš nacius aptvertame 
gete. Naikinami žydai ryžo
si gintis ir geriau mirė ko
vodami, negu leido save iš
gabenti į žudynių vietas.

Prieš vakarinės Vokieti
jos atsiginklavimo ir sienų 
revizijos reikalavimą Lenki
jos vyriausybė visur prote- 
stuoja ir nurodo į galimą 
'pavojų taikai iš vokiečių 
pusės.
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Gagarino kelione
Balandžio-12 d. anksti rytą Sovietų Rusijos moksli 

ninkai paleido i aukštybes pirmą penkių tonų raketą su 
keliauninku žmogumi ir raketa, apibėgusi aplink žemę 
per 108 minutes (po 17,000 su viršum mylių per valan
dą greitumu), nusileido žemyn, žmogus padarė pirmą
ją erdvės kelionę. Tas pirmasis žmogus yra Jurij A. Ga- 
garin, rusų karo aviacijos lakūnas, majoras, kuris spau
dos atstovams gyrėsi neturįs nieko bedra su panašios 
pavardės kunigaikščių gimine ir esąs neturtingų kolcho- 
zninkų vaikas.

Pirmoji žmogaus kelionė erdvėje na didelis mokslo 
laimėjimas. Prie žemės pririštas žmogus pirmą kaitą su
gebėjo pakilti i erdvės platybes ir ten padalyti užsibrėž
tą kelionę ir paskui vėl grįžti į žemę. Rusai J. A. Gaga
rino kelionę lygina prie Kolumbo kelionės i naująjį pa
saulį. Žygis, neabejojamai, atliktas didelis ir istorinis. 
Kas vėliau bekeliautų erdvės platybėse, tęs tik Gagarino 
pradėtąjį žygį.
pradėtąjį žygį. Prieš žmogų atsidaro naujos erdvės pla
tybės, kurios dar tik pradedamos tyrinėti. Kokia iš to 
bus praktiška nauda, šiandien galima tik spėlioti ir tik 
vėliau apie tą patirsime, šiuo tarpu turime mokslo lai
mėjimą, kuris visame pasaulyje kelia didelio susidomė
jimo. Rusų mokslininkų laimėjimas visur vertinamas 
kaip pirmos reikšmės pasiekimas. Todėl iš visų pasaulio 
kampų ir plaukė sveikinimai rusų mokslininkams ir inži
nieriams, kaip ir pirmajam edrvės lakūnui J. A. Gagari- 
nui. Yra ko sveikinti su tokiu pasiekimu.

Gagarino kelionė 108-188 mylių aukštumoje aplink 
žemė būtų viso pasaulio mokslo laimėjimas, jei Rusijoj 
vyraujanti komunistų diktatūra iš to rusų mokslo laimė
jimo nebandytų sau nukalti papildomą ginklą kovoje

VICEPREZIDENTAS PARYŽIUJE

Vicep rezidentas Lyndon B. Johnson, lankydamasi Pa
ryžiuje. paruošė dirva prezidento John F. Kennedy 
pasikalbėjimams su prezidentu de Gaulle gegužės 31 
d. čia ji matome kalbantis su Prancūzijos ministeriu

S
pirmininku Michel Debrė.

ĮDOMŪS GINČAI ALT SKYRIUJE

Kas savaitesario 16-sios minėjimuose 
surinktos lėšos turi būti ne
delsiant persiųstos ALT 
centro iždininkui. Bet mū
sų skyriaus pirmininkė kaip
tik pasi-akė prieš toki ALT yo 6 naria= o 3 susiiaįkė. .. . . .
Vykdomojo Komiteto pa- Tik priemus aukščiau mi- ,esk° kalt,ninko 
reiškimą. Ji sukvietusi Pir~ i nėtą nutarimą, F. Rodgers Rusai vėl pralenkė Ame- 
mą ALTo Miami skyriaus duoda naują pasiūlymą pa- riką erdvės tyrinėjimo sri- 
susirinkimą, pareiškė nor4 Iškirti Lietuvių Klubui do- tyje ir pirmieji paleido žmo- 

* surinktus pinigus padalinti vana virtuvės krosniai pirk- SU pasidairyti, kaip atrodo 
•iviariems vietos lietuvis-!^ 1)asįūlymas dauguma ,dangus ir žemė ištrūkus iš 
■kiems reikalams, bet jai te- bajs^ buvo atmestas. mūsų nuodėmingos žemės ir
pritarė tik 2 atstovai, o 3i K- jau buvo minėta pakilus už mėlynųjų dausų 
balsavo už tai, kad visos
skyriaus lėšos turi būti per
duotos ALT centro Iždinin
kui. Reikalas turėjo tuo ir 
baigtis, bet skyriaus pirmi-
ninkė Verbilienė pareiškė, 
kad ji su tokiu nutarimu ne
sutiksianti ir šauksianti dar

spaudoje, Lietuvių Klubas 
parėmė Lietuvos laisvinimo 
darbą, paskirdamas ALTui 
35 dcl. auką. O čia dabar 
siūloma klubui iš ALTo pi-

į kosmoso pakraštį.
Rusai savo laimėjimą la

bai triukšmingai apvaikšti
nėjo Maskvoje, o jų erdvių 
lakūnas Jurij Gagarin pasi-

nigu skirti auką! Išeina nei rodė ta proga ne tik geras 
šis, nei tas. Ir koks reikalas naujų kelių į juodąją erdvę 
vodvti didesni klubini patri-‘skynėjas, bet ir bolševizmo 

vieną skyriaus susirinkimą otizma už lietuvišką patrio- propagandistas. Tik išlipęs 
tr -—- jš dangiškosios raketos, jis

tuoj pasfveikino “partiją, 
vyriausybę ir asmeniškai 
Nikitą Sergiejevičių Chruš-

ir lauksianti geresnių baisa- • Visam kam savo vie-
vimo rezultatų. ,ta jr savo laikai

Antras ALT skyriaus su- asario 16-sios minėjime
sirinkimas įvyko kovo 30 d. 
Iš 15 skvriaus nariu susirin
kime dalvvavo 9. Pirmas ir 
naskutinis darbo tvarkęs 
punktas buvo lėšų dalini
mas.

Nors skyriaus sekretorė 
J. Goodvvill iau buvo gavu-

finansų komisijos kai kurie 
narių sąmoningai ar per čiovą ir jau paskui pradė- 
klaidą Lietuvių Klubui iš- j° pasakoti, ką jis aukštybė- 
mokėta 35 dol. Reikalą išdi- matė.
skutavus daugumos nariu Komunistai iš savo mok- 
nutarta parašvti laiška Mi- slininkų laimėjimo neabejo- 
aml Lietuviu Klubui ir pa- 1 jamai išmelš tiek propagan- 
prašyti, kad klubas 835 grą- dos> kiek tik gali. Bet kodėl 
žintu. Dėl to nesusipratimo Amerika nepasikastijo ir 

neužbėgo rasams už akių?
Dėl to tai klausimo čia ir 

pradedama aiškintis, žinan
tieji ir tariamai žinantieji, 
jau sakosi žiną “kaltinin
kus,” dėl kurių apsileidimo, 

Balandžio 10 d. kapu se- “taupumo” ir vaizduotės

neturėtų būti.
ALT Narys

HAVERHIILY IŠKASĖ 
IŠ KAPŲ KARSTĄ

MIAMI. Fla., Amerikos kad ALT skvriaus pajamos 
Lietuvių Tarybos skyriuje turi būti padalintos labda- 
buvo įdomūs ginčai dėl su- ringiem tikslams pagal sky- 
rinktų aukų paskirstymo. riaus nuožiūrą. Niekas ne-

Po Vasario 16 minėjimo gali priešinti? kultūros ir 
ALT skyrius turėjo net du labdaros reikalus remti, bet si specialų ALT Vykdomojo
savo posėdžius ginčams dėl tai ne ALT ir ne ALT skyrių Komiteto laiška su paaiški- 
surinktu aukų paskirstymo darbas. Šitais reikalais mū- nimu. kad ALTo skyriai ne- 
išsoręsti. * sų vietovėj rūpinasi net 5 privalo skirti ir dalinti lėšų,

Skvriuje ginčas kilo jau organizacijos, jos savo at- kurios yra surinktos ALTo
ir todėl viso pasaulio žmonės turi imti pavvzdi iš Masko- praeitais metais dėl ALT stovus turi ii ALT skvriu- vardu, tokios lėšos visos turi
(ijos ir įvesti ir pas save vienos partijos diktatūra ir m»- skvriaus lėšų daUnimo. Tas je. bet ne tam, kad pasipini- būti panaudotos tik Lietu
kais iš rusų visokių naujenybių. Mokslo pasiekimo išnau- ? ApTo skynaus savo .vos laisvintam darbams, bet
, 1 • i v * i - - • - lem ALT skvnaus bendra- naudai, bet kad padėtu musu pirmininkei ir jos
dojimas propaganda, dabar vyksta visais galais ir ra- ,,arbiak į ALT vei- ALT skyriui dirbti jo dari vienminėiams ALT centre
sai Gaganno kelionę išnaudoja be jokio santurumo n be kja stengiasi vadovautis bę. telkti lėšas Lietuvos va- aiškus nurodymas nieko ne- 
jokios sarmatos. Tiktai todėl naujasis rusų mokslininkų ALT centro nuostatais, o ki- davimo reikalui. Būdami reiškė. Kilo gana gvvos ir 
pasiekimas kelia ne tik nusistebėjimo, bet ir susiiūpir.i- ti nepaiso tu nuostatų ir ALT skvriuje ir atskiri as-į karštos diskusijos. Už skv- 
mo. Pirmiausiai kyla klausimas, ar savo mokslo pasie- Amerikos Lietuviu Taiybos menvs ir oganizacijų atsto- .riaus iždininko V. Skupei- 
kimo Maskvos valdovai nebandys panaudoti kariškiems vardu surinktas lėšas nori vai turi vadovautis A.LT kos nasiūlvma. kad ALT 
tikslams? Ar sugebėjimas skraidyti erdvėje duoda ru- panaudoti kitiem reikalam, centro nuostatais ir taisyklė- skvriaus veikla būtų sude
gu diktatūrai kokia noi’s karišką piimenybę varžytynėse nieko bendra su ALT veikla mis. rinta su ALT nuostatais ir
su likusiu pasauliu dėl pirmavimo? Jei Gagarino kelior.ė neturintiems. Dar prieš \ asario 16-sios visos skyriaus paiamos. Ii- > T- -- matuti imtasi la

Mūsų skyriaus pirminin- minėjimą ALT Vykdomasis kusios nuo Vasario 16-sios P5-’_r ? ?

prieš “Vakarus” ir parodyti pasauliui, kad tik komuni
stų diktatūros režimas sugeba skatinti mokslą ir pažangą

duoda Maskvai naują ginklą—žmonių susirūpinimas tū
li
Amerika
būtų kaip galima greičiau išlyginta. Jei tai yra tik mok
slo laimėjimas, kiurio kariška vertė tebėra neaiški, sku
bėjimas virsta antraeiliu prestižo klausimu.

Prestižas arba geras vardas irgi turi didelės reik
šmės valstybių santykiuose, ypač kai turima reikalo su 
diktatūra, kuri propagandos kare nevengia vartoti viso
kiausių priemonių ir, kai neturi Gagarino argumentų, 
griebiasi įžūlaus melo ir prasimanymų.

Amerikoje rusų laimėjimas erdvės kelionėje nebu
vo didelė naujiena, nes po pirmojo “Sputniko” rusų pir
mavimas sunkiųjų raketų laidymo srityje buvo aiškus ir 
padėtis tebėra nepasikeitusi. Prezidentas J. F. Kennedy 
sako, kad praeis dar kuris laikas, iki Amerikas galės pa
sivyti rusus erdvės kelionių srityje, o iki to laiko teks dar 
išgirsti ir blogesnių naujienų. Kelių metų atsilikimas per 
kelius mėnesius nesiduos pašalinamas, bet, atrodo, kad 
pastangos bus dedamos.

Sovietijos komunistai giriasi, kad Gagarino kelionė 
yra jų “socializmo” išdava. Tai, žinoma, yra argumen
tas negalvojantiems žmonėms. Su diktatūra tas rišasi. Ma
skvos valdovai greit po karo galėjo skirti daug lėšų ir ge
riausius savo mokslininkus sunkiosioms raketom? gamin
ti ir priemonėms jas laidyti. Tą jie galėjo daryti todėl, 
kad valdo be jokios žmonių kontrolės ir savo režimo ka
riškus pasimojimus ir prestižo reikalą galėjo statyti pir
mon vieton, neatsižvelgdami Į žmonių pokarini skurdą 
ir visokiausius trūkumus. Tiktai diktatūra gali taip min
džioti kojomis žmonių interesus ir savęs išlaikymo bei 
savęs aukštinimo reikalą statyti pirmojon vieton.

Tuo žvilgsniu diktatūra yra “pranašesnė” už žmo
nių renkamą vyriausybę ir kartais gali nustebinti pasau
lį savo mokslo vyra pasiekimais, kurie eiliniams žmo
nėms gyvenimo visai nepalengvina, bet užkrauria jiems 
tik naują nelengvą naštą.

Pirmasis rasų “sputnikas” Amerikoje sukėlė daug 
sveikos savikritikos. Nėra abejonės, kad Gagarino kelio
nė tiktai dar labiau paskatins kritiškai vertinti ir savas 
mokyklas ir savo “gyvenimo būdą.” Prezidentas J. F. 
Kennedy, perimdamas valdžios vadžias į savo rankas, 
užsiminė apie galimas aukas, kurias amerikiečiai turės 
pakelti, jei norės, kad jų kraštas būtų pasauliui pavyz
dy®, kaip tvarkytis, ir vadovas i geresnę visos žmonijos 
ateitį. Tų aukų kol kas niekas nereikalavo, bet apie jas 
naudinga būtų pagalvoti varžytynėse su “Rytų” pavojumi 
siekiant pirmenybės visose mokslo ir gyvenimo srityse. 
Jei Gagarino kelionė šiek tiek prie to prisidėtų, ji būtų 
dar labiau sveikintina.

stokos Amerika atsiliko nuo

klausima ilgai dar
nosios dalies pakraštyj bu
vo rastas karstas. Vėliau pa- 1 . ...
aiškėjo, kad jis išimtas iš klausimą ilgai
kapo, kuriame šių metu va- ^ls^ins spauda, gal tynnes
sario 16 .1. buvo palaidota bet kok.a is to
•i . - a-v - - hus nauda. La sunku nasakv-ngameie uanvers ligonines ;;------~ J—
slaugė Nellie Follev, 72 m. f1; N.uo sPut,?ko laiko 
amžiaus * klausimas bandoma įsais-

Kaistas neatidarytas, tik, kint‘- ***. I’^kejone ka’ 
i atrodo, mėgintas atidaryti. 2in kas' ^a,P >u? 11 ri kai lė-

bai atsargiai, nes aplink ka- “Išganymas” ir Tysliavapagrindo ir Vakaių valstybių vadai, pirnion galvon kė tiek pi™ame, tiek ir an- Komitetas išsiuntinėjo vieša minėjimo, būtu perduotos fura linta.
nerika. turi dėti vLsas pastangas, kad rusų pinnenybė trame s*1™k‘m® Pareiškė, pareisiu mą, pagal kur. Va- tik ALT centro iždui. baisa- *Atitinkamo, ajš_

99 Taip, mieloji, 

aišku, aš turiu 

laiko kalbėti! ”

PALENGVINK SAU GYVENIMĄ...
SU TELEFONO PRATĘSIMU!

Jie gaunami trijų stilių, kaip čia parody

ta ... ir didelis spalvų pasirinkimas. Dėl 

kainų pašaukit Jūsų Telefono Biznio Ofisą.

NIW INOLANO TBUBPHONB

Brooklyno “Vienybė,” lei-
, . , . džiama Juozo Tvsliavos,kma. kas galėjo toki įs pir- i • -- „t.- i - ' •,- J ' kviečia Keleivi pasikalbe-
mo žvilgsnio beprotiška *- • xt, . v 1 * ti apie įsganvma. Ne po-darbą padaryti. • - -- * , . „ •4 * * mirtim išganymą, bet apie

~ . Lietuvos išganymą.
Kur Gūlltl Keleivio Pagimdo kalboms davė

Kalendorių 1961 M. pati “Vienybė,” paskelbda-
_____  ma gandus, kad Maskva

“galinti suteikti Pabaltijo“Keleivio" kalendorių 
1961 metams galima gauti 
pas platintojus šiose vieto
se:

Binghampton, N. Y. pas
j. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.
Worcester, Mass pas

K. P. ŠIMKONIS 
40 Eunice Street 

ir
IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Square
Lavvrence, Mass. pas

M. STONIE 
57 Sunset Avenue

Brockton, Mass. pas
J. STRUMSKIS 
109 Ames Street

Norvvood, Mass. pas
FRANK RAMAN

respublikoms toki statusą, 
kokį turi Lenkiją. . .”

Iš kur “V.” tuos gandus 
ištraukė, ji nesako. Kadaise 
ta pati Brooklyno “V.” jau 
buvo panašius pletkus pa
skelbusi ir tada prisipažino, 
kad ji juos pasiskolinusi iš 
vieno prancūzų laikraščio. 
Dabar ir tokio paaiškinimo 
nėra. Yra iš dangaus nukri
tęs pletkas ir to gana.

