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Vyriausybė Susirūpinusi Dtl
Laoso, Svarsto Ką Daryti

Laoso PaF-.uoos Sutartos, Bet Jų Vis Dar Nėra; Amerikos
Vyr:ausybė Svarsto, Ką Daryti? Šį Pirmadienį Gal 

ous Nutarta Gelbėti Laosą; Pietinis Vietnamas
Taip Pat Dideliame Pavojuje.

Pereitos savaitės pradžio- zanams” pristatoma visą į 
je Maskva pagaliau sutiko laiką, net kada Maskva jau 
kviesti Laoso komunistinius sutiko kviesti kariaujančias Į 
partizanus daryti paliaubas šalis daryti paliaubas, 
ir sakė, kad penktadienį 12 Santykiai tarp Amerikos Į 
valandą dieną paliaubos ga- ir Rusijos šiuo tarpu yra žy- 
lės Įvykti. Bet atėjo penkta-i miai pablogėję, rusų spauda į 
dienis ir 12 valanda, o ko-‘ gegužės šventei pradėjo už- 
munistai ir nemar.ė sulaiky- sipuldinėti prezidentą Ken
ti karo veiksmus. Maskvos į nedy taip pat piktai, kaip ji 
tarpininkavimas pasirodė j neseniai puldinėjo gen. Ei- 
tik pajuoka. senhovveiį, be jokio saiko ir

Savaitės gale iš Laoso padorumo.
atėjo žinia, kad komunistai 
ten sutinka daryti karo pa
liaubas ir siūlo susitikti su 
I ao^o kariais po trijų dienų1 
viename kaimelyje tarp- 
frontyje. Ar tai yra rimtas 
siūlymas, ar tik vedžiojimas
už nosies, niekas nežino. lais rankose, kaistai švaisto, 

Tuo tarpu komunistai La- kodėl jų bandymas nepasi-

Kubos Emigrantai 
Ieško Kaltininkų

Kubos politiniai emgran- 
tai, po nepasisekusio ban
dymo grįžti namo su gink

PREZIDENTAS AIŠKINA KOMUNIZMO UŽMAČIAS

F rezidentas J. F. Kennedy pasikaibėj.me su spaudos atstovais sakė. kad Amerika 
turi būti pasiruošusi pasitikti komunistų e! spansiją ir Amerikoje, ir Azijoje, kur 
dabar pavojuje yra ne tik I^osas. bei ir pietinis Vietnamas, ten komunistų “par- 
tizanai’" jau nužudė 4,000 policijos ir civi ios valdininkus. . .

Amerikos Mokslininkai Bando
Iškelti Lakūną Erdven

Amerikos Astronautas Pasiruošęs Kilti I Erdvę; Jei Nie
kas Nesukliudys, Šį Antradienį Bus Daromas Bandy

mas; Lakūno Saugumas Pirmoje Vietoje; Dide
lis Susidomėjimas Pirmuoju JAV Bandymu.

ose, belaukiant karo paliau
bų, užkariavo dar visą eilę 
vietovių ir, jei jie sės prie 
d

sekė.
Daugelis kairesnių žmo

nių aiškina, kad bandymas

Kongo Kasavabu 
Areštavo Čombę

dervbų stalo, jie galės visai buvo neužtenkamai gerai 
kitokius reikalavimus sta- paruoštas. su Kubos vidaus 
tyti, negu prieš penkias sa- partizanais ir rezistencijos 
vaites, kada anglai pirmą veikėjais nebuvo užmegsta 
kaitą pasiūlė kariaujančias ryšių, o be to, Amerikos C. 
šalis Laose kviesti darvti p (Centralinė šnipinėji- 
karo paliaubas. .. mo Agentūra), kuri pasiruo-

Dėl karo paliaubų Laose Šimui grįžti su ginklais va- 
tikrumo dar nėra. Ameri- dovavo, daugiausia Į tą rei-
kos prezidentas J. F- Kenne- kah* , domesnius

zmones ir didele dali emi-dy visą pereitą savaitę labai 
gyvai sekė Laoso Įvykius ir 
turėjo eilė pasitarimų su sa
vo patarėjais, su krašto sau
gumo taryba ir su politiniais 
šalies vadais. Tarp kitų, pre
zidentas tarėsi ir su republi
konų vadais buv. preziden
tu H. Hooveriu ir generolu 
MaoAitmuru.

Prezidentas dėl Laoso 
nutraukė savo savaitgali ir 
grižo sostinėn sekmadieni 
pavakarėj ir tuoj tarėsi su 
valstybės sekretorių Rusk 
vis tuo pačiu Laoso klausi
mu. ŠĮ pirmadieni pavaka
rėj vėl sušaukta krašto gy
nimo tarybą aptarti padėti 
ir gali būti, kad vyriausybė 
priims kokių nors nutarimų 
Laoso reikalu.

Padėtis yra pavojinga ne 
tiktai Laose, bet ir pietinia
me Vietname, kur komuni
stiniai partizanai vis plačiau 
veikia ir stato pavojun to 
k r a š to nepriklausomybę. 
Amerikos vyriausybė jau 
nutarė padidinti karišką pa
galbą pietiniam Vietnamui, 
bet nėra abejonės, kad ir 
komunistai sustiprins savo 
“partizanus” (atsiųstus iš 
komunistų valdomo Vietna
mo) ir jėgos gali vėl išsily
ginti.

Kokių priemonių Ameri
kos vyriausybė nutars imtis 
Laose ir pietiniame Vietna
me pareis nuo to. kiek rim
tai bus vertinamos karo pa
liaubų perspektyvos, {domu, 
kad komunistų pagalba (ru
su komunistų) Laoso “parti-

i Amerikos mokslininkai 
Jau yra pasiruošę paleisti 
žmogų i edrvę. Floridoje

--------- į Cape Canaveral raketų ba-
Po Prancūzijos armijos -zėje jau dvi dienas ir naktis 

maišto numalšinimo Alžeri-J ruošiama raketa, daromi 
joj pradėjo sklisti gandai, paskutinieji patikrinimai ir, 
kad Amerikos agentai esą;jeigu neatsiras kokių nors 
irgi Įvelti Į tą maištą. Girdi, nenumatytų . lučių, šį an- 
generolas Challe esąs šąli- tradienj an..sti rytą žmogus 
ninkas ankstaus bendradar- bus iškeltas Į erdvę, 
biavimo tarp Prancūzijos ir į Mokslininkai viską darė, 
NATO kariškos sąjungos, o kad užtikrintų žmogaus sau- 
gen. de Gaulle yra gana šal- gumą erdvėje ir kelionėje, 
tas “bendradarbis” ir sta-. šį kartą bandymas bus gana 
to visokias sąlygas NATO trumpas, jei žmogus bus iš- 

’ sąjungai. Esą tais sumeti- keltas Į erdvę, jis joje bus 
mais Amerika ir norėjusi, tik trumpą laiką, per 15 mi- 
kad sukalbamesnis žmogus nučių kelionė bus baigta ir 
atsistotų Prancūzijos prie-'lakūnas nusileis žemyn. Vė

liau bus bandoma žmogų 
paleisti, kad jis keliautų ap-

Bando Sukiršinti 
Paryžių ir Ameriką

KONGRESAS BALSUOJA PraUCUZU Armijos 1 Tokie 
UŽDARBIŲ KLAUSIMĄ Užanimrtas tU

Dar šią savaitę kongresas 
ruošiasi balsuoti mmimali- 
nio uždarbio pakėlimo klau
simą Atstovu rūmai buvo 
tą klausima nubalsavę, bet

Balandžio 22 d. Prancū
zų kariuomenės

Kontro respublikos politi----------- O ' - - K •

niai vadai jau antra savaitė 
veda derybas Coųuihatville
mieste dėl savo krašto atei- i.u.waie«w
ties konstitucijos. Besiderint senatas priėmė darbininkam Bet P° PenknJ dieniJ maištas 
Katangos provincijos “pre- prielankesni Įstatymą ir šia *usmuko’ vyriausias mais- 
zidentas” susibarė su pre- i-,-,™.,; to vadas generolas Challe

J _ II-uaiis A Lt-Aize-
rijoj buvo pakėlusi maištą

zidentu Kasavabu ir nutarė natas 
iš derybų pasitaukti. Tada savo

bandys suderinti 
pažiūras. Yra vilties,

gandai leidžiami 
žmonių, kurie norėtų su- 

piūdyti prancūzus su ameri
kiečiais, kad tuo būdu NA-

prieš Paryžiaus vyriausybę. a««ntai tokius «andus sklei‘

link žemę kaitą ar daugiau.
Pirmas bandymas iššauti 

į žmogų į aukštybes nebuvo
TO kariška sąjungą susilp-j labai garsinamas, bet kai 
nintų Ypatingai Maskvos spauda nurodė laiką, tūk-

grantų neprileido prie ben
dro darbo.

KUBOJE PIRMOJI SOCI
ALISTINĖ REVOLIUCIJA

Kubos ūkio “bosas” Gue
vara prieš pinnos gegužės 
šventę kalbėjo 3 valandas 
per televiziją ir aiškino, jog 
Kubos yra ‘“pirmoji socia
listinė revoliucija Ameriko
je” ir ji turės sekti komuni
stinius kraštus savo ūkio 
politikoje-

Pagal Guevarą, Kuboje 
neturi būti vietos privati
niams Įmonių savininkams, 
visas ūkis turi būti naciona
lizuotas.

Praktikoje daug kas jau 
ir padaryta ūkio nacionali
zacijos srityje, stambesnės 
Įmonės jau yra valstybės 
tvarkomos.

JAMES J. REYNOLDS

Darbo sekdetoriaus vienas 
padėjėjų, buvęs Komisijos 
Darbo Santykiams Tvarky
ti narvs.

Kasavabu kareiviai jį arės- kaf) vyriausybės siūlymas 
tavo ir dabar dar laiko po gali būti priimtas, 
griežta priežiūra. Spauda

; praneša, kad areštuotasis 
; Katangos vadas Čombė bus KUBOJE
nugabentas Į Leopoldville
miestą ir ten bus laikomas, 
kol susipras. Suareštuoti ir 
Čombės patarėjai belgai.
Juos suėmė Jungtinių Tautų 
kariai ir tardo, o paskui iš- 

, veš Į Belgiją.
Deiybos dėl konstitucijos 

dar tęsiamos, nors vienas 
(derybų dalyvis sėdi cypėj.

Ar čombę ištiks Lumum- 
j bos likimas, pasirodys vė
liau, kada jis “bandys bėg
ti” iš nelaisvės.

Afrikos Valstybės 
i Bando Susivienyti

Trys Afrikos valstybės. 
Ghana, Gvinėja ir Mali vėl 
susitarė apsivienyti. Toki 
susitarimą tos valstybės bu
vo jau seniau padariusios, 
bet iš tada sutartos vienybės 
ne kas išėjo. Dabar bando
ma iš naujo susitarti dėl ap- 
sivienijimo. Tas tris valsty
bes jungia tik tas, kr d jos 
visos daugiau ar mažiau lai
kosi Rytų orientacijos,” ir 

įima pagalbą iš Vakarų ir iš 
[Rytų, o Jungtinių Tautų or- 
į ganizacijoje palaiko daž- 
Įniausiai Maskvos politiką, 
j Naujas Afrikos valstybių 
• bandymas užkirsti kelią Af
rikos “balkanizacijai” šiuo 
tarpu didesnės reikšmės ne
turės ir gal tik ateityje išsi
vystys Į platesnę Afrikos 
'valstybių sąjungą.

Viršuje Kubos vadinamas 
prezidentas Osvaldo Dorti- 
cos apžiūri sukilėlių išsikė- 
limo vietą prie Giron paplū
dimio, kai ten kovos pasi
baigė. Apačioje Jose Miro 
Torra. sukilėlių politinio 
vado New Yorke sūnus, pa
tekęs i ( astro nelaisvę.

pasidavė vyriausybei ir da
bar Paiyžiaus kalėjime lau
kia karišto teismo. Kiti trys 
maišto vadai pasislėpė. Iš 
Alžerijos jau išvežta virš

- .200 karininkų, kurie buvo 
prisidėję prie maištininkų, 
keli kariški pulkai išfor
muoti, jų kareiviai ir kari- 
nirkai išskirstyti po kitus 
pulkus. Valymas palietė ir 
Prancūziją, kur dešiniųjų 
keli šimtai narių suimti ir 
tardomi. De Gaulle vyriau
sybė nori atpratinti prancū
zų karininkus nuo politika
vimo ir maištų kėlimo. Se
niau prancūzų armija buvo 
vadinama “didžioji nebylė” 
dėl to, kad ji visiškai nesi
kišdavo i politiką, bet da
bar kiekvienas prancūzas 
žino, kad politikoje labai 
svarbu vra, “ka pasakvs ar- 

1 mija.”

stančiai žmonių Floridoje 
jau renkasi stebėti, kaip 

--------------------------- , žmogus pakils nuo žemės į
P. Afrikos Negrai aukštybes.

Runši/id Str pi kui Pasiruošę skristi i aukšty- nuosiasi nireiKui trys lakūnai, kurie
7" . jau ilgas laikas treniruojasi

Gegužės mėnesio gale j,, pratinasi pakelti tos nepa- 
Pietų Afrikos L nijos negrai ;prastOs kelionės sunkumus, 
ruošiasi paskelbti trijų die- j Astronauto iškėlimui viš
nu generalini streiką. Pasi-,kas ruošiama, bet jei pasi- 
įuošimai streikui vyksta po- taikytų kokių nors kliūčių, 
grindyje, bet nėgių tarpe 'bandymas bus atidėtas. Prieš

Amerikos Piliečiai 
Turi Apleisti Kubą
Amerikos vyriausybė pra

nešė visiems Amerikos pi
liečiams Kuboje, kad jie ne
delsdami apleistų Kubą ir 
grįžtu namo. Tas praneši
mas Amerikos piliečiams 

įbuvo padarytas per Šveica
rijos ambasadą Kuboje-

Kuboje dar vra virš tūk
stančio Amerikos piliečių, 
kurių dauguma visą savo 

'gyvenimą ten gyvena, arba 
turi maišytas šeimas. Todėl 
visiems poliečiams nelengva 
bus Kubą apleisti. Bet Wa- 
shingtono vyriausybė nori, 
kad Kubos diktatoriai nebe
turėtų progos areštuoti ir ki
taip terorizuoti amerikiečių 
K ūbo je.

apie tai kalbama atvirai.
Streikas planuojamas pa

reikšti protestą prieš nėgių 
padėtį naujoj respublikoj, o 
kartu bus parodyta, kad ne
grų streikas gali suparaii- 
žuoti visą šalies ūkišką gy
venimą.

Gegužės gale Pietų Afri
ka pasidarys respublika ir 
nutrauks ryšius su Anglija, 
kurie buvo per daug dešim
tų metų.

VENECUELOS
AMBASADOJE

Kuboje Venecuelos am
basadoj yra 123 politiniai 
pabėgėliai, kurie prašė prie
globos nuo Castro policiio. 
Ambasadoj vietos trūksta.

CHARLES DONAIH E

kelias dienas buvo paleista 
Į aukštybes raketa su žmo
gaus iškamša. Raketa iš
sprogo aukštumoje, bet ka
bina, kurioje žmogus būtų 
kėlęsis Į viršų, nukrito že
myn ir buvo Įsitikinta, kad 
jeigu žmogus būtų kilęs ra
ketoje Į viršų, jis nebūtų 
nukentėjęs ir būtų sveikas 
grįžęs Į žemę. Todėl mano
ma, kad žmogui nėra pavo
jaus keltis Į erdvę, 115 my
lių ar daugiau virš mūsų že- 
mės-

Trys lakūnai laukia, kuris 
iš jų bus paskirtas sėsti į ra
ketą ir kilti Į erdvę.. Jei 
bandymas nebus atšauktas, 
antradieni jau žinosime, ku- 

' ri? pirmas amerikietis pasie
kė c dvę ir kair jam kelionė 
sekėsi.

Darbo departamento teisių 
patarėjas.

PRANCŪZAI SPROGDINO
4-TĄ ATOMBOMBĄ

Pereitas savaitės pradžio
je Alžerijos maišto pačia
me Įkarštyje prancūzų mok
slininkai išsprogdino Sa- 
haros dykumoje ketvirtą 
prancūzų atominę bombą.

Dėl kariuomenės maišto 
gretimoj Alžerijoj mažai 
kas beatsiminė protestuoti 
dėl a-bombos sprogdinimo.

Prieš senesniuosius sprog
dinimus daug kas protesta
vo ir ypač garsiai protestą 

'reiškė Afrikos valstybės.
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Pirmosios 100 dienų
Prieš rinkimus dabartinis prezidentas J. F. Kennedy 

kartą užsiminė, kad nauja vyriausybė savo svarbiausius 
sumanymus ir planus turi patiekti kongresui per pirmą
sias šimtą dienų. Dabar jau praėjo šimtas dienų, kai nau
ja vyriausybė šeimininkauja Washingtone, “medaus mė
nuo” pasibaigė ir daug kas jau žiūri, koks tos vyriausybės 
balansas. Opoziciija irgi, po pirmųjų kelių mėnesių švel
nių pirštinaičių, rengiasi atvirai pradėti kritikuoti naujos 
vyriausybės pasiekimus ar stoką tų pasiekimų.

Atrodo, jog visi bešališki stebėtojai turėtų sutikti, 
kad krašto viduje vyriausybė per pirmąsias šimtą dienų 
atliko dideli darbą. Tiesa, kongresas dar tik mažą dali 
vyriausybės pasiūlymų spėjo apsvarstyti ir priimti. Bet 
vyriausybė ir negali kongeso darbų pagreitinti, jei kraš
tas to nereikalauja ir, jei kongeso sąstatas yra toks, kad 
vyriausybės siūlymai vos vos pajėgia gauti daugumos pri
tarimą, arba visai rimtai užkliūva ir nejuda iš vietos.

Nežiūrint kongreso abejojimų ir delsimų, eilė Įsta
tymų visgi jau yra priimta ir dar daugiau Įstatymų bai
giama aptarti. Tegu ir palengva, bet kongresas prezi
dento programą svarsto ir nėra abejanės, kad didelei jos 
daliai pritars. Gal tik priėmus visus ar didžiąją dali pre
zidento siūlymų galima bus daryti išvadą dėl vyriausybės 
programos sėkmingumo.

Pagrindinis klausimas krašto viduje yra, ar vyriau
sybė sugebės paskatinti šalies ūkišką veiklą tiek, kad 
ūkio augimas būtų didesnis negu jis buvo pokariniais 
metais. Visiškai galimas dalykas, kad “laisvas” kapi
talistinis ūkis pasirodys atsparus vyriausybės Įtakai ir 
plėtosis “Įprasta tvarka” nuo pakilimo iki recesijos ir vėl 
aukštyn, visai nerodydamas vyriausybės pageidaujamą 
bendrą augimą. Jei taip būtų, vyriausybė turėtų ieškoti 
veiklesnių būdų daiyti itakos i ūkišką gyvenimą, pavyz
džiui, imtis kontroliuoti kainas ir uždarbius ir gauti ga
lios kreipti ūkišką veiklą visam kraštui pageidaujama 
kryptimi- Bet tai šiuo tarpu dar nėra aktualu. Tik dideli 
bedarbių skaičiai, nežiūrint gerėjančios ūkiškos padėties, 
primena kraštui, kad viskas nėra tvarkoje ūkio srityje.

Vyriausybės pirmosios šimtas dienų užsienių politi
koje gal ir naująją administraciją jau įtikino, jog susi
tarimas su Maskva dėl padoraus sugyvenimo vargu yra

JIEMS NEPAVYKO LAISVĖS KIBAI IŠKOVOTI

Viršuje nelaisvėn paimtieji Kubos sukilėliai žygiuoja i liūdną, nežinomą ateitį. 
Apačioje sukilėlių sugadintas tankas, ku ri jie. būdami beviltiškoj padėtyj, norė
jo panaudoti pozicijos sustiprinimui prie Giron paplūdimio Kuboje.

