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Derybos dėl Berlyno Bus 
Tęsiamos Washingtone

Šią Savaitę Bus Aiškinamasi Su Sovietų Rusijos Ambasa
dorium, Kaip Spręsti Berlyno Klausimą; Amerika 

Paruošė Pasiūlymus, Kuriuos Pranešė Ir Vak.
Vokietijai; Iš Ten Pasiūlymai Pateko Į 

Spaudą.

šią savaitę Washingtone Vakarų valstybių karių skai- 
atsinaujina deiybos tarp A- čių Berlyno mieste, kar vo- 
merikos ii Sovietų Sąjungos kiečiams irgi kelia susirūpi- 
dėl Berlyno klausimo spren- nimo. Ne pirmą kartą nuo- 
dimo. Amerikos vyriausybė monės tarp Vokietijos ir A- 
paiuošė eilę pasiūlymų Ber- merikos pasidalija, bet šį 
lyno ginčui užbaigti. Pasiū- kaitą tas tik ryškiai pasiro- 
lymams pritarė ir Anglija, dė.
bet vakarinė Vokietija ir --------------------------
Prancūzija norėjo griežtes- Kubos Cukraus
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KUR JAUSMAI VISAI ATBUKO

Tai vaizdas iš Alžerijos. Slaptosios arm'jos nušautas žmogus guli gatvėje, bet Į 
ji niekas dėmesio nekreipia. Vienas praeitis ramiai dega cigaretę, kitas eina pro 
sali. Slaptosios armijos gengsteriai šaudo ž Otone . kaip kiškius.

nio nusistatymo. Iš vokiečių 
tie pasiūlymai pateko į vo
kiečių spaudą, noi’s Bonnos 
vyriausybė tvirtina, kad

Derlius Pavojuje?
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Prezidento Remiami Įstatymai 
Gal Lengviau Praeis

Prezidento Laimėjimas Ginčo Su Plieno Pramone Pakėlė
Jo Frestižą; Kongrese Daugiau Palankumo Tokiems 

įstatymams Kaip Senelių Gydymas, Mokesčių 
Pertvarkymui, Muitų Politikos Keitimui,

Naujos Žemės Ckio Politikos Nusta - 
tymui Ir Pan.

Prezidento "jėgų bandy
mas“ su plieno pramone per-

Trauksis iš Berlyno\&Ą&™*
______ • no prezidento įtaką krašto

Generolas L. D. Clay, i viduJe ir kongrese. Senato 
prezidento asmeninis atsto-' vlena komisija jau pradeda 
vas vakariniame Berlyne, tyrinėti plieno pramonę, ji

Generolas Clay

greitu laiku pasitrauks iš tų 
areigų ir grįš į Ameriką. Jo 

•įeitas pasitraukimas sukė
lė kalbų, kad vakarinio Ber-

nori išaiškinti, kaip vienos 
didelės bendrovės apsi
sprendimas kelti kainas pa
skatino kitas plieno bendro-

Kuboje dabar pats įkars-
spauda’ kažkokiais aplinki- ^-™lųb "“larbas nii““ Alžerijoj ir Arabai Plieno Kainos Dar Milovan Džilas ■ 
niais keliais sužinojusi apie uatuas
tuos pasiūlymus. kaip turėtų eiti. Sabotažnin-

Washingtone spėliojama, kai daug cukrinių nendrių Ąižpriioi no karo Daliau t> - . .nor
ca<l vokiečiai Kai nėra labai lauk1 derlių su- K,,Af“ “y?1** ke.llos,d‘- , Jugoslavijos d.ktatura vis kos

lyno ”dylas“ su rusais greit ves taip pat kelti kainas ir 
bus sutartas. !tiek Pat’ kaiP ir didžioji U.

Griebiasi Teroro Lieka Nepakeistos Laikomas Kalėjime,^
Generolas Clay kelias die-’ S. Steel bendrovė.

to miesto vadus, kad Ameri-' 
pasiiyžimas ginti vaka- 

nuo komunistų
ir paleido i spauda žinias *>• Ir nendrių derlius esąs ne dojo terorą kovoje pnes de paskelbusios, kad jos pake- miausią lito bendradarbį {^(Senerolas"^^- b^Ber- 
aoie uo BeAmerika v £ koks. Dėl tų priežasčių Ku- Ga“llc ** ln!nkus ,lr P"6? lia plieno kainą apie 6 do- Milovan, Džilas, kuris kalti- ku?j la ką 
X tų p^fliymų laikyk bos vyriaulybė bauk^i, ^\datar/,arabal lenis tonai. ftieš plieno namas, kad savo naujoje "" *

ir aiškinsis su rusais dėl ju kad šių metų cukrinių nend-! guebiasi teioio. Balandžio kajnų kėlimą tuoj kilo daug knygoje Pasikalbėjimai su
priimtinumo rusams. Svar- ’ių derlius bus menkas ir d- jauni prancūzai protestų. Prezidentas ir jo Stalinu” rašąs apie dalykus,
* * w ‘ - - t ' KlIVA Q1115) 1 K V t.l x41lt.O—____ •_____1_- __.♦_? • /Troli rx Lr rv »*» lr ♦ i ęJU^OSlcl“

kad vokiečiai gal nėra labai JauKli pauega " ”‘->■■0. su- .„an‘ū.u "slaptosios □ , .‘J . J"’ a -'ugosiav jos uiaiaiuia vis kos ()asil.vžin
patenkinu naujaisiais Ame- naikina. Laukuose trūksta dėlės plieno liejimo bendro- dar laiko kalėjime buvusi rjnį Ber|vna
rikos pasiūlvmais, todėl gal darbininkų nendrėms kirs- . °‘«anl^'-|a "a“ ves buvo nutarusios ir jau sakes viceprezidentą arti-; jkėsinimų

ĮSTATYMŲ leidėjai 
SU REKORDAIS

Massachusetts legislatūro-

lvno miesto dalimi, o šalia grindinė Kubos eksporto sun_ suzeistas Pelllals- riausybė rengėsi net kelti priežastis esanti ta, kad Ma- N Anglijos kriminalizmo 
to numatoma susitarti ne- prekė ir cukraus gamyba: Prancūzai teroristai savo bylą plieno pramonės vado- skvos vyriausybė prote>ta\o( tyrinėjimo komisijos sekre- 
duoti atominių ginklu ki- yra kelis metus pinnyn už- kruviną darbą tęsia, ir kas- Vams už susibaudimą kelti pnes knygos skelbimą, nes torjaus pranešimą, yra 8 
toms valstybėms (Vokieti- statyta rusams už jų prista- dĮen P° keliasdešimt žmo- kainas. Maskva baukštosi, jog Dzi-
jai, Kinijai), NATO ir Var- tomas prekes

arešto

šuvos sutarties valstybės pa- įrengimus, 
sižadėtų ar pasirašytų ne
puolimo sutartį ar ką nois 
panašaus, o .Maskva pasiža
dėtų neliesti Vakaių valsty
bių pozicijų Berlyne, ryti

žmonės su kriminaliniais re
kordais, iš jų 5 už sukčiavi
mus, o kiti už panašius pasi
žymėjimus. D. Strong vardų 
neminėjo, bet jis sakosi esąs

oacnn; nuiiiu („vncuiiKj, uu.u , , , , , tikras, kad ir daugiau įsta-
Ghanos pramonės minis- nerolą Jouhaud už vadova- įj. S. Steel korporacija. Ta vedeJ^ ?uvo nuvy- tymų leidėjų gali turėti re-

terio Krobo Edusei žmonaivimą "slaptosios armijos bendrovė buvo paskutinė, ęsJ JHg?,avllą .ir.™.reJ.° su kordus, nes jis patikrino tik

ir pramones nių žūsta ar yra sužeidžia- las atidengia nemalonių da-Po trijų dienų ginčų plie- |ykų apjc Sovietų Rusijos
Paryžiuje kariškas teis- kajna°'akėlirn3Atkaukė" užsieni1 Pol>tiką karo metu.

AUKSINĖ LOVA mas buX®i P^ncū- Vndrovė kuri pa- . Džlla^ knJga Ų3 Pa™°®"
zų oro pajėgų vi,Simuku ge- skeIbžJkaimĮ pakžlimą, buPv0 ,?.Paudal. Vorke-

MHĮ —-------- ----------- . . * .. . ucuuiuiv mu v v paon. u kil K, it. TYžilacu ičeiaičlrinti ar j.m .1*0 v.
nei Vokietijai būtų pripa- Marija atvyko į Londoną, organizacijai Alžerijoj mir-kainų pakėlimą pereitą I . , - .- , ■■ ’ i keliolikos teismų archyvus,
žintos tam tikros teisės tarp- Vienos krautuvės lange ji ti po giljotina. Ta mirties penktadienį atšaukė. Dvi \ ? ar a
tautinėj susisiekimo kelių pamatė "auksinę lovą“ ir sprendimą gali pakeisti tik gamyklos. Inland ir Kaiser, cioviinc
priežiūroj ir t.t. t tuojau pat ją nupirko už prezidentas de Gaulle.

Dar nėra žinoma, ar $8,400. Apie auksu išpuoštą
Maskvos ambasadorius Wa- žmonos lovą išgirdo vyras Kuba JūU Paleido 
shingtone turi teisę derėtis Ghanoje, tuoj viską mete ir 
dėl Berlyno klausimo spren- atvyko į Londoną pasikalbė- 
dimo. Išaiškinus tą klausi-'tisu žmona dėl iškaštingos 
mą, būtų einama prie pla- l°v°s pirkimo.
tesnių derybų. Paskutiniu Kaip ministerio žmona iš

n “ knygą leisti, bet ar jis ką 
V1 sutarė su autorių ir su Jugo- 

. . ..... . slavijos valdžia, dar nėra
\ įsai atsisakė plieno kainas žinoma. Leidėjas po kelių 
kelti. Tų dviejų bendrovių dienų gj-įg j Ameriką, 
atsisakvmas kainas kelti ir __________________

Dėl panašaus kaltinimo 
vienas legislatūros narys,

Vyriausybės santykiai su 
pramonės vadovais, po plie
no vadų pralaimėjimo, dar 
nėra paaiškėję. Bet kongre
se prezidento įtaka neabe
jotinai pakilo, ir laukiama, 
kad tokie įstatymai, kaip se
nų žmonių gydymas iš se
natvės pensijų fondų, nau
jos žemės ūkio politikos nu
statymas, muitų politikos 
keitimas ir naujas mokesčių 
įstatymas lengviau praeis. 
Bent taip informuoja kong
reso žinovai.

Amerikos spaudoje po 
pereitos savaitės audros dėl 
plieno kainų nemažai spė
liojama dėl vyriausybės toli
mesnių santykių su stambio
jo biznio vadovais. — bus 
kova, ar bus susitaikinta?

Apie plieno kainų kėlimą 
ir vėl nuleidimą plačiau yra 
rašoma laikraščio antrame 
puslapyje.

v iv ličio įcticiaiui uo naiyo. •• ruy •
Chadwick, gavo papeikimą, PrttnCUZIJtt Tliri
o dabar panašūs kaltinimai 
ir vėl iškyla.

Nauji kaltinimai labai su- 
'• įdomino ir publiką ir legis-

Pirmus Belaisvius suardė Plien° pramonės vie- [)ar įfjy Marįnu
_______ ningą frontą. ..............įskelti V įeiname latru os narius.Pereitą savaitę Kubos vy

riausybė paleido 60 karo be-
laiku* rusai nebesmarkauja sprendė auksinės lovos klau- laisvi0’ kurie buvo paimti y 
dėl Berlyno ir nebedaro simą, spauda negalėjo suži- J nelaisvę pnes metus laiko, 
kliūčių oro susisiekimui. Iš noti, nes nei ministeris, nei kai politiniai emigrantai su 
to sjiejama kad Chruščiovas jo žmona sakosi apie tokią Amenkos pagalba bandė jsi- 
gal ir sutiks tą skaudulį iš lovą nieko nežiną... veržti į Kubą. Paleisti ligo-
Vakarų-Rytų santykių paša-______ ?____________
linti. Bet tai yra tik spėji
mas, nes Chruščiovas gali ir 
vėl prabilti karingai ir visą 
reikalą sujaukti.

Amerikos numatyti pasiū
lymai rusams Vokietijoj ke
lia daugiausia abejonių. Ne- 
agresijos pareiškimai iš NA
TO ir Varšuvos sutarties 
valstybių pusės būtų netie
sioginis pripažinimas Odros 
-Nysos sienos tarp Vokieti
jos ir Lenkijos; įtraukimas 
lytinės Vokietijos į tarptau
tinę susisiekimo kelio tarp 
Berlyno ir Vak. Vokietijos 
priežiūrą būtų lyg ir pripa
žinimas rytinės Vokietijos. 
Vokiečiai turi ir daugiau a- 
bejonių dėl Amerikos pa-; 
siūlymų. Kalbama, kad A-l 
merika sutiktu sumažinti

DIKTATORIUS TITO

niai ir sužeisti belaisviai, ku 
kie negali dirbti. Bet ir jie 
paleisti už pinigus, tik pini
gai bus sumokėti vėliau. Sa
ko. Fidel Castro pardavė 
belaisvius "kreditan“, bet 
kas ir kada už juos užmo
kės, dar nėra žinoma.

Belaisvių paleidimu rūpi
nosi belaisvių šeimų komi
tetas, kuris buvo pasiuntęs 
delegatus į Kubą derėtis su 
Castro valdžia.

CHRUSČIOV 68 METŲ

ŽMONIŲ PIRKLYS

Kabos diktatorių* Fidel 
("astro parduoda žmones, 
kaip anų laiku ver^ų savi
ninkai. Jis 1.179 invazijos 
belaisvius, nuteistus kalėti, 
siūlo atsiimti už 62 milionus 
doleriu.

Balandžio 15 d. 400 Ame
rikos marinų su helikopte
riais buvo iškelti [lietiniame 
Vietname, kur jie padės 
Vietnamo kariams kautis, 
prieš komunistų partizanus. 
Marinai buvo iškelti iš vieno 
karo laivo.

Amerika vis daugiau įsi 
traukia į Vietnamo karą Į 
prieš komunistinius partiza
nus, kurie iš šiaurinio Viet
namo atvyksta vis dides
niais būriais kovoti prieš 
pietinio Vietnamo vyriausy
bę. Šiuo tarpu jau apie 6,000 
amerikiečių veikia Vietna
me, kaip kariški instrukto
riai, helikopterių vairuoto
jai, patarėjai ir panašiose 
pareigose.

VĖL KALĖJIME

Tai Milovan Džilas. buvęs 
Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito dešinioji ranka, bet vė
liau už Tito valdžios kritiką 
kalintas, išleistas į laisvę, 
n dabar vėl suimtas už para
šymą naujos knygos apie 
pasimatymus su Stalinu. Ta 
knyga leidžiama Amerikoj.

Naują Vyriausybę
Po to kai prancūzai bal

savimu pritarė prezidento 
de Gaulle pasirašytai karo 
paliaubų sutarčiai su Alže
rijos arabais, prezidentas de 
Gaulle pertvakė Prancūzijos 
vyriausybę. Ministerių pir
mininkas Debrė su visu ka
binetu pasitraukė, o į jo vie
tą de Gaulle paskyrė naują 
ministerių pirmininką Geor
gės Pompodou, bankininką, 
buvusį mokytoją ir rašytoją.

Naujas ministerių pirmi
ninkas sudarė vyriausybę, į 
kurią įėjo svarbesnieji buvu
sios vyriausybės nariai.

_________________
KAUTYNĖS VIETNAME

Jugoslavijos diktatorius, savo 
buvusį gerą kovą draugą Mi-
lovaną Džilą vėl pasodinęs į Į mių. Kalbos apie Chruščio- 
kalėjimą.

Sovietų S-gos ministeris Visiems ‘Keleivio’ skaitytojams, platinto- 
pirmininkas N. S. Chrusčiov 
antradienį, balandžio 17 d., 
mini savo 68 metų sukaktį.
Ta proga nebus jokių iškil-

vo ligą nepasitvirtina.

jams, rėmėjams ir bendradarbiams linki
me linksmų ir malonių Velykų,

Keleivio' leidėjai ir redakcija

Sekmadienį, balandžio 15 
d. Vietnamo kariuomenė su
sikirtime su komunistų par
tizanais nušovė 60 komunis
tų. Kariuomenė turėjo 21 
kareivį užmuštų.. Kautynės 
vyko Ving Binh provincijoj, 

j Susišaudymai su partizanais 
Vietname dabar įvyksta be
veik kasdieną. Iš abiejų pu
sių dabar rodoma daugiau 
iniciatyvos.
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tas, kad mano tautos gyvųjų jė
gų išsaugojimas, jos nuolatinis 
žengimas į gerovę, taikus sam
būvis ir tam reikalingos garan
tijos užtikrintos.”

Tai ir visos V. Munterio 
išvados iš ilgu prisiminimų

Kova dėl kainų
Pereitą savaitę Amerikoje turėjome progos stebėti i 

nekasdieninį įvykį—kovą tarp prezidento ir sunkiosios 
pramonės—plieno valdovų—dėl plienu kainų nustatymo. į

Neseniai vyriausybė džiaugėsi, kad plieno pramonėj 
darbininkai ir darbdaviai susitarė dėl nau jus darbu su
tarties, kuri esanti “neinfliacinė,” arba toki. kuri neska
tins darbdavių kelti plieno kainas. Taip vyriausyė manė.
Bet plieno magnatai manė kitaip. Pereitą antradieni L. S.
Steel korporacija pranešė prezidentui Kennedy, kad ji nu- 
Steel korporacija pranešė prezidentui Kennedv, ka dji nu
tarusi pakelti plieno kainas maždaug $6 tonai (apie 3 
centus svarui) ir sakė, kad apie tai jau esą pranešta ir 
spaudai. Tuoj po V. S. Steel korporacijos dar sesios stam
bios plieno gaminimo bendrovės paskelbė, kad ir jus ke
lia plieno kainą, irgi po 6 dolerius tonai. Plieno pramonės 
vadovai tuoj išaiškino, kad plieno kaina pakeliama tam. 
kad pramonė galėtų padidinti savo peb os ir atsigriebti 
už padidėjusias gamybos išlaidas, o dalesni pelnai esą rei
kalingi gamybos priemonėms gerinti. . .

