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Prancūzai Patvirtino Alžerijos 
Karo Paliaubų Sutartį

Prancūzijos Gyventojai Didele Dauguma Pritaria Prezi
dento Gen. de Gaulle Pasirašytai Karo Paliaubų Su

tarčiai; Alžerijos Gyventojai Balsavimu Nulems
Savo Krašto Likimą.

VILHfcLMS
AIŠKINA

MUNTERS
PRAElTį

Buvęs nepriklausomosios:
K

Sekmadienį, balandžio 8 
d., Prancūzijos gyventojai 
balsavo gen. de Gaulle vy
riausybės pasiūlymą pritarti 
pasirašytai karo paliaubų Latvijos užsienių
sutaičiai su Alžerijos arabų ministeris Viihelms Munt'-rs,; 
nacionalistais. Balsavimuos nuo 1940 metų iki 19ol metų 
dalyvavo 15,778,057 balsuo- išbuvęs sovietų kalėjimuos 
tojai (75% turinčių teisę ii' trėmime, parašė ligą 
balsuoti) ir iš jų 13,778,977 straipsnį Maskvos “Izviesti- 
balsai pasisakė “taip“, už ja“ laikraštyje ir pasakoja 
patvirtinimą karo paliaubų apie komunistų terorą Lat-1 
sutarties, ir 1,294,035 baisa- vijoje. Esą, dėl Beri jos ir 
vo ”ne“. 91% balsavusiųjų Stalino teroro daug latvių 
piliečių pasisakė už de Gaul- bėgo iš Latvijos antram pa
le taiką su arabų nacionalis- sauliniam kai ui einant prie 
tais. 851,045 balsai buvo pa- galo.
duoti už taiką, bet ne už de Apie Latvijos Įjungimo į 
Gaulle. Tie balsai paskaityti Sovietų Rusiją aplinkybes 
negaliojančiais, nes juose
buvo visokie įrašai prieš gen. 
de Gaulle vyriausybę.

Piancūzijos vyriausybė 
dabar turi tautos įgaliojimą 
perleisti Alžeriją arabų na
cionalistams, jei Alžerijos 
gyventojai taip pasisakys vi
suotiniame to krašto gyven
tojų balsavime.

Alžerijos prancūzų kraš- 
tutinieji tęsia teroro akciją 
prieš arabus ir prieš jiems 
nepritariančius prancūzus.
Jie daro taip, kaip darė ara
bų teroristai — šaudo, kas 
pakliuvo iš arabų tarpo, ir 
šaudo prancūzus, kuriuos 
laiko sau neištikimais. Pran
cūzų kariuomenė teroristus 
gaudo ir jau nemaža jų yra

TERORISTŲ DARBŲ VAISIUS

Taip atrodo Prancūzijos oro pajėgu įstaiga, kai ten teroristai 
bombų. Tokio bombų tų naktį teroristai išmėtė net aštuonias.

įmetė plastikinę
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Kubos vadovai Griežtai 
Nuteisė įsiveržėlius

Kubos Vyriausybė Vėl Siūlo Išpirkti Karo Belaisvius, Bet 
Brangesne Kaina; Galima Pirkti Visus ar Pavieniui; 

Kainos Nevienodos — Nuo Pusės Miliono Iki 25
Tūkstančių Dolerių Už Galvą.

Kubos revoliucinis teis
mas pereitą savaitę baigė 
svarstyti 1179 įsiveržėlių by- 

Vokietijos ūkio ministeris M. kurie pemai metais ba- 
dr. Ludwig Ehrhard vienoje landžio 17 d. buvo paimti į 
kalboje ragino vokiečius su- nelaisvę Kiaulių paplūdimy, 
silaikyti nuo prabangos ir Kuboje. Visi paimti j nelais- 
gyventi kukliau. Daugiausiai'v? nuteisti 30 metų kalėti, 
jis piršo darbininkams susi- bet Kubos vyriausybė sutin- 
laikyti nuo aukštesnių už-ka, kad Amerika ar kas kitas 
darbių reikalavimo ir išlai- nuteistuosius išpirktų už 62 
daus gyvenimo. milionus dolerių. Už eilinių

‘kareivių galvas paskirta kai-

p. XX XXX.'

VOKIEČIU UNIJOS 
REIŠKIA PROTESTĄ

Vakarinės Vokietijos dar
bininkų unijose ministerio

Munters nieko nesako, kaip 
nekalba nė apie Stalino su-Į 
tartį su Hitleriu, pagal kulią1 
Europos lytai buvo padalinti 
tarp dviejų plėšikų.

inuniuis r\o’i
ištremtieji, kurie 
buvo išgabenti i? 
dabar yra jau grąžinti į ILi
viją, bet ar paleisti tie, ku
riuos nišai laiko “už kaltę“ 
išvežtus. Munters

be

KUBOS F. CASTRO
BARA KOMUNISTUS f
Kubos vyriausybes vadas’

FideI Cosro pereitą savaitę
nustebino ir Kubos kraštą ir liudijo senato vienoje komi-

ŽURNALISTAS GAVO 
NUO GENEROLO | AKĮ

Pereitą savaitę buvęs ge- Indonezija nutraukė dery- 
netolas Eduin A. Walker bas su Olandija dėl Naujo

1NDONEZ1JA MANO 
GINKLAIS LAIMĖTI

sios Gvinėjos salos perleidi-

na po $25,000, o už aukstes- 
raginimas ' susilaikyti“ nuoj11^. laipsnius kainos yra 
riebaus gyvenimo sukėlė ne-1 aukštesnės, gi 3 vadovai į- 
mažai pasipiktinimo ir pro-Į^amuotl P° 500,000 dole- 
testų. Spaudoje spėliojama,;^;
kad dr. Ehrhard pasiskelbė 
su savo patarimais todėl, 
kad jis ruošia dirvą perimti

Kol kas niekas nesirengia 
Kubos belaisvių tokia kaina 
išpirkti, tik nuteistųjų šeimų 

dr. Adenauerio vietą, kuris ’ nariai tikisi iš kur nors gauti
kitų kraštų žmones tuo, kad sijoj apie savo pasitraukimo mo Indonezijai.. Užuot de-
kelių valandų kalboje barė iš tarnybos aplinkybes. Ge- rybų, Indonezija dabar siun-

‘1 ! ir kritikavo Kubos komunis- į nerolas kaitino1-savo virsi-; čia savanorius, partizanus if :
kaltės !t partijos kai kuriuos pra- ninkus dėl pasitraukimo ir kitaip pavadintus ginkluotus • 

I «*tvijos, i vadyrius ir sakė, jog priklau- metė kaltinimus vyriausybės vyrus, kurie N. Gvinėjos sa- 
symas komunistų partijai nariams, kad jie nenori lai- loję bando įsistiprinti. Olan- 
neturi duoti niekam jokių mėti šaltojo karo su Maskva, dija irgi siunčia sustiprini- 
privilegijų. Girdi, tik darbas! Apleisdamas liudijimoTnus j tą salą, kad Indonezi- 
ir tinkamas pareigų atliki-( kambarį, generolas buvo už- ja jos neužimtų.
mas parodo, kas ko yra ver- kalbintas vieno žurnalisto, Olandija sutinka N. Gvi- 
tas, o priklausymas komunis- bet vietoj atsakymo davė nėjos gyventojams 'duoti ap- 

Jungtinių Tautų organiza- klikai nieko nereiškia. žurnalistui kumštimi Į akį ir
cija svarsto Sirijos ir Izra- Pats ( astro irgi yra komu-: po to apleido senatą. Nuken

1963 metais trauksis iš savo 
pareigų.

RUSAI IŠMETĖ 
DU AKADEMIKUS

nesako.

Sako Izraelis Kaltas

elio skundą dėl neseniai į vy- nistų partijos naiys, jo v a- tėjo laikraštininkas Tom 
kusio smarkaus susišaudymo dovautas "liepos 26 d. judė- Kelly, Washington Daily 
prie Galilėjos ežero. Jungti- jimas ir komunistų partija News repoileris.
nių Tautų stebėtojai vietoje t sndai ė hendią organizaciją, Buvęs generolas Walker 
kaltina Izraeli dėl tosusi-'tw>tpkiriumaitarpsenųjųko-dabarstatosavokandidatū- 

suemusi, o per masines kra-jšaudvm(>, bęt jzracjjs ka]tę munistų ir Casio šalininkų rą i Texas gubernatoriaus 
tas atimta is civilių gyvento- verčia ant Airijos kareivių, nėra išnykę. vietą nuo demokratų parti-!
jų daug visokių ginklų. tiimicii nrurUtpl -------------------------- jos, bet nuo tos pačios parti-!

verčia ant Sirijos kareivių,!
kurie. esą. pirmieji pradėję
šaudyti į žydų žvejus tame
ežere ir tuo sukėlę jau didės-,
nės apimties konfliktą. Ku-

T> , • • i o r» * rie tie tikrieji kaltininkai, 
Boksininkas Benny raret , , .ui . •dabar npo bokso rungtynių New: . .. .... ..L , . .. , isunku išaiškinti.Yorke gulėjo ligoninėje be

BOKSO ČEMPIONAS 
B. PARET MIRĖ

sąmonės 10 dienų ir mirė 
nuo smegenų sužeidimo. Po
ra dienų po jo sužeidimo ir 
po mirties buvo kalbama a- 
pie visokius suvaržymus 
bokso sporto praktikoje, bet 
pakalbėta ir viskas palikta 
kaip buvo. Nuo 1945 metų 
Amerikoje jau 180 boksinin
kų yra mirę nuo žaizdų, gau
tų rungtynėse. Daugumas 
mirė nuo smegenų sukrėtimo 
smūgiais Į galvą.

SENATAS PRITARIA 
PASKOLAI J. TAUTOMS

Senatas didele balsų dau
guma pritarė vyriausybės 
siūlymui paskolinti Jungti
nių Tautų organizacijaij 
100,000,000 dolerių, arba 
nupirkti pusę tos organizaci
jos išleidžiamų paskolos bo- 
nų. Su 200 milionų dolerių 
JT organizacija tikisi leng
vai išsiversti ir apmokėti 
Kongo ir Viduriniųjų Rytų 
nepaprastas išlaidas. Pasko
los davimą turi dar patvir
tinti atstovų riimai.

KINAI SU RUSAIS 
TAIKOSI AR PEŠASI

jos yra net 5 kiti kandidatai.
Žurnalistas sako, kad ge

neroliškas smūgis nebuvo
................ ...... ....... , Vakaių pasaulio spaudoje toks jau baisus.
Junginėm Tautom Pilna spėliojimų dėl Kinijos.

ir Rusijos santykių. Buvo: 
pasklidę gandai, kad kinų ir 
nišų komunistai bandę susi
taikinti. bet nepavykę. Kiti 
laikraščiai spėlioja, kad san
tykiai tarp Maskvos ir Peki
no esą pablogėję ir susitai
kinti jau esą per vėlu. Tikiu 
žinių kol kas nėra. todėl spė
liojimams yra plati dirva. •
Kai kurie šaltiniai pranašau-j 
ja, kad greitu laiku kiniečių 
plati delegacija vyks į Mask
vą aiškintis visus nesusipra
timus ir atnaujinti taiką.

ED. McCORMECK, Jr.,
SAKOSI PIRMAUJĄS
Kandidatas į senatą nuo j 

Massachusetts valstijos Ed. i

JIS TIK ILSISI

Eddie Fisherio menadžeris 
.Milton Biackstone New 
Yorke aiškina laikraštinin
kams. kad Eddie ilsis, o apie 
gandus, kad jis skiriasi su 
savo žmona Elizabeth Tay- 
l«r. nieko nepasakė.

McCormack, Jr., sako, kad 
šiuo metu jis turi užtikrintą 
daugumą demokratui parti
joj savai kandidatūrai. Kaip 
bus vėliau, parodys kandi
datų išstatymo balsavimai. 
Spėjimas pagal delegatus 
į partijos konvenciją gali 
suklaidinti. Kalbama ir a- 
pie bfisimą J. Hynes kan
didatūrą į Massachusetts 

■ sonata.

APLINK PASAULI

Sam Hartzell iš Norwalk, 
Cal., 18 m. amž_, sumanė 
pėsčias apkeliauti visą že
mę. Jis jau buvo Centro ir 
Pietų Amerikoj ir pietinėse 
JAV valstybėse, čia jį mato
me sustojusi Baltimore j, 
Md..

sisprendimo teisę, bet Indo
nezija reikalauja, kad Olan
dija tuoj pat salą perleistų 
Indonezijai tvarkyti, o apie 
vietinių gyventojų apsi
sprendimą Indonezija neno
ri tartis su Olandija.

DIDELI PELNAI 
GINKLŲ PRAMONĖJ

Sovietų Rusijos du žemės 
ūkio akademijos profesoriai, 
akademikai I. D. Laptiev ir 
S. F. Demidov pašalinti iš 
akademijos narių už nesilai
kymą Chruščiovo pažiūrų į 
žemės ūkio gamybos kėlimą. 
Chiuščiovas dabar skatina 
visus kolchozus ir sovehozus 
pereiti į intensyvų žemės ū- 
kį, panaikinti pašarinių žo
lių sėjimą ir pūdymus ir “vy
tis Ameriką“. Kai kurie že
mės ūkio specialistai mano, 
kad Sovietai neturi užtenka
mai trąšų, kad galėtų ūki
ninkauti pagal Chruščiovo 
nurodymus.

Bet Chruščiovas įsako, 
o mokslininkai turi klausy- 

yra diktatūri-

pinigų ir nuteistuosius be
laisvius išpirkti... Kubos re
voliucinė valdžia nestato są
lygų, kad visi belaisviai būtų 
iš karto išpirkti, ji sutinka 
belaisvius pardavinėti ir 
mažesniais kiekiais, o gal ir 
pavienius asmenis leis iš
pirkti.

Amerikoje girdėti balsų, 
kad Kubos revoliucinis teis
mas gana švelniai belaisvius 
nuteisė, nė vieno nepasmer
kė sušaudyti. Iš to kai kas 
daro išvadą, kad Kubos re
voliucinė valdžia ar tik ne
nori atnaujinti diplomati
nius santykius su Amerika, 
nes padėtis Kuboje yra gana 
sunki, ir patys revoliucinin- 
kai pradeda savo tarpe bar
tis. Taip ar ne, tikrumo nėra.

TEIS. FRANKFURTER 
BUVO SUSIRGĘS

Senato viena komisija ty
rinėja vyriausybės sutartis 
su naujausių ginklų gamin
tojais ir susekė, kad kai ku
rios privačios įmonės pada- ti. Taip jau
ro labai didelius pelnus, ga- nėję santvarkoje, 
mindamos pačios arba per- 
leisdamos ginklų dalių ga
mybą kitiem kontraktoriam.
Senatoriai sako, kad Doug
las Aircraft kompanija iš 
“Nike“ raketų gamybos pa
dariusi net 44% pelno iš 
103 milionų dolerių sutar
ties.. Kompanija tokius pel
nus užginčija.

M. DŽILAS VĖL SĖDI 
TITO KALĖJIME

Milovan Džilas, nuo ko
munistų atsimetęs Jugosla
vijos buvęs viceprezidentas, 
dabar vėl pateko į kalėjimą 
už parašymą naujos knygos 
apie jo pasimatymus ir pasi
kalbėjimus su mirusiu Sovie
tų Sąjungos diktatorium Sta
linu.

Jugoslavijos diktatorius j 
nenori gadinti santykiu su 
Maskva, todėl norėtų Džilo1 
knygos spausdinimą sutruk
dyti. bet knyga jau yra su
rinkta Amerikoje ir turėtų 
greit pasirodyti.

DIODĄ PAKASUS

Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris beisbolo rungtynių 
pertraukos metu Palm 
Springs. Cal.. autografų mė
gėjams duoda savo parašą.

Aukščiausiojo teismo na
rys Felix Frankfurter. 79 
metų amžiaus, pereitą savai
tę staiga buvo apalpęs. Jis 
nuvežtas į ligoninę, kur tu
rės kurį laiką ilsėtis. Dėl tei
sėjo amžiaus kalbama, kad 
jis gal trauksis iš savo parei
gų, ir tada prezidentui tektų 
skirti jau antrą aukščiausio
jo teismo narį.

PREZIDENTAS KENNEDY

LANKYS BRAZILIJĄ

Po Brazilijos prezidento 
Goulard lankymosi Ameri
koje pereitą savaitę skelbia
ma, kad prezidentas Kenne
dy dar šiais metais lankysis 
Brazilijoj. Greičiausiai jis 
ten vyks kelioms dienoms 
rugpjūčio mėnesį.

Prezidento pasitarimas su 
Brazilijos prezidentu, sako. 
padėjo pašalinti visą eilę ne
susipratimų dėl Brazilijos ir 
JAV santykių. Brazilijos va
das užtikrino, kad už nacio
nalizuotą Brazilijoj Ameri
kos kompanijos turtą bus 
teisingai atlyginta.
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Buvęs generolas liudija
Nelabai seniai po visą kraštą nuskambėjo “generolo 

Walker byla.” Antrame pasauliniame kare pasižymėjęs 
kautynėse generolas Edwin A. Walker gavo papeikimą 
iš savo viršininkų už bandymą paveikti kareivius balsuoti 
taip, kaip generolui patinka ir už skleidimą kareivių tar
pe toli gražu nedemokratiškų pažiūrų, kokias atstovau
ja jau žinoma John Birch draugija.

Po papeikimo generolas buvo perkeltas iš Vokietijos, 
į naują vietą, bet po kiek laiko pats pasitraukė visai iš 
kariuomenės ir dabar bando išeiti i politiką, išstatydamas 
savo kandidatūrą i Texas valstijos gubernatoriaus vietą 
nuo demokratų partijos.

Buvęs generolas, o dabar politikierius \Valker perei
tą savaitę buvo pakviestas i vieną senato komisiją liudyti 
nevisai aišku apie ką. Komisija tyrinėja vyriausybės 
praktikuojamą aukštų kariškių viešųjų kalbų cenzūravi
mą. Manyta, kad buv. gen. tuo klausimu gali ką nors Įdo
maus pasakyti.

Gen. Walker’io liudijimas buvo savotiškai Įdomus. 
Buv. generolas galvoja maždaug kaip John Birch drau
gija moko savo šalininkus galvoti. Pagal \Valker’i Ame
rikos politika esanti kontroliuojama “slapto aparato,” ku
ris yra tarptautinio komunizmo tarnyboje ii- kreipia A- 
merikos politiką Maskvai naudinga kryptimi. Paklaustas, 
kokie žmonės tame “slaptame aparate” veikia, buv. ge
nerolas nurodė valstybės sekretorių Dean Rusk ir profe
sorių W. Rostove. Buv. gen. mėtėsi Įvairiais Įtarinėjimais 
prieš eilę kitų aukštų pareigūnų ir vis kalbėjo apie “slap
tąjį aparatą” kaip naciai kalbėdavo apie “Siono išmin
čius.” Girdi, Įtakingi žmonės kreipia Amerikos politiką 
tokia kryptimi, kad Amerika nelaimėtų dabar vykstančio 
šaltojo karo ir, pagal Walker,i, aukštose vietose esama 
išdavikų ir kitokių negerų žmonių.