Kas savaite

Portugalų kolonijose
Praeitą savaitę gimė nau- na apie 600,000 žmonių, 

ja nepriklausoma Afrikos Didžiausios portugalų ko- 
valstybė—Siena Leone. Jos lonijos yra Afrikoje—Ango- 
vardas yra ispaniškas, bet la ir Mozambika. Tos dvi

De Gaulle laimėjo šiuo tarpu gen. de Gaulle
Prancūzų armijos sukili- turi daug darbo su prancūzų 

mas Alžerijoj pasibaigė‘bė- armijos valymu nuo nepa* 
gyje kelių dienų ir pasibai- klusnių elementų, kurie yra 
gė taip, kaip maža ka? tikė- linkę nesiskaityti su šalies
josi.

Balandžio 22 d. anksti rv-* 7 7 3c
tą Alžyro mieste sukilėliai 
kariai užėmė “be šūvio” vi- ”° Kubos Laosas. 
sas svarbiausias valdžios Įs- Amerikos vyriausybė tu- 
taigas. areštavo valdžiai iš- ri tuoj pat apsispręsti, ką 
tikimus karo vadus ir aukš- daiyti su Laosu? Ar leisti 
tuosius pareigūnus ir pasi- tam kraštui patekti i komu- 
jskelbė visos Alžerijos valdy- nistų rankas, ar gal ii ginti? 
tojais. Per dvi dienas prie Klausimas nelengvai at- 
sukilėlių prisidėjo, pagal jų sakomas. Jei Amerikos vy- 

i pasigyrimus, apie 4(10,000 riausybė mestų savo jėgas i 
kareivių. Laosą, tai lengva būtų susi-

Prancūzijos v y riausybė laukti naujos Korėjos, o jei 
! Paryžiuje baukštėsi, kad su- nieko nedaryti, tai gresia 
kilėliai iš Alžerijos bandys “antra Kuba.” Ir vienaip ir 
maištą perkelti i pačią kitaip pasirinkimas ne koks. 
Prancūziją, paskubomis bu- Laose pagaliau buvo su
vo telkiamos jėgos aerodro- si tarta su rusais, kad karo 
mams ir miestams ginti, bu- paliaubos ten bus paskelb- 
yo šaukiami atsarginiai ka- tos penktadieni, balandžio 
riai prie ginklo, o iš Vokie- 28 d 12 vai. dieną. Bet, atė- 
tijos buvo atšaukiama pa- jo paskirta valanda, o ko- 
skutinė ten stovinti prancū- munistai ir nemanė karo 
zų kariuomenės divizija. sulaikyti. O kadangi jie šiuo 

Bet ne tos apsaugos prie- momentu Laose stipresni, 
monės palaužė Alžerijos ka- tai jie gali visa ta kraštą asi
rišką sąmokslą, o visai kas dėti i savo kišenę, 
kita. Nuo pat sukilimo pra- Dar yra vilties, kad šį pir- 

susitaria su vietos valdinin- džios Piancūzijos vyriausy- madienį karo paliaubos bus 
kais pristatyti toki tai skai- b6 Parotlė nusistaty- Padarytos, o su .tuo atpultų
ėiii rlarhi'ninkn ir valdinin ma maištininkams nenusi- ir reikalas ashingtonui 
kai rekLt le?kti atstatyti Aižė,-ijoje apsispręsti. Tai būtu geriau-
ventojus kaimuose ir siunčia teli«ta tvarką. Prezidentas šia išeitis. Ar taip bus, skal
iuos pas sutarti pasirašiusi «en- de Gaulle maištininkų tytojai po poros dienų jau 
savininką. Tokie prievarta i k?tari.us vadovus išjuokė, žinos, 
darba “užkontraktuoti” nei užtikrino kraštą, kad vynau-

sybė nesitrauks ir įspėjo ša-
įne- 

politikos 
jau

li algos gali išmokėti ir gi i- visi abejojantieji ir daug ko yra pasimokiusi iš

vyriausybe ir lengva širdžia 
metasi Į perversmus.

“pažangiausios pasaulio de-su Bulganinu ir Chiuščiovu gimdė “Ževenos dvasią,” ir dimas Afrikoje dar kartą dėti
vėliau, kai pasikvietęs Chruščiovą i šią sali su juo pagim- primena pasauliui, kad ko- žinios, kokios ateina apie 
dė viendienę “Dovido kempės dvasią.” Viltis susitarti lonializmo dienos baigias:, portugalų kolonijas Afriko- 
subiro i šipulius susirinkusio j, bet neivykusioje viršūnių Kolonializmas, koki žinojo- je, nėra malonios skaityti, 
konferencijoje Paryžiuje. ' ' ‘ !"?. nu0, .A™"k°S atradimo Spaudoje skaitome, kad An-

Prezidentas J. F. Kennedy irgi pradėjo prezidentauti jSiJldav-iinn anfm;, r-i-0^ Pra'' ne^1’k su"
.u. . , , , v t • 4. išsivadavimo po antrojo kilimas pnes portugalus,

viltimi, kad su Maskva bus galima prieiti pastovaus pasauiinio karOt vra ar g,-eit Vernai kur iie «ugebėio 
,i/.i ,i,K.,. s.u„ n„_ bus visa- atgyventas istori-užimti kaimus' ar mieste-

Maža dalelė menko uždar- z1 f. -įP Veta mokratijos”—Sovietų
bio išmokama patiems dar- alininkai pačioje Alzenjoj, jungos.

Są-

su
susitarimo dėl svarbiųjų klausimų, kurie dabar šaldo Ry
tų-Vakarų santykius ir laiko visą pasauli arti briaunos, 
nuo kurios lengva nuslysti i dideli kaią. nekalbant jau 
apie mažuosius “krūmų karus,” kurie gresia ir Laose, ir 
pietiniame Vietname, ir Irane, ir gal prie Berlyno, arba 
ir kur nors kitur, kur Maskva matys progos pasipelnyti.

Įvykiai Kuboje ir Laose yra pamoka, kad viltis su
sitarti su Maskva yra tik svajonė, kurią naudingiau bū
tų užmiršti. Sovietų spauda dabar ir prieš prezidentą J. 
F. Kennedy pradeda burnotis taip pat, kaip ji bumojosi 
prieš prez. Eisenhoweri po Įvykio su U-2 lėktuvu. “Me
daus mėnuo” ir užsienio politikoje pasibaigė ir vėl gy
vename šaltojo karo Įprastas dienas. O tame šaltajame 
kare kol kas daugiau laimi įusai negu Amerika- Pasigir
ti dar nėra kuo, o Kubos nepavykusi avantiūra ir dabar 
Laoso merdėjimas tenka rašyti Į nepasisekimų skaičių.

bininkams “gyvenimui pa- po maištininkų nosimi, pra- Praeitą savaitę Kongo 
saldyti.” Darbdaviai pasiža- burti jėgas ir per porą Įvairių sričių vadai susirin- 
da jiem? pristatvtiems dar- Jie*.u galėjo mesti i Alž\- ko C oųuilhatville mieste pa
sninkams duoti* maistą ir ™ sa; 0 kariškus da- sitarti, kaip praktiškai gyve-
pastoge. hnius ir po trumpo susisau- nime vykinti jų ankstybesni

Moterys pi ie prievartos dymo sukilėliai suprato, kad susitarimą tvarkyti Kongo 
darbu už savo apskrities ri- j?. jau atgiedota, respubliką konfederacijos
bu nevaromos, bet arčiau 1'j’as maitas paieikalavo 2 pagrindais.
namų ir jos gali būti užkon- nukautų kanų ir kebų suzei- Bolševikuojantis Gizenga 
traktuoto^ Visi negrai ^uver?tl vynausybė pa- pasitarimuose nadalyvauja. 
vvrai ir moterys turi dTrbti si, odė nĮ teiP p?Drast?’ kai Besitariant iškilo nesusipra- 
valdišku? darbus be -Hn vynausvbė parodė ryžtumo timų ir ‘

nis laikotarpis. Jo vietą da- bus, skerdžia be pasigailė- 
bar užėmė sovietiškas kolo- jimo visus baltaveidžius. Ir, 
nializmas, kuriame rusų im- atrodo, kad negrai turi pa- 
perializmas ir komunistinė grindo tą daiyti, nes jų pa- 
ideologija kala naujus rete- dėtis portugalų kolonijo-
o m-isidė^nrk MaX-o”k ga''° valdiškus darbus be jokio vyiiausvbė parodė ryžtumo timų ir barnių ir pagaliau
Kinrio* milionam* navoiu- Hai-per’s magažine gegu- atiyginirn0. Tokie darbai, gin^.u: H°.xias derybas su Katangos povi nei jos vadas Kin.jos milionams, pavoju., žė5mėnesiolaid j idė -s _ m - - -
gresia ir visam pasauliui. šiumia- įdomus strain !R.aiP Kelių taisomas ir pana

Ynasis kolonializmas iau k. supa' Pl°mus straip- sus atliekami daugiausia senasis kolonializmas jau snis apie p0llugalų Angolą. Į moterų.
“užkontraktuotųbaigia išnykti, bet 

ra visai išnykęs. Viena 
seniausių

dai nė- Ra50 biznierius, kuris daug;
Vnlnniolinin vJume^ ^ankė Angolą preky- darbininkų yra vadinamikoionianniu vai-.u^ i—----- : , . . . j. z . . .laisvi darbininkai, kune yra 

samdomi darbdavių. Atlygi-

Šalia

APŽVALGA

, . ..... bos reikalais, krašta geraistybių via Portugalija kun i žjsta het ir ,Iabar { 
ir dabar dar valdo didžiu-1
bus kolonijų plotus Afriko
je ir turi dar šiek tiek kolo
nijų ir Azijoje. Kadaise por 
tugalų kolonijos buvo labai

maistininkais nepanorėjo nutarė konferenciją apleisti, 
eiti- De Gaulle’iui tenka ati- Kai jis išėjo iš derybų ir no- 
duoti “kreditą,” kad jis ne- rėjo sėsti i savo lėktuvą, 
sėdėjo rankas sudėjęs, bet Kongo kareiviai ji areštavo 
ėmėsi greitai kontržygių ir j ir neleido jam išvykti. Jis 
sukilėlius pavyzdingai su-[ir dabar dar tebėra Coųuil- 
tvarkė. hatville’je. . .

PALIK SAVO AŠARAS vvro ir vpač dukters pas- 
MASKVOJE tangų, Armonienei pavyko

--------  gauti leidimą atvykti Į Ame-
Tokiu vardu pavadinta riką.

knyga anglų kalboje išeis Penkių milionų tiražo žur- 
šią vasarą. Joje bus atpasa- nalas “Life” paskutiniame 
kotą jaudinanti Barbaros numery davė ilgą ištrauką 
Armonienės kančių istorija iš minėtos knygos. (Balan- 
komunistų “rojuje.” Jos pa- džio 26 d. laida). Lietu-

Ta proga prisimena Lie
tuvoje tokias neigiamas na- 
sėkmes mūsų tautai turėjęs 
1926 m. giuodžio 17 d. per
versmas. Tada vyriausybės 
vadas, min. pi nn ini n kas, pa-

Kai Kongo kareiviai davė 
pavyzdi, juo pasekė ir J. T. 
kariuomenė ir areštavo 6 
belgus, kurie buvo atvykę su 
Katangos provincijos vadu 
Čombe dalyvauti derybose

traukęs is biznio vis dar ne- nimai yra baisiai skurdūs ir 
nori pasirašyti po savo ras- darbininkas negali nė sva- 

jtu, kad portugalų valdinin- joti leisti savo vaikų i moky- 
kai nekeršytų jo firmai ar į]a.
jo prieteliams Angoloje. Oficialiai portugalų ko-

Pagai Harper’s magazine lonijose rasinės diskrimina- 
paduodamas žinias 990 cijos nėra. Bet praktikoje
Angolos negru yra beras- negras yra tik darbo gyvu-

kraštas. Portugalai pirmieji'“Y .?*?* ^tm.0 da.rb« Gal' l': negrų, vargais 
kolonijoj portugalų vyriau- negalais išėjusių mokyklas, 
sybė pavedė katalikų baž- vra vadinami ‘asimiliuotais’ 
nyčiai, bet neduoda jokios ir turi tas pačias teises, kaip 

į paramos bažnyčiai, kad ji ir kiti Portugalijos piliečiai, 
galėtų švietimo darbą dirb- bet, kaip minėta, tokių yra 
ti. Todėl tik labai maža da- labai mažai ir daugumas tų 
lėlė negru vaikų gauna pa- “asimiliuotųjų” yra mulatai 
ragauti bažnyčios išlaikomų ar maišyto kraujo žmonės, 
mokyklų. i Harper’s magazino pie-

Kolonijoj dar ir dabar te-'šiamas vaizdas yra be galo 
beviešpatauja vergija, nors liūdnas. Negrų padėtis kata- 
ji tuo vardu ir nevadinama, likiško diktatoriaus Salaza- 
Negrai iš kaimų gali» būti ro valdomose kolonijose 

darbų, yra ne tik Portugalijos, bet

plačios, visa šiandieninė 
Brazilija buvo portugalų ko
lonija ir šiandieną vra por
tugalų kalbos ir kultūros 
krašta:
bandė ir Indiją padaryti sa
vo kolonija, bet prancūzai 
ir vėliau anglai juos iš ton 
išstūmė. Dabar Indijoj yra 
tik viena nedidelė portugalu 
kolonija, Goa, kurioje gyve-

Nasvytis, pasirūpinęs, kad 
šita mūsų tautietės baisi 
istorija išvystų dienos švie-

sakojimus surašė inž- A. L. viams ten pasakojami jau ir 
Nasvytis. kitų šaltinių daugiau ar ma-

Armonienės vyrui, kaip žiau žinomi dalykai, bet an- 
Amerikos piliečiui, su dūk- gliškai skaitantiems Armo- są- Ji yra sunkus kaltinimas 
ra 1940 m. pavyko sugrįžti nienės paprastai, bet nuošir-j tiems, kurie paniekino žmo- 
Į Ameriką, o Armonienė su džiai papasakota istorija gu, naikina be pasigailėjimo 
mažiuku sūnumi turėjo pa- padės geriau suprasti, kokie tautas, 
silikti Lietuvoje. 1948 m., yra tie didieji baisieji veid- Kad Armonienės liūdną 
per didžiuosius lietuviu trė- mainiai, kurie čiulba kaip istoriją Įdėjo “eisenhoweri- 
mimus Į Sibirą, gegužės 28 lakštingalos apie laisvę, nių republikonų” žurnalas 
d., Armonienė su mažu sū- apie žmogaus gerovę ir pa- “Life” yra mažas atpildas 
neliu buvo ištremta i Sibi- našius dalvkus ir koks pavo- už to paties žurnalo skelbtus 
rą ir ten kentė kruviną var- jus iš jų gresia visam pašau- Cripps’o “Įrodymus,” jog 
gą kaip ir milionai kitų kan- bui ir Amerikai. Baltijos valstybės turi būti
kinių. TiĮc 1959 m., po ilgų Gerą darbą atliko inž. A. Sovietų Rusijos ribose.

informuotas apie pervers- [kaip patarėjai. J. T. kariai 
mą. apsirengė, užsidėjo ei- belgus žada ištardyti ir pa

siųsti i Belgiją. . ..
Areštuoti “derybose” iki 

šiol buvo Maskvos diktato-

linderi ir lovoj atsisėdęs lau 
kė, kol perversm in inkai ateis 
ji areštuoti, o galimybė bu
vo pasiekti Panemunei išti-[rių šlovinga tradicija. Ka- 
kima kariuomenės dali ir iš daise jie, pakvietę Į dery- 
ten kalbėtis su smetoniniais bas ir garantavę lenkų sau- 
nakties didvyriais. gumą “raudonosios armijos

Bet tai tarp kitko. Alžyro karininkų garbe,” areštavo 
kariu maištas numalšintas, Lenkijos vyriausybės na- 
bet Alžerijos klausimas dar rius, juos nuteisė ir ilgą laiką 
tebelaukia sprendimo ir tas pūdė kalėjimuose. Kitą kar- 
klausimas bus tikrieji gen. tą Maskvos riteriai panašiai 
de Gaulle ekzaminai. padarė Vengrijoj, kur pa-
---------------------------------- kviesti i derybas vengrai bu-
užmokesnio portugalų ko- vo areštuoti ir vėliau nutei-

imami prie įvairių uaioų, j- -yioniali=tai var'gu ar nusi nei- Vienas areštuotų delega-pagą kolonijos va d.ninku ir viso Vakarų Pa^u'.o ge-da"'a^ a. va^u a. nusiprt ų g

nuozmrą. Tokie valdininkų da ir je. kada skaitysime, "ai4nSa ne, AngoV^ <<as generolas Maleter.' Ko-
prievarta j darbas varomi kaip negrai Angoloje sker- ?XS,?ko neSų paS munistai jj sušaudė-
darbininkai vadinami “už- dzia visus baltuosius, atsi- -viozamoiKo negrų paaeus j.kontraktuouis - darbiniu- minkime, kad tai yra tik rarajpaslapPs nyrama gro- Dabar U kambateka ™-

kais, bet “kontraktus” suda- atpildas uz baltųjų žiauru- , L j L
ro ne patys darbininkai, bet mą, beširdiškumą ir jų “ei- J'aiJau. Pat-V? sav®.y.al,d<? .!.r 
valdininkai. Įmonės ar že- vilizatorišką darbą” per ke- tur 1 Priemojiių padėt) keisti, 
mės stambesni savininkai Jis šimtus metų. Geresnio —»b

bės vyrai.
J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
CONNECTICUT KLONIUOSE

STAMFORD, CONN.

A. Žarskus atidarė 
persiuntim įstaigą

Teisių daktaras A. Žars- 
kuh atidarė siuntinių per
siuntimo įstaigą: Dr. A. Zar- 
skus, Parcel General Agen- 
cy, 9 Rockwell PL, Stam
ford, Conn., telefonas FI 8- 
5120. Per ją galima i Lietu
vą pasiųsti Įvairių prekių iš 
Anglijos, todėl pigesne kai
na.

Tos Įstaigos skyrius yra ir 
Brooklyne: Parcel Agency 
Dr. A. Zarskus—Fa. C. Bin- 
kins, 328 9th Street, Brook- 
lyn 15, N. Y.

Plačiau žiūrėkite skelbi
me šiame laikraštyj.

HARTFORD, CONN.

kalavimai vienodi.
Dabar statybos pačiame

Įkarštyje, bet dėl streiko jos 
stovi.

Atrodo, kad darbininkai 
turėtų laimėti.

Pranai Naunčikas

TERRYV1LLE, CONN.

Negalima vištų dvasinti
A. Cantito, 22 m. amžiaus, 

kaltinamas Town Hill vištų 
ūky dvasinęs badu ii- šaldęs 
2000 vištų. Teismui jis turės 
aiškintis, kodėl taip darė.

Pranas Naunčikas

MIAMI, FLA. .

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

maloni viešnagė PENNSYLVANUOS NAUJIENOS

Jacobs tebestreikuoja
211 Jacobs bendrovės 

darbininkų streikuoja jau 
bene septintą mėnesi. Dirb
tuvė piketuojama. Bendro
vei pavyko surasti keletą 
“skebų,” ji buvo net dery
bas su unija nutraukusi. 
Unija padavė skundą Darbo 
Santykių Komisijai, kaltin
dama laužant darbo Įsta
tymus. Bendrovė buvo pri
versta vėl derybas atnaujin
ti. Jau turėta 35 posėdžiai, 
bet nesusitarta.

Daibininkam? atstovauja 
automobilių pramonės dar
bininkų skyrius.