Plieno pramonės vadovų aiškinimas neįtikino vyriau
sybės ir neįtikino publikos. Prezidentas Kennedy trečia
dienį viešai apkaltino plieno pramonės vadus nesiskai 
tymu su nacionaliniais interesais. Pi
kad gyvename įtempimo laiką, daug

ra pašaukta aktingon tarnybon, mūsų jau:.i vyrai žū- 
Vietname, bet plieno pramonės vadovai tokiu laiku 

;rūpino savo pelnais ir neatsižvelgdami i nacionalinius 
resus kelia kainas ir didina infliacijos pavoju.
Prezidento pareiškimas, padarytas pasikalbėjime su

spaudos atstovais, buvo pakartotas per radiją ir televiziją, 
kad visas kraštas būtų painformuotas apie vyriaus;, bes
pažibas. Salia to. vyriausybė tuoj ėmėsi Įvairių priėmę- ^liuln) mainymas! , . . vos bėra 29%! sniu. vis atsižiūrėdamas .
nų, kad priverstų pl.eno pramones vadovus atsaukt, ka.- 0 kad Bimba ir Mizara . ne verrijž Latvių ir kitų Pabaltijo' įtakingų dvarininkų nusisė
nų pakėlimą. Buvo daromas spaudimas i dar nepakėlusias vra geri kailiuku mainvtoiu; J xe,K*J4- 4 4 J ...

1 V. Munteris išbuvo ilgus

PREZIDENTAS IR G L BERN ATORIUS

New Yorko gubernatorius Nelson Rockefeller .(kairėj) 
kalbami su Brazilijos prezidentu J<«ao Goul.nd, kai šis 
lankėsi New Yorke.

ir pasakaičių apie Maskvos Karal*škas biznis galvotai ir rū|X?rttngas.-.pęs-
taikingumą ir rimtą norą su- Amerikoje lankosi lianoj1’ 5h(,1kai tą žino
sitarti su Vakarais dėl nusi- (Persijos) šachas, absoliu- bet Jle no,eJ° Pa,o<l>tb kad 

tus valdovas senos, jeibet <’e Jlems vyriausybė niekas
Latvių tautos “gyvųjų jė- rokai atsilikusios imperijos. l>e^n^ tioškulys juos prade

gu Išsaugojimas,” jei i rei- Pasikalbėjime su s. 
kala žiūrėti ne V. Munterio

ginklavimo.
1 , *ida kankinti. Ši kartą jie ap
paudo> siriko.

atstovais Irano valdovas sa- <
ateities pažadais, bet rūsčios kė, kad karialiavimas jam žmonės “kreditan” 
tikrovės apystovose, atrodo neduoda didelio malonumo. Į
šitaip: Jau dabar veik kas jjs sake: "Karališkas biznis; Jau žinoma, kad Kubos 
trečias Latvijos gyventojas man davė tik galvos skaudė- valdžia sutinka visus karu 
yra rusas, atsiplovęs iš Ru- jįmų. . .” Bet iš to neseka, belaisvius . parduoti už 
sijos gilumos Latvijon dirb- kad Irano valdovas atsisa-
ti, ar Latviją valdyti. O rusų kys nuo sosto ir gyvens kur 
antplūdis ir nemažėja, bet nors Šveicarijoj ar Portuga- 
didėja. Rygoje kuriamos di- lijoj, kur gyvena nemažai 
dėlės dirbtuvės, kurios ga- valdovų, kurie buvo nupra- 
mina ir gamins visokias gė- šyti nuo savo sostų ir dabar 
rybes plačiai Sovietijos rin- gyvena prisiminimais ir sa
kai. Toms dirbtuvėms reika- vo turto likučiais.

nesi- 
bet tuo

_ pasirūpinti geri kaimy
nei jis pirmas, nei paskuti- nio trumpas turinys jau bu- kol Latvijoje bus tiek pat nai rusai, kurie jau seniai 
nis, kailio mainymo preky- — —....... i
ba yra sena, kaip sena yra 
žmonija.

Amerikoje yra laisvės, 
todė! kailiamainiams pavo-
jus negresia susilaukti nę-Ljtarimas tar, dviejų dikta-'j^- Kazachstane jau taip ir kių reformų reikšmę, bet re- 
malonumų. Todėl tegyvuoja 'j pasturnėj0 pasauli i y,a- T*n vietinių gyventojų formas vykdo vėžio žing- 
kailiuku mainvmas i

s . parų uoli uz 62 
milionų dolerių. Galima be
laisvius pirkti ir pavieniui, 
jų kaina pareina nuo laips
nio ir nežinia dar nuo ku.

Pirmas belaisvių išpirki
mas jau ir padalytas. Perei
tą savaitę belaisvių šeimų 
sudalytas komitetas lankėsi 
Kuboje ir ten susitarė, kad 
ligoniai ir sužeisti belaisviai, 
viso 6b asmenų, bus palei
sti tuoj pat, Tokie nedarbin
gi belaisviai irgi turi būti iš
pirkti, bet kiek už jų laisvę 

a

i urėti, nuiic jau seniai
vo paduotas Keleivyje pe- rasų, kiek ir latvių? O pas- veda piktą propagandą dėl 
reitą savaitę, pažymint, kad kui latviai, kaip ir kitos Pa- Irano visokių ‘nuodėmių” ir

Munteris baltijo valstybės, susilauks nesigaili pastangų Irane su- buvo ar bus sumokėta, neisavo straipsnyje
0 Į visai nutylėjo Stalino susita- laiko, kada rusų gyventojai kelti maišatį. Pats Irano vai-į dar žinių. Komitetas. Kuro 

i rimą su Hitleriu, nors tas su- ten viršys vietinius gyvento- dovas, nors ir supranta viso- belaisvių išpi

kainas bendroves, kad jos susilaikytų nuo kainų kėlimo: pirkėjai, kas dėl to gali abe- 
krašto gynimo sekretorius McNamara paskelbė, kad vy- joti. Bent jau Zienius nea’oe- metus rusų oulsevikų kalėj’i- 
riausvbė bandys plieną pirkti iš tų bendrovių, kurios kai- joja, o todėl tegyvuoja kai- ir p<»e!eirijoj, bet rašo 
nų nepakėlė; generalinis prokuroras pradėjo rinkti me- liamainybė! (taip lyg rusai jam būtų pa-
džiagą prieš plieno bendroves, norėdamas joms iškelti Kailiamainiai, perekinči- .darę kokią malonę, kad jį ir 
bylą dėl susibaudimo pakelti kainas (monopolinis kainų j skuminkai ir parsida-į jo žmoną išlaikė ilgus metus 
kėlimas yra draudžiamas); vyriausybė ėmė-i ar žadėjo
imtis ir kitokių priemonių, kad plieno magnatus priverstų 
kainų pakėlimą atšaukti. Šį kartą ir spauda didelėj dau
gumoj pasisakė prieš plieno pramonės vadus dėl jų per
matomo gudrumo pakelti kainas už praeities laiko turė
tas padidėjusias išlaidas tuoj po naujos “neinfliacinės” 
darbo sutarties pasirašymo, tai sutarčiai dargi nepradėjus 
nė veikti (ji pradės veikti tik liepos 1 d.).

Ginčas tarp vyriausybės ir plieno magnatų pasibaigė 
vyriausybės laimėjimu. Pirmas ženklas to laimėjimo buvo

vėliai turėtų turėti ir savo j Kalėjime ir trėmime. Kas su- ^aj
patroną. Aš siūlau Liudą Gi- paisys tokio rašytojo užpa-i__________
rą, nes kur rasi geresnį? Ką kalines mintis ir savanoriš-
manai Zieniau? i ką ar paragintą reikalą pa-

--------------------------------------- I s isikt-lbti \::i.<Lvue| • vracr
jbės organe. ,
į
nio išvada vra tokia:

LATVIŲ TAUTOS 
ATEITIS UŽTIKRINTA.

J • J -

tautų likimas, imant ilgesnį tatvmą ir reformų baimę, 
laiką, bus nuskęsti rusų jū- Tokiose sąlygose kara- 
roje. Latvijoje ir Estijoje liauti malonumas gal tikrai 
tas ateities likimas ryškiau nėra didelis...
galima permatyti, negu Lie- *
tuvoje, kur visgi dar tik kas Plieno magnatai 
aštuntas žmogus yra rusiš- Amerikos 

nės

išpirkimu rūpinasi, 
sako, kad pirmieji 60 belai
svių išpirkti kreditan, už 

įjuos bus sumokėta vėliau.
Išpirktieji belaisviai pe

reitą stvaitę jau ir atvyko i 
Miami. -Jie ten buvo padėti 
į ligonines, kur jų sveikata 
tikrinama. Pasirodo, kad di
delė dalis tų belaisvių 
yra nusilpę dėl neužtenka
mo maisto... Išbadėję ir

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

.. ... . Dar turime dr, V. Sruo-Munteno ilgo straips-Lietuvos ^0^ ke. 
.adavratokra: ]ig Tai d,

••Nes!, pių, -a<i gimtojoje La- džiausią ir visiems supran- 
raštyj. bent toks jo ilgiausio o- ne visa atrodo tarnai parašyta knyga, 947

Taip skelbia Vilhelmas 
Munteris “Izviestija” laik-

straipsnio antgalvis. Apie i taiP- kaip gaP'tą ir turėtų būti psl.. su trimis žemėlaoiais 
plieno pramonės vadovų fronto suaižėjimas. Inland korpo- ]atvj 
iacijos vadovybė atsisakė keiti plieno kainą, tą pat nuta- nima 
rė ir Kaiser korporacija. Suaižėjus “plieno frontui” plie
no gamintojai, vienas po kito, pradėjo atšaukti kainų pa
kėlimą. Paskutinė korporacija, kuri tą padarė, buvo U. S.
Steel, ta pati, kuri kainų pakėlimą pirmoji paskelbė. Ji 
gamina apie 40fč viso krašte gaminamo plieno ir yra va
dovas kainų nustatyme.

Vyriausybė laimėjo. Plieno kainos šiuo tarpu neke
liamos. Infliacijos (kainų kilimo) pavojus* sumažėjo. Bet 
vis dar lieka didelis “bet.” Vyriausybė siekia pagyvinti 
ūkio veiklą, didinti gamybą, kad bedarbiu skaičius krašte 
žymiai sumažėtų. Tam svarbu išlaikyti kainų pastovumą 
ir skatinti ūkišką veiklą, kad ūkio kilimą- būtų pastovus 
ir gerokai didesnis, negu jis buvo praeityje. Ar vyriausy
bei tas pasiseks? Atsakymo į tą klausimą niekas der ne
žino. Nežino nė pati vyriausybė. Prezidentas, perimdamas 
vyyriau8ybės vadžias pernai, sakė, kad dar reikia patik
rinti, ar “tauta, organizuota taip, kaip mūsų, gali ilgai 
gyvuoti.” Kitais žodžiais, ar kapitalistinis ūkis gali sėk
mingai varžytis su despotiškai tvarkomu ūkiu, ar gali pa
naikinti nedarbą, užtikrinti ūkio augimą ir krašto saugu- 
iną. Atsakymo į tą klausimą dar nėra. Prezidento laimė
jimas kovoje su plieno valdovais yra tik vienas epizodas 

riausybės pastangose gyvinti ūkišką veiklą, bet toli gra
ne sprendžiamas įrodymas.

ių tautos ateities užtikri- ir kaip i bus tarybinio gy- ir daug paveikslų. Kaina 12 plieno kainos šiuo tarpu lie 
ą nei iš šio, nei iš to pra- venimo sąlygomis. Bet esu tik- dolerių. ka nepakeistos.

menuos plieno pramo-1 . .. . .
didžiūnai pereitą savai- i ^lmtiep namo dirbt, be- 

tę buvo nutarę "pagerinti ?.1SViai1’ ^u,ie !>;dei>ti krc- 
krašto ekonominę padėtį” ir;f { a ,ai kr>domi ligo-
tuo tikslu paskelbė plieno . ninese-
kainų pakėlimą. Toks kraš-! 
to ūkiškos padėties “gerini- • 
mas” sukėlė didelę audrą ir J 
plieno valdovai nutarė, kad i 
ūkiškų varžvtvnių situacija j 
yra nepalanki kainų kėlimui Į 
ir savo nutarimą pakeitė—j

! r»

1 Pažiūrėk pirma i savo antį, o 
paskui i kito.

APŽVALGA

Ar tai nėra žinoma scena?

Plieno valdovai sakė, kad 
ne vyriausybės reikalas yra 
kištis i kainų nustatymą, tai, 
girdi, yra ūkio vadovų teisė 
ir pareiga, o vyriausybė, 
pagal jų išmanymą, turėtų 
tik daboti, kad vagys nesau- 

į valiautų ir nakties metu sei
fų nelankytų . . .

Vyriausybė į reikalą pa
žiūrėjo kitaip. Vyriausybei 

i turi rūpėti bedarbių likimas, 
jai turi rūpėti ir krašto ūkio 

i pajėgumas konkuruoti su ki- 
, tų kraštų pramone, ji turi 
rūpintis ir mokėjimų balan
so išlyginimu ir daugybe ki
tų dalykų, kurie patys “neiš- 
sisprendžia,” juos reikia ap-

ATSISTATYDINO

l’ransūzijos ministeris pir
mininkas Michel Dehre at- 
sistal vdino.

BAUDŽIAVA SENOVĖJ IR DABARTIS
Prieš šimtą metų Lietuvo

je buvo panaikinta baudžia
va. Mūsų broliai Suvalkijoj

voje. Tame straipsnyje auto
rė kalba ir apie Lietuvos že
mės dirbėjų dabartį- koki ji

ra turėtų būti laikomi mažiau 
garbingi nei redaktoriai aklai 
patikėję tokiais nesvietiškais 
dalykais, kaip religinė mitologja 
ar tokiais siaurais, bukapro
čiams tik priimtinais išvedžioji
mais apie ‘naconalizmą.’ ‘fašiz
mą.’ ‘korporaci jas’. . ? 0 kuo gi 
kaltas tas pats *Zienius-šal- 
čius’—ar jis išdavė kam savo 
draugus? O gal ‘Zienius-šalčius- 
-Almus’ is tikro tiki, kad Ame
rikoje kiekvienas turi teisę gal
voti ir skelbti kaip kas išmano. 
Į Lietuva jis visad, nei nepasi
naudodamas p. Raiios patarimu,

“KAS ČIA TOKIO?”

Bolševikų “Laisvės” nau
jas bendradarbis Zienius- 
-Algimantas Šalčius-Almus,
“L.” 29 nr. aiškinasi, kodėl 
jis rašo tame Maskvos pro
pagandos laikraštyje. Aiški-1 
naši šitaip:

**Ir kas čia tokio? Kodėl ‘Zie- 
niua-Salčius-Almus’ negali rašy
ti lietuviškoje ‘Laisvėje”? Ar ji 
kuo nusikalto? Amerikoje gi ga
rantuojama kiekvienam laisvė 
kalbėti, raiyti, keisti savo įsiti- 
Idnimua. Kodėl visą amžių tikė
ję socializmu, gal net komuniz-Įtežiūri ‘lietuviškomis, z.mogiško- 
mw, redaktoriai Bimba ir Miza. mis akimis.’ ”

TELEFONAS MIEGAMAJAME

PAŠALINTŲ TĄ NEPATOGUMĄ

buvo laimingesni, ten bauGyra rusiško komunizmo oku- 
džiava buvo anksčiau panai- pacijos sąlygose. Virš pusės 
kinta. Todėl Suvalkijos lie- tautos gyvena ir dir-
tuviai pirmieji atkuto, pir- dabar didžiuliuose dva- 
tnieji pradėjo šviestis, ge- f11086, kurie yra taip tvarkė
liau ūkininkauti, ten ir tau- kad naujas ponas rū

Ar įvedimas telefono pratęsimo į miegamąjį nesuteiktų 
ramybės ir privatiškumo? Ir Jūs aukštai įvertintumėte pa
pildomą prabangą, kati nakčia nereikėtų keltis iš lovos, 
kada telefonas skamba.

Norint užsakyti ar dėl papildomų informacijų, pašaukit 
artimiausią Telefono Biznio Ofisą.

NIW INOLAND TBLBFHOMa

tinis lietuvių atgimimas ga 
Įėjo anksčiau pasireikšti. 
Todėl suvalkiečių lietuvių 
kalba pasidarė ir mūsų rašto 
kalba. . .

O kas buvo ta baudžiava? 
Kaip ji atsirado? Dėl ko ji 
pasidarė toki sunki ir sle-

siškas imperializmas—kiek 
galima daugiau visokių gė
rybių iš žemės artojo iščiulp
tų ir kad tas artojas ko ma
žiausiai iš savo darbo pats 
gautų.

Verta susipažinti su tuo 
straipsniu.

Kalendoriuje yra nema
nanti? Ir kaip ji buvo pa- visokių skaitymų, patari 
naikinta? J tokius klausi-' eiiių ir p]ati kalendori
nius atsakymą rasime Ke- nė dalis. Kalendorius jau 
leivio 1962 metų kalendo- Į baigiamas išparduoti. Pra
nu je, istorikės d r. V. Dau- šom paskubėti jį užsisakyti. 
girdaitės-Sruogienės straip-J Apie jo kainą prašom žiūrė- 
snyje apie baudžiavą Lietu- ti skelbime.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Balfas informuoja

Žodis beldžiasi Į širdį visą amžių bus gavėnia, pas-
IZ. , . i , ,. ninkas, nes ar tautos priešaikiekviena darbo diena . .*,, ... z, ‘ ar nelaimes ir karai įuosnu-Ballo Centras gauna bent .. . .. . J._i •• i -i i- • stūmė amžiams i vargo jurą.ego jurą 

Tokiems Amerikos lietuviai 
per Balfą skuba padėti, siųs
dami savo gavėnioj sutaupy
tą doleri: 105 Grand St.. 
Brooklvn 11, N.Y.

K. L J.

CENTRAL FALLS. R.I.

dešimti laiškų, kuriuose pra
šoma pagalbos. Daugiausia 
iš Lenkijos lietuvių. Tuos 
laiškus beskaitant darosi 
klaiku.