Metymasis tokiais kaltinimais nėra jokia naujiena. 
John Birch draugijos vadas panašių kaltinimų daugiau 
yra sugalvojęs, bet nė vieno savo kaltinimo nei jis, nei 
kas kitas nėra Įrodęs. Kaltinimas be Įrodymo, operavimas 
“slaptu aparatu,” kuris nustato Amerikos politiką Mas
kvos naudai, Įtarinėjimas prezidento ir buvusių preziden
tu visa tai kvepia “Siono išminčiais” ir turi tik toki pat 
pagrindą. '

Buv. generolo liudijimas, kiek jis lietė jo paties at
leidimą iš vadovavimo vienai divizijai Vokietijoj, irgi ne
iškėlė nieko naujo ar Įdomaus,

Jau miręs senatorius McCarthy prieš mėtėsi pa
našiais kaip Walker kaltinimais, bet taip pat niekad nieko 
neįrodė. Amerikos politika yra taiki, kai kas gali tvirtinti, 
kad ji tuoj po antrojo pasaulinio karo buvo naiviai taiki, 
bet tas yra visai suprantama ir be jokios “išdavystės” iš
aiškinama. Amerika visai netikėtai ir net prieš savo no
rą turėjo pasidaryti vadinamo laisvojo pasaulio vadu, bet 
“pašaukimo” tam, nekalbant jau apie patyrimą, neturėjo 
jokio. Todėl santykiuose su agresinga ir groboniška Ma
skva turėjo pradėti mokslą nuo ABC ir besimokant susi
laukė atominio aklo maišo, kuris dabar diktuoja taikią 
politiką dėl galimo karo baisumo. Diktuoja ne tik Ameri
kai, bet ir Maskvai. Muštis Vietname—taip. bet tai viskas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

EDEN APLEIDŽIA LIGONINE

Kuvęs Anglijus ministeris pirm. Anthony Eden su sa
vo žmona t'larisa ir dr. Richard II. (attel (vidury) 
apleidžia New England babtistu ligoninę Bostone. čia 
Eden buvo atvykęs savo sveikatos patikrinti. Prieš 
kelerius metus jam čia buvo padaryta operacija.

davatkų spaudimo. J. Kund
rotas ne tik nelanko bažny
čios, jai neaukoja, nebu
čiuoja kunigams rankos, bet 
progai pasitaikius juos ir 
smarkiai pakritikuoja. 
Lietuva svetimoj spaudoj 

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet didžiuliuose 
”E1 Dia“, ”E1 Pais“ ir ”E1

Džilas vėl kalėjime į mas nutyli, kaip p. Barzdu-
. , , .... kas ir p. Vileišis išlygino sa-Jugoslavijos komunistų yo {.aitas ir kaif,°..,nela.

giai” iš centro valdybos su-buvęs vadas Milovan I>žilas
Plata“ Montevideo dienraš- prįeš kelis metus atsimetęs ceiluo va“V
čiuose tyšium su Lietuvos nuo bolševizmo ir pakrypęs gebfes rezoliuciją suv n >- 
nepriklausomybės paskelbi- į demokratišką socializmą, kinti. Ai tik nepia<les vėlu
mo sukaktimi buvo išspaus- dabar vėl Jugoslavijos ko- 1 lai sKau(len
dinti Al. Gumbaragio para- munistų kalėjime. Ir ŠĮ kar- D --ui 
syti straipsniai, kuriuose iš- tą jis atsidūrė už grotų dėl Prancuzai Baisau® 
samiai nušviesta dabartinė j parašytos knygos, kuri buvo Prancūzai pereitą sekma- 
Lietuvos padėtis. numatoma dar šių metu tre- dieni balsavo taip ar, ne dėl

Teko matyti ir Sao Paulo , gūžės mėnesi išleisti Ameri- pjrezidento gen. de Gaulle 
pasirašytos karo paliaubų

APŽVALGA
JEIGU AUDRA VERSTŲ 

STULPĄ VIENĄ . . .

Lietuvių Tarybą ir ją taip nuoliai ir jaunuolės juose 
myli, kad norėtų ją apka- dairu. i. ieško savo širdžiai 
binti ir savo glėbyje pridu- mylimojo ar mylimos, 
sinti arba bent reformuoti Mūsų kunigai visaip at-: 
pagal savo geriausią supra-i baido lietuvių jaunimą nuo 
rimą. Geri sumanymai būtų; tų iškilmių. Jie nori ji sulai-1 
malonu girdėti, bet. deja, jų į j nuo pasilinksminimų ir 
visai nesigirdi. Girdėti tik
didelis triukšmas dėl asme
nų ir nė vienos naujos idėjos 
dėl “mylimos” ALT darbo 
plėtimo, naujų pasimojimų, 
lėšų tikslingesnio naudojimo 
ir pan. dalykų.

(Brazilijoj) leidžiamame koje.
‘Tribūna Latina“ dienrašty į Pirmą kartą Džilas pa- sutarties su arabais Alžerijo- 
panašius straipsnius. Argen
tinos Balsas tašo, kad ir Ar-

je. Už tą jis gavo 3 metus są- tautos vadas de Gaulle skai- 
lyginio kalėjimo. Vėliau jis to reikalinga arabams per- 
gavo 7 metus kalėjimo už sa- leisti Alžeriją su visomis jo- 
vo knygą Naujoji klasė, ku- je gyvenančiomis nearabiš- 
rioje Įrodinėjo, kad komuni- komis mažumomis, tai ką ei- 

• štai jų valdomuose kraštuo- linis pilietis turėtų dar saky- 
se siekia pakeiti ūki, bet kar- ti ir ką čia bepadės protes- 

! tu jie užsirioglina darbo tas, jei karas pralaimėtas. .. 
■ liaudžiai ant sprando kaip Bet prez. de Gaulle balsa- 
nauja išnaudotojų ir para- vimą už karo paliaubų sutar-

gentinos spaudoje ta sukak
tis buvo atžymėta.

įdomu, kad visa tai dau
giausia savanorių žmonių 
(laibas, o kazionieji tyli.

M. Krasinskas

hamiltonTont.
K. Lukoševičiui 60 metu
Hamiltone jau senokai zitų klasė. ties patvirtinimą sujungė su

priversti ’i.ė stis it pasnin- yeikia netuvių socialdemo- Už tą tiesą jis turėjo sėdė- 53x 0 aiškiau nepasakytais 
kauti. Kun Daugintis l>el kratų kuopa, kuriai dabarti- ti keturius metus kalėjime, planais dėl Prancūzijos val- 
radlją net pekla baugino. mot,, voJo.-onio ta_i__ r::- •- __ rlvmn Ir unio tnns rJannc!ij"ą nt t pekla baugino. nju vadovauja Kostas
Ką akiplėšiškumu pasiekia Lukoševičius. Jis turi gerų

Dėl vietos lietuvių kunigų į^jinių bendradarbių bure- 
” li Kur tik yra koksakiplėšiškumo nevienas ge

tas katalikas atsisako juos 
Įsileisti i savųjų šermenis ai 
laidotuves. Taip padarė Ba- 
nevičiai, Svilainiai. Sači- 

Pietų Amerikoje, ypač U- kauskas, Bartninkaičiai, 
Siaurusevičius ir visa eilė ki
tų, buvusių t ikrų katalikų. 

Kas čia kaltas?

URUGVAJUS

Gavėnia ir karnavalai

rugvajuje, Užgavėnių išva
karėse prasideda karnava
lai, kurie tęsiami ištisą mėne
si. Tai linksmiausias vasaros 
švenčių laikotarpis. 

Urugvajuje žmonės kar-

ra vadinti išverstu stulpu 
asmenį, kuris dar nėra iš
verstas? Ne tik nėra išvers-Šitaip Vinco Kudirkos žo- , a . .... ..

d žiais prašneko pranciškonų Us; bandžiusiems j, .s
* versti parodė, jog stulpai ne 

su liežuviais verčiami ir dar 
labiau ne intrigomis, ne P.

"Darbininkas” ir siūlo i vie 
tą išverstojo stulpo tuoj sta
tyti naują stulpą. Bet kas iš- ... ... T
virto? Koks stulpas sutrūni- į!,e'sl° uzmo'a,?: ne L. 
. ____... „o Bendruomenes vadu dvivei-jo ir nugriuvo?

Pasiskaičius vienuolių lai
kraščio straipsnio tuo kudir
kišku antgalvių (balandžio

viesas

j

Dabar, išėjęs iš kalėjimo, dymo ir aP*e 
jis parašė knygą apie savo 
susitikimus su Stalinu ir

reikalas, socialdemokratai Sovietijos 1953 metais mi - - - - — . 1 *visur prisideda, remia Lietu 
vos laisvinimo veiksnius.. Jie

Petnai iš Kultūros Dr-jos

tuos planus 
beveik niekas nieko nežino. 

De Gaulle pripažista, kad
prisimena pasikalbėjimus su kolonializmo laikai yra pra ... - ~ . — • • 11 •• 1 “1 • 1 •ėję ir kolonijų likvidavimą 

jis padarė vienu svarbiausiu 
savo valdymo uždaviniu. To

rusiu diktatorių.
Kadangi Jugoslavijos Ti- 

taip pat stengiasi iškelti pa-i to dabar vėl laižosi prie Ma- jau ir pasiekta, nes iš pran- 
sitaikančias viešojo gyveni- skvos valdovų, tai jam pas- cūzų kolonijų, po Alžėrijos 
mo negeroves. kelbimas knygos apie Stali- atidavimo arabams, veik

Šia proga malonu pasvei- ną kaž kodėl nepatinka, kad nieko nelieka ar neliks, 
kinti Kostą Lukoševičių jo nepagadintų jo santykių su Prancūzų nuo valdžios nu- 
6b metų sukakties proga. K. Chruščiovu, tai Tito autorių stumtos partijos dabar kelia 
Lukoševičius yra senas Ke- padėjo i kalėjimą ir dabar klausimą, ką gi de Gaulle 

: leivio skaitytojas ir jo rėmė- dar nežinia, ar numatyta iš- dabar darys, kaip jis mano
pasitraukė įimtas, darbštus, jas. Aplamai jis yra didelis leisti knyga begalės išeiti. atstatyti Prancūzijos galybę 

knygos jau h-jo dažnai minimą didybę?
Dėl to klausimo aiškini

masis tarp prez. de Gaulle ir 
me pasimatyme su Stalinu krašto der nėra rimtai nė 
rusų diktatorius jo paklau- pradėtas. Kaip tas uždavi- 
sęs ‘kaip apgauti anglus, kad nys jaun seksis ir kiek pran- 
jie pripažintų Jugoslavijai cūzai norės ji sekti tame ke- 
Tito valdžią? Apie Staliną lyje?.
Džilas sako, kad tai buvo 

, šlykščiausias despotas, bet

buvęs kruonio-narsūniškio knygos ir laikraščio drau- Ištraukosnavalų metu šoka, dainuoja
kiekvieną dieną ir nakti. veiklus socialdemokratas J. gas. Jo namuose lietuviškos buvo paskelbtos spaudoje. 
Tuo metu jie išleidžia sun- Kundrotas. Mat, nebepaken-i spaudos yra apstu. Džilas aprašo, kad jo pirma-

“ T tė draugijoje Įsivyravusių J. Stripeikakiai uždirbtus centus. Jau-

diškumu ir ne frontininkų 
riksmais. Todėl ar nebūtų 
visiems geriau, jei stulpų sti
prumo tikrinimas būtu pa-

Pasir°d°, kad stulpas Proviu atsakomvbei ir
visai dar nėra išvirtęs, tik 
narsūs vienuoliški frontinin-

is

tas despotas savo žiaurumu
Castro teisia

Kubos diktatūra “nuteisė’
ir despotiškumu sugebėjo iš- 1179 Kubos politinius emi- 
spausti is rpsų darbininkų ir grantus, kurie 1961 m. ba- 
valstiecių tiek prakaito, kad ianc|žio 17 d. bandė isi veržti 
Rusija po Stalino yra pra- į Kuba ir nuVersti bazrduo-

I moninga šalis.

Po pjautynių—rezoliucija
Lietuviu Bendruomenės

čių režimą, kalėti po 30 me
tų. Nė mažiau, nė daugiau, 

i tik po 30 metų: Atrodo, kad 
! Kubos Fidel Castro teisin- 

vadai buvo susirinkę New gurno mokėsi iš lietuviško
Yorke i “nei slaptą, nei vie-' pulkininko Braziulevičiaus, 
šą” pasitarimą ir tarėsi taip kuris irgi tik bausmes po 15, 

. karštai, kad kai kam kudlos 20 ir 30 metų tepripažinda-
dulkėjo.

Išsibarę ir pasiaiškinę sa
vo nesusipratimus, visi pasi-

vo.
Bausmės didelės, bet Fi

del Castro sutinka “nusikal-
tarimo dalyviai sutarė vis- tėlius” parduoti Amerikai, 
ką užbaigti rezoliucija, ku- jei ji sutiks mokėti už visus 
rioje apie piautynes ir gar- nuteistuosius 62 milionų do
bęs teismus net neužsimena- lerių, arba jei Amerika nori,
ma. Bet užtat Amerikos Lie- i tai gali 
tuvių Tarybai pareikštas štukėmis

pirkti kalinius ir 
—už eilinius po 25

griežtas protestas” už tai. tūkstančius dolerių, o už pa

kai dar tikisi tą stulpą išver
sti ir į jo vietą jau kviečia 
kitą statyti.

Kam kreivai cituoti V. 
Kudirką, kuris visai nepata
rė dar galinčius tarnaut

nebūtu valkiojamas po vie
nuoliška ir kitokia spaudą?

Ameriko? Lietuviu Tary
bos pirmininkas L. šimutis 
mano, kad bet kokios ALT 
reformos turėtu būti susita
rimo reikalas. Kadangi dik
tuoti čia lietuvių santykiuo-

stulpus versti ir Į iu vietą se niekas negali, tai arnebū
etatvti kitus, dar neišbandy
tus ir gal ne taip jau ir stip
rius! Bet savo reikalui “kip
šas ir šventrašti cituoja,” pa
našiai daro ir pranciškonų 
žmonės. Jie cituoia Vincą 
Kudirką ir ji aiškina taip, 
kaip iiems patinka, visai ne
siskaitydami nei su Lietuvos

tų geriau ir nebandyti dik
tuoti9 Koks reikalas bandy
ti primesti savo valią ar savo 
užgaida kaimynams, o jei
gu to būtinai norima, tai sa
vaime aišku, kad iš kaimynų 
bus tam pasipriešinimas.

Stebina vienas dalykas. 
Kai šaunūs vvrai iš L. Ben-

himno autoriaus mintimi, nei druomenės ir iu užnugario
su esama tikrove. druomenės ir ios frontinin-

Stulpai ir žmonės nėra ne- kiško užnugario nepajėgė 
pavaduojami, sako “D.” Su 1 “atsikratyti” šimučiu ir Gri- 
tuo tenka sutikti. Bet ar de- gaičiu, jie staiga pamilo A.

Telefono Pratęsimo 
PATOGUMAS 

Yra Stačiai Stebėtinas
Gal but toks ypatingas telefono pratęsimo virtuvė* 
je panaudojimas yra retas, bet įriti atsitikimai, kur 
telefonas virtuvėje pasirodo naudinga turėti, pasi* 
kartoja vienaip vien, diena iš dienos.
Ar ne laikas ir Jums džiaugtis telefono pratęsimo 
patogumu? Jūsų virtuvėje, o gal ir miegamajame 
taip pat? Jus galite pasirinkti trijų skirtingų sty- 
Jių ir iš kelių gražių spalvų.

NBW ENOLAND

j kam ji neleido savęs nu- 
j stumti Į užpečki ir konstruk- 
tvviams sąmokslininkams 
parodė destruktyvius dan
tis. Iš tiesų, yra ko protes
tuoti. Tai primena tuos nak
tinius svečius, kurie Įlindę Į 
krautuvę ir nieko joje nera
dę sau naudingo, paliko 
“griežtą protestą” prieš ne
susipratusi krautuvės šeimi
ninką, kurs jiems nepaliko 
nė mažo dvylekio grobio!

Savo rezoliucijoj L. Ben- 
ruomenės vadai, bent rytinio 
pakraščio vadai, “reiškia 
didžią pagarbą ir padėką” 
plelatui J. Balkūnui ir dr. P. 
Vileišiui už jų pastangas iš
gauti audienciją pas prezi
dentą.

Kam protestas, o kam pa
dėka. Reporterių mandagu-

čius aukščiausius vadus net 
po 500,000 dolerių!

Ar Amerika pirks? Gali
ma abejoti. Pernai F. Castro 
prašė daug mažiau už tuos 
pačius belaisvius, bet pil kė
jo neatsirado, tai kodėl šie
met pirkėjas turėtų mokėti 
daug daugiau?

Prekyba žmonėmis nėra 
naujiena. Per amžius žmo
nės buvo perkami ir parduo- 
mi, o šiaurės Afrikos jūrų 
plėšikai iš vergų paleidimą 
už pinigus darė visai puiku 
bizni per kelis šimtmečius.

J. D.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 
tams penki doleriai, 
kyti “Keleivį.” Kaina
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Gyvenimas Long Islande NEW YORK, N.Y.

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS

Ix>ng Island — Ilgoji Sala 
prasideda nuo Brooklyno ir, 
iš abiejų šonų Atlanto supa
ma, tęsiasi 100 mylių. Jos 
smaigalis baigiasi ties ta kiais chemikalais valyti,
vieta, kur žemyne yra New N- -
London miestas jau Connec- 
ticutt valstijoje.

Jos dalis — Queens Coun
ty, apimanti dali Ridge- 
wood, Woodside, Woodha

Daug žmonių nesveiko proto

.odybos savininkas turi savo Pcnki gydytojai Per 8 me- 
vandenį, savo vandentiekį. tus ‘>r? Y«?,rko gyven-
Jis geria iš gilaus požemio toJM P^lchmę b\eikatą. Jie is- 
vandeni, kurio nereikia jo. tyrė viso labo 1,600 asmenų 

Kokios tų gydytojų išvados ?
Tik vienas iš 5 tėra visiš

kai sveikas. Vienas iš ketu-1
Namu virtuvių krosnys e- 1 Jau Yra tiek sutrikęs, kad į 

lektrinės, gazo nėra. Kai ku- >m sunku su kitais ben-; 
rie, teisybė, turi ir atsargi- drauti.
nes gazo krosnis, kurioms Augiau ir tuo požiūriu y-:

v7n"7)vnn7p7rk’Richmond gazų perka rezervuaruose. ia nesveikų tarp tų, kūnų ven, Ozone Park, Richmond neg medžiaginė padėtis ir kitos

"i Net“ Yorko ialtij™ kas sutvarkoma,' tenka būti skaičius auga po 40 metų ir

nurodyta tvarka. be elektros. Kambarius ap- apsistoja apie 50-sius. Pen-
.. . ’ tvj’* -A šviesti galima žvakutėmis ar kiasdesimt metų amžiuje ap-
Nors sala yra Didžiojo lemputėmiSj maist0 ne_ lamai imant sutrikusių yra

New Yorko pašonėje, bet jos 
gyventojų gyvenimas yra la
bai skirtingas.

dvigubai daugiau, negu dvi
dešimt metų amžiuje.

Nėra didelio skirtumo

galima pasigaminti.
Palyginimas

Long Island gyventojų gy- tarp vyrų ir moterų, tik tarp
Iš Pennsvlvaniios stoties! venimas P’ib^ta Lietuvos ištekėjusių vyresnio amžiaus 

vienkiemių gyvenimui: „ėm moterų sutrikusių kiek dau-
kelio liniios i Jamaica o iš susikimsimo, žmogus vienas giau, negu vyrų.
Ga i K ik>svietas kilam nekliudo, niekas arti vyrų tarpe 
Traukiniu vagonai švarūs ir namo nevaikšto, niekas giau, negu netekėjusių mo-

...^. -- tavo namų palangėj šiukšlių terų. Tokių vyrų 50 m. am-naujoviski: žiemos metu tin- . 7 siuntų j 3 ' £ , „ • „
karnai šildomi, o vasara vė- nepriverčia \ įsur ramu. kę- ziuje yra dvigubai daugiau, 
sinami bais vienas kitas automobilis negu moterų.

pravažiuoja, žiemos metu Psichinių sutrikimų tarp 
baltuoja sniegu apdengta že-Į išsiskyrusių yra dvigubai

Susisiekimas

Nevedusių 
sutrikimo dau-

STATO DIDELĖJ PASLAPTY

šis 12 metrų lenktynių laivelis statomas didelėj paslap
ty. Jis varžysis su Australijos laiveliu (iretel dėl Ame
rikos taurės. Viršuje laivelio kapitonas John McNema- 
ra (dešinėj) studijuoja laivelio plano braižinius.

SLA deimantinė sukaktis

Taipgi pravesti naujoviš
ki keliai automobiliais važi- mė 0 medžiai, apkibę snai- daugiau, negu tarp vedusių, 

gėmis, pasakiškai atrodo, bet kas čia kaltas — skyry- 
Vasarą visur žaliuoja, gėlės bos, ar tų asmenų prieš tai 
žydi. turėtas sutrikimas — tyri-

Prie geležinkelių stočių neto jams neaišku. ■
jau išaugo miestai. Ga Naujieji ateiviai greičiau lūs, veržtis Į valdomuosius Brooklyne ir Rožytei Brook- 
Brooklyno ir New Yorko di- sutrinka negu tie, ‘kurių ke- organus, žodžiu, elgtis taip, lyne, N.Y. 
džicsios krautuvės turi savo li°s kartos jau čia gyvena.} ’ ---_1 — 1 1_ —   A i»SKynus. uau«r ciaivKų cia ga- u gydytųjų
ii pirkti pigiau, nes nėra a- išvados vaizduoja tikrą viso 

Prieš kelerius metus teko PY'artos mokesčio (sale New Yorko ir juo labiau vi- 
plačiai saloje pavažinėti. tax). sos Amenkos gyventojų
Tada buvo matyti gražių Susisiekimas geležinkeliu, dvasinę sveikatą, galima vi- 
ūkių, auginančių daržoves, sakysim, is Smithtovvn i
komus, paukščius, besiver- Brooklvną ar Nevv Y orką ir

nėtis. Susisiekimo autobu
sais nėra, eina tik mokyklų 
autobusai. Kurie dirba Nevv 
Yorke, tie važiuoja savo au
tomobiliais ar susidėję, ar 
naudojasi geležinkeliu. Gy
ventojų skaičiui padidėjus, 
atsiras įr autobusų.