Pranas Naunčikas

MIDDLETOWN, CONN.

Gražus moterų banketas
Balandžio 16 d. Moterų 

Klubas surengė banketą, 
kuriame buvo ir skrybėlių i 
paroda.

Pirm. J. Nevienė, pasvei
kinusi susirinkusius, papra
šė tarti žodį klubo pirm. A. 
Kadsel, F. Radžiu, P. Šatin
ską, choro pirm. J. Swolki-! 
ną, Moterų Klubo vicepirm. 
V. Valaitienę, E. Virbalienę į 
ir A. Navickaitę-Kams.

Visuomet atskiras stalas 
rezonuojamas tą mėnesį Į 
minintiems savo gimtadieni. 1 
šį kaitą tokia sukaktuvinin
kė buvo Ratkauskienė ir 
svečias iš W. Orange, N. J., 
Simonas Gudis-Goods, ku
riems buvo pareikšta daug 
iinXejiniU. via passiGucSiu,

ADOLF EICHMANN STATO SĄLYGAS

Jeruzolėje teisiamas žydų ir kitų tautų žudikas na* 
cių pulkininkas Adolf Eichmann sako prisipažįsiąs 
kaltas, jei ir antrojo pasaulinio karo laimėtojai pripa
žins savo padarytuosius nusikaltimus. Viršuje du tei
sėjai. kuriems paduodama dėžutė su nusikaltimą Įro
dančiais daiktais. Apačioj paveikslo kairėj viršuje 
stiklinėj dėžėj sėdi Eichmann. Teisme buvo išklau
sytas Eichmanno pasiaiškinimas policijai po jo suėmi
mo ir atgabenimo Į Izraelį.

Balandžio 23 d. popietę 
teko praleisti malonioj san
dariečių draugijoj. ‘“Kelei-, 
vio” uolus bendradarbis jau 
seniai kvietė tą dieną atvyk
ti i jų pokylį. Kaip čia nepa
sinaudosi tokiu

PITTSTON, PA. žada visus vaiši i, todėl 
kviečia visus atsilankyti.I

E. Lopai to kandidatuoja 
į teisėjus

Edvardas T.<>p;tto Luz- 
erne apskrity eina kito mi
rusio teisė;c .•areigas. Ge

SLA 7-sios apskrities 
suvažiavimas

Balandžio 23 d. buvo 
maloniu SLA 1-sios apskrities suva- 

kvietimu? Ypač, kai nuvežti žiavimas Lietuvių Piliečių 
pasisiūlė mieloji Jadvyga salėje. Pirm. Miliauskas, kol -- 
Keslerienė. Su ja važiuoti mandatų komisija patikit- g 16 b no-nnaciJos- 
tai lvg būti, kaip sakoma, no atstovų mandatus, pa- 
Dievo užpečky—žinai, kad kvietė Stasi Gegužį žodi 
nelaimės neįvyks. Ir Juozą tarti. S. Gegužis pasveikino 
Leki žmona teišleido, suži- susirinkusius ir trumpai ap-
nėjusi, kad vairuos J. Kes
lerienė. Be baimės važiavo 
ir Andriulioniai- Reta turėti 
tokią gražią ir saugią vai- 
į-uotoją.

Kas ir kaip tame pokyly

žvelgė, ką SLA per 75 me
tus nuveikė.

Pirmininko pakviestas V. 
Kamarauskas kalbėjo apie 
tai, kaip jis, atvykęs į šią 
šalį, įs;jungė į SLA veiklą,

buvo, jau aprašė pats J. sukūrė kuopą, kuri ir šian- 
Krasinskas, aš benoriu tik jjen tebegyvuoja. Jis pabrė- 
trumpai įspūdžiais pasida- žė, kad būtinai reikia pami-

nėti tos organizacijos 75 m. 
Mane domino, kad svečių sukakti. 

buvo daugiau negu rengėjai Mandatų komisija prane- 
sakosi tikėjęsis, kad jų tar- gė, kad atstovų iš 9 kuopų 
pe buvo ii* seimelio atstovas, su apskrities valdyba viso 
nevienas valdines vietas ]abo vra 33 asmenys. Buvo 
užimąs lietuvis ir lietuvė: atvažiavusių narių ir iš ki- 
kad svečių tarpe nemažai įos apskrities, kuriems pir- 
buvo čia gimusių, bet gra- mininkas paprašė taip pat 
žiai lietuviškai kalbančių ir -žonk-Ulinųnuolat su sanda,tėčiais ,y- 'TpTkrides valdybos sek- 

sius . palaikančių. Malonus retore įj Bajorienė perskai- 
reiskinys, kad jie tun nema- tė paskutiniojo suvažiavi. 
zai 11 naujųjų ateivių. It m0 protokoią kuris buvo
man teko pabendiaiiu su J.: iimtas su viena pastaba. 
Sviklu, J. Stankevičių J Be t perekaitė du apskri. 
Ramonu ir kt. Malonu, kad ties val(ivbos |)OSėdžių pr0-
svecių tarpe labai daug bu- toko, g kurių įsWėmėtina 
vo senų Keleivio skaityto
ju

E. Lopattc st; o savo kan
didatūrą i Li--' < Jis prašo 
lietuvius jo k;? Artūrą pa
laikyti. už L b^suoti. Tei
sėjai lenkam; 1 3-čiai metų.

E. Lopatto dirba tarp lie
tuvių. Jo tėvas yra daug nu
sipelnęs dirb inu.-. sietuvos 
labui.

J. V. Stanislovaitis

MIAMI, FLA.

Klubo susirinkime buvo 
karštų ginčų

Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas įvyko balan
džio 10 d. Jame kilo karš
tų ginčų dėl Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus pra
šymo grąžinti $35, kuriuos 
jis sumokėjo klubui už sa
lę. Nutarta negrąžinti, nes 
Klubas tiek sumokėjo muzi
kantams ir tuo būdu salė 
buvo duota veltui.

Dėl to V. Skupeika atsi
sakė iš finansų sekretoriaus 
pareigų. Jo vieton išrinkta 
Elena Virbalienė.

C. K. Braze dėl senatvės 
šie nutarimai: Rengiami 2'atsisakė iš Klubo korespon-

šuo Veri piknikai. Pirmasis gegužės dento pareigų. Susirinkusie-
T21 d. Sans Souci parke, o ji labai apgailestavo ir lin-

kad S. Gūdis rengiasi nuo
lat apsigyventi Miami. 

Muzikantams užtraukus
-j j j . - - . maišą, pradėjo žygiuoti Atleido daug darbininkų sklybė|iuotos moterys. To.

Canel fabrikas, kuriame kių buvo bene 12, viena 
dirbami lėktuvu motorai, skrybėlė už kitą gražesnė, 
priverstas atleisti 735 dar- prašmatnesnė. Teisėjos nu- 
bininkus, nes valdžia atšau- sprendė pirmą dovaną duo- 
kė atome jėga varomų lėk- ti J. Šatinskienei, o antrąją 
tuvų motorų užsakymą. Fa- Cvirkienei.
brike dirba apie 1000 darbi- Skiybėlių parodai pasi
ninkų. baigus, vieni ėjo šokti, kiti

Pran,, N.«nčik« Prie bal ° alut' ««• 
Juozas Ratinis

NEW BRITAIN, CONN.

Sustreikavo statybos 
darbininkai

Jie reikalauja pakelti at
lyginimą. Dabar už valandą 
moka $2.80, reikalauja pri
dėti 60 centų ir kad sutartis 
būtu pasirašyta 3 metams.

New Britain Carriers, 
Builders, Common Laborers 
unijos skyrius atstovauja 
500 darbininkų, Hartforde 
1000, Waterbury prie strei
ko prisidėjo virš 400. Visų 
trijų skylių darbininkų rei-

CLEVELAND, OHIO

Mirė B. Kondratavičius
Kovo 30 d. Lakeview ka

pinėse palaidotas ‘Keleivio’
1 skaitytojas Bamev Kondrat 
Kondratavičius, 67 metų 
amžiaus. Kovo 22 d. jis dar 
buvo atėjęs į Lietuvių Klu
bą, o šeštadienį jį rado ne
gyvą savo kambaryje.

žinau, kad jis turi bro- 
įlį Brazilijoje ir seserį Lie- 
' tuvoje.

J. Matonis

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis;

“Proletariato diktatūra";
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną dsre?;

r.iiikss;
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys he akių...
Ir dau^, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

"KELEIVIS”
536 East Broadvray So. Boston 27, Masa.

ji labai apgailestavi 
«• kėjo jam infoimuoti spau-

riečiai Worcestervie vaidina__*antrasis orr
frugpiucio — • c. neit? jam linui inuvii nuau

na kad kain vianac kalhZ Glen parke. Tikėtai dą, kol sulauks šimto metų.na, kad, kaip vienas kalbe- m 1 - - j-- , “toiu pasakė iu darbu iš lie- J - 11ssPausd,ntl ir siunti- Tada jau žadėjo duoti ra 
t jų pasage, jų uaroų įs ne nėtl kUOpOrns mvbe

Afrikos atostogų grįžęs An- tuvių istorijos neisbrauksi. Ižd Urbonas pranešė iž- 
tanas šalaševičius ir kt. I. Ne jaunuoliai tie šalavie- do gtovj. A kritis banke 

Gražias kalbas pasakė V. £1,, .Kinkai, Dvareckai, t virį vienuolikos šimtų

W0RCESTER10 NAUJIENOS
Sandariečių banketas 

gerai pavyko

Balandžio 23 d Lietuvių pigaga, Stasys yjikelk, K. Mitrikai ir kiti jiems lygūs do'leriu 
Karo Veteranų salėj Shrew- Jui.geiiūnas. J. Sonda, J. Le- savo darbais bet jie dar sti- j Šiaučiūnas iškėlė min-
leTuo^ke^puikS A- kt- ft.™ einanti nuienį rei

pavyko. Svečių buvo dau
giau negu buvo tikėtasi. Ne
mažai buvo atvykusiu ir iš 
toliau.

Kalbose buvo prisiminta ir lysti nesirengia. Tuo tik ten- ki” surengti pobūvį sume-
ka pasidžiaugti.

Susipažinau pokyly ir su
Antanu šalaševičiu, kuris 
kelerius metus dirbęs Libe-

dr. Jono šliupo veikla.

Mirė K. Pupka
Balandžio 24 d. Notre 

Iš Brocktono buvo Kostas Dame kapinėse palaidotas : rijoj (Afrikoj), grįžo atos- 
ir Marija Jurgeliūnai. Kie- 74 m. amžiaus Kazimieras togų ir netrukus vėl išvyk-
mensas ir Albina čiurbulė- Pupka, žinomas vietos Ketū
nai. vis, daug prisidėjęs prie

Iš Bostono “Keleivio” re- Lietuvos laisvinimo darbo, 
daktorius Jackus Sonda, Liko liūdinti žmona Kotrina 
Juozas Lekys, Antanas ir Valinskaitė-Pupkienė ir bro- 
Ona Andriulioniai, Jadvy- lis Juozas Pupka, žinomas 
ga Keslerienė, Jadvyga Tu- vietos lietuvių veikėjas, 
mavičienė su dukra Irena Dėl brolio mirties Juozas 
Mickūnienė, Antanas ir Ona negalėjo būti ir sandariečių 
Žiugždos, Rokas ir Vincė bankete.
Žukevičiai, Elena Mozūrai-Į Gili užuojauta velionio 
tienė ir kt. 'žmonai ir broliui.

Iš Connectieut valstijos j Parašius šiuos žodžius, 
buvo Petras Žilinskas su 6'sužinota, kad taip pat mirė 
asmenų šeima. 'Adomas Andriuška, Anta-

I banketą atsilankė ir [nas Bastis ir Pianas Stur- 
Massachusetts seimelio at-:8]s
stovas Vytautas Pigaga, Į 
mūsų valstijos Žuvininkavi- 
mo ir Medžioklės įstaigos;

Skautų šokiai
Skautų Vyčių Draugovė

narys StasysMikelk-^ 7:30 vai. vak.
kevičius, “Parole Board”Tengia šokių vakarą P. A. 
narė Girulienė-Zaleckienė,iCounty Club patalpose (21 
Lietuvių Karo Veteranų po-’Greeper Hill Rd 
sto vadas Juozas Šarkus, iš

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Viso* programos iš W0PA. 
149fl kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: n no pirmadienio iki 
penktndienio 10—11 eal. ryto. 

AeStadienl ir tekmadienj 
nuo 8:30 iki 9:30 eal. ryto 

JVAKARUSKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
Tel.: HEir.lock 4-2413 

17159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

J —

sta. Jis ten dirba Firestone 
bendrovėj, kuri eksploatuo
ja didžiulius gumos medžių 
plotus. Jis įdomių dalykų 
papasakojo- Gal kita proga 
apie tai pakalbėsime.

Ačių sandariečiams už 
pakvietimą. Turėjau tikrai 
malonią viešnagę.

J. V—gas

BALFO ATSTOVE 
WASHINGTONE

Grafton
Mass.)

Grieš geras orkestras, 
veiks bufetas.

Skautai Vyčiai kviečia 
visus atsilankvti į jų rengia
mus šokius. Visi atėjusieji 
linksmai ir maloniai laiką 
praleis ir parems skautų 
veiklą.

J. Krasinskas

Advokatė E. Armanienė, 
Balfo direktorė iš Baltimo- 
rės, dalyvavo Washingtone 
labdaringųjų organizacijų 
suvažiavime B a 1 tuosuose 
Rūmuose. Buvo svarstoma 
JAV’ maisto panaudojimo 
taikos reikalams planas. 
Prezidentas J. F. Kennedy 
mano panaudoti Amerikos 
maisto perteklius badau
jantiems žmonėms įvairiuo
se kraštuose maitinti. Balfo 
atstovė privačiai turėjo pro
gos iškelti klausimą ir dėl 
lietuvių pabėgėlių įvairiuose 
kraštuose geresnio aprūpi-

nine programa SLA 7-sios 
apskrities vardu, nes atski
ros kuopos tokio nepajėgia 
surengti. O juk šioj apskri
ty prieš 75 metus gimė SLA 
organizacija. Tame pobū
vyje, be meninės dalies, tu
rėtų būti pavaizduota ir Su
sivienijimo 75 metų veikla.

Keliems kitiem® atsto
vams išsitarus, išrinkta 3 as
menų komisija, kuri kartu 
su valdyba tuo reikalu rū
pinsis.
A. Maceinienė kandidatuo

ja į Jury Commissioner
Mirusio SLA vicepirmi

ninko J. Maceinos žmona 
Alena, tarnaujanti Luzerne 
apskrities (county) įstaigo
je, stato savo kandidatūrą į 
Jury Commissioner vietą. 
Nominacijos bus gegužės 16 
d. Ji prašo SLA narius rem
ti jos kandidatūrą kaip SLA 
narės ir lietuvės.

J. V. Stanislovaitis

VVILKES-BARRE, PA.

Bus minima Motinos diena

Būk ramus, kada ginčijiesi.

Lenk medį kol jaunas.

Lietuvių Piliečių Klubas 
gegužės 28 d. Lietuvių salėj 
(206 Parrish St.) rengia 
Motinos dienos minėjimą, 

nimo maisto produktais. į Pradžia 4 vai. po pietų. Bus
vakarienė, už kurią moka- 

Tarp dviejų rūšių žmonių: ma $1.25. Be to, bus įėjimo 
Vieni dirba, o kitiems už tuos dovanų, Klubas paskyrė do- 
darbus tenka garbė. Mėgink, vaną ir motinoms, 
jei gali, būti pirmųjų eilėj, nes po vakarienės bus šokiai, 
ten lengvesnės varžybos. veiks bufetas, kuriame bus

Dwight Morrow gardžių gėrimų. Klubiečiai

mybę.

Mirė Noreika
Mirė net kelerius metus 

buvęs Lietuvių *riubo mar
šalka Noreika. Gvveno Hol- 
lywoode, ten ir p; .laidotas.

Ilsėkis ramiai Dėdės Ša
mo žemėj. Mes, Tavo drau
gai .reiškiame gilią užuo
jautą Tavo žmonai ir gimi
nėms.

Moterys reiria spaudą
Girdėjau, kad Moterų 

Klubas ža'la surengti poky
lį, kurio peb as bus skiria
mas demokratiškai spau
dai paremti.

L. I. Stasiulis

manche; ter, n. h.
Uždaro cigaru fabriką
Uždarom is Sullivan ben

drovės cigarų fabrikas, ku
ris čia veikė 87 metus ir ku
riame dirbo 210 darbininkų.

Sullivan b«n<:r įvės atsto
vas skundžiasi, kad iš Ku
bos nebegaliu a gauti pa
kankamai reikalingo taba
ko, todėl cigarų gamybos bi
znį pardavė Maitt J* Bond 
cigarus gaminančiai bend
rovei. o ši nutarė fabriką 
Manchestery uždaryti ir ci- 
gai-ų gamybą perkelti į savo 
fabriką Schanton. Pa.

Žemės ir pastatų Sullivan 
bendrovė nepardavė, bet 
kam jie bus naudojami, tuo 
tarpu nežinia.

Kai daibų ir taip trūksta, 
tai cigarų fabriko uždary
mas mums yra dar labiau 
nemalonus faktas.

J. L.

Pakalbinkim draugus ir
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

», ir.*-------- ------
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Mirė gen. J. Kubilius girdėjo, o

rai paėmus, yra žemo lygio. 
“Skelbiamos sta tistilcos Gegužės Pirmojiyra gryniausias prasimany

mas. Produktais pakenčia- 
miau aprūpinti tik Maskva,
Leningradas ir sąjunginių 1889 metais Paryžiuųe, veikimo programa, 

minėtas korės- respublikų sostinės, ypač Prancūzijoj, susirinko įvai- Nuo tų me.u Lietuvos

J. VLKS

Kovo 29 d. mirė Neprik- Pacientas kavinėj girdėjęs kuriose leidžiama lankytis rių šalių socialistinio sąjū- darbininkijos judėjimas įgi
uncnmor T karino- 1'«siškai, lenkiškai, žydiškai užsieniečiams. Tuo tarpu džio atstovai i steigiamąjį jo didesnės politinės orasausomos OieiUVOS A.dIlUO . < - . . V . = ______ -L , , - -

jūdis tiek sustiprėjo, kad 
jau drįso tos dienos šventės 
metu viešai gatvėse pasiro
dyti su savais šūkiais.

1902 m. gegužės 1 d. Vil- 
į iaus darbininkai drąsiai 
i. jo demonstruoti. Vilniaus

1
menės kūrėjas, atsargos ge
nerolas Jurgis Kubilius, bu
vęs pirmasis Lietuvos ka
riuomenės štabo viršininkas.

Lebedevas pirmauja 
Dmitrij Lebedev, Kauno 

rajono “Gintaro” kolchozo 
pirmininkas paskelbė, kad 
pen ai iš kiekvieno hektaro 
žemės išauginta daugiau 
kaip po 18 centnerių grūdų 
ir 317 centnerių cukrinių 
runkelių, o trečiaisiais sep 
tinmetio metais jis pasiža
dėjo išauginti jau po 20-22 
centnerius gimdų.

Kiek jis iš tikrųjų išau
gino. tą tik jis ir težino, nes Apdovanojo “vyresni brolį 
juk pats Chruščiovas davė 
velniu už skaičių klastoji
mą. Todėl kas žino, ko tik
rai verti ir Lebedevo skai
čiai. Įdomu, kad toks žy
mus “gamybos organizato
rius”
vas, aiškus “vyresniojo 
lio” tautybės žmogus, 
turi būti visur vyresnis.

kalbant. \ ienas profesorius neĮ tokie stambūs miestai 
jam paaiškinęs. “Vilnius kaip Rostovas, Vladimiras, 
tapo mažumų miestų ir ru
su kalba vra bendrinė kal
ba.”