Sausio-kovo mėn. vien 
Lenkijon Balfas pasiuntė 
per 250 siuntinių. Ir kaip ne
pasiųsti, jei prašymai taip _____
graudūs, itikiną, dažnai po- c .. KI.. ’ • . . x. * Svečiuose pas V. Nosalieneezijos posmais perpinti, pvz.,
”Aš nežinau, ar mano žo- Kovo 25 d. su žmona nu-
džiai i Jūsų širdį pasibels, o vykome pas V iktoriją Nosa-
gal nukris kaip tylią naktį liene. kuri gyvena Central
rasotas žiedas nuo obels“ Falls, R. I. Prieš jiereitų me-
(Laiške iš Punsko). tų Kalėdas ji neteko savo

„ vvro Mvkolo.Balto bėdos * x. .Nuvažiavę ją radome mu-
Balfo didžioji bėda, kai su belaukiančią. Apsikabi- 

reikia daugiau duoti, negu nusi mudu ji graudžiai ver- 
surenkama. Taip buvo šie- kė, verkėme ir mes. Tai bu- 
met sausio-kovo mėn. Per tą vo mūsų pirmas susitikimas 
laiką gauta $15,235, o reikė- po vyro mirties.
jo išleisti $20,195. Velionis Mykolas Nosą-j

Didžioji išlaidų dalis pa- liūs į Ameriką atvyko 1912' 
daryta individualiniam siun- m. ir apsistojo Central Falls, 
tiniam, o ypač už geležinės dirbo tekstilės dirbtuvėse, o

APŽIŪRI AUDROS SUNAIKINTAS VIETAS

New Yorko gubernatorius Netson Rorkfeller helikopteriu -.krisdamas apžiūri aud
ros sunaikintas vietoves Long Islande. Skaičiuojama. kad nuostolių padaryta apie 
35 mil. doleriu.

PHILADELPHIA, PA. gus

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

SLA ryšiai su latviais
SLA konstitucija nusako, į dentas P. Dargis, SLA sek- 

jog ši fratemalinė organiza- j retorė B. Pivaronienė, VLIK 
ei ja ne tik rūpinasi tiesiogi-1 sekr. J. Stikliorius, SLA

uždangos. Menkutis siunti
nukas kaštuoja 50 dolerių, o 
per tris mėnesius išsiųsta 
per 80 siuntinių. Jų išlaidos 
siekė beveik 5,000 doleriu.

Prašymus tiems siunti
niams Balfas gauna įvairiais 
keliais, retai tiesioginiai iš 
Anapus. Dažnai tuos prašy
mus pristato Balfo veikėjai, 
ypač neseniai iš Lietuvos at
vykusieji. Kaitai? prisiunčia 
ištisus sąrašus kankinių, ku
riems tik Balfas gali padėti.

Antra didžioji Balfo bėda 
— valdybų trūkumas. Retai 
kas šiandien benori val
džios. mieliau aukoja dešim
kę, nei vadovauja rinkliavai. 
Ir taip yra, kad norinčių 
duoti yra žymiai daugiau, 
negu norinčiu aukas surink
ti. Daug kur Balfo skvrių vi
sai nėra, todėl atskiri as
mens savo aukas prašomi 
prisiųsti Centrui (105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y.).

Velykos ir Balfas

Balfo šalpa siekia beveik 
išskirtinai tik tuos lietuvius, 
kurie nelaukia Velvku ir ne- 
išgyvena džiaugsmo. Jiems

NAUJAUSIOS KNYGOS

TAUTU KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H.Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
131 psl.. kaina $1.25.

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija. 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............ $3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl.
kaina .................. $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

1920 m. atidarė savo teks
tilės dirbtuvę, kuri vėliau 
buvo perkelta į Lietuvą.

Velionis buvo ir didelis 
laikrodininkas. Savo 3 kam
barių bute jis turėjo gal apie 
1000 ivairių rūšių laikrodžių 
ir daug valandų sugaišdavo, 
kol juos užsukdavo.

Kadangi Mykolas buvo ir 
skulptorius, tai iis vra suku- 
ręs tikrai nuostabių laikro
džių. ”Grandfather Clock“ 
jis dirbo nuo 1932 m. iki 
1936 m. Jame tarp įvairių! 
iš medžio išdrožtų statulų 
yra ir .Jurgio Vašingtono; 
portretas ir 48 žvaigždės. j 
Dar prieš mirtį jis sakė, kad 
reikia būtinai rasti vietos 
dar 2 žvaigždėm, kurios 
vaizduotų naujas valstijas— 
Alaską ir Havajus. Tas laik
rodis buvo užpatentuotas ir 
praskynė Nosaliui kelią į 
’Chartered Institute of Ame
rican Invertors“ narius.

Prezidentui Franklin De- 
lano Rooseveltui jis padova
nojo savo darbo milžinišką 
laikrodį — nuo žemės iki lu
bų. Po kurio laiko preziden
tas tą laikrodį atidavė Hyde 
Park muziejui Nevv Yorke, 
kur jis ir šiandien tebėra ge
roje vietoje su pažymėjimu, 
kad tai lietuvio rankų dar
bas.

Jis padovanojo savo ran
kų darbo laikrodi ir Lietu
viu bakūžei P.rocktone.

Velionis vietoje buvo ži
nomas kaip labai geras laik
rodžių taisytojas. Jis ir mirė. 
galima sakyti, laikrodžius 
betaisydamas, nes dirbtuvė
je jį suspaudė sopuliai, ir nu
vežtas į ligoninę kitą dieną 
baigė savo gyvenimą.

Be žmonos Viktorijos, ku
ri yra gudų kilmės, bet išmo
ko gerai lietuviškai, liko dvi 
seserys ir brolis Lietuvoje, 
Vilniaus krašte.

Atsisveikinant velionio 
žmona man įteikė daug lie
tuviškų knygų, kurias galė
tume padovanoti kuriai nors 
įstaigai, nes ir aš pats turiu 
daug savu. kurias taipgi ga
lėčiau perleisti. Kas tuo rei
kalu domėtųsi, prašau rašvti 
(atsakymui pridėti pašto 
ženklą):

A. J. Jokūbaitis, P. O.
Box 31. So. Boston, Mass.

Mirė A. Reikov
Balandžio 7 d. mirė ilgai lietuvių ir nelietuvių veiklo

metus sėkmingai vado- NF.W BRITAIN, CONN.
vavo. ---------

Velionis aktingai reiškėsi

ir sunkiai 
Keleivio 
sandras 
(Reika).

sirgęs ilgametis 
skaitytojas Alek- 
Leonas Reikov

je. Jis kurį laiką buvo Penn
syl vanijos Klubų Sąjungos 
direktorių, republikonų par
tijos komitete. Jis, kaip iš-

Aleksandras Reikov prieš keliasdešimt metu

Pagerbė J. Janušonį
Kovo 31 d. Vaipo Klubas 

surengė dideli banketą ilga 
mečiui klubo veikėjui Jonui 
Janušoniui pagerbti. Svečių 
buvo virš 400, kai kurie net 
iš Hartfordo: jų būtų buvę 
dar daugiau, jeigu salėj būtų 
buvę vietos.

Bankete dalyvavo ir aukš
ti miesto pareigūnai: majo
ras, policijos viršininkas ir 
kitu

Meninę programą atliko 
J. Gaglijardi iš New Yorko, 
kuris seniau gyveno New 
Britaine. Jis dainavo angliš
kai ir itališkai. Jo skambus 
baritonas visus žavėjo. Jam 
akompenavo Loraine Še- 
meškaitė.

Po dainų ir kalbų klubo 
pirmininkas įteikė Jonui Ja
nušoniui gražią dovaną — 
aukso laikrodį.

J. Janušonis savo kalboje 
pasižadėjo ir toliau ištikimai 
tarnauti Varpo
kam Klubui.

niais savo nanų draudimo 
bei ligoje pašalpos reikalais, 
bet greta to vykdo kultūri
nius ir visuomeninius užda
vinius. Ši labiausia sėkmin
ga ir daugiausia šioje šalyje 
išsiplėtusi lietuvių patriotų 
organizacija rūpinasi dar 
daugiau savo veiklą praplės
ti. šiais sumetimais praeitas 
SLA seimas Pittsburgh, Pa., 
padarė svarbų nutarimą, 
kad galima į SLA eiles pri
imti narius ir iš kitų lietu
viams draugingų tautų, o 
pirmoje eilėje brolius lat
vius.

Jau anksčiau, dar gyvam 
esant dr. M. J. Vinikui, įvy
ko su latvių visuomeninin
kais visa eilė pasitarimų. O 
neseniai SLA Centro namuo
se įvykęs pasitarimas jau da
vė konkrečių vaisių.

Minėtame pasitarime iš 
latvių pusės dalyvavo: Lat
vių organizacijų sąjungos 
pii-mininkas C. Stankovics, 
latvių parap. New Yorke 
klebonas kun. R. Zarinš, lat
vių laikraščio ”Laiks“ re
daktorius B. Keisters. Latvių

Centro bendradarbiai kun. 
P. Dagys, J. Petrėnas ir A. 
Sodaitis.

SLA prezidentas P. Dar
gis įvado kalboje nušvietė 
reikalą abiem tautom glau
džiai bendrabarbiauti kultū
rinėje bei visuomeninėje sri
tyse. Kalbėtojas iš latvių pu
sės pilnai pritarė jo min
tims. Po ilgesnio pasitarimo 
buvo sudarytas bendras lie
tuvių-latvių komitetas, kurs 
ateityje rūpinsis gilinti šių 
broliškų tautų vienybės idė
ją, kuri nepriklausomybės 
laikais buvo populiari. Į šį 
komitetą įėjo iš latvių pusės: 
prof. L. Berzinš, Latvių Pa
galbos Fondo pirm., A. Ho- 
mies, Latvių Pašalpos Dr-jos 
pirm. ir ” Laiks" redaktorius 
E. Reisteris. Iš lietuvių pu
sės — SLA prezidentas P. 
Dargis, SLA sekretorė B. 
Pivaronienė ir kun. P. Da
gys. kuris išrinktas šio ko- 
miteto pirmininku.

Pasitarimas praėjo labai 
draugingoje nuotaikoje, ir 
iš abiejų pusių buvo pareikš
tas pageidavimas bendrai 
veikti, nes abiejų tautų liki-

pašalpos Dr-jos pirm. A. Ho- mas yra vienodas, o sujung*
mies, Latvių Moterų Dr-jos 
pirmininkė E. Druva. Iš lie
tuvių pusės — SLA prezi-’

Maikio ir tėvo kraitis

gali-tomis jėgomis visada 
ma daugiau laimėti.

P. Tr.

šie prenumeratoriai kartu su 
prenumerata atsiuntė auką:

A. S., Sarasota, Fla., $10.
Dr. V. Kaupas. Oak Park, Ilk,

$5.
F. Urbanavičus, Pittsburgh 

$2.25.
Po $2.00: J. Smilga, Phillips,

Wisc., M. Kizelevičienė, Union 
City, Conn.

G. Priksekas. Alberta, Can.,
$1.75.

Dramatiš- 5 R° $4-25: J. Gužauskas, Wau-
kegan, Ilk, W. Wasiliauskas, Maliauka,

Skrupskis, Elizabeth, N.J., J. 
Lukov, Tumers Falls. Mass.,
I. Rūkas, So. Boston. Mass. A. 
Gabienė, Mahanoy City, Pa., J. 
Bumiauskas, Baltimore. Md., M. 
Peikus. Brooklyn, N.Y., A. Spū
dis, Brooklyn. N.Y.. D. Stanikas, 
Luzeme, Pa., VV. Pshalgauskas, 
Methuen, Mass., A. Szumskaa, 
Nevv York Mills, N Y., Mrs. A. 
Polozie, Broad Brook. Conn., J. 
Yuzėnas. Thomsonville, Cono. 
P. Srupsa, Methuen. Mass., J. 
Vencius, Haverhill, Mass., A. 
Beržaitienė, Coldv.ater, Midų
J. Adomnas, Montreal, Can., P, 

Brooklyn, N.Y., C.
Trushas. Alliance. Ohio, J. Mft- 
tejūnas, Alberta, Can.

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Administracija

na_ i Wattertown, Conn., J. Grabaus-
rių ir vra finansiškai ganą kas* t>°tario. Can., J. Krasins- 

’ ~ * Biretta,

Klubas turi apie 600

stiprus.
Laukiame kito pobūvio

Gegužės 27 d. rengiamas 
banketas, kuriame bus pa-

kas. Brooklyn, N. Y., A 
Manchester, Conn.

Po $1.00: J. Evoskevich, Cam
den, N. J., Anna Menster, Chi
cago. III., A. Zamžickas, Oberlin, 
Ohio, P. Bukis, Miami, Fla., 
Stella Matelis, Baltimore, Md., 
J. Kazakaitis, Sharon, Pa., A. 
Paulaitienė, Wellesley Hills, 
Mass., J. Machonis, Moundsville, 
W. Va.. G. Skinzera, Bristol, 
Conn., G. Savickas, Roxbury, 
Mass., C. Jankevičia, Detroit,

Velionis gimė 1888 m. manė, taip rūpinosi, kad 
gegužės 18 d. Miagučionių kongresas priimtu istatvma 
kaime, Linkuvos vaisė.. Jis, seno amžiaus žmones gydyti 
dar Lietuvoj būdamas, dirbo iš socialinio draudimo lėšų. 
prie kuliamųjų mašinų ir Tuo reikalu jis savo sampro-
vandeniny malūne, todėl ir į tavimus pareiškė Sveikatos, minėta lietuviu salės 50 me- 
Ameriką atvažiavęs dairėsi švietimo ir Socialinės Glo- tų sukaktis. Nėra abejonės, 
prie mechanikos prikibti, bos sekretoriui, ragino kon- kad ir sis pobūvis sutrauks 
Atvažiavo į Filadelfiją, bet gresmanus įstatymo projek-
tuoj išvyko i Nevv Yorką, tą remti, 
iš kur- metus pabuvęs, vėl Velionis buvo didelis Ne
grįžo į Filadelfiją ir gavo leivio bičiulis, iam yra dova- ......................
darba Roberth Engineering nojęs nemaža knygų. v"'i Skyrius šiemet p nm.rin r,n
Co. Čia jis išsimokė ir tapo; Jis paliko liūdinčius . ....... . 'r pagadino į. Ca"
geru mechaniku. Dirbdamas sūnus inžinierius -
fabrike, velionis pradėjo sandrą ir Robertą, (lukteri T, .. . .’ 1 T ....... . • ro: pirm. Pijus Poskus, vice-ruostis nekilnojamojo turto Liucija ir ju seimas, kuriems 
tarpininko (realestate) vers- čia reiškiama gili užuojauta, 
lui ir 1921 m. Frankfurte ati- Ilsėkis. Aleksandrai, ra
dare savo įstaigą, kuriai ii- miai Pennsylvanijos žemėj!

gausu lietuvių būrį.
Turime Alto skyrių 

Jau ilgokai veikęs Lietu-

J. Burlinskas, Torrington,• > . locrirois Lietuvių Tarybos
Skyriumi. Jo valdybą suda- Conn. $0.80.

Po $0.75: Anna Grabletvsky,

MIAMI, FLA./
Klubo

i norėjo galėjo ir pašokti.
Čia sutikau bolševiką, ku-

j rio jau nebuvau matęs 50

pirm. Mateušas Grimaila, 
į sekr. J. šovas, ižd. B. Se
maška ir koresp. Pr. Naun
čikas.

Kovo mėnesio susirinkime
nutarta kartu su Varpo Klu- Nashua,

Clifton, N. J., J. Stegville, Cli- 
max. N.Y., Marijona Peik, Raci- 
ne, Wisc.

Po $0.50: R. Yutulienė, Onta
rio. Can., F. Valentukevičius, 

Gendrolis, 
Jonušienė,

vaisęs nariams
Lietuvių Klubas surengėI -,! nusakė, kad tur;

vaišes savo nariams. Susirin- savr' tarne‘"kių bmžujų , 
ko tiek, kad vos galėjo su
tilpti salėje. Pasivaišinus kas

kaip mūsų Mockus, kurie pa 
kloja po $5.000 ir nei dėkui 
neprašo. Jie nusipirkę namą 
ir, kai jame įsirengsią, tai, 
sako. ir i; jūsų klubo ateis

, i — - , tie, kurie dabar čia dar te-desimtį metų is ąžuolo me- j -fa

N.H., J.
bu rengti rudenį koncertą. Portland, Me., V. 
posėdžius nutraukti iki rug- Brighton, Maaa. 
sėjo 28 d., nebent būtų koks
skubu- reikalas anksčiau su
sirinkti.

Pr. Naunčikas

CHICAGO, ILL.
Amžinos atminties skulp

toriui Nosaliui, kuris prieš

džio yra išdrožęs ir mano 
biustą.

A. J. J.

L J. Stasiulis

Kvailiem Matymų nerašo.

Naujas daktaras

Vidaus ir širdies ligų spe-

Po $0.25: A. Gaidienė. Ozone 
Park, N.Y., A. Puidokas, Dover 
Foxcorft, Me., J. Stankevičius, 
VVaterbury, Conn., Shetkauskis, 
Aurora, III., B. Sitko, Seattle, 
Wash., S. Mickevičius, Rumford, 
Me., P. Levanavičius, Brooklyn. 
N.Y., L. Stankus, Chester, Pa., 
V. Sibulis, Toronto, Can., V.

JIS LAIMĖJO

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle lietingą valandą sko* 
ha į televizijos stoti kalbėti, 
kad žmonės pritartu jo pa
siūlymui pasirašyti karo pa
liaubų sutartį mi Alžerijos 
nacionalistais. Prancūzijos 
gyventojai balandžio 8 d. 
balsavimu vieningai taa 
pritarė.

cialistas dr. Vladas Kaupas Ansberse, Ontario, Can., P. Peč- 
atidarė savo ofisą Chicagos kaitis- Worcester. Mass., S. Cha- 
mieste 756 W. 45th Street. Ipone- Waterbury. Conn., W
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KETVIRTIS MILIONO 
MASKVOS AGENTŲ
Pagal is Suomijos gautus 

pranešimus patilta, kad sau-
.«... o • i.... .... gurno komitetas (KGB)i Sibirą Sąjungos kurortų, v ilniaus r. . . , , •
1 j - •• Maskvoje savo padaliniams• j........... radijo pranešimu, ten Įren- . J . . 1 ...(E) Vilniaus radijo zuuo- sanatoriina širdie i,- pasiuntęs slapų įastą. is ku-

no paaiskrjo, kad .Maskva 
neslepia vakaių kraštuose 
turinti ketvirti miliono agen
tų. Kai špionažo mokyklas 
baigs daug naujų auklėtinių, į 
šis skaičius numatomas dar. 
padidinti. Sovietinis saugu
mo komitetas pasisakė, kad 
jo agentai vakaruose, esą,! 
veikia geiai užsimaskavę 
kaip turistai, pasiuntinybių 
personalas, žurnalistai, Įvai
rių delegacijų nariai, techni
kai, keliautojai prekybos 
reikalais ir pan. Jie turi pa
kankamai pinigo ir Įvairių 
techninių priemonių, be to,

Lietuvių jaunimas

A*' vunr*u5 giamos sanatorijos širdies ir
nus, kovo 3t <. is i maus kaujaoVS|įų susirgimams gy- 
traukimu i Karagandos sn- <htj ga|andžio , d piadėj(>

am N »*o v I ciCl M 1 ll 11* 4ties ftonnsKo raj p.w ramus vejklj nauja moderaiška 
ukius išvyko 600 rarybų ( a -,J„au„stf., ši sa. 
Lietuvos pasiuntimų jų , atelija jr

ka'P ekspenmentinė medini- 
«o, v ,.r_ nog instituto korotologų ba-Esą, jie visi, partijos kvie

timu" (Įsakymu —E.), pa
reiškę dideli norą persikelti 
ten, kur, girdi- reikalingos 
jų rankos... Tai vėl naujas, 
šiais metais Lietuvos jauni
mo gabenimas i "romantiš
kus rytinius šalies rajonus *. 
Netrukus i plėšinių rajonus 
vėl išvyksiu šimtas jaunų 
stiprių patriotų.