Paperėjusi gandą “V.” 
sakė, jog kažinkas bauk- 
štosi, kad Lietuva neatsidur
tų Lenkijos padėtyj. Kas 
baukštosi ir kas rodo susi
rūpinimo, “V.” ir vėl nu
tylėjo. Paperėjo kitą pletką 
ir lyg niekuo dėta . . .

“Keleivio” apžvalginin
kas pastebėjo, kad “V.” ga
mina gandus ir paskui nu
duoda pati tų gandų išsi
gandusi ar dėl jų susiiūpi- 
nusi. Buvo užsiminta, koks 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj į^ūtų skirtumas, jei Lietuva
St. George Avė.

Anglijoje pas
J. VENSKUNAS 

1, Raewell Crescent 
Orbišton, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland
arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Maas.

Pakalbinkim draugue ir ganymas?” 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
vj.” Kaina metama tik $4«

gautų “satelito” statusą. 
Ir kaip tik dėl to ”V.” pano
ro pasikalbėti. Ji sako, kad 
Keleivis apžvalgoje “prisi
pažįsta, kad komunistų val
doma Lietuva jam būtų ‘iš
ganymas’. ”

Kodėl “išganymas?” Do
lerio “K.” apžvalgininkas 
neminėjo, tai kokiu būdu 
pono Juozo “V.” išskaitė 
“išganymą?” Ar tik nebus 
jam prisisapnavęs tas “iš-

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKa! 3 .Lt.'O, 
TAS DV05'' ■> NERAŠO.

YPATINGA KOLEGIJA HAMILTON, ONT. KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
OBERLIN, Ohio, miestas Tam tų laikų nepapras- 

yra 35 mylios į pietvakarius tam Įvykiui paminėt, tur būt 
nuo Clevelando. šiam mies- žymiai vėliau, kolegijos ra
tui pradžią davė du asme- jone buvo pastatytas pamin- 
nys—kunigas John Ship- klas, kuriame yra tų pirmų- 
herd ir Philo Steuart. 1833 I jų studenčių iškalti vardai.

Ir žinoma, Oberlin’o kole
gija tikrai gali didžiuotis

m. šie du vyrai, atvykę i šią 
vietą, nutarė pradėti kolo
niją ir steigti mokyklą, ku-! prieš visą Ameriką tokiu 
rioje galėtų mokytis jų vai- garbingu ir kilniu paminklu.

Ir kaitų tais žmonėmis, ku
rie yra žinomi buvę labai 
griežti dorovės ir užsilaiky-

kai, bet taip pat ruoštis mo
kytojais misionierių darbui.

Ši vietovė buvo pavadinta 
Oberlin’o vardu pareiškiant mo atžvilgiu. Čia ir po šiai 
pagarbą kukliam strasbui -J dienai negalima gelti svai- 
giečiui prancūzui, pastoriui įgalų kolegijos pastatuose, 
J. Frėdėrick Oberlin’ui, ku-Į nežiūrint kokie Įvykiai be
ris pasižymėjo auklėjimo ir būtų minimi. Bet kitais at- 
filantropijos veikloje. Dar ir žvilgiais tie žmonės buvo la- 
šiandieną kolegijos aikštės bai humaniški ir labai gar- 
kampe stovi aptvertas istc- bingi tolerantai, kas lietė 
rinis medis, prie kūno buvo moterų ir vyrų, įasių ir ti- 
pastatyta “rąstų bakūžė” kybų lygybę, Ir šiandien 
(log cabin), kur buvo apsi- daug kas galėtų iš tų žmo- 
gyvenę pirmieji mokyklos nių praeities mokytis, 
kūrėjai. i Dabartiniu laiku Oberlin

Tikroji mokvklos veikla, kolegija užima 285 akims 
kuri buvo pavadinta “Col- žemės plotą su 19 pastatų, 
lege” (kolegija), reikia ma- kurie yra naudojami moky 
nvti prasidėjo kiek vėliau, 11,0 reikalams. Be šių vien 
nes tik 1835 m. mes matome i mokslo reikalams skirtų pa- 
paskii-ta pirmuoju kolegijosstatų, via daugybė kitų, ku- 
prezidentu mokvtoja Asą ™n tarnauja kaip gyvenami

PREZIDENTO Dl’KTĖ ŽAIDŽIA

Erezidento J. F. Kennedy 3 metų dukrelė Caroline žai
džia Baltųjų Kūmų kieme. Jos tėvai labai susirūpinę, 
kad fotografai nepalieka ramybėje jų dukters, nes 
tas negerai veikia jauną mergaitę.

“Aukuro” dramos teatras
Hamiltone “Aukuro dra

mos teatras, priešakyj su 
ryžtinga teatro menui pasi-

Scenos darbuotojų
koncertas Liepos 2 <!. rengiamos

Lietuvių Scenos Darbuo- antrosios Dainų šventės 
aukojusia aktore Kudabiene toJM Sąjungos skyrius ŠĮ garbės dirigentais bus A. 
šiai-' metais nutarė pastatyti sekmadienį, balandžio 23 d. Aleksis ir J. Žilevičius.
skirtą vaikams veikalą__  a vai. va^- Jaunimo Centre Mišriam jungtiniam cho-
Andei-sono trijų veiksmų (6620 So. Claremont Avė.) imi diriguos B. Budri !nas, 
pasaką “Sniego karalaitė.” ren"^a koncertą, kurio pro- A. Mikulskis ir S. Sodeika.

Repeticijos jau pradėtos. Slama atliks humoristas Moterų jungtiniam chorui— 
Lauksime, kada “Sniego ka- Antanas Gustaitis iš Bosto- Alice Stephens.

Dainų šven t i. dirigentai

ralaitė” pasirodys scenije.
Motinos Dienos minėjimasIS ta Kevalaitytė ir Irena Pet- 

Kiekvienais metais Moti- rokaitė. Jiems akomponuos 
nos Dienos minėjime dau- prof. Vladas Jakubėnas.
giavaikėms motinoms be- u- - d t t,° Mirė B. Ivanauskas

no, dainininkas Jonas Vaz-j Vyrų jungtiniam chorui— 
nelis (bosas) ir aktorės: Zi-'Julius Gaidelis.

Čikagietis

zeseec:

Mahan. Keleivio skaityto
jam? gali pasirodyti keisto
ka, kad aš imu rašyti apie 
amerikonišką kolegiją, ku
rių šiame krašte, kartu su 
universitetais, yra apie 35,- 
000. Priežastis mano rašymo 
yra ta, kad ši kolegija yra 
kai kuo labai vpatinga.

Kada Oberlin’o kolegija 
buvo Įsteigta. Amerikoje te
bebuvo vergija ir kada tam- 
saodžiai vergai pabėgdavo 
iš plantacijų, tai jie šioje 
kolegijoje būdavo priglau
džiami ir nuo ieškančių ver
gų savininkų paslepiami. 
Nuo tų laikų kolegijoj vy
rauja tikybinės tolerancijos 
ir rasinės lygybės principas.

Reikia pažymėti šios kole
gijos vieną labai ypatingą 
bimožą, būtent, kad ji pir
moji visoje Amerikoje pra
dėjo priimti moteris studen
tes lygiomis teisėmis su vy
rais. Šitoks dalykas tais lai
kais buvo tikrai nepapras
tas Įvykis. 1837 m. keturios 
jaunos moteiys buvo pirmo
sios visoje Amerikoje priim
to? studijoms Į Oberlin ko
legiją. Trys iš jų: Mary 
Hasford, Caroline Mary 
Rudd ir Elizabeth S. Prail 
1841 m. užbaigė mokslą ir 
gavo diplomus, šios trys 
moteiys buvo pirmosios vi
soje Amerikoje su aukšto
sios mokyklos diplomais.

namai kolegijos personalui, 
mokinių ben drabučiams, 
koncertams ir kt. reikalams. 

Mokomojo personalo ko-

veik visos organizacijos 
skirdavo pinigines dovanas.

Kovo 26 d. K. L. B. Apy- 
Iikės valdybos ir visų orga- 

Jnizacijų atstovų posėdyje kurį buvo pakviestas ir Bro- 
valdybos narys K. Baronas nius Ivanauskas, gyvenęs 
Įnešė toki pasiūlymą: Orga- netoli Chicagos. Tame posė- 
nizacijų skiriamas pinigines dy kalbėdamas, B. Ivanau- 
dovanas Įteikti ne daugia- skas pasijuto blogai. Iškvie- 
vaikėms motinoms Hamilto- stas dr. J. Meškauskas su- 
ne, bet už tuos pinigus pa- teikė pagalbą ir pasiūlė li- 
siųsti siuntini ištremtai lie- goniui vykti Į ligoninę, bet 
tuvei daugiavaikei motinai jis, pasijutęs geriau, atsisa- 
Sibire. kė. Po poros valandų Įvyko

Tuo reikalu posėdyje bu- antras širdies priepuolis, ku- 
vo ivairių nuomonių. Daugu- iis buvo mirtinas, 
ma balsų pasiūlymas priim- Velionis buvo 64 m. am- 
ta?- žiaus, Lietuvos kariuomenės

Motinos minėjimas bus eilėse pasiekęs pulkininko 
gegužės 14 d. 4 vai. po pie

legijoj yra 215 mokytojų, Smičius, tu'? dide!« valgo- reikia suktis į dešinę. Taip
kurių didesnė pusė turi dok- mųjų daugiausia importuo- nedankite, sukite į kaire! 
toratus. Mokytojų tarpe yra tl! ls Europos dalykų krau-. Tarp naujakurių 
ir vienas lietuvis, Rimvydas ^UVV*. dis turi daug žemės,
Šilbajoris, kuris čia dėsto dideli sodai. ;das, o turėjo būti _ Glodas:
rusų kalbą. Studentų čia yra zietn3 oouoiių mes netrUK-
iš visų 50 Amerikos valsti- /■«!♦»
ju ir iš 30 užsienio kraštų. ( .10s ?uo ^berim o
čia mokosi visokių rasiu ir E1-vr!a fiestas. Kiek di- 
tautvbių žmonių. ‘ desnis uz Oberlin ir su zy-

1959-60 m. kolegijoj mo- ,kau(,ėio •
kėši oustreėio tukstačio stu- g°nineje, dilba du lietusiai,P -
f|entu chemikai dr. Maurukas ir S. Jau genau.

Pats Oberlin vra mažas i Kairys. Di. Maurukas yra
miestelis, apie 8,000 gyven- 2-™u? ,'^s.as. ligoninėje.

Tai tiek žinių įs mūsų pa
dangės.

A. Zamžickas

tcju. bet ir tųjų didelę dalį 
sudaro kolegijos mokytojai, 
studentai ir administracinis 
personalas. Miestas neturi 
iokios pramonės, o ir preky
ba labai menka. Jei kas no
ri geresni daiktą Įsigyti, turi 
vykti i Clevelendą. Miesto 
apylinkės neįdomios, lygi 
plokštumą be girių, ežerų, 
kalvu ir kalnelių.

Už miesto ribų yra ūki
ninkų laukai, kuriuose vy
rauja kukurūzai, bet nevisi 
laukai dirbami. Daug dirvo
nų piktžolėmis apaugusių. 
Jei reikėtų per tokį dirvoną 
bėgti, tai žmogų;; pasinertu- 
mei piktžolėse iki kaklo.

Kažin kame šiandien ne
sutiksi lietuvio? Visur jie iš-

LAWRENCE, MASS.

tų Lietuviu Namuose.

Balandžio 9 d. buvo Lie
tuvių Teisininkų Dr-jos sky
riaus valdybos posėdis, Į

laipsni, vėliau perėjęs i tei
singumo ministeriją Buvo

Progiamą atliks šešta- Radviliškio taikos
pavar-, „ 

!džių suminėtas Bronius Gu-!

o

teisėiu,
dieninės mokyklos vaiku- Šiaulių, Panevėžio ir Vil

niaus apygardos teismo tei
sėju . kuri laiką net pasku-

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA. 
1490 kil. AM 102-7 FM
Kasdien: nuo piripadien’o iki 
penktadienio 10—II vai. ryto. 

šeštadienį ir <sekn:adienj 
nuo g-JO iki 9:30 vai. ryto 

5 ARUSKOS: pirmad. 7 vai. y. 
Te!.: HEn.lnrk 4-2443 
9 S. MAPi.EUOOD AVĖ. 

CHICAGO 29. IU..
v 'i iin.mir.

NEW YORK N. Y.

Ketvirtoji, Mary Fletcher sisklaidę. štai netoli Ober- 
Kello? po vienu metu studi- lin’o yra Fireland Farm vie- 
jų pati iš mokyklos išstojo, tovė, kurioje Juozas Smith-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra' 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs ibiHtae: 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabas požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir datų, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

Knyga jau išėjo. Cieisakiuaiems knygą tuoj pat 
shinčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
<36 East Broaduray So. Boston 27, Man.
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Visokios naujienos
Šv. Onos Dr-jos balan

džio 8 d. surengtas metinis 
banketas buvo sėkmingas.

suminėtas njus matutis 
turi būti Pijus Matulis.

Negalėjau rašyti

Porą savaičių negalėjau 
rašvti, nes dešinės rankos 

Dabar
jau ger'

Laukiame ir bostoniškių

Sandaros banketo ren
gėjai laukia svečių ir iš Bo
stono. Banketas bus. kaip 
minėta. Lietuvių Veteranų 
salėje 206 So. Quinsigamont 
Shrewsbury. Mass., ši sek
madienį. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

J. Krasinskas

SEATTLE, WASH. 
Mūsų naujienos

Tolima mūsų padangė,

Hamiltonietis
• — -v j *vnra*n**««* a X IV O

Stambi auka pasitraukdamas iš Lietuvos
Hamiltonietis A. Tėvelis buvo Prie tei?n,'u-

musu kolonijoje yra žino- Fęneraliniu “tarėju.”t-' \ / y. I , a — t * I r I * « /i ra I,

Lietuvos Tyrimo Instituto 
susirinkimas

Lietuvos Tyrimo Institu
to narių visuotinis susirin
kimas įvyko kovo 24 d. New 
Yorke. Vykd. Tarybos pir
mininkas M. Brakas padarė 
Instituto veiklos pranešimą. 
Lietuvos 'bikini Studijų 
Komisijos pr» rangomis išlei
stas moksli *' Mažosios Lie
tuvos studi b: rinkinys Štu- 
dia Lituanica r r. 1 beveik 
išparduotas, ’nstr utas šią 
vasarą išlėk b btvJi; Litua-

mas kaip jautrus lietuviš- ehonis . ( a ^la‘ nica senio? ~ntrą nr.: Dr. J.
kiems reikalams ir tų reika- Y°. ^jie1YuY1^. Teisininku Di- pa]jo biblio rafiją apie Lie- 
lų nuolatinis rėmėjas. I0J’ ..iai. a tuvą, kurią platins žinomoji

Jis nepamiršo ir sunkiai SO^1S ir krtokią lietuvišką aineriLiečių leidvkla Frede
aa kZV«AiAkAV*A .

Vasario 16-sios veiklą’sergančio 
akto signataro prof. S. Kai
rio ir jo gydymo išlaidoms 
padengti per Hamiltono so
cialdemokratų organizaciją 
paaukojo 50 dolerių.

Hamiltono L. Soc. De
mokratui A. Tėveliui už au
ka nuoširdžiai dėkoja.

K. L.

SAN DIEGO, CALIF.

Sunkiai susirgo Kazimie
ras Kriaučiūnas, senas Ke
leivio skaitytojas. Paguldy- todėl retai kas ją prisimena 
tas General ligoninėj. Lin- Žiemą turėjome labai gra
kiu jam greit pasveikti.

* * *
Kovo 27 d. mirė Mary 

Klubiūtė-Robaitienė. gimu
si Sutkūnų kaime, liko liū
dintis vyras
-Ran bay.

♦ # ♦
Balandžio 3 d. mirė Ka

zimiera Majauskaitė-Šimkū- 
nienė, Lavvrense išgyvenusi 
apie 50 metų. Paliko liūdin
tys du broliai—Petras ir 
Jurgis, sesuo Kvadaravičie-

žią. Sniego kaip ir nebuvo 
—pasnigdavo, bet po kelių 
valandų to sniego jau nebe
likdavo. Temperatūra nebu
vo nukritusi žemiau kaip 30 

Ch. Robaitis-ilaiPsniM- Lietaus pakanka
mai buvo , todėl žolę net 
piauti reikėjo.
, Kitais metais čia 
šimtmečio paroda.

Malonu būtų, kad 
daugiau lietuvių apsigyven
tų. Nuo 1905 m. veikianti 
D. L. K. Gedimino Draugi-

bus

cia

nė ir dvi seserys Lietuvoje. Ja finansiškai gerai laiko 
si, bet narių skaičius vis ma
žėja: senieji miršta, o nau-

M. Stonie

I. Tručinskas baigė 70 m.
Kovo 20 d. senas Keleivio 

skaitytojas ir. rėmėjas Ignas 
Tručinskas užvertė savo gy
venimo 70-ąjĮ lapą, bet yra 
dar kupinas energijos.