Topping rašo. kad lais
vės, arba kaip komunistai 
sako “buvusio buržuazinio 
gyvenimo” ilgesys tebesąs 
stipins tarp vyresnės gyven
tojų kartos. Jani vienas iš

Stalingradas apr ūpinami 
labai blogai, šviežios mėsos, 
pavyzdžiui, krautuvėse vi
sai nėra, o jei kartais atve
ža, tai susidaro prie jos neiš
matuojamos eilės žmonių. 
O šviežių pieno gaminių net 
ir vadinamos pirmo aprūpi
nimo zonos miestuose (res-

i ernatorius Įsakė kazo
kams tą demonstraciją iš
vaikyti.

oil

Socialistirio Internationa- mės ir gegužės 1 d. šventės vaikyti. Nusikaltusius suim 
lo kongresą ir taip kitų ta- jau buvo Įspūdingiau šven- ti. Kazokai, bevaikydami 
rimų paskelbė gegužės 1 d. čiamos. Darbininkų tas są- demonstruojančius darbi-
darbininkų vienybės švente. — — ■ ------------- ----------- -— -----
Tą dieną visui- darbininkai

( vyresniųjų pasakęs, kad publikų sostinėse, Lenin- 
_ “jaunieji nepasigenda to, ko’graje ir kitur) .jaučiamas 

nepažinojo. Sovietai davė nuolatinis trūkumas, 
jiems pirmenybių—nemo- “jeį žmonės
karną mokslą, sportą ir ke- metais gali kiek skoningiau 
liones po Sovietų Sąjungą, rengtis, tai už tai jie yra dė-

turėjo ruošti demonstracijas 
-eitynes ir, be kitko, reika
lauti 8 valandų darbo die
nos.

pastaraisiai;'

kingi ne tarybinei pramo
nei, bet gaunamiems siunti
niams iš užsienio ir padau-įį 

jo 50 metų am- įėjusiam importui iš Sovie 
žiaus sukakties proga “už tų satelitinių ir kai kurių ka- 
aktyvų dalyvavimą visuo- pitalistinių valstybių.

Kažkoks “draugas Leonid 
Belousov”

dalyvavimą vi 
meninėje-politinėje veiklo-

Dmitriius Lebede apdovanotas “Lietuvos jI>uu p,-agyveninio lygis Iku?“v Vežiok įbro- TSR Aukščiausios Taiybos _800 rublių (naujais pini- 
Prezidiumo Garbės rastu, gaiš 50-80 rublių) mėnesinį 

Matyt, tas atėjūnas pasi
žymėjo varydamas valstie
čius i kolchozus.
“Šalin dankos nuo Kubos”

“Lietuvos Respublikinis 220-300 rublių (naujais 20- 
Taikos Gynimo Komitetas” ’ublių). kostiumas 800- 

metų amžiaus, rašo savo dė- paskelbė pareiškimą, kuria- 2.200 rb. (naujais 80-220 
dei Springfielde, Ilk, kad me džiaugiasi dėl Kubos su- Tik iš * liaudies demo- 
“iš jūsų laiško ir iš laikraš- bolševikinimo Fidel Castro
čių (dėdė jai išrašė Vilnį) vadovybėje “kuriant naują 
man atrodo, kad pas mus laimingą gyvenimą,” smer
ki ra geresnis gyvenimas da- kia “imperialistų interven- 
har Lietuvoj, ne kaip Ame- ciją.” Pareiškimas baigia- 
rikoj.” mas šitaip: “Lietuvos kovo-

Aišku, tik “Vilnį” skaity- tojai už taiką vieningai įei
dama ta moteriškė kitaip ir kalauja: šalin rankas nuo 
negali galvoti. Jos gudrus Kubos ’. Nutraukti niekšišką 
dėdė greit pradės iš jos gau-, agresiją!”

Pareiškimą pasirašė: ‘T.
Tilvytis, Lietuvos liaudies
poetas, P. Dobrovolskis, re- Pedagogo ar gydytojo, bet 

Neseniai Vilnių aplankęs'spublikinės profsąjungų ta- brautuvės^ pardavėjo, san- 
“The Nevv York Times” ko-į rybos pirmininkas, V. Mor- delio vedėjo, sukirpėjo, io- 
respondentas Seymour Top-j kūnas, Lietuvos LKJS cen-
ping rašo, kad Vilniuje pa-J tro komiteto sekretorius, G. 
gal 1959 m. gyventojų sura- žaliukas, Lietuvos TSR po- 
šymą, lietuvių tėra tik treč- litinių ir mokslinių žinių 
dalis visų miesto gyventojų skelbimo draugijos valdy- 
(36.6';), rusų 29.4len- bos atsakingasis sekreto- 
kų 20'i, žydų 6.9$?, gudų rius.”
6.2';. Taigi vien iš “plačio- Kai rusų tankai traiškė 
sios tėvynės” atkeltųjų rusų sukilusius vengru darbinin- 
yra beveik tiek, kiek lietu- kus, studentus ir kt.. kai so- 
vių, o pridėjus dar kitus, iš vetų ginklai ir visokie in- 
Sovietijos gilumos atgaben- struktoriai plaukia i Afri- 
tus, kitataučių skaičius vir- kos ir Azijos kraštus, “tai- 
šija lietuvius. kos gynimo” pleperiai tylėjo

Įsivaizduokite, koks gali į 
būti pragyvenimo lygis 500

Jis

Amerikoj blogiau kaip 
Lietuvoje

Žemaitė iš Ylakių apylin
kės, Marcelė Šliožienė, 55

ti pagalbos siuntinėlius.
Vilniuj tik trečdali* lietuvių

atlyginimą gaunančio dar
bininko. jei duona kainuoja 
1.50-2 rubliai (naujais pini-

15-20 kapeikų), batai Daktara*

A. DOMAŠEVIČIUS

INŽ. VLADAS Sllit TAVU II S

Vienas žymiųjų Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos šio šimtmečio pradžios 
veikėju. vadova\ęs partijai revoliuci
niais 1905 metais. Gimė 1877 m. dabar 
gvvenn So. Bostone. Ma>s.

j ninkus, savo turimų bizūnų- 
j-nagaikų nepasigailėjo. Ne 
vienas darbininkas tada grĮ- 

■žo sukruvintas iš tos eity
nės. O suimtuosius guberna
torius įytojaus dieną Įsakė 
rykštėmis nuplakti, 

į Bet tas skaudus ir šiurpu
lingas įvykis nenubaidė dar
bininkų. Jie kasmet Vilniuje 
ir kitose vietose gegužės 1 d. 

Įvieraip ar kitaip paminėda
vo. Tos šventės proga visuo
met Lietuvos Socialdemo
kratų Partija išleisdavo at
sišaukimus, kur buvo apta
riami dienos epieji įvykiai ir 
aiškinamos socialdemokra-

A. MORAVSKIS

gaiš Andrius Domaševičius 
(gimė 1865 m., mirė 1935 m.) 
vienas iš Lietuvos Socialdemo
kratu Partijos steigėją.

4
=3=

kratijos” valstybių atsiun
čiamos prekės būna paly
ginti pigesnės, užtat jos la- . ,
bai krautuvėse ir grobsto- įu<leįlm?? Pyb.uv° svctIma?

<=’ hot rinvhimnl/no dar nomo.

Nors tada Lietuvos darbo 
žmonėms sociali stinis

mos.
“Nenuostabu, kad esant 

tokiai padėčiai, visoje šaly
je, visose gyvenimo srityse 
be galo įsigalėjęs kyšininka
vimas, vagystės, spekuliaci
ja, įvairios kombinacijos. 
Geros tarnybos laikomos ne 

re_ pedagogo
krautuvės 
dėlio
ferio ir panašios.”

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Ekskursantai iš “Vilnies” ir tyli. bet dabar jie garsiai

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
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-

ir “Laisvės” stovyklų Vii- gina Castro barzdą, nes ši-1 krais lietuviais, 397 psl., 
niuje tik lietuvių kalbą te- taip liepė Maskva. kaina $4.00.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A J
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$4.00.

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

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

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

Rusinimas stiprėja
“Keleivio” skaitytoja iš tas į Žagarę. Vilnius vėl li- 

Florido? atsiuntė mums jos ko be vyskupo.” 
gautą laišką iš Lietuvos (iš- (Sako, kad vysk. Stepo- 
siųstą iš Maskvos). Čia duo- navičius atsisakęs šventinti 
dame įdomią ištrauką iš jo: į kunigus jam žinomus ko-

“Tiek užsienio, tiek vi- munistų politinės policijos 
daus politinė situacija pa- šnipus, už tai ir buvęs išva
lą ipsniui aštrėja, pragyveni- rytas iš \ ilniaus į Žagarę, 
mas ne tik nepinga, o laiks Red.).
nuo laiko maskuotai brang- “Pastaraisiais metais rasi
stą (ypač tas žymu pramo- nimo politika vėl stiprina
mųjų p r e k ių. gelumbės, ma: mažinamas 1 i e t u v ių 
odo< išdirbinių atžvilgiu). O kalba išeinančių laikraščių 
juk šešiolikti metai po karo tiražas, aukštosiose mokyk-
pabaigos! lose įvedamos papildomos soooooooosoc-'?

“žymiai stiprinama arti- ™"» **»«"?«*I.kalb? . ;t"' 
rolirfnė propaganda. Stu- .lletu.v,al. - •,
(lentas ar nedaromas narte- nai naujokal s,unc,ami'tar‘ “Keleivis” išleido iston- 
bėtas apsilankęs' bažnyčio- "auti kariuomenėj ko toliau jos daktarės Vandos Sruo- 
je, tuojau šalinamas iš mok- nu<) e'.xn<sn • • gienės.parašytą 24 pusi.
slo įstaigos. Tik juodadar-1 “Nepaisant (hrušciovo knygelę Žalgirio musis . 
biai amatininkai cal i sau nuolatinio važinėjimo po ši- Neturintieji laiko storų kny- 
leisti kartais lankytis bažny- IĮ, nepaisant jo begalinių gų apie tą Lietuvos iston- 
čioie Prieš keletą metu nau- tauškalų ir skatinimų kelti jos sv arbų įvykt skaityti jaUšventintas vyskupaslTte-žemės ūkio gamybą (“pavy- šioj knygelėj - v.
ponavičius, neseniai be jo- ti Ameriką”) žemes ūkio kiekvienas tu 
kios priežasties buvo ištrem- našumas visoje šalyj, bend- Knygeles kaina ^0 centų.

ŽALGIRIO MŪŠIS

bet darbininkija dar nemė
gino susiburti bendrai savo 
klasės reikalus aptarti, bet 
1892 m. gegužės 1 d. Vil- 
niuie iau iVvko Dimas toks---------- «r — ------- « v »

nois neskaitlingas susirinki
mas, skiltas tai šventei ir 
kartu pasitarti savais reika
lais. 1893 metais jau Vilniu
je, Kaune ir kitur išdrįsta 
gegužės pirmos dienos šven
tę minėti. Ir jau nuo tų me
tų Vilniuje, Kaune, Panevė-į 

Ižyje ir kitur prasideda dar- 
, bininkų tarpe oganizuotas 
darbas.

Štai Vilniuje sukuriamas 
būrelis susipažinti su socia
listinio sąjūdžio pagrindais. 
Greta to būrelio atsiranda 
vadinamas “kovos iždas.” 
Mat, kai kur jau prasidėjo 
darbininkų streikai. To
kiems streikams paremti ir 
buvo kuriami tie “kovos iž
dai.” Be jų, buvo oganizuo- 
jamos savišalpos kasos, kad 

ar darbo nete
kusius savo draugus būtų 
galima sušelpti.

Kai carinės Rusijos oku
pantai Lietuvoje pajuto to
kį pogrindžio veikimą, tuoj 
pradėjo sekti jį. Bene pirma 
auka to socialistinio sąjū
džio Lietuvoje buvo studen
tas Mikalauskas. Tai būta 
karšto būdo jaunuolio, visai 
pasinėrusio į ta iki tol nebu
vusi socialistinį sąjūdį. Vil
niuje šnipu jis buvo suimtas. 
Ilgai tardytas, kankintas ir 
po kelelių metų kalėjime 
mirė. Antras veik kartu su 
Mikalausku buvo suimtas 
Pikula, iš Lenkijos, Vilniuje 
apsigyvenęs. Šis suimtas,
kankinamas palūžo ir savo 
draugus išdavė. Jau organi
zuotai susimezgęs socialisti
nis judėjimas tada gerokai 
nukentėjo.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partija apie šias dvi au-' 
kas išleido knygutę “Iš mū
sų praeities.”

1896 m. iki tol Įvairiose 
vietose veikusių socialdemo
kratų pogrindyje kuopų at
stovai suvažiavo .Vilniuje ir 
Įsteigė savą partiją su savo

LIETUVOS SO( IALISTŲ VADAS

Prof. Steponas Kairys. Į Lietuvos Socialde
mokratu Partijos eiles Įsijungęs beveik nuo 
jos įsikūrimo, visą laiką nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo Socialdemokratu Partijos 
vadovas, dabar po sunkios ligos yra sanato
rijoj netoli Nevv Yorko.

PONŲ IK ŽANDARŲ LAIKAIS

Ponai rykštėmis plakė baudžiauninkus, o rusų 
žandarai tą darė ir iiaudžiavą panaikinus. 
1902 metais Vilniaus gubernatorius fon Vai 
įsakė rykštėmis plakti gegužės 1 d. demonstra
cijos suimtuosius dalyvius. Vėliau gubernato
rius už tai buvo pašautas.

Ekonomistas Adolfas Moravskis 
(gimė 1868 m„ mirė 1959 m.) 
vienas iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos steigėjų.

tų veikimo gairės.
Štai 1902 m. Darbininkų

Balso Nr 5 straipsnis “Kokia 
mūsų valdžia ir kokia rei
kalinga” tarp kito pasaky
ta:

“Tegul tada kiekvienas susi
pratęs lietuvis - darbininkas, 
kurs mislyja apie pagerinimą 
savo ir draugu būvio, visados at- 
m< na. kad svarbiausias darbas 
—tai nuversti caro jungą ir su
tverti Lietuvišką Demokratiš
ką Respubliką, susijungusią su 
kaimyniškomis tautomis.

“O kaip-gi atliksime tą mil
žinišką darbą? .Jog pas carą 
yra milionai kareivių ir milionai 
rublių

“Švieskimės, draugai, švies
kime ir visus, kurie kenčia vai

zdžios prispaudimą. Parodysim 
jiems, kad caro valdžia pikčiau- 

1 sias mūsų priešas, kad žmoniš
kai gyvęsime tik liuosoj Lietu
voj.’’

Gegužės 1 d. šventė ska
tinančiai veikė Lietuvos 
(laibo žmones susiprasti, 
šviestis ir rimtai ruoštis į 
kovą. Ir tos geresnės atei- 

įties pagrindan dėjo laisvą 
Lietuva.

1903 m. Darbininkų Bal
so Nr 2 dar šitaip paryški
na ir iprasmina gegužės 1 
d. šventę:

Tą pačią, ką ir mes. šaukia 
ir visų tautų darbininkai caro 
pajungti: šalin caro valdžia! 
Bet dar to permaža: jeigu nu
mesime mes caro jungą drauge 
su kitais, tai mūsų likimas bus 
nežinomas. Lietuvos ateitis ne
aiški. Gal žiūrė kiti į mus. kaip 
į tarnus skaitlingesnių tautų, 
turinčius klausyti jų. gal neduos 
mums tautiškos laisvės. Ir sun
ku sulaukti to. ko neprašėm, tu
rime patys žinoti, ko norime, 
nuvertę caro jungą, ko trūksta 
mums. kad galėtumėm gyventi 
pilnu tautišku gyvenimu, idant 
paskui įvykinti socialistišką su
rėdymą. Turime reikalauti ne- 
prigulmingos Lietuvos, susidė- 
jusios laisvai su kitomis tau
tomis.”

Dabar yra kas nori tą so
cialdemokratų buvusį vei
kimą nuvertinti, save ir ki
tus įtikinti, kad Lietuvos so- 

1 (Nukelta Į 7-tą psl )



Nr 18, Gegužės 3, 1961 KELEIVIS, ŠO. BOSTON

4

Puslapis penktu

NORVEGIJOJE
tuviai geriausiai atsimena 
(sūdytas arba rūkytas silkes, 
bet jos šiandien taip pat

LDD SUVAŽIAVIMAS ATSIUNTĖ PAMINĖTI

GYD. VL. K.
(Tęsinys)

konservuojamos ar su actu Draugijos kuopų atstovų su- 
ar su alyvų aliejumi. Bet važiavimas šaukiamas gegu- 
mačiau daug bačkų su sū- žės 28 d. 11 vai. Paknių va-

Lietuvių Darbininkų TANNENBERG by Cons-

dytomis silkėmis uosto sarvietėje “Trakai” prie 
Mielasis Oslo jau palikęs gyvumo. Nors dar ankstyvas krantinėje pakrovimo be- Thompson, Conn. (Prie ke- 

užpakalyje. Kokie nepapra- vakaras, bet gatvės beveik laukiančių. lio Nr 193, vasarvietės tek:
štai gražūs vaizdai iš trauki- tuščios. Pavaikščioju didele' Apžiūrėjęs uostą, turgus, Putnam WA 3-2836). Suva- 
nio lango! Drammen vieto- uosto krantine, siauromis į pavaikščioju po miestą. Vie- žiavimo dienotvarkė: 
vė, kur upė atsiveria i siau- kalną kylančiomis gatvėmis, na iš Įdomesnių krautuvių— j Suvažiavimo atidarv- 
rą, ilgą, kalnų apsuptą fi- Susirandu kambarį kiek to- valstybinė rankdarbių par- mas; 2 Mandatu komisijos 
ordą. Toliau kita srauni upė, liau nuo uosto automobilistų duotuvė. Joje margi norve- rinkimas; 3. Sveikinimai žo- 
vingiuojanti pagal geležin- viešbutyje. Aš be mašinos, gų nertiniai, staltiesės, juo- (j^įu j, raštu: 4. Mandatų 
kelį su jąja plaukiančiais bet Stavang’eryje viešbu-[stos, užuolaidos, keramikos
sieliais. Begelstą beržai, ža-jčių pasirinkimas nedidelis, dirbiniai. -Joje atrandu gra- 
lios pušys, tamsios uolos irįTik vienas didesnis viešbu- žią molinę pelėdžiukę—dru- 
mėlyni kalpai. Juos beveik :tis buvo pilnas. iskirę ir vienas “suvenyras”
visą laiką pakelyj matėme. I Paprasta tyli gatvė prie nuvo nupirktas.
Kalnai dar didesni, masyve-!mano viešbučio ir labai nu- . Jaučiau, kad beveik visas 
sni ir tamsesni atrodė už stembu į jo vidų įžengęs. Įdomybes pamačiau Stavan- 9 Centro 
Kristiansund’o; gal dėl to, Muzika, triukšmas lyg ko- £ei’yje- par tos pačios die- 
<ad buvome prie jų arčiau kiame didmiestyje. Grupė nos popietę nutariau greit-

tantine R. Jurgela, ph. 
dr., 104 puslapiai, daug 
iliustracijų, kaina 82.00. 
išleido I ietu\ ių Karo Ve
teranų “Ramovės” Sąjun
ga-

PAUKŠČIŲ T \KAS A. Ra- 
džiaus eilėraščiai, P. Jur
kaus viršelis, 47 psl. kai
ra 81.50. Išleido Lietuvių 
1 ienos, 4361 Sunset Blvd. 
Hollyv.ood 29, Calif.komisijos pranešimas; 5. Su

važiavimo prezidiumo nn- “2.“7
kimas; 6. Rezoliucijų komi- NLsEML LAISVŲ, sa-

įr jau buvo pavakarys. Čia 
ir du ilgus tunelius perva
žiavome, o mažesnių tune-;liasi liftu į viršų. Jie 
lių buvo be galo.