Gavo "garbes raštus"
(E)Auksė. Tarybos Įsaku 

už nuopelnus "vystant lietu
vių socialistinę kultūrą" — 
50 m. amž. proga nusipelniu
sio kultūros veikėjo garbės
vardas suteiktas Jonu. Ra- ,o[as dalinus ; 62
rosui Kitais įsakais, oo m. ',.ajonus Balandžio mėnesio 
sukakties proga ir uz ilga- džioje nutarta ta skaidi
moti 1 >• nnnrinu'Uicrįntro rtor- 1 v 4

zė. Joje sutelkta pati moder
niausia medicinos technika. 
pat\rę gydytojų kadrai. Sa
natorijoje galės gydytis 300 
žmonių.

Jau anksčiau Druskinin
kai buvo beveik išimtinai i- 
vairiausių Sovietijos parei
gūnų poilsio vieta, {rengus
naujas sąjunginės reikšmės .. . , - , - ,\ . . T • . , , jie esą gerai, be jokio akcen-sanatonjas, Lietuvos darbo *. . , .__
žmonėms visai nebus gali
mybės ilsėtis Druskininkuo
se.

Mažina rajonų skaičių

Administraciniai Lietuvos

ALPIŲ TUNELIS PRAKASTAS

Italijos ir Šveicarijos darbininkai su vebavumis šven
čia baigę kasti 3.6 myliu tunelį, kuris sujungia Italiją 
su Šveicarija. Kitais metais tuo tuneliu žiema vasarą 
lėks automobiliai į \iena ir kitą pusę.

to apvaldė ir paskirų kraštų 
kalbas. Nors su vietos ko
munistais jie nepasirodo vie
šumoje. tačiau su jais palai 
ko artimus ryšius.

KGB paskelbtais duome 
nimis, saugumo organai so-1 
vietuose susiranda sau tal
kininku — laisvu noru ar ir

Tautu kapinynas Sibiro tundroje

Liaupsina rusų kalbą
į (Elta) Maskva vykdo su- -E.) štai, girdi, jau galį savo 
stiprintą akciją už rusų kai- kalba skaityti Puškino raš- 
bą — "vienintelę, svarbią, tus. Tai pavyzdys, kuris lic- 
taikos ir draugystės, bendra- tuvių tarpe tegali sukelti 
vinto kaloą". Tai Įrodyti ė- karčią ir pykčio kupiną 
mesi ir docentas Užkalnis šypseną, nes lietuvių tauta 
savo ilgame, per Vilniaus ra- niekuomet nėra buvusi pu- 
diją paskelotame pasnekesy siau laukine ir, antra, dar 
kovo 26 d. Jis priminė Chm- bolševizmo kūdikystės me- 
ščiovo žodžius, kad, girdi, tais lietuviai, jau galėjo sava 
ir ne rusų tautos vis labiau kalba skaityti pasaulinės li- 
stengiasi išmokti ir pamilti teratūros kūrinius ir kitais 
įusų kalbą. Ji taktiškai vii- būdais naudotis \ akarų pa
tilsi internacionalinio ben- šaulio kultūros turtais, 
tu avimo priemone. Svar-- Pagaliau, Vilniaus radijas 
Liausią, kad toji rusų kalba ^avo pasnekesy tesugebėjo 
Įgalinanti ne tik prisijungti iškelti tik tai- kad lietuvių 
prie kultuiinių visų sovieti- rašytojai, kaip Donelaitis, 
nių tautų pasiekimų, bet ir... Strazdas, Baranauskas, Že- 
prie pasaulinės kultūros. .maitė, Cvirka ar Putinas iš-

Ne, teigia docentas; nerei-! 
kia naudoti prievartos rusų mo
kalbos mokymosi procesui. . . . . , , ..
Juk toji kalba, esą, atėjusi Į ^a1”1 11 teigiama, kad tik... 
lietuvio ar šiaurės gyventojo J;“*1* kalbos dėka Iietuvis- 
namelius ir ji Ūpo visiems k,am , Favyksta nu-
supr&ntama ir... miela, arti- \ *kambetl kitom kalbom.
ma. Galima sutikti, kad toji«^lfc? Į31’ esą, pasiekta 

sovietines santvarkos ir

• versti Į rusų ar kitas sivieti- 
bloko kalbas, išleisti 
"milžiniškais tiražais“.

kalba padėjo pažinti- rusų 
kaip Puškiną ar

J Vlks
..... , . ... -1 I Dviem dešimtims metų baimės jausmo, laikau savo pa- l^ŠytOJUS,

metf ir nepriekaištingą (lai- surnažinfį (jar šešiais, ir tuo ,f)e. j° turistų ir kt. reika- praslinkus, pradeda pasiro- reiga paliudyti i»ei papasakoti Gogoli, bet jau mažiau su- 
bą vystant įespublikos liau- (jabar beliks 56 ra jo- als atvykusių į Sovietų Są- dy^i pranešimai tų, kurie Ii- apie žmones, kuriu didžiuma— prantama, kuriuo būdu Lie-
dies ūki** garoės rastu apdo-; naj jungą tarpe. Kieki ienam a- pwi ir vipnu kitu būduūki" garbes rastu ap 
vanotas Aleksandras Drob
nys, o 60 m. sukakties proga 
už nuopelnus "vystant taiy- 
binĮ teatrini meną** garbės 
raštu apdovanotas ai ristas 
Antanas Mackevičius. Taip 
pat apdovanota ir grape as
menų, prisidėjusių prie 
Kremliaus teatro statvbos.
Posėdžiavo LKP plenumas

(E) Kovo 30-31 d.d. Vil
niuje posėdžiavo Liet. Kom.
Partijos ck antrasis plenu
mas. Jis svarstė Maskvoje 
kovo mėn. pradžioje Įvyku
sio plenumo išdavas ir res
publikinių partinių organi
zacijų uždavinius ir kt. Pra
nešimą padarė LKP pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus.
Plenume svarstyti Lietuvos 
žemės ūkio tolesnio išsivys
tymo klausimai, be to. daug 
kalbėta apie teritorines kol
chozų ir sovchozų gamybi
nes valdybas, kaip, pasak 
Vilniaus radijo, "svarbiau
sias vadovavimo žemės ū- 
kiui grandis*. Esą- dauguma
šių valdybų jau Įsijungė ji Alovzas Baronas 
darbą Savo kalboje A.įtaj lR BEDUGNĖS, pre- 
Snieckus palietė ir

ko srvvi ir vienu kitu būdu

imta.-' . . . .. .. --------- 1 r
ir Prienų rajonų. puses, kurios Įgalintų pneš, pasiekia. Jie papasakoja,

Sujungti rajonai: Anykš- aSent4 panaudoti spaudimą. kas j,, jų bendro likimo 
čiu ir Kovarsko su centi*u A- 1 a^a naujuosius sovietinio draugų matyta ir iškentėta, 
nykščiuose, Šiaulių ir Kuršė- J'a^umo metodus, daugiau; Tokių buvusių komunistų_ ot lioLo mo nunrimontig * *nų su centru Šiauliuose, Ro
kiškio ir Pandėlio su centru 
Rokišky. Radviliškio ir Še
duvos su centui Radviliškvi.- .... *ir Kauno ir Vilkijos su cent
ru Kaune.

Kekordmiai” derliai

"Tiesa" balandžio 6 d. ra
šo. kad "Žibikų" kolūkis 
pernai turėjo tokius derlius:

atliekama
meniniais

naudojantis as- 
kontaktais. vergijoj atsiminimų jau bu-

palaikant >ys.us per tarpi- Q Jkutiniu raetu jie jro. 
n,nkus.Pastainoju metu zy- doF atskirajs įei]iniais. 
miai mažiau naudojamasi , . .... _
radijo ryšiais. nes prieš so- kįbi‘l 1S€J° B- Almo*
vietini špionažą kovoja kraš-1 n,enes Pal,klte 8340 353,35 
tai sugeba išaiškinti bangų
ilgius, siunčiamus šifrus.
Daug reikšmės turi vad.. .
kontroliniai agentai - jie'neSj Tautų k.p.nyn« S.b.ro 

.v™, „„Himnu tundroje.

tVI a cLr vn ‘ kuacn ▼ vzjv- etai aizvmic 
j vz ovai oiviiiic iiiv’

nomis LSS Literatūros Fon
das išleido H. Tautvaišie-

moterys ir vaikai, nekaltai ken- tUVOS gyventojus ji Įgalinan- 
šmurta. juos iš- li susipažinti su viso pasau- 

ir baisųjį likimą. ho hteratūros, meno ar mok- 
esu išrašiusi, ži- s^° l°biais.

imtina artimiesiems Pabaltijo radiją skelbtame pa-
kaimynanis ir laisvųjų kraštų šnekesy Lietuvos klausyto- 
moterims. jams paskelbtos Markso ar

•Via pateikiama tik kelių mė- Engelso susižavėjimo nuo- 
nesių iškarpa iš 15 metų mano Ittonės apie 1*USU kalbą, 
iryvenir.m Sovietų Sąjungoje“, i Priminti "buržuaziniai lai-

-. , . -. ..... kai", kai, pvz., tokioje Var-si knyga vs.ems skaityt.- nj k‘loje ka|lnįai
na,-- ir sen.es.ems m nau- reikala juos mokvti
jiesiems išeiviams, stai dar _i_
viena kita tos knygos ištrau
ka:

vidutiniškai iš kiekvieno ha išgelbsti i pavojų pakliuvu- 
buvo prikulta tik po 6 cent- s^us a£entus.
nerius grūdu. Avižų vos ne Pagal saugumo komiteto koi Sovietu «santvai- 
vos no 2 8 cnt bulviu 48 duomenis, geriausia veikian-! P ' du.*cnt. k t,7 Pagal planą butę ti kontražvalgyba JAV-seA05 kur‘Ja">5 “• X* '-»>

kalbos ir jos slaptai mokęsi, 
nors... gavę rimbų. Tikrovė
je laisvosios Lietuvos metais 

"čiabuviai žmonės buvo susi- įusų kalba nebuvo draudžia- 
venę su valdžios smurtu... šis ma, ji buvo dėstoma jvairio- 

kelias todėl labai geras, kad yra se mokyklose, O jaunimas
Ši nedidelio formato 134 ^tas jį tiesusiųjų žmonių kau-domėjosi daugiau Vakarų 

psl. knyga yra lyg kaltinimo!la,s* ’,s e,na ,kl ,xnos.,r lo,,au kalbomis, nes tik jų dėka

cnt. ir u. r agai pianą ouvę - , — -? jams j0Je viskas faktais TaJ atsaR
nematYta prikulti grudų po u- manijoj, nancuzijoj, . niikentaiu«in »• lon n..., . l-H>8 cnt iš ha bulviu 110 Eed. Vokietijoj, Švedijoj ir re.mta; nukentėjusių ir jau k aukiamas, k 

. : .-. "r ’ U n štveipariioi Tuose kaštuose nurosiu, o taip pat ir jų ver- plentas.cnt. ir tt

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

ūkio mokslininkų Chruščio 
vui parašytą laišką, kuriame. 
Įrodinėta, kad Lietuvoje ra-

zemt >; ni,j,,otaą rornanas 279 psl., 
’^aira $3,00.

Alovras Baronas: VIENI-

į šiaurę, o ten jus išmirsite ba- jam buvo prieinami Įvairūs 
lir, svarbiausia, laisvi dvasi- 

ėiabnvi Vakaių lobiai,
oinu Dabar pasišauta aiškinti,vlilčl Ldb

sakė
kur

Šveicarijoj. Tuose kraštuose "I?“011*’ u utIP Ff.v V P’enta
KGB talkininkai turi veikti varovų, viršininkų pa-j ’ ^iums atvvkus. Trotimnvsko
ypatingai atsargiai. bet. i vardemis paįvairinta. TauSu ket
virčio miliono armija 
tinė žvalgy ba Vakarų agen . .

i irn skaičių pralenkia bent de- i skleidžiąs komunistų Įgyven- 
šimtenopai ir visvien d*»i* dintos santiaikos oa^ibaisė-

tik 
tik

rusų kalbos dėka... Dėl to ir 
Įtaigojamas lietuvis radijo 
klausytojas, kad džiaukitės, 
turite šaunią santvarką, to
liau mokykitės rusų kalbos, 
nes ji pati svarbiausia, jau 
užimanti pasauly pirmąją 
vietą, ji — didžiosios kultū
ros kalba. Tačiau Lietuvos 
gyventojai vis vien rusų kal
bą sutapatina su krašto pa
vergėjais. Jie ir nujaučia, 
kad okupantas tais pagyri
mo himnais nišų kalbai ren
gia kelią dar didesnei jos Į- 
takai pavergtame krašte.

MELUOJA KAIP 
PATRAKĘS

Tikrai patrakęs melagis 
A. Bimba "laisvės** Nr. 29 
paskelbė dideliu melagiu 
JAV darbo uni jų vadą Geor
ge Meany už tai, kad jis pa
sakęs: "visą komunistinį pa
sauli smaugia badas.“

Meany sako teisybę, nes 
kas šiandien nežino, kad vi
sur, kur tik savo leteną už
deda komunistai, tuoj pla
čiosioms masėms (žinoma, 
ne visokio rango komisa
rams) tenka diržus suveržti.

l • Gal tas melagių meistrasnepaprastai įtikinantis ar- gimba

kad rasų kalba virtusi viena 
iš populiariausių, reikšmin
giausių, nes juk, girdi, jos

į;?“ ,.f‘‘I geras dokumentas teismui. 'lal,ar ir Indonezijoje,
iJa ^'te-Į T . , zmomų. apie iow lietuvių. pagaliau ir JAV mokyklose,
arų agen-;...........P p . s, a - Lietuvos žydai, buvo dar 800 rlausytojams nuskambėjo ir

dar
laikoma, kad tą santykį rei
kia gerinti "taikos stovyk
los" kraštų naudai. (E).

cionalu laikytis žalieninėš 'I MEriZUI, U7 psl. kai- »AR8IN.NKV BALSAS
žemdirbystės sistemos. Es?. 
Baltarusijos žembit i.ių pasi
tarime Minske Chruščiovas 
sukritikavęs Lietuvos moks
lininkus, o Sniečkus jau ir 
anksčiau buvęs pasmerkęs 
ši, anot jo, "gėdingą laišką**. 
Suvažiavę delegatai savo 
kalbose pasisakė, kad Lie
tuvos kolehozininkai "vie
ningai pritaria** Sovietu Są
jungos kom. partijos plenu
mo nutarimui.

Lėšų grobstytojii byla

(E) Kovo mėn. pabaigoje 
Kaune buvo nagrinėjama 
stambių valstybinių lėšų 
grobstytojų byla. Teismui 
pirmininkavo Aukšč. Teis
mo narys Miežėnas. Kaltina
mieji buvo: Kauno mėsos 
kombinato bazės prekių ži
novas ir kiti bendrai. Vil
niaus radijo žiniomis, vien 
tik Tamošauskas i savo kiše
nę pasiglemžęs apie pusant
ro miliono rtibliii senąja va
liuta. '

Naujos sanatorijos 
Druskininkuose

na ? 1.50.
Juozas Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
zyvenimo, 391 pusi. kaina 
<4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO-

Jau išėjo "Darbininkų 
Balso** Nr. 1 (44). Kaip ir 
visi kiti, taip ir šis numeris 
Įvairus, turiningas, suteikiąs 
daug minčių ir kandžiai va
nojus sovietinę santvarką.

Jame Stp. Kairys prisime
na, kaip prieš 60 metų pra
dėjo eiti "Darbininkų Bal
sas". Tai buvo tais niūriais, 
tamsiais spaudos draudimo 
metais. ’T ai jau labai seniai 
buvo...“, anot Stp. Kairio 
straipsnio pavadinimo. Ir 
dabar vėl pradėjęs prieš 7

dintos santvarkos pasibaisė
tinas žiaurybes, žmogaus su- 
niekinimą, jo badu ir ligomis 
marinimą, visai nepaisant, 
ar tai vyrai, ar moterys, ar 
maži vaikai, ar seneliai.

J tą vergiją patekusieji tu

suomiu“.

O štai. 
dirbta:

kas ir kaip ten
(Chruščiovo kalba) nuskam 
bėjusi ir iš Jungtinių Tautų 

laprastai į roges įsikinky-^sėdžių salės.
(lavonu1 po i»oią žmonių, liet kar-

SPARNIŲ SOSTAS, premi- metus eiti "Darbininkų Bal- 
juotas romanas iš politinių sas" skirtas pavergtai Lietu-
emigrantų gyvenimo, 
•įsi., kaina $2.50.
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Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL! AI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracij o j 

(E) Druskininkai tampa 636 Broadvvay, So. Boston 
vienu iš svarbiausių Sovietų 27. Masa.

vai. Jis yra būtinas nuošir
džios paramos. Jo adresas:

1-2 Lad broke Gar dens,
London, W. H, Gr. Bri
tain.
Ar patikėsite, kad JAV pa

tentų rūmuose yra užregistruota 
ir šitokiu išradimų: pistoletas, 
kuris greit ir be skausmo užmu
ša muse; Įrengimas, kuris ne
leidžia žiemą karvei judinti uo
degos. kai nėra musių ; namukas 
ant ratų katei ir šuniui vežti, 
kad jie galėtų keliauti kartu su 
išėjusiais pasivaikščioti šeimi
ninkais.