Tą dieną jo draugai, klu
bo nariai, kuriam ir sukak
tuvininkas priklauso, su
rengė jam gi ažią puotą, ku
rioj dalyvavo 40 asmenų.

Ir aš linkiu jam daug gra
žiu dienu.

I. Tručinsko sūnus Alber
tas yra aviacijos karininkas 
iis neseniai susilaukė antros 
dukrelės.

Draugas

ĮVAIRENYBES

riek A. Praeger New Yorke.
; Žymia vietą Instituto lei
dimo planuos • /.ima Petro 
Būtėno rengiama išsami 
Mažosios Lietuves vietovar
džių studiia. K a. profeso
riai K. Pakštas ir A. Šapoka 
rengė pagrindiniu® moksli
nius veikalus apie Lietuvos
Vakaru ir Rvtų rienas geo
grafiniu ir istoriniu požiū
riais. kurias Institutas ruošė
si išleisti. Dėl autorių mir
ties šių veikalų išleidimas 
užsitęs.

, ... Instituto Vvkd. Tarvbosna,s k a puošė pasmukęs ižrtininkas K B;eIinis (lavė 
tuos. su kūnais gyven,nie pini(rfne apyskaitą. Institu.

to leidiniam® reikalingos 
nemažos pinigu sumos. Lie
tuvių Profesorių Draugija 
Chicagoje yra uoli Instituto 
talkininkė.

Visuotinis s u sirinkimas 
perrinko tą pačią vykd. ta
rybą, kurią sudaro: M. Bra- 
ka?—pirm.. J. Audėnas ir 
dr. A. Trimakas—vicepirm., 
K. Bielinis—ižd., ir J. Gal- 
minas—sekr. Instituto nau
jas adresas yra.

29 W. 57’b ctreet 
New York 19, N. Y. 
NEW YORK, N. Y.

Nesupranta triukšmo
“Vilnies” bosai vis nenu

rimsta dėl L. Prūseikos lai
dotuvių. Jie baisiai niršta, 
kad Tautinių Kapinių vado
vybė nenorėjusi leisti L. 
Prūseikos laidoti greta dr. 
J. Šliupo, prof. V. Biržiškos.

Kiek man teko eiliniu ko
munistu sutikti, jie, kaip ir 
aš, stebėįos, kodėl tas triuk
šmas keltas. Jie sako, kad ir 
nats Prūseika, jei būtų rin
kęsis, tai būtų savo kaimy-

WORCESTER, MASS.

Atitaisomo* klaidos

jų neįsiraso.
Buvo čia ir Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Dr-jos 
ir to paties plauko Susivie-

Praeitame numeryje korė-* nijimo kuopos, bet išnyko, 
spondencijoj Įsibriovė kiai- j Matyti, Maskvos davatkoms
dų.

Nurodant kaip pasiekti ši 
sekmadieni, balandžio 23 d. 
Sandaros rengiamą banketą 

; Lietuvių Karo Veteranų sa
lėj (206 So. Quinsigamont, 
(Shrewsbury, Mass.) parašy
ta, kad važiuojantiems nuo 
Bostono privažiavus tiltą

į čia nekokia dirva.
B. Sitko

MOSįTATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

Ispanijos sostinėje Madride 
didelio judėjimo vietose stovi 
ne gyvi. bet dirbtiniai polieinin- 
kai-robotai. kurie sukinėjasi 
visas keturias puses ir tvarko 
susisiekimą. Nepaklausiusių ro
boto nurodymu v*a i rotuoju ma
šinų numerius užrašo elektro
ninė akis.

Eskimams Naujųjų Metų 
pradžia nėra pastovi. Tas pri
klauso nuo oro. Naujieji mefai 
prasideda tada, kada iškrenta 
pirmasis sniegas.

kartu dirbo, o ne tuos, ku
riuos gyvas būdamas visaip 
niekino.

“Dainava” minėjo 15 metų
Balandžio 9 d. “Daina

vos” sambūris minėjo 15 m. 
sukakti. Jis Įkurtas Vokieti
joje Hanau sbtovykloie. 
Daug io dainininkų ir šokė
jų išsiskirstė T>o Įvairius 
kraštus, bet dalis su savo 
dirigentu Stasiu Sodeika at
važiavo i Chicagą ir čia to
liau puoselėja lietuvišką 
dainą ir šoki. Sambūryje ir 
dabar vra virš 70 narių. Jam 
ir dabar tebediriguoia Sta- 
svs Sodeika, bet iis vis dau
giau darbo paveda savo įpė-

Iš Balfo centro veiklos
Per šių 3 mėnesius

diniui Algiui Šimkui, kom-,Balfo centrą turėjo raiamų 
pozitoriaus Stasio Šimkaus (pinigais) Q22., 2 • c L Rūbu 
sūnui. it*1’ laiką gauta 16,130

Sukaktuviniame koncerte svarų, pie^o miltelių 51.000 
buvo atlikta J. Siniaus kan-.sva,TĮ-

Įtata “Laisvės troškimas,”! B*er rome- 
kuri neseniai slaptu keliu $22.592.64 i 
gauta iš Lietuvos: St. šim- ministrą*’ 
kaus operos “Pagirėnai” da- kišta ^2.7' A. 'n. 
lis, dainavo solistai D. Stan- . Maisto ii 
kaitytė, J. Vaznelis. A. Bra- gausia pa> 
zis mišrus ir vyrų chorai. Je gyvenai Jiems

a'ka išleista 
to sumos ad- 

liams iš-

’ Vu dau- 
okietijoj

'ietuviamat
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MAIK1O IR TĖVO KRAITIS

Iš Pavergtos Lietuvos P. Višinskiu! prisiminti
J. VLKS

Tamulį treniravo kitas . .
žemus boksininkas Algirdas , metus Manį™ Bitei. Daug padėjo u- liau-

Kitu tsnmtn žinovu 23 d- dziovos paveiktas Ber- dies poetui Jonui knksciu- 
Kad taip £?. reikia pau- nuomo'ne Ta^Jis labj lyne mirė spaudos bendra- nui-Joyarui iškilti, 

krti. nes ta ttutino ne koks r.mtas kandidatas .- Eur0_ dai bis, visuomenes veikėjas P. Vismskis buvo labai 
burzuazmis atplaiša, bet , , mpUtpiiuš Povilas Višinskis. Jis gimė susirūpinęs lietuviu jaunimo

pats Valstybinio plano ko- 1 Klamėdo' spaustuvės m- birželio 15 d. Už- švietimu, jo lietuvių kalbos 
misijos prekių apyvartos Sta* Uosis snėnuose,
skyriaus viršininkas, kalbe- minžtose varžv5osį laimėj„ ciuje.

bronzos medali lengviausia-

Kaimo krautuv 
druskos, nė

nėra 
duonos

ne

Užvenčio vals- pamokymu. Tais sumetimais 
jis parašė pradžiamoksliui

me svoryje.

Darbininkai bijosi skųstis
(E) Daugelių statybinių 

medžiagų kombinato vado
vybė su darbininkais elgia
si diktatūriškai. Jei kas dri-

damas balandžio 2 d. Vil
niaus radijo transliacijoje:

“Dažnai pasitaiko, kad 
kaimo parduotuvėse trūksta 
netgi druskos, žibalo, antros 
rūšies miltų, avalynės, gata
vų drabužių ir kitų prekių, 
kurių bazėje yra pakanka
mai. nevisose kaimo par
duotuvėse pate nkinamai sta pasiskųsti, tam sumaži- 
prekiaujama duona. Į kaimo na atlyginimo kategoriją ar- 
parduotuves duona papras- ba priedus, 
tai atvežama 2-3 kartus per 
savaitę, kurt, kaip taisyklė, 
išperkama tą pačią dieną, 
o kitomis dienomis duonos 
nė su žiburiu nerasi.” Taip 
sakė minėtas aukštas komu
nistų pareigūnas.
Lietuvio kumštis kiečiausia

Kartą sugedo naujai re
montuota mašina ir visa bri
gada buvo nubausta uždar
bio sumažinimu. Vienas tų 
varovų, vyr. mechanikas 
Bielskis privertė trigubai se
nesni už save darbininką 
nuvalyti jam batą, kai pa
starasis netyčia ji aptaškė

Visasąjunginėse b o k so alyva. “Tikrai amerikoniško 
varžybose Maskvoj pusvidu- boso mostas,” rašo Vilniaus 
tinio svorio boksininkas Ri- “Tiesa,” bet ji, matyti, ne- 
čardas Tamulis nugalėjo žino, kad tokių bosų, kaip 
Rusijos čempioną Leonidą anas Bielskis, Amerikoje, 
šainkmaną ir tapo visos So- jei kada ir buvo, bet dabar 
vietų Sąjungos čempionu, jau nebėra.

Povilas Višinskis buvo ir Gabrielei Petkevičaitei— 
tas, kuris dvidešimt metų vadovėli. Be to, įsteigė Švie 
sulaukęs, Tilžėje spausdina- sos bendrovę knygoms teis
me, Lietuvoj slaptai platina- ti.
me VARPE iš karto pasiro- Povilas Višinskis buvo 
dė žinių ir straipsniukų ra- vienas iš demokratinio, vė

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kalendorių, atsiuntė Mai
kiui ir Tėvui dovanų:

A. Kontautas iš Cicero, 111. 
atsiuntė $2.25.

Po $1.25 atsiuntė: Fr. Zavist 
iš Chicago, Ilk; Chas. Chick iš 
Easton. Pa.; Peter Grigas iš 
Chelsea. Mass.; S. Zavaekis iš 
Londan. Canada; V. Vadeiša iš 
S. Boston, Mass. ir John Dar
gis iš Dearborn, Mich.

Po $1.00: B. C. Šit ko iš Se-1 
attle. \Vash.; A. Granas iš To- ' 
ronto, Canada; J. Norbut iš So. ■
Boston, Mass.; P. K. \Vychunas j 
iš Brockton, Mass.; Fr. Jaras iš II
Brooklyn, N. Y.; Mrs. VV. Drau
gelis iš So. VVindsor, Conn.; Mrs.
N. Poltina iš Nashua, N. H.;
John Machonis iš Mouiuksville.
H . V a.; AI. Ka\aliauskas is 
Hyde Park, Mass.; S. Pazukas 
iš Baltimore. Md.; J. GafautL 
iš Sudbury. Canada; F. Lukas 
iš So. Boston, Mass.; J. Gario- 
nas iš Akron, Ohio; Mrs. C. Va- 
lengavich iš New Britain, Ct.;
J. Areška iš New Bu f falo,
Mich.; J. Navickas iš E. St.
Louis. Ilk; Mrs. A. Markūnas iš 
Rockford, Ilk; S. Knasas iš Chi
cago, Ilk

J. Grėbliunas iš Pittsburgh,
Pa., prisiuntė 75 centus.

Po 50 centų: Mrs. VV. Stines ■
iš W. Los Angeles, Calif.; Jo- --------------
seph Burinskas iš Torrington, (E) Sovietinės naftos iki 60, vėliau iki 100 milio- 
Conn.; Mr. Paukštis iš Hobart. ofenzyvos tema neišeina iš nų tonų per metus. Tai jau

SPROGIMAS JAV KONSULATE

i/a,uin»o.as UrUU Amerikos konsulato sienas po įvy
kusio sprogimo tame konsulate Alžyro mieste. Spėja
ma, kad bombą pakišo prancūzų nacionalistai, kurie 
yra priešingi deryboms su arabais ir Įtaria, kad Ame
rika palaiko arabų nacionalistus jų ginče su prancū
zais dėl Alžerijos likimo sprendimo.

Klaipėdoje sušuko-Arah’joje atsiliepė

symu. Jam teko kuns laikas liau pasivadinusio liaudį- jntj . Adam Bekša iš Laundale, tarptautinės spaudos pusią- kiekiai, kurie tais laikais su
karpąs ir Ūkininkas leda- ninku, valstiečių sambūno pių. jj kelia. galvosūkio ne darys ketvirtadali, arba net
guoti. Ii jau spaudą atgavus žvmiųjų veikėjų. Jis buvo po 25 centus: A. Stakelunas tik Vakarams. trečdalį viso Europos naftos
bendradarbiauti ir dalinai demokiatų partijos kaina-LoWeJl. Mass.; j. Gugis iš Maskvoje vėl prasidėjo suvartojimo. Nesunku su-
redaguot Lietuvos Ūkininką jame sparne, kuns politinėj phįia. pa.; k. Dumbrys iš Phi- derybos tarp Italijos ir So- prasti, kad tai turi jau da-
ir Vilniaus Žinias. Povilas ir kultūrinėj dirvoj nekartą ja pa . Mrs. K. Yushko iš St. vietų Sąjungos Įgaliotinių bar sukelti netik Europos ir

. j , j - Višinskis savo rastais ska- bendradarbiavo su socialde- petersburg. Fla.; Ant. Sedaras sovietinės naftos eksporto Į Amerikos, bet ir arabų naf-
\ okietijoje netoli Tue- '1SM tų a y ų. -une mirs n- tino skaitytojus šviestis, mokratais. Su jo ankstyva Warehouse Point, Conn.; J. Italija reikalu. Šita nafta ei- tos gamybos bei eksoorto

binger.o suimtas nacių rud- trems klipatom negi gali būti jįems aiškino demokratijos mirtimi lietuvių tauta nete- Kodis iš chicago, IIL; J. Rinkus tų i Italija per Juodąją jū- sluoksnių susirūpinimą,
marškinių feldfebelis Otto reikalingi. pradmenis. Jo būta nuosa- ko kūrybiškos, nasios ir įdo- iš Baltimore, Md.: J. Gastar iš rą tanklaiviais. Pirmas su-

Brockton. Mass.; F. Horban iš tarties etapas numato apie Arabų šeichai domisi, kas 
darosi Klaipėdoje

Dar vienas pakliuvo

reikalingi.
Haupt. kuris Stutthofo kan- “Jo pareiga buvo ir švirk- kaus demokrato ir palankiai mios asmenybės.
centiacijos stovykloj dirbo štimus įšvirkšti tiem katorgi- vertinančio socialistinį ju- Kaip daug kas ano meto Phila, Pa’; J. Pakudaitis iš Chi- 4 milionus tonu naftos. Bet
ligoninėj. Jis kaitinamas ninkėiiam, kurių valdžia neno- dėjimą. Carinės Rusijos besimokančių, taip ir Fovi- cago . Mrs M Dulskienė iš vėliau numatyta sutarti iš- Kain xinoma didesnioii
švirkštu nužudęs apie 100 rėdavo karti, pavyzdžiui, mote- okupaciją Lietuvoj jis smer- las Višinskis su savo tėvais Baltimore. Md. plėsti iki 40-60 milionų to- dalk Furonoie suvartoiamos
nedarbingu koncentracijos rim. šį darbą Kauptas puikiai kė kaip lietuvių tautos kul- turėjo nesusipratimų dėl sa-i visiems atsiuntusiems laik- nu. Derybos dar nėra už- ft ikišiol ateidavo iš
stovyklos kalinių (kaceti- atlikdavo.—buvo laikomas spe- tūlos bei ūkio stabdį ir ra- vo ateities. Tėvai jį leido į ra^įuį paramos širdingai dė- baigtos, o jau Vakara__ ir
ninku). Jis gerai pažįstamas cialistų. Jis Heidelio vardu ir gino į kovą prieš ją. Taip Šiaulių gimnaziją mokytis, kojame. 
ir tuoj stovykloj kalintiems mirties liudijimus pasirašydavo, pat buvo aiškus klerikaliz- tikėdamies, kad keturias 
lietuviams. Rašytojas Balys —tikrus ir suklastuotus. šiaip mo priešas. klases išėjęs, jų sūnus Povi-
Sraoga kuri laiką dirbo Ii- sau—vidutinis žmogelis buvo. Povilas Višinskis buvo ne liukas stos i kunigų semina- 
goninėj faldfebelio Haupto O pražudė ji vargšą—spiritus tik žymus ano meto spau- riją. Bet Povilas Višinskis 
žinioje. Pasiskaitykime, ką vini. dos bendradarbis. Jis turi apsisprendė kitaip. Jis pa
apie jį ironiškai rašo ten “Nuolat ir nuolat ligoninėje didelių nuopelnų suradęs 
kalintas Balys Sruoga savo būdavo spirito trūkumai, išei- i lietuvių tautai nevieną ta- 
krygoje “Dievų Miškas:” kvojimai ir pereikvojimai. Tai lentą, kurie be jo pagalbos 

dar būtų pusė bėdos—visa tai nebūtų išryškėję, 
būtų galima ligonių sąskaita Pirmasis toks Višinskio 
nurašyti. Daug blogiau būdavo, radinys buvo rašytoja Že- 
kai Uauptas, nuo spirito visas maitė (1845-1921), kuri ne
paraudonavęs, mėgdavo visur mažam skaičiui ir šiame

“Ligoninės tikras valdovas il
gą laiką buvo SS feldfebelis 
Kauptas (Haupt).