Vis daugiau kuriasi

sai p galvoti.

čiančių pienininkyste, nema- atgal $o,00, savaitinis bilie- 
ža dar buvo ir miškų, šian- tas — $12.00, mėnesinis — 
dien jau kitas vaizdas: jų $38,00.
vietoje išaugo atskiros sody
bos, net miesteliai. Tuščių 
vietų jau mažai. Mat. vis 
daugiau Didžiojo New Yor
ko gyventojų keliasi čia pa
stoviai apsigyventi.

Kai kuriose vietose dide
lės statybos firmos nuperka 
didelius žemės plotus, buvu
sius ūkius, suskirsto žemę 
mažais sklypais ir juose pa
stato nedidelius namus. Na
mai nuo namų stovi tik per 
kelias pėdas. Jau pastatytus 
namus parduoda pirkėjui.
Visi namai nėra vienodi, to
dėl jei vieno tipo namas ne
patinka, .galima pasirinkti 
kito, bet, aišku, didelio pa
sirinkimo nėra.

Keliose vietose, ypatingai 
kur buvo miškai, žemė par
duodama 100 x 217 pėdų 
sklypais, kuriuose savinin
kai statosi namus pagal savo 
skoni.

Tokiuse sklypuose namas 
leidžiamas statyti ne arčiau 
kaip 35 pėdos nuo kelio, to
dėl namo priešakyje yra 
35 x 100 pėdų plotai žole 
užsėti ir medeliais papuošti.
Namas nuo namo turi būti 
atitrauktas bent 50 pėdų.

Namo užpakaly dar lieka 
žemės daržui ir sodeliui.

Nėra vandentiekio
Kadangi vandentiekio nė

ra, tai kiekviena sodyba tu
ri išsikasti savo šulini, van 
duo (jis valdinės laboratori
jos patikrinamas) iš jo siurb
liu varomas j tam tikrą me 
talini kubilą, o iš ten, kur

BROOKLYN, N.Y.

K. J. Paulauskas

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

reikia. Vadinasi, kiekvienos 27, Mass.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.
. Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA f
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston

Siuvėjai reikalauja pakelti 
senatvės pensiją

Kovo 21 d. buvo A.C.W. u- 
nijos lietuvių skyriaus Nr.54 
narių nepaprastas susirinki
mas. Jis buvo gana gausus, 
nes nariai žinojo, kad bus 
svarstomi svarbūs klausi
mai.

Biznio agento pareigas 
einąs Vyt. Uborevičius pa
darė platų pranešimą apie 
skyriaus padėtį.

Dar veikia trys lietuvių 
siuvyklos: A. Bubelio, G. 
Diržio ir A. Matulio. Bubelio 
ir Matulio siuvyklos siuva 
jūrininkų apsiaustus, o Dir
žio civilinių žmonių drabu
žius.

Lietuvių dirbtuvėms užsi
darius, siuvėjams vietų ne
trūksta, aiškino V. Uborevi
čius. Lietuviai kontroliuoja 
Roberth Holl dirbtuvę, ku
rioje dirba apie 600 darbi
ninkų, iš jų lietuvių beveik 
pusė, nemažai naujųjų išei
vių.

Geri santykiai ir su W. P. 
Goldmano firma. Joje lietu
viai. ypač lygintojai, iš seno 
turi gerą vardą. Todėl lietu
viams, norintiems dirbti siu
vyklose, sąlygos nėra blo
gesnės, kaip kitų tautų žmo
nėms, bet sunkumų turime 
kitoje srityje

Naujieji išeiviai (dipu
kai), ypatingai moterys, į 
organizaciją žiūri šnairomis, 
ja nesidomi, nenori ir ragi
nami dėtis. Panašiai yra gal 
vojančių ir čia gimusių lie
tuvių.

Tai labai blogai. Visi tu-

kaip jų pirmtakūnai.
Gegužės mėnesi 

City. N. J., bus Amalgama- 
ted Clothing Workers Union 
of America 22 konvencija. 
Skyriaus taryba pasiūlė kon
vencijai prašyti prezidentą 
Kennedy dėti pastangų, kad 
senatvės pensijos būtų pa
keltos bent 50'; ir kad tiek 
pat būtų pakeltos unijos 
mokamos pensijos. Susirin
kimas ne tik vienu balsu tam 
pritarė, bet ir smarkiai pa
plojo tarybai, kad ji pasirū
pino tokius sumanymus pa
siūlyti.

Iš protokolų sužinota, kad 
skyriaus valdyba nupirko iš 
L. Darbininkų I)r-jos per J. 
Buivydą "Lietuvių išeivija 
Amerikoje“ 10 egzemplio
rių. Susirinkimas už tai val
dybą pagyrė.

Žodžiu, susirinkimo nuo
taika buvo gera. Jam vado
vavo Vyt. Lapšys.

Siuvėjas

Atlantic

BROOKLYN, N.Y.

Padėka
Gimtadienio proga gavau 

daug sveikinimų ir linkėji
mų. Kiekvienam i juos laišku

Ačiū visiems giminėms ir
zl vuiuramc

Antanas Žilinskas
Brooklyn, N.Y'.

CHICAGO, ILL.

Minima S. Pilkos sukakti*
šeštadieni, balandžio 14 

d. 7:30 vai. vakare Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj (5620 
So. Claremont Ave.) plačiai 
žinomas ir nusipelnęs lietu
vių scenos menininkas Sta
sys Pilka mini lietuviškos 
kultūros baruose daibo 40

SLA 352 kuopa kovo 24 d. 
paminėjo SLA deimantinę 
sukaktį banketu-koncertu. į 
kurį atsilankė daugiau kaip 
200 asmenų.

Kuopos pirm. A. Sukaus
kas trumpu žodžiu pradėjo 
minėjimą ir pakvietė jam 
vadovauti vicepirm. P. Ja
nušką. Sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, vaišinta- 
si. Vaišių metu pirmas kal
bėjo SLA prezidentas Povi
las Dargis. Jis papasakojo 
Susivienijimo nuveiktus dar
bus, priminė jo pirmūnus — 
dr. Joną Šliūpą ir kitus vei
kėjus.

Iš viso JAV ir Kanadoje 
veikia apie 400 kuopų ir dar 
vis kuriama naujų. Susivie
nijimo turtas siekia 4 mil. 
dolerių, jis padeda organi
zacijoms ir paskiriems as
menims įsigyjant namus ar 
kitokį turtą, remia lietuviš
kas mokyklas, senelių na
mus, studentus, Balfą, Altą 
ir kitas organizacijas, jam 
priklausyti gali bet kokių į- 
sitikinimų asmenys.

Po P. Dargio kalbos sekė 
buvusio ilgamečio 352 kuo
pos pirmininko F. Matuzo 
žodis. Jis palietė kuopos 
steigimą, jos steigėjus ir vei
kėjus ir pasidžiaugė nuveik
tais darbais.

Prasidėjo meninė dalis. 
Dainavo P. Radzevičiūtė ir 
B. Marijošius, kuriems a- 
kemponavo S. Gailevieius, 
o tautinių šokių sambūris 
”šilainė“. kuriam vadovavo 
G. Gobienė, po ilgesnės per
traukos vėl pasirodė su visai 
naujais jaunais šokėjais.

Po meninės dalies vėl se
kė kalbos. Kalbėjo buvęs 
teisėjas adv. J. Ulvik, Alto 
narė E. Pauzarienė, Ben
druomenės Apyl. pirm. V. 
Pauža, Lietuvių Organizaci
jų Centro pirm. R. Valatka.

Kalboms pasibaigus, daly
viai buvo supažindinti su or
ganizacijų atstovais.

Minėjimas tegalėjo prasi-

činskams ir S. Kauneliui, už 
įrašo „Deimantinis jubilie
jus“ padarymą Z. Sukaus- 
kaitei, bilietų platinimą L. 
Bulgarauskui, F. Motuzui ir 
visiems kitiems, kurie šiuo 
ar tuo padėjo banketą su
ruošti.

A. S.

SKAITYTOJ V BALSAI

metų sukakti.
Draminio rečitalio progra- dėti kiek vėliau, nes S. Gai-

moję, be Jubiliato, dalyvau
ja sol. Koma Alastienė, mez- 
zosopranas, ir komp. Vladas 
Jakubėnas. Dialoguose tal
kininkauja Elena Blandytė 
ir Juozas Raudonis.

Minėjimą rengia tam rei
kalui sudarytas komitetas, 
kuris kviečia visus dalyvau
ti.

LAWRENCE, MASS.

Mirė E. Slakiene

levičius negalėjo laiku at
vykti, bet tas nesugadino ge
ros nuotaikos, svečiai neno
rėjo skirstytis net 12 vai. at
ėjus.

Rengėjai dėkoja SLA pre
zidentui už atsilankymą, so
listams P. Radzevičiūtei ir 
B. Marijošiui, pianistui S. 
Gailevičiui, Detroito Šv. An
tano parapijos vargoninin
kui A. Moteikai. Tautinių 
šokių grupei ir jos vadovei 
G. Gobienei, gėlininkei V. 
Dambrauskienei už gėles 
ant stalų, virtuvės šeiminin- 

A.

MES DĖKOJAME

Vasario 18 d. mes. Springs 
senelių prieglaudos devyni lietu
viai, gavome iš Balfo valgomo
sios alyvos, miltų ir pieno milte
lių, o vasario 28 d. po 10 markių. 
Už tai esame dėkingi Balfui ir 
visiems, kas jj remia.

Mūsų gyvenimas niūrus, y- 
pač kad mus labai retai kas ap
lanko. Praeitą vasarą vieną kar
tą mus aplankė kun. šarka ir 
kartą per metus aplanko kun. 
Keleris.

Labai džiaugiamės, kad gau
name porą lietuviškų laikraščių. 
Keleivį siunčia pati redakcija, o 
Europos lietuvą mums užsako V. 
Karobas, be to, retkarčiais gau
name Svečią iš kun. Kelerto ir 
kitokios spaudos iš M. Peik, gyv. 
Racine, Wis., ir P. Gudo, gyv, 
Chicagoje, III.. Jiems visiems 
nuoširdžiai dėkojame, nes be lie
tuviškos spaudos mūsų gyveni
mas būtų dar liūdnesnis.

J. Karpavičius 
Springs a. Deister.
DRK-Altersheim, I S. 19. 
Germany.

# * *
Mano padėka

Gerbiamoji redakcija.
Maloniai prašau paskelbti šį ma
no laiškelį.

Rodos, jau 5 metus mane lan
ko Keleivis. Už tai esu be galo 
dėkingas senam bičiuliui Juozui 
Ratkeliui, gyv. Brooklyne, N.Y. 
Kitaip aš jam negaliu atsilygin
ti, kaip tik širdingiausia padėka.

Iš 14 buvusių ben d ra darbių, 
kurie dabar yra antrojoj Atlan
to vandenyno pusėj, tik jis vi^ 
nas manęs nepamiršta.

Kai aš apie 10 metu gulėjau 
ligoninėj, sirgdamas atvira džio
va. jis nepaliovė mane lankęs 
savo stiprinančiais laiškais.

Dar kartą ačiū Juozui Ratke
liui ir Keleivio redakcijai. Ke
leivį mielai skaitau ir perskaitęs 
siunčiu kitam klaipėdiškiui.

K. Gaidys
Sindelfingen, Vokietija.

Kovo 25 d. mirė ilgai sir-
_ __ __ Emilija Adomėnaitė-Šla- kėms ir talkininkėms:

atsakyti aš nepajėgiu, todėl! k’.^nė’'?’nius* iškės kaime, Balčiūnienei, M. Brazauskie- 
savo nuširdžiai padėkai pa_i.j šiJoaštą atvažiavusi seniau nei, E. Molienei, A. Kulišie- 
reikšti noriu pasinaudoti Ke
leivio skiltimis.

Dėkoju Jonui Vilkaičiui
Thomastone. Conn., Jonui 
ir Antanui Valaičiams Cice
ro, Ilk, Norai Gugienei Chi
cagoje. Ilk, Stasiui ir Marga- 
retai Michelsonams Bostone,
Mass., Vincui Anestai su 
dukra Milda Dorchestery.
Mass., Povilui Brazaičiui
Dorchefterv, Mass.. LSS West Andoverio, kuris lietu- nus AIeirdas šill0 metu „j; 

viams vra gerai žinomas, 1- „

kaip prieš 50 metų. neį, a. Kavaliauskienei, M.
Velionė priklausė Šv. O- Balčiūnui, A. Griniui, P. 

nos Dr-jai, SLA 41 yuopai ir Į Balnioniui, P. Valentinui;
Lietuviu Moterų Piliečių mergaitėms-padavėjoms R. 
Klubui, kurių atstovai, o taip Pabiržytei, J. Pusdesrytei. O. 
pat ir Maple Park dalyvavo Kilikevičiūtei, R. Garliaus- 
ir laidotuvėse. kaitei V. Griciūtei. S. Ogil-

Velionės liūdi vyras Jo- vytei ir M. Sukauskaitei. 
kubas ir sūnus Algirdas su Ačiū už pinigines aukas 
šeima. M. Bukauskienei, M. P. Ku-

šlakiai turi didelį ūkį prie!______________________

JAU NETOLI VELYKOS

Centro Komitetui, Aleksui 
ir Onai šulaičiams Brookly
ne, N.Y., Daukšienei, S. Au 
gustienei ir Marvtei Sketery- 
tei, visos Brooklyne, N.Y.. 
Jurgiui Valaičiui Laratone,

Jos čia pat. laikas natral- 
voti auie dovanėles mažie
siems. Nepamirškite knvima. 
Geriausia dovana bu« mažie
siems lietuviukams J. Narū- 
nės eraži oasaka ir nustatai 
'gražiai išleista “Gintarėlė.” 
Tos kaina tik $1.00.

Ta pati “Gintarėlė” vra 
išversta i anvlu kalba ir na- 
vadinta “Amberella.” labai 
rinka dovanoti tiems vai
kams. kurie nekala lietu
viškai. Knygelės kaina SI.

Abi knvgos gaunamos ir 
“Keleivio” administracijoj.

SKAITYK STAS’O MI
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija 
Amerikoje.” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

V1RSAIS $4-001

retų į uniją stoti ir būti veik- N.Y., Algirdui Daukšai

, .. ger“‘ ligoninėj.
Pnes kelelius metus sudege Emilijai lai būna lengva 
p> tvartn1 su -•» karvėmis. kramto žemėje, o
Tas įvykis pakirto Šlakių gyviesiems reiškiu gilią už- 
sve.katą. Emilija šiandien.^ -r Hnkiu sveikatos> STAIS 
jau kapuose, Jokūbas taip 9 | rirTAK M
pat nesijaučia tvirtas- o sū-i M. Stonie KIEIAI5 >5.00.
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Iš pavergtos Lietuvos
Nejaugi niekas neišties 

man rankos?
M. Tamulionienė iš Aly

taus rajono šitaip skundžia
si Tiesos Nr. 74:

“Esu paprasta darbo mo
teris. Buržuaziniai naciona
listai nužudė mano tėvą ir 
vyrą, kurie buvo liaudies gy
nėjai. Man prisiėjo išlaikyti 
mažameti sūnų, nepilnameti 
brolį ir ligotą motiną. Daug 
teko pergyventi- iškentėti, 
bet nepalūžau, kiek galėda
ma dirbau. Dabar brolis iš
augęs, šeimos liko mažiau, 
tačiau sveikata susilpnėjo. 
Jau penkeri metai dirbu 
skalbėja Krokialaukio apy
linkės ligoninėje. Skalbimas 
rankiniu būdu kiekvieną 
dieną mane išvargino. Pra
šiau gydytoją, kad pakeistų 
man darbą nors laikinai, kol 
pailsėsiu, tačiau gydytojas 
nesutinka, siūlo išeiti iš dar
bo. Nejaugi negalima man 
padėti?“

Dingę viršvalandžiai
Tame pačiame Tiesos nu

mery yra ir S. Petraškos 
skundas:

“Naujai statomos Širvintų 
ryšių kontoros statyboje dir
bau sargu iki tų pačių metų 
balandžio 1 d. Per parą teko 
budėti po 16 ir daugiau va
landų. Už viršvalandžius 
man buvo žadėta atlyginti, 
tačiau pažadai nevykdomi, 
nors daug kaitų šiuo reikalu 
kreipiausi“.

Ir tik redakcijai įsikišus i 
tą reikalą, atitinkamas virši
ninkas pranešė, kad pinigai 
už Viršvalandžius išsiųsti.

Šitaip batus siuva
Tiesos Nr. 73 mokytojas 

Br. Šukys rašo:
“Prieš kuri laiką vienoje 

Kauno miesto avalynes dirb
tuvėje pirkau sūnui batus- 
už kuriuos sumokėjau be
veik 20 rablių. Batai pada
ryti labai giažiai, perkant 
nieko Įtartino nepastebėjau. 
Bet. štai, vos kelis kartus

kurnu.
Mechanizuotu būdu visoje 

Lietuvoje melžiama tik 23> 
sovchozų ir kolchozų karvių. 
G y vulinkystės fermų mecha- 
nizavimas vis labiau plečia

kams skiriamomis valgyklo
mis. Pasirodo, kad daugelyje 
Lietuvos labukų gamyklų 
valgyklos ir buičiai dirba, j 
anot Tiesos (-»9 nr». visiškai' 
nepi itaiky tose patalpose, ne
gali noi madai aptarnauti 
žmonių. Kai kui iose gamyk
lose dai binniKų maitinimas 
iš viso neoiganizuotas.

Nepatenkinamai esąs or
ganizuotas n pradinių ir vi-si, taciau-kaip pažymi A.

Zorskas, melžimo agregatų uurinių mokymų moksleivių
rengta per mažai. Palyginti 

patiekiami tokie duomenys: 
1961 metais Kauno rajone 
įmontuoti 35 melžimo a-

maitinnnas — esą, daugely i 
mokyklų nėra net sąlygų; 
karštiems pusryčiams pa-: 
ruošti, l ai blogesne kaimo

gregatai, Šiaulių— 29, šilu- mokyklų padėtis. Jose vos
tės — 27, Panevėžio — 20, 12'• mokyklų organizuotas
Kapsuko — 19 ir pan. visuomeninis maitinimas.

x . . . -i ' Tas pats n su studentų mai-^tudentai iškrauna vagonus 1

KELEIVIS, SO. BOSTON

LAIMINGA NAMO SUGURI SI

JAV prezidentienė po 20 dienu kelionės kurios metu 
aplankė Indiją ir Pakistaną. Lin a su-tojusi ir .irjijaj. 
važiuoja su prezidentu iš aerodnui.o i I . tlb.io. ius 

rūmus.
(E) Spaudos ir radijo 

pranešimais Lietuvos gele
žinkeliuose ypatingai trūks
ta darbo jėgos vagonams iš
brauti. Veik kiekvieną mė
nesi lieka 30d vagonų, kurie 
airi prastovėti labai ilgą lai- 
.-cą. iškrovimo darbams nor
malizuoti Lietuvos komjau
nimo ck mobilizavo... stu
dentus. Kovo 22 d. Vilniaus 
geležinkelio stotyje studen
tai iškrovė 1,300, o Kauno 
stotyje 1,669 vagonus. Ck 
džiaugiasi “geru studentų 
dai bu“, kuri jie buvo pri
versti atlikti nori ar nenori- 
jiems uz tai nebuvo atlygin
ta.

Galvijų trūksta, 
bet jie išvežami

< E i Sovietinė spauda ir 
radijas labai dažnai skun
džiasi Lietuvoje geiij, pro
duktyvių bandų trūkumu 
kolchozuose ir sovehozuose. 
Dėl šio trūkumo kaltinami 
gyvulininkystės darbuotojai, 
veislininkyste besirūoinan-W - * “ - - X-----
ios Įstaigos. Tačiau pasiro

do. kad produktyvių galvijų 
trukumas visiškai netrakdo 
išgabenti geros veislės prie
augli i “broliškąsias respub
likas“.