. , , ... nurodys bent vienapimentas, kad rasų kalba komunift vajdomą kraštą;
M hni«/»invn kalnai niKikam- . * . . _kuriame gyventojai turėtų

Jam nepakanka Įrodinėti, 
kad rasų kalba esanti ben- 
dravalstybinė sovietinių tau
tų kalba. Dabar ir per Vil
niaus radiją dedamos pa
stangos Įtikinti lietuvį, kad 

me' toji kalba tai "šaltinis, pade
dąs suklestėti savajai tauti
nei kultūrai.“ Pasirodo, kad 
tokie eskimai, buvę pusiau

tais reikėdavo anlra tiek ir net 
daugiau įsikinkyti. Visus darbus 

rėjo dirbti po dvyliką valan- atlikinėjome primityviškiausiu 
dų diena iŠ dienos, be jokių būdu. dideliu žmonių skaičiumi, 
švenčių, kad galėtų nusipirk- ypatingai moterų. Rogėmis vež
ti dienai pusantro svaro duo- davome rastus, statybos
nos ir mėnesiui apie tiek pat džiaga. sužvejotą žuvį. druską, 
cukraus, kiek mažiau svies- surinktus kurni medžius, ledą. 
to. Daugiau retas kuris tega- pagamintas statines ir kitus
!ėjo pirktu nes tiek tepajėgė sunkius daiktus. Rogėmis temp- ]aukinė tautelė, rasų kalbos 
uždirbti. Taigi visi dirbo ba- davome ligonis ir mirusius. Įį. kuiĮįjj-oS dėka (tikrovėje
daudami, todėl jie buvo "Net miglotos nakties prie- _inisu lęoionizatorių dėka., 
lengvos aukos įvairioms blandoje laiptais į krantą su
Šiaurės ligoms, ypač baisia- plytų kroviniu ant nugaros so
jai cingai, puikų derlių ture- kumpusios judėjo moterys.“ 
jo ir nelaboji giltinė. Per
pusantrų metų Trofimovsko . J1’ skaudžiausia, vergi- 
vergų stovykloje iš 2,5009 atsidūrę lietuviai dėjo
vergų giltinė pasiėmė dau- kad A met iką jais pa-
giau kaip pusę. sirūpins, paims juos pas sa-

Tos knygos autorė H. ■ve-.
Tautvaišienė vaizdžiai kalba ^a* motina, aprengdama 
ir pasako, kad tik giltinei «>'« mokina ją:
ten buvo tikras rojus, ji dir- "Nemanyk Amerikoje elgtis 
bo ilgus viršvalandžius, O taip. kaip ipratai kolchoze begy

vendama“.viršininkai tesirūpino nor
mų Įvykdymu, visai nepaisv- 
darni, kad kas rnireta: juk ls
mirė ne rusai, bet lietuviai, 
suomiai, jakutai ir kt 

H. Tautvaišienė Įžangos 
žody rašo:

”Patekusi į laisvą pasaulį ir

Deja, jai ir jos dukrai ne- 
Amerikos

"Išnešant Motiekaitienę nuo 
narų nulipo tik viena jų mergai
tė, o antroji jau nebepajėgė**.

išsilaisvinusi iš nesibaigiančios Čia* JAV, daug kas pasi-

genda savo giminių paverg
toje Lietuvoje. Gal toje kny
goje užtiks jų pavardes tarp 
mirasiųjų.

K. Bielinis, buvęs carinės 
Rusijos katorgininkas, pa
pildo tą knygą, sulyginda
mas carinės Rusijos katorgi
ninkų gyvenimą su komu
nistų vergija. Ir, aišku, ko
munistinė vergija savo žiau
rumu praneša carinės Rusi
jos katorgą.

LSS Literatūros Fondas 
atliko gerą darbą, išleisda
mas H. Tautvaišienės "Tau
tų kapinynas Sibiro tundro
je“. Šią knygą būtinai reikė
tų išleisti anglų kalba.

J. B-di«

sočiai pavalgyti. Gal Sovie
tų Sąjungą? Bet juk pats Ni
kita pasakė, kad jiems trūks
ta maisto ir visokiais bota
gais mėgina daugiau maisto 
gaminių priplakti.

Gal Kiniją? Bet ten juk 
baisus badas. Gal komunis
tų satelitinius kraštus? Taip, 
ten kiek geriau, bet ir ten 
nieko nėra pakankamai.

Gražus pavyzdys yra Ku
ba. Kai tik Castro pradėjo 
komunistiškai tvarkytis, tuoj 
reikėjo Įvesti pusbadžio kor
teles.

Badaujančiu yra ir neko
munistiniuose kraštuose, bet 
komunistų tvarkai būdinga 
tas, kad ir visko perteku
siam krašte badas pasirodo, 
kai ten pradeda komunistai 
šeimininkauti. Komunistiš
kai apjakęs Bimba, aišku, to 
nemato ir todėl biauriai pra
vardžiuoja žmogų, kuris tą 
faktą primena.

Skaityk Stasio Michelso
no paraiyta knyga “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir- 
seliais $4.00, kietais $5.00.
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— Alou, Maik ’ Ką tu man 
šiandien pameluosi?

— Kad aš ne melagis.
— Na, jau tik nesigink. 

Kaitai- pameluoji, kaip či
gonas kumelę pavogęs. Ve, 
anąsyk tu man sakei, kad 
padangėse, kur skraidė A- 
merikos astronautas, aš ne
galėčiau nei snapso iš bon- 
kos atsigerti, ba tenai jis 
neturi jokios vogos ir žemyn 
nesilieja. Ale vienas inžinie
rius raidavei sugavo tave 
meluojant. Jis sako, kad aš 
galėčiau ne tiktai išsigerti, 
ale ir gerokai iš bonkos 
kliustelti ant savęs. Nu. tai 
ką tu dabar pasakysi? Me
lagis, ar ne?

— Ne, tėve. ne melagis 
Jeigu aš ir būčiau padaręs
klaida, tai būtu tik klaida, o- «.
ne melas. Bet aš ir klaidos 
nepadariau, nes apie Amen 
kos astronautą aš atpasako
jau tėvui tik tą, ką jis pats, 
lėkdamas aplink žemę pa
tyrė. Kai jis pakilo Į stratos
ferą. daiktai jo kabinoje jau 
neteko svarumo. Sausas jo 
maistas pakriko po kabiną 
kaip musės po orą. Trupi
niams sugaudyti- jis sako

— Kol kas, tėve, apčiuo
piamos naudos iš jos nėra, 
nes stratosferoje nėra nei 
anglies kasyklų, nei aliejaus i 
šaltinių, nei kitokių gamtos' 
turtų. Bet yra galimybių 
naudotis ja greitam susisie
kimui tarp tolimų kraštų. 
Juk ir dabar jau Amerikos 
astronautas Glenn aplėkė

Kristaus prisikėlimu, rokuo
jasi, su pirmom Velykom?

— Ne, tėve. Tas paprotys 
atsirado dar prieš Kristų. 
Matai, senovėje žmonės ti-

; kėjo, kad kiaušinis yra gyvy
bės paslaptis. I odėl senovės 
egiptėnai. persai, graikai, ro
mėnai ir kiti pavasarį uažy- 
uavo kiaušinius, kas reikš
davo gamtos atgimimą, nau
jus metus. Vėliau krikščio
nys tą paproti pritaikė prie 
Kristaus prisikėlimo, taigi 
prie Velykų.

— Na, o kodėl su kiauši
niais visada jungiami zui
kiai? Ant Velykų atvirukų 
oeveik visada būna kiauši
nių ir zuikelių.

— lai yra taip pat senas 
prietaras, teve. Manoma, 
kad jis bus atsiradęs pas se
novės teutonus. Vėliau prie
taringi krikščionys Įsivaiz
davo, kad Velykų naktį kiš
kiai deda kiaušinius, vadi
nasi, stebuklas. Nors šiandie 
niekas tuo netiki, daugumas 
nė nežino, ką kiškelis turi 
bendra su Velykom, vistiek 
jis yra neatskiriama Velykų 
šventės dekoracija.

— Na, pamatysime, Mai
ki, ar šitos tavo istorijos ne
sukritikuos koks inžinierius. 
Mat, su inžinieriais baikų 
nėra.

MOKO KAIP KARALIENEI * Nl SILENKTI

Lupusi a; basaderč Perle .Mesta moko. kaip reikia 
sveikin.is su ’’ž\Ginčių vyšnių karaliene"', kuri bus iš
rinkta ashingtone. Vana is tu ka.idi<lačiu •rali būti 
"karalienė*", kel kuri — iš anksto nežinia, todėl visos 
turi pasimokyti, kaip "karalienę“ sveikinti.

Laukimas ir laikas

Mums reikalinga vienybė
Aitas su Vliku darniai dir- leidžiami įstatai privalo pa- 

ba Lietuvos laisvinimo poli- klusti himno sąvokai— v įe- 
! tini daibą, o Lietuvių Ben- nybė težydi... Jeigu B-nės 
druomenė — kultūrinį. vadovybė pamos įstatus,

Bendruomenės įstatuose priešingus himno dvasiai, ji 
pasakyta: i sugriaus Bendruomenę.

“JAV Lietuvių Bendruo- Du išvirtę namo stulpai 
menės organai, vykdydami Prel. Balkūnas ir dr. Vi- 
Bendruomenės uždavinius, leisis žada parašyti mums 
bendradarbiauja su Ameri- savus Pro memoria. Labai 
Ros Lietuvių daryba, Ben- prašome, mes jų laukiame, 
druoju Amerikos Lietuvių bet, gerbiamieji, rašykite 
fondu ir kitomis organiza- rimtai apie tolimesnę L B- 
cijomis bei įstaigomis.“ nės veikią, jos gaires, prisi-

Amerikos Lietuvių dary- laikydami įstatymų, llepa- 
ba (Altas) via sukalbama, lus palikit St. Barzdukui. 
Ji audiencijoj pas JAV pre- Jo Pro memoria pilna viso- 
zidentą Bendruomenei oavė kių nesąmonių, iškraipymų, 
net 6 vietas, tuo nuskriaus-
..ama Altą sudarančias po
etines sroves. Tiek Bendruo-

Mums reikalinga vienybė, 
glaudus bendradarbiavimas.

Liudas Norkusmenė nebuvo užsitarnavusi, 
todėl keista ir nekultūringa, 
užuot dėkojus, skelbti kovą 
Altui- o ryt gal ir Vilkui.

Altas sutaria ir gražiai 
bendradarbiauja ne tik su 
Vliku, bet su konsulatais ir 
kitomis lietuvių draugijo
mis. Su Altu nesusikalba tik 
tie, kurie iš viso nenori su
sikalbėti.

L. B-nėj yra susiuosčiusi 
diktatūrinių kepurių svaidy 
tojų klika, kuri, nesiskaity- 
dama su priemonių padoru
mu, žūtbūtinai nori smurto 
keliu užgrobti Altą.

(Apie šią gėdingą kliką 
vėliau teks parašyti daugiau, 
o dabar tik pažymėsiu, kad 
Alto struktūros pakeitimas 
priklauso lietuviškoms sro
vėms, o ne B-nės klikai.)

B-nės vadovybė tik dabai 
apsižiūrėjo, kad jos skelbia
ma kova Altui nėra įstatai* 
pagrįsta. Ji paskubomis (kol 
dar nėra savo garbės teismo 
suspenduota pareigose, kaip 
d r. P. Vileišis), ruošia B-nės 
įstatų pakeitimą. Matyt, gal
voja keisti ta piasme, kad 
pateisintų kovą su Altu, nors 
jau šaukštai po pietų.

Lietuvių tauta priklauso 
šeimai, 

eikia įs-

SLA VYKD. TARYBA 
PALIKO TA PATI

SLA Vykdomosios Tary
bos rinkimų balsus suskai
čiavus, paaiškėjo, kad balsa
vo mažiau kaip trečda
lis narių, ir išrinkti visi bu
vusieji Tarybos nariai. Štai 
kiek kas gavo balsų:

Pirm. P. Dargis 1,989; vi- 
cepirm. S. Gegužis 1,236 ir 
S. Jokūbaitis 793; sekr. B. 
Pivaronienė 1,930; ižd. N. 
Gugiene 1,876; iždo glob. E. 
Mikužiūtė 1,521, S. Briedis 
1,301, N. Bajorienė 615 ir 
S. Būdvytis 413; gydyt-kvo- 
tėjai dr. S. Briedis 1,686. dr. 
P. Zalatorius 359.

Piktą žodį visi girdi.

GERIAUSIA DOVANA

Visas žmogaus gyvenimas pasako, nebeparodo: ilgis 
nuo lopšio iki ka -to su.-iue- plotis.aukštis, rytai, vakarai, 
aa iš kasoiti..mų lūkesčių ii pietūs ar šiaurė dingsta, vis-

kas sumišta, belieka čia ir
dabartis.

Keista, bet tikra, kad 
žmogus, atitrūkęs nuo žemės 
ir saulės sąrangos, nebeįma
nytų kaip laiką matuoti- 
kaip savo amžių skaičiuoti, 
.ai turimas laikrodėlis, spy- 

įuoklės varomas, rodytų va- 
andas, bet dienų, mėnesių, 
metų nebesugaudytume.

Lauksim ar ne, bet kūniš- 
aos gyvybės amžius eina sa- 

o keliu į senatvę, į mirtį, į 
išnykimą. Bet, kaip minė
jau, visi kasdien laukiame, 
cik ne senatvės, bet kokio 
nors mūsų noro išsipildymo, 
kas mus patenkintų, pra
džiugintų..., o senatvė tuo 
pačiu metu artėja nemato-

ilgesnio laukimo.
Kūdikis laužia peno. mo

tinos glamonėjimo. V aikas 
laukia, kada paūgės- nori pa- 

Kubos klausimu isivyti, prilygti suaugusiems.
i laukia švenčių labiau kaip 

Esu senas Keleivio skaityto- suaugUžįejL Merginos, vaiki
nas ir nemanau su juo skirtis. naį Jaukia >a;o mUlmujų? 
bet mano nuomonė kai kuriais: santUokos> vėlįau vaikų,' o

į jų sulaukę, kada jie užaugs. 
daug: išsimokslins, Įsikurs, susi

tuoks.
ūkininkas laukia gero der

liaus, darbininkas — savai
tės galo- dar labiau algos ii 
atostogų.

Bet vieno čiaivko niekas»• -
nelaukia — senatvės.- Nė 
vienas nenori pasenti, o bet
gi kasdien ko nors iaukda-

SKAITYTOJŲ BALSAI

klausimais skiriasi.
Ir Keleivy, pavyzdžiui

beiaplink žemės rutuli Uis kai-lkaltinirnŲ mesta F- C“8'™ 
tus per kelias valandas. Bet!soclalistinei Kubaį' Ci-'tr<> kalti-

kol kas toks skraidymas dar 
pavojingas, nes priemonės 
dar neištobulintos.

— Na, tai mudu- Maiki, 
urbūt, jau nesulauksime, 

kol jas ištobulins. Verčiau 
pašnekėkim apie Velykas, 
ja tuoj reikės jau margučius 
marginti. Girdėjau, kad 
.nglijoj margučiai ant okše- 
.o parduodami. Kažkoks 
jagotyrius užmokėjęs už 
vieną margutį $30,800. Ai
tas gali būti teisybė?

— Tas tiesa, tėve. Bet tai 
įebuvo paprastas margutis.

— Juk vistiek vištos pa- 
lėtas, ar ne?

— Ne, tėve, jis buvo pada- 
vtas iš brangios medžiagos 
. auksu papuoštas. Be to. jis 
lomus ir istoriniu žvilgsniu,

namas nuvedęs Kubą i Sovieti- 
jos-Kinijos bloką, atėmęs Kubos 
žmonėms laisvę, neduodąs laisvu
X IZZZYZZZZU ZI VV.

Kiek atsimenu, pradžioje Cas
tro su diktatoriniais kraštais 
nieko bendro neturėjo. O kaip el
gėsi su juo demokratiniai kraš-j 
tai, pavyzdžiui, -JAV? Kai Cas-,
tro pradėjo vykdyti savo revo- o j Ja vistiek s]enka-i ma
Bucinius pažadus, JAV pradėjo, 
boikotuoti Kubą. ėmė reikalauti I Visa
atlyginti už nusavintus svetim- - __žmonės. gyvūnai, augalai tada tas pats gyvenimas be- . ... - - vvkHvt
.šalių kapitalistu turtus, kuriuo, jgįmsta. bręfta. veisia- būtų? Pilkas, neįdomus. be- d kurie juos laužo X
Kubos Žmones per šimtmečius-^ SPn<ta ,r miišta Vienų piasmis, klaikus. Tai būtų ku ie juos laužo, vie
savo prakaitu sudėjo, ir šaukt.'
nuversti Castro valdžia.

Kubos žmonėms tada kilo

mi, patys skubinamės i se
natvę. Kad ii kaip jos neno-Į ma. nejaučiama, nenumano-.1. .

'.•;a-I?.jeiSu8yy«!,ime.n*-: kultūringų tautu šei 
ka g -moję matome ou ų lūkesčių, vilties, koks LietuviK*žln„ ka(į rejki

sonata ir miršta Vienų prasmis, klaikus. Tai 
amznK t»n>Yi|;esni<5t kitų ii- tik merdinčio kiūtojimas.

bot visi eina vienu Mažai tėra tokių žmonių,

būtų reikalingas toks tink-| es primena paskutinį Rusi- 
lelis. kuriuo vaikai peteliš- Jos car3
kės gaudo. O skystojo mais
to jis galėjo tiktai iš tūbos 
įsitrėkšti i burną. -Jam dar 
besiruošiant kelionėn, moks
lininkai tokią padėti jau bu
vo numatę ir nuolat kalbėjo 
apie ”\veightlesness‘, kas 
reiškia besvorę padėtį. As
tronautas sako, kad, pasie
kęs stratosferą, jis ir pats 
jautėsi be jokio svarumo, lyg 
išsibarstęs po visą kabiną. 
Bet tas inžinierius, kuris 
stratosferoje nėra buvęs, ne
nori tuo tikėti. Na, ką pada
lysi- jam valia netikėti.

— 0 kas yra ta stratosfe
ra, Maiki?

— Stratosfera yra vadi
namas o rūtinis žemės at
mosferos sluogsnis. kur nė
ra vandens garų ar drėgmės 
ir nėra vėio. Temperatūra 
tenai labai pastovi: žemiau 
60F. laipsnių. Bet stratosfe
ros atstumas nuo žemės la
bai nevienodas: šiaurės ir 
pietų žemės ašigaliuose ji 
prasideda už 2 mylių nuo že
mės. o ties ekvatoriumi — 
už 9 mylių. Viršutinis jos 
sluogsnis kol kas dar nėra 
ištirtas.

— Tai koks mums iš to
pažitkas, Maiki?