“Tai buvo žemo ūgio, plačių
pečių, kalnuoto prišakio vyras, klampinėti ir griuvinėti—ir de- krašte gyvenančių lietuvių
Pasižymėjo jis garsiu feldfebe 
lišku baisu, kurio niekuomet 
nesigailėjo. Jau už pusės kilo
metro buvo žinoma, kad Kaup
tas sukinėjas. įkyrus mušeika 
jis nebuvo, bet retkarčiais, ži
noma. lekštelėdavo letena per 
snapą, kad neužmirštum lage
ryje esąs. Ne iš blogo noro jis 
gribštelėdavo, ne nuskriausti 
norėdamas, liet šiaip sau tėviš
kai. dėl pamokos ir smagumo.

“kaip administratorius, ligo
ninės bendradarbiams jis buvo 
visiškai geras.

“Nusikaltusius savo bendra
darbius kalinius jis pats aprie- 
davo. Jei kas, pavyzdžiui, ligo
nines spirito per daug išlakda
vo ir iam pačiam nebepalikdavo 
ar kas su moteriškąja lagerio 
dalimi palaikydavo lageryje taip 
d •audžiamus intymiškesnius ry
šius—šitokiais atvejais Haup- 
tas nubliaudavo per tris kiemus, 
l»of nuo aukštesnės valdžios pa
sikėsinimų jis juos slėpdavo, 
įklimpusius—kaip liūtas ginda- 
vo.

“Geros širdies žmogelis buvo 
tasai feldfebelis Hauptas. Kas 
savaitė vis važiuodavo į Gdan
ską pas savo žmonelę, nuvežda
mas jai. vargšei, paprastai du 
geroku paketu: margarino, deš
ros, miltų, kruopų, cukraus—ir '’ė leidėjai.

bošus kelti. Bet ir tai dar būtų pažįstama, nes ji čia gyveno 
pusė bėdos, — viso to gali- pimojo pasaulino karo me-
ma ir nematyti ir negirdėti. Vi
siškai bloga būdavo, kai jis. 
visas Įsismaginęs, imdavo pas 
moteris lįsti.—essesininkes ir 
kalines. Šios gi, linksmo Kaup
to kirkinamos, žviegdavo, klyk
davo it skerdžiamos. Kitos net 
oficialius valdžiai skundus para
šydavo.

“Valdžiai kad ir kažkaip šir
dį skaudėdavo, vis dėlto ji buvo 
priverstą Kauptą pasodinti kar- 
cerin duonai ir vandeniui—kar
tą, kitą. . . penktą, šeštą. . . Ba
skui už tas pačias nuodėmes 
Hauptas buvo pasiųstas kažkur 
už Berlyno, į kažkokius sanita
rijos ar blaivybės kursus, iš ku
rių jau neliegrižo. Bene gerti 
bus nustojęs.”

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di 
džiausia ir visiems supran 
tarnai parašyta knyga, 947 
psi. kaina $12. Kainą pakė-

. arabų kraštų šaltinių. Sovie- 
Aiabijos naftos eksporti- pastangas visomis išgalė- 
ninkų sluoksniai būkštauja, m£g didinti naftos gamybą ir 
kad Maskvą per Italiją, lyg naftos eksportą per Juodąją 
per uždurj, galėtu .siskverb-jūfą if per Atomus nafta-

Jei galvojate apie dova- *1 ’ Eur?P°s naftos rink^ į tiekius į Klaipėdą ir kitomis 
ną savo pažįstamam ar sUmbes™ls Ikryptimis. turtingas nafta

Administracija

GERIAUSIA DOVANA

kryptimis, turtingas
jos kui-sa ir toliau siekti draugui, tai atsiminkite, Niekas neabejoja, kad i arabų valstybes ypatingai 
aukštaji mokslą. Dar gimna-'kad geriausia dovana bus žymesnis sovietinės naftos verčia susirūpinti. Jos jau 
zijoj būdamas turėjo jau už- šios knygos: klek,5."e tik Patenkintų Ita- ne nuo šiandien stengiasi is
darbiauti. Jo sveikata buvo > Stepono Kaino “Lietu,, l'jos vidaus nnką, bet ir pa-janglų, amerikiečių n; kitų 

budo”, kaina $5.50 Išklystų po kitus kraštus—j V akarų koncesiomenų uz
g.. ’ o- Ipo naftos išvalymo jau kaip įteikiamą naftą gauti didesnį,
Kipro Bielinio Dieno- gamįnyS/ negu iki šiol nuošimtį. Kai

įant , kama $6.00. : ------- A----_-i.„ kur jau ir dabar dalijamasi

siryžo baigti pilną gimnazi-

džiovos paveikta, kai jis 
pradėjo aukštojo mokslo 
studijas Peeterburgo uni
versitete. Ta liga jį ir į ka
pus nuvarė vos 30 metų te
sulaukus.

Lietuvos valstybės nepri
klausomybę atkūrus, spar
čiai augančiame Kauno 
miesto dalyje, vadinamoj 
Žaliuoju Kalnu, tarp naujai 
išvestų gatvių, viena buvo 
pavadinta Povilo Višinskio 
vardu. Toj gatvėj turėjo pa
sistačiusi savo namelį ir jo 
žmona našlė. Ji visą savo 
gyvenimą skaudžiai pergy
veno P. Višinskio mirtį. Jam 
mirus, paliko vieniša, neieš
kojo draugų, draugijos, lai
kėsi nuošalyj. Gyveno užsi
dariusi ir ilgus metus dirbo 
“Lietuvos Žinių” redakcijoj 

pradėti rašyti, tuos jos ra- jir administracijoj. Retai kas 
šinius pataisęs atiduodavo 'J°® .velde pastebėjo sypse- 
spausdinti. Jis jai duodavo11^ n dai reciau kas nors ją 
žodžiu ir raštu patarimų mat^‘ linkimos nuotaikos, 
kaip rašyti, nurodydavo jos soooeoooeoos^^aoooooooo®^
klaidas, patardavo ką skai- ŽALGIRIO MŪŠIS
tyti- Ir tuo būdu Žemaitė _____
tapo mūsų žymiausia rasy- “Keleivis” išleido istori- 
toja, kurios kūriniai vargu jos daktarės Vandos Sruo- 
kada bus pamiršti. gienės parašytą 24 pusi.

Povilas Višinskis į lietu- knygelę “Žalgirio mūšis“, 
vių eiles patraukė ir į lietu- Neturintieji laiko storų knv- 
viškąją literatūrą Įvedė ir gų apie tą Lietuvos istori- 
Mariją Pečkauskaitę—šat- jos svarbų įvykį skaityti 
rijos Raganą, o iš dalies ir šioj knygelėj ras tą, ką 
Lazdynų Pelėdą. kiekvienas turėtų žinoti.

Nemažos įtakos jis turėjo Knygelės kaina 50 centų.

tu ir po jo.
Žemaitė iki 50 metų am

žiaus buvo darbšti savo 
ūkio šeimininkė, gera žmo
na ir lūpestinga motina, pa
stabi. mokanti sąmojingai ir 
vaizdžiai pasakoti, viskuo 
besidominti, bet kaip rašy
toja greičiausia būtų nepasi- 
reiškusi, būtų likusi nepa
stebėta, žemėje užkastas 
turtas, jei ne jos giminaitis 
Povilas Višinskis.

P. Višinskis dar gimnazi
stu būdamas Žemaitei buvo 
pinnasis visokių žinių tei
kėjas. Jis ją paragino ir

Kipro Bielinio * Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administ’ aci joje:

rit.
/*7

REMEimd 
CAKGER’Š 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

į Europos, Amerikos 
! Arabijos naftos eksporteriai 
susirūpinę dar ir dėl sovie
tų “dumping’inių” (žemes
nių negu rinkos) kainų. Kol 
sovietų naftos eksportas dar 
nėra didelis, toji “dumping‘- 
inė” konkurencija jaučiama

pelnu “per pusę,” ar net dar 
naudingesnių arabams san
tykiu.

Nuo to laiko, kai ėmė aiš
kėti sovietų planai tiesti 
naftatiekius į Baltijos jūrą 
ir i Vidurio bei I’ietu Rvtu

tik viename kitame krašte,; Europą, kai naftatiekiai
bet vėliau ji galėtų sujaukti 
visą tarptautinės rinkos kai-

faktinai ir buvo pradėti sta
tyti, o sovietų naftos pramo-

Umisual bleeding 
or discharge 
A tempi*

1
X tlricfcening iii tbe 
™ femst ar ehewhere i

nų lygi. Bet kol kas dar so-inė kasmet didina savo ga- 
vietinė nafta dėl transporto įmybą — vakariečiai naftos 
.-unkuinų nėra taip grėsmin-{interesantai į arabų reikala- 
ga. Įvimus ima vis šalčiau žiūrė-

Kaip žymaus vokiečių ti. Yra aišku, jei sovietai 
laikraščio “Die VVelt” re-į tarptautinėse naftos rinkose 
dakciniame komentare pa-'savo “dumping’inėmis” kai
brėžiama, už ketvertų, pen- 
kerių metų padėtis būsianti 
žymiai kitokia, būtent:

“kai sovietinis naftatiekis 
nuo Uralo bus pravestas iki 
Klaipėdos—kuri tikriausia pa
sidarys stambiausiu naftos uo
siu prie .Baltijos jūros—greta 
naftatiekio mazsro Schwedt prie 
Odros-Oderio (Vakarų Vokieti- (dabartyje piktai žiūri į so
jos kryptimi) ir Bratislavos vietų užsimojimus ne tik 
prie Dunojaus. . naftos gamybą didinti, bet

1 Kai sovietų naftos pramo- ii' naftatiekius statyti į Klai- 
nė bus padidinus savo ga- i’’ Vidurio bei Pietų
myba ir jų naftatiekiai bus Europą, šiandien tarptauti- 
pasiekę savo pilną pajėgu- niai. ūkiniai susipynimai yra 
mą, sovietų naftos eksportas tokie, kad kas darosi Klai- 
—vakariečių s p e c ialistų Pėdoje, gali atsiliepti—Ara- 
nuomone—galėtų padidėti bijoję. . . ir atvirkščiai.

nomis dar labiau paspaus 
pasaulio naftos kainų lygį, 
arabų valstybės irgi nebega
lės iš savo naftos šaltinių iš
rinkti didesnius pelno nuo
šimčius. Dargi gali būti, kad 
arabai turės atsisakyti net 
dabartinio nuošimčių lygio. 
Štai dėl ko arabu šeichai
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Maikio su Tėvai

NORVEGIJOJE
GYD. VL. K.

metų plačiau pagarsėjo sa
vo ekspresionizmu. Aišku, 
kad šis naujas stilius sukėlė 
natūralistų pasipriešinimą. 
Tur būt ne vienas skaityto
jas atsimins matęs repro-

(Tęsinys) _ idukcijas žurnaluose: Šauks-
Kita smulkmena: Norve- baldais. Be to, jame yra di- mas, Mergaitės ant tilto, 

gijoje ir duonos daugiau su delis “klozetas” drabužiam,'Gyvenimo šokis ir kt. Visi 
sumuštiniais duoda. Po sa- minkšta kėdė, knygų spinta,tie Munch’o paveikslai (iš 
vaitės Danijoje, kur kram- su keliolika angliškų kny- viso 451 yra šiame muzie- 
čiau sviestą ir mėsą su juo- gų. Dar vienas laisvas kam-'juje. Pažymėtina, kad nesi-
Ringai mažu duonos kiekiu, barys išnuomojamas nuola- 
ir šis dalykas atrodo pliusas, tiniam gyventojui, kuris yra

matė paveikslų nutapytų 
vėliau, rei 1919 metais. Sa-

Oslo apsistojau privačia- jūrininkas ir nedaug laiko i koma, kad jis vėliau labai 
me bute, rezidenciniame ra- praleidžia šiame kambaryje, 
jone. Vėl pradėjo lyti, kai iš Už butą šeimininkė moka 
stoties išsiruošiau nakvynei.'apie 50 dolerių mėnesiui,
Taksis sukinėdamasis lipo kas atrodo neperdaugiausia. 
i kalną dažnai siauromis Mano supratimu tai gera 
gatvėmis, kur nebuvo per miesto dalis (mano kamba-pikę didelius pėdsakus žmo- 
daug vietos bevažiuojan- rio langas išeina į didelę į istorijoje, mane ruve

maža paveikslų pardavęs ir 
daugumą jų palikęs Oslo 
miestui. Bet kodėl jie nie
kur neišstatyti?

Kiti garsu- norvegai, pa

de i vieną gražausių miesto 
dalių—Bygbo pusiasali, ži
nau, kad negalėsiu aprašyti

—Ei, sustok, tėve, kur žmogus turi eiti i čyščių 
taip smarkiai žergi? dar kiti rokuoja, kad numi-

—Nugi skubinu pasakyti rėli raguočius nusineša, to
tą u gerą naujieną. Maiki. dėl ir toks jau nebesugrįš.

—Gal su savo šeimininke —O kaip tėvas galvoji?
jau susitaikei? —Turiu pasakyt, Maiki,

—Ne, Maiki, aš gavau iš kad pirma ir aš taip tikėjau. 
Čikagos tokią gazietą, ką Ale dabar “Dangaus Kara- 
vadirasi “Dangaus Karalys- lystės Žinios” parodė, kad

čiam tramvajui pralenkti, aikštę ir lyg mažą parką ša- 
Pagaliau visas rajonas dide- lia radijo stoties), netoli po
lių butų (apartmentinių) žeminio traukinio. Bet šei-
namų. Mano įėjimas “D” mininkė gyvena iš kuklios auksirio rudens patirtas 
arba paskutinis šiame name. pensijos: kitaip ji gal ir tu- i grožybes tenai. Bet bandy- 
Keturi įėjimai su butais ristų nelaikytų. Isįu» ka*P išmanau ir pradė-
abiejose įėjimo pusėse ir | Įdomi mano šeimininkės Slu nuo Pradzios- 
dešimt aukštų—išeitų, kad teorija, kodėl moterys ir jų
šiame name yra 80 butų. kojos čia gražios. Ji mano
Nors iš lauko ir iš vidaus dėl to, kad dauguma jų sli- pro vieną šoną parko netoli 
man atrodo šis namas “mo- dinėja su pašliūžomis. Ir jos inuo karališkų rūmų. Tas 
rerniškas,” bet vėliau suži- dūk terėčios užsiimančios parkas aptvertas, kaip atro
dau, kad jis statytas prieš j tuo sportu,—ir tiesa, jos vi- do, paprasta nedažytų šta- 

antrą pasaulinį karą. Gal ; sos trys gražios nuotrauko- į kietų tvora. Gražus toks pa- 
dėl to ir keltuvas (liftas) se. Dvi jų dar neištekėjų-Įprastumas mieste. Toliau 
teina iki devinto aukšto. I sios: viena mokytojaujanti, pravažiuojame Drammen- 

° paskutinį dešimtą aukštą o antra studijuojanti muzi- veien gatve su daug užsie- 
reikia laiptais palipėti, kur ką. j nio ambasadų ir kitų atsto
ju a nęs jau šeimininkėj Grįšiu atgal prie Oslo. Po'vy^ių. Įlanka su karališku 
laukė. Ji buvo nedidelė, pra-įdienos kelionės į šiaurę Osloibui iavimo klubu ir begale 
žilusi, smulkių veido bruo-^uvo daugiau rudeniškesnis Įvairių nedidelių laivų, pri
zų, nuolat besišypsanti, vi-'uį Kopenhagą. Galvojau, šios įlankos pakraš- 
kri ir guvi našlė. Jauna šiek kodėl ta Norvegijos so- šiuose. "
tiek laiko praleidusi Angli- tokia patraukli ir mie- mausiu regimų:

Iš miesto centro išvykstu 
autobusu, kuris prarieda

FARTBEATS-

vų, nes visi paaiškinimai su
lasyti norvegų ir anglų kal
bomis.