Slėniuose nedideli,

linksmų “fricų” garsiai kai-išplaukti į Bergeną, reikalai: 
bedami kartu su manimi ke- Važiuoju Į Bergeną priėmimas

sijos rirkimas; 7. Centro; 
komiteto apyskaita: 8. Kon
trolės komisijos prarešimas;

komiteto apys
kaitos svarstymas ir priėmi
mas; 10. “Darbo” žurnalo

vanono Petro Pleskevi- 
čiaus atsiminimai, 141 
psl., kaina nepažymėta. 
Išleido “Rūtos” Bendro
vė, 89 Napier St., Hamil
ton, Ont., Canada.

11. Rezoliucijų .
12. Centro ko- ČELESTA, paraše Antanas

miteto rinkimas; 13. Suma

tėve, atrodai apsi- iš katalikų bažnyčios kalen
doriaus.

—Kodėl?
—Todėl, kad taip nu

vaikė, daug blo- sprendė šventųjų apeigų 
kongregacijų.

—O kas ji tokia?
—Ji yra popiežiaus val

džios departamentas, kuris 
rūpinasi bažnytinėmis apei-

Maikuti, verkiu. 
Zacirka mirė?

—Ei, 
verkęs.

—Jes.
—Gal 
—Ne, 

giau.
Tai kas gi atsitiko? 
—Sudna diena ateina 
—Niekus kalbi, tėve. 
—Oi, Maiki, čia ne bai-

nusprendė,

, ... . , . „ . ąP5.1? Palikę Stavanger’io uos-
(Vilkę nematytais švarkais is laukiame piatesni

, ... . ... «*»-Įplacių baltų ir raudonų me- fiwda- Vėliau mūsų van-i Kuopos prašomos pasirū
kai atrodą ūkiai. Vienur lyg dztagos dryžų, po kaklu di- d k ėJ(1 daugy- pintj kuo daugiau atstovų ir!
miežius masina piove, ki- dėlės raudonos kokardos, h-s slth, ahi<o5p , auku atsiusti.
tur bulves visa seimą kasė. 'apsiavę baltus smailius ba- 

Stotelių padaugėjo už tus. Ši elegantiška kompani-
Kristiansund’o. Jau vakarop ja buvo atvykusi savaitgaly 
atrodė, kad ir traukinys pa- j “paūžti.” Yra žmonių, ku- 
lengviau ėjo. Vis tiek arte- rie, ir pralaimėję karą, suge- 
jome prie kelionės tikslo.. ba geriau verstis už savo 
Jau stotis Bryne, kurią atsi- kaimynus. .Neseniai jie tą 
menu dėl jos jaunimo. Kaip šalį paliko kaip priešai, o 
ir kai kurios ankstesnėse šiandien yra laukiami sve-

nomai.
Škčma, 9 trumpi kūrinė
liai, 67 psl., kaina —.1.00. 
Išleido Nidos Knygų Klu
bas (Nida Book Club, 1 
Ladbroke Gardens, Lon
don W 11, Great Britain.bės salų abiejose pusėse. į aukų

vakaras arba jūros pusėje Sveikinimus ir aukas su-i —:—
(mums plaukiant į šiaurę)i važiavimui siųsti ir kitais •,VIDUDIENIO SODAI, Ber
tos salos dažniausia buvo reikalais rašyti šiuo adresu: 
apgyventos: maži ūkiai, na
mai kai kada ant uolų sta
tyti. Į lytus arba į sausumo 
pusę, salos daugiausia buvo 

0 nuogos uolos; tik kur ne kur 
namai ar švyturys matėsi.

LDD Centro komitetas 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass-
LDD Centro Komitetas

kad 
šiol bu-

kos. Pirma tik bedieviai iš- gomis. Ji 
juokdavo mūsų šventuosius, tas Jurgis, kuris iki
o dabar jau šventas tėvas vo laikomas šventuoju, nėra j dų kioską apspitę.

nardo Brazdžionio poezi
jos rinkinys, 128 psl., vir
šelis ir aplankas Telesfo
ro Valiaus, kaina $4.00. 
Išleido Lietuvių Dienos 
(4364 Sunset Blėd. Holly- 
wood 29, Calif.) Už šitą 
knygą autoriui paskiita 
“Aklų” premiją.

stotyse taip ir Blyne stoty- aai dėl savo storų piniginių. !Tos uolėtos kalvos buvo ne. 
jc jaunimo zioplineja. Tų| Mano viešbučio kambary-'peiauksėiausios _ neatrodė 
berniukų ir mergaičių apsi- je lovos nesimato, bet tik (f plauktume fiordu.!
■ engimas savotiškas, nau- sofa. Atėjo tarnaitė, atida-.frampaj sustojame Hauger- j.y Statistikos įstaigos KADA GERTI ALKOHOLI 
jamadiskas : labai siauros rė tą sofą ir ištraukė lyg lo- !sund< Tai juįras nediclelis ^tat^kos įstaigos aaua ulk.i ALnunuų
kelnes ka. kūnų mergaičių vj su gumos matracu, ant uostas su ke|ioiika prekinių ™k 3 šitą klausimą tyrinėjo 
jos net apie blauzdas ap- kurio buvo labai patogu Iaivų į,. dviem laivais >e-į00 ow iu« mokT Taįi amerikonas dr F Halberg. 
temptos, šaltas rudens va- miegoti. Bet, neįpratęs i tas montuojamais sausuose do- viso’ mokįieivįu mokvtofu Pasirodo kad vra dideli 
karas, bet tie jaunuoliai lyg “mandrvbes,” bandau rvtą kuose vlso " '.‘y b„,i„‘ i.iv„
nlačtoVso anlinV čviiaco lo -- 1 1 • • u i • -Z Kuose* yra 47-900.000- arba 26 t skirtumą*, kunuo laiku or-

Pidstakes aplink šviesą—le- išslysti is lovio ir “nelaime ’ | Apie 6 vap leidosi saulė '

VIENAS IŠ KETURIŲ 
MOKOSI ARBA MOKO

gauna alkoholį, 
tie, kurie mokosi Bandymai su pelėmis paro- 

suaugusiems or- dė, kad ryte alkoholis joms

nusimušu kojos didįjį pirštą su ,^udonu žara vėliau dan- V1'^ ^entojų. i tą skaičių gamzmas
j,radėjo juos likviduoti. Tai šventes. ...........................Traukinyje žmonės drau- j -lovio” briauną. Štai, tau, g^. Artėjome prie Berge-
parodo, Maiki, kad svieto! —Jeigu taip, Maiki, tai ir giski, vienu kitu žodžiu per- Jurgį. įr devintinės! s»o kuris ;au buvo ^asker.- 1 .
pabaiga ateina. šventam Kazimierui gali simetame. Dau£ žmonių ge-. Nepaprasti pusryčiai šia- dęs Zteta-^šviestUTkai" pran,71,otf

—Supratau, kodėl tėuas būti kaput. rai angliškai kalba. Išsikal- me viešbuty. Už vieną dole- jo kalnais
veiki. Popiežius išmetė iš —As resistebeciau. jeigu bu su vienu kariškai atro- ,-į gaĮį kirsti kiek telpa, ant įplaukėme po 3’/o valandų j^V Ventojų" tebesimoko priėjo išvadą? kad žmogui 
šventųjų katalogo šventos ir jis butų išmestas is sven- (tanciu vyriškiu, kūno taršė- apvaiaus didelio stalo sa- kelionės. d gyventojų teoeumoKo i j s
E ilomeros vardą. kuris buvo tųjų draugijos. na labai angliška. Jis pasi- jęS viduryje prikrauta ivai-
garbinamas daugiau kaip —Bet kaip tada būtų su pasakoja karo metu dalyva- yjų šaltų patiekalų ir visokių
150 metų. Bet neverk, tėve, mūsų parapijomis ir bažny- v§s rezistencijoje prieš na- salotų. Tuos dalykus pačiam 
dėl jos suniekinimo pasaulis čiomis, kurios yra pašventin- cius ir vėliau tuo tikslu pasi- reikįa Įsidėti, o kiaušinius 

pasibaigs. Gal nei uodas tos šv. Kazimiero vardu? traukęs į Angliją. Atrodo, su bekonu, vaisr* ~-u-~

ganizuotose mokyklose. Jei nekenkia, bei vakare joms 
1 ir juos pridėti, tai gautume, jis yra labai pavojingas. Po 

apsuptą uostą j-ad beveik trečdalis visų ilgų tyrinėjimų dr. Halberg

(Bus daugiau)

BAISŪS SKAIČIAI

nei
dėl Filomenos nenugaiš.

—Maiki, tau lengva pa
sakyti “neverk.” Bet kaip talikų pasaulis dėl šventos; 
žmogui neverkti, kada šven- Filomenos s u n i ekinimo. j 
tieji verčiami už tvoros! Vien tik Jungtinėse Valsty- 
Dar nebūtų taip liūdna, jei- bėse yra anie 100 katalikiš- 
gu taip darytų kokie šliup- kų bažnyčių, pašventintų jos 
tarniai, o dabar pats popie- garbei. Bet ypač didelei pa- 
žius šluoja juos laukan. garboj jos vardas buvo lai- 

—Perdaug jų buvo. tėve, komas Italijoj. Didžiausia 
ir dar nevisi iššluoti. jai bažnyčia buvo pastatyta

—Ale. ką gali žinoti, kur Nolos vyskupijoje, arti Ne
bus galas, Maiki? Jeigu šv. apolio miesto. Kasmet tenai 
Filomena nėra šventa, tai ir susirinkdavo tūks tančiai 
mūsų šv. Kazimieras gali maldininkų, kuiie aukojo 
būti nešventas. pinigus ir meldėsi prašyda-

—Aš, tėve, niekad nega- mi stebukladai ingos Filo- 
lėjau suprasti, kodėl tas Ka- menos visokių malonių. Da-iįa,,K

tiauKęs į Angliją. Atroao, su bekonu, vaisių sultis iri Pernai eismo (trafiko) i 
kad norvegam yra lengviau kavą padavėja atneša. (Pa-'nelaimėse žuvo 38,(HX> as-'—Prieš tokį klausimą, tė-

ve, dabar atsidūrė visas ka-:?srno^t?. taisyklingai anglis- nasj “bufeto” vakarienė at-
kai kalbėti.

zimieras laikomas šventuo- dargi popiežiaus vyriausybė' 
ju. Jis nėra nei mums nieko! Įsakė išmesti iš tos bažny- 
nieko gera padaręs, nei dar- čios visas Filomenos stovy-

Po šios dienos kelionės 
pirma Į pietvakarius, o vė
liau Į šiaurės vakarus trau
kinys mane apvežė beveik 
visu pietinės Norvegijos pa
kraščiu. Tiesiai nebuvo ga
lima Stavanger’į pasiekti 
dėl didelių kalnų, nore kito
se Norvegijos vietose pana
šūs kalnai geležinkelių sta
tyboje buvo nugalėti. 

Stavar.ger
Stavanger miestas vakaro 

tamsoje atrodo provinciš- 
Nesijaučia čia jokio

gi bažnyčiai. pas, visus paveikslus, visas
—Jes, Maiki. jis yra daug 'vėliavas, su jos atvaizdais, 

gero mums padaręs. Aš pats p1' perkrikštyti bažnyčią ki-
esu pasveikęs per jį. Turė-'tokiu vardu.
jau tokį marmatizmą, kad 
jau ir paeiti nelabai bega
lėjau, ale. kai sugėriau su 
šnapsu keletą gyvačių, su
gautų per šv. Kazimiero at
laidus, tai liga cypdama 
išėjo.

—Čia, tėve, tikrai niekus 
kalbi. v

—Olrait. Maiki, galime 
šv. Kazimierą skipyti. Ale 
mūsų tauta turi ir kitą svar
bų potroną, tai šventas Jur-

—Bet tos stovylos ir ab- 
rozdai buvo juk pašventin
ti, ar ne?

—Taip, tėve, buvo pa
šventinti.

—Nu, tai kaip galima 
šventus daiktus taip niekin
ti? Juk žmonės jiems mel
dėsi, dėjo apieras ant jų 
garbės?

—Bet laikai mainosi, tė
ve. Apsišvietę žmonės ora-

ar kitus moko. alkoholį gerti geriau ank-
i Kaip toli per paskutiniuo- styvą vakarą, o ypatingai 
rius 25 m. pažengta švieti- mažiausia žalos organizmui 
mo srityje, galima matyti bus, jeigu gerti alkoholį 
iš šių duomenų. tarp 5 ir 7 valandų vakaro.

V. F.Iš 1,000 baigusių pradžios, 
mokyklą Į aukštesnes moky
klas prieš 25 metus stojo 
612, o šiandien 863. Iš jų, 
anuomet aukštesnes mokyk
las tebaigdavo 302, o dabar

žuvo 38,000 as
menų ir sužeista 3,078.000.
Kokie baisūs tie tie skai- 

Perdaug būsiu prirašęs čiai, labiau paaiškės, jei at- 
apie viešbutį ir valgį. Geriau įsiminsime, kad pirmajame 
grįšiu prie Stavanger’io.ipasauliniamekareamerikie- 
Kaip jau minėjau, jo kai ku- čių karių težuvo 116,000, ojng o šiandien 
rios gatvės nepaprastai'sužeistų tebuvo 204,000. 
šiaurios bei senų namų ap- Ir antrajame pasaulinia 
suptos. Tik miesto centras me kare amerikiečių karių

sieina du doleriu).
BALFAS MINĖS 

BIRŽELIO ĮVYKIUS

atrodo modernus su savo di
delėmis krautuvėmis. Man 
Įdomiau uosto rajone esą se
ni namai su džiovintos žu
vies parduotuvėmis, kurias 
iš tolo galima užuosti. Ap
lankiau vieną, pilną Įvairių 
džiovintų žuvų gabalų, ku
riems, atrodo, pirkėjų ne-

kunigai nutarė, kad tai kan
kinės liekanos, ir kad toji 
kankinė turėjo būti Filome
na. Popiežius Grigalius XVI 
Įsteigė jai garbinti šventę. 
Juk tai juokingas dalykas. 
Šių dienų bažnyčiča jau pra
deda tai suprasti ir viešai 

i prisipažįsta, kad tai buvo 
jos klaida. Seniau popiežiai

žuvusių ir sužeistų tebuvo 
1,076,245. Taigi, pernai 
eismo nelaimėse nukentėjo 
beveik tris kartus daugiau 
negu antrajame pasaulinia
me kare.

Kas kaltas dėl tų nelai
mių? Mes patys, vairuoto
jai. nesilaikantieji trafiko

stinga, nors čia pat ir dide-!taisyklių. Važiuodami mes 
lis šviežių žuvų turgus. Ir skubame kažkur kaip be 
kokių čia šviežių ir gyvų [galvos. Dėl to skubėjimo, 
žuvų tame turguje nėra! Jųigreito važiavimo tiek daug

Balfo centro valdyba nu- 
581, o i kolegijas teįstodavo tarė ir šiemet kreiptis į Bal- 

301. fo skyrius prašydama, kad
Daug pažengta, bet pa- .jie aktyviai dalyvautų ar 

žangos vaizdas nėra visiškai patys rengtų Birželio dienų 
patenkinantis, nes, kaip ma- minėjimus. Dabar didžioj'i 
tome, tik 60'z tebaigia Balfo lėšų dalis skiriama 
aukštesniąją mokyklą ii- tik Sibiro tremtiniams remti, 

tų baigusiųjų pusė testoja tad ir skyriai prašys ir orga- 
i kolegijas. nizuos lėšas tam tikslui Bir-

Tik 2.2'ž amerikiečių, želio minėjimų proga.
virš 14 metų amžiaus yra---------------------- ———
beraščiai, jų daugumas se- Pakalbinkim draugus, pa- 
nesnio amžiaus. Įdomu, kad žistamus ir kaimynus užsisa- 
vyrų neraštingų yra daugiau kyti “Keleivi.” Šiemet kai- 
negu moteių. na dar tik $4.00 metams.

žmonių ir žūna kasmet, o 
kiek sužeidimų!

Kalti ir pėstieji, jų neat
sargumas, todėl jų žuvo per

vardai ir norvegams specia
liose lentose su paveikslais 
surašyti, o ką bekalbėti apie 
turistą ir dar ne žvejotnją.
Žiūriu kaip šeimininkės tas nai metais 7,600 ir 255,000
žuvis renkasi. Žvejys jas pėsčiųjų buvo sužeisti. Dau- 
pasveria ant “bezmėno,” giausia jie nukentėjo eida

mi per gatvę ne nurodytose 
supiausto jas ir su- vietose, bet kaip pakliuvo, 

laikraštinį popie- Procentais imant daugiau 
i mirtimi pasibaigusių nelai- 

kad popiežiai padaro dide- Pne žuvų turgaus via ir ki- mių buvo, kai vairavo jau- 
lių klaidų ir sukurtais savo [tas turgus, kuriame tiek nesni kaip 25 ir senesni kaip 
šventaisiais” klaidina mi-i^aug giažių gėlių ir vaisių. 65 metų vairuotojai.

Grįžtant atgal prie žuvų' Žinovai sako, kad jei bū-

skaitė save neklaidingais, tuoj toms žuvims galvas nu- 
bet pogresas tą dogmą su-[kapoja, si 
griovė. Ir šiandien jau pats*vynioja į 
popiežius faktais parodo, irių*

__________________ deda kelti klausimą, kodėl į lionus savo tikinčiųjų. . - t . .....
gis. Ką gali žinoti, kas su (tokie dalykai garbinami?; —Oi, oi, Maiki, nekalbėk ir silkių— pastarųjų Norve-laikytasi eismo taisyklių, 
atsitiks? Kodėl melstis prieš gabalą taip, ba man darosi slabna. gijoj žvejai pagauna apie Tai nelaimių būtų buvę daug

—Ar tėvas dar negirdė- audeklo, ant kurio nuteplio- ’ —Gerai, tėve, galim už- vieną ketvirtadalį miliono Jaug mažiau.
jai, kac jam atsitiko? tas Filomenos atvaizdas, ne- baigti. Pasikalbėsime apie tonų. Mano lankymosi me-; Sėsdami prie masinos vai-

—Sakai, jau atsitiko? žinant nei kas ji buvo. nei tai kitą kartą. O tuo tarpu tu nebuvo silkių gaudymo »’<». atsiminkime kad gvve-
—Taip. tėve, jau atsitiko, kaip ji atrodė, nei kuo ji pa- tėvas gerai pagalvok, tai gal sezonas. Jos gaudomos nu<> name tik vieną kartą,
_ O kas? sižymėjo? Buvo atrasti že- suprasi, kad laikai mainosi sausio iki kovo mėnesio prie
—Jo šventė jau išbraukta Imėj kažin kieno kaulai ir ir šventieji pradeda mirti. Noi-vegijos pakraščių, l.ie-

būkime 
darni.

atsargesni
todėl 

vairuo-

KELEIVIO
KALENDORIUS 19 61 METAMS
Al ūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendor.ų užsisakyti, ji tuoj gausite.

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

Dėl pabrangusio popiei iaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašte mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
toja: tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Toks jis mano gyvenimas
(Tęsinys*

Pagaliau ir aš gavau bendrabuti. Šitą progą reikėjo 
atžymėti.

Tą vakarą nė vienas nesikoliojo lovose. Visi buvo . 
linksmi ir patenkinti, ir studentas sutikęs studentą vaiši
no rūkalų. Juodosios dienos praėjo nė šešėlio nepalikę. ■

Švilpiamos linksmos melodijos ir dainuojamos mėg-J 
stamos dainos. Universitetas švenčia stipkės (stipendijos) : 
dieną.