— O kaip tas galėjo būti?

gr-cp1' vi<!
taku: gimsta ir miršta- už- kurie- kad ir šimtmetį gy

vausimas, ar imti pagalbą ir is Jeįdžia vieta kitai kartai. vendami, būtų užbaigę vis- 
! Jeigu žmogus ir šimtą me- ką, ko siekė, geidė, kad dau- 
tų gyventų, tai jo amžius, giau nebenorėtų ko nors 
palyginus su erdvės kūnų siekti ar kas pradėta baigti, 
amžiumi, būtų tik blykstelė- Žmogaus troškimai, siekimai 
jimas. nes žvaigždės gyvena nebaigiami. Juo daugiau 
milionus ar net miliardus ko turi, išgali, tuo daugiau 
metų, bet ir jos ne amžinos, nori, siekia. Vieni to siekia

Sovietų Sąjungos, ar vėl tapti 
Amerikos ir savo kapitalo ver
gais? Socializmo akimis žiūrint. 
Castro pozicija pateisinamu 

Nesąmonė, kad Castro atėmė 
žmonėms laisvę. Kaip jis ją ga-

ta džiunglių tautų taiąie. 
B-nės įstatai geri, jie yra

tik praeitais metais (1961) 
paskelbti. Bendras mums vi
siems įstatymas išeivijoje y- 
ra mūsų himnas. Draugijų

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 Broadwa».
So. Boston 27. Masa.

NAUJAUSIOS KNYGOS

JAU NETOLI VELYKOS

. Įėjo atimti, jei jie jos neturėjo.
. _ Matai, kaip pas mus, Priešingai, jis davė žmonėms

taip ir pas rusus buvo mada laisvę savo turtus tvar.
per Velykas dalytis margu-:kyti ir Mvo darbo vaisiais nau. 
ciais. Taigi 1916 metais Mi- dotis
Kalojus Antrasis pasamdė 
prancūzų auksakalį, kad pa- 
•aiytų iš daugiaspalvės me

džiagos kiaušinį ir papuoštų 
jį auksu. Tai turėjo būti Ve
lykų dovana nuo caro Mari
jai Feodorovnai, mirusiojo 
caro našlei. Sekančiais me
tais įvyko revoliucija, bolše
vikai užvaldė Rusiją ir su
naikino visą caro šeimyną.
Bet tas auksu papuoštas 
margutis buvo kažkaip iš
gelbėtas ir dabar atsiųstas į 
Londoną parduoti. Jį nupir
ko iš varžytinių Thomas 
Lumlev, Londono sidabriniu 
daiktų pirklys, kuris įsiūlė 
11,000 svarų sterlingų, kas 
Amerikos pinigais reiškia 
$30300.

— Olrait, Maik, dabar pa
sakyk man, kas išmislijoj

Pateisinu, kad Castro neskel
bia rinkimų. Ne visi Kubos žmo- 

jnės pritaria Castro valdžiai. Kas 
turėjo dvarus, fabrikus ir kiti 
turčiai, tie valdžiai yra priešingi. 
Tie žmonės, bažnyčią pasikvie
tę talkon, laisvuose rinkimuose 
galėtų iškirsti "triksą“. Saky
sim. Venecueloj daug studentų 
ir darbininkų padėjo galvas ko
voje su diktatorium, o vėliau, 
paskelbus laisvus rinkimus, kas 
įvyko? ' Išrinktasis prezidentas 
spiovė ant krašto žmonių ir vyk
do Amerikos kapitalo valią ly
giai kaip ir buvusia diktatorius

Castro pasielgė sumaniai ir 
užuot davęs laisvus rinkimus, jis 
davė Kubos žmonėms ginklus 
kuriais jie galės save apginti, ir 
visų tikrųjų socialistų pareiga 
jiems padėti.

Ir jos gęsta, mu šta.
Sakoma: lai.vas eina, bė

ga, saulė teka, leidžiasi. 
Taip įpra sta. ir taip

tik sau, savo vaikams, kad 
jie galėtų gerai gyventi. Tai 
savimeilis, nors ir visiems 

laikas Lipi astas, troškimas. Bet yra

Jos čia pat. Laikas pagal
voti auie dovanėles mažie- 
iems. Nepamirškite knygos, 
-eriausia dovana bus mažie- 
iems lietuviukams J. Nam 
as graži pasaka ir nustabiai 
nažiai išleista “Gintarėlė.’’matuojamas matu, pritaiky-1 tokių, kurie dirba, kruta,

tu žemės gyvento jams. Ta-j niekia kitų—bendruomenės, | Tos kaina tik $1.00.
čiau kaip is tikrųjų saulė nė tautos ar net visos žmonijos 
neteka, nė nesileidžia, taip labo.
ir laikas nė tina. nė bėga. Gyvenime lūkesčiai ir vil- 
Laikas ir erdvė pastovūs, be tis kuria pažangą. Jei gyven- 
pradžios ir galt . beribiai, be- darni visi lauksime ko nors 
kraščiai. geresnio sau ir kitiems, švie-

Laikui mat :oti žmogus sesnio ivtojaus sau ir kitiems 
'aikrodi. Para sulauksime.pasigamino 

ipadalir.o į ll 
'landa i 6<» r.

Ta pati “Gintarėlė” yra 
kšversta į anglų kalbą ir pa
vadinta “Amberella,” labai 
tinka dovanoti tiems vai
kams. kurie nekalba lietu- 
•viškai. Knygelės kaina $1.

Abi knygos gaunamos ir

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 Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.........$3.00.

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina.............$1.00
Tos knygos gaunamos ir

daryti Velykoms margučius? Iport Ar,hur V' S*ie'!ns
— Kiaušinius dažyti pa

vasario metu yra labai senas i
paprotys, tėve, ir kada jis j Pakalbinkime draugus, kai- 
nrasidėjo, niekas tikrai ne-imynu» »r pažįstamus užsisa- 
žino. kyti “Keleivį.” Kaina -----

— Ar jis neprasidėjo su tems penki doleriai.

valandas, va- 
nucių, minutę

'į 60 sekundžių. 24 valandosl 
|— para. 7 pan s savaitė. 52 
{savaitės — ?>"■'> dienos arba 
‘metai. Paras, avaūes. mė
nesius. me’u- da'-o žemės 
rutulys, suk ‘.sis apie sa
ve ir saulę. X nė, apsr-uk- 
jdama aplink sa e. duoda ry
tą, dieną, vakarą, naktį. Tai 
ipara. Žemė. skrisdama ap
link saulę, du ia pavasari, 
vasarą, rudeni ir žiemą. t.y. 
apskritus metus.

Žmrv aus p minti matai 
Jir saikai tinka tik žemėj, pa- 

j kilus nuo ž mūsų metei 
lieka beverčiai, nieko nelw-

AR
IR

Pakniojietis

NORI JUOKTIS 
SUSIMĄSTYTI?

I'as nenorėtų! Juokas ir 
era nuotaika tai juk sveika- 
>. Todėl įsigyk Antano Gu- 
uičio humoristinių eilėraš- 

iu ir satyrų knygą “Anapus 
Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
alite gauti ir Keleivio ad- 
••inist racijoje.

Pažymėtina, kad šią kny- 
skaitydamas ne tik juok

ies. bet ir susimąstysi, pa
matęs pliką t<*isybę.

“Keleivio” administracijoj. Keleivio administraciioj.

“Keleivio” 19f>2 Metų

KALENDORIUS
JAU ISS1ŲSTAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS

NAUJAI UŽSAKYTUS TUOJ IŠSIUNČIAME
“Keleivio” Kalendorius 1962 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug įvairių 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. Broadwav —:— So. Boston 27, Mass.
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VELYKOS

MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusia taku
Tęsinys

Kartais norėjo jis čia pat tuojau pulti prieš ją ant 
kelių, pravirkt ir paaiškint, kad ne jis čia kaltas neištesė
jęs savo pažadų, kad ne savo valia ją palikęs, bet kad čia 
kalti jo tėvai, dėdė, giminės ir toji pati dvasininkų semi
narija, mokslas ir režimas, kurios išardė, bet visai dar ne
užgniaužė jo meilės, sbpainioję jo gyvenimą, jo mintis ii 
padarę „tarpininku** tarp žmonių ir Dievo.

Pažvelgus i Katriutės jauniki Jurgi Girckų, kuris ru
deni ruošėsi ją vesti ir kuris dabar, mažiausios progos ne
praleisdamas. negražiai kvatojo, rodydamas geltonus, 
kaip puiris, sutrūnėjusius dantis, kiekvieną kaną kunigui 
Maldučiui darydavosi šlykštu ir skaudu.

Pokylis pasibaigė apie dvyliktą, kada kunigams ne
begalima jau nei gert, nei valgyt.

Neprašyti svečiai senai jau išsinešdino iš klebonijos 
kiemo ir gal būti tik per sapną valgė gardžią kunigo vaka
rienę ir čiulpė saldainius.

O kviestieji tuojau po vakarienės ėmė dėkoti kunigui 
vardininkui už valgi, už malonų priėmimą, o kits kitam 
už „kompaniją*4 ir veikiai išsiskirstė bemaž visi vieni 
laiku.

Buvo pasilies nakvynei tik vienas kunigas Maldutis, 
bet ir jisai, suradęs svarbią priežastį, pėsčias iškeliavo 
namo, į savo sodžių, kuris buvo nuo miestelio penktam* 
varste.

Kunigas Maldutis jauste jautė, kad šią naktį turi at
sitikti jo gyvenime kaž kas be galo nepaprasto- įdomaus 
ir malonaus.

Kažin koks neaiškus patraukimas viliojo jį iš trobo> 
į mėnesienoj paskendusius laukus. į tą vieškelį, kuriu* 
nuėjo namo, į tą pat sodžių, ir Katriutė.

Naktis buvo tyli ir šilta.
Liūdnai spinksėdamas švietė bažnyčios languose mė

nulis ir klojo klebonijos kieme ilgą varpinės šešėlį.
Rytai balo, bet dar nešvito.

Nė vienas žmogaus balsas, nė vienas bildesys neprieš 
taravo nakties tylai. Dargi šikšnosparniai, tie nakties 
triūsėjai, tartum suprasdami visą tylos iškilmingumą, pa
mažėl be jokio cypimo, be jokio šlamesio raižė orą.

žvaigždižų buvo taip maža. ir taip jos neaiškiai dan
guj mirksėjo, jog rodėsi kunigui Maldučiui- kad ir jos 
savo smarkiu spinksėjimu galėtų sudiaskvti nakties tylą.

Valandėlę pastovėjęs ir pasigėrėjęs nakties gražumu 
perlipo kunigas per tvorą ir klebonijos daržais išėjo į 
vieškelį, kuriuo turėjo eiti ir Katriutė.

Čia taip pat buvo tylu. gražu ir melancholingai slėpi
ninga. Ir miestely ir sodžiuj nė žil>urėlio. Viskas buvo ap 
paubta viena tamsia marška — medžių tankuma.

Anapus upelio menesio šviesos nudažytose miglos* 
spinksėjo mėlynai. Tarp sodų balavo dvaro mūrai. Snaudi 
sodžius už miško kalne, medžiuose paskendęs. Iš abieji 
vieškelio pusių ėjo gilūs grioviai, už kurių gurksėjo didel 
akmenys, it susitraukę susikūprinę pakelinei elgetos, snau 
dūlio ir nuovargio apimti.

Pagrioviais ir ežiomis augo dideli baltųjų ramunii 
kerai, kurie iš tolo buvo panašūs į besilenkiančius, belau 
kiančius šešėlius.

Kiek tik galėjo matyti kunigo akys, niekur nė gyvo; 
dvasios.

— Nejaugi Katriutė būtų pasilikusi nakvoti pas An 
drikonaitę? — ūmai buvo kilęs klausimas kunigo galvoje 
bet vėl kažin koks neaiškus nujautimas tartum traukt' 
patraukė jį tolyn, ir kunigas, pasikėlęs sutaną ir nusiėmę; 
skrybėlę, dar greičiau ėmė eiti.

Piaėjo varstą, kitą... niekur nieko. O pilkas vingiuota1 
vieškelis ir neaiškus nujautimas kvietė ir viliojo vis tolyn

Leisdamasis nuo kalno į upelį, staiga įsižiūrėjo, kaip 
už liepto miglose panėrė kažinkoks intapas ir tartum ore 
pamažėl pradėjo plaukti Į sodžių.

Kunigui maldučiui ėmė tankiau plakti širdis, pakirti 
pakinkius, ėmė džiūti burnoj ir kaisti galva.

Sumažino žingsnį. Katriutė irgi lengviau pradėjo eiti 
ir, nuleidusi galvą, neatsigręždama slinko tolyn.

Kunigas lyg nusigando, sumišo.
Nebežinojo, kas daryti, ar eiti paskui ją- šiek tiek at

silikus, ar aplenkti, ar pavyt.
Pavijęs Katriutę, Maldutis prabilo drebančiu balsu:
— Kaip tamsta pamažėl eini, aš ir pavijau ir pra 

lenksiu... '* r\
— Nėr ko skubėti, vis tiek neužmigsiu...,— atsakė ne 

pakeldama galvos Katriutė ir pagreitino žingsni, kad ne
atsiliktų nuo kunigo.

Abu nutilo.
(Bus daugiau.)

MCSV .MARGUČIAI

Kai mes pradedame gal
voti apie Velykas, tuoj pa
skęstam atsiminimuos. Vie
ni atsimena savo kūdikystės 
dienas ir su ta diena susie
tus papročius; jie stengiasi 
suruošti savo vaikams tokias

Lemono masė
Reikia paimti:
1 puoduką cukraus,
2 ir 12 šaukšto miltų.
1 lemono sunką,
1 kiaušinį,
1 šaukštą sviesto,
2 lemonų tarkuotą žieve-

formai, pusininkų instituci
jai, o taip pat ir lietuviškai 
tortai, bomboli, ravioli, la- 
zangna, gnochi — tai mūsų 
babkcs, tortai, pončkos. la- 
zankos, koldūnai, tarkuotie
ji kleckai. Galimas dalykas, 
kad ir mėsos valgiam - turėjo 
nemažesnės įtakos, tuo pačiu 

mūsų tautos

firmą kartą lietuviu raštuose margučius paminėjo Mažvydas 
1549 m. Vadinasi, jau tada velykiniai kiaušiniai buvo dažomi ir 
marginami. Daug kas mūsų dar atsimena malonias valandas, 
jraleistas margučius ridinėjant ir mušant.

pat Velykas, kokias jie tu- padarydama
rėjo savo namuose Lietuvoj. cu^ fumaisvkit vjlluvę pačįa geriausia viso-
Kitiems Velykos yra didelė fu miltais, pridėkit tarkuotą Rytų Europoje> qaip pat 
religinė šventė, ir todėl jie zie,ve.!f .u ^plaktą jos Jėka mūsų protėviai vie-
ruošiasi tinkamai ją švęsti. ia^slnL {pilkite lemono nj ~ pirmųjų už Italijos ribų 

šeimininkės tąja proga su^* 1rmonaS abai susipažino“ su visokiomis
dar planuoja šį bei tą savo su in^s 11 syn °& v 1 a daug, prįeskoniųžolernis,ypačmė- 
bute pagražinti. Visų nuotai- £asupilti jos mažiau. { siškiems valgiams. Sekančią 
ka yra pakilusi ir jausmai atskirą puodą įdėkite svies-1 (nena jos duotieji paaiskini- 

tą, ištirpinkite ir į tą puodą imaį žurnalistams buvo iš- 
supilkite pamostą masę. \ i- j spausdinti vietinėje spaudo-

šviesūs, šventiški.
Pavasaris jaučiamas ne tik

gamtoje, bet ir širdyse. 
Visoms ir visiems —

lonių Velykų!
V. Celcauskienė— 

Grinkevičiūtė

PAVASARIO ŠVENTĖ

są laiką maišykit ir kaltinkit 
ma- aut nedidelės ugnies, ko! 

pradės virti. Prieš tepant ge
rai atšaldykite.

VELYKOMS
Kai mano Nemuno ledai išplaukia 
Ir jo pakrančių karklai katinėliais pasipuošia —
Mano tėvynėj dainos subanguoja
Ir pasakingųjų varpų giesmė suūžia...
Velykos.
Nulaužkite pražydusią karklynų šakelytę 
Ir neškite į niūrų, pilką miestą,
Kur žvalgosi padangėn atsirėmė rūstūs kaminai. , m rr - 1 , • Tas gamtos pabudimas irKuras pro savo langus t' matau vH-n art.mų stoCT mlLS Mvaip veikia: 1>aragina 

sypsojimą.'i keistų, jg sen0 kailio nertis, dvasia

Velykos ne visiems tėra 
didelė religinė šventė, bet vi
siems jos yra džiaugsmo, pa
vasario prisikėlimo šventė.

Mūsų pusrutuly kovo-ba
landžio mėnesiais gamta ke
liasi iš ilgo žiemos miego.

Stasys Santvara*

VELYKOS
Kelkite!
Beldžiasi pavasarėlis,
Kalnų upokšniais jau prisikėlęs... 
Kelkit
Puošniausius vainikus,
Juk širdyje jau Velykos!

J. Narūne

Velykos
Velykos krikščionims reiš- šauly, sugrįžta į žemę. kaip! 

kia Kristaus prisikėlimo pavasaris po ilgo žiemos 
šventę. Dabar ji švenčiama miego.
tarp kovo 22 d. ir balandžio Babiloniečiai senovėje ti
žo d. ir visuomet sekmadie- kėjo, kad jų pavasario sau- į 
ni. Seniau tai buvo daroma lės dievas Mardukas buvo į 
'vairiuose kraštuose įvairio- nužudytas, bet pavasario sė-t 
mis dienomis. jos metu jis keliasi iš nuimi-}

Pradžioje Velykos buvo rasiu.
švenčiamos kartu su žydų Sirijiečių dievas Adonis 
>esach švente, kuria žydai taip pat tam tikrą metų dalį,

pakilti.
Todėl pasiryžkime visos 

su pavasario švente švie
siau žiūrėti į gyvenimą, dau
giau šypsotis, o ne susirauk
ti. Prisiminkime savo arti
muosius, pasirūpinkime jiem 
tokiu ar kitokiu būdu suteik
ti didesnio džiaugsmo. O tai 

! padalyti galima ir be bran- 
į gios dovanos, pakanka maž
možio. malonaus žodžio, dė- 

' mesio, atviros širdies.
O. I.

ŠEIMININKĖMS

KAS IŠMOKĖ 
KOLDŪNUS VIRTI

J*.
Po ilgų derybų dr. J. De

veikė išgavo Tautinės ir Ry
tų kalbų bibliotekų sutiki
mą, kad jos įsigysiančios 
Lietuvių Enciklopediją, Lie
tuvių Žinvną ir mielai suda
rys lietuviškų laikraščių sky
rių.