“Fram” vadinosi laivas, 
kuriuo Nansen’as tarp 1893 
ir 1896 metų pasiekė šiau-

ilankrvi naln-aš. liausią tašką Arktikos van- 
Bet vienas iš įdo- įdenyne (prie šiaurės ašiga-

------,-------------------- _ u 1I11C. , reginių: miesto ri- Į M, ° ,kltas. norvegas
joje, net ir į Naująją Zelan-ja. Be jos žmonių, gal ir dėl bos€ dvariški ūkio pastatai įAmundsen as, pumas pasie- 
cliją buvusi nukeliavusi. Gal to, kad ji išsistačiusi to- daug besiganančių pievo ’u“ 11kęs pietų ašigalį, naudojo
net perdaug maloni nepaą- įįįose”gražiuose ^mtos rė- se karvilL Kur kitur rastum

(štamam keliauninkui. 'muose: nrie fiordo, kalnu tok! natūralumą ir papras- ekspedicijai į Antai kuką.
Sis laivas gerame stovyje

mudu tikrai numirę, tikrai negyvi, kalbu su šeimininke. Sa- kad čia būta karališkos va- Padėtas atskirame šviesia-
vaikų ji neturėjusi, bet

tės Žinios.” Taigi dabar jau tai yra misteikas. Taip esą 
ne tu mane mokysi, ale aš pasakyta ir Biblijoje apie
galėsiu tau pasakyti, kokie mirusius. Ir pasakyta labai islamam Keliauninkui. 'muose: prie fiordo, kalnų
cūdai ant svieto darysis. aiškiai, kad numirusieji yra Vėliau porą vakaių pra- apsupto, ir daugybės me- tum3? Tik vėliau sužinojau,

—Tėve, per vėlai mudu tikrai numirę, tikrai negyvi, kalbu su šeimininke. Sa- džių, parkų. kad čia būta karališkos va- ...
gyvenam. Pranašų laikai se- ir nei vieno jų zlydukas nė- vo vaikų ji neturėjusi, bet j Miesto apžiūrėjimą pra- saros rezidencijos. Prava- ™ netoliese nuo
riai jau praėjo, taigi nesi- ra niekur nusinešęs. Visi jie užauginusi kelis savo sesers dedu nuo uosto pakraštyje žiav?s šį dvarišką ūki, pa- Ko”'r„ ,
siūlyk pranašauti. yra užmigę ir spakair.iai šiai anksti mirus Bergen’e. raudonuojančios *masyvės Heku savo autobusą ir iiku- “Fram” laivas man buvo

—Maiki, aš ir neprana- mieSa kapuose. Nei vienas Bute yra 4 kambariai ir rotušės su dviem neaukštais, sio kelio £al3 patraukiu pės- lyg piligrimo kelionė. Frid- 
šaudamas galiu tau pasakv- JM nėra niekur nuneštas, nei virtuvė, bei vonia. (Pastebė- j nuplautais bokštais. Ji čias- jof Nansen (1861-1930) sa
li. kad milionai mirusių j dangų, nei kitur. Niekas ne- tina, kad tualetas—W. C. tebuvo pradėta 1930 m. ir Ir kokie užburią rudens v o laiku buvo mano herojus,
žmonių bus prikelti iš kapų linksminti, nei čia yra atskirame mažame jos statyba vyko apie dvide- beržai, sodai paliai vilas, dls savo asmeniu
ir apturės amžiną gyvenimą 
ant žemės. Tada bus links
miausia diena šioj ašarų pa
kalnėje.

-O kada tas bus?
-Maiki, to aš negaliu tau Plentj 7zum<t

netoli nuo fiordo. Tie 3 di
desni laivai yra 20-23 metrų 
il<»io ir apie 4-5 metrų plo
čio (1 metras apie 3 pėdas ir 
3 coliai). Visi tie laivai yra 
iš IX amžiaus ir juose buvo 
palaidoti garsūs ii galingi 
vikingai. Pavyzdžiui, mano
ma, kad viename tų laivų 
buvusi palaidota garsi vi
kingų karalienė Aasa su sa
vo jauna tarnaite. Pastaroji 
tikriausia buvo palaidota 
gyva. Be to, šios karalienės 
netuščios keliauta į vikingų 
dangų—Valhalą. Šiame lai
vo kape rasta 15 arklių, jau
tis, keturi šunys, ir kuolai su 
virvėmis ir grandinėmis 
tiems gyvuliams dausose 
pririšti. Taip pat buvo įdė
tos lovos, patalai, drabužiai, 

apjungia ;namu apyvokos dalykai.
dir-šimt metų. Prie jos statvmo kuriuose obelių ir kriaušių tynnėtojo-atradėjo, burna- į \epamiišti buvo žemės 

,as ir dekoravimo buvo sutelk- šakos nulinkusios nuo vai-j”lst? ,lr dlP*omato savybes. bimo įrankiai, kaip k;
kankinti,ba jie nieko nejau- kambaryje, ne vonioje, 
čia. nieko neatsimena ir Labai dide lis dvigubas
nieko nežino. Taip. Maiki, kambarys—svečių ir valgo- Jįs" geriausios norvegu jė- šių.-Prie neretos vilos di- 
yra pasakęs ir Saiemonas, masis kartu be perskyrimo yjan neaišku, ar Oslo džiuliai raudoni, i-užavi ar 
kuriam Dievas buvo davęs imi ugniakuru—mano šeimi- piijįčįai norėjo Stockholmo balti jurginų žiedai; dar ki- 

,m(* i ninkės karalystė. Jame daug išdidžią rotušę pralenkti, ar .tur šermukšnių prisilupusios
paveikslų; pianinas. Šis jje tikėjo, kad savo karališ- kekės raudonuoja. Kontras- 
kambarys išeina į pietų pu- kame krašte jie gali turėti tui žalios pušys. Dangus 
sę, kui \ i a balkonas viso na-! puikesnius rūmus nei kara-į taip pat rudeniškas: apsi- 

rini. tik atidaJvtas mfi- lius Bet šig monuinentalus į niaukęs, lyg lyti rengėsi. Ir 
pastatas yra nepaprastas: i visame tame buvo gili ru- 
kiek bombastiškas, perdeko- jdens taika, lyg ir žmogus 

gal tas būdinga

davadlyvai išvirozyti, ba O ką jis pasakė? ,
Zacirkos kalendoriuje tas —Jis vaike, pasakė taip: 
neužrašvta, ale “Dangaus Visi gyvieji žino, kad jie 
Karalystės Žinios” rašo, kad numirs ir tada nieko nežino, 

bus tikrai. ir ideko neatsimins; ir mei-taip

bus
—Nu, tai kaip žmogus ga- tavo ranka gali padaryti, 

Ii netikėti, kada juodu ant tuojau tegul padaro, ba ka
pe viskas pasibaigs. Tik šė
tonas išmi lijo, kad žmogus 
turi nesmertelną dūšią, kuri 
po smerties atsiskirs nuo 
kūno ir pateks į jo nagus. 
Užtai gi Kristus pavadino 

s,,.!ji melagiu.
—Ar visa tai

-Ir tėvas tiki, kad taip lė, ir piktumas 
viskas numirs.

, ir pavydas, 
l odei ka tik

mo ilgiui, tik atidalytas mū
riniu perskyrimu ties kiek
vienu butu. Mano kamba
rys vidutinio dydžio apsta
tytas norvegiško stiliaus

balto parašyta?
—Bet kaip tėvas manai,

kur tie žmonės pasidėtų, jei
gu visi mirusieji būtų iš ka
pų prikelti? Juk žemės pa- 
viišiuje jie nesutilptu.

—Ar tu šiur, kad nesu 
tilptų?

—Aš neabejojou. tėve.
—Nu, tai kaip bus? iniose,” kurias tėvas gavai 

kaip iš Chicagos?

yra parašy
ta “Dangaus Karalystės Ži-

kastu
vas, šakės, kirvis. Tikėtasi ir 
sniego “pakelėje,” nes išli
kusios ir puikios rogės. Iš 
maisto: kviečiai, obuoliai ir 
riešutai. Karalienės papuo
šalų dėžė amžių eigoje bu
vusi apiplėšta kapų vagių, 
bet ir jų išlikę. Tai radiniai 
tik viename laive.

Šie laivai buvo užtikti ir 
iškasti praeito amžiaus pa
baigoje ir šio šimtmečio 
pradžioj. Du jų restauruoti, 
o tretysis, mažiau išsilaikęs, 
paliktas toks koks rastas.

Jo šviesus charakteris trau 
kė jauną žmogų. Gimnazistu 
būdamas turėjau nuosavą 
Nanseno biografiją. Jau 
studijuodamas ir rašydamas 
kaž kam privalomą Curricu- 
lum vitae, į kuri reikėjo 
įtraukti ir savo “herojus,” 
rašiau Nanseną. Nemaža 
laiko praėjo nuo anų lai
kų, bet Nanseno drąsa, iš
tvermė, heroiškumas ir hu
maniškumas man nėra pa
sikeitę.

Daug senesnė “legenda”

susitaikytų su mintimi, kad 
ta taip miela indėniška že
mė ir jį kurią dieną pasiims 
ir tų aukso spalvų, to mielo 
dangaus jis daugiau nebe
regės.

Taip besegėrėdamas ir 
bemąstydamas, p a 1 engva 
nužingsniavau iki Kon-Tiki 
muziejaus, šių dienų heroiš- 
kumo legendos. Thor He- 
yyerdahl (gimęs 1914 m.) 
su savo penkiais draugais, 
pasidaręs iš rąstų plaustą 
Peru, Pietų Amerikoje, nuo 
ten juo nuplaukė 3.800 my- 
yių Pacifiko vendenynu iki

ruotas ir gal tas 
norvegų būdui. Sienų deko
racijos, paveikslai yra nor
vegiškos dvasios, ne daug 
bendro turi su dabartiniu 
menu. Neretai sienų paveik
slai savo spalvingu papras
tumu primena elemento
riaus iliustracijas , o “mo
dernizmas”—maždaug mū
sų Šimonio lygio. Kiek daug 
čia su meile išdekoruotų di
delių menių ir salių; ir visi 
baldai, net durys, pritaiky
ti šiai visumai.

Daugiau meno pamatau 
nacionalinėje gale rijoje

yra vikingų laivai kitame Nepaprasti ornamentai ant 
muziejuje, bet tame pačia- namų apyvokos reikmenų 
me gražiame Bygbo prie- sako. kad norvegu vikingų 
miestyje. Jų yra trys su būta ne tik karingų jūreivių, 
dviem mažais laiveliais. Jie bet mėgusių ir meną. 
buvo atkasti iš žemės trijose
vietose į pietus nuo Oslo ir

JERRY R. HOLLEMAN

Darbo sekretoriaus padėjė
jas. buvęs Texaso uniję 
centro ADF — CIO prezi
dentas.

(Bus daugiau)

’KtLEiVlO“ 
KAixNi)0RiĖS 1861 EiETAMS

—Jes, Maiki, akurat taip. 
Nuo savęs aš nė žodžio ne- 

Neori-Galiu pasibažyt, 
kad ne.

—Bet ar Saliamonas pa
sakė, kad numirusieji bus 
iš miego prikelti?

—Aš to nežinau, Maiki. 
Gal pasakė, o gal ir ne. Ęet 
taip sako “Dangaus Karaly
stės Žinios.” Visi būsią iš 
kapų prikelti ir amžinai gy
vens. Nu, tai ko tu daugiau

to
—Turės būti taip 

yra tėve. Kas mirė, 
jau niekas neprikels.

—Vot tebe raz! 
kels, ir dac oi! O prisiųsta
man gazieta sako. kad tik
rai visi bus prikelti.

—Ii gali sakyti, ką tik no
ri, tėve, bet numinjsieji ne
prisikels.

—Aš žinau. Maiki, kad tu 
šito mokslo nesupranti, nes 
neskaitai tokių raštų, kaip 
“Dangaus Karalystės Ži
nios.” Valuk to aš ir pasa
kiau, kad nuo dabar jau aš 
turėsiu tave mokinti. Bet ne
užsigauk. Maiki, ba ne tu 
vienas esi toks paklydėlis. 
Yra daug tokių. Vieni tiki, 
kad po smerties žmogus nu-

Ten yra didžiųjų norvegų j P°bnezi.i°s salų. Tas žygis 
dailininkų paveikslai, kaip buvo išdarytas teorijai pa- 
Worrenskold, Dahl. Krogh.
Munch ir Vigneland’o skul
ptūros. Iš prancūzų impresi- 

Įonistų “krito į akį” Cezan- 
Ine obuoliai, portretas: du 
i nedideli Renoir paveikslai 
; (išsimaudžiusi mergaitė);

Mūsų Kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 
ir jau siunčiamas visiems jį užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendor.ų užsisakyti, ji tuoj gausite.

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

Dėl pabrangusio popieriaus, l ašalo, spaudos darbo ir 
denynu pilnu įvairių žuvų Į ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
(kurių vardai sužymėti len- senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity

tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar vra

tvirtinti, kad tų salų gyven
tojai būsią panašiu būdu at
klydę iš Pietų Amerikos. 
“Kon-Tiki“ plaustas dabar 
išstatytas specialiame mu
ziejuje taip. kad galima 
matyti ir jo apačią, su van-

mis. Jų kūnus suėdė vėžiai Monet miglotos jūros pa-
ir kitokie jūros gyvūnai. Ko- kraštys; Degas balerina ir . . ,

Tėvas apsiėmei mane!kiu būdu jie bus prikelti, keletas mažų skulptūių; *e )• ai urnomis tų zu- 
pamokinti, todėl aš noriu ką sakai? Van Gogh autoportretas. ,v«! plausto Įgula mito tleoje
paklausti, kaip bus su tais,1 —Maiki, tu manęs per Iš norvegų dailininkų, at-
kurie ne kapuose miega, daug neklausinėk, ba aš su- rodo, tik Edvard Munch ^.?.n"^'’k’, 11 anks^e^ni<) 
bet jūrose nuskendo? Juk pyksiu. (1863-1944 m.) plačiau ži- herojiško Ham laivo mu-
tėvas žinai, kad vien tik per '—Bet aš noriu, kad tėvas nomas už Norvegijos sienų, ziejus yra geru muziejų pa

eina į dangaus karalystę, ir!paskutinį pasaulinį karą mane pamokytum, juk pri- Vos dvidešimt metų sulau- vyzdžiai. V įskas kruopscciai
tas jau nebegalės prisikelti, tūkstančiai laivų buvo nu- žadėjai, ar ne? kęs Munch jau turėjo savo pitvarkyta, n e p ei krauta.
Kiti mislina, kad numiręs skandinta su visais žmonė. — Gudbni. . . pirmąją pnrodą.o jki keliu npziurinu

nuo manės nori

be vado-

Kama 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siijsti šiuo adiesu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay----- :------South Boston 27, Mass.
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Toks jis mano gyvenimas
‘ i esutys •

Savaitė praleista Vilniuje, pralėkė tarytum trumpu
tis akimirksnis, o dar greičiau blikstelėjo patsai festi-. 
valis.

Tūkstančiai vilniečių užtvindė miesto gatves, kai: 
jomis traukė piliečiai iš visų Lietuvos miestų, iš didesnių 
ir pasiturintesnių kaimų.

Užsimetęs ant nugaros maišeli, pridengęs galvą di
džiule žalia skrybėle, Įsispyręs i milžiniškas medines 
klumpes, po ranka pasikišęs didesnes negu pats žirkles, i 
sukinėjosi “Palangos Juzė.”
Ar matai tenai mešką, užsirioglinusią ant aukštos sta- i 
tinės, ji letenoje laiko alaus bokalą ir tingiai dairosi ap
linkui bene atsiras ištroškusių, o trokštančių yra daug, 
ir meška, palinkčiojusi galva, brunzgia:

—Visi gausite, tik palaukite . . . bet ir meška, ir mū
sų saviveikliniukai, dabar tikri jūreiviai, rodą savo mi
klias išmankštintas kojas ant plaukiančio gatvėmis žve
jybinio tralerio denio, ir “Palangos Juzė” ir iš kažkur 
atsiradusi Eglė, ta žalčių karalienė su savo trimis sūnu
mis ir dukra, viskas nesustojant slinko Gedimino aikštės t 
link, ir žmonės, stovėję petys į petį, pamažu liko užpa
kalyje.

—Gausite visi alučio, palaukite!
Gedimino aikštėje ūžė tarsi bičių avilyje. Čia kalbė

josi, čia šaukė, dainavo, šoko. muzikantai grojo Įvairiais 
instrumentais—virė sostinės širdis. Aukštai, virš Gedimi
no pilies, užtraukta ant ilgo stiebo, prožektorių šviesoje 
plakėsi trispalvė: raudona, balta, žalia. Už kelių valan
dų visa tai apsiautė nakties skraistė, ir miestas užmigo 
giliu miegu, tik aš. susiradęs mergaitę, klaidžiojau po ty
lią vasaros naktį.

* * *

Reikėjo parašyti vieną iš keturių duotųjų temų. Aš 
ėmiau antrąją ••Dvasininkijos demaskavimas J. Žemaitės 
apšakvnruo---. re? ra-yto;a mar. buvo artimiausia. Te-

PAGARSĖJO MOKČJI MU SPARDYTIS

šitos Harvardo kolegijos studentės, tos ko kgijos Hast\ i’udding K!ulx> narės, pa
garsėjo sugebėjimu savotiškai spardytis šokdamos “Pro ant! ( on."

PAVASARIO DŽIAUGSMAS

Meilios akys, lyg plaštakės, 
Glaudžias prie manęs.
Aš nei žodžio neprataręs 
Bučiuoju tave.

šypsos gėlės prisikėlę
Iš nakties sapnų.
Tavo meilėj pasinėręs
Aš dausom skrendu.

Tu liepsnoji, mylimoji,
Rytmečio žara.
Aš brendu per melsvus tolius 
Su širdies daina.

Ignas Šmigelskis

kraują valančios žolinės ar 
batos ir antra puoduką va-

Pavasarinis nuovargis
V. FUNKIENĖ

daryti, kad tinkamai pasi-. Dainininko na 
ruoštumėte pavasariui? nuoja.

Nueiti pas savo daktarą'
' dėl metinės kontrolės ir pas 
j dantų gydytoją, išvėdinti ir
sumoderninti savo drabu- _______
žius, padaryti visai aują šu- jaunas nepamėgs
kuoseną, Taip pasiruosus, knygos, jis jos neskaitys ir 
jums neteks bijoti pavasari- naugę-. Todėl tėvai turi 
nio nuovargio., bet galėsit parūpinti vaikams ko dau- 
džiaugtis pavasariu su visa -įau lietuviškų knvgu. Pirk- 
gamta. darni vaikams dovanas, vi

suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad- 

Vienas japonas sugalvojo py istracijoje galite vauti 
■skėti, kuri galima sudėti ir £*as jaunimui t’nkamas kny- 
kurio stogas susideda iš plo-’ras:
nų aliuminio lentelių. Jeigu DA!GELI-AI, paraše J. Narūne, 
tą skėti atidaryti ir pasta- antra !aida’ gražCls eilįra§-
tyti į tam tikrą poziciją, tai čiai’ dau«-vbė 55
saulės spinduliai laušis per psl“ kaina frDSO. 
poliruotas metalines lente- p./s.\ ■<rčToS.
les ir juos galima sukoncen- -ie < >
truoti tam tikrame taške.