Pritemus nuėjau pas Algi. .........
—A, ir Poviliukas pribuvo. Kaip malonu. Tavęs tik; 

betrūko,—pasakė riebusis.
Aš buvau trečiasis svečias tame kambaryje- Patal

pa buvo prirūkyta, nors kirvį kabink.
—Kur vyrai ši vakarą eisime,—kreipėsi Algis i mus.
—Į “arklinį” klubą, ten noi-s kiek laisviau pašokti 

galima, niekas iš univerkos šunelių nedrįsta ten nosies 
įkišti.

—Eisim,—pritarė visi,—bet reiktų pirmiausiai ko
kiai bonkutei kaklą nusukti.

—Kiek čia mūsų yra?—pasiteiravo Algis.—Kiek iš
gersim?

—Vienas fuksas, vienas obei-fuksas, senjoras, stu
dentas ir diplomantas—penki, iš kiekvieno kurso po vie
ną. Tas ratelis gerą norą turėdamas ir bačkutę ištrūbytų,
—pareiškė savo nuomonę penktakursis.—Gersim tris pus- 
litronus. To pakaks.

—O kas parneš?
—Fuksai,—vėl prabilo diplomantas.
Minint fuksą man lyg peiliu į širdį duria—vagiui 

kepurė dega. Tačiau prieš įsigalėjusią studentų tradici
ją nieko nepadaiysi. Fuksas yra ir bus fuksu, jis mažiau
sias iš visų studentų ir negali balso kelti. Teko nueiti nu
pirkti ir parnešti degtinę. Kai grįžau, Algis rodė drau
gams save kelnes, pasiūtas pagal paskutinę madą.

—A, Povilas sugrįžo, tai pradėsim,—apsidžiaugė 
visi—Kur stiklinė0 T.nai, spintoje turėtų būti. Pasiuto, 
kokia privelėjus i. -pastebėjo draugai,—būtinai reikia jme, kaip vienas po kito išei- 
plauti. Fuksiuke, jis degtinę parnešė, galėtum ir stiklinę na iš gyvųjų tarpo mūsų ar-

MORGAN MEMORIAL NAUJAS PASTATAS

.Morgan Memorial labdaringoji įstaiga Bostone South End miesto dalyje pa
statė naujus namus, kuriuose galės dir bti apie 1000 tokiu žmonių, kurie dė! 
savo sveikatos ar apsigimimo kitur negali gauti darbo. Senosiose patalpose 
tesutilpo tik apie JBO asmenų. Naujas namas iš cemento ir stiklo.

mą sudėti įuoželėmis su
piaustytus burokėlius, su
smulkintus svogūnų laiškus, 
griežinėliais supiaustytus ri
dikėlius ir stambiai sukapo
tą kietai virtą kiaušinį. Po 
to šaltibarščius pasūdyti, už
baltinti grietine ir užbarsty
ti smulkiai supiaustytais 
krapais.

GERA DOVANA VAIKAM

DRAUGYSTE

Tekeikia prakeiksmu pasaulį 
Išsekę lūpos pranašų !
Draugystę mano tau—kaip saulę,
Kaip šviesų ilgesį nešu.
Ak, ilgos naktys, juodos delčios,— 
Padangės pilnos debesų.
O vis dėlto—sakyk, kodėl čia,
Kodėl taip žemėje šviesu?
Jei tu manai, kad saulė—klysti!
Ne saulė teka mums kasryt—
Tai mūsų didelė draugystė.
Mus kraujo muzika skaidri-!
Dėl jos ir žemėje gyvenam,
Dainuojame dainas del jos.
Dėl jos ir nemunai srovena,
Ir ošia girios žaliosios.

Salomėja Nėris

Nuovargis — ligų pradžia

ŠEIEMKĖMS
PATIEKALAI, KURIŲ 

NEREIKIA VIRTI

Netoli Motinos diena. 
Vaikai savo motinoms pirks 
dovanėlių, o motinos, atsi- 
dėkodamos jiems, galėtų 
dovanoti J. Naiūnės eilėraš
čių knygelę “Jaunieji dai
geliai,” kurios kaina S 1.30. 
Ji gaunama ir “Keleivio” 
administracijoj.

Kur Gauti Keleivio
Kalendorių 1961 M.Špinato salotas su majonezu

Svaras špinato, 2 kietai 
virti kiaušiniai. 5 uncijos 
majonezo, keletas ridikėlių.

Špinatus labai gerai nu
plauti. nuskabyti stiebelius, 
o lapus supiaustyti. Tada į 
susmulkintus lapus pridėti 
kietai virtų ir sukapotų 
kiaušinių, užpilti majonezo 
ir viską atsargiai išmaišyti. 
Paduodant į stalą, sudėti į 
salotini indelį ir papuošti iš 

i ridikėlių padalytomis rožy
tėmis.
1 Žaliais žirneliais ir kumpiu 

įdaryti pomidorai

Pusantro svaro pomidorų. 
6 uncijos žalių žirnelių, 4 
uncijos lieso rūkyto kumpio,

x T . , . • i-2 uncijos majonezo, druska,Kažkada buvo Moterų Juk gydytis brangiau kas- pjnjraį 
Skyriuje įdėtas straipsnelis tuoja, ne kaip palaukti su pomi<Iorus nu|)iauti, nu.

išplauti.
Ir tai padariau.
Diplomantas atidarė bonką ir pripildė stiklinę.
—Į kieno sveikatą išmesti?-Sveikas, studente!
—Valio, diplomante,—atšovė tas.
Vienu atsivertimu diplomantas išmaukė stiklinę.
—Žinot, vyrukai, šį vakarą tik stilnai tešoksime 

“Arklių” klube nėra ko bijoti, ten nesilanko univerkos vark!** Bet gyvenime to ne- 
šnipukai. galima išvengti. Mūsų gyve-

—Kodėl tas klubas vadinamas “arklių” klubu,—pa- nimas kietas, darbas darbą 
siteiravau. . veja, ir vos paskubomis spė-

—Jis yra Arklių gatvėje. Supratai? jame jį atlikti. . . Tačiau,
Man buvo aišku. Dabar degtinės įsipylė ketvirta- reikia sustoti. Sustoti laiku,

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.
Worcester, Mass pas

K. P. ŠIMKONIS 
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY’

29 Kelly Sąuare
Lavvrence, Mass. pas

M. STONIE 
57 Sunset Avenue

Brockton, Mass. pas 
J. STRUMSKIS 
109 Ames Street

Norwood, Mass. pas 
FRANK RAMAN 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj 
St. George Avė.

Anglijoje pas 
J. VENSKUNAS

1. Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland 
arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

“Keleivio” kalendorių 
1961 metams galima gauti 
pas platintojus šiose vieto- Kalendoriaus kaina 75 cnt.

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

se:
24 Baxter Street

Binghampton. N. Y. pas
J. BUCHINSKIS v?.” Kaina metams tik $4.

>OCCO5«&00CO9C

ĮDOMIOS ir NAU?!"GOS KNYGOS 
Pačiam Sfcaitvti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. ILIETUVA BUDO. Stepono Kairio

—įsakymai ar patarimai dariais, ar pasamdyti dar- iauti ju viršūnžles Uimti
kaip prailginti gyvenimą, lbininka. Kas įs to, kad snie- Lki— - ..:.i__  *____u
tŠiandieną, kada mes mato- gas nuo šaligatvio nuvaly- Dabaretyti maltais pipirais

tas, kada tavo, žmogau, gy- jr (jmsįa žirnelius nuplau
simas cia nutruko, ir ant ti Pupilti ant kiauraaamiSo
to .nuvalyto sal,gatv 10 tu kn- jr (juotj nutekėti vandeniui.1 
tai negyvas. . .

timieji, draugai ir pažįsta
mi, tikrai reikia susirūpintu 
Pravartu prisiminti tuos pa
tarimus.
Straipsnio -autorė rašo, kad 

nepavargtumėm. Gerai jai 
parašyti ta žodį: “nepa-

kursis.
—Į sveikatėlę, senjore!
—Sveikas tamsta!
—Aš tuos šnipukus, tą visą universiteto pagalbinę 

miliciją, kaip blakes, ištraiškyčiau, iššaudyčiau. Aš jų 
neapkenčiu, kaip šunų. Aną šeštadienį šoku aktų salėje, 
išdarinėju figūras ir prisistato vienas tų tvarkdarių. “Aš 
norėčiau truputį su jumis pasikalbėti,”—sako jis man 
griežtu tonu- Papūsk tu man, asilo galva. Ką tu man ke- 
turkursiui padarysi. Pasakiau, kad eisiu tik šokiui pasi-

kad pagalvotume: 0 kur 
skubi? kur nueisi? ar į gra
bą taip skubiniesi?

Gal Tnums reikia kitaip

labai vaizdžiai i- įdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena f~oga. gražiais kietais vir

šeliais, jl-ustruota. 416 pašlamu, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

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

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

ŽEMĖ PEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____$4.50

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

ISfJUSlEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuv iu bėyo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psi. Kaina $5.00

SU2ADSTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paej Ijįjrerkristo istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

2E.4AIT6S RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje paradyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 12S puslapiai, 
kaina ......................................... 50 Ct.

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO I CEZARIS, Mirko ’esęlič romanas 
PRADAI. Popnlinri ir nnudins-a Į tri’»ose dalyse, kiekviena dalis po
knyra šių dienų klausimams su- i «‘2. a ra visos 3 daiys............ $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė

Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 126 psl. 
kaina .......................................... SI.25

DIENOJANT, “knvgnešjų karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 nsl„ kaina. .. ,$6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina .........................................

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT!. K. Žu. o i- 
domūs atsiminimai, 477 ori. kai
na ........................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruoš-? Anicetas Simutis, daugybe Žinių lietuvių j- angių Raibomis
apie lietuvius

464 psl. Kaina
visame pašau;

$6.50

Kumpi supiaustyti smulkiais i
Reikia čia sutikti su auto- kubeliais, sumaišyti su žir- 

re, kad svarbiausias dalvkas neliais, užpilti majonezu ir 
yra laiku pailsėti. Jeigu’jau- gauta mase pripildyti iš
tiesi pavargusi, tuojau pat skaptuotus pomidorus. Pa- 
mesk visk, ir atsigulk. Tai
protingiausia, ką gali pada- , - vj ’papuJšti žrftaL
pri. Pagulėjus’, pasilsėjus tu žimeIiafe ų 
ir vėl galėsi po tiuputi stum
tis pirmyn su savo darbais. į Šaltibaričiai

Pati aš patvriau, kaip j 2 uncijos marinuotų buro- 
gerai yra, jeigu esi susiėrzi- .kėlių. U un.ridikėlių, % 
nęs, tuojau pat pakeisti ap- unc. svogūnų laiškų, 2 unc.

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir s-'redasra.-o Jonas Ba
lys. 472 dainos s-j (raidomis. Anč

iukai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pcsl. kaina ........................£5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim 
butienė. J. Gimbutas. .1. Lbųris, J. 
Balys 2r J. Žilevičius. 326 psl.. 
kaina ......................................... $5.00

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LMXAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškus pasikel. 

Ujbnun. Kair.a ....................*5 Cnt.
MARLBOROVGHS LITHUANIAN 

SELF-TAUGTTT M. Ir.kierė (te
ras vadovėlis Letuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
paL, kaina ............................. $1.25

linką, išeiti pasivaikščioti 
Jeigu fiziškai pavargęs, tuo
jau patogiai atsigulti. Savo

pažiūrėti į savo darbus: ne kasdienybę reikia paįvairin 
kiek jų dar liko mums pada- ti—išeiti į svečius, į kiną. 
ryti, bet.ar mes pajėgsime teatrą, biblioteką, išvažiuoti 
šiandieną juos atlikti nesu- į gamtą. Kad tik nuovargį 
sirgę, nenuyargę? Kas iš to nutrauktum, nukirstum čia 
skubiai atlikto darbo, jeigu pat. Nuovargis ligų pradžia,

agurkų. 1 unc. grietinės, pu
sę kiaušinio, 6 unc. buro
kėlių marinato, 6 unc. ke- 
firo, druska, krapai.

Kefirą suplakti su buro
kėliu marinatu ir i ši skvsti-

baigus. O tas šunelis sako: ‘ Jei ne geruoju, tai jėga iš- “į’/*"’ motinėlė-
vesime.” Pabučiuokit kur nesueina, sakau sau, bet atsi- m^e 11 u eal au *®°nls*

| m I >1 r ■ .1^1. ——— ■ ■ ■ — ■■ ■
prašęs mergaitę, išėjau iš salės pažiūrėti ko iš manęs no
ri. Koridoriuje jau spietėsi visa gauja. Vienas tų idiątu —Tada aš parsivežiau nemažai pinigo, du tūkstan-
rankose laikė paiiioštą fotoaparatą ir taikstėsi mane nu- čiai rubliukų tupėjo užantyje, bet už tai ir dirbau kaip 
fotografuoti, tačiau aš priėjau prie pat jo, ir jis nebega- liūtas, su mergaitėm tik vakarais pasidžiaugdavau. Ant 
Įėjo išpildyti savo noro. Įsiutęs jis šaukė: “Stok prie šie- tyro lauko suversti didžiausi kalnai grūdų, o tu juos kasi- 
nos! Aš tave nufotografuosiu. Tai bus medžiaga mūsų nėk. Man tas buvo niekai, bet kitiems, silpnesniems ir 
satyriniam sienlaikraščiui. “Eime.” Bet ne mane taip mergaitėms ... O saulė degina be pasigailėjimo, dulkės 
greit nufotografuoti! Ir sakau jums, kad aš tos pagarbos kimba prie kūno, ėda. Aplinkui dvokia prakaitu, 
dar nenusipelnęs. “Mes tau parodysim kaip čia plėsti iš —Žinau tą rojų,—įsiterpė “senjoras,“—aš pats per-
kapitalistinio pasaulio prasiveržusias nešvankybes. Ne- nai buvau. Tik nieko iš ten neparsivežiau, trys šimtai ru- 
reikia mums tokių!” Fotoblicas tik žaibavo. Ir fotogra- bliu, Ui buvo viskas. Daugiau manęs ten niekas nenu- 
fas matyt manė, kad mane nutraukė, nes pasakė: “Jei varys.
dar šiUip šoksit, išmesime Uve iš salės.” Sugrįžęs šokau —Ir šiais metais vienas draugelis parašė, kad su už-
toliau, dar pasiučiau. darbiu liūdna. Jei penkšimtinę sudėsiąs, būsią labai ge-

—Kuilio šermenys,—nutraukė “studentą” Algis, pa- rai,—pareiškė Algis- Bet mat juos velniai tą visą Kazach- 
riėmė savo akordeoną ir užgrojo pats dainuodamas: “Ne- staną ir tuos pinigus. Šį vakarą geriame, vyrai, 
lygus staliukas, nebeina stikliukas.” Riebusis Algis besisukdamas alkūne išdaužė lango

Dabar senjoras gėrė į Algučio sveikatą, o toliau Al- stiklą. Tuojau atbėgo administratorius ir komjaunimo pa
gis į manąją reigūnai. Jie nustatė, kad kambaryje gerta degtinės. Už

Ir taip p rasi'!' jo linksmybės. Kalboms nebuvo galo. tai riebusis Algis už savaitės laiko buvo pašalintas iš 
Vienas žinojo daugiu j už kitą. Penktakursis, reikalau- bendrabučio.
damas tam tikro pagal i os savo asmenybei, paprašė mus —Kuilio šermenys,—pasakė jis; mat jo kišenė ne
nutilti, nes jis norėjo papasakoti epizodėlį apie Kazach- tuščia, jis tarėjo pinigo, 
stano plėšinius, kur jis buvęs prieš dvejus metus. (Būt daugiau)

S. P.

PAPLCDIMYJE

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš metų Suvalki
jos ūkininkų vukilimo prieš Sm» 
tonos diktatūrų, pirma dalis 
pal. Kaina.................................$3.00

NEMUNO SCNf'2 Andriaus Va’ue- 
ko romano anieji dalis. 426 ous- 
lapiai. Kaina .. .......................... $4.00

(JETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtoiimr=-' oasrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dany-.-be paveikslų, sąrame 
popieriuje. Kaina ....................$8.50

SIAURUOJU TAKE’.O’. K B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir i< Am»rik->s lietuvių cvve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

riKRA TEISYBE APIE SOVIETE 
RUSIJA. a»ha komunistų diktatū
ra fat-tu šviesoje. Trvmpa bolševiz
mo istorija ir va’dyntč praktiko. 
Labai dau? informacijų. 96 psl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jomc Karys, la
bai dauy paveiksiu, 255 psl. cera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigras M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
jos trOoziška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, (tora pooie- 
ra, kaina ......................................$2.50

tęiDfiL AS NETIKTU T DiEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomus aryumen- 
tai. Kaina .............................20 Cnt

ALTORIŲ AESftLY. V. Futino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kuniyas, ap
rašo, kaip kuni(ra« Vasaris išsiža
dėjo kuni(ry«tėa dėl moterystė* 
Visos trvs dalys įrištos į viena 
knyjrų, kieti viriai, 631 puslapis 
Kaina ..................................... $6.00

KNYGA,
M. Michelsonienė, 250 įvairių >ietu_ 
vilkų ir kitų tautų vaiyių receptų, 
132 puslapiai, kair.a...................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunijro 
M. Valadkos parašyta knysra. 250 
puslapių. Kai.<a ...........................$2.56

KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršePais S2.C0. o mink
štais viršeliais .............. .......... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos ora- 
eities, 467 psl. Kaina ............ $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar (salėjo 
toks tvanas būti ir kj> apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS Papei Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. 1 rumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VI.IKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, artia kodėl musuose nė
ra vienybes. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo J 795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa- 
veikalų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ......................................... $1040

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

SSS L Broe4wax
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Galimi pasikeitimai SSSR
Istorinis įvykis Įvyksta tik- šiuo atveju mums rūpi varžy

tai prie tam tikrų sąlygų. Isto- mosi momentas dėl valdžios, ka
rini įvykį apibrėžiu kaip išdavą da pati valdžia nėra stipri. Pa- 
žmogaus veikimo laike ir erd- vyzdžiui, kai diktatorius miršta, 
vėje. (šiam straipsniui tas api- ar nusilpsta protiniai, liziniai 
brėžimas tinka, tačiau, bendrai ir politiniai.
kalbant, gamta gali išgauti taip j Tada šįs klausimas virsta jė- 
pat kitą istorinį įvykį, pav., že- gOS klausimu. Tas gali laimėti, 
mės atšalimas, žemės drebėji- kuris pajėgia kontroliuoti dau

giau jėgos strateginiuose cent- 
nėra ' ruošė. Į jėgą įeina tuo atveju

būtinas, kaip kai kurie filosofai naikinimo priemonės (atominės 
manė ar mano. Ateityje'gali at- bombos, tankai, dujos ir t. t.), 
sirasti naujų sąlygų, esamos są- , valdą priemones organai, bei 
lygos gali pasikeisti ir todėl susisiekimas (komunikacija), 
tvirtinti, kad tik toks ir toksa) Ar yra galimybė, kad So- 
dalvkas įvyks nėra tikslu. Ta- vietų Sąjunga išliktų komunis
čių galima kalbėti apie gaiimy- tinė totalitarinė valstybė? Iš 
bes ir tikimybes ateityje, žmo- pirmo paragrafo matosi, jog

mas, audra ir t. t.) 
Todėl istorinis įvykis

for the Nuclear Age” Harvard 
Business Review 1960 Vol. 38, 
No 1, psl. 46 ir kt.)