P.S. Platelių ežere yra 
Bonos sala, kurioje tebėra 
„karalienės Bonos pilies“ 
pamatų liekanos ii- buvusio 
rūsio ar baseino įdubimas.“

„Europos Lietuvis“ rašo:
Dr. J. Deveikė Tarptauti

nės Teisės Istorijos kongre
se Paduvoje atidarė darbo 
posėdžius, padalydama pra
nešimą: „Bona Sforza —
Lietuvos valdovė (1519-1___________ _____________
1544)**, iškeldama tos nuo-' Iki aštuonioliktojo amžiaus 
stabios italės nuopelnus Lie- Nevėžio upe plaukiodavo laivai, 
tuvai ir jos įtaką, sudarant 1812 m. prancūzai bandė Nevė- 
Lietuvos Statutą, žemės re- žiu gabenti apgulos artileriją.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Grietinėlės .tortas
Reikia paimti:

4 kiaušinius, 
pusę puodelio cukraus, 
pusę puodelio bulvinių 
miltų,
pusę puodelio grietinėlės, 
3 šaukštus sviesto,
1 lemono žievelę (sutar
kuotą) (

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi ši« krašto lietuviu ėb.rlis 
gausiai iliustruoja. parakė St. M i 
chekonas. virš 500 nu-lamu. Kai 
na kietais viršais $5.00. minti
viršais ...................................... S4.OO
kaina ...................................... $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K 2m.o i 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai 
na ...................................... $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė, daug svarbiu patarim, 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl

OIENOJANT. “knvimesių karaliaus' 
sūnaus Kipro Bielinio 'domūs atsi 
minimai, 464 nsl.. kaina.... $6.0,

1905 METAI. Kinro Bielinio atsiri’ 
nimu antroji dalis. 59? onslr-’- 
Kaina ...................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy 
be žinių lietuvių ir anglų kaliu.m» 

lietuvius »i«ame pa-aub 
................ $0.5.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .............................59c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai** vir

šeliais. iliustruota. 116 puslapiu, 
formato Kairia . _ . _ —5.50

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P Mulkio 
istorinis romanas ’š žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

J. Savicko karo metų 
užrašai. P:-moji da-

Kaina ....................$4.50

apie 
464 psl. Kaina

>rįsimindavo savo pabėgimą pavasarį, grįždavęs iš pože- Pirmiausiai sviestą ištrinki- 
š Egipto nelaisvės. Mat, sa- minio pasaulio į žemę. • te iki baltumo, o paskui, 
<oma, kad Kristus buvo nu- Taigi, krikščionių Velykų: nuo^at trinant, dėkite po vie- 
oyžiuotas pesach išvakar" ’ — *—*' : 
se.

ė', šventės šaknys siekia toli to- “ P° šaukštą
Ii prieš Kristaus gimimą: tai, tuklaus, kol sudėsite visus

Kaip Kalėdos, taip ir Ve- žilos senovės tautų švęstos^™8 * 
lykos, nors yra krikščionis- pavasario šventės naujas pa- IaiM r?a.1®yklt;e* P°.to atskl’ 
kos šventės, bet jos žmonijai kaitalas. 1 ai ^plakit į standžias putas
lėra visai naujos: maždaug Ant. Bark. kiaušinių baltymus. Maišy-
uo pačiu metu daug seniau_____________________ kitę. Gerai išplakit pusę
/ra buvusios kitos šventės. . ; puodelio grietinėlės ir galop
Naują tikvbą galima leng- Pakalbinkime draugus, kai-į grietinėlę ir įtarkuokite 
iau įvesti ne<m išrauti ią mvnus ’r pažįstamus užsisa-1 lemono žievelę. Štai ir visas

žmonių senus tikybinius pa-tortas' Kepkite vidutinio 
pročius, todėl ir krikščionys anw pen 1

LIETUVIŲ DAINOS AMFR1KOJF 
surinko ir suredagavo Joną- B» 
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang 
liš’ ai duotas kiekvienos dainų- 
tųriny*--. todėl tinka dovano*, 
lietuviškai nekalbantiems, i-ista 
326 pasl. kaina .................... $5.00

LIETUVIŲ KALBOS CRAVATIKa 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikon lietuviams, 144 pusią 
pių. Kaina ............................ SI J*

MARLBOROUGH’S LITHUAMAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. -e 
ras vadovėlis lietuvių kaitros* mo 
kytis angliškai kalbančiam. 14

kaina .......................... $ 1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valtie 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali- ”.'i' 
psl. Kaina.............................. $3.00.

*avo šventes turėjo pritaiky
ti jau buvusioms nekrikšeio- 
liškoms šventėms. Juk ir ko
munistai. įstatymu panaiki
nę Kalėdas, Kalėdų eglutę, 
negalėjo panaikinti įsigalė-' 
rūsio Kalėdų eglutės papro
čio ir todėl dabar turi Nau
jųjų metų eglutę. Jie ir kitų: 
krikščionišku švenčiu metu 
-ugalvoja kokią savo šventę:' 
šventė pasilieka, tik jos turi
nys kitas..

Šiaurės pusrutulio žmonės 
jau žiloj senovėj šventė pa
vasario prisikėlimo .šventę. 
Egiptiečiai buvo įsitikinę, 
kad dievas Aziris, išmokės 
juos žemdirbystės, po 30 
metų buvo nužudytas, bet, 
prisikėlęs iš numirusiųjų, 
nužengė į dangų pas savo 
tėvą mirusių vėlių teisti.

Pagal graikų padavimą, 
žemės deivė Demeter, žiemą 
miegojusi požeminiame pa-

ST1PRIAI APKABINO

Aktorius Tony Randall 
aktorė Kim Novak fU 
”Boys’ nijtht out* 
svarbiausias rotai. Čia joaa 
matome bankete New Tarka 
to filmo pre

karštumo krosnyje.
Pertepimas

Šį tortą galima tepti įvai
riomis masėmis: šokoladine, 
lemono mase ir kitkuo. Duo
dame kelių pertepimo masių 
receptus:

Sviestinė masė
Paimti:
pusę svaro sviesto,
3 kiaušinių trynius, 
pusę svaro cukraus pud
ros (confectioneris sug.), 
pusę puodelio pieno.

Ištrinkite sviesta iki baltu
mo. Pieną užvirinkite ir po 
to atšaldykite. Dabar į iš
trintą sviestą dėkite po tru
putį cukraus pudrą, kiušinio 
trynius ir pilkite po lašiuką 
atšaldytą pieną. Visą laiką 
maišykite, o kai viską supil- 
sit, gerai išplakit štai ir vi
sas darbas — belieka iškep
tą tortą perpiauti pusiau ir 
pertepti jį paruošta mase.

NEMUNO SŪNŪS. Andnanc Val ic. 
ko romano antroji dalis, 426 niss 
lapiai. Kaina .......................... S4.0n

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. i« 
meninių formų plėtojime-' pagrin 
dai. Paulius Galaunė, didelė ’-ny 
ga su daugybe paveikslų. geeam< 
popieriuje. Kaina .................. So.5-

TIKRA TEISYBft APTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų dik’atū 
ra faktu šviesoje. Trrmna bolše.riz 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kama .................................. 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIU PINIGAI no- 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psL, geras popierius 
kaina ..................................... SIO(X

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu s>isi. 
pažinti. Kaina .................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft, Ralio Srno- 
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
P<d., didelio formato, gera popie
ra, kaina.................................. $2.50

ALTORIŲ SESRLT. V. Pliti no My
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvgs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knvgų. Meti virtai, 031 puslapis 

.................................. $6.00

ZEMft DEGA.
(1939-1945)
lis 433 psl.

ŽEMft DEGA. J Eavic'. o užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina — $4.50

KQDEL AS NETIKIT: j DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomus argumen
tai. Kaina .............................20 Cnt.

SOCTALTZMO TEORI.. A Trumpai tr 
aiškiai parodo, kain ke»t-<i vi-uo- 
menės santvarka ir ke.dėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

ilSfiJUSTEMS NEGPT2TT. V Kati
liškio meistriška* anra/'-mas. kain 
karui einant prie galo tūk'tenčiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
su ‘vaduotoju’, 536 u- L Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš f jetu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gwa- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SU2ADCTTNŪ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIirrUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas J. Lingis, J. 
Balys Jr J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ......................................... $5.00.

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

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

ATLAIDŲ rA^ftBYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaut-ki. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardfl. 
nas. Kaina.............................2.5 Cnt.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Iroonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCTALDEMOKR \TŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS G Al. 
RftS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina . . Jl.OS

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ......................................... 50 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63U E. Broadway------ :------ So. Boston 27, Mau.
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LIETUVIAI KITUR VIETINES ŽINIOS Baigė 6-tus metus 
geru koncertu

AUSTRALIJA iždin. M. Navakienė, reikalų,
I vedėja N. Vainauskienė, «

Čiurlionio minėjimas sekr. S. Rudzenskienė,

Sandarietės minėjo 
savo 25 m. sukaktį

, $5 pabaudos. Tada tai buvo į tvarka, bet kai kas iš tų 
didelė bausmė. | nuostatų būtų naudinga ir

Buvo draudžiama rūkyti • dabartiniu perdaug didelių 
metu.

na
(E) Melbourne minėjimas 

Įvyko kovo 10 d. Akademiją 
atidarė L. Kultūros Fondo 
pirm. A. Mikaila, paskaitą 
apie M. K. Čiurlionį—muzi
ką skaitė Alena Karazijienė. 
Apie Čiurlionį, jo gyvenimą, 
kalbėjo Aldona Čiurlionvtė- 
Uininienė, dail. Ad. Vaičai
tis supažindino su Čiurlionio 
tapybiniu menu. Pianistė 
Rūta švambarytė paskambi
no Čiurlionio kūrinius.

Adelaidės lietuviai

rės — Vabolienė ir Bernai- 
tienė.

ŠVEDIJA

Balandžio 15 d. Sandaros 
Moterų Klubas minėjo savo 
veiklos 25 m. sukaktį. Į mi
nėjimą susirinko pilnutėlė! 
Sandaros salė. Į

Baltų Komiteto posėdis i Prieš pradedant užkan- j
o. ,, , • , * džiauti, Sandaros kuopos;

m.e-lvy^° pirm. B. Bajerčius pasveikt-1 
duos Baltų komiteto metims;no sukaktuvininkes h- įteikė 
posėdis, kurtame dalyvavo;^ pirmininkei Jadvygai i 
eilė z>mių švedų v isuome-, Keslerienei gražių $ėlių 
nininkų, jų tarpe pi of. Hugo puokštę. Po Vakai ienes J.

Pabaltiečių Draugija ba- be prezidento leidimo ir tė- Į laisvių met 
landžio 13 d. baigė savo vų sutikimo. O ir leidus, bu- • MirėJ Mockevičiuikoncertų šeštuosius metus vo reikalaujama rūkyti sai 
estes smuikininkės Gelia kiai ir neviešai.
Aumere koncertu. Draugija,' Nuo 9 vai. vak. visi turėjo 
kaip žinoma, per metus su- J būti savo kambariuose, buvo 
rengia 3 koncertus, kurių draudžiama išeiti už univer- 
pi ogi amą atlieka kiekvieną siteto ribų be švarko ar ap- 
xai tą kitos tautos pabaltie-1 siausto, be skrybėlės, lanky
čių menininkas. Tuo būdujti smukles galima tik vado- 
jau buvo 18 koncertų, ku- vybei leidus aiba kartu su

CHARLES COGAN

Jis vadovauja New Yorko 
mokytoją sąjungai, kuri 
praeitą savaitę buvo paskel
busi mokytoją streiką. Gu
bernatoriaus Įsakymu strei
kas nutrauktas, derybos ve
damos.

ių programose dalyvavo 6 
lietuviai.

Visi draugijos rengiami

savo tėvu.
Dar neturi bakalauro laip- 

! snio studentai turėjo būti sa-

Balandžio 12 d. mirė Juo
zapas Mockevičius, gyvenęs 
12 Union St., Camoridge. 
Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Moniką, dukteris E- 
leną Baliukomenę. T eresą 
Dixon ir Oną Mockevičiūtę 
ir sūnų Joną Mockevičių. 
Jiems visiems reiškiame gi
lią užuojautą.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

j koncertai vra aukšto 
toks buvo ir
apie kuri net griežtų reika-1 jan<iį po pusryčių, nuo'12 iki| 
ravimų tuiąs toks rimtas į 9 vaj ir po vakarienės iki Lietuviškas angliškas žo- 
Jenraštis kaip Christian 9 vaj vakaro dynas, paruošė Vilius Pele-
itience ilonitor smuikinin- Iki' 1731 m universiteto ** pUsh|rfMi- *“““
ke' Ceha Aumere nepasigai- identas ,Urėjo teise nu. V*
lam nonnr ciltn v/A/irzin * . . w i » •. sikaltėlius viešai išplakti.

Dar sunkiau buvo pirma- 
tuiis mečiams studentams, nes

, ................... , juos spaudė ir vyresnieji stu-
diaugija šiaip taip galus su(jentai Jie negalėjo univer- 
galais suveda, ir yra pasiry- siuto kieme nešioti skrybė-!

koncertus - ............. - - ’

lygio,,vo kambariuose ir mokytis,! 
paskutinysis* išeiti buvo leista tik pusva- Į 

griežtu reika- 1 u n r Ii no misrvčin. nuo 12 iki I
Osvald, Ture Nerman, kon- i Keslerienė trumpai papasa

kojo klubo atliktus svarbes
nius darbus, apie kuriuos 
jau buvo Keleivy rašyta. Iš Į

ros kritikas dr. Alf. Aberg!jos patilta, kad pirmoji pir- 
ir kt. Posėdyje buvo išklau- mininkė buvo Veronika 
syti 1961 m. veiklos piane-į Songailienė (mirusi), po jos 
Šimai ir apsvarstytas šių me- tas pareigas ėjo Jennie Per
tų veiklos planas. Tarp kit-• manienė-Nevienė (dabar 
ko numatoma komiteto lei- Miami, Fla.), Elena Mozu- 
dinių serijoje išleisti brošiū- raitienė, Jadvyga Tumavi- 
ras tokiais klausimais, kaip čienė ir nuo 1952 m. Jadvy- 
Baltijos jūros srities politinė ;ga Keslerienė, jau čia gimu-

servatorių partijos vicepirm. i 
Leif Cassel, istorikas dr. 
Ragnar Liljeblad, literatū-

(E) Adelaidėje, Austra
lijoje, įvykusiame Lietuvių 
Sąjungos susirinkime i val
dybą išrinkti: Vadovas Ra
ginis — pirmininku, inž. K.
Reisonas — vicepirm. tech
niškiems reikalams, V. Pet 
kūnas — vicepirm. ir L. Mar- 
tinkus, J. Gudaitis, K. Po
cius, V. Marcinkevičius, B.
•Jurgelionis. Adelaidės mies
te savo veikla pasižymi prieš 
10 metų įsteigta Moterų sek
cija. Ji ypatingai reiškiasi 
socialinėje globoje. Moterų 
sekcija rengia Motinos Die
nos minėjimus, Kalėdų eg
lutes. bendras Kūčias, lanko 
ligonius ligoninėse ir namuo
se, pensininkus, šelpia Vo
kietijoje sergančius, rengia 
paskirų asmenų, organizaci
jų pagerbimus, šiuo metu i 
Moteių sekcijos valdybą į- 
eina: pirm. E. Reisonienė, 
vicepirm. S. Jonavičienė, už 50 centu.

ir karinė padėtis. Suomijos 
klausimas ir Pabaltijo kraš
tų sovietinė kolonijinė prie
spauda. Baltų komitetui va

ši ir augusi.
žodžiu sukaktuvininkes 

sveikino B. Bajerčius, R. 
Žakevičius, A. Andriulionis,

Mirė Jonas Savičiūnas

Įėjo daug šiltų žodžių. 
Negalima pasakyti,

mes lietuviai gausiai 
koncertus lankytume,

St. Rašto Tyrinėtoją 
SKELBIMAS

KIEKVIENAS GALI PATIRTI 
AI’lE ŠIAS PASKELBTAS ŠV. 

RAŠTO TIESAS

žūsi toliau tokius 
rengti.

F. Ramanauskas dar 
ligoninėje

dovauja įtakingas švedų vi-] J. Lekys, V. Bajerčius, B. Balandžio 9 d. nuo širdies 
suomenininkas, buv. Tartu j Kontrimas, J. Tuinila, F. srnūgi° staiga mirė Jonas
universiteto profesorius Bir- Zaleckienė. V. Jankus, kuris Savičiūnas (Sayage) 58 me-
ger Nerman. Lietuviams jau perdavė ir floridiečių Alek- amžiaus. Liko liūdinti
eilė metų atstovauja J. Lin- nų, Stasiulių, Neviu ir kt. žmona Ona Galvanauskaitė, le, Mass. Linkime ligoniui
gis ir J. Pajaujis. 'linkėjimus, J. Vaičaitis, S. duktė Anna, jos vyras Le- greitai sveikam namo grižti.!

Kontautas, S. Jakubauskas, wis Emst, ir vienas anūkas,) -----------------------
P. Žiruolis, A. Kropienė dvi seseiys ir vienas brolis Sunday Globė mini lietuviu*

_____  (pirmoji vicepirm.), H. Mo-\Lietuvoje. Velionis buvo ki- _____
Gražų Lietuvos žemėlapį Izuraitienė; J- Tumavičienė, lęs iš Juodžiūnų kaimo, Ši- Boston Sunday Globė ba-

Pranas Ramanauskas-Ra- 
man iš Norvvoodo dar tebėra 
Pondsville ligoninėj Walpo-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

- galite gauti Keleivio įstaigoj

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI }DOMI KNYGA

Lirtnvin Ičoiviio AmoriVnia
luviuviiį įuvi vijų nuivunvjv

Parašė STASYS MICHELSONAS

,_ . . ... . .1 Kiekvienas, kuris myli tiesą irles, jei neilJO ar nesnigo ir neapkenčia neteisybės, su mielu noru
1P1 nni’Ss yipciricšė priims teisingus Dievo patvarkymusjei ko nois nesmese aoiejose Ir teisingai valdžiai. Ku-
rankose. Jie turėjo atlikti ri,e K* nuolat priešinsis ir nenorės 

, . klausyti “visų dalykų atnaujinimovyresniesiems ---- ----- —
tarnavimus.

visokius pa- laikais,” bus pražudyti antra mirtimi, 
kaip parašyta Ap.' Darb. 3:22, 23. 
•‘Teisybė ir teismas Dievo sosto pa- 

Šiandien pasakvsime, kad matas.”
iv j . i v emiškoje Karalystėje “iš teisy-tada bUVO perdaug griežta bės’bus padaryta taisyklė (linijai ir 

iš teisumo lyginimo įrankis.” ( Iza.
----------------------------------------------------- 2#: 17.) Ir kiekvienas turės laikytis

_ tos taLsyklės. Nelygybė nebeturės
Įvietos, bet kiekvienam bus daroma 

•r teisybė be jokio skirtumo, žinojimas
_________ * ir išmintis ir išmanymas dauginsis,

o svarbiausia bus tas kad kiekvienas 
turės progos mokintis tikrai pažinti 
gyvąjį ir tikrąjį Dievą, kurio pažini
mu gaunamas amžinasis gyvenimas. 
—Jon. 17:3.