Kovo mėn. pabaigoje i
Uzbekiją išvežta 600 Lietu
vos gyvulininkystės darbuo
tojų išaugintų veislinių tely-i 
čaičių. Artimiausiu laiku, 
kaip praneša Vilniaus radi-

tinnnu — neturi valgyklos 
Vilniaus pedagoginis institu-i 
tas ir kiti institutai, mokyk-; 
ios. Pasitarime buvo iškeltas 
ir prastas valgyklų, restora-; 
nų aptarnavimas. Įvairios ži
nybos Lietuvoje Įprastu bū
du įpareigotos...susitvarkyti. 

Politechnikos institute 
7 fakultetai

(E) Viiniaus radijo prane-

”Palociai” komunistų ’iojuje”
Pirmoji žiema Arktyje
Sibiro tremty 15 metų iš- 

...... buvusi H. Tautvaišienė ką
simu nuo balandžio 1 dienos.^ išėjusioje Įdomioje kny-

saugojo ginkluoti sargybi
niai. Al ūsų kambario gyven
tojai nutarė kiekvienam pa
eiliui savo dienai parūpinti

sūnui juos užsidėjus, atkrito j-ias’ Uzbekijos kolchozus 
padai. Pasirodo, kad po gra- p* i sovehozus bus išvežta 
žia išviršine bato išvaizda p*ar 1.400 telyčaičių. Išviso 
buvo giliai paslėptas brokas.; šiais metais Lietuvos respub- 

batus pagamino' likinė “Veislininko“ kontora• v , • • • • •Minėtus 
Kauno
avalynės fabrikas?

Kaip mechanizuotas 
žemės ūkis Lietuvoje

(E) Respublikinio susi
vienijimo “Lietu vo žemes 
ūkio technika“ pirmininkas 
Albinas Zorskas kovo 25 ri. 
per Vilniaus radiją paskel
bė kai kuriuos duomenis a- 
pie Lietuvos žemės ūkio me- 
chanizavimą. šiuo metu Lie
tuvos kolchozų ir sovchozų 
laukuose dirbą 20,000 trak
torių ir 1,570 grūdinių kultū
rų nuėmimo kombainų. Vi
suose Lietuvos ūkiuose esą 
1,288 kombainai kukurūzų 
silosui gaminti. Ypatingai 
pasigendama technikos kau
piamosioms kultūroms au
ginti ir nuimti. Lietuvos pra
monė tokias mašinas žadan
ti išleisti tik šių metų pabai
goje.

Iš A. Zorsko pranešimo 
matyti, kad nežiūrint kai ku
rių mašinų didelio skaičiaus, 
jos mažai naudojamos. 1961 
metais kombainais Lietuvo
je nuimta tik 'V' viso grū
dinių kultūrų derliaus kol
chozuose ir 10'' sovehozuo- 
se. Latvijoje ir Estijoje šis 
procentas beveik dešimterio
pai didesnis. Mažas kombai
nų panaudojimas motyvuo
jamas grūdų džiovyklų tra-

Kauno politechnikos insti 
lute veiks 7 fakultetai: elek
trotechnikos, mechanikos, 
lengvosios pramonės, maši 
nų gamybos, statybos, san 
technikos ir chem. techno- 
ngijos. Iki šiol. institute vei
kė tik 5 fakultetai.

šiais metais Į institutą bus 
j,i iimta 2-81d naujų studen
tų. Jų tarpe vakariniam sky
riuje ir neakivaizdiniu būdu 
studijuos 1,326 busimieji in
žinieriai.
Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.“ Kaina 
tams penki dnleryik

KONSULAS IEŠKO

Raudonojo Spalio“; n’Jinato išvežti į į va mas są
jungines respublikas 20,000 
produktyviausios veislės jau
nų galvijų.

Ieško naftos
(E) Sovietinių geologų 

nuomone, Lietuvoje yra naf
tos telkinių. Jiems išaiškint, 
šiuo metu geologų grupe.- 
atlieka gręžimus Minijos pa- 
k ran tėse ties Gargždais ir 
Kybartų apylinkėse. Gargž
du apy linkėję bus atlikta ke
letas gręžinių iki 2,000 met
ru gylio, prie Kybartų dir
bantieji geologai pasitenki
na 500 metra gręžiniais. 
Naftos buvimui išaiškinti 
gręžimo darbai atliekami ii 
•tašeinių rajone.

Atsilieka visuomeninis 
maitinimas

(E) Lietuvos kom. parti
jos ck ir min. taryba, ap- 
svarsčiusi vad. visuomeninio 
maitinimo klausimus, priėjo

Nr. 15, Balandžio 11, 1962
irą trukdančių kliūčių. Vėtra GERAI PADARĖ, BET...
pati skynė sau kelią. Ir per -------
mūsų sniegu padengtą patai- Keleivio praeitame nuine- 
pą ritosi audra. Mūsų patai- ry buvo pranešta, kad J mig
liose šaltis sumažėjo, nes tinių Amerikos Valstybių In- 
mus visiškai apnešė sniegu, formacijos Agentūros direk- 
Atrodė, kad gamta pasiryžo torius Edward Murrow atsi- 
sukaupti visas savo jėgas ne- sakė dalyvauti Sovietų S-gos 
įrašytiems atėjūnams sunai- suruoštos Washingtone vai
kinti. Įkų meno parodos atida-

“Žmogui, patekusiam Į to-'ryme, nes jos kataloge pažy 
kią audrą, nėra kaip prie
šintis. Tenka lėkti drauge su 
įsiutusią vėtra, kuri, pagro
busi nelaimingą žmogų, varo 
aštrias sniego dulkes Į bur
ną- akis, nosį, smaigsto visą 
kūną adatomis, kol nukan
kina savo auką. Tik tokios 
purgos metu ant kojų vos 
stovinčiam vergui buvo lei-1 tai 
džiama neišeiti i darbą, šiaip 
darbai vykdavo, nepaisant 
šalčio, vėtros ir tamsos.

“Keletą parų siautėjo ši 
didi gamtos jėga. Mūsų kuro 
atsargos buvo mažos, bet 
vistiek per šį laiką buvome 
keletą kartų užkūrę židinį.
Aptašė m naras, durų rėmus.
Stalo ir suolų nebuvo, — bū
tume juos sunaudoję kurui.
Galop nebepajėgėme at
stumti durų, nebegalėjome 
prieiti prie sniego ir pasiga-

' mėta, kad čia esą vaikų me
no kūriniai iš lo sovietinių 
respublikų, kurių skaičiuje 
suminėtos ir Pabaltijo vals
tybės, taigi ir Lietuva.

Gerai, kad Murrovv taip 
padarė, bet to neturėjo už
tekti. Reikėjo taip padaryti, 
kaip būtų pasielgę komunis- 

panašiu atveju. Tokių 
pavyzdžių juk jau turėta. 
Atsimenu, kai Prancūzija 
surengė Maskvoj knygų pa
rodą- komunistai visas kny
gas cenzūravo ir liepė paša
linti tas, kurios jiems nepa
tiko.

Tam, kuris tik jėgą tepri
pažįsta, negali, gavęs antau
sį, atkišti antrą ausį pana
šiai “operacijai“. Su tokiais 
reikia elgtis priešingai: už 
antausį atsakyti dar skau
desnių smūgiu. Tokie tipai 

i tik tokiu būdu tesuvaldomi.
kuro, kaip šiame krašte daž-

. _ . nai sakydavo, — kaip kas rnįnti iš jo vandens.
ikos, orakS^nh-ma^žema^H H1"eba- ir , vto vaka,e “Užsitęsusi šiaurės vėtra Jei vakaių demokratijos at- 
naši-įgiaypgjg, Lenos upės žiotyse. u^ku,t<?avo klosn-’ (baraba- j,. poliarinė naktis, esant stovai būtų drąsesni, komu-

Vasarą išgyvenę iš lentų 
sukaltoje pastogėje.

goję “Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje“ pasakoja apie

ną). Kūrendavome, kol van
duo užvirdavo. Židiniui už
gaus, tuojau atsilankydavo njs Ypatingai jaunesnieji 

'Rugsėjo mėnesiui įpusė- šaltis. Nusimetę skudurinius kalbėjo be ryšio, kliedėjo, 
jus, kartą, pakilę iš gilaus ir dar snieguotus viršutinius; ješkojo seniai suvalgytos 
trumpo miego, pamatėme, drabužius, lipdavome ant i duonos, kai kurie pyko"’ir į- 

kad

mums troboje ir tokioje pa- nistai seniai būtų apsirami- 
dėtvje, stipriai veikė smege- nę.

O. P.

Augustauskas, Bronius, Cipri- 
jono sūnus, gimęs 102 m. Lau
kiu tu ku km.. Alytaus apskr.

Pabulienė. Morta, ir Dabulis, 
rijus, ir šeima, gyveno Cleve
land. Ohio.

Jonaitis. Jonas, Kazio sūnus, 
gimęs 1919 m., spėjamai persi
kėlęs Amerikon iš Australijos, 
gyvenęs Baltimore. Md.

Kiaupienė-Pišėikaitė, Ona. ir 
Kiaupis Kazimieras.

Kirkus, Bronius, gim. 1915 
m., augęs Radviliškyje, inžinie
rius mechanikas.

Michnevičius, Algirdas, Albi
no sūnus, ginaęs Kaune.

Miičinauskienė-Simonavičiūtė, 
i u Ii ja. ir jos broliai Simonavi-

miego,

kad mus dengia storas snie- narų j kiekvienam skiltą Į tikinančiai šnekėjo, 
go sluoksnis: pajutome šal- pusmetrio guolio vietą ir ap- 
tį kaip ledą. Pra lentų ply- suklodavome tais pačiais 
šius vėjas nepaprasta jėga drabužiais. Buvo ir neturėju- 
varė sniegą į mūsų patalpas, siu ko pasikloti, šie sugul- 
Nelauktai prasidėjo didieji davo ant plikų narų. 
šiaurės šalčiai.“ į "Lauke sukietėjęs sniegas,

Motinos su vaikais, in- iškilę.- virš barako, kaip kal- 
stlnkiyviai sugriebusios ma- no ketera- nusitiesė į tolį. 
žuosius vaikus, bėgo į bara- Stogo nematyti. Prie riauge- 
kus (Jie buvo statomi, bet lio durų nebuvo priemenių, 
nebaigti. Red.), bet jie buvo Mūsiškėje priemenėje vėjas 
taip prigrūsti žmonių, kad privarė sniego net iki lubų. 
nebuvo vietos. Kari vėjas neužkimštų išėji-

“Kiti leidomės į statomą mo, sniego kalne kasėme 
plytų pastatą, kurio dalis bu- vingiuotus urvus, bet irtas 
vo jau su lubomis. nepadėjo. Pagaliau sunku

Į kambarį, kuriame pra- buvo susirasti Įėjimas iš lau

ALT SVEIKINIMAS 
SEN. P. H. DOUGLAS

kažkokie gelbėtojai mus vi- ALT Vykdomasis Komi
sus burinėmis ragėmis išga- tetas savo posėdyje kovo 30 
bens iš šiaurės. d. pilnoje sudėtyje f pirmi-

“Pagaliau, tarsi pavargu- ninkas L. šimutis, vicepirmi- 
si, vėtra sumažėjo. Mus at- ninkas E. Bartkus, sekieto- 
kasė žmonės, kurių durys rius dr. P. Grigaitis ir iždi- 
nebuvo sniego užverstos, ninkas M.'Vaidyla) vienbal- 
Kas dar pajėgė, ėjo parnešti šiai nutarė pasiųsti pasveiki- 
duonos sau ir vaikščioti ne- nimą ir geriausius linkėji- 
begalintiems. mus senatoriui Paul H.

“Jakutai tiki, kad purga Douglas jo 70 metų amžiaus 
nurimsta tik tada, kai pasii- sukakties proga.
ma savo auką.“ Visų Vykdomojo Komite-

* * * to narių vardu dr. P. Grigai-
Kas nori daugiau sužino- tis perdavė sveikinimą, pa

ti, kaip tūkstančiai mūsų dėkojo senatoriui P. H. 
brolių ir sesių buvo kankina- Douglas už jo paramą lietu- 

leidome šią baisiąją mums ko pusės į mūsų baraką. Ma- mi komunistų vergijoje, per- viams kovoje atgauti Lietu-
pirmąjąą Arkties žiemą, su- žame ir siaurame prieangyje • skaitykite aukščiau minėtą vai laisvę ir nepriklausomy- 
grūdo 21 suaugusį (4 vyras sėdėjusiame sniege išsikir- knygą — “Tautų kapinynas bę ir Laip pat palinkėjo ge- 
ir 17 moterų) ir 9 vaikus nuo tome laiptus iki lubų. Paša- Sibiro tundroje“, kaina tik riausios sveikatos bei ilgų ir 
3 iki 14 metų amžiaus, iš vi- H nę lubų lentas, turėjome $1.25. Ją galite gauti Kelei- vaisingų metų dirbti žmo

nių gerovei.
j Senatorius P. H. Douglas,

so 30 žmonių. Mes vieni ki-: išėjimą pro lubas, šį išėjimą vio administracijoje.
tiems buvome atsitiktini ir išeidami užsklęsdavom. Ant ----------------------
svetimi, buvę įvairios padė-įstogo sniegas neišsilaikyda- JAUNIMAS REIKALAUJA kaip žinoma, yra didelis lie- 
ties žmonės: Lietuvos vals-1'*’- vėjas ji pūtė ir nešė to— į LIETUVAI LAISVĖS tuvių bičiulis, ALTui daug
tybės tarnautojai, mokyto- b'n- Durys buvo padalytos XT _ j..____ .___ padedąs Ivanais klausimais.

darbininkai i^-_ > atsidaryda-
i. Kiekvie-ivo ! h»k«. Prie jų suneštas ***“’ r°zoUuX ’ '

jai,
kai ir ūkininkai. Kiekvie-įvo 1 lauką, l’ne jų 

uis. Antanas. Jonas. Juozas ir nam teko po 150 cm (59 col) ; sniegas neleisdavo 
mrgis. iš strazdų km.. Papilės ilgio ir 50 cm (19.5 col.) barako.“

pločio vieta ant narų. Iš šių šitokiame “palociuje“ gy.I.. Šiaulių apskr.

išeiti įs

< a senka. Petras. Benado sū- duomenų galima apskaičiuo- veno sovietiško rojaus ver
tis. išvykęs iš Kauno.

Petravičius. Stasys, 
troliai, kilę iš Sebų km., Jana- 
,x»lio par.. Varnių vi., Telšių 
tpskr.

Pranskūnas, Kazimieras, iš 
bungelių km., Ousetų vi., Zara- 
•i apskr.. buvęs Vokietijoje.
Simonavičius, Antanas. .Jonas. 

Juozas. Jurgis, ir jų sesuo Mil- 
rinauskienė, Julija, iš Strazdų 
.nrs.. Papilės vi., Šiaulių apskr. 
neideraitis, Antanas ir Jonas, 

tono sūnus, ir šneideraitienė, 
Monika. Jono duktė, kilę iš Jur- 
arko apylinkės.
Stauk ū nienė-Juciūtė. A leksan- 

Ira. Jokūbo duktė, iš Karklyna- 
!iu dv.. Kražių vi.

Želionis. Antanas, iš Mociškė-

i ti patalpos dydį — ji galėjo gai. 
ir du jo būti apytikriai 6x4 (6 m. il-

;š\a<lą. kad to maitinimo;,)(, Miroslavo par., gyveno
(valgyklų, restoranų) tink- )eve,amt Ohio. 
lo augimas atsilieka nuo gy- žygelis-Plapėnas, Tadaušas, 
ventojų poreikių. Visa tai
pasireiškia Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos ir Panevėžio mies- tantieji maloniai prašomi atei
tuose. Įvairios įstaigos, rrNFRAl
liaudies ūkio taryba, staty- CONTįLATE GENERAL 
bos ministerija priešaky, bu- j
vo baramos už tai, kad per "ų1 J*
menkai rūpinasi darbinin- New York 24, N. Y.

Petro sūnus, 
l» škomieji

gyveno Italtimore, 
arba apie juos ži-

gio ir 4 m. pločio, arba 19.6 
pėdų ilgio ir 13 pėdų pločio. 
Red.). Gulėjome apsirengę, 
žmogus prie žmogaus. Paju
dėti negalėdavome, nepalie
tę kitas kito, o apsirengdami 
pataikydavome rankomis ki
tam į veidą. Narai buvo įtai
syti palei visas sienas, o siau
rame laisvame tarp narų pa
talpos tarpe buvo nastatyta 
pusiau perplauta geležinė 
statinė, mūsų vadinama “ba- 
rabanu“. atstojanti krosnį ir 
virvklą maistui gaminti. 
Menką savo mantą sukabi
nėjome prie lubų, virš savo 
galvų, nes kitos vietos nebu
vo. Susitelkęs po narais 
sniegas išsilaikė visą žiemą. 
Apie patogumus (išvietes) 
čia nebuvo kalbos.

“Mūsų patalpų asla, sie
nos ir lubos apsitraukė sto
ru šerkšno sluogsniu. Žiau
rūs ponai neleido pasitrauk
ti iš darbo ir apsirūpinti ku
ru. Sielių rąstus ir tentas

lamsioji purga

Toje pačioje knygoje H. 
Tautvaišienė pasakoja apie 
baisiąją pūgą, purga vadina
mą:

"Apie trejetą mėnesių tę
sėsi poliarinė naktis. Daž
nai, poliarinei nakčiai įpu
sėjus (kaltais antroje jos pu
sėje), pradėjusias siausti 
nepaprastos jėgos sniego 
audras čia vadina purgomis.

“Tai smulkus, i smėlį pa
našus sniegas, žiauraus, ne
paprastos jėgos vėjo |>o pla
čias šiaurės dykumas blaš
komas, verpetais besisukda
mas, tiišta ir tamsia mase 
pripildo orą. Nežmoniškam 
šalčiui spaudžiant, purgos 
siaučia keletą parų. o kaltais 
ir ištisas savaites. Tokiems 
orams užėjus, šviesesnio me
to nėra — viskas paskęsta 
tamsoje. Tikra mirtis visiem, 
tokio oro užkluptiem atvira
me lauke.

“Čia nebuvo galingą aud-

prnmtų rezoliucijų pneme 
ir tokią: “Šis kongresas gi
liai apgailestauja sovietų te- 
betęsiamą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją ir rusifi
kaciją ir kreipiasi į Sovietų 
Sąjungos vyriausybę, kad 
būtų atitrauktos jos karinės 
pajėgos ir administracijos a- 
paratas, idant laisvo apsi
sprendimo teisė ir Jungtinių 
Tautų Chartos principai ga
lėtų būti pritaikyti lietuvių, 
latvių ir estų tautoms Jung
tinių Tautų priežiūroje.“ 

Žinoma, Chruščiovas to 
studentų nutarimo dabar ne
paisys, bet pasaulio visuo
menės nuteikimas prieš bol
ševikų grobuonišką politiką 
via labai svarbus dalykas, 
todėl malonu, kad net toli
mos N. Zelandijos mokslus 
einantis jaunimas savo nusi
statymą pareiškė. Nėra abe
jonės, kad tokias nuotaikas 
sukelti padėjo negausus, bet 
veiklus ten studijuojančių 
lietuvių būrys.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Guerilla Warfare on the 

Amber Coast bv K. V. Tau
ras, 110 psl., išleido Voya- 
ges Press, 35 W. 75 th St., 
New York City 23. N.Y., 
kaina nepažymėta.

Toj nedidelėj giažiai iš
leistoj knygutėj meistriškai 
pasakojama ne tik apie 
“partizanus gintaro pakran
tėje“, bet ir duodama su
glaustai visokių žinių apie 
Lietuvą, todėl ji labai tinka 
nelietuviui susipažinti su 
Lietuvos tragedija. Kiekvie
na proga tai gera dovana 
nelietuviui.

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

Kas nenorėtų! Juokas ir 
gera nuotaika tai juk sveika
ta. Todėl įsigyk Antano Gu
staičio humoristinių eilėraš
čiu ir satyrų knygą “Anapus 
Teisybės,“ kaina $2.20. Ją 
galite gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią knv- 
skaitydamas ne tik juok

sies, bet ir susi mąstysi, pa
matęs pliką teisybę.



Nr. 15, Balandžio 11, 1962 KELEIVIS, SO. BOSTON 
• 11 *•- ..................

Puslapis penktas

jis tenai nieko nedirba, o
Į mes turim daug darbo.. Ra
madano mėnuo yra pats dar-Į 
bymetis.