VIRIMAS SU SKĖČIU

Tame taške susidaro tokis

i m uos e visi dai-

KNYGOS JAUNIMU!

A.
l-r,-'r ,,e vr;i
kėcio-. 175 t»t.

\-A KP S KARALISKIUOSE. 
do Dovydėno apysaka. IOS

Giedrius, 
!G= posa-

kain-i £2 00
I-iu-
nsl.,

Įkarštis—kaitra, kad gali- ........................................ szoo

ma arbatą išvirti, arba mė- mėlyni karvei.’ai. a:..-.o Ba
sos gabalą iškepti. i ... apysa.aitrij vaikams. «9 psL.

Japonijoj toks skėtis jau PVYNTRCS. N. Butkienės a- 
34 nsl.. 
. $1.00

su didžiausiu pasisekimu Pakapės vaikams
karo. (-eikite be cukraus, parduodamas. Jis pritaikin- 
Jūs galite paklausti ir gauti

kaina

vn-tmėj visokių lūšių žoli
nės arbatos.

Neužmiiškite vartoti kuo 
dainiau vitaminų, tuo rei- 
kolu primiau atsiklauskite 
savo daktaro.

Žmonės serga ir net mirš
ta nuo to, kad jie per daug 
ir per sunkiai valgo. Pada
rykite nors vieną dieną sa
vaitėje pasninkavimo dieną 
ir per tą dieną valgykite tik
tai vaisius, arba tik pieną 
arba tik bulves. Tokios die- 
ros maistas gerai valo žmo
gaus organizmą.

Kasdieninis pagrindinis 
maistas turi susidėti iš ma
žiausia I arbatinio šaukšto 
sviesto, 1 kiaušinio, pusėsmos “Išnaudotojų pav ikslai T. Tilvyčio poemoje ‘Usny-i

nė, arba Tai/'ou io kario paveikslas P. Cvirkos apsa-į Ar jūs jau iš ryto jaučia— 1. Rūkymas, kava ir arbata s',ai° mėsos, arba žuvies, •>
kyme ‘Brolybės sėkla’ ” man mažiau imponavo, o laisvo- tės nuvargusios? Ir be ūpo? neduoda jums sveiko mie- Plonu A™'
sios “Tarybinis žmogus kovoje už laisvę, taiką ir tautų Viskas jus erzina ir jūs no- go.
draugystę” nė nemaniau rašyti. Aš lygiai taip pat gerai rite dar miegoti? Ar jūsų 2. Kinas, garai muzika, sun-

nos arba 
daržovių.

toast,” kiek žaliu 
1 citrinos arba

žinojau ir “Usnynės” išnaudotojus, ir šaunųjį tarybini plaukai be blizgesio ir sun- kus maistas, karšti ginčai aiba J P°mi‘
Vo,-; «RvAivkSc c-zvioo ” kiai sukurdami? Ar iūs no- •ircri kenkia mip<nn. doio. 1 Stiklo Pieno ir Keletokari iš "Brolybės sėklos,” kaip ir Žemaitės klerikus, ir kiai šukuojami? Ar jūs no- irgi kenkia miegui.

3. Šilta vonia, karatas pie
nas arba ramunėlių arbata

tinas ten. kur 
čiau spindi.

saulė kąra

V. F.

Jlg-NINKO SINDRADO Nl O-

I jaunimui, 
r»:i ...........

-z,

įdomūs pasakojimai 
108 psl.. kai- 
... .......... ?2.00

coe

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovjnct?

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. I LIETUVA BUDO, Atenono Kairio
Tumėnienė. dau«- svarbiu patarimu...............................
vaikų sveikatos klausimais. 1.6 ori.
kaina .......................................... $1.25

labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip IJetuva kelūsi 
if. m:ezo. iriausia dovana kiek
viena rrocra. .Mažiai* kietai55 vir

šeliai*. iliostroota. 41</ puslapiu, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. F. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽFMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
<1939-1945) ržrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 4Į4 psl. kairia ... .S4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo. kc>n keitėsi visuo
menės sar,tva:ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

ĮĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriška? aprašymas, kaip 
karui einant prie ca!o tūkstančiai 
lietuvių hėtro i Vakarus r.ue ru
su ‘vaduotojų’, 536 p?!. Kaina $5.00

SUŽADSTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimo. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. PJiei Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbeiia pre
mija. Kaina .............................. $2.25

ŽEMAITfiS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašvtojos pirmojo karo meta 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslų. 128 puslapiai, 
kaina ........................................... 50 Ct.

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

DEMOKRATTNtn COCTA T.F7MO'^CEZARIS. Mirko Jesųliė romanas 
PRADAI. Pr>r.t>Iri”i rr nandinc-a Į triiosę dalyse, kiekviena dalis oo
knypa šia dienų klausimams su- i $2. £,ra visos 3 dalys............ $6.00
prasti. Kaina ............................. 50c

N.'UJA v AI.GIŲ KNYGA, parašė
NEMUNO SCNC” Andriau" Valuc- M- Michelsonienė, 250 įvairių' lietu, 

ko romanas iš 193t metu Suvilki ,r ta’’tų valčių receptų.
jos ūkininku sukilimo prieš Sme puslapiai, kaina................ $1.25
tonos ^‘a*ūra. Pirma dalb■ i po^IEf.TAI IR LIETUVA, kunico
Psl- Ka,na.................................M. Valadkos parašyta knypa, 250

NEMUNO SŪNŪS 4n.’r5«m Va'c* i Kama.........................$2.5C
ko romano antroji dalis, 426 nu« Į • KISS rN -pHE p.\RK. J. Jazmino

IUENOJA NT, “knvemešiu karaliau®'* 
sūnaus Kipto Bielinio 'domūs atsi. 
minimai. 46-1 ns'.. Verną. ...$6.00

1905 METAI. Kinre Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 punlaniai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS ’ PR'FITT K žų. n i- 
domūs atsiminimai. 477 ns! Di
na ....................................... .. $5.00.

PASAULIO T.TETT’VTU ŽINYNAS 
paruošė 5im”t?a. daucv
bė žiri-t Petnvių i- mc', k->Thc.rric 
anie lletoripų visame ca5""'” 

404 psl. Kami ........................ $6.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinkę ir ^-redac?.—> Jenas Ba- 
Ivs. 472 dainos «u "raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinvv todėl ♦'nka dovanoti ?- 
lietnviSkai nekalbantiems. iriJfe 
326 pas!, kaina ........................SS.00

MAŽOJI LIETUVA. raro5S Gim 
bu t ien 5. J. ėiimlutss. J. T inyis. J. 
Balys ir J. Žilevičius. 226 r-J

stiklu mineralinio vandens.
Eikite kuo dažniau pasi- 

v?.’k5čioti gryname ore ir 
neužmirškite sporto. At
kreipkite didesni dėmėsi i

todėl man buvo lengva rašvti. Temos nebuvo sunkios, rite verkti ir visai be pagrin- 
bet vistik atsakingo- " do? Ir ar Jums darbe nesise'

Lėtai ir atsargiai rašau ant švaraščio: “Lietuvių kai- K jūs'is sukly-Sate? Jei- ramina ir palengvina už 
, . ... ® . . . . , \ „ gu taip, tai jus tunte pava- migti.bos ir literatūros stojamųjų egzaminu rašomasis darbas. ° \a ____ j j__J s - samų nuovargi. 4. laip pat padeda greičiau .

Tai visai normalu, kaip iružmikti šviežias oras ir gilus saxo. ' f1. 7 0da- va V 
juodžiai ilgai kūrentuose ka-;kvėpavimas. specialiai kasdien ir 2-3 syk

Ir kiekvienas, užsigulęs ant savų lapų galvoja, rašo. Vie
nas, kitas atsargiai pasižiūri i špargalką, pasidairo, pasi-
muisto ir, pasikasęs pakauši, rašo toliau. Pilna auditorija minuose. Būkite pačios sau

kaina $5/4)

LENGVtS Bū U A S (5 MCKTT ANG 
LĮSK A T. Gerlan- is® vadovėlis nra- 

dedantipms anrliškn? mokvt?- 
dnoda išturima. ancl»*sųs pusikei 

bėjimus. Kair.a .................... 25 Cnt.

MA R T ROR DU G U ■S Li TH T; A NI A N 
SELF-TV'GTTT M Inkienė pe
ras vadovėlis 1 etnvm ka'bos mn. 
fcvtis amaJiš'-ai kalbančiam. 14: 
psl., kaina ............................. $1.25

maskessavaitėje dalykite 
(kaukes).

Kasdien

o. Stengkitės kuo daužiau 
šviesos ir triukšmo pašalinti.prakaituojančio, kovojančio už geresnę savo ateiti jau

nimo.
Reikėjo laikvti penkis egzaminus ir visus Išlaikiau 

gerais ir labai gerais požymiais.
Linksmu veidu grįžau į namus ir laukiau raštiško 

mandatų komisijos pranešimo.
Aš turėjau šešerių metų darbo stažą, o to pakako be 

konkurso laikyti egzaminus, šis darbo stažo Įstatymas 
įsigalėjo paskutiniaisiais metais ir aš tuo labai džiaugiau
si. Dabar ir žmogui, kuris lygiagiečiai ir dirbo ir mokėsi, 
kiek plačiau prasivers aukštosios mokyklos durys. Aiš
ku, kad besimokąs dirbantis jaunuolis niekuomet nega
lėjo laikyti žingsnio su paprastu, pinigingų tėvų moki- 
niuku. Ir šitie pinigingų tėvų sūneliai beveik visada per 
stojamuosius nustumdavo atgal tuos daugiau vargo ma
čiusius žmones.
Ir mane priėmė. Atėjo ilgai lauktoji valanda—tapau stu
dentu. Tik bendradučiu nesu aprūpintas, parašyta prane
šime, Tačiau ne tai dabai- svarbu, aš studentas!

Rugpiūčio gale sumečiau savo mantą Į lagaminą ir 
išdūmiau Į Vilnių, tačiau ne vienas, o su savo likimo drau
gu Edvardu Lukausku. Nei jis, nei aš nebuvome aprūpin
ti pastoge. Laimei Lukauskaš tenai turėjo pažįstamą drau
gą Vilniaus turistinėje bazėje. Tai mes tenai laikinai ir 
nutūpėme.

Išmiegoję pirmą naktį ir susigriebę po porą sąsiu
vinių, abu skubėjome Į paskaitas. Piimoji įugsėjo, saulė 
pakilusi šviečia ir mėgina šildyti, bet jinai nebe ta, kas
buvo prieš mėnesį, du, ji vysta ir kas i-ytą darosi vis šal- _aš to nepagalvojau,—atsakė vargšas ir tęsė,— 
fc^nė. Pilnos gatvės jaunuomenės, ir visi skuba į mo-; Nieko, dar nueisiu į Respublikinį komjaunimo komitetą Sena Ke,eivio skaitytoja n* rū
kyklas. I ir ten išaiškinsiu šį reikalą, Barbora Rafiitt-Tmmlie.

Istorijos-Filologijos fakulteto kieme atskiromis gru- —žiūrėk,—pritariau jam,—spausk ant visų mygtu- ^^ Calif sttUan* gyvenosi
pelėmis būriavosi studentai ir studentės. Kiti su studen- kų.—Bet aš pilnai buvau įsitikinęs, kad jisai ten nie- ir' seattle^aah apie
tiškomis kepuraitėmis, kiti be jų. Visi juokiasi, torai jie r0 nepeš. 30 metu, kur turėjo siuvyklą. Ji
būtų namuose. Tarp senų universiteto sienų alsavo jau- —Sėkmės,—palinkėjau atsisveikinant, ir jis, perai- kelis kartus lankėsi neąriklau-
ny-’tė. metęs per petį lietpaltį, nukiūtino pro kiemo arkas tei- somoj Lietuvoj, ir šiandien do-

—O! Sveikutis,—sušukau pamatęs vieną draugą, gybėsieškoti. misi lietuviu visuomeniniai* rei-
sėkminkai laikiusi su manim egzaminus.—Pagaliau išsi- (Bm daugiau) kalaia.

kaminkrėčiu ir išvalykite sa-
vo kūną, kad jis vėl būtų 6. Sakoma, kad miegas prieš šukuokite savo
šviežesnis, jaunesnis ir na- vidurnaktį yra ypatingai gi- U-ayku>-su svariu šepečiu ir

lūs ir todėl sveikas. neduokite pavargti akims.sesms.
Joks

kosmetikė negali jums duo- jūs vis dar jaučiatės pavar-|SVesOs; 11 eri°kite s^lės aki - 
ti svarbiausios ir pigiausios'gusios, tai kreipkit savo dė- .Į* ie.,2ru ąau^ stipnai 
priemonės—miego! Svarbu mesi i virškinimą. Vien?/V
taip pat, kad jūs gerai ir mėnesį gerkite iš ryto ne f >a\o
giliai išsimiesrotumėte. kavos, bet vieną puoduką ^ ‘ annunėlių arbatos.
___________ __________________________________________; O ka- dar reikia jums pa
pildė mūsų norai, tiesa?__________________________________ '

—Sveikas,—atsakė tas skaudžiu, sausu balsu.—Ma
nęs nepriėmė.

—Kaip tai suprasti?—paklausiau.—Juk tu daugiau 
balų surinkai negu aš, o darbo stažą irgi turėjai? (Po
žymiai buvo vertinami balais).

—Turėjau. . . Komjaunimas mane suėdė, išdavė blo
gą charakteristiką.—Ir vaikinui kuone ašaros tryško iš 
akių.

—Ar žinojai, kad tavo charakteristika iš komjauni
mo bloga?

—žinojau.
—Ir ją davei priėmimo komisijai?
—O kaip neduosi, jei reikalaujama.
—Kvailas,—pasakiau,—iš komjaunimo ir mano cha

rakteristika bloga buvo. Aš ją paėmiau ir suplėšiau, o pri
ėmimo komisijai daviau iš mokyklos ir iš darbo vietos.!
Jų pakako, nes buvo geros.

daktaras ir jokia Jeigu ir ilgai miegojusios ? / k 1)1 *e ^°?os

karts nuo 
akims

karto
kom-

Iapiai. Kaina . $4 00

. <Xa*' •a. t-*,/*- ZV —

K EI. EI VIO RĖMĖJA
'.IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, k 

meninių formų nlėio’?m>r': nasmin- 
dai. Pa”lin= Gabinn-. didelė knv- 
ca su daoyvbe paveikslu, ceramo 
pop’eriaje. Kaina ...................  $8.5:'

TAURUOJU T'KE: IU. K P, 
Kriančirno atsi-nHim-.i iš Lie‘u- 
vos ir ’5 A’-orit-' s lietuvių s'mn- 
nimo. 178 nsl., kaina ........... $2.00

rTKR4 TEISYBE aPTE SOVIETI' 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Tm-mna bolševiz
mo istorija ir valdyrur praktika. 
Labai dauc informacijų, 96 nsl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dauy naveikslų, 255 psl. vers 
popiera. Kaina ........................ $5.00

\R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS’ Parašė 
kunicas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PšT’NKSMū. Ralio Sruo. 
cos triJoedška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato yera pooie- 
ra, kaina.....................................$2.50

KęDfiL AS NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs armimer- 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESftLY. V. P.itinn-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunicas. ap
rašo, kaip kunicas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trvs dalys įrištos j vienų 
knycų, kieti viriai, 631 puslapis 
Kaina ....................................... $6.00

| a r c’u kalba sodrūs va«zdeliaL Kai
na kietais viršeliais $2.00. n mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATLAIDŲ PAVfiSY.I. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijas pra
eities, -567 psl. Kaina ............ $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar (salėjo 
toks tvanas H54i ir ka apie tai sa
ka mokslas? Kaina............ 25 Cnt

EOGIALDEMOERATT.TA IR P.OI^ 
SEVIZMAS Pacai Kautski, nan- 
iansiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
raše E. Vandervelde, vertė Vardfl. 
nas. Kaina.............................. 25 Cnt

TAVO KELIAS T SOCIALTZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Iru m pas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINĖS GAI_ 
RftS, 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mn^uose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVfiS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės caio 1795 metais. 
Parakė Jonas Karys, daucvbė pa
veikslų, 396 psl., ceras popierius, karna $ 10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

C3f E. Broadva; —i Sa. Boston, Mas*.
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VIETINĖS ŽINIOS
Jaunimas atliko 
senimui programą

Bostono šokėjus pakvietė 
šokti diplomatams

Dar trys geri koncertai

--------- į Kol prasidės
Lietuvos atstovas J. Ka- dar turėsime tris vertus iš- 

jeekas pakvietė Onos Ivaš- girsti ir pamatyti koncertus.

