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TAIP MASKVA PASITIKO ERDVĖS* KELIAUNINKĄ .1. A. GAGA RIN ĄPrancūzija Vėl Pilietinio 
Karo Akivaizdoje

Keturi Generolai Padarė Perversmą Alžerijoj ir Ruošiasi
Atakuoti Paryžių; Generolas De Gaulle Paskelbė Ne

paprastą Padėtį; Vyriausybė Žada Generolus
Maištininkus Griežtai Nubausti; Veik Visa 

Alžerija Maištininnkų Rankose.

Pereitą šeštadieni rytą, tas de Gaulle kreipėsi i vi- 
prancūzų kariuomenės da- sus prancūzus padėti jam 
Ibiai, kurių priešakyje at- nugalėti ir tą naujausią kliu 
.ristojo keturi prancūzų ge- tj kelyje i Prancūzijos at- 
nerolai atsargoje, padarė statymą ir taikos užtikrini- 
Alžerijoj perversmą, be šū- mą.
vio paėmė Alžyro miestą ir Ministerių pirmininka- 
greit patraukė Į savo pusę M. Debrė ragino ir civi- 
kariuomenę Įvairiose Aižė- liūs žmonės, jei kariai iš Ai
rijos vietose. ŠĮ pirmadienį žerijos pasirodytų Prancū-į 
maištaujančios kariuome- zijoj eiti juos pasitikti ir 
nės rankose buvo veik visa atkalbėti nuc kraujo pralie- 
Alžerija. tik kai kur dar už- jimo ir nepaklusnumo kon- 
.riliko kariuomenės dalinių stitucinei šalies valdžiai, 
i tik mų certralinei gen. de Prancūzų m a i š tininkų 
Gaulle valdžiai. vadas Alžerijoj yra ger.ero-

Maišto priešakyje Alžeri- las Maurice Challe, kuris 
joj atsistojo generolai Sa- dar 1960 metais buvo Alže- 
lan, Challe. Zeller ir Jou- rijos karo pajėgų viršinin- 
haud, visi jie yra stovėję ka- kas ir tada padėjo de Gaulle 
i uomenės priešaky Alžeri- vyriausvbei nuraminti vieti- 
joj ar vadovavę didesniems niu prancūzų sukilimą. Da- 
kariuomenės daliniams te- bar jis stojo pats maišto 
nai. \ iri iie jau buvo pasi- priešakyje, spėjama dėl to, 
traukę ar pasalinti is aktin- kad jis buvo pažadėjęs Al
gos karo tarnybos. žerijos prancūzams, kad

Maištininkai skelbia, kad Prancūzija jų neapleisianti, 
jie stovi prieš ‘‘Alžerijos o dabar esąs nusivylęs ge- 
apleidimą” ar atidavimą nerolo de Gaulle politika, 
arabams. Vietos prancūzai §į pirmadienį, iki šiol 
maištinirnkams generolams gautomis žiniomis, prancū- 
pr.taria. bet pačioj Pran- Zų kariuomenė iš Alžerijos 
cūzijoj niekas dar nepasis- jOs dar nėra perkelta į pa
keikė už maištininnkus. o čią Prancūzija, gen/ de 
įyaiiiausios organizacijos Gaulle įsakė mobilizuoti 
siunčia vyriausybei pareiš- atsarginius karius, kad pa
kinius sudrausti maistinin- vojų pasitikus, jei Alžerijos 
kus ir reiškia pasitikėjimą kariuomenė bandytų nuver- 
prezidertui de Gaulle. I? sti Paryžiaus vyriausybę.
spaudos tik vienas “Aurore” į _________________
dienraštis bando pateisinti:
maištininnkus, bet ir tas pa-!
smel kia jų nesugebėjimą į
orientuotis esamoj padėtyj, i ~_ • » - Derybos dėl karo paliau-Prancuz, vyriausybe tuoj ej b ne.
|.askyre raują Alžerijos ka- ėdamos. Analai tariasi 
riuomenes varia, generolą |su Mask Rurj' liaubomį 
0!,e. nes buvus, ten kariuo-| itari bet neįato ,.eika. 
menes vadą gen Gamines, Į f £kuWti |ė, dal. žj. 
ma,st,-n,inkai areštavo kar- kada arelai ir lu.ai
tu su k,ta,s Paliaus pas-,susitars paske)bti paliaubas

ir nežinia, kaip greit Laoso 
laiminčioji pusė sutiks mū
šius sulaikvti.

_ i

Viršuje Jurij Gagarin tarp komunistinių 
Maskvoje, jis pačiame viduryje, o apaėio je 
pro savo diktatorius, kurie juos seniai jau maitina

tūzų \irš Lenino-Stalino mauzoliejaus 
Maskvos gyventojai žygiuoja parade 

dangiškais pajais.”

Kubos Emigrantai Atmušti 
Su kruvinais Nuostoliais

Kubos Emigrantų Bandymas Nuversti Castro Valdžią 
Nepavyko; Daug Jų Žuvo, Der Daugiau Pateko Į 

Nelaisvę; Amerikos Santykiai Su Maskva Dėl To 
Pablogėjo; Aiškinimasis Vyksta, Kodėl Žy

gis Nepasisekė; Castro Burnojasi.

Pereitą savaitę pirmadie
nį Kubos pabėgėlių bandy
mas išsikelti į Kubą ir ten 
su vietinių žmonių pagalba 
nuversti Castro vyriausybė 
pasibaigė visišku pralaimė
jimu. Lš 1000 ar 1200 ku
biečių savanorių nemažai 
žuvo, daug pateko į nelai
svę (gal apie 500 karių) 
ir dalis buvo išsklaidyta Las 
Vilias provincijos balose. 
Castro vyriausybė giriasi, 
kad visi įsiveržėliai būsią iš
gaudyti, nes iš balų negali 
i iekur pabėgt. Nui pirma
dienio iki trečiadiennio ėjo 
kautynės Kuboje ir trečia
dienį po pietų paaiškėjo, 
kad įsiveržėliai nesulaukė 
paramos iš vietinių gyvento
jų ir susidūrę su stipresnė
mis Kubos vyriausybės jė- 

— gomis turėjo trauktis. Tre-
— --------- a w
masis virto

tranki- 
bėgimu ir slap-

na va Varo iI'**’ M.™—.Tunisas Baukštosi Eichmano Byloje Svečias Sukarno ...................
Prancūzų Keršto Kalba Liudininkai Lanko M ashingtoną stymusi balose.

--------  -------- --------- i Amerikos vyriausybė Ku

Tuniso vyriausybė įsakė 
budriau daboti sieną su Al
žeri ją, nes Tuniso vadai pr

i Izraelyje Eichmano by
la jaudina visą kraštą. Po

bos pabėgėlius apginklavo, 
juos instruktavo ir padėjoAmerikon atvyko Indone-

■ zijos prezidentas Sukamo., .. .. ., ... . ..' - , gy prokuroro kalbų ir Kai- j? kPe|iauja y h. jiems įsikelti j Kubą. Ame
tinimu fiabar kaltinimo hu- - , J r f, - | rikos karo pajėgos Kubos

KALBOS DĖL LAOSO
KARO PALIAUBŲ

sibijo. kad prancūzų karino- djninkai pasakoja apie žv- 
menė iš Alžerijos gali ban- naikinimą prie naciu, 
dyti atkeršyti Turisui už jo Liudininkų vra ir Izraelio ir 
pagalbą Alžerijos sukilę- J jg kitų kraštu. Kai kurie liū
liams arabams. Odininkai atvyks net iš Ame-

Alžerijos sukilėliai Tuni-1’ikos. 
se turi saugią užuovėją. Ten Eichmanas byloje sten- 
yra jų vadinama vyriausybė, "iasi pasirodyti kaip karei- 
ten via jų kariškos stovvk- vis, kuris tik pildė savo vil
ios, kariški sandėliai, ten šininkų įsakymus, bet pra
mokomi kareiviai ir iš ten kumras ir jo liudininkai 
sukilėliai daro puldinėjimus'.jodinėja, kad Eichmanas 
prieš prancūzus Alžerijoj.

ei vi lės valdžios viršininkais. 
Ši pirmadieni Prancūzija

laukia, kad maištininkai iš j 
Alžerijos bandys perkelti 
kariuomenę iš Alžerijos į 
pačia Prancūziją ir gali 
kilti kovos tarp pačių pran
cūzų. Prancūzijos visuome
nė yra pasiryžusi remti vy
riausybę jos kovoje prieš 
maištininkus, jei jie drįstų 
pasiųsti kariuomenę iš Al
žerijos i Prancūziją, bet 
kain laikytųsi kariuomenė 
pačioj Prancūzijoj, tai paro
dys tik įvykiai.

įdomu, kad prie maišti
ninku Alžerijoj pirmiausiai 
prisidėjo alžyriečiu šauliu 
pulkas, kuriame tarnauja 
vietiniai gyventojai.

Generolas de Gaulle ke
turius generolus maištinin
kus vadina fanatikais, kurie 
i pasauli žiūri per savo prie
tarų ir fanatizmo akinius ir 
nemato tikrovės. Preziden-

Kai kas skelbia, kad jau 
“šiomis dienomis” Laoso 
karas bus pertrauktas, bet 
tikrumo dėl to nėra.

Prieš trejetą metų pran 
cūzų lėktuvai kartą bom 
bardavo vieną vietovę Tu 
rise , bet po to Tunisas bu-J 
vo saugus. Dabar, kai Aižė- i 
rijoj šeimininkauja maištą j 
pakėlę generolai, Tunisas Į 
baukštosi, kad nesusilauktų i 
keršto iš prancūzų už savo ' 
keistą “neutralumą.”

į Tikrina Šnipinėjimo 
Organizacijos Darbą

buvo vienas is nacių pra- 
, vadyrių ir karštas žydų žu
dymo šalininnkas.

VVILLARD VVIRTZ

Darbo pasek ret oris. buvęs 
teisės profesorius, nuo 1955 
melu advokatas.

Prezidentas J. F. Kenne
dy pavedė generolui Tay- 

llor patikrinti Centralinės 
i Šnipinėjimo Įstaigos (C. In- 
j telligence Agency) veikimą, 
ypač kiek jis liečia Kubos 

i įvykius. Ta įstaiga svarbiau
siai ir vadovavo Kubos pa- 

: bėgėlių pasiruošimui išsi
kelti Kuboje ir kai išsikėli- 
mas nepavyko, tai ant tos 
įstaigos verčiama visa atsa
komybė.

' Prezidentas prašė, kad li
jo brolis, generalinis proku
roras Robert Kennedy irgi 
dalyvauti šnipinėjimo Įstai
gos veiklos tikrinime.

TOKS AR NE?

Policijos dailininkas nupie
šė šį portretą iš prancūzų 
lėktuvu bendrovės patar
nautojos pasakojimų, kaip 
atrodė tas asmuo, kuris jai 
įdavė ryšuli, sakydamas, 
kad jame yra kvepalai ir už 
nunešimą paskirtim vieton 
pažadėjo $200. Patarnauto
ja buvo suimta ir tame ry- 
šuly rasta $300.000 vertės 
narkot iku—heroino.

apsilanko Amerikoje jau 
antrą kaitą. ,

Indonezija yra viena iš 
didesnių po karo atsiradusių 
valstybių ir visą laiką skel
biasi esanti neutrali tarp 
rytų ir vakanj. Praktikoje 
tai reiškia, kad ji ima viso
kią pagalbą iš vienų ir iš ki
tu be jokio skirtumo.

Indonezija žūt būt yra 
pasiryžusi įsigyti kolonijų 
ir reikalauja, kad Olandija 
jai atiduotų Naujosios Gvi
nėjos salos dal., kurią 
olandai dar valdo. N. Gvi
nėjoj gyvena papuasai, 
kurie su Indonezija ir jos 
gyventojais neturi nieko 
bendia, bet Indonezija juos 
būtinai nori “išvaduoti.”I

! T-
Castro Belaisvius 
Skaito Karo Įkaitais

Kubos diktatorius Fidel 
('astro. po laimėto mūšio su 
Kubos pabėgėliais, skelbia, 
kad paimtųjų į nelaisvę ku
biečių saugumas priklausys 
nuo Washingtono. Girdi, 
jei \Vashingtonas nustos 
rėmęs politinius emigrantus, 
belaisviai nebus sušaudyti, 
bet jeigu Washingtonas ir 
toliau rems pabėgėlius iš 
Kubos, tai visi 458 belais
viai bus sušaudyti.

Toki ultimatumą Ameri
kai pateikė Kubos valdovas 
kalbėdamas per televiziją.

( astro ta pačia proga vėl 
burnojosi prieš Ameriką ir 
jos vadus ir gąsdino, kad 
užpuolimas ant Kubos reik
tu baisaus karo pradžią.

kautynėse visai nedalyvavo, 
bet Kubos vyriausybė ir įMa- 
skva garsiai kaltina Ame
riką už “netiesioginę agre
siją” prieš Kubos revoliuci
nę vyriausybę.

Prezidentas J. F. Kenne
dy, kalbėdamas Amerikos 
žurnalistų suvažiavime pa
brėžė, kad Amerika nepa
kęs komunistinio režimo 
savo pašonėj ir kalbins ki
tas Amerikos respublikas 
komunnizmo pavojų aptar
ti, o jeigu kitos valstybės 
nnenorėtų dėtis į bendrą 
žygi, Amerika viena dės 
pastangas, kad komunisti
nis režimas niekur Ameri
kos kotinentuose neįsigalė
tų.. Todėl ir Kubos klausi
mas via tik atidėtas.

Kai Kuboje prasidėjo 
kautynės komunistai, kur

H DEL (ASTRO

tik jie galėjo, pradėjo reng
ti demonstracijas prie Ame
rikos konsulatų ir pasiunti
nybių protestai prieš įsiver
žimą į Kubą. Maskvoje ko
munistų minia apmėtė Ame
rikos ambasadą akmenimis 
ir rašalo buteliais, amba
sadoje buvo išdaužyti lan
gai, padaryta šiek tiek nuo
stolių. Panašias demonstra
cijas komunistai rengė ir ki
tų valstybių sostinėse ir kai 
kur demonstrantams pasise
kė išdaužyti mūsų atstovy
bių ir konsulatų langus.

įsiveržimas į Kubą buvo 
svarstomas ir Jungtinėse 
Tautose, kur greičiausiai 
bus priimta rezoliucija pa
tarianti vengti svetimų ka
ro pajėgų kišimosi į Kubos 
vidaus reikalus.

Laike kautynių Kuboje 
Maskva atsiuntė Amerikai 
savo įspėjimą sulaikyti įsi
verži ną, bet pirm negu 
Amerika a‘ kė kautynės 
Kuboje pasibuigė. Susiraši
nėjimas su Maskva nieko 
neišaiškino, tik parodė, kad 
Maskva Kubos įvykius iš
naudoja ir išnaudos savo 
propagandai.

Amerikos diplomatai da
bar turi nemažai darbo aiš
kinti kitoms valstybėms šio 
krašto politiką santykiuo
se su Kuba. Bet triukšmas 
palengva aprimsta ir tik 
Maskva dar mėtosi grasini
mais ir kaltinimais.

Svetimtaučiai Kariai 
Prancūzų Maišatyje

Kubos diktatorius, ši kartą, 
rodos, dar apsigynė nuo sa
vo priešininkų, het kiek il
gai? Prieš jį kovoja nema
ža dalis Kubos gyventojų, 
prieš jį ir galinga Amerika. 
Kiek ilgai galės laikytis to
kios? sąlygose?

Prancūzijos karių maište 
Alžerijoj dažnai minimas 
svetimtaučių legiono para- 
šiutininnkų pulkas, kuris 
visur pasirodo pirmose mai
štininkų eilėse.

Svetimtaučių legione tar
nauja svetimtaučiai, tik ka
rininkai ir dalis puskarinin
kių yra prancūzai Bet Al
žerijos kare tie svetimtau
čiai kaujasi daug ryžtingiau 
negu prancūzų daliniai.

Dabar tie svetimtaučiai 
pradeda veltis ir į Prancū
zijos vidaus politiką.

Svetimtaučių 1 e g ionas 
prancūzų kariuomenėj buvo 
įkurtas 1831 metais, kada 
daug sukilėlių iš Lenkijos ir 
Lietuvos atbėgo į Prancūzi
ją po nepasisekusio sukili
mo prieš rusus ir prancūzų 
armijoj pripildė pirmuosius 
svetimtaučių legiono pul
kus. Nuo to laiko vis atsi- 

i randa užtenkamai savano
rių tarnauti už labai mažą 
algą ir būti visada pavojin
giausiose vietose kautis už 
samdytojo interesus.
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Kas atsitiko Kuboje ?
Balandžio 17 d. anksti rytą nemažas būtys Kubo; 

politinių emigrantų bandė “grįžti” namo su ginklu ran
kose. Bandymas buvo daromas pietinėj Kubos dalyje, 
apie 100 mylių nuo sostinės Havanos. Politiniai emigran
tai buvo ginkluoti Amerikos ginklais ir turėjo kelis tan
kus ir kitų moderniškų ginklų. Bandyme dalyvavo apie 
tūkstantis vyrų (kai kas sako apie 1,200).

“Grįžtančius” kubiečius pirmiausiai pasitiko Cas
tro valdžios suorganizuota milicija, ginkluota lengvais 
ginklais. Ginklų milicijai ir savo kariuomenei Castro vy
riausybė yra gavusi iš Sovietų Rusijos ir iš Čekoslovakijos. 
Kubos vyriausybė ypač giriasi, kad keturvmazdžiai čekų 
kulkosvaidžiai pasirodė puikus ginklas prieš išsikelian- 
čius iš jūros Kubos maištininkus. Po kiek laiko, kai pa
aiškėjo, kur yra svarbiausia Įsiveržimo vieta, išsikėlusius 
kubiečius pasitiko Castro kariuomenė su rusiškais tan
kais, lėktuvais ir kitais sunkesniais ginklais. Nuo pirma
dienio iki trečiadienio neaišku buvo, kas pirmą susikirti
mą laimės. Trečiadienį apie pietus Castro kariuomenė 
laimėjo, politiniai emigrantai buvo išsklaidyti, daug jų 
pateko i nelaisvę, nemažai žuvo, o kiti bandė pasislėpti 
Las Vilias provincijos balose, bet daugumas buvo Castro 
milicininkų ir kareivių sugaudyti. Gal 500 politinių emi
grantų pateko Į Castro valdžios nelaisvę, maža dalis spė
jo pasitraukti iš Kubos, kiti žuvo ar gal susijungė su Ku
bos kalnuose veikiančiomis partizanų grupėmis.

Taip pasibaigė vienas etapas kovos prieš diktatorių 
pasidariusi Fidel Castro ir jo revoliucinę vyriausybę.

Prieš išsikeliant Kubos ginkluotiems emigrantams i 
savo tėvynę, politinių emigrantų vadovybė šaukė visus 
Kubos gyventojus sukilti prieš “revoliucijos išdaviką” 
Castro ir jo rėmėjus komunistus. Politiniai emigrantai ti
kėjosi, kad Kuboj prasidės ginkluotas bruzdėjimas prieš 
“barzdylas.” Bet jų viltis neišsipildė. Jei kur ginkluotos

DU SENI DRAUGAI VfiL SUSITIKO

Ca r s usis Anglijos valstybininkas Winst or. CfcurchilL, 86 m. amžiaus, plaukioda
mas graiku milionieriaus A. Onassis jach la, buvo užsukęs i N«w Yorką. Iš čia jis 
lėktuvu išskrido namo. New Yorke jis su atiko su savo senu draugu Bernardu Ba
rneliu. 90 metu amžiaus. B. Baruch čia kartais vadinamas "prezidentu patarėju.”