— Maiki, aš tau sakiau,

Skolinta mūsų prabanga
l ius ir Lietuvių Piliečių Klu
bas per M. Stonie $100; 
Muskegon ilts, Mich., Lietu
vių Klubas pei J. Kauisaus-

Nuvykęs anądien Japoni- dėoamas mokėti dalimis kas M $92.25; rrovidence, K.i., 
,kad aš nesu bambizas, o da- jon> mįrsų prezidento Ken- mėnesi per 25 metus. Namo lietuvių parapija per kun. V. 
'bar dar pridursiu, kad aš ir medžio brolis susiginčijo vie- pardavėjas pei leido tą sko-; Martinku $d9; t-ung Beach
ne mahometonas, todėl pas- name universitete su japonų ią bankui. V eteranas mokė- 
ninkausiu, kad ir svyruoda- studentais, o kitoj vietoj su jo bankui per dvejus metus, 
mas- . v _ (Japonijos daibininkų va- paskui neteko darbo ir su-

— Kiek aš žinau, tėve, pas Jais. Japonai nemandagiai stojo mokėjęs. Lankas namą 
rusus yra tokia fanatikų jį užgauliojo ii kriokavo A- pardavė kitam lietuviui už 
sekta- kuri laikosi senų apei- nierikčs Laiką. Kennedis i •• 6.000, tačiau nuostolio ne
gu. Juos vadina sentikiais padare unijų vadams pasiu- turėjo, nes federalinė val- 
arba starovierais. Tėvas ilgi iymą: ' Atvažiuokite Ame- < žia primokėjo $6.000. 
elgiesi kaip strovieras. , Tikon ir pamaukite savo a- Šitokiu pagrindu yra iš-

— Dac inaf, Maiki, Gud- knnis, kaip pas mus gyvena parduota milionai namų, mi-
bai- į darbininkai." ikonai automobilių, televizi-

---------------------------------- ’ Tai tiesa. Niekur kitur pa-jų. radijų, skalbiamųjų ma-
tokio gero gyvenimo, kaipisinų ir Kitokių prabangos 
Amerikoje. Kone kiekviena dalykų. Kol žmonės dirba, 
darbininko šeima turi savo jie savo skolas dalimis mo- 
namuose telefoną, radiją, ka. Bet kas atsitiktų, jei kil- 
televiziją, automobili ir ki- tų didelis nedarbas? O taip 
tokių prabangos dalykų. Įgali būti. Jeigu šaltasiska-

LE1D1MAS IŠVYKTI 
IŠ LIETUVOS

Turintiems aidimų gimi
nių Lietuvoje ir norintiems 
juos atsikviesti i JAV rūpi, 
kaip gaunamas sovietų leididį)”UgeHs gyve'.’/a nuosavutX Iras tarp Eytų~ir Vakarų bū 
mas išvykti, be kurio JAV namuose, iš tiesų, yra kas i tų likviduotas ir nutarta nu- 
konsulas neduoda vizos iva- parodyti tiems, kurie nieki- siginkluoti, Amerikoje mili- 
žiuoti į JAV.......................na Ameriką. onai žmonių, kurie dirba,

Prašymą leidimui iš sovie- Bet, pažvelgus iš kitos pu-'netektų darbo, ir skolintajai 
sės, kyla klausimas, ar gali Į ,ų prabangai bematant i&- 
Amerika tuo gerbūviu labai įkristų dugnas.
girtis? Juk jis yra skolintas. Į Toki krachą jau turėjome 

Štai vėliausias Federal 1929 metais, kada prasidė

tų okupacijos išvykti gali pa 
duoti tik pats ' sovietų pilie
tis“. Ji priima vietos milici
ja (OVIR). Tokio prašymo

— Ei, tėve, nesvyruok!
— Kad slabna, Maiki.
— Sakai, silpna?
— Dac rait.
— bal

vilkos baro sėdėjai 
— Ne, vaike, ne baras čia

kaltas,

svarstymas trunka ilgai, jisįReserve Boardo raportas pa- jo nedarbas, ir žmonės nebe
keliauja iš vienos vietos į i rodo, kad gruodžio mėnesi'galėjo savo skolų mokėti, 
kitą, ir dažniausia atsaky-i vartotojų ^olos

. ... ,..................... mas būna neigiamas. Tačiau £43 ooo.ooo.ooo sumos. Tai imti išsimokėtinai, bet dar
karaliai su dievais giminin- j norintysis išvažiuoti gali sa- ;žmonės skoiin/i tokia milži- nebaigti mokėti, buvo iš jų 

atimti, bankai atiminėjo ne
išmokėtus

Be to, S 14.000.000.000 vra jo kur jų

gi. Prancūzų revoliucija bet-įV0 prašymą vėl pakartoti, j nišką sama ,^igu paim 
gi parode, kad ir karaliui ga- Prašantysis išvykti, papras- tus išsimokėjimui dalykus. 
Įima nukirsti galvą, kaip ir tai, turi pateikti iš JAV gau

perilgai prie Za- paprastam piktadariui. Šian-tas r 
•o sėdėjai? dien karalių jau kaip ir ne- mo g

Calif., Lietuvių Klubas per 
D. Makišių $18.50; Spring
field, Ilk, lietuvių kolonija 
per J. Šidlauską $28; Lie
tuvos Valst. Liaudininkų 
Centro Komitetas Tremtyje 
per pirmininką L. šmulkšt 
$25; SLA 121 kuopa Clin- 
ton, Ind., per 1). Riauk 
$20.25; Liet. Bendr. Greal 
Neck, N.Y., apylinkė per P.
. ovilaiti $20.

Organizacijų aukų surink
ta $11,505.62/

Asmenys
Kun. S. Morkūnas (rink

liava bažnyčioje) $140; 
prel. P. M. Juras (rinki, baž 
nyčioje) $70; kun. E. Paukš
tis (rinki, bažnyčioje) $45; 
po $25: J. Chiliauskas id dr. 
J. Skrinska; W. T. Kvetkas 
$20; po $15: A. Staniškis ii 
J. Vydas; po $10: J. Bigelis, 
V. Bačinskas ir S. Cibulskas; 
po $ 5: S. Karaliūnas, Br. 
Matulaitis, K. Slavinskas- 
kun. Z. Smilga; dr. V. Smo

turima daugiausia.
Kad laisvas ūkininkas su

geba geriau ūkininkauti, šio
mis dienomis patvirtino ne 
kas kitas, bet Vengi įjos ko
munistų galva Kauar n jos 
žemės ūkio ministerio pava
duotojas Kiš. haūar, kalbė
damas viename darbininkų 
mitinge, pareiškė, kad ūki
ninkų negalima laikyti dar- 
oininkų priešais, o Kiš par
tijos laikraštyje paskeliiė į- 
uomių duomenų apie kol
chozų, sovchozų ir privačių 
žemdirbių ūkių našumą.

Pasirodo, Vengrijoj priva
tiems žemdirbiams priklauso 
ii 9 viso krašto stambių 
galvijų, 42> kiaulių ir 10% 
avių, o jie 1960 metais davė 
valstybei 90% mėsos, pieno 
.r vilnų, o kolchozai ir sov
ehozai, kuriems priklaupė 
.99 galvijų ir 909 avių, te- 
lavė tik 10‘ < gamybos.

Tas pats yra ir Lietuvoje, 
.r čia 95% žemės yra pa
jungta i kolchozus ir soveho- 
zus- o tepagamina 39.29 vi
sų žemės ūkio gaminių, kai 
.uo tarpu 5% žemės, esan
čios sklypininkų. žinioje, 
luoda 60.89 visos mėsos ir 

65% pieno (Žiūr. Guerilla 
VVarfare on the Amber 
Coast, psl. 99).i prabangos dalykai, pa-J^en® P° p Gaurons- 

' kas ir M. Kučinskas, — viso 
surinkta $412.

Iš viso per kovo mėnesj 
gauta $11,917.62.

Visiems aukotojams pa 
siųsti pakvitavimai ir padė
kos laiškai.

Asmenys ir organizacijos, 
kurie dar nėra Lietuvos lais
vinimui aukoję arba dar nė
ra pasiuntę surinktų aukų 
ALT Gentini, prašomi jas 
siųsti šiuo adresu:

Lithuanian American
Council,, Ine.
1739 So. Halsted St,
Chicago 8, Illinois.

ALT Sekretorius

namus ir 
dėti, nes

neturė-
nebuvo

JUOKAI

Geras patarimas
Jei naktį jus kas užpuola, tai 

nešaukite: "Gelbėkite! Plėšikai 
užpuolė!“ nes niekas netbėgs į 
pagalbą.

(kfriau šaukite: "Gaisras! 
Gaisras!“ Tada iš karto subėgs 
būrys žmonių ir net policija at
važiuos.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4» 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadwh r.
So. Boston 27. Maaa.

pirkėjų. Todėl ir bankų žlu
go nemaža.

su- 
tokiu

notanzuotas pragyveni- kolima 
garantijas (formų gali

— 0 kas?
— Gavėnia. Jau penkias;nenorėtum taip gyventi, kaip reikšmės, 

nedėlias mėsos neragavau, ir gyveno Kristus, jeigu jis iš Atrodo, kad sovietai ne
tikrųjų gyveno. Jis yra vaiz- daro skirtumo, ar norintysis
nU°S% įauka's a>’žėl?s’ išvykti važiuoja pasisveeiu«-uįk Mvo automobiiiUj ,.a(lįju, 
nesiskutęs, basių ir tik vie- „ ar visai išvažiuoja. Spe-;lelevi2iju e|ekt,.inilj sakly- 

u skalbiamu masinu,

vis dar ne Velykos. O senat
vėje pasninkauti jau nesvei
ka, Maiki. Valuk to ir svy
ruoju.

— Tai kodėl pasninkauji? 
— Kad reikia...
— Ne, tėve, tokio reikalo 

nėra.
— Jes. Maiki, reikalas y- 

ra. Juk pats Kristus pasnin
kavo.

— 0 iš kur tėvas žinai, 
kad jis pasninkavo?

— Knygose yra parašyta.
— Knygose yra ir kitaip 

parašyta. Aš, tėve, mokinau
si istorijos. Tame istorijos 
laikotarpy, kada, sakoma. 
Kristus gyvenęs, tokio as
mens visai nesimato. O kai 
apie ji pradėta kalbėti, tai 
jau jo visai nebuvo. Buvo tik 
kalbama, kad jis gyvenęs 
prieš 300 metų. Tai kas gi 
gali žinoti, ar jis pasninka
vo. ar ne?

— šarap’ Kaip tu gali ši
taip kalbėti? Tik bambizai 
pasninkų nepripažįsta, bet 
aš, Maiki, ne bambizas.

— Na. gerai, o kaip tėvas 
pasninką supranti? 

į — Nevalia mėsos valgyti,
- tai vot kaip aš suprantu.

— Bet be mėsos svyruoji. 
Reiškia- mėsa reikalinga. O 
jeigu ji reikalinga kūno svei
katai ir energijai, tai kodėl 

įjos nevalgyti?
----lau sakiau, kodėl. To-

tdėl, kad Kristus per gavė- 
Įnią jos nevalgė.

— 0 aš, tėve, sakau, kad 
[istorija šito nepatvirtina. Bet 
Ijeigu jau taip ir būtų buvę, 
Įtai visgi nuo to laiko būtų 
Įjau praėję apie 2,000 metų, 
Itėve,. O prieš du tūkstan- 
Ičius metų pasaulis atrodė vi- 
Įsai kitaip ir visai kitokie bu
ko žmonių papročiai. Dar 
Iniekas nežinojo, kad yra 
Itoks kraštas, kaip Amerika. 
]Nebuvo garlaivių, nebuvo
geležinkelių, nebuvo nei te
lefono, nei radijo, nei tele- 

Ivizijos, žmonės buvo labai

! Jeigu šiandien reikėtų vi
lias tas skolas atmokėti, dau- 
įgumas žmonių netektų ne AUKOS ALTUI

nais marškiniais užsivilkęs, cialūs ekskursantai, mėm
ei tėvas jau ne tiktai barz- ninkai ir propagandistai 
dos neturi, bet ir ūsai nu- lengvai išvyksta, nes

kovoALT Centrui per 
mėnesi aukų asiuntė:

Organizacijos
pati sovietų vy riau-lgįmokgtjnaj^ beveik nieko Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centras per pirmi-
Šitokia padėtis v, a būdin- ™nki8 K- $2,055.50;

ga tiktai Amerikai, kur pel, 'Vorcesteno, Mass- Vara™

tuvn- -z
bet prarastų ir savo name- 

Juosilius„ kuriuos yra pasiėmę iš-skusti. Nešiojiesi pnsijuo- siunčia
sęs kardą ir pypkę rūkai. sybė. Ineimokėdami
Kristaus paveikslų yra labai Norintieji atsikviesti arti-J ,v/-
daug ir visokių, bet ar tėvas muosius gimines iš Lietuvos
matei jį kur pypkę jsikan- j JAV turi dar sudalyti spe- 7* /////u’ 16 d. Minėjimui Rengti Ko

Joialų dokumentą (Form 1 * nntetas per kun. J. Steponai-
— Maik, šarap! Į1-J30) vietos (.JAV) imigra- ^.yentoiai įbėgta išpirkti ti $1,460.44; Rockford, Ilk,

Ryk nepyk, tėve, vis- cijos jsta.goje. Tas formas eina aįtrioį va,.žvj ALT skyrius per V. Keraį
tiek turi pripažinti, kad i galima gauti Balfe. Sis - - - - - , - - $800; East Patersono- N.J.,
šiandien jau negalima taip dokumentas siunčiamas A- stensiamasi įs.™,,,,, Nepriklausomybės Šventei
gyventi, kaip tariamas Kris- menkos ambasadai Mask- , • • "♦,. kliu. vanoto- bengti Komitetas per A.
tus gyveno. Jeigu šiandien v°je, o ambasada apie tokio t ‘ ‘ Masioni $712.85; VVaterbu-ikiek butų reikalinga visiems
išeitum i gatvę kaip Kristus, dokumento gavimą ir Įvažia- r/ J T'.o_ ry, Conn., ALT skyrius peš, gyventojams sočiai pavalgy-
South Bostono policija tuoj vimo i JAV tvarką praneša /i n-n/i< namais kuriu Ch. Bogushą $700; NewBri-!^*
nuvežtų i belangę. suinteresuotajam asmeniui. tain, Conn., ALT skyrius peri Vertė Maskva ir jos glo-statybą finansuoja iždo pi

Šimas kaltais palengvina iš-'?isais federalinė valdžia,
__ iJj;_________________kad nesusmuktų biznis. Jei

nors Į- 
gauna narna

— Bai gali, Maik, aš tau Šitas JAV ambasados prane- 
žiebsiu per ausi!

— Nesikarščiuok,
bet pagalvok šaltai, o supra- vykti. Tą pačią procedūrą rnoi.=*j taį 
si, kad Kristaus laikus gvve- patartina vykdyti ir tada,' 
nimas paliko jau toli užpa- kai iš sovietų teritorijos 
kaly. Šiandien žmonės jau kviečiami buvę JAV pilie-
kitaip gyvena, kitaip rengia- čiai............................
si ir kitai)) valgo, todėl ir pa-' sovietai leidžia kam
sninkauti nėra reikalo. Net išvykti Į JAV, jie, paprastai,
Afrikos mahometonai atsi- visus dokumentus ir pasą pa
sako jau nuo Ramadano. siunčia tiesiog JAV amba-

— Ar Ui jų karalius? !’aflai Maskvoje. Ši pakvie-
— Ne, tėve, Ramadanas icl.a suinteresuotu atvykti

jiems reiškia maždaug ta pa- Pll7n? kaitą į ambasadą, tik- 
nna jo sveikatą, kelionpini
gius ir kitus dokumentus. Jei 
viskas yra tvarkoje, uždeda

rastis Koranas liepia pas- ant avietinio paso antspau-
: >O

tėve gauti iš Sovietų leidimą iš-_ ..t žmogus neiscali kiek

tį, ką katalikams gavėnia. 
Tai yra devintas jų kalendo
riaus mėnuo, kurį jų švent-

VERGO IR LAISVO
ŽMOGAUS DARBAS

Stalinas prievarta suvarė 
ūkininkus i kolchozus, ir to
dėl net po 30 metų So
vietijoj nei duonos, nei pie
no, nei mėsos, nei kitų že
mės ūkio gaminių nėra tiek,

B. Semašką $595; East Chi-1 boJ? atsidūrusių valstybių

J1*
skolon be Įmokėjimo — jo 
skola išdėstoma 29-čiai ar 
30-čiai metų ir mokėtina kas 
mėnesi lygiomis dalimis. Vi
dutiniškas mėnesinis mokes
tis būna £80-85. Statybos 
filmą parduoda tą skolą 
bankui, kūnam valdžia ga
rantuoja 909.

Tokiomis privilegijomis, 
paprastai, naudojasi vadina
mieji G. I.. kas reiškia Go- Per

cago ALT skyrius per P. 
Indreiką $550; Hartfordo, 
Conn., ALT skyrius per Br. 
Kriščiūną $500; Amerikos 
Lietuvių Klubas, St. Peters- 
1 urg, Fla., per A. Kamiūtę 
$150; Nevv Jersey Lietuvos 
Vyčiai per K. Šipailą $425;

vyriausybes savuosius ūki
ninkus suvaryti į kolchozus. 
Vienos jų daugiau, kitos ma
žiau tepaklausė. Gyvenimas 
šiandien rodo, kad paskuti
niosios yra laimingesnės: 
kur žemdirbių mažiau į kol
chozus suvalyta, ten žemės

NAUJAUS10S KNYGOS

ninkauti. Nuo saulėtekio iki ke_
saulėleidžio per visą dieną ,auJa- (Papustai, skrenda 
mahometonui draudžiamallektuvu ,s Maskvos Kelione 

vienam asmeniui kainuoja;ne tiktai gerti ir valgyti, bet 
nevalia nei seilių nuryti. Ne
valia ir tabako rūkyti. Taip 
pat draudžiama kvepalai. 
Tai yra griežtesnis pasnin
kas, negu mūsiškė gavėnia. 
Bet vėlesniais laikais maho
metonai pradėjo šviestis. Šį 
pavasarį Tunisijoj jų virši
ninkas Burguiba įsakė jau 
nebepasninkauti, nes jis pa
stebėjo, kad pasninkaudami 
jo tautiečiai nusilpsta, pra
deda svyruoti, kaip tėvas, ir

tamsūs ir prietaringi. Jie į m3^3> ^3I ^o padai o. Jis sa- 
dar tikėjo, kad kiekviena1; ko» Pats Mahometas
valdžia vra nuo Dievo, kad .danguje pasninkauja,, nes

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

Pittsburgh, Pa., ALT sky- ūk,s J™ dauK "«*snis. 
rius per V. Količienę $350Čekoslovakijos ir Rytų 
L.R.Kat. Federacija, Day- Vokietijos komunistai leng- 
ton. Ohio skvrius per Fr. Gu- vai paklausė Maskvos — va
deli $347; Elisabeth, N.J., ™ suvag žemdirbius į kol- 
Lietuvai Gelbėti Komitetas ?!’ozusr,11'- žemes ūkis su- 

Fr. Kudali $300; Nor-,a uf'°-.?umunUa; R«Ual’Ja. 
vernament feue - valdžios woodo, Mase., ALT skyrius Vengrija sugebėjo lab,au at- 
reikalas, karo veteranas. įP^' Br. Kovą $283; East St.

Man teko stebėti tokią Louis, III., lietuvių kolonija 
:etoli Bostono, per St. Petraiti $282; Grand 

Rapids, Mich., ALT skyrius 
per J. Belinį $255; Bridge-. 
pert, Conn., ALT skyrius' 
per A. Stanišauską $217;
Lietuvių Klubas Beverly 
Shores, Ind., per E. Masiulį 
$192: Linden. NJ.. ALT 
-kvrius per V. Tursą $160; 
l.owel, Mass., ALT skyrius 
>er L. Paulauską $123.55:

VVashingtono, D.C., ateiti
ninkai sendraugiai per Pr.
Irušą $118; Cambridge,

Mass., lietuvių parapija per 
Tz. Yasyliūną $100.28; Pro- 
idence, R.T., Lietuvių Pil.

Klubas )>er J. Balkų $100:
I.:i\vr<>ne<‘, Mass., ALT sky-

procedūrą
Karo veteranas nusipirko na
mą už $12J) ‘). neįnešdamas 

apie 350 dolerių). inei vieno cent0’ tik pasiža-
Į talką atvežti gimines iš Į-----

SSSR dažnai peršasi įvairūs ”kvšiu davė;a;" ir nanašiai. 
advokatai, raštininkai, neva >Juos ?am(lanl leikiabūti la

bai atsargiems, nes galima 
labai lengvai prarasti daugKNYGOS JAUNIMU!