“Laisvės Varpo” radijo 
vadovybė, be kitų gerų dar- 

w. . bų, reikia pagirti ir už tai, 
gegužinės, jj rūpirasį supažindin

ti visuomenę su lietuvių kū
rėjais, stengiasi iškelti au
gančius talentus. Tą ji pa-kienės vadovaujamą tauti- Ši penktadienį, balandžio 

nių šokių sambūrį gegužės 21 d. Jodan Hali bus Pabai- da!ii- «av<) metiniame bar.- 
23 d. šokti naujuosiuose tiečių Draugijos rengiamas t balandžio 16 d.
Valstybės departamento iū- koncertas. Jo progiama at- jo banketo programą la
muose. Tas spektaklis ruo- liks Daiva Mongirdaitė, pa- bai graž:ai atliko bene 10 
šiamas diplomatams ir auk- keičianti Prudenciją Bičkie- Birutė Vaičjurgytė ir

pareigu- nę, kuri dėl ligos negali iš studentė Rita Ausiejūtė. pir- 
Chicagos atvykti. moji padeklamuodama In-

Gegužės 7 d. So. Bostono čiūros, Putino ir Brazdžio-

stiems 
nams. 

Sambūris

valstvbės

dar neapsis-
piendė, ai galės tą malonų Liet. - Piliečių Draugijos sa- nio eilėraščius, o antroii—
kvietimą priimti. Įėję bus savaimingas Lietu- partizanų poeziją.

Mat, gegužės 20 d. sam- v-ų Tiautinių šokių Sambū- šiemet aukštesniąją rno- 
būris šoka \Vashingtone vi-įno pokylis. Sambūrio vedė- kyklą baigiantieji Girman-

DKKASES OF TUK HIJAUT AND D LOO D VESSELS are a 
nations N<>. ? 3:c:ritii eresry, re.sąeiisšh'e for aboat 54
j. 'r t;-: -f sll dfcoths ai a*’. The ’l-art Eur.d—sappar..«< 
natitrz -te rre^fLi’ :- of re-i>r<b, eJtication and eocirau. '.ty 
jcrv?:.—yc’j - N>. 1 aiainst disease.

Neišsprendžiamas Mausimas

KONSULATAS J1EŠK0
Benešiūnas Antanas, Antano 75 centai. Rašyti 

sūnus, gyveo 3426 S. Wallace adresu, 
no sūnus, iš Kelmės vai.. Rasei- St., Chicago. III.

Keleivio”

sos Amerikos tautiniu šokiu ja Ono Ivaškienė visuomet tas Griauzdė paskambino 
šventėje. Sutikus šokti ir sugeba paruošti naują, įvai- pianu, o Rimantas Budrei- 
gegužės 23 d., tektų \Vash- rią ir įdomią programą. Ne- ka pagriežė smuiku, 
ingtone pasilikti dar 3 die-Į abejotina, kad ir šis pokylis Visi jaunuoliai su aiškiais 
nas. Tam reikia daug dau-i jo dalyviams duos daug ma- talentais. Malonu buvo jų
giau pinigų, o, be to, kai ku- lonumo.
i ie is šokėjų studentų jau tą j Gegužės 28 d. So. Bosto- dėti. 
dieną turi egzaminus. O 
antros pu
kartą tokiai garbingai soi 
tinės publikai Sambūrį la
bai vilioja. Kaip jis tą klau
simą išspręs, vėliau paaiš
kės.

pasiektus laimėjimus gir

nių apsk.
Barauskienė Juzefą, jos se

suo Jankauskienė Salomėja ir 
brolLs Bumblauskis, gyveno 
Chicagoje.
čečkevičičus, Alltertas, Bronius, 
Edvardas ir Juozas, gyveno 
Shenandoah, Pa.

^Čiapas, Ignas. Karolis ir Kazi
mieras, Mykolo sūnūs.
Dubosą Antanas, Antano sū- 

Į nus ir Dubosą Simonas, Matau- 
šo sūnus, kilę iš Šilėnų km.. Pa
nemunės vai., Kauno apsk. 
Dzikavičius Antanas,„ Felikso 
sūnus, iš Indriūnų km,, Panemu
nės vai., Rokiškio apsk. 
Laucevičius, Liubertas ir Zig
mantas, Kazio sūnūs, buvę Vo
kietijoje.
Mankauskas, Antanas ir Jonas, j 
Antano ir Marijonos Milerytės

Prieš dvejus metus Jung- Arabų tautos reikalauja Mankauskų sūnūs, 
tinės Tautos priėmė rezoliu- leisti šiems žmonėms grįžti Kirkus Pranas, Prano ir Anto-i egzaminus. O įsmoauk* mokvklos =alėi bus Programai vadovavo P u 1 gaiįviicnursės, šokti piimą Mišraus Cho,b metinis kon- vStafe apgailestavo,' kad £»’. ^elbianči, Paulio i Izraeli. Izraelis, kuris per U. Mitery 

• • ’ • - - - , . Pabėgėliu Metus pradedant paskutinius keliusepakankamai__  __ _ j n. __
tės Norkų sūnus. 

Samsonas Povilas, Anupro

Jakubauskas Feliksas, Jono 
sūnus.

Kanišauskas Aleksandras.
Nemčauskienė - Valentinavi- 

čiūtė Emilija, jos šeima ir bro
liai Valentinavičiui. Romualdas 
ir Vladas, Juozo vaikai, kilę iš 
Palūkojo kaimo, Kelmės vai., 
Raseinių apsk.

Požerauskienė Aleksandra iš 
Akmenės miestelio, Mažeikių 
apsk.

Pukys Juozas, Prano sūnus, 
gyveno VVorcesteryje.

šapkauskienė Petronėlė iš Ak
menės m., Mažeikių apsk.

Sedlickas Pranas, 
šiožinys Povilas, Petro sū

nus, gimęs 1925 m. Nodegulių 
Km., Utenos apsk.

Sosnickienė Johana, Stasio 
duktė, iš Akmenės m. Mažeikių 
apskrities.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

. Į liepti:su-

B. Galinis minėjo savo 
pusamžių

knnm’ TnU^^Cnld^H °'rhn^ NISUOmene nupurai r.dinai nuQ m liepos I d. Re- priėmė milioną pabėgėlių 1 nus, gyveno South Chicago.
™ l’“sta^as zoliucijoj buvo reikalauja- (ir imigrantų) iš kitur, atsi- švedaitė. Domieeiė, Kotryna,

t} lt įagtno 10<\tf augiau SIU- ma J-Jj ypatįngas pastan- sako priimti šiuos žmones. Į Marijona ir Zuzana, Kazimiero 
gas padėti 15-kai milionų
žmonių, pabėgusių iš savo 
kraštų Europoje, Azijoje,

ras uoliai
šventei Chicagoje, todėl ir mos jauniesiems talentams.
šio konccerto programoj bus 
dar negirdėtų dainų.

Visi programos dalyviai f, 
buvo apdovanoti kuklia do-

Jungtinės Tautos daugiau- ir Onos švedų dukterys, kilusios ' 
sia aprūpina Palestinos ara- iš Kaniūkų kaimo, ištekėjusių
bus pabėgėlius maistu, pa-

,ana gvaizdiko gėlele. §įaurės Afrikoje ir Viduri- stoge ir medicinos pagalba,

Inž. Bronius Galinis ba
landžio 15 d. savo namuose 
draugų ir bičiulių tarpe pa

Taip pat buvo atžymėti “L, 
Varpo” mecenatai—Jennie 
ir Petras Vaičiūnai, Jonas

--------  Tuirila, velionio J. Arlaus-
Anglijos Apygardos Ro, vieno iš “L. V.” steigė

Bendruomenės rinkimų 
komisijos

niuose Rytuose.

| pavardės nežinomos. 
Budraitytė-Bakanovec, ar A-

'bei padeda auklėti jaunimą, bakanovec Elena iš Andriejavo. |

komisionierius pabėgėliams
N. Anglijos Apygardos k„, vieno iš “U V.” steigė-'

minėjo savo amžiau? 50 me- Rinkimų Komisija sudaro: ju našlė kūrėjai poeto F S? f axe P,anef'imą aP*e Pa tų sukakti (tikroj, diena bu- Pirm. K. Mockus, vicepirm. Khšcs Smenvie ir tadijo P™SsV?r Pasau-

Jungtinių Tautų aukštasis ; Tunise ir Maroke yra apie gyveno Phillipsburg. N. J.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 W«t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

‘Keleivio” administraci-
200,000 pabėgėlių iŠ Alžy- Dulevičius Leonas, Mečislovo Į ja prašo mielųjų skatytojų,
ro. Šie žmonės, daugiausia sūnus, iš Pasvalio.

vo balandžio 12 d.). Visų 
nuotaika buvo tokia, kad ne 
tik poetas Stasys Santvaras 
gražiu eilėraščiu sveikino 
sukaktuvininką, bet ir “ce- A.

asmenyje ir radijo 
E. Cibas, sekr. J. Kapočius, programos uolūs talkininkai 
nariai Ig. Končius ir J. Son- poeto Stasio Santvaro as- 
da. menyje. Iš jų suminėti šie

Bostono apylinkės: Pirm. _S. Daugėlienė, S. Liepas,

moterys ir vaikai, gyvena 
beveik bado sąlygose. Gauti

Keturakis, nariai: P.
remonimeisteris” inž. Euge- Jančauskas ir A. Vilėniškis. kiti), 
nijus Manys apie B. Galinio: Brocktono apyl.: Pirm. J.

J. Kačinskas, J. Gaidelis ir

būdo ypatybes, kurios ir en-. Valiūnas, nariai: S. Merec- 
ciklopedijoj neatžymėtos,” Įkienė ir S. Gofensienė. 
kalbėjo eilėraščiu. Tik inž. i Hartfordo apyl.: Pirm. J. 
Kazys Barūnas, sveikinda- Valiukonis, nariai: A. Le
mas vietos inžinierių organi- šinskas, J. Naikus ir J.

Tuo banketu “L. V.” at
žymėjo savo 7 metų sukaktį, 
nes nuo kovo 7 d. jis jau 
dirba aštuntuosius metus.

Ž—tis

lio Pabėgėlių Metus. Buvo 
parodyta, kad 76 kraštai dė
jo šiuo klausimų pastangų. 
Praktiškai tai sudaro beveik 
visą pasaulį, išskyrus Sovie
tų Sąjungą ir jos sąjunginin
kus.

Vienas Pasaulio Pabėgė
lių Metų rezultatas yra tas, 
kad beveik yra garantuota

darbo jiems Tunise yra be- Zosės sūnus.
veik neįmanoma, o Maroke 
visai neįmanoma.

Nors mes ir galime šiek

Kaupas Kazimieras. 
Kazlauskas Lieonas. Leono ir

kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Levinskas Juozas, gimęs 
Kaune 1916 m.

Mackevičius Petras, Mykalo-
tiek pasididžiuoti, kad pa- jaus sūnus.
lengvinam Europos pabėgę- Į Milevičius Jonas, agronomas, 
lių problemą spręsti, tačiau kilęs iš Pabaisko vai.. Ukmer- 
Europoje ji yra maža paly- gės apsk.

zacijos vardu, nenuklydo 
poezijos laukus.

Irena Galinienė, puiki šei
mininkė, mokėjo ir šį kartą 
svečius karališkai pavai
šinti.

Buvęs

Pabėgėlių paroda
Tarptautinis Institutas sa

vo patalpose (190 Beacon 
St.) balandžio 16 atidaro 
pabėgėlių dailininkų paro
dą. Iš pabaltiečių joje daly
vauja du latviai: Otto Ko- 
cer ir prof. .Jonis Kūgis.

Paroda uždaroma balan
džio 30 d.

Strelčiūnas.
New Haveno apyl.: Pirm. 

V. Šaulys, nariai J. Šaulys ir 
T. Strimaitienė.

Waterbury apvl.: Pirm. 
M. Kiemaitis, nariai: G. Va
liulienė, K. Selicka6, Z. Die- 
lininkaitis ir J. Montvydas. Į

Worcesterio apyl.: Pirm. 
Pr. Stanelis, nariai: V. ži
džiūnas ir J. Miliauskas.

Šią savaitę Bostone gas
troliuoja Metropolitan ope
ra iš Nev; Yorko. Jos snek-

ginus su pabėgėlių proble 
ma šiaurinėj Afrikoj, Vidu-(Sartininkų 

perkelti 32.000 pabėgėlių, riniuose Rytuose ir Azijoje. Į apsk.
'dar gyvenančių Europoje, į Vienas gerai informuotas 

laikraštininkas tuo klausi
mu rašo: “. . . Jei pasaulio

nuolatines gyvenimo vietas. 
1961 m. pradžioje stovyklo
se lieka tik apie 10,000-

Norgilas Vincentas, kilęs iš 
parap., Tauragės

Vaškelis Jurgis, gyve nęs 
Kaune, dingęs 1944 m.

Viliutienė Liudvika, gyvenu-

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

798 N. W. 10S t h Street 
Miami 50, Fla.

N. Anglijos šachmatų p-bės

cakt s-Jet* 
testeigė: *3?« caaj Sm

Šį savaitgalį, balandžio 
21-23 dd. Boylstono šach
matų klube (Ansley Hali, 
YMCU, 48 Boylston St.) 
įvyks Naujos Anglijos šach
matų mėgėjų pirmenybės, 
kuriose galės dalyvauti visi, 
išskyrus meisterius. Pirme
nybes rengia Amerikos 
šachmatų federacija. Spon- 
soriais įvardinti MSCA. 
Boylston & Lithuanian C. C. 
Pradžia penktadienį 7 v. v.

Kas iš lietuvių norėtų da
lyvauti šiose p-bėse, prašo- 
imas kreiptis į Kazį Merkį, 
telefonas AN 8-1282.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

tautos galėtų dirbti drauge Įsi West Pullman, Chicago, III.
Abromavičius. Antanas ir Jo-takiiai būna Metropolitan i-H.000 pabėgėlių. Daugelis būtino. reikalo verčiamos- 

kino =alėj Tremont gatvėj kraštu palengvino savo imi- suteikti pastogę ir darbą pa- nas, Felikso sūnūs, gyveno So. 
To kiro vedėjas vra Algi- gracijos įstatymus ir sten- šaulio benamiams, būtų pa- Boston, Mass.

PARDUODU — NUOMOJU
Pai duodu pusę faunos ir du tr»k- 

orius ir du trokus, tonos sunku
mo.
-aitoj pusėj farmos išnuomoju kam
barius pensininkėms moterims. Ge- 
iausias valgis ir kambariai. Galima 
įaudotis virtuve. Graži vieta prie
»žero. Rašykite savininkui:

Adam Mecelis 
Raldwin P. O.
Ontario, Canada (17

mantas Ivaška.

Siuskite dovanu siunti-

giasi "sudaryti’specialias są- dalytas didžiulis žingsnis | 
lygas sergančių ir paliegė- taikos labui šiame šimtme

čių pabėgėlių priėmimui, tyje..’” Am. Council
Lietuvą, TarP tokių kraštų yra Šve-

kv“eSk!tT'gMnes H* diia- Olandija. Naujoji Ze- Ką Reiktų Žinoti
vos nuolatiniam apsigyveni-į dandiia;Au?’?1»ja, Kana- 

vizitui Amerikoje, f^a k Didžioji Britanija.
Europa tačiau tėra tik pa-

Ba braus kas Petras. Felicijo-

dabar rusams klioniojasi ir 
prieš juos tursinasi.

Apie Vif^ąKapsuką
Bolševikų garbinamas ir bai įdomus J. Kaminsko 

bėgėiių problemos pradžia, šlovinamas Vincas Kapsu- straipsnis. Verta tą straipsnį 
Kitur pabėgėlių klausimas kas-Mickeviččius savo gy- visiems perskaityti. Ypač 
yra daug aštresnis. Azijoje venime yra perėjęs visas gerai padarytų tie bolševi- 
milionas kiniečių pabėgo iš partijas, visas sroves. Jis kai, kurie už rusus savo 
komunistinės Kinijos i ma- buvo katalikas, vėliau virto tuštokas galvas guldo, jei 
žą britu koloniją Hong laisvamaniu ir demokratu, jie pažintų tikrąjį Kapsuką, 
Kongą. Ten vienas iš trijų buvo kurį laiką palinkęs į tas jiems išeitų į sveikatą.

pabėgėlis. Nau-rusų socialistus revoliucio- “Keleivio” kalendoriuje 
jo gyvenamų butų projektai, nierius, paskui pasidarė so- 1961 metams yra ir daugiau 
mokyklos, klinikos buvo cialdemokratų, ir būdamas (įdomių ir naudingų skaity- 

jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO-' kad palengvintų Lietuvos Socialdemokratų \ mų. Patartina jį įsigyti, kol
_?ARNILJ SOSTAS, premi- sunkU pabėgėlių būklę, ta- Partijoj buvo griežtas Lie-;dar neišparduota? 
juotas romanas iš politinių čiau žmonių vargo našta vra tuvos nepriklausomybės ša-
emigrantų gyvenimo. 268 negu kad Hong alininkas. Patekus i Kroku-

Kongo kolonija gali pakelti, ką susipažino su Leninu ir 
Toliau eina penkių milio- jo įtakoje virto bolševiku,

RANKOS, romanas apie nų musulmonų ir indų pro- ibet gana savotišku, 
motinos meilę, jos tikslą ir blema (jie prarado savo na- 1919 metais Kapsukas 

mus per britų Indijos pada
linimą į dvi skirtingas vals
tybes) ) ir beveik penkių mi
lionų žmonių skurdas, ku
riame jie atsidūrė per Korė
jos ir Vietnamo padalinimą.