Kas savaite
rint, kad Portugalija valdo

Kubos įvykiai sukėlė ne- An?®>« al>ie 400 ,me> 
mažai triukšmo. Protestuo- Į?s kolonijos gyventojų ^da- 
ja, kas tik netingi. Protes-

Kubos triukšmas

Diktatorius ir duona

tuoja žmonės, Kurie norėtų, 
kad Amerikos politika bū
tų be priekaištų, kad jokie 
jos veiksmai nekeltų jokių 
abejonių ir kad Wa-hingto- 
nas būtu kantrybės ir visų 
esamų daiybių Įkūnijimas.

Protestuoja ir tie, kurie 
mano, kad bandymas nuver
sti nuo sosto Kubos diktatū
rą buvo paruoštas nevyku
siai ir kad reikėjo didesnė
mis jėgomis padalyti kas 
reikia ir tada nustoti apie 
tai kalbėjus.

Atrodo, kad nieko nėra 
lengvesnio kaip protestuoti, 
ypač, kad bandvmas nepa- 

Isisekė. Jei bandvmas būtų 
pavykęs, daugelis tu, kurie 
dabar piktinasi dėl “kišimo-

ANDRIUS VALUCKAS

kius milžiniškus derlius ku- 
pirkęs didelius sėklos kie
kius, Įsakė kukurūzus au-
ginti beveik visuose SSSR rai padavvta, viena? šaItoio, 
kolchozuose. Tuo but u jis kar0 klausimas , „aIe 
panoro pavyti ir pralenkti "

• •• • SI 1

pažangos technikoje ir mok- Dabar 
sle kasdieninės d u o n os nikos 
klausimas yra amžino neda- sugrįžo 

Įtekliaus ženkle. Kada JAV vos
grupės ir buvo pasirengusios sukilti prieš valdžią. Castro neg-ali išspręsti maisto pro- kodėl kolchozninkai nepa 
milicija masiniais areštais visokius bandymus sutrukdė dūktų perviršiaus, tai SSSR gamina pakankamai žemės 
ir “grįžusieji” emigrantai jokios pagalbos vietoje nesusi- piliečiai migdomi duoni- ūkio produktų. Atsakymas 
laukė. Masiniai areštai ir gal neužtenkamas pasiruošimas niais penkmečių ir dešimt- yra aiškus — panaikinkite 
sutrukdė sukilimą, todėl Įsiveržėliai paliko be paramos mečių pažadais. Kokios kolchozus ir maisto bus per- 
ir prieš daug kartų stipresnę jėgą pralaimėjo. priežastys, kurios kliudo teklius, bet to nedali pada-

Amerikos karo pajėgos Įsiveržime Į Kubą nedalyva- ShSR žemės ūkio pažangai, ryti omunizmo avat os, 
vo, bet be Amerikos pagalbos Kubos politiniai emigran
tai nebūtų galėję daiyti savo bandymo. Todėl ir Ameri
ka pralaimėjo Kubos paplūdimiuose, nes jos ginklai, pa
tarimai, instruktoriai ir. bendrai, pritarimas buvo politi
nių emigrantų pusėje ir kai šie pralaimėjo, tai pralaimėjo 
ir jų rėmėjai. Pralaimėjo re kovos lauke, bet propagan- 
ros imtynėse ir nukentėjo kiek Amerikos prestižas. Vi-

Kodėl SSSR žemės 
ūkis nega luoja

lis griebėsi ginklų ir sker
džia savo valdytojus be jo
kio gailesčio. Portugalai ten 
skubina siųsti savo kariuo
menę, bet viskas rodo, jog 
ten prasidėjo naujas Alžeri
jos karas. Kraštas didžiulis, 
vietomis retai apgyventas, 
turi ilgiausią sieną su dabar 
nepriklausoma, nors dar ir 
resusitupėjusia Kongo res
publika, kaip išnakinti to
kiose salvgose “maištinin
kus”?

Jungtinės Tautos “pata
rė” portugalams vykdyti re
formas Angoloje ir Mozam
bike, bet ir tas patarimas 
atrodo pavėlavęs ir portu
galai nelabai ji prie širdies 
ima. O tuo tarpu karas ple
čiasi ir Afrikos čiabuviai

kaimyno vidaus reika- >u kalba n<:bf a>’.ie refor- 
mas, bet nori daugiau . . .lūs, pirmieji sakytų: “Ot ge-

Revizija “žyvatų šventųjų”
isspęstas. , . _ i Vatikane atsirado nenuo-

Atrodo, kad po nralaimė- rarniJ. kurie pradėjo knai-Nežiūrint Sovietų Rusijos pakeista valstiečių ūkiu. Ameriką, išbandytų ir ūžti

Kas vieniems tinka, netinka 
kitiems

vvriausvbė, kai ieškos bū
du su Kuba vienu ar kitu 
būdu baigti nenormalinę 
padėti.

Kiekvienas augalas rei- <
kalauja tam tikro klimato, v-j Aus
tam tikros dirvos. Pagalios
kukurūzas, arba indėniški Prancūzija turi vėl nau

ji raštą ir puskvailio Lenino kviečiai, auginamas ne viso- fe karišką sąmokslą Alže- 
raštus. Chiuščiovas nors —rr’•

nes tai būtų prieš jų šventą-

Pati svtrbiausia ir pagrin
dinė žemės ūkio . negalavi- 
mi priežastis yra kolchozai.
Ūkininkai puikiai pažįsta 
savo žemės sklypą, žino, ka
da sėti ir kada piauti, kokie

pasmerkė kai kuriuos Sta
lino veiksmus, bet nesuge
bėjo atsikratyti Sta lino 
klaidingos žemės ūkio poli
tikos, nes to neleidžia ko
munizmo doktrina.

kokiais suktais būdais Įsi- 
piršo i šventuosius, daro 
stebuklus, imasi būti patro
nais jokios teisės neturėda
mi tą daiyti. Vatikanas to
kius stato “i vietą.”

Tokia “nelaimė” ištiko šv. 
Filomeną, apie kurią Lie-

rus nuo Ohio—iki Kansas Vdinti generolai pasiskel- «kni7delėmi<5 Ki
ir Nebraska apimant Iowa bė to krašto prancūziškumo J- sa ,iai? elemj^. Ki- 
Illinois Indiana MinnXo^ ^tojais, areštavo prezi- re;kalas “ -
Illinois, įncnana. .vnnneso- •--------- ’ ------ --------- t„ t-h' coriocta Nebraska Missouri Mis- dento de Gaulle pastatytus Tai -ena- -ventasK,ta, Nebraska, Missouri. vaI(]ininkus ; bflt; Anglijos patronas narsus

nežino, ka jie toliau karzygis o dabar Vatikanas 
sako, kad jis jokio

sur girdisi balsai, kad Amerika padarė klaidą kišdamasi ((a sėti ir kada piauti, kokie 1111111121110 ūOKtnna. sissippi, iš dalies Ohio, Mi-
Į Kubos vidaus kovas, o kai kas sako—padarė klaidą, augalai geriausiai tinka jo Chruščiovas supranta, chigan, Kansas valstijas. ratYs
kad su neužtenkama jėga bandė padaryti Kuboje per- žemei, jis myli tą savo že- ^^iKkl^Št Trimta ...Di,?a.tose valstijose yra ' indžio 22 ,1. kariškas
versmą. Kritikos nesigaili nei ‘nesikišimo salininkai, mę. nes jaučiasi esąs pilnu aaug aisnmę., oeiųiimų ^imtinai gera, savotiškas -„vuimoe ilgini
nei Castro priešai, kurie mano. kad politinių emigran- šeimininku. TtoHngomfe ° priemJiS’- Rusiia tai.P Pat trečias iš eilės. 1958 metais
tų Įsiveržimą reikėjo paremti tokia jėga, kuri būtų ūžti- Kolchozninkas priešinga. * . . . ‘ J ... tun juodzem.o. bet jis yra, . .. mis: naujais pasėlių piotai.-, k.- v.dirba nenoromis, nes iš savo , ,__ - . ___■ kitok

. toks sukilimas grąžino prie
auivuiuz,u ui iv cistiniu «*uui- .. r> rŪH1€-s' .aiP tai valdžios generolą de Gaulle, 

Kaip tik pasigirdo pirmieji šūviai Kubos paplūdi- ; patyrimo žiro, kad didesnė niTnn ir vadovv- P‘.ooe Ku^Jos mokslininkai, kuris (greitu laiku likvidavo
krinusi laimėjimą!

smako’
nenudūrė ir todėl gali būti 
tik trečios lūšies pusšventis, 
o ne pii-maeilis stebuklada
ris! Toks Vatikano nuo
sprendis tikrai yra žiauius 
visiems Jurgiams, visiems 
šv. Jurgio kavalieriams ir

pirmieji šūviai kupos paplucii- i patyrimu zinu, nau didesnė _:_u kiicbozu vadovv- i1’.0*^ Rusijos mokslininkai,
politinė kova “šaltojo karo“ fron-.derliaus dalis vistiek supus bfe akeitimais_ Nej viena "f^nka ZSiiber praRcūzl» impeii- . . A ... .

laukuose, o jeigu nesupus. ,u *4emoniu nžra ^vaime Dokl“į?Je' ', Gh"• ją” ir dabar eina prie Aižė- vlEal Ą’??1,Jai- 
tai tą derlių paim? Maskva bj a tam tikroje sąlygose ^ams m ,.jjos kiausjmo sprendimo. . Kadaise mano mėgiama
arba derlių suės milžiniškas jo^a]i būti net ^botai nau- ?UPI- ^ juodžemis tun Kitas sukįIimas buvo per_ skaitymo knyga buvo Petro 
kolchozų biurokratų apara- Jdinf0?* bet ju reikšmė aiš- nai metais, bet jis pasibaigė Gyvenimai sven_

miuose, tuoj iškilo ir 
te. Vengrų skerdikas Chruščiovas pradėjo šaukti prieš 
Amerikos kišimąsi Į Kubos “vidaus reikalus.” Jungtinėse
Tautose irgi prasidėjo debatai dėl Kubos Įvykių. Kubos 
vyriausybė kaltino Washingtoną, kad jis suorganizavęs 
“samdinių ir išdavikų” gaujas užpulti niekuo nekaltą, ma
žutę tautą. . . Garsiai kalbantieji Kubos valdovai, kurie 
atvirai giriasi padegsią visą Pietų ir Centralinę Ameriką, 
susidūrę su pavoju pasidarė mažiukai, niekuo dėti avinė
liai, kuriuos imperializmo slibinas rengiasi praryti. . .

Ypatingai veidmainiškai dėl Kubos kalbėjo Maskvos 
valdovai, kurie iš silpnesnių tautų pavergimo padarė sa
vo mėgiamiausią sportą ir pelno šaltini. Jų pravadyrius 
Chruščiovas net pasišovė mokyti Amerikos prezidentą, 
kad reikią gerbti tarptautinę teisę ir mažųjų tautų nepri- į 
klausomybę! Skaitant jo laiškus prezidentui Kennedy, j

tas—viršininkai, partiečiai, . . .
. • • « • m • ••« • I’v * "Ivraštininkai, sąskaitininkai. 1 

brigadininkai ir sargai, ku- piė<inįu derliu 
re nei sėja nei piauna, o pui
kiai gyvena. Didžiausi naujų plėšinių

Stalinas ž i a uriausiomis plotai Sibire, Kazachstane

vejai nunese

podirvį ir yra labai klastin-." pmi ir"tik iicHm-ino ^J11-” Kiek ten visokiu čud-
gas sausroms, nes nuo di-^enel.0,0 d‘ Gaulk ;.al’džia°.nu istorijų surašria! Vėliau 
dėsnių sausiu derliai labai; nonų,- Vovinri arabu Tūkstantis ir viena

priemonėmis suvarė ūkinin
kus Į kolchozus, milionus jų 
išmarino badu, o Chruščio
vas toliau gilina komunisti
nę politiką kolchozuose, 
nors ji jau seniai bankruta
vo Seniau kolchozninkai tu-

gali sau Įsivaizduoti tą besišypsanti satyrą, kaip jis veid- ,.gj0 asmeninius sklypus, 
mainiškas frazes žarsto ir pats sau per pilvą tekšnoja.! daržus, kur galėjo auginti 
Vienok šį kaitą, tegu Nikita ir daro visokių Įspėjimų, bet daržoves sau ir pašarą kiau 
apie raketų lietų virš Amerikos jis neužsimena, nors prieš
metus laiko jis savo raketas barškino dėl Kubos. Prezi
dentas Kennedy Į rusų neširdingus žodžius atsiliepė, kad 
protestai ir rėkavimai, tų, kurie Budapešto gatves patvin- 
dė laisvės kovotojų krauju, neturės jokio svorio nustatant 
Amerikos politiką santykiuose su Kuba.

Vienas nepasisekimas Kubos paplūdimiuose Kubos 
klausimą mažai tepakeičia. Triukšmas dėl “Įsiveržimo” Rklypeiiuose užaugintus 
aprims, JT organizacijos debatai išgaruos, Chruščiovo proHuktus parduoti valdžios 
veidmainingi laiškai greit bus pakeisti kitais, panašiai supirkimo punktams val- 
veidmainingais jo laiškais, o Kubos skaudulys paliks ir džios nustatytomis kaino- 
su juo teks kas nors daryti. Iš prezidento J. F. Kennedy mis. Aišku, kad tas potvar- 
pasisakymų galima spėti, kad vėl bus bandoma paveikti kis nepaskatins kolchoznin- 
Amerikos respublikas, kad bendromis jėgomis tas skau- kų gaminti daugiau žemės 
dūlys būtų pašalintas. Bet jei bendro fronto nepasiseks ūkio produktu savo daržuo- 
sudaryti, teks ieškoti kitokių priemonių Maskvos agentu- ,se produktų-rinkoje su-
rą is Amerikos pašonio pašalinti. Ir tų priemonių atsiras. ma2e. 
Turės atsirasti nes Kuba nėra Vengrijos lygumoje, bet ,ant? * “tShnita
labai artimas kaimynas, o Castro nėra dabar madon je- įro(Jė jog baudžiauninko 
juaio neutralumo šalininkas, bet labai aktingas Maskvos atsilikęs, tai bau-
amalaviris. džiava buvo panaikinta ir

ir Volgos srityse buvo užsė
ti Chruščiovo nurodymais 
iš anksto skaičiuojant kiek 
milionų pūdų grūdų bus iš-

Dabar jau trečias kariuo-1 
menės sukilimas prieš Pa

auginimui di-jryžiaus vyriausybę. Kuo jisiY:~o’~ .------ -* ---- i'”’.''
dėlės reikšmės turi klimatas, baigsis? Generolo de Gaulle °aoar- iei man outu leista,

nukenčia.
Kukurūzo

naktis'
1 Skargos

nukonkuravo P. 
stomli veikalą, o

oro sąlygos, šiltų dienų ir vyriausybė sako, kad maiš-
lietaus pasiskirstymas, vė
lyvos ir ankstyvos šalnos. 
Geriausiose kukuiūzo val-

kulta ir kiek duonos bus pa- - stijose augalas turi 158-185 
Bet pirmutinės dienas vegetacijos (augi-gaminta, 

sausros tą visą planą paver
tė niekais, nes neišdirbta, 
be puvenų žemė buvo vėjo 
išnešta Į padanges ir ne tik 
kad tas derlius žuvo, bet 
dar dulkių debesys apnai-

lei, karvei, ar ožkai. Tuose 
daržuose jie užaugindavo 
maisto savo šeimai ir dar j kino derlių K&ukaze ir pie 
parduodavo juodai rinkai tų Ukrainoje, o dulkių de
juodosios rinkos kainomis. 
Dabar kolchozninkai nega
ilės betarpiai parduoti juo-

besys pasiekė net Rumuniją 
ir Bulgariją. Nusiųsti i plė
šinių sritis komjaunimo na

dai rinkai, o turės privačiuo- riai neišlaikė ir didesnė jų 
- - -- - - dalis išbėgiojo. Kad taip at

sitiks, žinojo kiekvienas Ru
sijos agronomas, kiekvienas 
Rusijos ūkininkas, bet jie 
negalėjo nieko pasakvti 
prieš diktatoriaus valią ir 
norą, o kada nepasisekė, 
tai diktatorius apkaltino ne 
save, o tuos vargšus žemės 
ūkio specialistus. . .

Kada Chruščiovas lankė
si Amerikoje, tai jis pama-! 0 nesimesti 
tė puikius kukurūzų (cor- 
nų) laukus ir sužinojo, ko- 
kurūzai duoda. Tuoj pat už-

pasiūlyčiau visą P. Skargos 
knygą perleisti per reviziją 
ir neabejoju, kad ten atsi
rastu tuzinų tuzinai Jurgių 
ir Filomenu.

Ta pasakius, visgi gaila 
skirtis su narsiu didvyriu šv. 
Jurgiu. Įsivaizduokite, kad

tui vadovaujantieji genero
lai bus atiduoti teisti kariš
kam teismui, kur jiems gre
sia mirties bausmė. Bet se
ni generolai mano kitaip ir 
tikisi matyti teisiamųjų suo
le generolą de Gaulle ir jo!?u,i 
vyriausybę. Aišku, teisme s 
atsidurs tie, kurie pralaimės 
ir, atrodo, kad gen. de Gaul
le neturėtų pralaimėti, nes 
ji šiuo tarpu veik visa Pran
cūzija remia.

Alžerija. mišraus gyven- Gagarina* laimėja 
toju kolonija, ir kolonializ-! govietu lakūnas Jurij Ga
rniui mirštant, nesiduoda Ii- ęrarin keliavo erdvėje aplink 
kviduojama. Keturi genero- ^emę jr nusileidęs žemyn su
lai negalėtų taip lengvai snaukė iš diktatorių malo- 
perversmus daryti, jei Al- ngg—jarn buvo duotas ketu- 
žerijos prancūzuose nebūtų nų kambarių butas, vietoj 
rimtos baimės patekti Į ara- turėto dvieju kambarių! 
ibų valdžią ir paragauti per- Laimėjimas nemažas. Bet 

niškus. bet vistiek pakan- sekiojamos mažumos malo- man truputi sarmata, kad

mo) periodo, nes vėliausios 
šalnos būna balandžio vidu
ryje, o rudeni pirmos šalnos 
nepasirodo iki spalio mėne
sio vidurio. Be to, lietaus ir 
saulėtų dienų pasiskirsty
mas yra pakankamas to au
galo augimui ir grūdo išmo
kimui.

Tiesa, kukuiūzas augina
mas ir Kanadoje. Ontario 
provincijoje, bet tik specia
liai išvestos kukurūzo veis
lės, kurios tereikalauja apie 
pusę virš minėto vegetaci
jos periodo. Nors jų derliai 
kiek menkesni už ameriko-

nors imtu ir “Įrodytų,” 
jog Don Kichotas malūnų 
neatakavo, “belaisviu” ne- 
laisvino ir Dulcinėjos ne
mylėjo. Ar nebūtų gaila?

kami. Tą patį turėjo pada- numų. 
ryti ir Rusijos specialistai— <
per daugeli metų kantriai ir Naujas frontas kolonijose 
rūpestingai išauginti sau Jun^inžm9 Tautoms 
tinkamas kukuruzo veisles.

i snekuliatvviai tvarkant Kongo koloniją, 
* Y* 1 £a]ja Kongo atsidarė naujas

i 7 « i kolonialinio karo frontas— (Nukelta i 7-ą pusi.)
portugalų Angoloje. Neziu-

aš, erdvėje neskraidęs že
miškas vabalas jau seniai 
gyvenu keturių kambarių 
bute ir jokiam Nikitai už tai 
neturiu dėkavoti, tik šeimi
ninkui nuomą turiu užmo
kėti.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAI1*) RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Draudimas nuo figos
Dabartinė vyriausybė pa- jau taip sustingo senų žmo- 

sižadėjo išleisti Įstatymą, nių smegenys, kad nebepa- 
pagal kuri žmonės virš 65 jėgia pasijudinti? . . O gal 
metų gautų nemokamą gy- jie tiek daug pinigų 
dymą ligos atveju. Kol kas kad sako: “tuščia jų 
toks Įstatymas dar nėra iš- krausto.”
leistas. Iš vienos pusės vy- Dabar via vyriausybės 
riausybės nariai užimti kito- pasižadėjimas tokį Įstatymą 
mis problemomis, iš antros išleisti, ko anksčiau nebuvo, 
pusės kongreso ir senato re- Tai kodėl neparemti tokio 
publikonai ir pietiniai de- vyriausybės sumanymo, ku- 
mokratai jungiasi užkirsti ris apsaugos mūsų sveikatą 
kelią tokiam įstatymui. Ir ir sutaupąs? Juk menkas 
privatinės draudimo kom- malonumas pasilikti ant 
panijos daro visokias pas- “vaikų loskos” (jei kas jų 
tangas Įrodyti, kad jos sa- turi), kai sutaupos pasibai- 
vanoriškai gali visus ap- gia.