JŪRININKO >.aui$APO NUO 
TYKIAI. įdomūs pasakojima 
jaunimui. 108 psl.. kai 
na ................................. 82.0<

MfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
rono apvyMlaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ........................................ $1.50

NAKTYS KARAL1SKIUOSF.. Lio
do Dovydėno apysaka. 169 psl., I 
kaina ............... ........................ $2.(N>

pinigo ir nieko nelaimėti. 
Pati sunkiausioji dalis yra

leidimas išvykti, ir jį išgauti 
pirmoji pareiga tam asme
niui. kui is nori išvykti. Iš ša
lies jam padėti sunku, ne
bent kas turi progos prieiti 
įprie aukštųjų vietų pareigu 
nu.

Balfo Reikalu Vedėjas

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ IIŪDŽIŲ, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
sispirti, o ypač mažai kol- psl. kaina............. $1.00
chozų tėra Lenkijoje, todėl Tos knygos gaunamos ir 
ten ir žemės ūkio gaminių Keleivio administraciioj.

“Keleivio” J962 Metų

KALENDORIUS
9

JAU ISSIŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS
NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio” Kalendorius 1962 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug ivairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadw«y —:— So. Boston 27, Mass.

I



Poslapis šeštas

TAUTŲ KAPINYNAS 
SIBIRO TUNDROJE

MOTERŲ SKYRIUS
UIHMLII. I I£TOIf:t7'MaigJ

ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusiu taku
Tęsinys

Sekmines buvo jaunojo kamendoriausPrieš pat 
vardadienis.

Vardadienyje susirinko nemaža žmonių: daktaras, 
vaitininkas, mokytojas, valsčiaus raštininkas, felčeris su 
dukterimis, dar keli tariamieji sodžiaus inteligentai, šiaip 
apsitrynusieji ir gudresni miestiečiai, kelios davatkos 
moterėlės, vardininko išpažintojos ir jo kunigo "stono“ 
didelės gerbėjos.

Buvo panelės Leliūnaitės su motina, galop vietinis 
bažnytinis choras su vargonininku.

Bet daug daugiau prisigrūdo i klebonijos kiemą ne
prašytų svečių, kurie atėjo pažiopsot i susirinkusius, pa
žiūrėt iš anksto panelių Leliūnaičių sutaisytos "lemina- 
cios“, paklausyt choro, gramafono, kuris senai jau nuo 
pat pietų išstatytas lange užkimusiu balsu čirškė ir garga
liavo tarptautines melodijas.

Buvo nelinksma, bet ir nenuobodu: persidalinę i du 
būriu — vyrų ir moteių — visi lyg ko gėdijosi, lyg kuo 
varžėsi, liovėsi sėdę; prireikus ir be reikalo visi nenatū
raliai juokėsi ir, siekdami nuo stalo riešutų ar saldainių 
bijojo, kad kas nešertų per ranką.

Protarpiais degė nuodėgulį, ėjo našlio- aguonėlės ir 
gražiai dainavo.

Kunigas klebonas, progai pasitaikius, ko jis niekuo
met nepamiršdavo, parinko tarp susirinkusiųjų pinigų 
pasak jo, pagražinti bažnyčios vėliavoms.

Jo pavyzdžiu sekdama, davatka Zigmantaitė apėjo 
svečius su tam tikru lapu. rinkdama pinigus labai "vož- 
nioms amžinoms mišioms“.

Inteligentai, jau susėdę už žaliojo staliuko, vieni vi
saip atsisakė, kiti pažadėjo paskiau įsirašyt, o dar kiti 
teisinosi, kad jau, regis, esą įsirašę į panašias mišias.

Įsirašė tik Jurgis Girckus, dvi dievobaimingos mote
rėlės ir kelios davatkos.

Zigmantaitės pasiaiškinimu, surinktus pinigus su au 
kotojų vardais ji siųsianti į Austriją vienam labai "šven- 
tablyvam“ grapui. kuris paskiau pats įduosiąs tuos pinigus 
pačiam šventajam Tėvui.

Visi susirašiusieji čia pat gavo nuo Zigmantaitės po 
paveikslėli su maldele vienoj pusėj, už kurios sukalbėjim? 
suteikiami neapsakomai dideli atlaidai, o kitoj — gražio
mis spalvomis nupieštu paveikslu, kaip sunkiai kenčia 
"čyščiuje dūšelės“, už kurias nelaikomos "amžinos mišios“.

Zigmantaitės mezliavai pasibaigus, kunigas Ignas 
rodė su dviem kaškietais "štuka:

Po sočios vakarienės, kurios vieni svečiai per daug 
valgė, kiti tik paragavo, o kiti ir visai liko nevalgę (mat 
buvo ketvirtadienis, kada kai kurios moterėlės ir davatkos 
valgydavo tik su pienu, o čia lvg tyčia, valgiai buvo mė
siniai). jaunasai kamendorius atmušė momentiniu aparatu 
moterėlių ir kai kūnų davatkų atvaizdus.

Neapsakomas klyksmas ir džiaugsmas kilo kunigo 
kambariuose, kai davatka Malvyna išėjo ant ”patrato“ su 
ragučiais ir su uodegyte.

Juokėsi net ir inteligentai, pašokę nuo žaliojo stalių 
ko. ir panelės Leliūnaitės, kurios visą laiką, maža su sve 
čiais susipažinusios ir "blogai“ lietuviškai šnekančios, lai 
kėši atskirai ir kukždėjo lenkiškai tai su felčerio dukteri 
mis. tai su kuriuo unigu.

Galop visiems pasidarė linksma, gera, drąsu n 
malonu.

Įsidrąsinęs Katrės Vildžiūnaitės "kavalierius“ Jurgi 
Girckus vos nesuvartojo servetėlės nosinės vietoj, o kunigo 
cigaru apsvaigintas vargonininkas ne juokais buvo bepra 
dedąs kibti prie vyresniosios Leliūnaitės ir, tik valsčiau: 
raštininkui pamerkus, susiprato perdrąsus esąs.

Visai maža tevalgė, gėrė ir juokėsi kunigas Malduti 
ir Vildžiūnaitė Katrė.

Chorui dainuojant, atsisėsdavo Maldutis kur kertė, 
ir iš ten klausydavos dainų ir domėjos į Katriutę, kuri nuo 
jo akių neatplėšdavo.

Ir regėjos jam, kad viso to, ko iis necali suprast, aiš
kiai at jaust gyvenime, pasakyti žodžiais, išreikšti mimika 
visa tai pasako dainos melodija ir atidengia prieš jį be 
kraščius, paslaptingus, gražios melancholijos ir malonaus 
elgesio žmogaus sielos plotus, į kuriuos veda tik muzika 
gi aži mėnesiena ir meilė.

Degant nuodėgulį, kada pasivijęs Katriutę už "altan 
kos“ ir įsigrūdęs su ja į putinus, švelniai ją apglėbė, ėmė 
glostyti jos plaukelius, glamonėt krūtinę ir visu kūnu prie 
jos spaustis, Katriutė nė kiek nesipriešino, išlepusi ant 
jo rankų. ” ■ *•'’**'

Kad ne daugybė neprašytų matytojų, tai juodu amžių 
būtų taip pasilikę.

Stovėdamas greta su Katriute "porose“ ir turėdamas 
jos ranką savo rankoje, jautė Maldutis jos širdies tvaksė
jimą, jautė jos kvapą, sklystančią nuo jos šilimą, jautė ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTINA VISAI NEKREIPIA DOMESIO

Katė, maitindama savo kačiukus, nekrei pia jokio dėmesio i t$ įžūlu įsiveržėlį 
x paukštuką. Kitu atveju ji netaip pasielgtu.

PROLOGAS Iš KĘSTUČIO MIRTIES ‘
Palikęs už durų kasdienius vargus 
Ir pilko gyvenimo naštą,
Lakius pabalnojęs vaizduotės žirgus, 
Nuskriski į tolimą kraštą.
Į kraštą tamsių, neįžengiamų girių,
Į kraštą prabočių, tėvų didžiavyrių.
Kur bėga Dubysa, kur snaudžia miškai, 
Lietuvis ramiai sau medžioja,
Sesutė darželį sodina margai,
Pavasaris širdį vilioja.
Užpuolė ginkluotas kryžeivis tėvynę, 
Nutrūko idilė, darželį išmynę.
Nubudo gyventojas girių tada, 
Neapkęsdams šarvuos atėjūnų.
Ir dvikova amžiais baisi, kruvina 
Svyravo ilgai tarp galiūnų.
Bet vilks geležinis, pilis Gedimino 
Nekimpčiojo priešo- o drąsą gaivino.
O tuomet suprato vadovai tautos,
Ką buvo Lizdeika pataręs.
Suprato — be Vilniaus, be krašto galvos— 
Nebėra gyvybės, nėra Lietuvos.
Tai buvo per amžius. Užmiršęs vargus 
Ir pilko gyvenimo naštą,
Pažvelk į anapus, prabočių kapus, 
Praskleidęs bent uždangos kraštą,
Ir ten iš prabočių didžios praeities 
Mokykis paguodos, ieškok išminties.

Maironis

gamino Velykų pietus! 
Bet didžiausias pasaulyje 

velykinis kiaušinis yra Pitts- 
burge. Jis sveria 15 tonų ir 
išlietas iš žalvario. Ant jo iš
graviruotas žemėlapis.

Anglijoje vienas lordas 
padovanojo savo sužadėti
nei, kuri labai mėgdavo sal
dumynus, margutį iš šokola- 

! do. kuris svėrė 3 centnerius, 
į Jis buvo pilnas saldainių, 
į Mes, žinoma, nedarysim 
Į tokių prašmatnių margučių, 
į net šiek tiek pagalvoti ir su
galvoti ką nors nauja būtų 
tikrai įdomu. Viena šeima 
man sako, kad jie šiemet da
žys visus margučius geltonai, 

• žaliai ir raudonai.

ŠEIMININKĖMS
Lemono mozūrėlis Velykoms

Reikia paimti:
6 kiaušinius,
6 šaukštus cukraus,
6 šaukštus bulvin. mitų, 
1 lemoną.

Trynius su cukrumi gerai 
ištrinkite- kol pasidarys bal- 

, ta masė ir visai nebus cuk
raus kraopelių. Įdėkite su-

Margučiai

1 Dabar sudėkite miltus ir iš
plaktus baltymus, atsargiai 
išmaišykite, supilkite į for-

ČEKAUSKIENĖ GRINKEVIČIŪTĖ
Kaip miela ir gražu buvo mums vai

kams žiūrėti ir stebėti, kaip mūsų mo-! 
tinos Lietuvoje dažydavo ir margindavo) 
tokius gražius meniškus margučius 

į Paaugusieji vaikai ir tėvai irgi dalyvau- tarkuotą lemono žievelę ir 
davo velykinių kiaušinių dažyme, ne išspauskite 1 lemono sunką, 
vieną jų slėpdami "specialiai progai“.
O dabar...

Na, dabar mes einam ir "paukščiukas“ giedodavo j,*, kepkite nekarštoje 
oerkam viską jau gatavą, pavasario dainą. Bet Mada- krosnyje.
Gerai dar, kad ne visi taip me Ponpadour nusviedė tą!
daro, nes tose šeimose, kur auksini kiaušinį nuo stalo, Velykinis "keikas“ (keksas) 
dar gyva tikra lietuviška nes... jis iai atrodė perpigus 
dvasia, ten nepamiršti ir se- daiktas. Mat, karalių buvo: 
ni gražūs papročiai. priimta tokius auksinius

Paprotys dažyti šventėms kiaušinius papuošti brang- 
kiaušinius į Europą atėjo iš akmeniais.
Egipto. Paprasti žmonės pa- Vienas didikas Napoleono! 
sitenkindavo paprastai da- laikais padovanojo savo 
žytais kiaušiniais, bet tur- draugei menininkei milžiniš- 
tuoliai ir karaliai kitaip elg- ka kiaušinį, padarytą S me- 
davosi. Pavyzdžiui, Prancū- džio ir kartono. Jo viduje! 
rijos karalius Liudvikas XV buvo paauksuotas vežimas.
(1710-1774) savo meilužei ?u įkinkytais 4 gyvais ark- Ištrinkite kiaušinių try- 

liais. Ten sėdėjo vežikas ir nius su cukrumi, sudėkite
laukė jos įsakymo... 

Amerikos milionierius Da-
vid Harley 1911 metais taip

Mariame Pompariour pado
vanojo dideli auksinį kiau
šinį, kuri auksakalys 3 me
tus dirbo. Jo viduje buvo į- 
taisvtas mažas "paukščiu- pat sugalvojo ypatingą ve-
kas“. Kiaušinį atidarius, tas lykinį kiaušinį savo duktė-

matė jos krūtinės bangavimą, sielos virpėjimą... ir tik 
vieniems persekiojamiems įsimylėjusiems suprantamas 
jausmas glamžė jauną kunigėlį ir liūdną Katriutę.

Kai Katriutė drąsiai žiūrėjo jam į akis, jis jautėsi kal
tas esąs už tai, kad kitada ją bučiavo, kabinėjo, mylėjo, 
daug žadėjo ir nieko nedavė.

(Bus daugiau.)
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B. ARMON1ENĖS KNYGA 
BIBLIOTEKOSE

Tokiu pavadinimu 134 
puslapių knygą ką tik išleido 
Lietuvių Socialdemok: atų 
S-gos Literatūros Fondas. 
Ją parašė H. Tautvaišienė,

"Floridos Lietuviai“ Nr. 3 
rašo, kad Floridos Mokvklu 
Valdyba į aukštesniųjų mo
kyklų (High Schools) reko
menduotinų knygų ir vado-

15 metų išbuvusi Sibiio ver- vėlių sąrašą įtraukė ir dr. 
gijoje, buvusi, nublokšta net'A. Nasvyčio surašytus B. Ar- 
į žiauriausią šiaurę, kur ledo (monienės atsiminimus "Lea- 
storis siekia 8 pėdų, nes per j ve Your Tears in Aloseovv“. 
metus 8 mėnesius šąla, kur _ Tenka pasidžiaugti, — 
vasario mėnesio temperatū- ,ašo Fl. Lietuviai, — kad 
ros vidurkis yra 28 laipsniai autorės ir dr. Nasvyčio pa- 

i žemiau nulio, kur naktis tę-J stangos randa platų atgaisį 
siasi viii dviejų mėnesių,. amerikoniškoje visuomenėje 
kur siaučia baisiausios pū- —dešimtys tūkstančių jau-
g°s- nuoliu skaitvs šia knyga ir,

Ten knygos autorė ir tūks- nė, a abejonės, stebėsis, kad 
taričiai kitų lietuvių ir nelie-'dvidešimtame amžiuje dar 
tuvių, išsodinti ant Lenos u- esama sistemos, kur žmogui 
pės kranto, atvirame lauke nepripažįstma jokia teisė, 
turėjo pradėti naują gyve- kur išdraskomos prieš ju no
rimą. Koks buvo tas gyveni- ra šeimos, 
mas, autorė vaizdžiai i>apa
sakoja.

Įdomius autorės pasakoji
mus vertingomis žiniomis

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

riai. Jo duktė turėjo greitai 
i ištekėti. Šitas milžiniškas
į kiaušinis stovėjo jo didelia- papildė K. Bielinis, caro lai 
me parke. Kada duktė pa- kų katorgininkas, 
spaudė mygtuką, kiaušinis

Dar turime dr. V. Sruo- 
Knygos kaina tik $1.25, gienės Lietuvos istorijos ke- 

atsidarė, ir jame pasirodė ji gaunama ir Keleivio ad- lis egzempliorius. Tai di- 
didelė naujai pastatyta vila ministracijoj. džiausią ir visiems supran-
su visais baldais, ant vilos' - ——————— tarnai parašyta knyga, 947
verandos grojo orkestras, o P«it\s stipriausi \ ėjai y ra Pie- + • - - -i
virtuvėje keli virėjai kaipi^^^05^* (Antarlrt-vje> ‘.ps1;’ SU tnmis žemėlapiais 
tik gamino Velykų pietus'^en viesulai siaučia per metus ir daug paveikslų. Kama 12

I 340 dienu. dolerių.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

UETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu istori ir., 
yausiai iliustruota. para;ė St. Mi 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršai® $5.00. mink "*•»>•
viršai® ....................................... $4.00
kaina ....................................... $1.2*

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Zn.o : 
domūs atsiminimai. 477 nsl . kai 
na ....................................... $5.00

VAIKO SVEIKATA, narašė d-. V 
Tumėnienė, dau? svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 126 psl

DIENOJANT. •‘knyemešiu karaliaus’ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai. 464 psl.. kaina. ...$6.0<'

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi 
nimų antroji dalis. 592 puslapiai 
Kaina ....................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anp-lų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

DEMOKRATINTO SOČIAI.IZMO 
PRADAI. P' pu’iari ir nandinjra 
knypra šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai ' aip I.ietu/a kėlėsi 
iš mieyo. periansia dovana kiek
viena pro-za. s-ražiais kietais vir

šeliais. il''.:si ru«.ta. 416 puslapių, 
didelio formato. Kairia ... $-5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P Abelkio 
istorinis romana-' žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $.3.50

ŽEMft DEGA. J Savicko karo metų 
I1939-1945( užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEMft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4-50

KQDftL AS NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs ar-iimen- 
tai. Kaina ............................ 20 "Cnt.

SOCTALIZMO TEORIJA Trumpai fr 
aiškiai parodo, kaip keitė-i visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
■urinko ir suredapravo Jonas Ra- j 
lys, 472 dainos sų gaidomis. Ane-t

KŠkai duotas kiekvienom dainos > 13;-J_LSIEMS NE .RI/1I M Kati-
tnrinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, :ri*ta 
S26 pusi. kaina ..................... $5.00

LIETUVIŲ KALBOS KRA MATIKA 
Parašė dr. D. Pi:ka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 puste 
pių. Kaina ............................. $1.0'

MARLBOROUGH’S T.TTUUA NTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkien~ 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
pal., kaina ........................... $1.25

NEMUNO RftNCS. Andriaus Va!oc 
ko romanas iš 1935 metu Su va Ik4 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali- 
psL Kaina............................... $2.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ........................... $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime®5 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gera ne 
popieriuje. Kaina ................... $8.56

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETE 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa "bolševiz
mo istori ia ir valdymo praktika. 
Labai dautr informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVftS TJETUVTŲ PINIGAI nu« 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės ealo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys. dauevbė na 
veikslų, 396 psl., eer»® popierių® 
kaina ..................................... $10.0$

NEPRIKLAUSOMOS IJETTTVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daup paveikslų, 255 psl, erra 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPTEŽTTTS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunitras M. Valadka. Svarbu «n®i_ 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
pal., didelio formato, eera popie. 
Ja, kaina ...... $2.50

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunipras. ap
rašo, kaip kuniras Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knveų, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ................................. $6.f>0

imkime:
2 puodelius miltų (mea- 

sure eup),
2 šaukštus bulvinių mil
tų,

1 o puodelio razinkų,
4 šaukštus sviesto,
>4 puodelio cukraus,
5 kiaušinius,
1*4 šaukštelio kepimo 
miltelių.

bulvinius miltus, sumaišytus 
su kepimo milteliais. Atski
rai Ištrinkite iki baltumo 
sviestą, pridėkite jį prie try
nių, tada pamaišykite, supil
kite razinkas, miltus.ir kiau
šinių baltymus. Atsargiai 
viską sumaišykite, supilkite 
į pailgą, siaurą formą ir 
kepkite vid. karštumo kros
ny apie valandą laiko. Kai 
paviršius apkeps, aštriu pei
liu įplaukite skersai 3-4 vie
tose.

liškio meistriškas an a-vc-.a®. kaip 
karui einant prie ;>alo tūkstančiai 
lietuviu bėyo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B: 
Kriaučiūno at įminimai iš 1 ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių yyva- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SUŽADftTINft. J. TiGnio 15 trumpų 
pa.®akoiimu ISO psl. Kaina .. $2.00

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

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 2.50 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų val?ių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

ATT,AIDŲ PAVftSYJ. P. Abeikio ro
manas iš Zeir.aiCų Kalvarii >s pra
eities, 467 nsl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pairai Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELTAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė (eonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

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

LIETUVOS SOOTAT.PEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGR AMINĖS GAI_ 
RftS, 32 psl.. kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kod< l mnsuose nė
ra vienybes. 80 nsl., kaina . $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojo® pirmojo karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslų, 12S poslapiai, 
kaina .........................................50 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway ------ :------- So, Boston 27, Maso.
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Posūkiai Sovietijos žemės 
ūkio politikoj

Bolševikų diktatūros že- geriausias ūkininkams, nes 
mės ūkio politika kelis kai-i prieš tai buvusi sauvalė ir 
tus keitėsi, bet vienu žvilgs- plėšikavimas pasibaigė ir

VIETINES ŽINIOS mu: Jurgis Lisauskas, čia gi
męs lietuvis, turis retai su

eisi jie skambino pianinu, 
pasirinkę dalykus pagal sa

Tarėsi darb iečiai P. Ramanauskas ligoninėj

niu ji visai nepasikeitė. Jos 
\yriausias tikslas yra išgau
ti iš valstiečių kiek galima 
daugiau ūkiškų gėrybių ir už 
tai jam nieko arba kiek gali
ma mažiau duoti. Žiaurus 
valstiečių išnaudojimas eina 
kartu su darbininkų išnau
dojimu ir iš tokių tai šaltinių 
Sovietų Sąjungos valdovai 
kelia kapitalus, reikalingus 
pramonei kelti, sputnikams 
laidyti, raketoms ir atom 
bomboms gaminti, armijai ir 
milžiniškam policijos apara 
tui išlaikyti ir nesuskaitomai 
privisusiems valstybės ir 
partijos biurokratams mai
tinti. Valstiečių ir darbinin 
kų išspaustas prakaitas tiem 
tikslams ir pasitarnauja.