Vidurinieji Rytai yra pa
čios kritiškiausios pasaulyje 
pabėgėlių problemos vieta.
Beveik milionas išvietintų 
Palestinos arabų (išdava 
kovų tarp žvdų ir arabų ir 
Izraelio valstybės susikūri
mo) nuo 1948 metų gyvena 
skurdžiose stovyklose Jor
dane, Lebanone ir Jungtinės i lėtų tą padaryti?
Arabų Respublikos Sirijos I Kapsukas buvo bottevi- 
dalyje ir Gazoje. Vien tikras, bet jis jautėsi esąs ir 
Gazos srityje jų yra apie lietuvis ir tuo jis skyrėsi nuo 
ketvirtadalis miliono. tų Lietuvos komvadų, kurie

mui ar
važiuokite aplankyti 
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millburv Street 
WORCESTER, MASS 

Tel. SW 8-2868

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

gimi

SPARNIU SOSTAS. premi- 
mas iš pol 
gyvenimo,

nsl., kaina $2.50.
Alė Rūta, MOTINOS

rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA Į
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

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

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

buvo tarybinės valdžios pir
mininku Vilniuje. Tada bol
ševikai iš Rusijos atsiuntė 
visą traukinį rusų činaunin- 
kų, kad “padėtų” Lietuvą 
tvarkyti ir rusinti, bet Kap
sukas davė įsakymą visa tą 
traukinį su visais jame bu
vusiais rusais grąžinti atgal 
į Maskvą. Nė vienas rusas 
net išlipti iš traukinio Vil
niuje negalėjo. Ar galite 
įsivaizduoti, kad dabartinis 
Lietuvos komunistų boselis, 
rusiška žiurkė Sniečkus, ga-

Jieškojimai
. Ieškau savo draugo Ka: imiero Griš- 
' kaus. Jis gyveno Waterbury, Conn.. 

Apie Vincą Kapsuką-Mic- <> paskui išsikėlė į Californijį. Iš Lie- 
i • i i _ tuvos kilęs iš Gendviliškės (kiu) kai

mo. Papilės vals.. Šiaulių apskr. 
Taip pat ieškau Teofilio (Tapyliaoa) 
Paličausko (Palėausko). Jis kilęs iš 
Augustaičių kaimo. Papilės vals.. 
Šiaulių apskr. Turiu svarbų reikalų. 
Iie patys ar juos žinantieji rašykite: 

R. Praspaliauskas
2-135 W. 45th Street.
Chicago 32. II!. (18

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

vyru tarp 52-58 metų. Turi būti ge
ras ūkininkas ir negeriantis. Būtų 
gerai, kad turėtų kiek pinigų sutvar
kyti ūkiui. I.ikau našlė, sunku tvar
kyti ūki. Pageidaučiau iš Edmonton 
apylinkės. Pašykite:

Mrs. J. Barar.ovski 
P. O. Box 222
Viking, Alberta. Canada (1<>Kaina

ooooooooooooeoooooooooeooooooeoeeooooooo

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auaJiJa 

tautini sclidarumą. rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBES APDRAUDA U" f10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki JI0.000 deiimOal 

tr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga, jaunimui. Po 10 ar 
20 met*/ apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA.—mažamečių apdrauda-rimtas apripinimas atei
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos Iki $325 į menes:.

SLA apdrauda—SAUGI, NfclJFZIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Ik) 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gnu 
ti SLA kuopuose. kurios yra v tuose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rąžykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 16, Balandžio 19, 1961

DAIVA MONGIRDAITĖ

balandžio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali dainuojant Pa- 
baltiečių Draugijos koncerte.

Pabaltiečių Draugijos 
koncertas

Mišraus choro šokiai K. Mockus VLIKo 
reikalų vedėjas

Bostono visuomenininkas

Kortų vakaras Svarbus Liet. Piliečių 
Draugijos susirinkimas

Sandaros kortų vakaras

Sandaros 7 kuopa šešta-' Komp. Juliaus Gaidelio

Strand salėj (376 W. Bro- liečiu Draugijos susirinki- dovanų ir arbata su stogas šokių vakarų šį šeš- tas pareigas pradėjo eiti.
_ ... . <Luni9lC užkandžiais toJiam n-il-jnnvin 92 <1kaniais užkandžiais. tadienį, balandžio 23 d. __________ _____ __

Vakaro pelnas skiriamas Strand salėj (376 Broad- Visoj Amerikoj ši savaitė 
gardžių užkandžių, veiks ir datai yra du: Oro Ivaškienė salxeA yra Paskelbta "Bibliotekų

Daiva Mongirdaitė yra adway, So. Bostone). Bus mas, kuriame bus renkamas 
numačiusi toliau savo stu- gražių vertingų dovanų, .vienas direktorius. Kandi- 
dijas gilinti Italijoje.

Tikrai, Bostono ir apylin- bufetas, 
kės lietuviams bus reta pro- Nuoširdžiai k v i ečiame kimai bu 
ga išgirsti solistę Daivą klubo narius ir jų draugus, iki 9 vai. vakaro. 
Mongirdaitę, kurios ir bus bičiulius ir pažįstamus atsi- Be to, susirinkime 
pirmas koncertas Bostone lankyti ir maloniai su mu- 
(išskyrus jos rečitalį studijų mis tą šeštadienio vakarą

ir Adolfas J. Namaksy. Rin- . \^i kviečiami atšilauky- tras, veiks gausus bufetas, savaite.” Tuo metu visokiais
vykdomi nuo 7 Būsite patenkinti.

Rengėjai
I Pradžia 7:30 vai. vak. būdais visuomenė bus skati

nama daugiau dėmesio skir-

baigimo proga).
Solistė Daiva Mongirdai

tė atliks Mendelsohn, Schu- 
bert, Mozart, Budriūno, 
Dvariono, Gaidelio. Molot

praleisti.

Padėkos žodis

Ją girdėsime ši penktadienį.!pozitoi’.Ų Rūtinius.

Be to, susirinkime bus 
svarstomas ir aukos Lietu
vių Tarybai padidinimo 
klausimas. Bus. be abejonės.

Mirė J. Pilvelaitis

Balandžio 10 d. mirė Jo-

Gaidelis diriguos Chicagoj ti knygai, bibliotekai.

Komp. Julius Gaidelis,. . iBostono mišraus choro diri-irkim klausiniu kurie turė- nas Pilvelaitis, 79 metų, gy-* . .u Kuų mau. imu. Kūne luie ’ . agentas, dinguos vynj jung-
ir kitų klausimų, kurie turė- 'enęs lo Austin bt., lai'tim-um „e™-,,; intmini t 
tų rūpėti visi ms nariams

BOSTONO V Alkę SL\l GY VIO 
(l’EDIAITS) MOKYKLA

buvo sena

Vakarinės klasės kūdikių ir vaikų
-» kjv., io» .. . , - . . - • t- slaugymo.~ i • i , tiniam Chorui Antrojoj Lie- Puiki proga karjerai privatinėj a-as Cambndge »'-!tuvių Dairų švent4j, kuri “t

te, Duke, Hageman, Pergo- . B“*““***.1*:!
lesi. Scarlatti.' Durante, Ver-H08,21 kuoP?s balandzto 9
di. Biltinelli, Debussv kom-'^nket“ ,k?ml,tetas "uos‘r- 
.. . •- • , - • - ' dziai dekoia kuonos darbs-

Sukuria šeima

Reda I endraitvtė iš So.

5« .nejtai.ten ggyVenSS apie bus Chicagoje liepos 2 d.

Velionis paliko liūdinčius 
ūnų Vytautą, dukterį Biru-

Baigusiems parūpinama tarnyi»a. 
Vadovauja Back Bay Nursing Serv
ice, SCO Beacon St., Bo.-ton 15, Mas... 

KE 6-725. (10 iki 2,

Veltui filmai apie meną 1
j džiai dėkoja kuopos darbš- Bostoro balandžio 29 d. iš- tę ir daug draugų. Jis buvo • 
ičioms narėms ir nenarėms teka už Ginto Simonaičio kilęs nuo Eržvilko, palaido-1

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių RadijoSo. Bostono viešojoj

leikienei, S. Mikėnienei, 0. kos mok? Ius. mielas prieteliau, linkiu am-

N. Anglijos Pabaltiečių 
Draugijos koncertas bus šį 
penktadienį, balandžio 21 
d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali. Dainuoti buvo pakvie
sta solistė P. Bičkienė. Bet 
dėl staigios operacijos dai
nininkė atvykti negalėjo, 
bet koncertas įvyks. Jame 
sutiko programą atlikti so
listė Daiva Mongirdaitė 
(koloratūrinis sopranas).

Daiva Mongirdaitė. kuri 
praeitais metais laimėjo pir
mą vietą “Dirvos” ruoštose 
jaunųjų dainininkų varžy
bose, turėjo eilę koncertų Chicagoj mirus Broniui į 
Chicagoje, Clevelande, De- Ivarauskui, ilgamečiu! teisi-

Zinskienei, M. Lock, M. Linkime jiems laimingo ž:nos ramybės.
Aiškins religijos klausimą Anestaitei, E. Tomblier.ei, -gyvenimo

--------  .o taip pat S. Janeliūnui, A.
A. Mažiulis šį šeštadienį, Wadeliui, K. Zabičiui, J. I

balandžio 22 d. Kultūros Waller, P. Brazaičiui, P.
Klube skaitys paskaitą: Strikaičiui, N. Jonuškai, V. 
"Šiandieninės pažiūros į re- Anestai ir J. Tomblai. 
ligijos kilmę.” Pradžia 7:30, Ačiū pr šveikauSkui už 
vai. 'ak- \ įeta Taiptauti- sumanų banketo programos į. 
nio Instituto patalpos (190 vadovavima. Dėkojame vi-1 g
beacon St.................... siems svečiams, taip gausiai &

kviečiami ateiti vią na- ats;iankiu5iems iv tu0 daug1R
nai su savo draugais ir pa-,džiaūgsnl0 .-engėjams sutei- 
zistamais. Jkusiems. Ačiū visiems.

v i \

V. Anestą

sos i tamsa. Pradžia 7:30, ,............... * ,u - ! pasaulinių žinių santraukais veltui seniems r komen?arai> ’ uzlka, dai.vai.
ir jauniems.

Sektinas pavyzdys Komitetas

Mirė A. Alseikaitė

troite. Nevv Yorke, Philadel- ninku Draugijos pirminin-’
phijoj ir kituose Amerikos kui, Bostono teisininkų dr-j 
miestuose, visada susilauk- -ja vainiko vietoj paskyrė! 
dama gausios publikos, bei $10 seneliams ir ligoniams 
gražių atsiliepimų spaudoje, sušelpti.

N. ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJOS

KONCERTAS
Programoje Solistė DAIVA MONGIRDAITĖ

(Koloratūrinis sopranas)

įvyks 1961 m. BALANDŽIO 21 D. 8:30 Vai. Vak.

JORDAN HALL, 290 Huntington Avė., Bostone

ibccosososooiaseceosoo

Balandžio 8 d. mirė Aldo
na Alseikaitė (Alaseka), gi
musi 1927 m. liepos 30 d. 
Brighton, Mass., palaidota 
balandžio 12 d. Mt. Bene- 
diet kapinėse, W. Roxbury.

Velionei N. England ligo
ninėj buvo padalyta vidurių 
operacija, ji jautėsi sveiks
tanti ir rengėsi ligoninę ap
leisti, bet staiga viskas pa
sikeitė ir jos gyvybės siūlas 
nutrūko.

Velionė priklausė Lietu
vių Darbininkų Draugijos
21 kuopai, So. Bostono L. P. į t 
Draugijai. Tos organizaci
jos piie kapo sudėjo gėlių 
vainikus. Duoną velionė 
pelnė stenografistės darbu. 
Liko liūdintys seserys Eleo
nora Parkęra, Judith Covie 
ir brolis Edvvard.

Gaila netekus tokios jan- 
nos. veiklios lietuvaitės. Lai 
būna jai lengva West Rox- 
bury kapų žemė.

Kuopos narys

N '.( JOSIOS VNGI.IJOS 
KULTŪRINĖ RADIJO

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kiloeiklų 

I- M Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš VVKOX, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P VlšCl.'ls 
47 Banks St.

LAISVĖS VARPAS
lt
r

S LIETI VIŲ M 
PROGRAMA

BROCKTON 18, .MASS. 
Tel. Jlniper 6-7209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

•Turime p;i-ir;pi<imą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- i 
jmi< i.air'-ro;<. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti J 
i riežtuku i:u<» ?’.K5 nž <tuka. Siunčiame su Inturisto leidimu. • 
{ Siuntiniai nueina per 4—6 savaites J

Į General Parcel & Travel Co., Ine.
! 359 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. « P. M. 
Šeštadieniai" S A. M. - 1 P. M

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE į

Turėdama.- gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš
kai įrengta su visomis kom rolėmis ir 2/5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

Pagerbs dr. V. Čepą

nos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis į

RayVieic Realty C o I
1672 DORCHESTER AVĖ. I 
DORCHESTER 22, MASS. ♦

Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų. farmų ir biznių pardavi
mas paskolų išrūpinimas, visokia 
andrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostoliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St,

So. Boston
ItĮ

Atlieku visus pataisymo, reraon- | 
to ir projektavimo darbus iš lau- • 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir J 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- į 
lavintą. Saukite visados iki 9 va- • 
landų vakaro. J

Telefonas AN 8-3630
____________________

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

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

r
Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

I I ♦ » » • t t
i Taisome, šingeliuojamt, den- » 

giame aliuminijum ir dažo-«
I 
*

ŠAUKTI PO 3 VAL. VAKARO } 
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskai •
Garantuojame gerą darbą J

me iš lauko sienas.
Eree Estimates

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

1 {Draudžiame nuo polio, viso- •

{ Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9015

i Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
I Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
J 534 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

■

į Dr. J. L. Pasakarnis 
t Dr. Amelia E. Rodd

TELEFONAS AN 8-2805

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:

Nao 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uz.darytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Trans-Atlantic Travel Service, be.
Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
390 \\ esi Broadvvay. 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 
u SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
Mt SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik- 
t’i sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA I.IFTVV14K KREIPKITftS |JETITV»KAl

Vyr. skautininkui d r. Vy
tautui Čepui balandžio 3 d. 
sukako 50 metų. Ta proga 
Bostono teisininkai. Skautų 
Žalgirio tuntas ir Neo-Li- 
thuania korporacija balan
džio 29 d. 7 vai. vak. Tau
tinės S-gos namuose rengia 
akademiją ir vaišes.

Vaišėms vietą užsakyti 
prašoma iki balandžio 25 d. 
tel. FA 5-6049.

Dail. V. Vizgirda Chicagoje

Balandžio 15 d. Chicago-

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- j 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSET ST„ DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- _ .__ Ct1/? f I
tadieniais SAUKIT
Nauji s;i*l0 oro> garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš

r 
•

{kių kitokių ligų ir nuo neiai- } { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..į *
{Visais insurance reikalais {
{kreiptis: {

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

pagrindų.
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NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
I I
1

— I

; Dažau ir Taisau ’b •I* • • •s Namus iš lauko ir viduje. •;
► Lipdau popierius ir taisau 5 
£ viską, ką pataisyti reikia. 4
► Naudoju tik geriausią
► medžiagą.

Ketvirtis & Co.
—-JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

B The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

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

Rūpestinga- taisome laikrodžius 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

T . xi : Parduodam* likuti vaieivs. ’ŠDildome gydytojų re-je Jaunimo Centio patalpo- į Ceptu? ir turime vfaus gatavus vaistus, 
se atidaryta dail. Viktoro } Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir lti- 
Vizgirdos paroda I atida- J tus peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai-
rvmo iškilmes hiivo nnvvkes i stų nno ^’-^atizmo. atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. rymo įsKiimes duvo nuvykęs i Jej reik vaistu -eikit i lietuvišką vaistinę,
ir pats dailininkas. Turėjo J Sav. Emanuel U Rosengard. B. S.. Reg. Pharm..

Visi siuntėjai įsitikino, kad musu istaitra ^rreiėiausiai patar-ivy^tl H* dr. Juozas Girnius , W2a V\ BROABWAV tarp E ir F eatvię, SO. BOSTON, 
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. :ir tarti Žodį apie V. Vizgir- I Telefonas AN 8-6020

r,n"fiKieS„U nm? viri^ieni^s d«s kū.vb^ b«t dėl įvairilj į *»« 9 nto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad.

i
Siuntiniai priiman.
9 v ai. ryto iki 7 vai. vak. ir MRadieniat. nuo R ryt. iki 2 vai. po pietą.

VEDkJAS: JONAS ADOMONIS
priežasčių negalėjo.

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839

» 12 MT. VERNON STREET

’ IN)RCH
MMllJ

DORCHESTER 25. MASS.
nnnuiML

Flood Sqare 
H ardu: ar e Co.

♦ Savininkai N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AM 8-4148

5 Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
{ Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

^ ********** ******* * *****
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