Nedarbo pašalpas mokan
ti Įstaiga primena visiems, 
kuriems ta pašalpa pratęsta, 
laikytis tokios pat tvarkos, 
kaip iki šiol, tai yia ateiti į 
įstaigą tomis pačiomis; die- 

. nomis kaip iki šiol, būtent 
tun’' kieno socialinio draudimo 

kortelė baigia si numeriu 0 
ar 1—pirmadieni, numeriu 
2 ir 3—antradienį, numeriu

WORCESTERIO NAUJIEMS

drausti.
Neseniai laikraščiuose pa-

Valstijos malonė irgi tur
būt nieko nevilioja. Tačiau

sirodė • vienos draudimo niekas nieko nedaro. Visi 
kompanijos skelbimai, kad atrodo sustingę. Net “Kelei

vio” skaitytojai tyli lyg ža
do netekę. Jei Įstatymas ap
drausti nuo ligos senesnius 
žmones visiškai bus palaido
tas, tai bus ne vien kitų kal
tė, bet ir mūsų pačių. Aš la
bai norėčiau, kad daugiau 

tuo opiu

iki tam tikro laiko jie ap 
draus nuo ligos visus, kas 
nori virš 65 metų. Bet kokio
mis sąlygomis?

Kompanija nori gauti 
draudimo mokesčio $90 per 
metus. Pirmus $500 susir- , Dasisakvtu gęs pats turės užmokėti. Po 1^lausiImu; * -

to draudimo kompanija mo
kės už gydymą iki $5,000;! 
o po to ji nustos mokėti. Jei, 
dar ilgiau sirgsi, tai jau tavo 
bėda. Matyli, kad tas drau
dimo kompanijai gali apsi
mokėti, nes ji siuntinėja lai
škus ir prašo surašyti žmo-

A. Sveikas

GARDNER, MASS.

4 ir 5—trečiadieni, numeriu ' 
6 ir 7— ketvirtadienį, nu 
meriu 8 ir 9—penktadienį, i 
Nesilaikantieji tos tvarkos i 
tik sau ii- Įstaigai laiką su
gaišins.

Blogai, kad tokioj turtin
goj Amerikoj daugybė žmo
nių gauna eilėse šalti norė
dami gauti šiltos sriubos. 
Kokia padėtis tų, kurie ne
turi teisės gauti nedarbo pa
šalpos? O ir pašalpa tokia, 
kad tik nuo bado apsiginti. 
Suvargusį žmogų lengviau 
ir ligos užpuola. Kas daryli 
susirgus, jei iki šiol nėra so
cialinio draudimo ligoje?

Turčiai tų klausimų ne
nori suprasti ir stengiasi su
kliudyti kiekvieną geią su
manymą tokiems klausi
mams išspręsti.

M. L. B.

CLEVELAND, OHIO

Mirštame
Mirė Elzbieta Damušytė-

nių sąrašus, kurie norėtų -Rimkienė, 78 metų am- 
joje apsidrausti. Už sura- žiaus> čia išgyvenusi apie 
šytus į tą sąrašą žmones ji 45 metus. Paliko liūdintys 
siūlo-surašiusiems sumokėti vyras ir duktė, 
po $1.75 už “dūšią.” Be to, . Balandžio 13 d. mirė gi- 
komoaniia nurodo, kad ii ^os senatvės sulaukusi Te-

VINCAS AUSUKAITIS 1891. V. 4 — 1961. III. 30.

virtas Ausukaitis su savo anūkais Kalifornijoje.

Balandžio 9 d. susirinki
me nubalsuota kita vieta. 

Draugija Seniems Žmo- *eta &eia» bet dai nežinia, 
nėms Gelbėti gegužės 21 d. ar ten ima ^u' svaigino- 
1 vai. p. p. rengia banketą °
—pietus Vytauto Parko ati
darymo proga. Į banketą 
kviečiami Mass. valstijos 
seimelio atstovas V. Pigaga, 
burmistras James D. O’Bri-

Banketas Vytauto Parką 
atidarant

tas Klubui būtina.

Keršis gavo iš Lietuvos 
nemalonią žinią

Pranas Keršis gavo iš
en, šerifas W. J. Bennet ir Lietuvos telegrama praneši- 
Aubum miestelio valdybos mą, kad Darsūnišky mirė 
nariai. jo žmonos motina Grabaus-

Šeimininkaus Ona Joslin- kienė. Šalia IVorcesterio ap
-Gataveckaitė, B. žekaitie- 

___________________________ nė, Ona Rakauskienė, A.
Novosiacky, Dambrauskai- 

m. ir beveik visą laiką gy- tė, joms padės Ignas Piga- 
veno Nevv Havęn, Conn. ga, K. Litvaitis, J. Kiasins- 

1916 m. jis vedė Marijo- kas, Vincas Mitrikas, P. 
ną Balnasiūtę, išaugino 3 Kraunelis ir kt.

Skaudi nelaimė ištiko dukteris, kurios gerai kai
Vinco Ausukaičio šeimą, ba lietuviškai.

SAN JOSE, CALIF.

Žuvo V. Ausukaitis

C h iru šventė
Kovo 30 d. Vincas Ausukai-i Velionis buvo senas Rė
tis nutarė važiuoti Į San leivio skaitytojas ir bendra- 
Cruz, apie 35 mylias nuo

sigyvenęs ūkininkauja ios 
sūnus Antanas Grabauskas, 
kurio sūnus Drąsutis yra ge
ras sportininkas.

Vis miršta
Pansaeola, Fla., mirė 

daug metu Worcestery gy
venęs Andrius Skibauskas,

Magdalena ir Aleksand- palaidotas š. Jonn kapuose, 
ras Chirai minėjo savo ve-t Mirė daug metu vertęsis

darbis, yra nemažai rasi-jdybinio gyvenimo 45 metų^emės ūkiu Petra> Baravy- 
nėjęs žinių žinelių iš savo sukakti. Jai atžymėti jų kas, Vincas Grųas-Grigo- 
gyvenamos apylinkės. Ve- dukterys su savo vyrais su- njs? kurio žmona 
lionis vertėsi namų statyba rengė jiems gražią puotą. • savaičių anksčia 
iki 1959 m. Išėjęs Į pensiją Chiių žentas Juozas Za-

Nuvažiavęs ant to tilto, nutarė su dviem žentais ap- i periackas gražiai griežia 
Vincas išėmė meškeres, iš-1 sigyventi Kalifornijoje ir smuiku, yra buvęs Lietuvių

namų, žuvauti ant tilto, ku
ris yra apie pusę mylios iš
sikišęs i jūrą. Kartu važiavo 
žmona, ir duktė su vaikais.

.savaičių 
[mas Zakarauskas.

n .rė porą 
anksčiau, ir Ado-

Kitos naujienos
lipo visi bendrakeleiviai, o čia ramiai baigti savo am- Klubo 

metus, 
žiai kalba

direktorių kelerius

Bendruomenės kandidatai
L. Bendruomenės 3-sios 

(Vidurio) Apygardos Tary
bos kandidatai yra šie as
menys :
1. Bachunas Juozas, 68 m. 
ūkinink a s : 2. Barzdukas

Pranas P. Statkus baigė 
čia gimęs, bet gia- aviacijos kurnąs oro
.. ll®ta\lskai- pajėgu sto' .klo.e M ississip- 

Svecias iš yietuvos nj Val?tliotc ir išsiųstas i 
Čia pas broli Jurgi Ivas- .Turkiją/

jis pats mėgino pastatyti • žiu: Deja, neilgai jam teko 
automobili skersai tilto, ramiu gyvenimu pasidžiaug 
kaip ir kiti automobiliai bu- ti.
vo sustatyti. Tuo metu jį | Palaidotas balandžio 3 d.
ištiko širdies smūgis, ir ne- Paliko liūdinčios: žmona, ką viešėjo ka tik iš Lietu-i
vairuojamas auto mobilis trys dukterys—N. Chase, v’os atvykęs A. Ivaška, 82
nėrė Į vandenį iš 60 pėdų Del Marak su šeima, visi metų amžiaus. Pora savai- vjeto<;
aukščio. San Jose, Hellen Kašėta su čių pabuvęs išvyko i Chica-;7ac,-1-O£. V5-,

Po 10 minučių Vincas bu- šeima New Haven, Conn ir pas vaikus nuolat apsi- 
vo ištraukus iš vandens, dvi seserys Floridoje. gyventi. į C1 k

Į Charles 2’Lkus paskirtas 
<’1 organi-

|7acijos viršū ■'•n* u.

_____________ _ _ ~ Stasys, 54 m., mokytojas; bet jau negyvas. Pašauktas Ilsėkis, mielas Vincai,į Jis pasakojo apie sunkų flept3 niara
negalėsianti panaikinti tų odora Arasimavičiūtė-Ra- 3. Jankus Jurgis, 54 m., ra- gydytojas pareiškė, kad jis saulėtos Kalifornijos žeme-į gyvenimą Lietuvoje, ypatin-! tre^ia , Jra 
draudimų individualiniai, palevičienė, gimusi Panevė- šytojas; 4. Kamantas Vy- jau buvo miręs dar į vande- Tavo draugai, nie-jgai kolchozuose. ! įa mokriui t sti
bet, jei panorės, galės visus Gardnery išgyvenusi 60 tautas, 31 m., inžinierius; nj nenukritęs.
tokius draudimus panaikinti met^- Liko du sūnūs dakta- 5. Kamėnas Eduardas, 55 Velionis Vincas gimė Jur-

kada
Tavo

-»b
Lrie;ūtė

stil
iau 

tipendi-

visoj valstijoj. Taigi, išeina, rai ir duktė, 
kad surinks po $90.00, už- Velykų metu 
mokės surašinėtojams po
$1.75, o paskui, jei norės.

Chicagoje 
mirė Veronika Stasiukelytė- 
Kučinskienė, ilgus metus

galės visus draudimus toj (Gardneryje turėjusi laido- 
valstijoj panaikinti. Tai į ^vių koplyčią. Vyrui mirus, 
koks čia draudimas? . . p* išsikėlė Į Chicagą. Velio-

Senesni žmonės daugiau !nė ..15i.lusi * čedasM 
serga. Bet jie daugiau irsu-įPar’’ Bokiskio apskr. 
taupų turi. Tas sutaupąs iš Garniškis
jų išspausti yra labai daug
norinčiu. Iš draudimo kom
panijų ir iš daugelio dakta
rų yra stiprus pasipriešini-1 R. . ...
mas valstybiniam draudi-l
mui nuo ligos. Tačiau patys! Nuo vasario 15 d. iki ko- 
žmonės kalti, kad per ma-.vo 15 d. bedarbių skaičius 
žai tesirūpina paremti šitą padidėjo 3,000. Kovo 15 d. 
svarbų įstatvmą apdrausti M ichigano valstijoje be dar- 
žmones nuo ligos. Turėtume į bo buvo 417,000 žmonių, iš 
neklausyti visokių kvailų!jų vien Detroite 210,000. 
gąsdinimų apie “socializuo-; Daugumai jų jau pasibaigė

DETROIT, MICH.

tą mediciną,” turėtume gy
vai raginti savo kongres- 
monus ir senatorius, kad

nedarbo pašalpa. Gerai dar, 
kad jiems ta pašalpa pra
tęsta 13 savaičių. Bet ir tos

m., biznierius; 6. Karpius 
Kazys, 65 m., žurnalistas; 
7. Mikšys Povilas, 53 m., 
teisininkas; 8. Mikulskis Al
fonsas, 51 m., muzikas diri
gentas; 9. Nasvytis Algir
das, 50 m., daktaras inžinie
rius; 10. Nasvytis Steponas, 
77 m., provizorius; 11. Pec- 
kus Zigmas, 58 m., tamau- 
ojas;12. Ramanauskas Vla

das, 45 m., med. gydytojas; 
13. Raulinaitis Vytautas, 43 
m., dailininkas; 14. Staniu- 
is Česlovas, 54 m., dipi. in

žinierius; 15. Žilionis Juo
zas, 53 m., mokytojas;
16. Žiurys Pijus J., 67 m., 
chemijos inžinierius.

Visi iš Clevelando, išsky
rus Bachuną iš Sodus, Mich. 
ir Jankų iš Rochester, N. Y. 

MIAMI, FLA.

barke 1891 m. gegužės 4 d., užuojautą.
į Ameriką atvažiavo 1911

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Tavęs neužmirsime, 
artimiesiems reiškiu

Stasys Eismontas

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

‘Keleivio’’ administraci-

Vir dar neaišku, kame 
turėsime Klubo namą

Lietuvių Piliečiu Klubo 
visuotinis susirinkimas jau 

; pernai pavasari buvo nubal
savęs, kame statyti nauįus

Mechanikas Antanas ša- 
lavieūis-Savage siunčiamas 
i Afrika dvąius gerus dirbti. 
Gegužės 24 d .s jau turi 
būti vietoie.

namus. bet dėl bažnyčios iri ,, ... .. _ ,
aplinkiniu gyventojų prote-1 , ’ en? Batelio

___ ________ nhoro koncertas busJurgis Gliaudą, ŠIKŠNO- ia prašo mieluiu skatytojų, stu ten neduodama leidimo -
SPARNiy SOSTAS, premi-; kurie keičia adresą, prane- svaigiesiems gėrimams par- d‘ Mažojoj

VPOU- 
Audito-

toks Įstatymas būtų išleistas, .savaitės greit praeis ir kas 
O ką mes darome? bus, jei per tą laiką padėtis

Galima sakyti, nieko. Ar nepagerės?

S AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Į Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
Į Amerikos. Joje apraioma:
i Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 

Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"; 
Įspūdžiai iš Kaliforr.ijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis.vyną.daro";
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs r..iškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: ju tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tetas valstijos turtai;Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. . x
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveiksiato.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadsray So. Boston 27, Maaa

Organizaccijos plečiasi
Kitur skundžiasi, kad or

ganizacijos silpnėja, o Flo
ridoje jos plečiasi. Žiūrė
kit, Miami Klubas jau ne- 
besutilpo senose patalpose, 
reikėjo jas plėsti. Ir ne tik 
išplėtė, bet ir geriau įrengė 
ir vis dar tobulina.

Klubas laimingas turėda 
mas toki dosnų jam nan 
kaip Praną Mockų.

Tampoje neseniai sukur
tas Balfo skyrius, girdėti, 
kad ten žada net “Floridos 
Žinias” leisti.

St. Petersburgo lietuviai 
taip pat kruta. Jie turi pa
vyzdingą chorą.

Lietuvė

juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$4.00.

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

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

Tas Knyga? galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Bostor. 
27. Mass.

SOPHIE BARČUS

šant naujaji adresą neuž- davinėti. Teko nuo tos vie- 
miršti parašyti ir seną)). ItOS atsisakyti. J. Krasinskas

Pora skruzdėlių su savo įpė
diniais per metus sunaikina 
.apie 120 milionų vabzdžių ir 150I tūkstančių vikšrų.

RADIJO VALANDA 
Visos progra m o-i iš WOPA, 

1490 kil. AM 102-7 FM 
Ka««<lien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 eal. ryto. 

šeštadieni ir aekmadi-nj
nuo R-30 iki 9:30 vai. ryto 

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

7159 S. MAPI.EWOQp AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

i!
I

p -Jei-Onė, ,ow
)i;ai H»Bi HW5!

Remember- only YOU can 
prevent forest fires!
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Šukiai gegužės 1-jai

Tarybų Sąjungos Komu
nistu Partijos centro komi- 
teta- paskelbė 99 šūkius ge
gužės pirmajai. Tik juos ir 
tegalima spaudoje, kalbose 
ir visur kitur skelbti.

Pirmosios okupacijos me
tu ir kai kurie komunistai 
nežinojo, kad net toki 
mažmoži kokius šūkius ta ar 
kita proga vartoti, nustato 
Maskva, todėl buvo patys 
pradėję savus kurti, bet tuoj 
buvo “i vietą pastatyti,” pa
sakyta, kad tai ne jų reika
las, kad šūkiai duoti iš Ma
skvos ir jų keisti ar naujų 
išgalvoti nedrįskite.

Juokingi “laimėjimai”

“Sovietskaja Litva” ba-
landžio 8 d. parašė net visos 
skilties straipsnį apie “dide
lį laimėjimą.”

Mat, Vilniuje elektros 
skaityklių fabriko valgyk
loje įvesta tokia tvarka, ko
kia yra šio krašto kafeteri- 
jose: Įėjęs pasiima talonėlį, 
su juo eini valgių išsirinkti, 
padavėjas talonėlyj atžymi 
paimtųjų valgių kainą, išei
damas sumoki kasininkui 
kiek pridera.

Straipsnio autorius V. Ža- 
liūnas, tos valgyklos vedė
jas. pasigirdamas pabrėžia, 
kad reikėjo nugalėti visokių 
kliūčių, kol tas “laimėji-

cius.
j Skyrių vedėjai: Planavimo 
—Michail Naumov, finansų 
—Pranas Idzelis. statybos- 
-architektūros—Vladislovas i 
Mikučionis, sveikatos — J 
Kazimieras Kavaliauskas, 
švietimo—Antanas Kazlau
skas, kultūros—Gediminas 
Samuolis, socialinio aprūpi
nimo—Albertas Dombro\v- 
skis, kapitalinės statybos— 
Leonas Vitkevičius, gyvena
mojo ir negyvenamojo ploto 
apyskaitos ir paskirstymo— 
Elena Konovoleva, bendro
jo—Boris Gordon, civilinės 
metrikacijos—Valerija Sa- 
mukienė, vietinio ūkio—Va- 
lentin Iljin, dujofikavimo— 
Sumuel Šinder, prekybinių 
organizacijų—Vladas Paš
kevičius. milicijos—Stanis
lovas Stankus..

Žinoma, tikrieji miesto 
bosai yra komunistų parti
jos komitetas, kuris duoda 
visus svarbiausius nurody
mus kaip ir ką dirbti.

Nauja plieno liejykla
(E) Statoma Petrašiūnuo

se prie Kauno plieno liejy
kla būsianti stambiausia vi
same Pabaltijyj, tvirtina

mas” pasiektas. Į turbinoms,
Juokinga, o kartu ir liūd- šinoms ir t 

na. kad ret spaudoje ten 
gauna girtis tokiais “laimė
jimais.’’ Į Raketa iškelto į padanges

.... . , . . Įir iš ten sugrįžusio
Vilniaus tvarkytoja. kQllo Juryaus Gagarino

Vykdomo komiteto pirmi- garbei Maskvos Įsakymu 
ninkas (majoras) Jonas balandžio 14 d. buvo ir Vil- 
Vildžiūnas, jo pavaduoto- niuje iššauta 20 artilerijos 
jai: Jonas Smilgevičius, Kę- šūvių, miestas iliuminuotas, 
stutis Burkauskas, Aleksan- o miesto vykdomasis komi- 
dras Kiričenko ir Jonas Ga- tetas Jaunųjų Pionierių ga- 
dliauskas. Atsakingasis se- tvę pavadino Jurijaus Gaga- 
kretorius Viktoras Rinkevi- lino vardu.