Anksčiau minėti “kiti daly
kai“ yra tikresnė informacija 
iš užsienio, galvojimas kaip

VIETINĖS ŽINIOS
Pagerbė dr. V. Čepą vo labai sėkmingas, svečių

--------  atsilankė pilna salė »• visi,
Balandžio 29 d. Tautinės atrodo, maloniai laiką pra- 

apeiti ar pakeisti esamą tvarką. §_gOS patalpose buvo pa- leido. Laimingiausi buvo šie 
jaunesnioji karta, kuri nera gerbtas dr. Vytautas Čepas asmenys: B. Bajerčius (Nr

N. Anglijos p-bės

Bostone balandžio 21-23 b 
d. buvo N. Anglijos šach
matų pirmenybės. Dalyvavo 
52 iš 6 valstijų. Laimėjo 
Harlow Daly (1908 m. N. 
Anglijos čempionas) surin
kęs 5^2 taškus iš 6 galimų.

* gerotas ar. Vytautas Čepas asmenys: B. Bajerčius (Nr 
taip išvargusi, nepergyvenusi jo amžiaus 50 metų proga ; 101 ir 102), R. Žukąvičius
tiek sudužusių svajonių, kaip iškilmes pradėjo ir joms va-i (Nr 143), A. Yuga (625), D* Scheffer 5, J. Trayer su 

O. Gegužienė (Nr-1740).

COSMOSTRAVEL BUREAU
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ 
Į LIETUVĄ 

apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines

Specialinės grupinės kelionės 
ruošiamos lėktuvais ar laivais

senesnės kartos, drąsiau ir gal (JOvavo inž. Vytautas IzblC- 
būt gudriau, imsis keisti esamą
santvarką. Kad “pavojingos Įį \ew Yorko atvykęs 
mintys” neišnyko Sov. Sąjun- Antanas Diržys trumpai nu
goj, žinome is laiškų, straipsnių, pjegė sukaktuvininko as- 
<nygų slapta atvežtų is Sov. mens bruožus ir jo mokslinę 
Sąjungos ir atspausdintų Vaka- £)r y Čepas teisi
mose. įaip Londono Times lais-1 nįnkas, tuos mokslus dėstė 
kų skyriuje, vienas jaunuolis į yjin[aus universitete, kuri 

Sov. Sąjungos rašo, kad esą- Jajką buvo teisių fakulteto

Dėkojame visiems atsi
lankiusiems, aukojusiems 
dovanų, ypač Motiem Mar
ket už puikią dovaną.

Komiteto vardu
J. M. Tumavičienė

Vyksta į Balfo posėdį
LS

ma tvarka paverčia piliečius į 
niekšus, veidmainius ir mela
gius. Pasirodęs straipsnis Pran
cūzijoj vieno partiečio iš Sov.
Sąjungos kritikuoja ir juokiasi skautuose 
iš sovietinio socrealizmo. Įniir, 1924

gaus veikimui galimybių skai- taip.
čius yra ribotas tam tikroje pa-, b) Militarinė? Kai diktato- 
dėtvje. Daugelių atvejais gali- rjus nusilpsta ar miršta, milita- 
ma gana tiksliai išspręsti vai- rinė pajėga gali užimti valdžią, 
stybės raidas ateityje. nes esmėje ji yra stipresnė už

1. Prileiskime, kad valstybė kitas pajėgas Sov. Sąjungoje, 
yra valdoma diktatoriaus, ir jo Tai gali įvykti, nes kontroliuo- 
partijos. Diktatorius turi pajė- jantieji veiksniai gali nežinoti 
gas ir modernius ginklus, šalies ką daryti, negaudami tikslių ži- 
gyventojai neturi ginklų ir nė- nių iš centro, ypač. jei centras 
ra organizuoti. Jei kai kurie iš pats skyla į frakcijas. Tokiu 
tų žmonių sukyla kokioj nors momentu net daugumas slapto- 
vietoj tam tikru laiku, diktato- sios policijos tarnautojų abejo- 
riaus pajėgos gali sunaikinti su- ja: Kas laimės? Pirma mintis 
kilėlius. Jei visi šalies gyvento- kaip išnešti savo kailį. Todėl 
jai sukyla, diktatoriaus pajė- stengiasi nepadaryti klaidos ir 
gos turi pakankamai modernių prisidėti prie laiminčiųjų. Toks 
priemonių sunaikinti juos visus, dvejojimas gali būti fatališkas 
Tauta žūna, bet diktatūra vis- esančiai santvarkai, 
tiek pasilieka. Jei atliekantieji c) Nacionalistinė? Totalitari- 
diktatoriaus įsakymus neatlieka nė valstybė gali tapti iš inter- 
savo pareigos ar prisijungia nacionalinės nacionalistine. Jei 
prie sukilėlių, padėtis keičiasi, kitos pasaulio pajėgos sukliu- 
Galimybė yra sukilėliams lai- dys jos plėtojimąsi, tad po tam
mėti. Tačiau, jei sukilėliai ir tikro laiko jos tikslai gali pasi- atsitikti net per 20-30 metų. 
laimi, tai nebūtinai reiškia, kad keisti, nekeičiant pagrindinai 
diktatūra bus pakeista demo- savo vidujinės santvarkos. Be 
kratija. to, valdantieji sluoksniai, saky-

dekanu.
Skautų veikėjas K. Jonai

tis iš Worcesterio nupasa
kojo dr. V. Čepo veiklą 

Ten jis veikia 
^uo iyz4 m, ilgokai buvo 

Asmenys, dirbantieji vykdo- į Skautų S-gOS tarybos pirmi
niuose organuose, patys nemato 
tikslo esamoj tvarkoj. Išsilaiky
mas valdžioje, patogesnis gyve
nimas, bet ne ideologinis tikslas 
pirmauja. Tinka tokiai situaci
jai N. Machiavelli pasakymas: 
“. . . draugystė, kuri yra nu
pirkta, bet negauta dvasios di
dybe, yra pirkt?., ir bėdoje ne
gali būti panaudota jums patar
nauti.”

Susisiekimas tarp vykdomųjų 
organų tampa netikslus. Negau 
darni tikslios informacicjos, 
vykdomieji organai mato iš-

ninku, daug padėjęs lietuvių 
skautams prasimušti i jų 
tarptautinius subuvimus ir 
ten garsinti ir pavergtos 
Lietuvos likimą.

Lietuvos garbės konsulo 
vardu sveikino ji adv, Zu
zana Šalnienė, amerikiečių 
skautų vardu Mrs. Mary Ro
bert, skautų veikėjai V. Ne
nortas iš Hartfordo ir J- 
Vaičjurgis, teisininkų vardu 
Mečys Kavaliauskas, neoli- 
tuanų inž Br. Makaitis. 

Sveikinimus raštu, kurių

Antanas Andriulionis šj 
šeštadieni vyksta i Balfo 
Centro direktorių posėdį, 
kuriame bus svarstomi šių 
dienų opieji lietuvių šalpos 
reikalai.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

kitais po 4*4 tš., Kazys 
Merkis 4 tš., Algis Makai- 
tis 3’/o, Algirdas Leonavi
čius 3 ir Ramūnas Girnius 
2 tš. šių pirmenybių rengė
jais buvo skelbiami USCF, 
MSCA, Boylston & Lithua
nian C.C-

Išdykėliai siaučia

SPECIALI KELIONĖ 
SU M. S. BATORY 

t LENINI.KADA
Liepas U d. — 1961

Vietų skaičius ribotas 
KEIKIA Rezervuoti* lš ANKSTO

Į Mes taip pat padedam atke
liauti jūsų giminėm iš USSR

Pacilz^iit imoi* M-Tinviuiiiai lzultnuivui urcj
ekonominėj srityje nebūtinai 
pašalina ar pašalins diktatūrą, 
jei diktatūra gali surinkti pa
kankamai žmonių, kurie norės 
išlaikyti diktatūrą ir turės prie
monių sunaikinti ar suimti žmo
nes. kurie taikingu ar sukilimo 
būdu norės valdžią paimti į sa
vo rankas, kad nuverstų dikta
tūrą.

Taigi, galimi sukilimai mo
dernioje totalitarinėj valstybėj, 
turinčioj tobulas sekimo ir nai
kinimo priemones, veda prie šio 
klausimo: Ar yra pakankamai 
žmonių, norinčių išlaikyti dik
tatūrą ir ar sukilėliai (šiuo at
veju beveik visi šalies gyvento
jai) nebijo žūti, kad atsiektų 
savo tikslo? Taip pat, iš anks
čiau parašyto, galima išvesti iš
vadą. jog yra galimybė, kad to
kia diktatūra gali išsilaikyti 
tūkstančius metų, net iki pa
saulio pabaigos.

Sov. Sąjunga gali būti totali
tarinė ar demokratinė valstybė 
ateityje. Jei totalitarinė, tai 
greičiausia sekančių formų:

a) komunistinė, b) militari
nė. c) nacionalistinė. Pasikeiti
mai totalitarinėj valstybėj įma
nomi išlaikant totalitarinę for
mą. kai atskiros grupės, asme
nys varžosi dėl jėgos valdžioje, rėk W. . Rostove “Economics

kraipytą tikrovę ir dėlto negali buvo daug, perskaitė S. San-
atatinkamai elgtis. Slaptoji po
licija gali nustoti galios ir jos 
naudojimas gali būti apribotas. 
Palaipsniui tokiu būdu gali išsi
vystyti demokratija. Gali tai

kim, militarinė j diktatūroj, ga
li turėti kitus valstybinius tik
slus.

Po šių šaltą prakaitą mušan
čių galimybių, pasvarstykime 
malonesnes, būtent: kokios ga
limybės yra Sov. Sąjungai tapti 
esmėje demokratine valstybe?

Jei Sov. Sąjunga taps demo
kratine valstybe, tai greičiau
sia šių formų: a) demokratinė, 
b) federalinė, c) autokratinė 
valstybė, bet su beveik visom 
pagrindinėm laisvėm, d) susi
skaldymas, daugumas Sov. Są
jungos tautų tampa nepriklau
somos.

a) Pasikeitimai įmanomi, kai 
žmonės, partija, diktatorius (at
skirai ar drauge) keičia savo 
nuomonę ir nauja nuomonė 
įvykdoma realiais veiksmais 
valstybės santvarkoje. Kokiu 
būdu tie pasikeitimai gali įvyk
ti ? Ekonominėm sąlygom page
rėjus. žmonės turi daugiau lai
ko ir noro galvoti apie “kitus 
dalykus.” Sov. Sąjungoj jau 
dabar ekonominė padėtis page
rėjo. (žiūrėk M. D. Shulmano 
straipsnį The New York Times 
Magazine kovo 19, 1961: Since 
Stalin: Have Things Changed?). 
Ateityje ekonominės sąlygos 
gali dar žymiai pagerėti, (žiū-

SMULKESNIV ir PILNESNIU 
INFORMACIJŲ 

rašykite ar skambinkite 
'OSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.|

45 West 45th Street
New York 36, N- Y.
TeL Clrcle 5-7711Praeito šeštadienio naktį 

Lawrence išniekintos kapi
nės—šimtai paminklų išver
sta, sumindžiotos tautinės 
vėliavos ant veteranų kapų 
ir panašiai siautė. Išdykėliai 
savo nusikaltimo vietoje pa
liko tuščių alaus bonkų.

Preitos savaitės pradžio
je 9 vai. vakare So. Bostone 
L ir 7-os gatvių kampe bū
rys išdykėlių užpuolė 3 Lie
tuvių Tautinių Šokių Sam
būrio šokėjus ir juos gero-

Šv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

JĖZAUS NUOLANKUMAS
Pilotas davė Jėzų keturiems karei

viams ir įerzintų žmonių Robvėdai. 
Tuojaus buvo padirbtas kryžius ir 
uždėtas Jėzui ant peties; bet ta našta 
buvo persunki sužeistam ir kruvinam 
Dievo liudininkui. Išromydamas pil- 
nų nuolankumų Tėvo valiai, kokį lai
ką Jėzus bandė nešti tą kryžių. Kai- 
kurios Jeruzalės moterys matė tą at
sitikimą ir pradėjo graudžiai verkti; 
girdėdamas jų verksmą Jėzus tarė 
joms, kad verktų pačios už save ir

Gegužė, 28 d. 3 vai. popiet kai apdaužė. Policija dalį
salėj Bostono Mišraus Choro1 mušeikų jau išaiškino, bet -31» Už valandos Jėzus nebegalėjo

i___ :_____ 1 panešti kryžių, ir būtų greit pavirtęs
metinis koncertas. jUOri \li?ą gaują, kuli esanti !po jo; bet tame momente kareiviai

• Igana didelė, sužvejoti. narnate Simonąi, Cyrenietj, ateinantį
.•* y j | miestą; turbut jis sustojo ir apįrai-

Birželio 3 d. Laisvės Varpo —_______________________________ijestavo Jėzų arba nusistebėjo, kad
j , žmonės taip žiauriai apsieina su juo,

gegužinė Romuvos parke Brock-Į »• y y » r** j>* buvo pagauta, ir priverstas
. JieSKOJimai 'nešti kryžių. Evangelijose nėra pa-
*One. ■ , sakyta ar Simonas liuosnoriai apsiė-

• Į -------------- . mė nešti ar ne; liet jo sunkioji našta

Gegužės 7 d. Lietuvių Pi
liečių Dr-jos 3 aukšto salėj 
Bostono Lietuvių Tautinių šo
kių Sambūrio tautinių šokių ir 
kt. vakaras-banketas.

o- - v o- j o i* o 'Ieškau savo draugo Kaiimiero Gris-Įteikė jam didelę garbę. Mums malonu
Birželio 2o d. Brocktone Ko- į kaus. Jis gyveno Waterbury, č'onn.. i mar.vti. kad jis mielu noru gelbėjo

Menino mnrrromo otlilrn I rnuvriu nario TVratnnn Mišraiic ' ® Pa>kui išsikėlė į Californiją.’Iš Lie- ir -u: nešti jo našta, ir gal būti tiesa,Jieninę piogiamą RtllKOįmutOS parke Bostono Alisraus I tuvos & Gendviliškės (kių) kai- • ain nekurie Miko. kad Simonas buvo
skautai: Smuiku pagrojo Choro gegužinė. . mo, Papilės vais.. Šiaulių apskr. Rufuso tėvas, apie kurį kalbėjo Po-

. j _ JTaio pat ieškau Teofilio (Tapvliaus) vilas Romiečiams 1*R13.—Žrk. Merk.Gintaras Karosas, pianu pa-' • Paličausko (Palčausko). Jis kilęs iš 15:21.
skambino Giedrė Karosaitė' Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių į s^gVkat AW* ‘ krvz!avo,imo karei’

dvi Draugijos didžiojoj salėje Balfo patys ar jitos žinantieji rašykite:

tvaras.

ir Rūta Dačinskaitė, o 
“raganos,” viena “vaidilų- metinis banketas.

Sąjungos respublikas, gavusias į tė” ir du “lapinai” padaina- •
tautinę ir kultūrinę laisvę, page-;VO porą dainelių. Spalio 22 d. Laisvės Varpo

lllrAĮrfĮfvt'ninUui VAnrortm Sln Rosi t nnn Ijetuviu ' ęar^x>r:' ^^skiesė ie.--ko 
_ ------------------r i kav:s>«; is Rnii

b) Galima įsivaizduoti Sov.
R. Praspaliausvas 
2435 W. 45th Street, 
Chicago 32, III. (18

Atėję i kryžiavoiimo vietą,
• iai skubinosi atlikti savo pareigas. 
Jėzus buvo išrėdytas nuogas ir la
bai žiauriai kankintas kol tapo iš
riestas ir prikaltas ant. kryžiaus. Vis
ką 'is ramiai kentėjo ir buvo kaip 
ėrytis žudytojų rankose; jis niekam 
nesipriešino. Kada buvo iškasta aky- 
’e, kryžius tapo iškeltas ir pastatytas, 
•tais! buvo nok r vžiavo iimo valanda.brolio

^įsrnrcbnb icSūNlTiš Parionškių km.,
siliekant federacijoj autonomi- įteikė gražų adfesą ir Vin- Piliečių Dr-jos trečio aukšto sa- j Kulių vais. Kretingos apsk. Atvyko kad kare,‘
nėm teisėm. (Ypač, jei centri- co Krėvės raštus. Įėję.
nė valdžia turi pajėgų kontro- Dr. Y. Čepas visiems nuo- .

rejus ekonominėm sąlygom, pa- LI _ ______________ivcilgcjiii ^unnntvii imi

liuoti sukilimus. Kad demokra- Širdžiai padėkojo pabrėžda- Nekirsk kirviu, ką gali nupiau- 
tinė valstybė gali taip elgtis, mas, kad jis tesąs vidutinis peiliu.
yra pavyzdžių istorijoj: Atėnai, ii* paprastas žmogus ir todėl Į _ .__
Anglija. Prancūzija). nesijaučiąs vertas tokio di- GoWūs žmonės turi ilgas ran-

I Ameriką prieš pirmąjį karą, buvo vsf!’ išrodė pagailą. .
Amerikos kareivis. 1922 m. mokino- Dabar Žmovaus Sūnūs buvo lakel
ei pas šiaučius ir vėliau turėjo savo tas. (Jono 8:28) Bet nesirado ne vie- 
batų taisymo dirbtuve. 1929 metais no-. ■ sa-j » ,
gyveno Chicagoje. gai ir dabar ten Avinėlis.’ Mokytiniai, dar tetiebuvo 
gyvena; Jis pats ar jį žinantieji ra- nusigandę ir laikėsi atstu nuo io. Is 
šykite:

Mrs. Mary Bannis 
630 Brodway 
So. Boston 27, Mass.

PRANEŠIMAS

delio triukšmo.c) Technikai pažengus gali iš
sivystyti autokratinė valdžia,
kuri tvarkysis ____________

ir žodžio nemažai kalbų ir linkėjimų 
sukaktuvininkui.

2—is

pagrindais. (Spaudos 
laisvė, teismai laikysis įstaty
mų. bet nėra parlamento, arba 
yra tiktai jo iškamša), valdžia 
nepriklauso nuo demokratinių 
rinkimų.

d) -Jei Sov. Sąjunga nusilps 
dėl vidujinių kivirčų ar taps de
mokratine valstybe, tai yra ga
limybė, kad Sov. Sąjungos res
publikos galės atsiskirti, nes

Mieli Tautiečiai,
Norintieji pasiųsti savo artimiesiems į Lietuva siuntinius daug 
žemesne kaina negu čia. su aukštos vertės angliškomis medžiago
mis ir kitais daiktais tiesiog iš Londono urmo sandėlių, kreipki
tės į mano agentūra šiuo adresu :

Dr. A. Zarskus, Parcel General Agency
9 Rockland PI., Stamford, Conn. Tel. FI 8-5120

arba į mano skyrių Brooklyne šiuo adresu:
Parcel Agency Dr. A. Zarskus — Fa. C. Binkins 

328 9th Street, Brooklyn 15, N. Y. Tel- SO 8-3117
Kad siunčiant pakietus tiesiog iš Londono beveik ant pusės 

išeina pigiau, galite įsitikinti iš šio pavyzdžio: vyriškam kostiu
mui pirmos rūšies eksportinė "Made in England. All wool” me
džiaga kartu su muitu ir patarnavimu kaštuoja tik $32, arba pus
bačiai eksportiniai, aukštos rūšies, irgi kartu su muitu ir patar
navimu, tik $14. Medžiagų pavyzdžius, albumus ir kainoraščius 
galima matyti mano agentūrose. Pasirinkimas labai didelis. Per
siuntimas paketų į Lietuvą iki gavėjo teužtrunka tik 3-4 savaites.

Su geriausiais linkėjimas.
Jūsų Dr. A. Zarskus

Po akademijos sekusiose
kas.

demokratiniais.vaisese UiP Pat dar buvo; Kvailas

Šveikauskas laimi N. Yorke

Gediminas Šveikauskas, 
1959 m. Bostono šachmatų 
meisteris, kuris dabar Co
lumbia universitete gilina 
mokslus, yra pakviestas į 
New Yarko Met. Chess

tas kuris nemėgsta

šypsokis ir ištverk.