Pažiūrėsime ši kaitą apie 
bolševikų žemės ūkio politi
ka. mažai teliesdami kitas jų 
ūkininkavimo sritis.

Karo komunizmas 
ir valstiečiai

ūkininkas galėjo savo dar
bo vaisiais naudotis. Tiesa, 
mokesčiai buvo sunkūs, jo
kios pagalbos iš valdžios nei 
kreditais, nei žemės ūkio 
mašinomis ūkininkai beveik 
negavo, bet visgi rūpestin- 
gieji ir darbštesnieji ūkinin
kai galėjo verstis ir iš jų tar- 
oo atsirado “kulokų” ar buo-

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos balandžio 8 
dienos susirinkime buvo ap
tarti įeikalai, susiję su ba
landžio 28 d. Sandaros salė
je rengiamu kortų vakaru ir 
su gegužės 29 d. rengiama 
gegužine North Eastone. 
Buvo pasitarta ir dėl rugsėjo 
9 d. rengiamo banketo Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

V. Anesta priminė, kad 
kuopos narys Vladas Siruta- 
vičius balandžio 5 d. minėjo

Pranas Ramanauskas iš 
Nonvoodo šiuo metu guli 
Ponvill ligoninėj Walpole. 
Šj trečiadienį jam bus da
roma operacija. Linkime 
drg- Ramanauskui iškęsti ir 
greitai pasveikti.

Konkurso laimėtojai

1 tinkamo stiprumo tenorą, tu- vo p'ajėgumą, bet buvo ir ke
rėjęs nemaža progų dalyvau
ti kaip solistas ir kaip orato
rijų dalyvis, ir Benediktas 
Povilavičius, atsivežęs iš

lotas akordionistų.
Šių "jaunųjų menininkų“

ir jų mokytojo gražias pa
stangas susirinkusi publika 

Londono puikiai išlavintą, nuoširdžiai Įvertino, progra-
nepaprastai maloniai skam- mą palydėdama aplodi 
banti bosą, ypatingai žemuo- mentais.
siuose registruose. ; Koncerto organizatoriai,

Muzikalaus kunigo Vai- mokinių tėvai, po meninės

klausimus, bet niekam nenu
sibodo, nes mokėjo Įdomiai 
aiškinti komunistų varomą 
nuoseklų rusinimą ir žiaurų 
ekonomini h- dvasini išnau
dojimą.

Jis pabrėžė, kad vis dėlto 
ietuvių dvasios dar nepalau
žė, jaunimas via lietuviškes
nis, negu bet kada. Ragino 
neužmiršti Lietuvos kančių.

Kiekvienais metais Sk. 
Aidas ruošia konkui-są. Kon
kurso laimėtojais yra dau- 

minėto žurnalo iš

kavičiaus pagalba ir talki
ninkavimu Vasy liūno chore
lis bus padidintas.

dalies padėkojo komp. J. 
Gaideliui, Įteikdami jam 
kuklią dovanėlę, o poniai

giausia

sis koncertas Įvyks ši sek- Gaidelienei puikių gėlių 
madieni, balandžio 15 die- puokštę. Po to. prie tėvų pa

ną, lygiai 3 valalandą po j ruoštų stalų jaunimas ir sve- 
pietų. Už Įėjimą vieno dole- čiai dar praleido porą jaukių

l'ARblOhf LALUI ŽODYNĄ
Abi daly.-, angliškai lietuviška ir 

.ietuviška angliška, apdarytas kai
na $15.410. Kreiptis:

J. Skinderio 
F. O. Bvx 305 
Clinton, Indiana

Jieškofimai

». , i- savo amžiaus 85 metų su-zių, kuriuos bolševiką, vadi- kakti h. ~ j. ^nda
no -išnaudotojais, nors jie ,a<Sau a ie sukaktuvininkį 
dažnai ir be samdomu darbi- j Sondai ui
ninku savo žemę dirbo. ! dari susirinkusieji linkę-

NEP’o laikas tesėsi nuo1
1921 iki 1929 metų. Po to,ijaimingų metų.

, jo V. Sirutavičiui dar ilgų prenumeratų.

irasidėjo naujas tarpas So
vietų Sąjungos valstiečių gy
venime. Jei N’EPo laikais

Paraginta lankyti ai- bent 
laiškelius parašyti sergan
tiems nariams Janušienei, J.

valstietis, atidavęs nustaty-. Taurinskui ir P. Ramanau- 
tą kieki produktų kaip mo-1 
kęsti valdžiai, galėjo liku
sius produktus parduoti, tai 
po 1929 metų ūkinikams a- 
tėjo visai kitokie laikai.

skui.
Susirinkimui vadovavo V. 

Jackūnas.

Skautu iškylos

platinę skautų vienetai ar pa- rio auka. Vaikai bus leidžia- 
vieniai asmenys, šiais me- mi be aukos, 
tais konkursą laimėjo žai- Reikia manyti, bus ne- 
girio tunto Kęstučio draugo- daug lietuvių, kurie nepano- 
vės skautai, vadovaujami č. rėš išgirsti šio nepaprasto 
Kiliulio, viso sulinkę 115! veikalo bei jo pastatymo lie

tuvių pastangomis. Progra
moje bus paduoti tekstai lo-

Bu* įdomus kortų vakaras

valandų, dalindamiesi to į Paieškomas petras norbltas. 
mažojo koncerto įspūdžiais. ,š \‘<*Mkles parapijos. Papvi-•' - 1 Kių kaimo, Kauno redybos. Anksčiau

gyveno Chicagoje. Iii. Jo ieško brolis 
Pranas, teškamasis pats ar kas jį ži
no prašom atsiliepti šiuo adresu: 

Lithuanian Club
407 I^ifayette St.,
Bridgeport. Conn. <10aMHMaoaMaaMNMMiMi

Bostonas laimėjo New Yorke

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos šachmatų ko
manda pereitą šeštadieni Sv.

Pirmaisiais po bolševikiš
ko perversmo metais, Leni
nui valdant, bolševikų žemės 
ūkio politiką galima trum
pai apibūdinti kaip ūkinin- 
k.ijos apiplėšimą. Iš ūkinin
kų buvo imama prievarta 
jų varlinami duonos “perte- 
kliai” (izliški) nieko už tai 
ūkininkams neduodant. Ja
vus ir kitus žemės ūkio pro
duktus iš ūkininku tada ati
minėjo ginkluoti kariški
• tunai c įauai ictiu j jai įurv-

t i ir pasiryžę maistą bet ko
kia kaina sumedžioti.

Kolektivizacija

1928 metais bolševikų 
diktatūra Rusijoj jau buvo 
maždaug atstačiusi ūki iki 
prieškarinio (1913 metų ) ly
gio, bet toliau ūkis nebekilo. 
Miestuose atsirado daug be
darbių, kaime buvo jaučia
mas didelis nepasitenkini
mas dėl visokių prekių trū
kumo. Tada Rusijoj valdžio-

Liet. Darbininkų Draugi
jos 21 kuopa balandžio 28 d.
7 vai. vak. Sandaros salėje' girsti savus solistus, 
rengia Įdomų kortų vakarą.
(whist &blitz party). Bus 
vertingų dovanų ir gardžių 
užkandžių. Visi prašomi at 
vykti.

tynų, anglų ir lietuvių kalbo-j dalyvavo Rytų apygardos 
mis. šachmatų pirmenybėse, ku-

Nepraleiskit progos pasi- rios vyko Brooklyne. Lietu-

Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Žiemos sezoną Bostono 
skautai baigė iškyla Į New 
Hampshire kalnus kovo mė
nesio pabaigoje. Didelis bū- 
lys jaunimo pasislidinėjo ir 
pasivažinėjo rogutėmis. Iš
kylai vadovavo Č. Kiliulis, 
Vyt. Dambrauskas ir R. 
Bričkus.

Pavasario iškylų sezoną 
netnjkus žada pradėti jau- 

je jau buvo Įsigalėjęs Stali-J nesnieji skautai Į Bostono
nas, kuris “pasiskolino” iš 
Leono Trockio idėją (pati 
Trockį išvaręs iš Rusijos i

apylinkes, o skautai ir skau
tai vvčiai jau galvoja apie

užsieni i DaarreitintuI------------ būdu 1 py
baidarių kelionę upėmis ir

Izidorius Vasyliūnas 
stato oratoriją

Tokia plėšikavimo politi
ka ilgai negalėjo tęstis, nes 
ūkininku atsargos greit bu
vo išplėštos, o auginti javus 
ir gyvulius plėšikams ūki
ninkai nematė reikalo. Jie .. -' gyvenantieji

supramonininti Rusiją, pri
statyti joje visokiausių dirb
tuvių, išplėsti žaliavų gamy
ba. nutiesti kelių, žodžiu, at
silikusią Rusiją patempti už 
ausu. Bet iš kur imti lėšas? 
Užsienyje kreditų gauti bu
vo neįmanoma- skurdžiai

Skautu vadovu pasitarimas

Dvoržako Stabat Mater 
priklauso prie pačių gražiau
sių oratorijų. Čia pasireiškia 
žymaus čekų kompozito
riaus genijus visoje pilnumo
je. Plačios slaviškų spalvų 
melodijos, būdinga dvoiža- 
kiška romantinė harmonija, 
stambi, plačių užsimojimų 
architektonika, gyva ir kon
trastinga dinamika, gilus 
sciiuiiiciiuf, nutemtas ues 
Stabat Mater žodžiais po 
netekimo savo mvlimo vai

gėlėti gražiąja muzika ir iš- vių Atletų Klubo patalpose.
Laimėjo Bostonas, įveikęs 
šeimininkus santykiu 3:2. 
Po tašką Bostonui uždirbo 
Gediminas Šveikauskas, į- 
veikęs F.. Stakni, Algis Ma
kaitis. laimėjęs prieš R. A- 

Leona-
vicius pnes A. Sakalą. 

Bostonui perėjo visiškon
nuosavybėn N.Y. inžinierių

Turime naują policijos 
komisionieriu

Pernai lapkričio 30 d. pa 
rodžius filmą “Biography of domaitį, ir Algirdas 
a Bookie Joint,” paaiškėjo
perdaug didelė Bostono kai 
kurių policijos tarnautojų 
bičiulystė su gembleriais. skirtoji dovana, kurią bosto- 
Sujudo sukruti ir tie, kurie niškiai dabar laimėjo trečią
anksčiau to nematė, tik ne 
labai tesijaudino policijos 
galva Sullivan. •

Prasidėjo tyrinėjimai ir jų 
vaisius—gubernatorius pa
siūlė savo tarybai Sullivan 
atleisti, bet šis. nelaukdamas 
galutinio tarybos sprendimo, 
pats atsistatydino.

Tuo metu kilo ir kitas 
klausimas: kas turi komisio-

kaiią iš eilės. 
Bostoniškiai

pagloboti.
buvo šiltai

Lietuvos padėtis

KAI Kl RIE PRANAŠAVIMAI APIE 
PASIKEITI M LS GAMTOJE

Apie toki žinojimo padaugėjimą 
“pabaigos laike" pranašavo pranašas 
Danielis 12:1-4.

Pranašas Izajas. 35-me savo prana
šystės skyriuje, pranašauja apie at
steigimo laikus, sakydamas: “Aplei
sta ir nepereinama šalis linksminsis, 
tyruma džiaugsis ir žydės kaip ro- 
<ė. Sausa šalis pavirs liūnu ir 
išdžiuvusi šaltiniais." Klimato per- 
nainos įvyksta ne tik Palestinoje, 
bet ir kitose šalyse, žmogaus istorijos 
alkais vakarinis Pietų Amerikos pa
jūris būdavo persausas ir nederlingas. 
Pastarais gi kėliais metais Ecuado- 
rius. Peru ir Chilie turėjo per metus 
virš lik) colių lietaus, ir tasai išdžiu
vęs pajūris pražydėjo kaip rožė.

Čia ir vėl reikia atsiminti Viešpa
ties pažadėjimą: "Aš atversiu kaubu
rių Įlenkimuose upių ir šaltinių lau
kų viduryje, paversiu tyrumą į van- 
lens liūnus ir nepereinamą šalį į van

dens upelius. Aš duosiu tyrumoje ke
drų, akacijų, myrtų ir alyvmedžių. 

Į pasodinsiu tyruose daug eglių, vink- 
' šnų ir skirpstų, kad visi kartu matytų 

ir suprastų, jog tai padarė Viešpaties 
ranka ir tai padarė Izraelio šventa- 
sis.”—Iza. 41:18-20.

Anie tuos dalykus labai gražiais 
žod 'i lis aprašė pranašas Izajas vie
nuoli' tame savo pranašystės skyriu
je. "Tuomet vilkas gyvens su avinė
liu ir Ieopardas gulės su zuikiu; ver
šis. liūtas ir avis bus draus ir ma-

pradėjo mažinti javų pasė
lius, kad valdžia ir norėda 
ma nebegalėtų nieko išplėš
ti. Taip kraštas atsidūrė ba
do akivaizdoje ir bolševikai, 
poroms nenoroms, turėjo sa
vo žemės ūkio politiką kei
sti.

NEP’o laikai

Kai bolševikai darė savo 
perversmą, jie valstiečiams 
žadėjo ne tik taiką, bet ir že
mę. Todėl valstiečiai nebuvo 
priešingi bolševikiškam per
versmui. Daugelyje vietų 
valstiečiai patys Įvykdė ko
munistų pažadus—dvarų že
mes ir inventorių pasidalino, 
o dvarus arba sudegino arba 
paliko apiplėštus. Bolševikų 
šūkiai “Piešk, ką plėšikai su
plėšė,” arba “Taika bakū
žėms — karas palociams,” 
valstiečiams irgi atrodė visai 
neblogi, bet kai patys vals
tiečiai gavo žemės ir kai ko
munistai pradėjo juos plėš
ti, valstiečių ir bolševikų ke
liai išsiskyrė ir šiandien dar 
bolševikai tebeveda karą 
prieš valstiečius, o valstie
čiai jų išnaudojimui ir ąpi- 
plėšimui priešinasi, kaip tik 
įmano.

Po kariškojo komunizmo, 
bado akivaizdoje, bolševikai 
1921 m. paskelbė savo nau
jąją ekonominę politiką— 
NEP’ą Valstiečių plėšimas 
sustojo, ūkininkai galėjo ra
miau savo ūkius dirbti, turė
jo mokėti nustatytus mokes
čius, bet, atsiteisę su valdžia, 
galėjo savo pagamintus pro
duktus pardavinėti rinkoj. 
NEP’o laikas buvo bene pats

valstiečiai ir

nierių skirti. Nuo 1906 metų 
ko padaro šia oratorija ne-!ta teisė buvo atiduota guber- 
paprastai įspūdinga. Vienin-S natoriui, bet prieš tai daug 
ga savo nuotaika/ji kartu kas Protestavo ir reikalavo 

miestui perleisti policijos
. Čia vra trvs numeriai grv- f'-irtininko skyrimą. Seimelis 

tarimas. Iš Bostono pasitari- nų djėviško grožio choru. <4 kla^imą apsvarstė ir nu- 
me dalyvavo Paulina Kai- Du grandioziniai chorai vra tarė teisę sk.rti policijos ko-

Praeitą šeštadienį ir sek
madieni Hartforde Įvyko 
Atlanto Rajono jaunesnių-Į Įvairi išpildomu sąstatu, 
iu skautu -čių vadovu oasi-

i darbininkai jokių sutaupų 
neturėjo ir neturėjo iš ko 
taupyti. Bolševikai tada vėl 
“atsiminė” valstiečius ir nu
tarė iš jų prakaito supramo
ninti Rusiįą. Tuo tikslu buvo me, Conn. 
nutarta visus valstiečius su-1 
varyti į kolchozs. arba dide- Į 
liūs dvarus, kur valstiečiai Į 
dirbs valdžios priežiūroje ir 
ju darbo vaisiais bus stato
ma Rusijos pramonė. Taip 
diktatūra nutarė, taip ir pa
darė. Valstiečiai buvo smur
tu suvaryti į kolchozus: .Jų 
žemė ir visas turtas (gyvu
liai, padargai, mašinos) bu- 
,vo paimtas į kolchozus, ku
riuose buvę ūkininkai maža
žemiai ir bežemiai turėjo 
dirbti.

Ūkininkai priešinosi kol
chozams, bet dabar vėl prieš 
ūkininkus buvo pavartota 
kariška jėga. Daugybė ūki
ninku buvo išvežti į prievar
tos darbus, kiti buvo išžudy
ti, o likusieji “laisva valia” 
buvo suvaryti į kolektyvi
nius ūkius. Kelektivizacija 
tęsėsi apie tris metus, ją ap
vainikavo didelis badas Uk 
rainoje, nuo kurio žuvo mi 
lionai žmonių, bet diktatūros 
kumštis ir badas ūkininku 
pasipriešinimą iveikė. Že
mės ūkis buvo kolektivizuo- 
tas. Valstiečiai buvo priver
sti dirbti dideliuose dvaruo
se, o iu darbo vaisiais nau
dojosi bolševikai pramonei 
kurti, geležinkeliams tiesti, 
kanalams kasti ir kitiems 
“socializmo statvmo” dar-

s

bams. Kad valstiečiai iš kol
chozu neišbėgiotu, jie buvo 
pririšti prie kolchozų, kaip

Apie tai balandžio 7 d 
kalbėjo iš Vokietijos atvykęs 
Valteris Banaitis, dilbas 
Free Europe radijuje. Jis
kalbėjo 2 vai. ir vėliau prie ka drau(r kartll jy
kavos puoduke atsakinėjo į jaunikliai. ir liūtas ės Šiaulius kaip 

+ T++-!- + tvvt

vaitienė ir Nijolė Vaičaitytė. įsu solistų kvartetu. Vienas' mis.ioni?ri,J Perleki miesto 
Svarbiausias pasitarimo

tikslas buvo aptarti ruošia
mą jaunesniųjų skautų -čių 
švente birželio 23 d. Putna-

numeiis pašvęstas grvnai so- ma^f?ruj* 
listu kvartetui. Nepaprastai ./ 1.es.t?, ",aJuri 
gražus bas-baritono solo nu- ? u >iai ls ^ornOs>

Pamaldos evangelikams

Ši sekmadieni, balandžio 
15 d. 2:30 vai, noniet First 
Lutheran Church (299 Ber- 
kelev St.. Roxbury) vikaras 
A. Žilinskas Bostono ir apy
linkės lietuviams evangeli
kams laikys pamaldas.

Valdvba prašo visus lietu
vius evangelikus pamaldose 
dalyvauti.

meris su moterų choru. Te
noro solo numeris palydimas 
vvrų choro. Didžiulis nume
ris solo mezzosopranui ir dar 
vienas numeris duetui sopra
nui ir tenorui.

«enais laikais baudžiaunin
kai buvo pririšti prie savo 
savin inku-ponu.

Kolektivizacija buvo bai
sus smurtas, kuri galėjo i- 
vvkinti tik despotiška val
džia. kuriai visoks žmoniš
kumas vra svetimas. Bolše
viku planuose tas baisus 
smurtas turi savo vietą ir, 
žiūrint bolševiku akimis, bu
vo būtinai reikalingas. Ko- 
Icktivizacija visus valstie
čius padarė valstybės bau
džiauninkais ir kartu davė 
valstybei milionus vergų, 
kurie buvo suvaryti i kon 
centracijos stovyklas ir nau
dojami visokiems darbams 
už visai menka atlyginimą, 
faktiškai tik už blogą maistą 
ir bloga andara.