IŠ VLIKO VEIKLIOS

DID21OJO ŽMOGŽUDŽIO KALTINTOJAS IR GYNĖJAI

Kairėj Izraelio vyr. prokuroras G. Hausn er, kuris kaltina daugybės žmonių žudiką 
naci Adolfą Eirhmaną. o vidury ir dešinėj vokiečių advokatai Servatius ir Wech- 
tenhruch. kurie Eichmaną gina. Izraelio t eismas nusprendė, kad jis yra kompete- 
t ingus spręsti Eichmano bylą. Advokatai tvirtino, kad Eichmaną turėtų teisti ki
tas teismas, o ne Izraelio, nes Izraelio dar nebuvo, kada Eichmanas siautėjo.

Žmonių šaudymai Lietuvoje
(E) Tuebingcne Vokieti- buvo galutinai pribaigti, 

joje prasidėjo byla prieš du Wiechertas jau 4 valandas 
buvusius SS ir gestapo vai- po vokiečių ižygiavimo atsi- 
dininkus, Richard YViechert radęs Tauragėje. Ir Schultz 
ir Bruno Schrutz. Tai, kaip prisipažino buvęs tą dieną 
žinoma, tąsa Limo bylos, j Tauragėje; jis prisipažino 
kur buvo narpliojami masi- 6-8 asmenų grupę varu nu

varęs iki sušaudymo duo-niai žmonių šaudymai Lie 
tuvos pasienyje 1941 me- bės. 
tais. Jau Limo bylos metu 
tų dviejų kaltinamųjų pa
vardės buvo minimos. Bet 
nebuvo žinoma, kur jie gy
vena. Tuo tarpu jie gyveno 
čia pat YVuertem berge, ir 
dargi savomis tikromis pa
vardėmis. Menas buvo te
chnikas Daimlerio - Benzo 
imonėje Sindelfingen, kitas. - • .
buvo mokesčių insĮ»ktoHU3irie turėjo būtj s^audvti 
Fre.bu.-Re, Bet speciali pro- Buvo didesnė dį
kuratura juos išaiškino ir

Jurbarke reikėjo kasti 
didesnę duobę

VViechert prisipažino da
lyvavęs masiniuose žmonių 
šaudymuose Jurbarke. Jo 
šefo Boehme įsakymu 30-40 
“kalinių” iškasę duobę, kuri 
tačiau pasirodžiusi per ma-

A. Eichmano bylos proga
ma ir H. Muellerio pavardė.
Šis kitų suimtus žydus ir ne 
tik žydus siųsdavo Lietuvon 
darbams ir žudymui. jįgimais.

jie nuo pereitų metų kalina
mi.

Ir vienas ir kitas stengėsi 
teisme savo pirmykščius pri
sipažinimus visai arba dali
nai paneigti. Jie teisinasi 
Hitlerio ir Himmlerio įsaky-

J. VLKS
Balandžio 11 d. Jeruzalėj Ateičiai buvo numatyta 

prasidėjo Adolfo Eichmano ^naikinti ar vergais paver- 
bylos nagrinėjimas. A. kitas tautas, nelei-
Eichman buvo Adolfo Hit- džiant joms daugintis. Tas 

Vilniaus radijas. Per metus lerio valios ir jo politikos pavojus grėsė pirmiausiai
ji duosianti 40,000 tonų vykdintojas. Jis techniškai Europos vytų tautoms. Hit-
plieno, vėliau dar daugiau, paruošė žydų naikinimą. ^er\° užsimojimai buvo di- ____
Kai kurie skyriai turės kon- Fagal jo tos žmogžudybos deli, jis r.oiėjo valdyti visą gulas,
vejerius. Fonnavimų sky- piana buvo sunaikinta Rele- žemės rutulį, o viešpatau-, _
riuose bus liejamos dalys tas milionų žydų. Jantl tauta turėJ° būti vokie'

čiai. Jo planai neišdegė.
Bet pereito karo metu ir

Teisiamasis nacis Adol
zemes ūkio 
t.

ma-

J. Gagarino gatvė Vilniuj

VLIKo telegramos didžiųjų 
valstybių vadams

Ryšium su pagyvėjusią 
diplomatine veikla ir di
džiųjų valstybių vadų vizi
tais pas JAV prezidentą J. 
F. Kennedy Vyriausiojo 
iJetuvos Išlaisvinimo Ko
miteto prezidiumas yra pa
siuntęs telegramas JAV 
prezidentui Kennedy, D. 
Britanijos ministerių pirmi
ninkui Macmillan'ui ir V. 
Vokietijos kancleriui Ade- 
nauer’iui.

Telegramose pra soma, 
kad svarstant Vakarų ir Ry
tų santykių klausimą ii" sie
kiant pastovios taikos suor
ganizavimo, nebūtų užmir
štas Lietuvos ir kitų paverg
tų Europos tautų reikalas. 
Neatstačius tų tautų laisvės 
ir nepriklausomybės, nėra 
įmanoma pastovi taika. 
Tautų apsisprendimo tei
tos vykdymas sudaro pasto
vius taikos pagrindą.

VLIKo pirmininkas pas 
ambasadorių Montini

VLiKo pirmininkas dr.

tap pat yra žuvęs.
Deja, Lietuvos pabaisa,

Lietuvos gyventojų medžio
tojas, “stribų” organizato
rius Serovas gyvas vaikšto 
ir kol kas nėra galimybės 
jam suruošti teismą, nes jis 
yra dar gyvuojančios Rytų 
diktatūros ramstis ir jos

PABRANGS LAIŠKAI 
Į UŽSIENį

Šaucly: Palangos
kopose

smėlio

bė. Egzekucija Jurbarke bu
vusi ypatingai žiauri, šau
domieji prie duobės buvo 
sušaudyti veidu i duobę. Vi
so sušaudyta 320 asmenų. 
Dar baisi detalė: Vaizdas 
sušaudymo vietoje Jurbarke 
buvęs toks baisus, kad poli
cijos batalionas atsisakęs 
šaudyme dalyvauti. Tuomet 
egzekuciją Įvykdę vieni ge
stapininkai. Šaudymų per
traukomis gestapininkai gė
rę degtinę.

Virbalyje žuvo 160-170 
Lietuvos piliečių

dar prieš ji ne vien žydai . - .. >• , , a .buvo naikinami. Štai Sali- fas Eichman yra tik vienas Nuo liepos 1 <1. teks bran
no pavedimu, kompanijos ® buvusios hitlerinės dikta- giau mokėt, siunčiant ais ileio 2 metru pločio ir 2 me 

- įgaliojimais Dzei žinskis. Ja- tūlos ramsčių. Ir jis nus.kal- kus j trateni. Paprastą lais- (

Ir vienas ir kitas nenei
gia, kad buvę Palangoje 
1941 m. birželio pabaigoje.
Jiedu, girdi, dalyvavę tik 
šaudymų aikštės atitvėrime.
Sušaudyta ta proga buvę
apie 100 asmenų. Egzekuci- iecherto vadovaujama 
jos komanda turėjusi apie j egzekucijos komanda 1942 
20 vyrų, kuriuos komanda- m- birželio ar liepos mėn. 
vęs Schutzpolizei leitenan- sušaudė 160-170 Lietuvos 
tas. Sušaudomieji buvę ve- piliečių Y irbalyje netoli
darni grupėmis po 7-10 iki miesto. Jo viršininkas jam 
duobės, kuri buvo 10 metrų pavedęs komandą dėl to, 

kad jis (YViechertas) turė-
nisn la- įgaliojimais Dzerzmskis, Ja- y : „ r . tru <rviio. Sušaudomieii tu- jęs stiprų balsą. Egzekucijosį-Ubų la- £ J t vien tik deš ž d ką pasiųsti į užsieni, įssky- u_f ou.auoornieji iu r r . *Saeanno goda, Jezovas, Berija, 8ei o-k f * rejo prie duobes sustoti vei- vykusios anot jo tvaikin-

Montini kalba, iškelianti 
mūsų pavergto krašto teisę 
į nepriklausomybę ir aki
vaizdžiai primenanti Sovie
tų Sąjungos grobuonišką 
politiką, iššaukė Sovietų

tuntu Kot-VJ Zk71I><MI --------

tęs prieš visą žmoniją.
Diktatūrinės 

sistema vra

nusikal. rus Kanadą ir Meksiką, 
kaštuos 11 centų (dabar 8

. centai). Jei laiškas svers 
santvai os daugjau kajp uncįją, tai už

.. Pį\anklausia k:ekviena papildomą unci- 
biais žmonių galvų medžio- įvairioms blogybėms reiks- • af • ‘ dajj reįkgg primo_
tojais buvo Serovas ir to- tis ir sudaro geras progas keti po 7 centus, (dabar rei- __ , . _ . ,
kiu pat žmogžudvbiu vvk- budeliams«avo darbais pa- kja primokėti 5 centus) I kas fodė (lar g>’v.vbės zenR- 

idintoju buvo vokiečiu Jae- įrodyti. Nėra tautos, kun Kanada ir Meksiką pasilie- buvo galutinai pnbaigia- 
ger, kuris suimtas 1959 m. savo neturėtų visoke- ka tas t\ats tarifas—4 centai mas “pasigailėjimo šūviu.”
birželio mėn. pats sau įvyk- rioPU nusikaltėlių. Tik ne už unJją ,IŠ pradžių VViechert ir
dė sprendimą — pasikorė. ^ui į1 ne visada jie gali iš- Atvirukai į visus kraštus, ,
Serovas iki šiol gyvas vaik- kilti ir net pasigrobti vai- i§skyrus Kanadą ir Meksi- 

dzią. Adolfas Eichmanas, ka ka^Uos 7 centai (dabar 
Kanadą ir Mek

siką pasilieka tas pats

vas ir kui nemažiau 
žudę žmonių, negu 
teisiamasis.

yra is- 
dabar

įiimtinuiS ■«* * ) *_1_1__ ?SKianaziai.

Lietuvoje tokiais stam-

du j šaudytojus. Po kiekvie- Sai ir 
nos salvės šaudomieji su- Čia ir kitose masinių šau- 
krisdavo i duobę, o kurie dymų vietose po egzekuci- 
liko prie duobės krašto, tuos buvo suruošta “puota” 
turėdavo sekančioji šaudo- su yalgiais ir stipriais geri
ngųjų grupė mesti i duobę, mais. Byla eis dar apie 3 

savaites.

scioja.
Adolfui Eich manui nepa

vyko išsisukti iš teismo. Tie- 
Sąjungos atstovų protestus įsa, hitlerizmo galiai žlugus, tatūra jo veiklai plačiai at- 
Romoje ir Jungtinėse Tau-Į jam. kaip daugeliui kitų, vėrė duris

kaip ir kiti į jį panašūs, tu
rėjo pilną galimybę pasiro
dyti kas esą. Hitlerinė dik- ia-!

Dar dvi bylos Vokietijoj
Balandžio 6 d. ir Kassely- 

Schultz gynės patys nešau- je prasidėjo byla prieš bu- 
bet paskiau vis dėlto vusį Schutzpolizei vyr. leite- 

bent dalinai prisipažino. nantą Franz Lechthaler 
VViechert prisipažino (70 metų) ir Willy Papen- 

taip pat, kad jau nuo 1938 kort (52 m.). Pastarasis dar 
metų dalyvavęs geštapinin- iki pereitų metų buvo poli- 
kų akcijose Sudėtų krašte, cijos vyr. komisaras Essene.

tose.

Pašnekėsis su amb. Fekini
Balandžio 12 d. dr. 

makas turėjo pasikalbėjimą 
su Libijos ambasadorių J. 
Tautose Fekini apie Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų

pavyko paspnikti į Argen
tiną, tada taip pat diktato- 

į riaus valdomą.

1 • Žydų saugumas
A. Eichmano pėdas ir jį su
čiupo—pavogė. Žydai ne
buvo tikri, kad Argentina 
išduos ta nusikaltėli žvdu

A. Eichmano teisėjais yra 
žydai ir tai visi trys kilę iš 
Vokietijos. Jų vienas net bu- 

suuodė vo Vokietijoje teisėju prieš 
Hitlerio Įsigalėjimą, bet ai
tas teismas pasirodys ne 
vien tik žydų teismu ir tei
siąs ne vien tik vokietį, ga-

klausimo iškėlimo Jungtinių , valstybės teisingumo orga- lėsime spręsti tik bylos na
Tautų organizacijoje.

VISKAS GREIČIAU

rams, todėl jį slapta pagro- grinėjimo metu.
bė. Kada A. Eichmanas 
vykdė savo nusikaltimus, 
tai žydų valstybės dar ne- 

Ibuv
nąDabar viskas greičiau 

vyksta. Šimtmečiai praėjo
nuo kuklių plaukiojimų pa- lies teisingumo organams, 
kraščiais iki Kolumbo kelio- kur jis nusikalto. Dabar A. 
nės; nuo kinietiškų vaikų Eichmanas teisiamas tos 
“pištalietų” iki turkų pa- valstybės teismo, kuri nau- 
trankų, kurios 1153 metais jai įsikūrusi, vėliau negu A. 
griovė Konstantinopolio šie
nas. kalstamą darbą.

Bet jau mažiau ne 25 me- 1 Žydai betgi nori patys teis
tai tepraėjo nuo Amerikos ti jų tautai tiek daug nusi

kaltusi kriminalistą. Dėl

rifas—3 centai.
Pabrangs ir laiškai oro, .. . T. , ,

paštu i Pietų ir Centrinę !’ask,au Klaipėdos krašte ir J.e abu kaltinami su savo 
, i •- kitur. lpolicijos daliniais Rytuose

dalyvavę masiniuose žmo-Ameriką. Dabar toks laiš
kas ten kaštuoja 10 centų, o 
nuo liepos 1 d. i Pietų Ame
riką kaštuos 15 centų, o į 
Centrinę Ameriką—13 cnt.

I Europą paliks tas pats 
tarifas už oro pašto laiškus 
—15 centų už pusę uncijos, 
bet Sovietų Sąjunga sulygi
nama su Azija ir todėl teks 
mokėti 25 centus. Taigi, ir 
į Lietuvą siunčiant laiškus 
oro paštu po liepos 1 d. teks 
lipdyti 25 centų pašto žen
klą.. Laiškams į Kanadą ir 
Į Meksiką lieka senas ta
rifas.

Atvirukai oro paštu pa
keliami iki 11 centų, tik į 
Kanadą ir Meksiką pasilie
ka kaip yra—10 centų.

Oro laiškai (air letters) 
taip pat pakeliami 1 centu 
—taigi bus 11 centų.

Gal būt pabrangs ir vie- 
kalėjimuose, kiti tardomi ir tos laiškai, jei kongresas 
dar ieškomi. Tarp tardomų- pritars paštu viršininko pa
jų ir jau ištardytų yra ir to- siūlymui imti už laišką ne 

bet 5 centus.

Kankinamųjų klyksmo 
Tilžėje negirdėjęs

K a 11 in a m asis Bruno 
Schulzt ilgus metus buvo 
aukštas Tilžės gestapo pa- 
ireigūnas, bet kai jį paklau-

nių šaudymuose, ypač Gudi
joje. Bet byloje minima ir 
Lietuva.

Didesnė byla prieš kalti
namuosius paruošta Auri- 
cho teismo. Byla prasideda

Iš šalies žiūrint, atrodo, 
kad būtų bešaliau, jei Eich- 

teismas vyktų pačio-, mano
•o. Argentina A. Eichma-ije Vokietijoje. Nėra pagrin- 
galėjo išduoti tik Vaka- do manyti, kad Vokietijoje

karo nusikaltėlius, buvusius 
Hitlerio niekšybių vykdin- 
tojus norima nuslėpti. To
kiems nusikaltėliams gau
dyti, jiems tardyti net yra 
sudaryta atskira prokuratū- 

Eichmanas vykdė savo nusi-Iros žinyba Ludwigsburgo 
mieste, kui i uoliai savo dar
bą dirba. Vieni jos išaiškin
ti nusikaltėliai jau laikomi

rų Vokietijai, tai yra tos ša-

lėktuvų tėvo Orville YVright kaitusi kriminalistą. Dėl to 
A. Trimakas neseniai buvo kuklaus pakilimo į orą ir ki- tenka pasakyti, kad hitleri- 
p> įimtas Italijos ambasado- to amerikiečio Lindbergho nė diktatūra ne vien tik žy-
jaus prie Jungtinių Tautų drąsaus skridimo per Atlan- dus naikino. Ji naikino ir kių, kurie turėjo ryšių su 4, 
Caetano Montini ir turėjo tą: dvigubai mažiau nuo vo- visus tuos, kas prieš dikta-jžmonių žudynėmis Lietuvo- 
su

sė, ar jis girdėjęs klyksmus balandžio 24 d. Čia taip pat 
gestapo kankinamųjų žmo
nių, Schultz davė neigiamą 
atsakymą. Vis dėlto prisipa
žino, kad jis Tilžės gestape jas dr. Hugo YVerner Scheu,
dirbęs skyriuje, kuris sekęs gimęs 1910 m. Šilutėje: 2. 

i nacių priešininkus, Biblijos buv. SS pareigūnas ir jojimo

eis apie masinius sušaudy
mus Lietuvoje (220 asme
nų). Kaltinami: 1. gydyto

tyrinėtojus, žydus, svetim
taučius ir kt. Tuo tarpu Ul- 
mo byloje aiškiai buvo pa
liudyta, kad Tilžės gestape 
žmonės buvo kankinami ir 
buvo net nužudytų.
Lietuvos piliečių šaudymai 

Tauragėje
Tauragėje 1941 m. liepos 

2 d. buvo sušaudyta 133 as
menys. Čia šaudymai vyko 
prie rtisų iškasto šarvuo- Į 
čiams sulaikyti g r i o vio. 
YViechertas anksčiau 
prisipažinęs, kad jis egze
kucijos komandai vadova-

mokytojas Kari Struvve 59 
metų; 3. buv. krim, polici
jos asistentas Otto Bastian 
51 m.; 4. buv. krim. asisten
tas K. Schmidt 47 metų: 
5. buv. SS pareigūnas Fried- 
rich Jagst 54 metų iš Til
žės.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo- 
buvo gienės Lietuvos istorijos ke

lis egzempliorius. Tai di- 
vęs. Dabar jis tai neigia. Vis džiausią ir visiems supran-

juo ilgesnį pasikalbėji- kiečių V-2 i’aketų panaudo- tūros įvestą santvarką šiau- je. Jau, kaip čia minėjom,
mą Lietuvos reikalu, pareik- jimo antrojo pasaulinio ka- sėsi, jai nepakluso, neprisi- egzekucijų viršininku Lietu-
šdamas padėką už ambasa- ro metu ir pinnojo “sput- derino. Ta diktatūra buvo voje Aokietijos okupacijos .. . . . e
doriaus Montini kalbą Ro- niko.” Ir tik 3 metai tepra- numačiusi išnaikinti ne tik metais buvo Jaeger. Šis tei- Lietuviika* angliška* žv- dėlto jis ir dabar pnsipazi- tarnai parašyta knyga, 947
moję minint Lietuvos nepri- ėjo tarp pirmojo atomo su- žydų tautą. Greta jų jau smo nesulaukęs pats pasiko- dyna*, paruošė Vilius Pete- n°, .\ad _kĮh^9 P8*- kaina $12. Kainą pakė-
klausomybės šventę. skaldymo ir Hirošimos bom- rimtai buvo pradėti naikin- rė. Vokietijos okupacijos raitis, 58( ouslapiai. kaina

Ambasadoriaus Gaetano bardavimo. kinti lenkai, čigonai ii- kt metais Lietuvoje buvo žino- $7 09.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

vęs į tuos, kurie egzekucijos . .
komandos salvėmis dar ne- idėjai.
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NORVEGIJOJE
GYD. VL. K.