GEGUŽĖS PIRMOJI

tada pasaulio opinija daug ka;_ , v _
reikštu. (Dabartiniai pavyri įeague p-bes za.Stl UZ Lon-
džiai: Indija. Afrika ir kt.) ^on Teraee C. C. pirmoj 

„ . . , x L lentoj. Rungtynes vyksta
Bastant, dar pora igeštadįenjais. Balandžio 29

Pne kokiu sąlygų sta,gus auk,h- d Gedimjnas ,aim6jo rieš 
mas gair katp Budapešte, paM-Ab Tur. 
sekti? Tiktai, kai kariuomene - , . - -j- i •
ar policijos daliniai atsisako ar
nesistengia staiga sulikviduoti 
sukilėlių ir sukilimas persimeta 
Į
cariuomenės paramą. Tokios 
rūšies pasisekęs sukilimas Sov.
Sąjungoj netikėtinas, nes jei ir 
dalis kariuomenės, jos vadai ir 
norėtų sukilėliams padėti, tai 
sukilimas būtų jau numalšintas, 
ir kontroliuojantieji veiksniai, 
gavę žinią anksčiau už norinčius 
pagelbėt sukilėliams, galėtų 
tuos asmenis efektyviai kontro
liuoti.

Tačiau išlaikyti vienpartinę ir 
tą pačią valdymosi struktūrą

mis su meisteriais dr. Men
garini ir B. Zuckermanu.

,. , . , , Taigi, Ged- Šveikauskas ski-kitas krašto dalis, įgaudamas , ,. , XT -vi• na sau kelią tarp New Yorko
šachmatų žymūnų, 
mūsų Gediminui 
sėkmės.

Linkime
gražios

Mūsų padėka

Sandaros 7 kuopos balan
džio 22 d. kortų vakaras bu-

ir Ko. linksta demokratijos pu
sėn? Ne, kadangi jo veiksmai 
Jungtinėse Tautose, Konge, La-,Visų 

Sov. Sąjungai būtų sunkoka, ka-’ ose. Sov. Sąjungoj nerodo, kad šventės

(Atkelta lš 4-to psl.)

ckldemokratai niekuomet 
nebuvo ištikimi nepriklau
somos Lietuvos sūkiui.

Lietuvos socialdemokra
tų nuveikti darbai ir spau
dos šaltiniai betgi įtikinan
čiai įrodo, kad buvo kitaip. 
Lietuvos socialdemokratai 
pradėjo savo veikimą kaip 
tik tų tarpe, kur greta skur
do tūnojo tamsybė; kur būta 
nemaža nutautusių arba ne
išmanančių kas yra tauta. 
Ėjo, juos būrė, mokė, švie
tė ir sudarė tą vakarietišką 
darbininkijos sąjūdį, kuri3 
gyvas yra visame žemės ru
tulyje—vienur giliame po
grindyje, kitur viešai vei
kiąs, o kai kur šalies gyveni 
mą vairuojąs.

Lietuvos nepriklausomy
bės pirmais metais įstatymo 
kelių gegužės 1 d. buvo skir
ta tautų solidarumo švente.

įdomu, kad. gegužės 1 d 
šalių darbininkijos 

mintis yra gimusi

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

798 N. W. 108th Street 
Miami 50, Fla.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į 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

išgąsčio iie užmiršo Jėzau* maldą ui 
iros, kuriuos jis prašė, kad pats Tė
vas užlaikytu juos. kol ju Ganvtoias 

(18 ; "ehejjalėjo jiem r«lbėti (Jono
I Bet. moterys kurios buvo pas ji f»a- 

----  i lilėjuje. turėjo mažiau baimės, ir ly
dėjo jį.

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

3954 E. 41st SL. C«eveland S. OMs
Mes turime oasLsVaitvinni lapelin. 

(Tracts, paskaitos Lt šv. Raito) ir 
atsiųsime nemokamai šitas knygu
tes. tik parašykit nuima.
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas ag
nus i- šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa a*l« 
pra'mra.

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jm> 
"kitę. nes žmocaus Sūnus ateis ne
tikėtoje valandoje.

Fetfj/feos
Vedybų tikslu noriu susinažinti 
vyru tam 35-66 metų amžiaus. 1 
našlė. Daugiau informacijų laii 
Rašykite: '

Mrs. F.m. Zupustes 
J 500 West «7th St.
Chicago, 36. III. (13, ------ -------- r T

I Vedybų tikslu noriu 'susipažinti ao 
; rimta moterimi iki 40 meti), be vai- 
1 kų. Esu gerai pasiturintis ir nebu
vau vedęs. Rašyti adresu:

D. D.
810 E. 34th 
Chicago, III.

Street,
(20

dangi kiekvieno diktatoriaus, ar 
labai įtakingo asmens mirtis, 
gali sudaryti valdžios krizę. Iš
vengti tai galėtų, jei rinktų se
kantį diktatorių, kaip kardinolai 
renka popiežių.

Ar Vakarai turi teisės many
ti, jei Sov. Sąjungoj yra dirva identi reikėtų ilgesnės studijos 
demokratijai, tai Chruščiovas 1 L. K.

jis norėtų demokratijos. Jung. Amerikos Valstybių
Aišku, kad yra daugiau gali- darbininkų tarpe dar prieš 

mybių Sov. Sąjungos raidai Paryžiuje įvykusio socialis- 
ateityje, ir, kad mano aprašytos tų kongreso tarimą. Bet ji 
galimybės gali įvykti kombina- čia neprigijo. Ją prisimena 
ei jose ir pakeisdamos vieną ki- tik ateiviai iš Europos, tarp 
tą. Tačiau smulkiai tai išgvil- jų ir lietuviai, čia Darbo 

šventei skirta rugsėjo mėne
sio pirmasis pirmadiemą

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jaugia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėja 

cootinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę lr remia ka 
vu dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK' $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 detimOs! 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 met*; apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atsi 
čiai

SLA-SVEIKATOS ir NEIJUMINGŲ ATSITlžOML 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda^-SALTJI, NEIJEČLAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Ik 
gilios senarves.

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

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

Meooooeoooooeoooooooooooot

J
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Vietines žinios
Ateikime pasidžiaugti Serga P. Lembertą*

ŠĮ sekmadieni, gegužės 7 j Praeitą savaitę staiga su- 
d. 6 vai. vak. Lietuvių Pilie- sirgo Pranas Lembeitas, ne- 
čių Draugijos salėj bus Bo- kilnojamo turto pardavimo- 
stono Tautinių Šokių Sam- į-pirkimo tarpininkas, ir pa- 
būrio, kuriam vadovauja Į guldytas Carney ligoninėj. 
Ona Ivaškienė, pokylis. Po-! Pirmadieni jam padaryta 
kylio pelnas skinamas šo-‘operacija. Linkime mūsų
kėjų kelionei i visos Ameri
kos tautinių šokių šventę
Wa^hingtone
mokėti.

Sambūryje

kaimynui greičiau pasveikti.

Svečias iš labai toli

KELEIVIS, SO. BOSTON

PARDUODA ŠALDYTUVĄ
j Šaldytuvas “Kelvinator," didelis, 
l Kei anie stovy j, visai mažai vartotas’ 
tik Kreipti: telefonu TA 5-2d«jo, 
arba reiptis į Straviiišky’

32 VVhitman St., olf Norfolk St. 
Dorchester, Mass. < 19

EITAS NUOMAI, NAMAS PARD.
5 kambahiy butas išnuomojamas 

Į imtame aukš e. v isi patogunmi. ša
lia Fran1 lin parko, $5", mėnesiui. 
Skambinti po vai. kasdien TA 
tlIT'.t. Narna galima ir pirkti ■iriei- 

uania kaina. , i«

Ray V iew Realty C a
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
a nū ramia (insurance> namų. bal
du bei automobiUų, iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO

POKYLIS

rengiamas 1961 m. GEGUŽĖS 7 d.—SEKMADIENI 6 vai. vakaref
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIE.HŲ DRAUGIJOS NAUJOJE SALĖJE

368 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

P U O G K A MOJĘ

1. Solistė STASĖ DAUGĖLIENĖ.
2. Baleto šokėjos: LORITA, SHARLEN ir LYNE MANEIKYTĖS.
3 Suomių tautinai šokiai; vedėjas REINO J. MARTIN.
4. Lietuvių tautiniai šokiai, šoksimi ir YVashingtone; vedėja ONA IVAŠKIENĖ.
5. Staigmenos, deklamacijos ir kitkas.

Šokiams grieš geras orkestras. Veiks bufetas.
Savo atsilankymu paremkite Bostono jaunimą, kuris šiemet gegužės mėnesį at

stovaus Amerikos lietuviams daugybės tautų pasirodyme Washingtone.
Atvykite visa šeima. Vaikams bus sąlygos atskirai pasilinksminti.
Įėjimas — 1 doleris.

išlaidoms su-

s u s i spietęs 
jaunimas prašo ko gausiau 
ateiti Į tą Įdomų pokyli se
nus ir jaunus, nes visiems 
bus ko pamatyti.

Juk Sambūris rodys savo 
sugebėjimus tūkstančiams 
šio krašto sostinės gyvento
jų gegužės 20 d., o birže
lio pradžioje jis pakviestas 
ir Valstybės departamento 
naujųjų į-ūmų atidarymo iš
kilmių programoje dalyvau
ti. Ten jų žiūrės patys auk
ščiausi šio krašto valdžios 
ir visuomenės žmonės.

Taigi, jei jau mūsų Sam
būri kviečia pasirodyti to
kiose garbingose vietose, 
tai turbūt jis veltas, turi ką
parodyti, kuo galima vi- išspausdino net atskirą blo
giems pasidžiaugti. šiūrėlę, kurioj yra smulkūs

Į Washingtoną mes ne- nurodymai kaip ir kam ra- 
nuvažiuosime, todėl ateiki- šyti prašymus paremti tas 
me Į ŠĮ pokyli ir jame pama- rezoliucijas.
tysime tą, ką Sambūris ro-l Iš Bostono inž. J. Juodelė 
dys žiūrovams. išskrido i Toronto, o iš ten

Tame pokylyje matysime žadėjo skristi i nuolatinę 
ir suomių šokėjus, balerinas, savo gyvenamąja rietą.
girdėsime mielą dainininkę ———1—— ĮMakaitytė iš Nonvoodo ku- ga,jma h. mokestį kytL
Stasę Daugėlienę, bus ir ki- Šaunios Simonaičių vestuvės n žada lankyti Radcliffe__________________________
tokių Įdomių staigmenų. t --------- kolegiją-

Nėra abejonių, kad visa Jadvyga ir Valteris Lend- 
tas suteiks mums džiaugs- raičiai balandžio 29 d. Lie- 
mo- Be to, galėsime ir patys tuvių Piliečių Draugijos di- į 
parodyti ką sugebame—pa- džiojoj salėj surengė šaunią 1

Praeitą ketvirtadieni mus 
aplankė inž. Julius Jodelė 
iš Los Angeles. Jis tarnauja 
Kalifornijos Technologijos 
Institute ir dirba atsakingą 
darbą prie naujo satelito 
projekto. I Bostoną jis buvo 
atvykęs tarnybos reikalais, 
bet, kaip Los Angeles ALT 
skyriaus pirmininkas, jis 
laisvu nuo savo tarnybos 
laiku pasistengė susipažinti 
su Bostono Amerikos Lie
tuvių -Taiybos darbuotojais 
ir pasitarti su jais Lietuvos 
laisvinimo reikalais.

Los Angeles ALT sky
dus labai rūpinasi Įneštų i 
kongresą rezoliucijų, lie
čiančių Pabaltijį, likimu. Jis

S. Makaitytė laimėjo

Daugiau ne 15,000 JAV 
aukštesniųjų mokyklų mo-

SLA 308 kp. susirinkimas Bostone lankėsi K. Mockus Lankėsi K. Žoromskis

Eilinis kuopos susirinki- Jau buvo rašyta, kad K- Praeitą savaitgali Bosto- 
. . . ...... .. mas bus gegužės 6 d. 7:30 Mockus pakviestas VLIK’o ne lankėsi dailininkas Ka
ltinių varžėsi del stipendi-, vaJ vaR_ Santlaros salėje reįkalų vedėju. Tas parei- zimieras Žoromskis savo
jos uz gerą mokymąsi. Jas p24 f gt b visi nariai pra- gas jis prieš pora savaičių kūrinių parodos reikalais.

ŠOmi dal-vvaUti- nes ;i*"" "ra,leJ° eitL Praeit* -___________________ —
is Aiassacnusetts 'alsu bus svaistomi labai svarbūs gaiį jįs įš New Yorko buvo

jos. Jų aipe n 'irman e Įęjausjmai Susirinkime bus atvykęs savo šeimos aplan- Peter Maksvytis
Carpenter & Builder

Dėl niekų triukšmą kelia

Kitur studentai yra pir-
šokti, su pažįstamais prie vestuvinę puotą savo duk-{m^e^’ ^U1. iej^a 
baro gurkšnodami ir užkan- rai Redai ir žentui Gintui v^’ kovoti dėl naujų idėjų.

jTada jie triukšmauja, o štai 
! Harvardo universiteto stu
dentai praeitą ketvirtadienį 

‘pakėlė tokį triukšmą Camb-

džiaudami pasišnekučiuoti. Simonaičiams.
Savo dalyvavimu padėsi

me Sambūriui toliau darbą Mirė A. Tamošiūnas
tęsti ir plačiai lietuvių var- ---------
dą garsinti. Balandžio 24 d. staiga ^age gatvėse, kad policija

Įėjimas Į pokylį tik vienas mirė Antanas Tamošiūnas, juos išvaikyti ašari-
doleris. Ar daug jis šian- gyvenęs Dorchestery. Palai- n^n?.IS dujomis. O tnuksma- 
dien reiškia? Nesigailėkime dotas balandžio 27 d. Nor- v0 “ėl to, kad universite-
savo jaunimui jo atiduoti, vvoode Highland kapinėse 
nes dvigubai už ji džiaugs- ----------------------------
mo turėsime. Auka St. Kairio Fondui

Apiplėšė banką

Praeitą ketvirtadieni 1:40 
vai. po pietų 3 ginkluoti vy- pįnįo-aį

Adolfas Butkeraitis iš 
Philadelphijos atsiuntė per 
Keleivio administraciją 10 
dolerių St. Kairio Fondui.

to vadovybė nutarė diplo
mus spausdinti ne lotynų 
kalba, kaip iki šiol, bet an
glų kalba.

______________________

Pabrangs susisiekimas 
vaikams

. , Miesto Susisiekimo Ben
iai su kaukėmis Įėjo į Rock- tvarkvtoiams tO °.drovė (MTA) nutarė pakel- 
land Trust banką Hanove- "_____ ___________ į t1 vaikų biletų kainą nuo 5
rv, prisidėjo pilna maiša pi- Nau;~. i F nr iki r. n tonu««^' 10 centų. Iki šiol vaikų igu ir išėjo. Bankas yra gy- ’ Eneįlop. tomą, Urifu gaiėjo važi„ėtis vai.

Išėjo Lietuvių Enciklope- j^i 15 metų, o dabar te- 
dijos 23-sis tomas, kuriame ’ galės tik iki 11 metų.

Bendrovės nutarimą dar

nigų ir išėjo. nanRas yra gy 
voj prekybos vietoje, šimtai 
žmonių ėjo pro ji gatve, 
bet niekas nepamatė, kad 
1 ankas plėšiamas.

yra žodžiai nuo Pinaklis iki 
Prezidentas.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

15 miu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiusti 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

|«T«r,» LtFTUVjaK V KREIPKITkS lietuviškai
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAl'STI. 
Siunčiame sn INTURISTO jgalioiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo !» iki ”> vai. vak.. ketvirtadieniais nno
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir aeatadieniais nnn S ryto iki 2 vai. po pietų.

V E DUJAS: JONAS ADOMONIS

turi patvirtinti Viešojo nau
dojimosi Įstaigų depaita- 
mentas. Nėra abejonių, kad 
jis to nutarimo nepatvirtin
tų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame -.us naučotis greitu 
palarravimu patikimos Įstaigos

Pir

PrL4a‘ymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

■rinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- t 
-. Gavome austriškų deimantiniu stiklui piauti {

riežt.K!: .■> h-' štnka Siunčiame su Inturisto leidimu.
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

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

staiga al'kin;
<a>dien 9 A. M. 6 P. M. 
eštadieniais Š A. M. - 1 I' M.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai ii . ng .i su •. įsomis konltoiėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SFECiALlNŲ KAINĄ $275.00

i II •

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

■?.__ 4 U Uiruuun

So. Boston

rasyKite:
GEORGE SHABINAS 

» 368 Washington Street
Cambridge. Mass.

Galima rašyti lietuviškai

DARBAS VYRUI
Darbas vyrui restorane, valyti 

grindis ir parašus darbai. Uždarbis 
$60 per savaitę ir maistas. Kreiptis 
po 1:30 vai. r>o pietų. 301 Broadway. 
So. Boston. Blinstrub's Village.

IEŠKAU KAMBARIO
nsiniet-as icš' o kambario bet kur 
tmisiekimas nesvarbu, bet kad ne- 

|kaštue,u daugiau 20 centui. Nuoma 
turi bu’’ prieinama. Rašyti:

.1 Kamb.
Rroa<lway

So Boeton 27. .Mas:. (10

Pe 
- l s,

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptari avimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- CF Z? 10/1 I
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų.

I
■
!

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

|b,rtbjcd;>rro tiht-ri raistvs. išpildome gydytojų 
i ceptus ir ♦įtrime vi?Us gatavus vaistus.

runnie vaistų i,- vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki- 
Į tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai- 
■ stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit i belu viską vaistinę.
Sav Emanuel L. Rosengard, B. S.. Reg. Pharm..

Į 382a W BROAPWAV tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
• Tek fonas AN 8-6020
1 Noo 9 rtlo iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad. 
i

r^

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.

Atlieku vi us pataisymo, remon- i 
to ir projektavimo darbus iš lau- ■ 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal .Pūsų reika- j 
laviina. šaukite visados iki 0 va- •
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630 I 
l

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
įtaisome. šingeliuojame, den 
♦ riame aliuminijum ir 
i -ne is lauko sienas.

Estimates

« t t ♦ t ♦ ♦ » «
dažo-i 

I I i iFree
šaukti po val. vakaro t 

Dti hrobai lietuviai
Peter Kislauskai 5{ Charles ir

oarani uoįarne gerą darbą

Apsidrausk
» NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• I
{ Draudžiame nuo polio, viso-» 
Į kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
‘mių (ugnis, audra ir kt.) .. j 
{Visais insurance reikalais } 
{ Kreiptis: J
• BRONIS KONTRIM

Justice of thePeace—Constable 
598 E. Broadway 

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

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

4 d >4 H 4 4
Į 7 Lipdau popierius ir taisau 4 
1 X viską, ką pataisyti reikia 4

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. €O 5-5854

innnntimiiHin.

ji į Charles J. Kay1 LIETUVIS

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susi .arimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

tI I ♦
i
♦I 
t I 
I 
■
♦I• i
«

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9015 Į

Dr. J. C. Seymour j
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas t 
Vartoj,, vėliausios konstrukcijos (

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 {
534 BRDAD’.VAY }

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

J Dr. J. L. Pasakomis \ 
! Dr. Amelia E. Rodd ♦

OPTOMETRISTAI
! VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
| Trečiadieniais ofisas uždarytas

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
’ J Gaza šilimų permainyti 8275 
! Telefonas: CO 5-5839 

j 12 MT. VERNON STREET!

! DORCHESTER 25. MASS.
rasis ssasajtiram

447 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

Ketvirtis & Co.
—JEMELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, j 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 J

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. KLEK N A
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. M ASS. 
TELFFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