Apie bolševikų žemės ū-

majoras Collins 
(Italijoj, 

kur jis šiuo metu yra išvy
kęs) atsiuntė raštą, kuriuo 
komisionieriu skiriamas Ed
mund L. McNamara, 41 me
tų amžiaus, buvęs FBI pa
reigūnas.

SIŲSKITE PINIGUS 
I USSR per 

GRAMERCY— Dept H 
741 BrtKid St_ patalpa 925 

NEWARK, N. J.
NY Telefonas MU 9-0598 

Specialistai nuo 1947 
Turi Banku Departamento 

leidimą ir apsidraudę
MINDYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkiu 
Informacijų.

jautis. žindomas kūdikis žais ant ug
nies urvo ir nuiunkintasis kiš savo 
ranką į bazilisko drevę. Jie nekenks 
ir neužmuš visame mano šventajame 
kalne, nes žemė pasidarė pilna paži
nime Viešpaties, tai-> kaip vanduo už
dengia jūros dugną.” Iza. 11 :B-9.

< Bus daugiau)
.Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

L. R S. A 212 E. trd Street 
SPRING VALLEY. ILL.

....... ., a . Tikėsime, kad naujasisŠio didžiulio pastatymo viršininkas a aIvs Iici.nei v s 1 s . I.,— ** I*. c zemesi mūsų smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas, (nese
niai davęs pasisekusį kon
certą Jordan Hali salėje), 
su savo choreliu lietuviu ka
taliku bažnyčioje, 432 Win- 
dsos St., Cembridge, Mass. 
Turėdamas sūnų Vytenį pui
kų vargonininką, jis tikisi 
išgauti didelio orkestro įspū
di.

Bostono ir apylinkių žy
mūs lietuviu solistai mielai 
sutiko atlikti solines parti
jas. Tai Daiva Mongirdaitė. 
neseniai baigusi muzikos 
studijas ir iau spėjusi užka
riauti daugelio lietuviu kolo
nijų simpatijas: Stasė Dau
gėlienė. ilgai buvusi neatski
riama Prudencijos Bičkienės 
dueto bendrininkė, dabar 
žymioji mūsų solistė, pagili
nusi savo studijas Manches- 
terio. N. H., konservatorijoj, 
savo balso natobulinime pa
dariusi milžiniškos pažan
gos : Stasvs Liepas, Vilniaus 
operos solistas, kuris nepa
prastu kniopštumu ir sąži
ningumu išstudijuoja savo 

įdainuojamus dalykus iki

jos aparatą nuo netikusių 
tarnautojų ir tinkamiau pa
ruoš visus tarnautojus jų pa
reigoms.

Komp. Juliaus Gaidelio 
mokinių koncertas

kio politika, po suvarvmo 
valstiečiu i kolchozus, pakai- Į mažiausių menišku smulk- 
bėsime kitą kartą. įmenu, kuriuos perduoda su

►
►
a-
t *•
►

ą. j. 44,4.4A4 4-4.444.4.44^-

Praėjusį sekmadienį Tau
tinės S-gos namų salėje įvy
ko kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio mokinių koncertas. 
Tai buvo čia pirmas toks 
jaunųjų pajėgų pasirodym- 
mas, sutraukęs pilnutėlę sa
lę tėvų, vaikų ir svečių, atė
jusių pasiklausyti mažųjų 
menininkų.

Prieš koncerto pradžią 
komp. J. Gaidelis tarė trum
pą žodį. ragindamas tėvus 
nepagailėti savo vaikams ne 
tiktai mokslo, bet ir meno 
pažinimo, nes tik pilnutinis 
auklėjimas suformuoja tikrą 
inteligentišką žmogų.

Koncerto programą atliko 
didelis būrys jaunuolių — 
mergaičių ir berniukų —nuo Į 
pačių mažiausiųjų iki stu-į 
dento amžiaus, vieni muzi-j 
kos meno bandymus tik ne
seniai pradėję, kiti jau toli 
pažengę, sugebą įveikti ir

Vedybos

Pn^smile vvras vedvbu tikslu nori 
ensinažinti su me—ina n»ha našle. 
Tur’as nesvarbu. I Sis šąli »*wka« 

rieš > nasantinl kn«-». Rašykite:
E No. Gart'ie'a Avė.

Voltere v Park. Calif. 117

DĖMESIO LIETUVIAMS

Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi
mas šventraščio. 1-as tomas, 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
yra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybe. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik $1.

Kita knyga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 
tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės viršeliais, 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu :

L. IL S. A. 212 E. 3rd St, Spring Valley. III.
^eeeoeeeeeooooeeaooeoaooott

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram Hetuviftkaa daroui, aualčjs 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe tr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IF’ 110.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dettantlat 

tr dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atal-
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITDUML 
apd’-auria duoda pašalpos iki $326 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* Ik? 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
tl SLA kuopuose. kunos yra visose žymesnėse Hetuvtą ko
lonijose ir SLA Centre- Kabykite tokio adresu:

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

S. V. visu gyvumu bei pergyveni-J sudėtingus kūrinius. Kone



Puslapis aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 15, Balandžio 11, 1962

Pabaltiečių koncertas Komunistinė propaganda 
—i-------  bažnytinėj salėj

Paskutinysis šios serijos; -----------
koncertas Įvyks penktadie-! Šv. Petro parapijos biule- 
nj, balandžio 13 d. 8:30 vai. tenyje balandžio 1 d. rašo- 
vakare Jordanu Hali patai- ma:

•'Kaip išaiškinti bažnytiniu 
lietuvių lengvapėdiškumas, ku
rie bažnytinėse salėse rodo neva 
Lietuvoje gamintus paveikslus, 
'lai pasityčiojimas iš baisiausios 
vergijos Lietuvoje, iš jos žiau- 
rausių ir mirtingų kančių. Tai 
geriausia ir pigiausia komunistų 
naudai propaganda.”

pose.
Koncerto programą atliks 

estų smuikininkė Celia Au
mere. \ iena iš pajėgiausiųjų 
estų smuikininkių.

( elia Aumere savo mir/i- 
kir.es studijas pradėjo būda
ma pet!kerių metų. Baigusi 
Estijos valstybinę konserva
toriją, sovietams okupavus 
Estiją, ji pasitraukė i Švedi
ją i* gavusi Švedijos kara
liaus stipendiją, toliau gilino 
savo studijas Švedijoje.

Celio Aumere turėję eilę 
koncertų Londone* Briusely
je. Vienoje, Hamburge. Os
le, Kopenhagoje, Stockhol- 
me ir kituose Europos mies
tuose. Visur susilaukė šilto 
publikos priėmimo ir labai 
gero muzikos kritikų Įver
tinimo.

Dabartiniu metu Celia 
Aumere gyvena Šveicarijoje 
ir dėsto smuiko pamokas 
Lucerno Muzikos Konserva
toriuj.

Akomponiatore yra pak
viesta Dagmas Koker, kuri 
irgi turėjo eilę savo piano 
rečitalių Latvijoje. Estijoje, 
Anglijoje, Vokietijoje, Ka
nadoje ir Amerikoje.

Bostono ir apylinkės lietu
viai prašomi nepraleisti to-' 
kios retos progos.

Biletus bus gailina gauti 
prie Įėjimo. Studentams bi
leto kaina tik vienas dole
ris. kitiems $2.75 ir $1.80.

Susirenka Dorchesterio 
Moterų Klubas

Tikrai Įdomus klausimas. 
Parapijos biuletenis taip ra
šo po to, kai šv. Petro para
pijos bažnytinėje salėje bu
vo parodytas ateitininkės 
suktas filmas Lietuvoje, to 
filmo rodymą organizavo 
ateitininkų sendraugių orga
nizacija, pelnas buvo skirtas 
Putnamo vienuolėms, o pats 
klebonas F. Virmauskis 
prieš filmo rodymą pasakė 
kalbą ir visą tą reikalą pa
laimino. . .

Filmas buvo rodomas ko
vo 25 d., 5 dienas prieš 
biuletenyje paskelbtą “baž
nytinių lengvapėdiškumą,” 
arba leidimą bažnytinėse sa
lėse rodyti komunistinę pro-

•TĖVIŠKĖS GARSŲ“ VAKARAS

Romo Bričkaus fotografija
Bostono Moterų Trio. vad. komp. Juliau^ (laidelio, ir 

Daiva Mongirdailė atliks meninę programą Lapi
nų rengiamame šokių ir dainų vakare Velykų dieną
Lietuvių Piliečių l)r-jos auditorijoje, 36<s Broadvvay, 
South Bostone, šokiams gros ”The Contincntals“ or
kestras. Įžanga $2.50; pradžia 6:30 vai. vak.

Draugai užpuolė 
V. Sirutavičių

Sveikino adv. A. Shallna

Lietuvos gailies konsulas 
Jau buvo Keleivy rašyta, adv. Anthony Shallna at- 

.ad inž. Vladas Sirutavičius siuntė sveikinimų iš Scran- 
baiandžio 5 tl. mini savo tono, Pa., kur jis prieš pir- 
tinžiaus 85 m. sukakti. Tos mąji pasaulinį karą baigė 
dienos vakare i jo butą štai- Central High School. Jis jau 

a L i veržė buiys jo draugų, vėl grįžo i Bostoną, 
vienminčių, kurie norėjo su
kaktuvininkui gyvu žodžiu 
išreikšti savo nuoširdžius lin
kėjimus. Nei jis, nei jo šeima 
okio užpuolimo nesitikėjo,
<o Įsiveržėliai ir norėjo, nes 
ie su savim turėjo ir savo 
retas šeimininkes. Todėl 
lieko neti ūko, ko Įsiveržėliai 
:eturėjo, tą įado pavyzdin
es namu šeimininkės viliu-

,cs atsargu sandėlv.
* 1Kelios valandos pralėkė :*

.biems maloniai besikal
bant. Sukaktuvininkas savo 
žody pasakė, kad jis ir šian
dien daugiau žiūri Į ateitį, | 
o • Į praeiti, kaip darė ir 
daug daug metų atgal.

Tą pati vakarą sukaktu v i

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
1980 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
,uo. iš-iuviiiėja, dnlia monogramas, 
iirba žirkavoaes ir t. t., u t. t. 

Originale su penkių metų garantija 
?25 uz viską ga'inia moKeti po »1.2Ū

per savaitę 
IIA

Sandarietės mini 25 
sukakti

ši ketvirtadienį, bąlan
ti žio 12 d. 8 vai. vakare So.

GERA l’KOt. \
sig; li i.am. s ir bizni, namas 2 šei

mų po 1 kambariu- ir dvi krautuvės.
,i>n < Mu e Savininkai užlaiko biznį 

per daug metų, Hardwai<* šlurs l'u.- 
. •amai ir biznis už $10.500. 

Kreipkitės pas
P. Yurgelun 

15 Aierton Street,
Brockton, Mass. <16

BARIU ODOM AS N AMAS
l'i-n iu kambarių, vienos šeimos, a- 

liejaus šildymas, puikus kiemas vo 
ma bailu plytų, arti šv. Petro baž 
nyėios, kaina ?5.0O0. Kreiptis te
lefonu: AN 8-2-’J0-J.

BUTAS NUOMĄ.!

5 kambarių butas Koxbury pirmauta 
inkste, aliejaus naujas šildymas, su 
visais patogumais, parku.
Skambinti bet kada TA 5-J179. Na
rna galima ir nupirkti prieinama 

<11

PARDUODAMI VELYKŲ 
MARGUČIAI

liir.ko sveikinti buvo atwku-lMar,-i"ti Velykų kiaušiniai parduo-
. . . . . T .. . darni visa laika Silver (are užeigoje,

si ir Lietuvių Inžinierių ir ~ ~
Architektų S-gos valdyba.

ooz AV. Broadway. So. Bostone. Bu.-. 
atduodamž iki Atvelykio. <17

.Mat. sukaktuvininkas yra ne 
įtik inžinierius, bet ir sky
riaus garbės narys.

Turiningais laiškais jį 
.-velkino Lietuvos Socialde
mokratų S-gos Centro Ko
mitetas, dr. Vanda Sruogie- 

i nė. prof. Ignas Končius, St.
metų ' Lietuviai šoks N. Anglijos Kairys ir kiti.

šventėje
Balfo koncertas

sandaros Moterų Klubas jau metai, kai kas-
pagandą! Kai kam čia tik- šį sekmadieni, balandžio 15 met rengiama Naujosios A n- Balfo skyrius gegužės 6 d. 
ras galvosūkis, bet tai šauk- d-, Sandaros salėj rengia ojįjos šventė—Folk Festival, So* Boston Aukšt. mokyklos 

programoje dalyvau- salėje i 1 homastas po pietų.

Skautų akademikų 
susirinkimas

idomų banketą klubo 25 me-* £
tų sukakčiai atžymėti.

kurios
ja daug tautų. Šiemet tokia giamo

Park) ren- 
koncerto programą

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

I
Klubas įsteigtas 1937 m. šventė, 18-oji iš eilės, bus at-Melrose simfoninis or 

balandžio 8 d.< Jo pjimoji einanti savaitgalį Bridgevva- kęsti as ir N. Anglijos bale- j 
tas. Diiiguoja Jeronimas 1

Bay Vieiv Reali y Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public*
Antanas JUKNEVIČIUS » 

Bronius MIKONIS
LICENSED BKOKEKS

sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir dtau- 
I žia n t ienas namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
.tęs. A V 8-4144 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti l'pham’s Corner 

Dorchester, MasoPeter Maksvytis
Carpenter & Builder

į 925 E. Fourth SL •
Į So. Boston
J Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- 

... . ; ko ir viduje, gyvenamų namų ir
Lt neitame numeiyr Kitas ’ J biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

narys pastebėjo, kad Laisvės! J visados iki 9 va’
N r. 25 -Jaunutis, pamelavo, į i

„i
$150 auka buvo Klaipėdos ten j e.

Są- pabėgtuains nuo Hitlerio, Toj= šventėj kasrnct daly

vaudavo ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamas Tautinių Šo
kiu Sambūris. Dalyvaus ir 
šiemet, būtent balandžio 1 1 
dieną. Popiet savo sugebėji
mus rodvs mažieji, o vakare

Akademinio Skautu są , .
jūilžio susirinkime balan- ku," b„uv“ 1*> In
džio 15 d. 5 vai. vak. kvies- sul? ' llnl“us k,ast0

, .it nukertėjusiems lietuviamstas prelegentas dr. Juozas , , , , • c._
... J , t i • klubas auKoio $130, stambumus vadovaus diskusi-
nim pašnekesiui "Kartusis

K - < in <L*JAU* 1 : .11W .

Buvusi klaida

biomis aukomis jis parėmė 
. . Lietuvos -Misiją, dr. J. Šliū-

dialogas lap1® po paminklo pastatymą, dos- 
ambicijas ir njaį aukoj0 L. Tarvbai 

atsakomybę). Vieta: stu- Tėvynės Mylėtojų Dr-jai.

kartų 
nosios kaitos

Bostono Lietuvių Piliečių dentų skautų kavinė O. Ivaš- Balfui ir kitiems lietuvių 
Draugijos patalpose bus kienės namuose. svarbiems reikalams.
Dorchesterio Lietuvių Mote- Kviečiami ASS nariai. Antrojo pasaulinio karo 

Klubo susirinkimas. Vi-Bostono skautų vadovybė, metu klubasrų
sos nares kviečiamos 
vauti.

dalv-tyresnieji skautai ir 
vyčiau

skautai

Minės SLA deimantinę 
sukaktį

M Michelsonienė 
New Yorke

SLA Naujosios Anglijo 
Auskritis gegužės 27 d. 4 va 
landą popiet So. Bostono L. Vykdomosios Taiybos rinki

s Margareta Michelsonienė
išvvko i New Yorką SLA valios

Piliečių Draugijos salėj ren
gia banketą Susivienijimo 
deimantinei sukakčiai atžy
mėti. Bus Įdomi programa.

Rengėjai kviečia kuopas 
iš anksto užsisakyti stalus— 
prie vieno stalo yra 10 vietų. 
Bil.‘tu kaina asmeniui $2.50.

mų balsų skaičiuoti.

Inžinierių susirinkimas

raš\ damas- kad So. Bostono J ’ 
vyresnieji. Viso labo jų ten r pjijeeiu Dr-ja per praeitus 
šoks per 50. metus išdalijo $9,770.59 au

kų. Laisvės Nr. 27 pats Jau
nutis pataiso — ta suma iš-i į 

'dalinta per 4 metus, o ne
J. Kačinskas diriguos 

Chicagoje

pasiuntė daug Šį rudeni, lapkričio 22-24 Per ^>61 m. 
siuntinių Vokietijoje atsidū- dienomis Chicagoje bus Lie- -; 
rusiems lietuviams. Klubas tuvių Kultūros Kongresas,; kabinkime draugus, kai- 

jauėiasi savo paskirtį atlie- kurio metu bus ir simfoninis mynus ir pažįstamus užsisa 
kas, todėl tikisi, kad ir į jo koncertas. Jam diriguoti pa- , . , . . . „ .
veiklos 25 metų sukaktuvinį kviestas komp. Jeronimas ytl Neleivj. Kaina 
banketą daug kas atsilankys. Kačinskas. tams penki doleriai.

Klubas kviečia visus geros .------------------------- ________________________ _____________
šio sekma

dienio popietę praleisti su 
sandarietėmis Sandaros sa
lėje (124 F St.j. Pradžia 
5 vai. vakaro.

E. Keslerienė

Telefonas AN 8-3630

lietuvius SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAV1 MAS

.1

-i

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- 

• giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
J Charles ir Peter Kislauskai 
{Garantuojame gerą darbą

Apsidrausk

Balandžio 14 d. inž. K. 
Barūno bute bus L. Inžinie
rių ir Architektų S-gos Bos
tono skyriaus susirinkimas.

•2L III A M JKI'-.NG i \S i Z 
Si l? lALINt KAINĄ

Trans--Atlantic TraveI Service

Jei jiisti senas aliejaus burneris 
eikioja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
10', kum išlaidu įtaisant nau ją 
1962 garsius markės Gun Type 
P»wer Eurncr'j. Tunj pašaukit!

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲt *
{ Draudžiame nuo polio, viso-
{kių kitokių ligų ir nuo nelai-J* mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
{Visais insurance reikalais 
i kreiptis:
• BRONIS KONTRIM
{ Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Pagerbė B. Kapočienę Į

Amerikos Legiono Da- i 
riaus Posto motėm skyrius, I 
įvertindamas buvusios skvr. Iz •
pirmininkės p. Blanche Ka- 1 

J počienės nenuilstantį veik- 1 
• luma, balandžio 1 diena bu- •

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- vo surengęs jai pagerbimo 
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- vakarą. Į kuri susirinko tiek 
tus Į visas valstybes. dau£ publikos, kad nesutilpo

To»e Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Inc.

Į legionierių salę. Nors oras J 
buvo prastas, bet svečių pri- j 

įvažiavo ir iš kitų kolonijų. Į

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St-, Dorchester, Mass.

GEneva 6-1201
Vakaras prasidėjo banke

tu. Lietuviški valgiai buvo
gerai pagaminti, ir stalai 
buvo gausiai jais apkrauti. J 
Vakarą vedė B. Boardma- 2 
nienė. '«A

Pabaigoje prasidėjo kal
bos. sveikinimai ir dovanos.

399 West Rrondwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Iš nauju rūhn. avalynės, medžiazų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tu saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. Kalbėjo adv. Z. Šalnienė, M. 
pranešime Jums. kiek kainuota persiuntimas. , , . " _ ” , » 5* "

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

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

IŠTAIG A LIETITTMKA. KRElPKITftS LIETITV1AK Al
Visi siuntėjai isitikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. . .
Siunčiame su INTURISTO iealioįimais. nas. gėles 11 S\ ClklllimUS, B. a

Siuntiniai priimami kasdien nno S iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo t- .. . -----,, , •

Michelsonienė, d-ras A. Ka
počius, K. Namaksiene ir 
kiti. K. Merkys sveikino p. 
Kapočienę šachmatininkų 
vardu. Dėkodama už dova-

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydyt**** ir Chirurgo"
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAV 

SOUTH BOSTON. MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
Sųuth Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

į i Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, s 
Lipdau popierius ir taisauĮ

f viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpesti n jttai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

II ŪMUI UUUU.

• ryta iki 7 v«L vak. ir Mtadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta. jKapocienė susijaudino iki r ^uo pyto j^j g va|. išskyrus šventadienius ir sekm.
Tinti as- jonas aiw»»»<»ni>* usnių. toooooooooooooooooooeooecoBcoccoscz

Charles J. Kay
LIETUVI9

Plumhinr—Heatinc—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti 1275

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET! 

DORCHESTER 25. MASS.

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savininkaa N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