Maikio su Totu

kalė žmonių figūras Vigle- 
lando prižiūrimi. Jos vaiz
duoja “kovą šviesai pasiek- 

. ti” ir atitiktų J. Biliūno isto
rijai “Laimės žiburys.” Ap
link morolitą yra kitos 36

(Tęsinys) didelės grupės, taip pat iš
Bet man nuostabiausias didelis mėsos gabalas ir pa- granito, plačiai išdėstytos i 

norvegų muziejus atrodė dedamas ant stalo. Tuo lai- monolitą einančių laiptų 
liaudies muziejus, Norsk ku jaunojo drąugai pagrieb perskyrimuose 

giau laiptų ruožai
(gal teisin-

skiriaFolkemuseum, esąs po atvi- davo jį už kojų ir išmesda 
ru dangumi taip pat Bvgbo vo ji i viršų (reikia pastebė- šias skulptūras). Sakoma, 
pusiasalyje. Įvairūs seni ūki- ti, kad troba labai žema) i kad jose vaizduojamos kas- 
r.inkų pastatai (net ir baž- šaukdami: “štai vyras!” į dieninės emocijos ir situa- 
nvčia) suvežti iš skirtingų Jaunikis tada kirsdavo kar-į cijos nuo vaikystės, brendi- 
Nonegijos dalių ir grupė- du į ugniakuro karties mo, meilės, šeimos ir senat
ims sustatyti gražiame par- į briauną ii- po to i mėsą ant
ke—troba net iš XIII šimt- stalo, pastarąją sukapoda- 
mečio antrosios pusės.. Jmas į mažus gabaliukus.

Jau buvo pavakarys ir Jaunoji mėsą išdalydavo kų. šiandien abejojama, ar 
protarpiais dulkė smulkus svečiams. T a i reikšdavę tai net urvinis žmogus da- 
iietus, kai ši muziejų savo įvairiausią gausą ateityje. į ręs.
kojomis pasiekiau. Bet ap- Setesdal provincijoje šie pa- , Aplink monolitą grąkš- 
link tuos senus pastatus, su pročiai išsilaikę net iki an- tūs dekoratyviniai raitytos 
samanomis ant pajuodusių J tros XIX amžiaus pusės. 'geležies vartai taip pat su 
šiaudinių stogų, skardėjo j Savaime suprantama, kad žmonių figūromis. Gale par- 
jauni, džiugūs balsai. Dau- tai būta dūminės pirkios, ko “gyvenimo ratas” iš lie- 
gybė jaunų vyrų ir moterų' Vėliau jos buvo naudoja-i knu žmorių į ratą sujungtų . 
škicą vo šiuos pastatus savo mos tik vasaros metu. Pato- figūi-ų. Man šios skulptūros
bloknotuose, neužmiršdami gumai jose buvo nedideli.

—Gut mornink, Maik! 
—Labas lytas, tėve!

oi. Jeigu tu prie savo kny
gų nesėdėtum, bet plačiau

—Ar žinai, Maiki, kad aš po svietą pavaikščiotum, tai 
pradėjau gauti visokių raštų ir tu išgirstum visokių isto- 
per paštą. rijų.

—Jau sakei pereitą kartą. —Plačiai “po s v i e tą“
—Jes, bet pereitą kaitą vaikščiodamas, tėvas išgir- 

buvo “Dangaus Karalystės sti daug pletkų, ir manai,
Žinios kad tai teisybė

—Maiki, šiais laikais tei
sybės neieškok, ba vistiek

iš Čhicagos, o šį 
kartą gavau gromatą iš Lie
tuvos.

—Gal Paleckis vaistų nežinosi, ar tai teisybė ai

vės. Pastebiu ir nekasdieniš
ką atsitikimą: vyras pagrie
bęs tempia moterį už plau-

vaizdas dar paryškėja, kai
ir pajuokauti. Jie buvo Oslo Įdomios lovos tokioje pir- pro šalį grakščiai prajoja 
pritaikomoje meno mokyk- kioje. Jos yra gana plačios, j dvi jaunos norvegės ant pui- 
los studentai, kurių iš viso bet trumpos. Tokios lovos
esą 400. Vienas jų seną tro- buvo viduramžiais, nes tais 
bą matavo ir jos planą darė laikais žmonės miegojo pu- 
oloknote. Studentė iš Phila- ciau sėdėdami lovoje. Vė- 
delphijos užkalbino mane dėsniais laikais jie pasidėda- 
ir prašė nemanyti, kad ji to- į vo antklodę po galvą ir mie-
kia stora—tik visus drabu- godavo skersai lovos arba skulptūras. Parko pakrašty- 
žius susi vilkusi prieš ateida- susirietę. jje yra Vigneland’o muzi*e-j
ma piešti, kad nesušaltų. Į Kiek čia įvairių sodybų jus su kitomis skulptūromis, 
Man atrodė, kad nebuvo sustatyyta su klėtimis, jau- parko maketais, įvairiais 
taip jau šalta tuo metu, nore jomis, pirtimis, tvartais ir dalykais iš jo gyvenimo, 
šalčiau nei Marylando vai- t. t Toks muziejus via pri-
stijoje. į valomas (“mušt”) kiekvie- Akerhu* pilis

Skaitytojas gal jau pra- nam tuiistui. Būtų malonu
deda nekantrauti, kam tos girdėti, kad panašus muzie-

ia AMERIKOS VALSTYBIŲ SANTYKIŲ

Ynšuje piezidentas uo.in i . Kenuedy kalbasi su Ni
karagvos ambasadorių G. Sevilta-Sacasa minint Pan- 
Amerikos dieną. Prezidentas ta proga išdėstė savo 
programą, kaip JAV gali padėti kitoms Amerikos re
spublikoms kelti ju ūki ir žmonių gerbūvį. Apačioje 
trys gražios mergaitės is l’a ia mos. Ekvadoro ir Ko
lumbijos kelia minėtu valstybių vėliavas iškilmėse 
pradedant statyti tris i i\us. 1 urie plaukios tarp New 
Yorko ir aukščiau minėtu va :st v biu.

kių arklių, lyg menas ir gy
venimas ten būtų vientisi.

Pats parkas turi ištisa# ve
jas rožių ir kitokių gėlių, 
nors medžių neperdaugiau
sia, nes jie užstotų šias į

džiojoje salėje (auloje), šią
„ , ,. . ._x , salę anksčiau norėjau maty-Sekmadienio saulėtą rytą tį h. buvau susitaręs su vie.

senos trobos ir kas jose taip jus butų organizuojamas ir ų AkerhJ jį Xvi ant auk- ‘ tik iui n
■domu. Trumpai apie jas, dabartinėje Lietuvoje, nes uolos uosto (jr fio|.<Io) naska.ta tam tikslui, nes 
nes nebandysiu kopijuoti per trumpą laikotarpi, antrą pakraėtyje. P į | į s statyta

Ir sudiev Norvegijos sos
tinei tą vakarą. Kitos die
nos rytą atsisveikinu ir su 
savo miela šeimininke, ir su 
bekylančia saule traukiniu 
išdardu į silkių sostinę Sta- 
vanger’į. Saulė jau bus nusi
leidusi, kai aš ten atvyksiu.

(Bus daugiau)

JO
paskaitą tam tikslui, nes ki
taip salę sunku pamatyti 
dienos metu. Deja, nespėjaumelas. Va. Chruščiovas gį.1^^ ten įsigijai™ ap- kartą besikeičiant ūkininką- 1J#0 metais karaIiaus Haa- , ana liasl<aifa ir 

-Ne, Maiki. man rasose- riasi, kad jo komunistai jau 'asymo su Įvainom^smu k-, vimo formai gali išnykt, u- kon.G v ir sakoma kad j; i aną įkaitą iikonce. tasprašo?
buvo proga pamatyti Mun 
ch’o paveikslus, kuriais uni-Tai tvirtove, vėliau

sijusių su šiuo liaudies mu- pritaikvta šiek tiek natose- '.T’b"------ —nuo įėjimo į muziejų. Savo zįejumi atvirame ore. Po įniam Jt lJLi [ej,1.matS Ųą. lsklim,n-as’ s.u
baliustradiniais laiptais, zi-

. . . duramžiu laikus. Pirkios įs Iv^r žpmaitiš- * * - įondėlių įyškia šviesa toje.—Reiškia, neteko darbo, aplink visą žemę ir vėl nusi- ‘ rnvinpHn^ vidlirv ? gulstmes, lyg žemaitis nepaslZymi puošnumu; ji j MuP‘h’o „aveikdai čia
v le\dęs netoii yiaskvos. Ale beUbda>. provincijos vidury- kas tvoras, kunos paliko at- dvelkia dulkėmis lyg lietu- " k. avc

„. . i - /-ą- * io—uorniakuias su nnt £hiti mintvip is 11 ** + svio*. iu spalvų, idi"kažin kodėl Cnrusciovas ne- mintyje įs paskutines \aoa viską seklyčia vasaros metu. ‘.... . tikros karties, vadinamos i-<%c T lAfuvrkiA notnii Zamoi- t v iliškai ieali.t..ki,prileido Amer 
l ių, kad pamaty

nas Plungės zakrastijonas.
ne novi *?

-------j ir* nvi i .

kad sunku—Skundžiasi, 
gyventi, ba ant 
službos neteko.

dausaspo
• i llUCKM

lakioja. Užsidaro *» Pastatų pia- senieji pastatai.
ii’ Lkia kain aitva-
vadina juos gagan-

nais. Man Įdomiausi buvo 
pirmieji pastatai netoliese

Dar pora smulkmenų, su- įmta 
liaudies

niekada nebuvusi

senatvės nais. ar kasnumautais. Vie- “ejuml alvlrame r0 sniam gyvenimui, bet labai
Inas tų gagarinų jau aplėkęs d?Ug PaPrasta- KIies »»

KNYGOS JAUNIMU!

Jei

-Jes. klebonas ji apkal
ti?'o ir išpašalvonijo. Sako, 
mišiauras vynas pergreit iš- 
džiūdavęs.

—Ar tėvas jį dar atsi-

■iik”s‘rė^rtZi i!kr°5 parties, vadinamos ros Lietuvoje netoli Žemai- Uike~raŽių“čkupacij«T^
jitvtn kain tas SJ°>e» pakabintu katilu čių Kalvarijos. pilis buvo iu valdžios buvei-^ai j
atptiĮ, kaip tas iVal iui vhtL Ta kartis ui * dalvkas tai maža L t:__ ....................... įseimos scena desmeje sie

jo kasnuautas lindo iš bač-I valgiui taip. Kitas dalykas, tai maža ng jjems talkininkavo Vid
meni7 kos. O kai reporteriai to ne-į*

—Ne, Maiki, aš jo nepa- matė, tai ką &
žįstu. tai teisybė, ar melas? Jis

' _Tai kodėl jis tėvui parodė tą kasnumautą, kai
skundžiasi?

—Nu, matai,

pritvirtinta prie sienos, kad pionieriaus trobelė iš North kun Ouisline- kurio vardu
<-aii žinoti, ai'.« g?'™a PasuktiJ .T* ^Dakotos, šutyta palyginus |buVo pudčtf’vadinti ir kiti 

tuo budu nuimti katilą nuo neseniai norvegų imigranto; panašūs išdavikai. Po

noje.
Publika atrodė labai 

Nor- šventadieniškai, kurios tar-• Y r , • 1 • • •   I > — • I A. V A ’ V * I
ugnies. Kartis baigiasi ma- Peter Borderud 1871 me- !ve<rijos išvadavimo Ouisling iP^ daug studentų. Jaunime^zn ičlonL’imn li’rr icinoctll I V Z . ? 1". .. . . \ . i - _ i i • • x

jis buvo jau tikrai numau- 
sakosi tas ir apvilktas gražia apy- 

girdėjęs, kad Amerikoje esu ceriaus uniforma. Dabar tas 
slaunas generolas, taigi jis perčenčiuotas bulšis pasa- 
rokuoja, kad aš turiu būti ir koja, kaip jam linksma bu- 
bagotas. Prašo, kad nusiųs- vo lėkti dausomis. Jis toj

ju

gėręs ir valgęs ir 
žiūrėjęs pro langus į žvaig- 

į žemę, matęs Ameri
kos rives ir ežerus. Sovietų 

stalava” Rusijos kolchozus ir kito
kias mandrybes. Ir jis lėkęs 

—Tai vra biski pagerinta greičiau dar. negu iš ai motos 
cč'ščena? Maiki. i iššauta bomba, ba į pusant-'

—O ką reiškia “očišče-! ros adynos aplėkė visą švie

čiau jam kokią dešimkę, ba , bačkoj 
kitaip neturėsiąs už ką nei "" 
stalavo nusipirkti Vely
koms.

—O kas yra 
tėve9

zu išlenkimu lyg išriestu Įtais ir vėliau pargabenta į 
arklio sprandu. Arklys buvo' 
labai svarbus anais senais 
laikais ir manoma, kad ši 
kartis turėjo tam tikros ma
giškos reikšmės.

Ta kartis turi karpus arba

si muziejų.

Frogner parkas

tą. Nu. pasakyk, Maiki, kaip 
—Očiščena. Maiki, ro-Au rokuoji: ar galėtum per 

kuojasi išvalyta vodka, ką' pusantros adynos pavalgyt, 
pasigert ir visą svietą pama
tyti iš bačkos, kurioj net ir
langų nebuvo?

—Bet tai dar ne viskas,
tėve. Mes žinome, kad to
liau nuo žemės mažėja 
daiktų svoris, ir pagaliau 
jis visai išnyksta. Žmogus 
tenai plūdurioja, nelygi
nant, kaip muilo burbulas 
ore. Jis gali kaboti gulsčias, 
aukštelnikas, kniūpsčias, su
sirietęs. kojomis aukštyn ir

na 9”

komisarai Kremliuje geria. 
—O kam reikia ją valyti? 
—Nevalvta arba nečvstv- 

ta vodka turi tokią šylą.
Maiki. kad jos atsigėrus 
žmogaus razumas susimai
šo, jeigu ka< jo turi. Sako
ma, kari pernai, kai Chruš
čiovas važiavo i Paryžiaus 
konferenciją su Amerikos 
prezidentu ugadu daiyti. tai 
denščikas per misteiką pri
dėjęs jam i čemodaną nečy- 
stvtos vodkos; valuk to 
Chrtiščičovas ir sudurnavojo 
Paryžiuje — visą konferen
ciją suardė. Tai matai. Mai
ki. koks diprensas tai-p sta- 
lavos ir nestalavos vodkos.

—0 kur tėvas tokią pasa
ką girdėjai?

—Kur aš girdėjau, tai ne-

negilius išpiovimus, kurie 
buvo padalyti vest uvių 
apeigose. O tais laikais, at
rodo, nebuvo galima ir ap
vesti be kardo prie šono. 
Tam tikru laiku šviežus sū- 
is būdavo padedamas ant 

stalo prieš ugniakurą. Šis 
sūris buvo vadinamas jau
nosios sūriu. Jaunikis turė
davo 2-3 kartus su kardu 
smarkiai kirsti Į sūri. Po to 
jaunoji supiaustydavo sūrį 
ir. patepusi gabalus, išdalin
davo svečiams. Kuo storesnį 
būdavo sūrio gabalai, tuo 
storesnė ji pati būsianti, t. 
y. tuo daugiau turėsianti 
vaikų. Toliau jaunoji išger
davo savo vyro—pono ir 
valdovo sveikatą.

Tada būdavo atnešamas

Verta pamatyti įdomybė 
Osle yra Frogner parkas. 
Šio šimtmečio pradžioje 
skulptorius Gustav Vigne- 
land pasisiūlė Oslo miestui 
padaryti fontaną. Vėliau 
tas nedidelis projektas taip 
išsiplėtė, kad miestas skulp
torių aprūpino studija, me
džiaga ir darbininkais, o 
Vigneland per 40 metų kūrė 
įvairias skulptūras ir plana
vo šį nepaprastą parką va
karinėje miesto dalyje. Ja
me šiandie yra 150 skulptū 
ių grupių (ne atskii-ų figū
rų) 75-iuose parko akruose.

buvo kalintas šioje pilyje ir 
sušaudytas pilies ribose. 
Aplankiau tamsius nejau
kius rūsius, kur nevienas ka
linys buvo uždarytas amžių 
bėgyje,

Sekmadienio lyto taiką 
pilies kieme sudrumsčia 
norvegų šeimos su mažais 
vaikais bei turistai iš toliau. 
Aplink pilį parkas su įvai
riais dvariškais pastatais, 
senoviškos pūčkos išstatytos 
pakraščiuose. Nuo jų gra
žus vaizdas į miesto ir fior
do pusę, nes pilis yra ant 
aukštos uolėtos kalvos.

Nulipu žemyn nuo kalno 
ir toliau einu uosto kranti
ne. Sandėliai, laivai. Dar to
liau burlaiviai sidabru mir-

būrys labai ramiai išstovėjo 
salės gale per visą koncertą. 
Orkestras labai galingai 
skambėjo Brahm's ketvirto
je simfonijoje, gal dėl salės 
vidutinio didumo, kurioje 
kiekviena vieta buvo užpil
dyta. Gastroliuojąs smuiki
ninkas Francescati atliko i 
vieną to paties kompozito
riaus koncertą. Plojimas po! 
kiekvieno dalyko buvo ne
paprastai entuziastingas, o 
solistas buvo išprašytas at
likti du dalyku viršaus (en- 
core).

Tos skulptūros iš granito ir Įgančiu vandeniu slysta. Vie-
bronzos vaizduoja žmogaus 
gyvenimo ciklą nuo vaikys
tės iki senatvės, taip pat 
nuo barbarijos iki civiliza
cijos.

Per tiltą su figūromis iš 
abiejų pusių, pro nepapras
tai įspūdingą fontaną (kur 
vanduo gareiai krenta že-

nas jų arčiau krantinės pri
plaukia—15-20 pėdų laivas 
su dviem burėmis ir keturio
mis labai jauromis buriuo
tojomis. Mergaitės 10-14 
metų, bet kaip vikriai ir pa
tyrusiai jos valdė šį laivą. 
0 ties uosto įlanka ir stip
resnis vėjelis papūsdavo.

Pačiame uosto gale dide
lis baltas garlaivis, ant ku- 

kamino lyg lietuviškos

rių jo kabinoje, kaip dabar
kitaip. Ir pats Gagarinas tą atrodo, visai nebuvo. Taigi myn Ivg nuo didžiulio du- 
patį pasakoja. Ji.-ai sakosi atrodo, kad ta jo pasaka yra bers kraštų, kuri ant savo 
nejautęs nei savo rankų, nei niekas daugiau, kaip tik su- pečių laiko galingų žmonių b’io
kojų. žodžiu, neturėjo jo- galvota propaganda, ir dar- figūros: be to puikios bron- spalvos iš tolo atrodo. Al
kios kontrolės. Ir vis dėlto gi nelabai gudriai sugal- zinės skulptūros aplink fon- tyn priėjęs matau, kad tai 
jis puikiai jautėsi, rankų ne- vota. taną), prieina prie centri- vokiškas laivas is Hambur-
jausdamas galėjo gerti, ir —Nu, matai, Maiki, ar aš nės skulptūrų grupės: 56 g°-
valgyti, galėjo net rašyti ir, tau nesakiau, kad šiais lai- pėdų monolito. Tai granito I’askutinį vakarą Oslo

________ __  visaip besivartydamas, nuo- kais negali žmogus žinoti, stulpas, ant kurio trys ak- mieste praleidau koncerte,
tavo biznis. Girdėjau ir dacilatos žiūrėti pro langus, ku- kur yra teisybė, o kur melas, menkaliai penkiolika metų k’n is ivyk“ universiteto di-

’ K

jaunas nepamegs 
j s jos aeskaitys ir 

an' < i ndei tėvai turi 
arūpinti vaikams ko dali
au lieta b \ u k nygų. Pirk- 

lair.i vaikams dovanas, vi- 
nomet atsiminkite knygą ir 
ą dovanokite. Keleivio ad- 
'iiiistracijoje galite gauti 
ias jaunimui tinkamas kny- 

ras:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

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

'.sAbrčL's. A. Giedrius,
■ ••••je >••;« :;7 gre/jos

175 n 1. kaina $2 00 
• s K A L' \ .HKiiOSE, l.iu- 

;>>w 1*>X psl.,
•:> ....... $2(W»

Ė Y.M KAKVEi/AI. Aloyzo Ba- 
' ap a ai.ės vaikams, 6‘.» psL. 

sair.j tISn
t. Butkienės a-

■ ai ;ams. 34 psl.,
....................... $1.00

'T»;.AIK) Ni <K 
įdomūs pasakojimai

K K
; i: ė;

TYKIAI.
J'< 1 M6 pal.. kai-

$2.00

KELEIVIO“
S 1961 METAMS

Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 
ir jau siunčiama.' visi . ms jį užsisakiusiems. Dabar pats 
.aikas kalendor.ų užsi. akyti, jį tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, oaug i audingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabra;.gūsio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parbueri nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kaiemioriaus kaina dabar yra

• T'C • 9naii-a ib centai
Užsakymus ir piirigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadwav -------:------- South Eos’on 27, Mas*.
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MOTERŲ SKYRIUS
BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano jyreninias
* riStJlV'’

Prie dekanato rinkosi vis daugiau ir daugiau studen
tų. Iki paskaitų liko dar 10 minučių. Mano smilkiniuose 
vis stipriau daužėsi kraujas. Kelintoje auditorijoje vyks 
paskaita? Aha, žinau, bet kur ji yra? Ir mudu su Edvar
du Lukausku ėjome ieškoti nežinomos auditorijos.

—Fuksai,—juokėsi grupė studentų,—ieško audito
rijos.

—Fuksai, vargšai pirmakursiai, jiems dar ne vieną 
skaudžią akimirką teks pergyventi,—girdėjau šaipantis 
kitus, ir supratau, kad fuksu yra vadinamas pirmakursis.

Taip, pradžia visuomet sunki, su tuo reikia apsipras
ti Fuksas ne tik dėstytojų, bet ir pačių studentų yra stum
domas ir pajuokiamas. Į ji žiūri su nepasitikėjimu. Dide
snysis j mažesnįjį vis iš aukšto žiūri.

Tą dieną sužymėtosios paskaitos neįvyko. Į audito
riją įėjęs dėstytojas mus trumpai supažindino su univer
siteto istorija, tvarka, privalomumais ir po valandos pa
leido mus į namus.

Bevaikščiodami po miestą susitikome pažįstamų 
studentų. Jie mūsų klausia kur eisime šokti.

—Niekur,—atsakė Edvardas,—mums nakvynės ieš
koti reikia, neturime kur miegoti.

—Bendrabučio negavote?
—Ne.
—Ką čia padarius? Aha, žinau, nueisime į Čiurlio

nio bendrabutį, ten tuščių lovų yra. Kazachstaniečiai grįš 
tik po trijų savaičių, galėsite ten miegoti. Jei pastatysite 
puslitrį šį vakarą, eime, prisuksiu kambarį.

—Bus, vyrai, bus,—tariau.
Mes nuėjome.
Bendrabučiai man buvo pažįstami, juose gyvenau 

per stojamuosius egzaminus. Rikiuodami viens į kitą, jie 
tvarkingai išsidėstę tarp sporto aikštelių, gėlynų ir pri
žiūrimų pievučių. Tolėliau, jiems iš šonų, tarytum saugo
tų juos nuo vOio. stovi A'ateinat i kos ir Medicinos fakulte
tai. Apačioje stataus šlaito meta kilpą sriaunus Neries 
vanduo. Jis skuba ir dingsta v ingio parko pušyne. 

Pasibeldėme į vienas duris.
—Prašau, — pasigirdo balsas, 
įėjome. Vienoje iš šešių lovų. užsiklojęs antklode, 

gulėjo riebokas, garbanotais plaukais vaikinas,
—Algi, mes tau atvedėme nuomininkų,—pasakė vie

nas draugu.
—Kiek?
—Du.
—Labai malonu. Lovų pas mane iki valios: Kol grįš 

vyrai iš Kazachstano, vietos pakaks, o paskui matysime,

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBOMS
,ateitį, 1.9 G dėl vyrų gero nius, juos pavolioti miltuose 
darbo, 12' < dėl to, kad no- įr kepti įkaitintuose neba
ri turėti vaikų, 9.5G dėl to, luoe.
kad nori tapti garbngomis Valgyti su grietine ar po- 
moterimis,, 7G norėdamos midoru padažu. Miltinius 
turėti automobilį, 4* < nore- duoti su virtomis ir žalio- 
damos turėti savo namą, mis salotomis.
2(e norėdamos pasitraukti --------------------------------
nuo tėvų ir 0.9' < iš keisto.

Tai moterų vokiečių atsa
kymai. Įdomesni būtų lietu
vaičių atsakymai, bet vargu 
kas tokį apklausinėjimą yra 
darės ar daro.

Kopūstų maltiniai
Du svaru kopūstų, 1 rie- 

jkelę pyrago, 2 kiaušiniai, 1 
arbatinis šaukštelis susmul
kintų petražolių lapelių, 1 
šaukštas miltų, 1 šaukštas 
tirpytų riebalų, druskos, pi-
|piių.

Kopūstus išvirti ir, nu
sunkus

—,

ŽALGIRIO MŪ5IS

Jis netrukus vyksta Į YVashingloną. D. C., dalyvauti visos Amerikos ta’, č’iu •' skili šventėje. Ka
dangi kelionė brangi, o Sambūris lėšų atsargos neturi, tai gegužės 7 d. 'i v v.:k. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos didžiojoj salėj jis rengia labai Įdomų pokylį likėjam:’si. kad lietuvių 
visuomenė į ji gausiai atsilankys ir tuo būdu Sambūriui liks vienas '. i.a- doleri kelionei. Poky
lio programa tokia, kad ji bus Įdomi ir seniems ir jauniems, nes bus dainą, deklamacijų, savų ir 
svetimų tautinių šokiu, bus daug visokių staigmenų. Ir už visą šitą malonumą tik SI įžangos.

PAVASARIS KALĖJIME

Nematei tu sprogstant beržo, 
Negirdėjai vyturėlio —
Ilgesingą žvilgsnį vario 
Tau grabai drėgnų šešėlių.

Paukštis čia neranda kelio — 
Net varnėnas jo nežino.
Veltui stiebsies ant langelio 
Pine pinučių geležinių.

Tai iš ko tu sužinosi,
Jog pavasaris atjoja?—
Kad krūtinę skauda, kosi?
Sienų plytos asaruoja?

Ir sunkus vežimas dunda — 
Veža gatvėm žemei trąšą,
Ilgesys pasiutęs bunda
Ir krauju į širdį rašo.

Salomėja Neris.

NORI BOTI GRAŽI 
IR LAIMINGA?

“Keleivis'’ išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo-•I
gienės parašytą 24 pusi. 

vandenį, permalti knygelę “Žalgirio mūšis", 
mašinėle kartu su išmirkytu Neturintieji laiko storu kny- 
ir išspaustu pyragu. Galima gų apie tą Lietuvos istori
jai- pridėti ir kartu permal- ios svarbų įvyk’ skabyti 
ti 1-2 bulves. Į masę sudėti šioj knygelėj ras tą, ką 
kiaušinius, petražoles, pini- kiekvienas turėtų žinoti, 
tų, druskos. Daryti milti- Knygelės kaina 170 e^ntų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitara Dovanoti

žiai?. plaukais, nagais ir t. t.
10. Kiekvieną dieną džiau
kis gyvenimu. Dienos suda
ro metus, gyvenimas tėra 

i trumpas.
11. Susidomėk kokiu nors 
nauju dalyku.

i 12. Įgyk naujų draugų. Pa
laikyk labiau rūpestingus 
•santykius su senaisiais.
13. Ką nors nauja išmok sa
vo užsiėmimo srityje, vis 

i viena kas būtumi—šeimi- 
įrinkė, verslinikė ar tarnau
toja.
14. Pašalink iš savo gyveni
mo žemus jausmus, savimei
lė. pavyduliavimą, neapy
kantą, jaudinimąsi dėl įvai
rių menkniekių ir pan.

KODĖL MOTERYS
IŠTEKA?

I
,rai pasijuok, juo daugiau 
Juoksis, tuo geriau.

Vokietijoj sutuoktuvių įs
taigos valdininkas rinko at- 

|5. Valgyk gerai balansuotą sakymus į aukščiau pami- 
Kas to nenori? Jei taip,1 maistą, tai yra tokį, kuria- nėtą klausimą iš moterų,

—juokėsi Algis ir apsivertė ant šono.—Jūs man trukdote tai tuoj nuspręsk vykdyti me būtų visų reikalingų kū- kuries buvo atėjusios vedy-
miegoti. Reikėjo ateiti vėliau. šiuos įsakymus, kurie tave nui medžiagų. bu formalumų atlikti. Per

—Lauk iš lovos, miegaliau,—traukė riebųjį Algį už padarys gražesnę ir laimin- 6. Venk didesnio negu rei- 25 metus jis tokių atsakymų
gesnę: kia svorio. surinko 8.000. Pažiūrėkime, 

atsa-
kojos vienas draugų.

Kuilio šermenys—atsakė tas ir pasirąžęs atsi- L Įprask pakankamai mie- 7. Bent du kartu per dieną kaip tos 8,000 moterų 
goti. valyk savo veidą ir kaklą. ke:stojo.

Taip mes su Edvardu radome laikiną butą.
Riebusis Algis liko vienas mano geriausių draugų.

Su juo eidavau į šokius, lydėdavome mergaites, krėsda- 
vome pokštus.

—Pasakyk, Poviliuk, ar tu jau esi moteriškę raga
vęs? — paklausė kartą grįžtant iš šokių Algis.

—O tu?
—Ne. Kuilio šermenys, man kažkodėl su bobutėm

2. Kiekvieną dieną manksti- 
kis.

. Nugalėk paprotį rūpintis,

8. Tepk savo odą geru kre- 35 ' tų moterų išsisuki
mu ar alyva kartą per 24 nėjo ir aiškaus atsakymo ne- 
valandas. davė. 21 G pasisakė ište-

jei sergi chronišku nerimu. 9. Rūpinki.- savo išvaizdos kar ios dėl meilės, 21.5% 
4. Bent kaitą per dieną ge- pagerinimu — savo drabu- nor' ’a'v.o turėti aprūpintą

—Bet tu pats žinai, kaip iš karinio griebia, kaip bū
si nesimokęs?

—Išmok vieną klausimą ir užteks. Kai dėstytojas 
nesiseka. Bučiuotis duodasi rupūžiukės, bet toliau ne- paklaus ar yra norinčių pasisakyti tuo klausimu, pakelk ; 
rileidžia. ranką ir išpilk ką žinai. To užteks. Gausi gerą pažymį.

—Neturi ryžto,—pasakiau. — Drąsiai reikia eiti aš visuomet taip darau.
prie reikalo.—Ir aš prisiminiau Laimą. Ji dabar toli nuo Paklausiau draugo ir man tikrai gerai išėjo. Ga- 
manęs. Kažin, ar jinai liks ištikima? Ar nesusiras kitą? vau keturis.

PATOGI KELIONĖ

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. I LIETUVA BUDO. Stepono Kairio
Tumėnienė, dau<- svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 1S6 psl. 
kaina ....................................... $1.25 !

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai. kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena p-o-a. gražiais kietai® vir

šeliai®. iliustruota. 41 c- pcslnuių, 
didelio formato. Ka’na .... $5 50

DIENOJ ANT. “krivemešių karaliaus” j 
sūnaus Kipro J.ielinio įdomūs atsi. Į 
minimai. 464 nsl.. Vaina.... $6.00 »

1905 METAI. Kioro Bielinio atakai- ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorini.-- romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA, J Savicko karo metų 
(ly39-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji dali®, 414 psl. kaina ... .$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai paroda, ko>n keitėsi visuo-
rT.vrirve .-aiivTo na aa r j;
keista. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgė į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.ū0

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 13 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARAKAS. Pae: Lacerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbviio pre
mija Kaina ............................ $2.25

V ■
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū

sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ........................................  50 Ct.

MARLBOROVGF S LTTFUANIAN i
SELF-TAUGTTT V ’nkienė, re- i LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
ras vadovėlis letuviu kalbos tno- ' Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
kvtis angliškai kalbančiam. 144 | Amerikos lietuviams, 144 pusla-
paL, kaina .......................... $1.25 j pių. Kaina ............................... $1.00

OEMOKRATTNTO SOCT A LIZMO ! CEZARIS. Mirko J®«ulič romanas 
PRADAI. Popolia-i ir naudinga j trijose dalyse, kiekviena dalis po
knyga šių dienų klausimams su- i 42. ara visos 3 dalys............ $6.00
prasti. Kaina .......................... 50c • .. . .... »NAUJA v ALGIU RNVGA. ynraae 

M. Michelsonienė, 250 Įvairių lietu, 
▼iškų ir k’tų fantų valgiu receptų, 
132 puslapiai, kaina................$1.25

nimų antroji dalis. 592 pučiamai. 
Kaina ....................................... $6.00

ŽVILGSNIS t PRAEITI K. Žu -o i- 
domūs atsiminimai. 477 psl kai
na ....................................... $500.

PASAUKTO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruoš* Anicetas Simutis, daujrv- 
fcė žinių lietimų i ančių kaltiomis
apie liet mus 

464 dsI. Kaina
vi=arre pasr.n’

$6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir s*-red.->ea,’-> Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ange

liškai duotas kiekvienos dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. Įrišta 
326 pusi. kaina ......................85.00

MAŽOJI LTETUVA. raraSė M. Gim. 
butienč. J. Gimbutas, .T. Linais. J. 
Balys ir J. Žilevičių =, 326 psl.. 
kaina ...................................... $5.00

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANO 
LIŠKAI. GeriaU'-ias vadovėlis n-a- 

dedantiems snsrliškai mokytis, 
duoda ištarimą, anglišku? pasfkal. 

bėjimus. Kaira .................. ’<5 Cnt.

tEMUNO SCNPS. Andriaus Value 
ko romanas i? }Qų.- m(»fn S'n-iTki- i 
jos ūkininku sukPimo prieš Sme
tonos diktatūra. P’rrr.a da'is 3S:> • ppiPipg-jĄ} jo j IETŲVA 
psl. Kaina..............................$3.00 -- ' -

TEMUNO SC'Nf'i Andriaus Valuc-

kunisro
M. Valadk»s parašyta knyfta, 250 
j>usiapių. Kaina........................$2.5C

ko romano antNji dalis. 426 dus- j. KISS IN THE DARK. J. Jazmino1..m.- —« t ! AA : __ •_ l-.ll  i _lapiai. Kaina .. ........................ $4.00 į
.IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo! 
meninių formų olštoiimr®-' narriu- 
dai. Paulius Galaunė, didelė ’my- 
jra su daugrvbe paveikslų, perame 
popieriuje. Kaina ..................$8.53

antriu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
ra kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... S4.00

Pamatysim.—Su mergaitėm reikia mokėti, Alguti. Paskaitas, kaip ir kiekvienas pirmakursis pirmą
—Kuilio šermenys,—spiaudesi jis,—per prievartą pusmetį, lankiau nuoširdžiai, tik namuose neliko laiko

negražu. Ir apskritai jokio mokslo čia nereikia. 
—Mokslo ne, bet ryžto ir apsukrumo.

perimti užduodamą medžiagą. Kaip tik sėdžiu mokytis, 
Algis mane gundo:

—Tiesą sakai, Poviliuk. Tu matysi, jei aš artimiau- —Ar kvailas esi, Poviliuk, einam verčiau Į Vingio parką 
siu laiku kokią nesutvarkysiu. pasiganyti. Ten puikių mergiočių galima rasti.

Riebusis Algis nevargingų tėvų vaikas. Jis galėjo o jei lauke lis, jis žinos kurioje salėje vyksta sporti- 
vaikytis mados, išmesti vieną, kitą burnelę, rūkyti ir pa- ngs varžybos, arba organizuos draugus pakortuoti.
tinginiauti, ką jis mielai ir darė. Mokslas jį nelabai trau
kė. Mielai jis lankė kiną, teatrą, šokius arba užsukdavo

Mokytis neliko laiko.
Daug vaikštant ir linksminantis ir pinigas greit išei-

į “restoraniuką, kaip jis sakydavo. Sąžinės Algis, atro- na> ypač ta mažytė stipendija. Ir niekur nesitrankant stu- 
dė, neturėjo, nebent įskaitų ar egzaminų išvakarėse. . dentui prieina juodos dienos, vėjai staugia po kišenes, o

—Prakeikimas,—plūdosi jis, rytoj laikau karinio pilve girdisi duslus knurkimas. Tie reiškiniai pasikarto- 
parengimo įsiskolinimą. Nieko nesimokiau ir nieko neži- ja beveik visiems savaitę prieš stipendiją. Duonelė, van- 
nau, kažin ar prairsiu—tartum pamiršęs mergaites de- dens puodukas, jei dar cukraus plytelę iš kur sužvejoji— 
juoja vaikinas. ir esi laimingas žmogus. Tokiomis dienomis dažniausiai

—Kur nepraly -i, visi pralenda ir tu prasmuksi. Tik gulima lovose, ir viena cigaretė eina iš rankų į rankas 
,š dary i i. L lytoj karinis parengimas. Reikė- kol visi narūko. Jei niniro vra. reikia reriau ir linksmiaiką aš darysiu. Ir man ryloj 

tų dar sugrįžus knygos griebtis.
—Ar tu kvailas, ar neėdęs. Tik fuksai ruošiasi kari- ?ta moiiottmiSUurao. 

niam parengimui. Atsiprašau, užmiršau, kad tu fuksas.

kol visi parūko. Jei pinigo yra, reikia geriau ir linksmiau 
pagyventi, jei nėra—tenka pakertėti. .Studentas nemėg-

(Bus daugiau)
z . - *

t
—■

Uri - - ■< e->

šita gražuole, sėdėdama 
ant dramblio galvos, keliau
ja per Palisades Parką, N: 
J. Dramblys ir gražuolė yra 
iš Clyde Beatty-Cok cirko 
toj vietovėj.

^TAURUOJU TAKE’Jt*. K B. VTS-OTTNAS TVANAS. Ar salėjo
Kriaučiūno atsimininr.i iš Lietu
vos ir ’š A’-'eri'- 's lietuvių yvve- 
nimo. 178 psl.. kaina ................. $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVTET’’ 
RUSTJA. arba komunistų diktatū
ra favtu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir va’drmrc praktika. 
Labai dautr informacijų, 96 n.-l.
Kaina ................................... 50 Cnt.

VEPRTKLAUSOMOS LIETUVOS 
PTNIGAT. parašė .Tora® Ka’ys. la
bai daur paveikslų, 255 psl. rera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

'R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT. 
ST.4US VIFTTN’NK'S? Parašė 
kuries« M. Valadka. Svarba susi. 
pažinti. Kaina ...................... $1.20

dlLZIND P A UNKSMĖ. Ralio Sruo- 
pos triloviška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, cera popie
ra, kaina .....................................$2.50

TęDĖL Aš NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arvumen- 
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

\LTORTTJ ŠEŠĖLY. V. Fntino-My- 
lolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunicas. ap
rašo, kaip kunieras Vasaris išsiža
dėjo kunigystė® dėl moterystė* 
Visos trvs dalvs įrištos j viena 
knv«W, kieti viriai, 631 puslapis 
Kaina ................................... $6.0C

toks tranas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOI^ 
ŠEVTZMAS Pairai Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervclde, vertė Vardi
nas. Kaina............................ 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. T rampas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kai® 
KaukMZo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol- 
ieriku okupacijos ir teroro Lietu
tyje. Kaina............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINĖS GAL. 
RĖŠ, 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodril mosuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų. 396 psl., geras, popierius, 
kaina ......................................... $10.00

Užsakyrvjs ir pinigu? prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<3< E. Broadvay —So.
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Kl ŠVENTUOSIUS VERČIA NUO SOSTO DIKTATORIUS ir DUONA

Dabar tokie nepastovūs jos garbei sukurtos organi- 
laikai, kad net šventieji ne- zacijos nartų. Kas bus, jei 
gali būti tikri dėl savo atei- reiks visas statulėles suran- 
ties. Šiandien esi šventas, o kioti ir( bėda, man bėda), 
rytoj, žiūrėk, ta garbė gali jei reiks pinigus grąžinti už 
būti atimta. Taip jau atsiti- nešventą džionką? 
ko šventai Filomenai ir šv.1 Spaudoj rašoma, kad esą 
Jurgiui. sunkumų Įtikinti ir šventos

Kardinolas Cushing gavo Filomenos vienuoles pakei- 
isakymą iš Romos atidalyti sti vardą ir savo drabužius.
iš pašventinti Švenčiausiojo 
Kraujo bažnyčią Doveryje 
(Mass.), kuri iki šiol vadi
nosi šventos Filomenos baž
nyčia. Kas atsitiko, kad toks 
keistas Įsakymas buvo duo
tas?

R. M.

TABAKO METAI 
PRANCŪZIJOJE

Šiemet sukako 400 metų, 
kai Prancūzijoj pradėta au- 

Paaiškėjo, kad nuo 1802 tabakas. Tai sukak- 
m. šventąia laikvta Filome- ėiai paminėti išleistas pas- 

«oki,v,.c? int-io to ženklelis su 4 tabako la-na nebuvusi jokia šventoji, 
iš viso nuodugniai tyrinęa neliais ir su Jean Nicot at-
jant nesusekta, kad tokia vaizdu. 
moteris vra kada nors gvve- tabako sėklas pirmą
nusi ’ ' “ kartą i Prancūziją atvežė

Pasirodo, kad daugiau Prancūzijos ambasadorius į 
kaip prieš pusantro šimto Portugalijoje Jean Nicot 
metų kožkoks kunigas, ieš- (1530-1600). Jis ambasado-

A SOUND MINO and A HEALTHY BODY

(Atkelta iš 2-o psl.)
rizikingą auginimą plačiu 
mastu. Kada užtikrinto au
galo vietą užima augalas su 

į netikru derliumi, tai ir re
zultatai gaunasi katastro
fiški. Ir vėl—kaltas diktato
rius su neapgalvotu išsišo
kimu i sritį, kurioje jis ne
turi mažiausio supratimo.

Chruščiovo dėmesys nu
kreiptas i erdvių bei pasau
lio UŽkai ia\ imą, O ne Į kas- Ieškau savo draugo Ka.inuero Griš-
dieninės duonos klausimus. '““S. •!»«.>•««« Waterbury, C<mn...o paskui is*i.ele į Califormją. Is I.ie- zmonės gyveno pusbadžiai tuvos kilęs iš Gendviliškės <K»ų> kai-
keturiasdešimt p e n kerius mo’ Papii~ - Siau,ių -apskr- 
metus, tai, jo supratimu, jie 
gali dar pabadauti.

J ieškojimai

Vietinės žinios
Lietuvis pabėgėlių parodoje

Praeitame numery buvo 
pranešta, kad Tarptautinio 
Instituto patalpose (190 
Beacon St.) atidaryto j pa
rodoj dalyvauja latvis ir es
tas. Vėliau patilta, kad jo- 

Vaclovo

Kukurūzai Lietuvoje

Blogiausia, kad Chruš
čiovo Įsakymas primestas ir 
okupuotiems Pabaltijo kraš
tams, Lietuvai ir Latvijai.
Lietuvoje dar prieš karą bu- • Y1"3 lietuvio
vo daromi bandymai su ku- i Senutos kūrinių.

Rodamas katakombose (po
žeminėse kapinėse) savo 
bažnyčiai tinkamų relikvi
jų, surado gerai išsilaikiu
sius tikros ar tariamos Filo-

riu buvo paskirtas 1559 m. , 
ir po dviejų metų atvežė ta
bako sėklų, kurias gavo iš 
flamų pirklio. Jo pavarde 
buvo pavadinta tabake

menos kaulus. Savo radini esant^ nuodinga medžiaga 
-nikotinas.
Prancūzijoje yra tabako

kunigas gerai išreklamavo 
ir tuoj pasklido pasakos,
kad ji buvo rasta su nukii- monopolis, kuris valstybei 
sta galva Tiberio upėje an- '^uo(!a arde 5'< visu paia-
trame šimtmetyje, kad vė
liau ji darė stebuklus Ita
lijoje ir Prancūzijoj. Ir taip, 
reklama pagimdė šventąją. 
Jokio popiežiaus ir jo viso-

apie o' f visų paia 
mų. Prancūzas rūkalams iš
leidžia apie 2'< savo paja
mų, anglas ir vokietis iš
leidžia dar daugiau.

Tabako metų pradžios

šiame ‘‘Fauste” rašė:
Deja. dvi sielos manyje gyvena

----------- Ir tarp savęs kovoja amžinai:
Maskvoje teismas nuteisė viena i žemę šią įsikabinus,

15 metų kalėti milionierių Tarnauti kūnui trokšta, o kita 
Kuznecovą. Teismas ji pri- Prakilnesniu siekimų apimta, 
pažino milionierių. Prieš 10 Nenugalima: veržias į žvaigž- 
metų jam buvo leista siūti j dynus.
veltinius batus iš medžią- (Churgino vertimas) 
gos, kurią jis gaudavo iš
valdinių sandėlių.

Per tą laika jis kas mė- b“..... ' ", ",‘V. ""V
™iusįos žmo"us trokstl Maryti ką 

-n nors gera, bet pataikai j

SOV1ETIJOJE LENGVA 
MILIONIERIU TAPTI

kių komisijų ir komitetu bankete buvo aiškiai prtsi- 
nereikėjo. šventąją pagini- ir. ^s> ka^_ rūkymas
dė reklama ir žmonių len- 1 skatinti plaučių vėžį. 
gvatikybė, o Filomena “at- ~
sidėkodama” darė visokius Gatvių grindiny ba,tos lnujos

kurūzu ir buvo jis augina 
mas labai ribotuose plotuo
se, silosui, raugintam gyvu
lių pašarui, nes sėklos ne
spėdavo išnokti, jeigu jų 
dirbtinai neišnokinti jaujo
se, kas nėra pigu. Dar blo
gesni rezultatai buvo šlapio
se ir šaltose Latvijos dirvo
se, kur pilkas dangus duoda 
dar mažiau taip būtinos ku- 
kurozo nokimui saulės šili
mos. Bet, nežiūrint to, Chru
ščiovas ciniškai tyčiojosi iš 
Latvijos komunistų atstovo 
Maskvoje, kad jis ir Latvi
jos komunistai esą prieš ku
kurūzo auginimą, ir tuo pa
sijuokė tik iš savęs, nes lat
vis žinojo apie ką jis kalba, 
o Chruščiovas pasirodė neiš
manėliu. Lietuvos ūkininkai 
žino, kad net ne visų veislių 
rugiai ir kviečiai, kurie

Paroda uždaroma balan
džio 39 d.

Taip pat ieškau Teofilio (Tapyliaus) 
Paličausko (Palčausko). Jis kilęs iš 
Augustaičių kaimo, Papilės vals., 
Šiaulių apskr. Turiu svarbų reikalų. 
•Jie patys ar juos žinantieji tašykite: 

K. Pra~paliausl‘as
?435 W. 45th Street.
Chicago 32. 111. U 8:_______________ ________

I Ieškau Pranciškaus Vaitkaus, jo 
žmonos Petronės ir jų vaikų: sūnaus 
Jono. dukters Elenos < ištekėjusios 
pavardės nežinau). Anksčiau gyveno 
ir gal tebegyvena Waterbury, Conn. 
Noriu užrašyti jiems palikimą, tad 
jie patys ar juos žinantieji rašykite: 

Antanas Urbon
1117 So. West St.,
Rockford. III. < 1«

Lietuvoje gyvenantieji tėvai ieško 
savo sūnaus Zigmu Sedlecko. gina. 
1929 m. balandžio 13 d. Telšiuose. 
Jo tėvas buvo geležinkelietis. Karo 
metu pasišalino iš Telšių. Kas apie 
Zigmą Sedleeka žino arba jis pats, 
rašykite:

Mrs. A. Herbstas ę
34U E. Eighth St.,
So. Boston 27, Mass.

Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1961 M.

karta pasirodė Bostone 
kada sustreikavostebuklus ir visi galėjo bu- p .. . j - J 1919 metais,ti patenkinti. ..T, , ». .. ,T policija. Vėliau jas vartoti pra-Bet šiandien Vatikanas .............,1 iu- 1 J r-1 X deJ° ir Kūur.filiplnia kuri nlnmpnns Rtp_ : 

buklai ir jos šventumas yra 
iš piršto išlaužti dalvkai. 0 
todėl ir šventosios kankinės 
vainikas nuo Filomenos gal
vos nuplėštas. Amerikoje 
katalikai turi 100 bažnyčių 
šventosios Filomenos gar
bei pastatytų ir dabar vi
sas jas reikės perkrikštyti!

Bet ne vien tik Filomenai 
taip nepasisekė. Pernai ta 
pati bėda ištiko ir šventą 
Jurgi. Ir jis nukeltas nu 
šventųjų sosto, nes niekas 
iki šiol neįrodė, kad toks 
žmogus yra gyvenęs ir slibi
ną nudūręs ...

Vadinasi, mūsų kalendo
rius netenka dviejų šventų
jų, tikintieji netenka dviejų 
užtarytojų ir stebukladarių 
ir kas gali pasakyti, kad ka
da nors ir kitiems šventai
siais laikomiems negresia 
panašus pavojus. -

Dabar jau nebus krikšti
jama Filomenos vardu, bet 
kas toki vardą nešioja, tai 
kaip ji atimsi ? O Italijoj apie 
Neapoli iš 10 moterų bene 
devynios nešioja Filome
nos vardą. Ęėdoj via ir 
kardinolas Cushing, nes jis 
yra išplatinęs šventos Filo
menos 800 statulėlių tarp •

Tokių dvylipių žmonių 
- turime ir mes eibių eibes.C“ V •

nuo atiduodavo valdžios
sandėlin 15 poru, o nuo 50 . . . ........................., j • užeiga ir padarai nei si neiiki 60 poru parduodavo nn- , , 1 , . .7.i • j tą. Arba turi pasirvzimo, , . ..koje. žinoma, daug didesne . tė remti • duodavo gerus derlius Va-
kaina. Tuo būdu Kuzneco-vas tano kanitalistu UZ laiSVę’ 0 kai-vra ProSos
, n- J. - .V- • - - paaukoti dolen kita ios ko- kaltintoju žodžiais, jis uz- 1 .J . .‘j. , -i- i vos reikalui, užpuola syk-dirbęs apie 2 milionu rub- .. . , , . , .. * .* 1 stumas n dolens kitas atsi-

Ka, policija padare jo na- Rašvtojas A G. ikiai

muoee kratą, radua 23 tau- .-Keleivio” kalendorių- 
pymo knygutes, lo svarų

karų Europoje, galėjo būti 
auginami Lietuvoje, nes 
klimatas vra kitoks.

NEPASIDUODA

Joie Ray. kadaise Illinois 
Atletu Klubo žvaigždė, dėl 
raumenį! susisukimo 1928 
metais pralaimėjęs varžy
bas Amsterdame, minėjo 
67 m. amžiaus sukakti, bet 
vis dėlto Horace Mann auk. 
mokyklos, Gary. Ind., var
žybose laimėjo 1 mylios bė
gimą. nubėgęs tą atstumą 
per 7:05 minutes.

Chruščiovas — didžiausias 
žemės ūkio kenkėjas

Tuo būdu didžiausias SS
SR žemes .ūkio ..kenkėjas’

.. . , ... XV, ___ _____ _ ,v. &xšiuo metu yra pato Chruš-
svarų vilnų ir daug ki- miagi (lvi sieios jr kas įg to čiovas—blogesnis už saus- 

tos medžiagos. išeina. Dvynukas suskvla i ras ir visus kenkėjus vaba-
Matote, kaip lengva ten kai -am aįejna'lus kartu paėmus. Tuo tar-

įtapti milionienu. Amerikoje amžina?is ?a|a5 jo

pymo knygutes, 1& svarų je W61 metams kai 15etu. 
aukso, o40 pon, veltinių, vjo žmo krūtinėje gru- 
2640 svarų vilnų ir daug ki- • .

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvią
• Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai Metų 
9 Draugijoms įstatų ar blanką

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

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

“Keleivio” kalendorių 
1961 metams galima gauti 
pas platintojus šiose vieto
se:

24 Baxter Street
Binghampton. N. Y. pas

J. BUCHINSKIS
Baltimore, Md. pas

Z. GAPŠIS
4405 Valley View Avė.

Worcester, Mass pas
K. P. ŠIMKONIS 
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Square
Lawrence, Mass. pas 

M. STONIE 
57 Sunset Avenue 

Brockton, Mass. pas 
J. STRUMSKIS 
109 Ames Street 

Norvrood, Mass. pas 
FRANK RAMAN

Barbora Baskienė ieško savo brolio 
Simeono KAUNO iš Palioniškių km., 
Kulių vals. Kretingos apsk. Atvyko 
i Amerikų prieš pirmąjį karą, buvo 
Amerikos kareivis. li*22 tn. mokino- 
i pas šiauėius ir vėliau turėjo savo 

batų taisymo dirbtuvę. 1929 metais 
ryveno ChieaKoje. irai ir dabar ten 
jryvena; Jis pats ar jį žinantieji ra
šykite:

Mrs. Mary Bannis 
C36 Brodvvay
So. Boston 27, Mass. (18

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

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

Šv. Rašto Tyrinėtoju 
SKELBIMAS

1ŠG t\YTOJAS KRYŽIAUS

pu jis nori kaltę suversti 
antipartiniam elementui, re-

,...................... inegatams, kenkėjams, spe-
dirbdamas per 10 metų tap- <-> Chicagoj pinigai. . . ^uliantams, gyvatėms ir t

tnio°ri‘el'iu- . , Veria paskaityti tas tei* t., pagal stalinišką kolioji-
Gai.a to pasodinto i kalė- ?inoras įr kandžias eiles,'mosi leksikoną, noi's tie 

jimą batsiuvio mitionie- ypaę j0? patartinos didvy- žmonės kalti tik tuo. kad 
riaus. Ji reikėtų pavežioti Į riams. kurie gerais norais perdaug aklai ir ščyrai vyk- 
po svietą, tegu iis pamokin-: vjsuę išgrindžia. dėjo įsakymus. Jis gali pa
tų ir kitus, kaip batus siu
vant galimo milionus su
krauti.

Carų Rusijoje buvo sako
ma: “Duok man valdišką 
žvirbli maitinti,—aš pasi
statysiu sau namus.’’ Sovie
tų Rusijoj galima sakyti:
'“Duok man iš valdiško san- 
‘ dėlio veltinius batus siūti,
I—aš susikrausiu milionus.”

nerasite tokio batsiuvio, ku
ris ir kažin kaip smarkiai: Lieka Pilviškiuos kepurė, 

O Chicagoj pinigai. . .

"Keleivio kalendoriuje keisti kolchozų vadovus, 
1961 metams yra ir kitų bet kolchozai paliks ir čia 
idomių ir naudingų skaity- yra visa blogio eanė. 
mų. todėl verta ji Įsigyti, j Tikiose sąlygose SSSR 
kol dar nėra išparduotas. Jo piliečiams nėra vilties greit 
kaina 75 centai. Pinigus susilaukti geros rūšies duo- 
ir užsakymus siųsti “Kelei- nos be eilės, be ilgų laukimo 
vio” adresu. valandų uodegose, nes

‘ f

ANT
Išduodamas Jėzų į žmonių rankas, 

Pilotas mazgojo .avo rankas žmonių 
akyvaizdoje pareikšdamas save ne
nusikaltusiu prie Jėzaus kraujo. Tas 

enok tienuplovė jo kaltis nė jo >rė- 
dos. Kalbant apie Jėzaus mirtį, vi
suomet atsimename gėdos, kokia tu
ri Ji’dcšius. kuris atstovavo vyriau-

|sius kunigus ir Poncijus Pilotas, ku- 
į ris atstovavo pasaulio valdovus. 
Tiems žmonėms l«vn leista attikti 
savo darbų, dėlto kad Dievo buvo to- 
kia valia, kad Jėzus turėjo numirti. 

T • x • Tvi- v. -rs i _. Pelei kelių priežasčių Dievas leido 
1 -tPL1ĮViii I lllCClU UėD(ll*OVėJ ta viską įvykti’ ti Jėzus buvo atėies 

iš (landaus numirti ir patiekti atpir
kimo mokesnį už žmonijos šeimyną; 
2) žinome, kad Dievas buvo atskyrąą 
žydus nuo visų kitų tautų ir padaręs 

' su jais sutartį, kurią jie, kartu su jo 
įstatymais, neužlaikė ir tuomi už
traukė ant savęs pasmarka (5 Mozės 
11:28. 29). delei jų neištesėjimo jiems 

t reikėjo vieno ypatingo atpirkėjo,
> kuris turėjo imti ant savęs jų prakei
kimą (GaJatinieėiams 3:13; 3) Die
vo tikslas buvo toks. kad tasai *t- 
pirkėjas turėjo kentėti kančią mir
damas.—Izajas 53:12.

Todėl prieš mirtį Jėzus turėjo būti 
numuštas ir sužeistas ir prakeiktas. 
Tų dalyku Dievui nereikėjo tvarkjr- 
’i; jei?n tik jis padavė Jėzų į šėtono, 
jo priešo, rankas, tai jisai greitai 
užtraukė ant jo visokį apgėdinimą 
ir žaizdas bei mirti.

(Bus daugiau)
Skelbia: L. B. S. A.

1951 E. 41st Uloveland 5. OM»
Me« turime nasiskaitvmui lapelio, 

(Tracts, paskaitos iš Sv. Rašto) Ir 
atsiųsime nemokamai šitas knygu
tes. tik parašykit mums.

St. George Avė. 
Anglijoje pas

J. VENSKUNAS 
1, Raewell Crescent 

Orbiston, Bellshill 
Lanarkshire, Scotland

PARDUODU KARMĄ
156 akrai žemės, 100 dirbamos, ki
ta pan v k los ir miškas. 1 mylios 
nuo miestelio Uls*er, Pa. čia ’ pat 
upė. 20 rasruočių. iš jų 17 melžiamų 
Varvių. 2 traktoriai ir kitos reikalin
gos maži nos. f. kamb. namas, vištidė, 
meninė ir daržinė (barnė). Parduodu 
dė! senatvės tik už $12.000. Rašyti: 

Waher Serapinas 
R D 2,
U'ister, Pa.

PARDUODU NAMUS

Ar Didvyris Gali 
Suskilti Pusiau?

Ar žmogus gali turėti dvi
sielas? .Aišku, gali. Dar se
nas poetas Goethe savo gar-

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms j Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
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j NEWARK 3. N. J. 
j N’EW YORK 3, N. Y. 

BROOKLYN 7, N. Y. 
BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22. ILL. 
CIIICAGO 29. ILL. 
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON 1. N. J. 
LAKEWOOD, N. J.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

t

(Licensed by 1NTOURIST) \
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR \ 
GIMINĖMS J BET KURIĄ SSSR DALĮ. I
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas (

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ?
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą me- : 
džiagy moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo šutau- • 
pysite, negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reik- į 
menų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur.
Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy
kite arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:
PASSAIC, N. J. 17C Market St. Tel. GR 2-8387
PETROIT, MICH. G440 Michisan Avė. TeL TA 5-8»5O
WATERBURY, CONN. f. John Street Tel. PL 8-C788
PHILADELPHIA 23, PA. 530 Wcst Girard Avė. Tel. WA 2-4035

2 še:mu, 9_kamb. šv. Brijjidos para 
bijoj,
tas vanduo
lai žemės prie Summ<*r ir f, gatvių 
So. Bostone. Skambinkit A N 8-6129.

(6-8-10)

PARDUODU — NUOMOJU
Parduodu puse farmos ir du trak

torius ir du trokus, ’/£• tonos sunku
mo.
Kitoj pusėj farmos išnuomoju kam
barius pensininkėms moterims. Ge- 1 Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
riausias valgis ir kambariai. Galima vyru tarp 55-65 metų amžiaus. Esu 
naudotis virtuve. Graži vieta prie našlė. Daugiau informacijų laišku.

So. Bostone. 1 ’-į vonios, karš- I Dievo Karalystės Žinios; Tėvas 
garo šildymas ir 3 Kaba- j nUs ir šventoji Dvasia: Dievas ir

ežero. Rašykite savininkui: 
Adam Merelis 
Baldwin P. O.
Ontario, Canada (17

SSfas; š?ai jūsų Karalius; Tie

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

Vedybos

Rašykite:
Mrs. Em. Zupustas 
1500 West R7th St. 
ChicaRO, 36, III.

428 Springfield Avė.,
3£ Second Avenue
600 Sutter Avenue
506 Wilson Avė.

2222 W. Chicasto Are.
2439 West 69th Street 

2683 W. 14th Street 
99 Main Street 
126 tth Street

Tel. Bl 3-17&7 
Tel. AL 4-5453

Tel. HY 1-5290 
Tel. BR 8-6906

Tel. WA 5-2737 
Tel. TO 1-1«6» 
Tel Mrt 4-4819 
Tel. 70 3-8669

VINELAND. N. .1 West Landis Avė. (Greek Orthodoz Building)
P1TTSBURGH 3, Pa. 
WORCESTER. Mass. 
NEW HAVEN, Conn. 
HAMTRAMCK. Mich.

1015 East Carson St. Tel. H V 1-2766 
174 Millbury Street Tel. SW 3-2866 
6 Day Street Tel. LO 2-1446
9350 Jos. Carepau Tel. TR 3-1646

SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street
. ROCHESTER, N. Y. 583 Hudson Avė.
t GRAND RAPIDS. MICH. 414 Seribner Avė. N. W. Tel.
'( JERSEY CTTY, N. J. 75 Bright St. kampas Jersey Avė.

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeitadieniais 
j ir sekmadieniais

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam damai, au<M]« 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
9M dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES AFDRAUDA IKT $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUbA iki $10.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrsuda—rimtas aprūpinimas atei
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NKLAĮMINGU ATSUriKlML 
apdraudė duoda pašaipos iki $323 j mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilto* senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios vra visose žymemtoe lietuvių ko 
kmijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

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

MOOOOOOOOMOMOOOMOMSOaaMOOaOMMMai



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 17, Balandžio 26, 1961

STASĖ DAUGĖLIENĖ Iš Lietuvių Piliečių 
susirinkimo

Bostono šokėjai Washing- 
tona šoks du kartu

Ji (kinuos Bostono Lietu
siu Tautinių šokių Sambū
rio pokj ly. kuris bus gegu
žės 7 d. 6 vai. vak. So. Bo
stono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoj salėj.

Gegužės 7 pamatysime, 
ko nesame mate

tą skaitė Antanas Mažiulis 
‘‘Šių dienų pažiūros į reli
gijos kilmę.”

Iki atostogų dar bus vie
nas susirinkimas gegužės 27 
dieną.
aooooeeceoc«<<^&^C'3ioc9ocoocA

Pakalbinkim draugus
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

Kain* metami tik $4.00

Kortų vakarasgiui. "Lapinų” Skautų Vy
čių Būrelio atstovui V. Dam- 

mėn. 19 d. brauskui, Lietuvių Studentų 
motociklo Sąjungos atstovui J. Venc- 

mūsų mylimas kui už užuojautos žodžius 
sūnus, 26 metų amžiaus, koplyčioje, visiems "Lapi- 
Tautvydas Šležas. nų” Skautų Vyčio būrelio

Mūsų liūdesio valandoje nariams ir vyresnėms skau- 
atlankiusiem, palydėjusiems čių draugovės

PADĖKA

m. kovo
Gegužės 20 d. jie daly- tragiškai žuvo

1961

vauja visos Amenkos tauti- nelaimėje 
nių šokių šventės progra* 
moję, o birželio 6 ar 13 d.
(tikra data dar šiuo metu 

Dr-jos jįe šoks Valstybės
; departamento naujųjų rū-

--------- mų atidarvmo iškilmių pro-
So. Bostono Lietuvių Pi- gramo je.

liečiu Draugijos narių su-j Joms kelionėms šokėjų 
sirinkime balandžio 20 d. Sambūriui daug lėšų reika- 

di" linga. Pirmajam kaltuibuvo renkamas vienasvuvv v., iinga. pirmajam kartui jis; įauta n
rektorius. Kandidatų buvo J rūpinsis pats kaip nors lėšų padėką, 
du: Ona Ivaškienė ir Adol- surasti, tikisi, kad visuome- Kung.
fas J. Namaksy.

Balsavime dalyvavo
nariai, trys balsai buvo pri
pažinti netikri. Iš 405 bal
sų už O. Ivaškienę paduota 
168, už A. J. Namaksy 237.

,Tuo būdu išrinktas A. Na
maksy.

Šiame susirinkime _
pagerbti du mirę nariai: Al- kelionės išlaidu padengti, 
dona Alseikaitė ir Stasvs'

ne jį parems gausiai atsi
lankydama i jo Įdomų poky
li gegužės 7 d. So. Bostono 

i Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje, o antrojo kelionė jau 
būtų buvusi neįmanoma, jei 
Lietuvių Piliečių Draugija 
nebūtų atėjusi i pagalbą pa- 

kuvo .skirdama S3O0 nors daliai

408

ir
Janulis: priimtas vienas
naujas narys: patvirtintas 
direktorių nutarimas, ku
riuo Amerikos Lietuvių Ta
rybai dar skiriama 
((anksčiau jau buvo paskir
ta S50).
Susirinkimas patenkino O. 
Ivaškienes
jos vadovaujamų šokėjų

Labai gražus sopranas

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia smagų 
kortų vakarą šeštadieni, ba
landžio 29 d. 7:30 vai. vak. 
Strand salėj (376 VV. Bro
advvay, So. Bostone). Bus 
gražių vertingų dovanų,skautėms uz

i kapines, atsiuntusiems gė- garbės sargybą piie karsto [gaidžių užkandžių, veiks ii 
les, ta proga aukojusiems už kolektyvinę užuojautą j bufetas, 
pinigus kitų organizacijų spaudoje ir
labui, pareiškusiems žodžiu, prieteliams 

miems.
Ona, Albinas ir sūnus 

Romas Šležai

spaudoje ir laiškais užuo 
i iauta reiškiame nuoširdži

H. E. Horn.
P. Dagiui už atlaikytas pa
maldas koplyčioje ir už 
užuojaut* ; žodi kalinėse, 
V. A. Kubiliams, B. G. Mic
kevičiam.-. A. O. Juozapai- 
čiams ir iu .-ūnui Gediminui. 
A. Yakauzienei ir dukr. Da
lei, kuri sunkiai drauge iš
gyvena tą nelaimę, už pa
guodos valandas ir pagalbos

ir

kur g.

kitiem 
bei

Nuoširdžiai k v i ečiame 
pažįsta- Į klubo narius ir jų draugus,

' bičiulius ir pažįstamus atsi-1 
lankyli ir maloniai 

į mis tą šeštadienio 
praleisti.

musu

su mu- 
vaka

Vizgirdos paroda pasisekė vi.- vi i_ ■ ■Kultūros Klubas dar kartą
,, x .. , . | susirinksBostone gyvenančio dai

lininko Viktoro Vizgirdos 
kūrinių paroda Chicagoje 
tu. ėj° • dideli pasisekta*, 
v ien atidarymo dieną i ją 
atsilankė per 200 asmenų, 
jų tarpe buvo ir nelietuvių.

PAKDl OI) V ŠALDYTUVĄ
Šaldytuvas "K^lvinator,'’ didelis, 

gerame stovy.i, visai mažai vartotas, 
tik $»>O. Kreiptis telefonu TA 5-2260 
arba kreiptis j Stravinsky

32 U’hitman St.. off Norfolk St. 
i Dorchester, Mass.

BITAS NUOMAI. NAMAS l*Ali D.

Tokią antraštę davė Bo- 
S50 stono Herald dienraščio mu

zikos kritikas Daivos Mon- 
girdaitės balandžio 21 d. 
koncerto recenzijai. Kaip 

prašvmą paremti .žinoma, Daiva Mongirdaitė 
jjamu šokėju ke- atIiko Pabaltiečių Draugijos

5 kambahių butas 
pirmame aukšte. Visi 
iia Franklin parko. 
Skambinti po 5 vai.

išnuomojamas 
patogumai, ša- 
§5b mėm iui. 

kasdien TA 5- 
priei- 

(16

Balandžio 22 d. buvo 
• priešpaskutinis Klubo susi- 

iame dalyvavo 
51 asmuo, iš jų keliolika 
studentų. Buvo ir tolimas 
svečias—dr. Vladas Kaupas 
iš Chicagos.

Trumpu pirmininko inž. 
dr. Jurgio Gimbuto žodžiu 
ir visų plojimais buvo pa-

ranką 
dėkui.

Taip
•L. Bend, _ __ _ ____
stovui S. C riežei-Jurgelevi- delphijos vėl atsiuntė mū- gerbtas dr. Vytautas Čepas 
čiui. skautų "Žalgirio” tun- sų knygynui vertingų kny- jo 50 metų amžiaus proga 
to tuntininikui J. Vaičjur- gu. Nuoširdus ačiū jam.

ie:.~Kiame ypatingą

pat širdirgas dėkui 
Bostono apvl. at-

A. Reikow atsiuntė dovanu

Drg. A. Reikow iš Phila-

Šiame susirinkime paskai-

-9179. Namų 
narna kaina.

galima ir pirkti

Į lytus nuo Švedijos gyve-hįonę į \\ ashingtoną daly- rengto koncerto programą, 
na suomių tauta. Visišką ne-’vautj * Valstybės depaita- pakeisdama susirgusią Pru- 
priklausomybę ir ji tega\ o mento naujųjų rūmų atida- denciją Bickienę.

rymo iškilmių programoje. ‘Daiva Mongirdaitė yra 
Susirinkimas vienu balsu labai gera dainininkė. Ji tu- 
nutarė skirti S300 kelionei. H pakankamai plačios ap- 
Mūsų šokėjai pasirodys imties kokybės, labai gerai

tik 1917 metais, po revoliu
cijos Rusijoje. Ji sugebėjo 
visą laiką gražiai demokra 
tiškai tvarkytis, narsiai gy 
ne
kai
ir, nors karą pralaimėjo, bet 
ir iki šiol išliko nepriklau
soma valstybė.

Tos garbingos tautos šia-

>avo nepriklausomybę. prįeš šio krašto aukščiausią kontroliuojamą ir labai ge 
komunistai ją užpuolė vadovybę ir prieš visų kitų rai išlavintą sopraną.” rašo 

valstybių atstovus. Ir Lietu- minėto dienraščio kritikas, 
vos pavergėju atstovas—So- šitaip atsiliepė apie mūsų
vietų Sąjungos ambasado- Jaun^ dainininkę mums sve
rtus matys nepriklausomos i^mas dainanvimo žinovas.

me krašte gyvenantieji at- Lietuvos spalvomis pasipuo- į Recenzentas, paminėjęs 
stovai gegužės 7 d. atvyks i susius lietuvius šokėjus. Ge-Jkad, be kitų, buvo dainuoja- 

resnės m’O’jagandos nebe- i D. Dvariono, B. Budriū- 
reikia. Malonu, kad ta? at- n0 J- Gaidelio kūriniai,

I AISVĖS VARPAS
N '• I M-SĮOS 
KULTŪRINĖ

Sekmadieniais 8-9 va!, ryte 
Aš! Bangomis 1190 kiiociklų 

1 ?! Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš \VKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—F- VlšČIMa 
47 Banks St.

BROCKTON 18, .MASS. 
Tek JLniper 6-7209

KNGI.IJOS LIETI VIŲ 
R ’.DIJO PKIMIRAMA

M
r

V9
M9
kf
£

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tek: A V 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų. farmų ir biznių pardavi- 
■va«. r>a<ko'u Šrūpinimas, visokia 
•ind'aula (insurance) namu. bal- 
I-, v i >5-
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

i.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GVDVTOJAS

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžiąją salę 
ir čia dalyvaus Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamo Tauti
nių Šokių Sambūrio pokylio 
programoje. Jie šoks savo 
tautinius šokius. Tai bus 
pirmoji proga pamatyti tos 
mažius, drąsios tautos šokė
jus. Nepraleiskime progos.

To pokylio programoje 
bus ir daugiau naujų nema- tytas 
tytų dalykų, kurie bus įdo
mūs visiems—jauniems ir 
seniems.

Ir visą tai pamatyti bus 
galima tik už vieną dolerį— 
tokia yra įėjimo kaina.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

Baletas filmuose

likti turi progos bostoniš- 
kiai šokėjai.

Skyrimą aukos Bostono 
šokėjų kelionei prielankiai

rašo, kad tai nežinomi kom
pozitoriai, bet jų aiškiai ro
mantiškos dainos gerai su
kultos, dažnai jaudinančios.

IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

susirinkimui pranešė pirm. i'^05 r°dė, kad gražią muziką 
adv. J. J. Grigalus, už tą j nevisuomet sukuria tik gar- 
reikalą kalbėjo A. Matjos-jsūs kūrėjai.
ka ir V. Bajerčius. Šituo koncertu Pabaltie-

Susirinkime buvo perskai- čiM Draugija baigė šios žie-j .
Dariaus posto pa-!™as sezoną. Lauksime, kad!: General Parcel & Travel Co., Ine.

•Turine ? rud ini medžiagų. odų ir kitokių daiktu pigio- 
♦ ■ Į Gavome austriškų deimantiniu stiklui piauti
t riežtuku nuo Si .r.-, pį štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
{ Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
i i

St.
dėkos laiškas draugijai pa- kitais 
rašytas angliškai. Laišką 
skaitant kaž kas net šūk
telėjo: "Ar jau lietuviškai 
nebemoka**?

metais ji taip pat
duos mums tokio pat lygios *359 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 
koncertų kaip ir iki šiol. Bet i •_______________________

Tūkstančiai vėl gauna 
nedarbo pašalpą

.Massachusetts valstijoje 
apie 50,000 bedarbių jau 
buvo išėmę savo pašalpas, 
bet kongresui nutai-us pra
tęsti pašalpas 13 savaičių, 
ir čia jie galės tuo pasinau-

Pirmadienį, gegužės 1 d.
7:30 vai. vak. So. Bostono 
viešojoj bibliotekoj (646 
Broadway) bus rodomi 3 
baleto filmai, kuriose bus 
galima pamatyti Anglijos
garsųjį Sadler Welle baletą, doti. Praeitą savaitę jau virš 
Othello ir Amerikos liau- 17,000 bedarbiu buvo užsi- 
dies šokius. registravę tai prailgintai pa-

Įėjimas nemokamas. šalpai gauti.

jau šiandien turėtume visi 
pasižadėti uoliau kaip iki 
šiol tuos koncertus lankyti.

Po koncerto Irena ir Bro
nius Galiniai savo namuose 
surengė dainininkei vaišes, 
kuriose dalyvavo jos motina 
su vyrti Buivydu. Pabaltie
čių Draugijos pirmininnka? 
dr. Skulpe, tos draugijos 
valdyboje esantieji lietuviai 
ir vietos menininkų būrys.

Ž—is

Brooke Finansų Komisijos 
pirmininkas

•staiga aHara;
Kasdien 9 '..M. 6 P. M.
^eštadieniais s A. M. - 5 P. M.

TAUPYK DAUG $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE J 1furedair,u> automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai jitiiįi;, - j v.son.is Kontrolėmis ir Z«5 gai. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GĖRIAI SIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

Peter Maksvytis j
Carpenter & Builder 
925 EL Fourth SL,

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

I Ij

Valandos: 2—4 ir 6—H 
j Sekmadieniais ir šventadieniais
I ♦ pairu susitanma

495 Columhia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
raisome. šingeliuojamt. den-♦ 
riame aliuminijum ir dažo- { 
me iš lauko sienas.

Free Kstimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO { 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai 5 
Garantuojame gerų darbą •

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ S

Draudžiame nuo polio, viso-1 
{<ių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. ♦ 

reikalais J

»♦»t.
f
į Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

j Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
| Vartoju vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatu
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
334 BROAO'VAY 

SOUTH BOSTON. M ASS.

t TELEFONAS AN 8-2805

{Dr. J. L. Pasakantis 
{Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:
J Nuo 9 ryto 

Trečiadieniais

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

iki 6 vakaro 
ofisas uždarytas

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, pa’ūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAI ŠIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
West Broadwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš nnu’i: rijhų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
it SSSR muitą atmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siu-kit“ siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tu saraša ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

l<5T*IGš I.IFTt’VIAK š. KREIPKITftS I.IFTTTVHK AI į . . XT -vi ..
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar-'Vykęs Į Ne\\ i Olką, 0 is ten

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 'glĮŽdamas namo, užsuko ir 
Siunčiame su INTURISTO įgaliosimais. _ BOstOnO

Gubernatorius F u rcolo 
buvo paskyręs adv. A. J. 
Young Bostono Finansų Ko
misijos piiTnininku. Dabar 
gubernatorius Volpe Young 
vietoje paskyrė Edvvard W. 
Brooke, kuris kandidatavo 
į Massachusetts valstijos se
kretorius, bet pralaimėjo. 
Brooke via taip pat advoka
tas, negi-ų rasės.

Dr. V. Kaupas 
lankėsi Bostone

Daktaras Vladas Kaupas 
pereitą savaitgalį praleido 
Bostone. Jis iš Chicagos, 

į kur nuolat gyveno, buvo at-

Siuntiniai priiman.t kasdien nuo *» iki 5 vaL vtk.. ketvirtadieniai* nno 
9 « a|. ryto iki 7 yni. vak. ir i»ešt«dieniai« nno R ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

aplankyti, kur jis 
taip pat turi gerų pažįstamų.

21 Valandų nemokamas aiiejaus pečių 
aptarravimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams u

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORSET ST, IX)R( HESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- 1*)O I
tadieniais ŠAUKIT CzCf
Nauji dlto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. --------------------------------------------- —

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

{Visais insurance
{ Kreiptis:
i BRONIS KONTRIM

Justice of thePeace—Constable 
598 E. Broadtvay

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVV AY 
South Boston, Mass. 

Office Tgl. A N 8-0918

R i he Apothecary
Lietuviška T i kra Vaistine

P duodome tiktai vaMvs. jšpildome gydytojų re 
ceptus ir ♦urime vi«uS gatavus vaistus.

funrr.ę vaistų ir vitaminų persiuntimui i l.ietuvą ir ki
tu* kraš* <. kain peniciliną, streptomiciria rimifoną. ir vai
stu nuo renirarizmo. atraicio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit i lietuviuką vaistine 
Sav Emanuel E. Rosengard. B- S.. Reg. Pharm..

382a V. RROADW\Y. tarp F. ir F gatvių. SO. BOSTON.
, Telefonas AN 8 6020

Nuo 9 rvtn :ki 8 vai vak iš«kvnw šventadienins. ir sekmad.

► 
ė ► 
► 
J- 
► ► 
►

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisa 

Ji viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

į Tel. €O 5-5854

§ Charles J. Kay 2
J LIETUVIS

gi
1

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Plumbing—Heating—(ias—Oil 
J Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

.12 MT. VERNON STREET! ♦I
: DORI HESTER 25. MASS.

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

niumiioi
loo. ■ | »įsniue geležiL.............................