Tebūnie visiems žinoma, kad ši
tie palaiminti ir pranašų apskelbti 
dalysai jau visai arti ir tikinčiųjų 
akimis matomi. Net ir didieji šių lai- 

■ t • suspauei>'iai u- perversmai yra 
tikrais Karalystės artumo ženklais. 
Mūsų Viešpats juk aiškiai pasakė: 

~ “Matydami tat visa tai įvyksta, pa-
NORBUTAS, kelkite savo galvas ir džiaukitės, nes 

Panel- jūsų išgelbėjimas arti.’’
redyl>os. Anksčiau Jūsų privilegija ir proga dabar 

oje. III. Jo ieško brolis yra glaustis prie tų, kurie pažįsta ir 
Liana . leškarnasis pats ar kas jį ži- skelbia šituos'palaimintus netolimos 
i.o i ra oa! atsiliepti šiuo adresu: ateities dalykus. Atsiminkite meilinga

Ieškau Onos ir Jurgio šiookų šei
mos. Ju vaikai Helen, Adelė ir sū
nus Leo, šis pastarasis gimęs 1912 
metais. Visi gimę ir augę Bridgepor- 
te. Conn. Jie patys ar kas juos ži
no, prašom atsiliepti šiuo adresu: 

Pranas Bugzevičius - Bagdon 
Uudercliff Hospital
202 Ward 
Box IM»2 
Meriileri. Conn.

J. Sonda ii- kt. monių parapijos. Kanadoje landžio 8 d. mini Algi Ma-
Sukaktuvininkes laiškais išgyveno 12 metų, o 1941 kaiti iš Norvvoodo. pasidali-

sveikino SLA pirm. P. Dar- metais atsikėlė į Jungtines Į nusį antrą vietą su kitais
gis, Neviai iš Floridos, San- Valstijas. Massachusetts mėgėjų pir-
doros 7 kuopa ir kt. Į Velionis buvo SLA 359 meny’oėse prieš dvi savaites.

Visi linkėjo Sandaros Mo-kuopos ir So. Bistono Lietu- Laikraštis taip pat mini jp , kit; kaimo. Kauno 
teių Klubui ir ateityje savo vių Piliečiu Draugijos na-'So. Bostono L. P. Dr-jos ^j. *> v< no < ’hica~">.

Paieškomas PETRAS 
paeinąs iš Viduklės parapijos

v^itrla arvvainilriinfi------------ ar orva_ «»«
žesmais darbais.

Minėjimui gražiai vado
vavo J. Keslerienė.Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, liet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje Gudelienė, sekr. M. Vade- 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New iždo glob* E. Zukienė

Dabartinę klubo valdybą 
sudaro: pirm. J. Keslerienė, 
vicepiim. A. Kropienė, ižd. 
J. Banaitienė* fin. sekr. J.

Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.
Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū

romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanrta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu-

ir M. Ross.

X T J* _ 1 _ "_* — 99 _1_ 2x__ i zl r/nil/k ♦ oL’ineieivio SKanv-i'ir*iuivrys* senas
tojas. Palaidotas balandžio miesto pinriėnybėms. 
12 d. iš J. C. Lubino koply
čios Naujosios Kalvarijos 
kapinėse. -

Velionio šeimai reiškiu 
gilią užuojautą.

M. V. Anesta

J MKWIIU I 'thuanian Club 
■10,' l.afayette St., 
Itridgeport, Conn. <J«

Parapijos choro pobūvis

Du kartu per dieną 
skaitė bibliją

Nemanykite, kari tas buvo 
privaloma vienuoliams. Ne, 
taip daryti turėjo garsiojo 
Harvardo universiteto stu
dentai, nes to reikalavo iki

*■ ■ «-
!■-r v-t--«•-r t t T-r-r »++♦ T*

Šv. Petro Liet. Parapijos 1734 m. veikę nuostatai. i 
Į choras gegužės 12 d. 7:30 Pagal tuos nuostatus visi 
vai. vak. So. Bostono L. Pi- studentai turėjo lankyti baž-' 
liečiu Dr-jos salėje rengia nyčią žiemą pusvalandį-^ 

Aleksandras ir Olga šie-į P°Kvlį, kuriame smuikuos prieš saulei patekant ir va-

Prašmatniausioji
"Jūra“

vila

pavičiai. visiems Cape Codo!^e^r0?e rimfoninio orkestro sąrą 6 vai. ryto, o antrą kar-
_    x _ •   ___ • . _ Lr z^v^ztzt irt Aintm-io i »• zln irti mc i z-. T> - **4 1»vasarotojams gerai pažįsta
mi simpatingi ”Bangos“ šei
mininkai, šiemet jau bai
gia statytis visai naują vilą 
”Jūrą“, kuri yra tik ketvir
tis mylios nuo tikro jūros 
vandenėlio — Graigville 
Beach. Adresas: P. O. Box 
307, Marie Avė., Centervil- 
le, Mass.. Taigi iš čia į jūrą 
maudytis galima nueiti pės

konceitmeistei is ir dainuos tą vakarais. Bent kartą ne- 
patys pobūvio rengėjai — buvę pamaldose ar praleidę 
choras. Šokius gros latvių paskaitą, būdavo griežtai į- 
studentų orkestras. Rengė- spėjami. Už išvy kimą į Bos- 
jai kviečia visus atsilankyti, toną be leidimo mokėdavo

KAIP ATRODO NAUJOJI AFRIKA

čiam, kas sudaro didelį pa- 
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- i togumą. 
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms. I ’ Jūra“ įrengiama vi-

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- sa’ modemiškai, — patogūs
Įsu parketo grindimis kam
bariai* spalvotų plytelių vo-na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Afrikoje dabar yra 29 vi- ka. Afrikos žmonės, nors 
sai nepriklausomos valsty- dar gerokai atrinkę nuo Eu- 
bės, o greitu laiku jų bus ir ropos ir Amerikos, bet dia
dai' daugiau. 0 juk neseniai sjaj reikalauja ir jau gauna 
visame Afrikos kontinente ar gavo nepriklausomybę, 
tebuvo tiktai dvi nepriklau-|Ą^ejg Įokja diena ir paverg- 
somos valstybės Abisinija ^oms Europos tautoms, ku

SIŲSKITE PINIGUS 
I U S S R per 

GRAMERCY— Dept H 
7 H Broad St., patalpa 925 

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

Specialistai nuo 1947 
Turi Banku. Departamento 

leidimą ir apsidraudę 
BONDYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkiu 
Informariju.

Paties Viešpaties pakvietimu: “Eiki
te ir jūs į mano vynuogyną.”

(Rus daugiau)
Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tik< jimo i klausimuose. Parašykit murn< laiškų
. ar atvirutę gausite nemokamai.
i L. B. S. A 212 E. 3rd Street 

SI’RING VALLEY. ILI..

Vedybos

Pusamžis vyras vedybų tikslu nori 
susipažinti su. mergina arba našle. 
Turtas nesvarbu. I šia šalį atvykau 

. ries antra pasaulinį karų. Rašykite:
428 E No. Ganield Avė. 
Monterev Park, Calif. <17

Vedybų tikslu ieškau lietuvaitės apie 
30 metų amžiaus. Esu farmeris. Dau
giau žinių suteiksiu laišku. Rašykite:

Jack Shidlo
R. 2
Gleason, Wis.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyffa 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 braižinys. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybe. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik $1.

Kita knyga tvaikas 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. B. S. A. 212 E. 3rd St^ Spring Valley, III.

MES ATLIEKAME.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

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

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

♦ •

ir Liberija!
Kokios yra naujosios Af

rikos valstybės? Kada jos' . •
gavo neprikla^myM ' menkadūšUHlėl to abejoja, 
klos yra ių sostines ir kiek i ,
jos turi gyventojų? Atsaky-Į . 7ame Pacl^me kalendo- 
mus į šituos klausimus gaii-ĮnuJe y,a 11 ^’tų įdomių ir 

dymu, kad ir žiemą joje bū-!ma rasti Keleivio kalendo-į naudingų pasiskaitymų, ei
tų galima gyventi, o ir šal- nuje 1962 metams. Verta’lių ir patarimų. Patartina jis 
tesnę vasaros dieną palaiky-[susipažinti su naująja Afri- užsisakyti.
ti pastovią temperatūrą.

Energingiem savininkams
telieka palinkėti gero pasi
sekimo.

nios, dušai, svečiams poilsio 
ir pokalbio patalpos ir kiti 
malonumai. Be to, kaip ir 
visada, geras maistas ir — 
linksmas šeimininkas.

Vila įrengiama su apšil-

rios dabar yra priklausomos 
inuo Maskvos ir rusų negai-

Kontrimai Velykas praleis

06 E. Broadiray, Se. Boeton 27, Mate.

Bronius ir Marija Kontri
mai balandžio 20 d. išvyksta 
pas savo dukterį ir žentą į 
Baltimorę Velykų švenčių 
praleisti.

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERII S KEI.IONIV SRITYJE • DAUGIAI ŠIAI PATYRĘS 

RIOŠIANT IŠVYKAS |
I SSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizan į l'SSR asmenims, kurie čia atvyko 
per ir pn II Pasaulinio Karo ir dabar yra JAV-hių piliečiai.

AR JI S NORITE ATSIKVIESTI SAVO GIMINES Iš LSSR? 
SUSIŽINOKITE SU COSMOS

COSMOS TRAVEL BUREAU
4.7 W ĖST iSfb ST.. NEW YORK 3S. N. Y. — Tel. Cl 7711

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram UetuvHkam darotri, abatėj* 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas ,1el Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ f 10,001
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešbnOal 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIUMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 1326 | mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

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

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

I



Puslapi? aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 16, Balandžio 18. 1962

Velykos pas Lapinus

Skautų lapinai Velykų 
dieną, balandžio 22 d.- So. 
bostono L. Piliečių Dr-jos 
salėje i engia 'Tėvynės gar
sų" vakarą, kurio progra
moj dalyvaus i meno aukš- 
tynes kylanti Daiva Mongir- 
(laitė. komp. Juliaus Gaide
lio vadovaujamas žavingas 
Motei ų trejetukas (Stasė 
Daugėlienė, Irena Mickūnie- 
nė ir Laima Katauskaitė), 
šokiams gics žinomas Con
tinental? orkestras.

šokiai prasidės 7 vai. ii 
baigsis 12 vai. nakties, me
ninė programa — 9 vai. vak.

Įėjimas $2.50.
Pernai jų panašus vaka

ras sutraukė tiek svečių, kad 
pasivėlinusių nebegalėjo i- 
leisti, todėl rengėjai ragina 
šiemet nesivėlinti, nes vėliau 
atėję gali nebepatekti i vi
dų.

Kantata apie Lietuvą

; Nubaudė už guminės lazdos 
nešiojimą

Sausio 18 d. vakare Dor
chester ir Broadvvay gatvių 
sankryžoje Krank Mikalop* 
iš So. Bostono užpuolė Mo
tiejų Alukoni ir rėžė jam gu
mine lazda (black jack). 
Nežinia kuo tas užpuolimas 
būtų Alukoniui pasibaigęs, 
jei nebūtų pro šąli ėjęs jau
nas vyras, kuris užpuoliką 
sulaikė ir perdavė policijai.

Balandžio 3 d. Mass. teis
mas tą bylą sprendė ir nu- 
□audė F. Mikalopą už gurni- 
iės lazdos nešiojimą be lei
dimo $150 ir už jos ’'naudo- 
jimą** $50.

Aišku, netrukus Mikalop 
.urės stoti teisme ir atsakyti 
jž nuostolius, kuriuos jis pa
darė Alukoniui, ji sužeisda
mas.

Ruošia Motinos Diena

LINKSMOS VELYKOS Didžiausias lietuvių šokėjų Moterų Klubo vadovybė 
pasisekimas

Bostono Lietuvių Moterų
Balandžio mėn. 14 d. O- 

i » s 1 vaskienės vadovauja
ma- Lietuvių Tautinių Šokių

NECC111 SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu,
.... .. . , x .. i,, .. ado. išsiuvinėja. dirba iiionogiamas.
Klubo išrinktoji valdyba si- duba zirkavones ir t. u- t. i.

- ■ - Originale au peni ių metų garantija
*25 už viską trali.ua niot.eti pu *1.25 

per ^avai.ę
taip pasiskiistė pareigomis: 
pirm. Paulina Kalvaitienė*

sambūris dalyvavo N. Ang-Į vicepirm. Angelė Vakauzie- 
lijos liaudies šventėje Brid- nė, sekr. Felicija Izbickienė, 
cc\vatery. lai buvo 18-ji ižd. Johana Ulpienė ir reik.
<vcute. n visose O. Ivaškie- 

'nt? mokėjai šoko, bet tokio 
pasisekimo, kokį turėjo Šioj • Bendruomenės prezidiumas 

'šventėj, nebuvo turėję.

Pi o* l amoje dalyvavo 10 
tautų. Lietuvių mažųjų gru-

vedėja Ona Girulienė.

IIA 6-3000

' Į e Š ko 
*. vakare.
Į. vemia i.
dai.

dieną, o didžiųjų 
Vakare dar šoko 
estai, škotai, šve

Bostono Liet. Mišrus Cho
ras, vad. muziko Juliaus 
Gaidelio, smarkiai ruošiasi 
savo metiniam koncertui, 
kuris Įvyks gegužės mėn. 20 
d. So. Bostono aukštesnio-

Lietuvių Moterų Klubas, 
tūriam šiemet vadovauja P. 
Kalvaitienė. gegužės 13 d. 3 
vai. popiet So. Bostono L. Pi
liečių Dr-jos salėje rengia 
Motinos Dienos minėjimą.

Tas pats klubas vasarą nu 
mato surengti vaikų šventė

solistė Daiva Mungirdaitė, kurios fotografiją čia ma
tome. ir Bostono Moterą Trio. susidedanti.-, iš S. Dau
gėlienės. I. Mickūnieitčs ir .V. Mališauskai t ės, .vad. 
komp. Juliaus Gaidelio, atliks menine programą “TĖ- 
\ ’l NĖS GARSŲ" vakare. Velykų diena. Liet. Pil. Dr- 
jos auditorijoje. 36S liroaduay, South Bostone. Tai 
didžiausias Naujosios Anglijos šokiu ir dainų vakaras, 
rengiamas "Lapinu", kasmet susilaukiąs netoli 500 
svečių. šokiams gros "The Continentals“ orkestras. 
Įžanga 52.50; pradžia 6:30 vai. vak.

- - jtr.zsr x x x x xs-r:: xz. z x ;XX7. r;
Kam dosni, o kam ne

_______ l

z...

sios mokyklos auditorijoje, gegužinę su eisenomis, dai- 
Programoje: ’Kantata a-iromis, žaidimais ir tt.

pie Lietuvą", komp. J. Gai
delio muzika, poeto St. Sant- 
varo žodžiai.

Kitame klubo susirinkime 
A. Vakauzienė praneš apie 
Pabaltijo Moterų Taiybos

So. Bostono L. Piliečių 
Draugijos valdyba lietuvių 
parapijai jos rengiamo po-j 
būvio proga paskyrė $5o, o 
Balfui tokia pat proga tik 
$25.

Vadinasi, valdyba mano, 
kad parapija labiau reika
linga pagalbos, negu BaliT - bn viMia- I'didžiau 1suvažiavimą New Yorke. ku- nepi ballc.

<iu Ii -” Iško- muzikos kū- riame P atstovavo Bostono Sibiro kankiniai
..Z:. „d™,;. Moterų Klubui. ilr, klt! l'Muviai, gyvenantieji
Illlill, ĮiilL.m\yiu Liiuiui

solistais, pastatytų šiame 
krašte.

Koncertu susidomėjimas 
jau dabar yra didelis Bosto-į 
ne ir apylinkėse. Bilietai bus:

Sveikinimai iš Berlyno

Kurde
dalvse.

įvan yjse pasaulio

B. K.
Visam Keleivio štabui at-! 

siuntė nuoširdžių sveikinimų
praPdamiZtrakis'pUtintLl  ̂Berlyne Jonas Glemža.J<> 
kad norintieji šauti geresnes nas Petraitis n- Povilas Juk-

Padėka

vieta? galėtų juos nusipirkti 
iš anksto.

Nepamirškit balandžio 28 d.' [

.Atsiminkite, kad Atvely
kio šeštadieni, balandžio 28 
d. 7 vai. vak. Sandaros salė
je (124 F St.) bus Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 21 kuo
pos malonus koitų vakaras 
(\vhist and blitz party).

Mirė J. Vaitaitienė

Balandžio 11 d. staiga mi
rė Julija Kučinskaitė-Vaitai

nevičius, kurie balandžio 6- 
8 dienomis dalyvavo Sovietų 
sąjungos pavergtųjų tautų 
darbininkų unijų tremtyje 
šeštame kongrese. Prie jų 
sveikinimų prisijungė ir Ke
leivio nuolatinis bendradar
bis Berlyne V. žarsteklis.

Kieno čia darbas?
Mums skambino Valeri

ja Norvaišienė ir pranešė, 
kad ji balandžio 8 d. žiūrė
jusi televizijoj operą "Boris 
Godunov” ir labai pasipik
tinusi, kad dainuojamą žodi 
“Litva” i anglų kalba ver-

Balandžio 1 d. Stepono 
Dariaus Posto name. Posto 
moterų skyrius surengė man 
pagarbos banketą, Įvertin
damas mano darbą būnant 
man skyriaus pirmininke ir 
"Suffold County Board of 
Directors” nare. Banketas 
buvo puikus, todėl noriu vie
šai padėkoti visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie jo 
surengimo, ypač skyriaus' ~ 
moterims, būtent B. Board- 
manienei, kuri taip suma- 
niai vakarą vede, ir dabartį-1 
nei skyriaus pirmininkei Į 
Onai Kontrimienei- M. M i- i 
chelsonienei, advokatei Šal- i

amerikiečiai, bet visus 
juos pralenkė lietuviai, ku
riems šokį baigus pasipilda
vo smarku - plojimai, o kai 

(baigė paskutiniji šoki, visa 
! publika- kuiios buvo keli 
tūkstančiai, atsistojo ir plo- 

I įo Kelia? minutes, orkestro 
būgnams dundant. Tokio di
delio Įvertinimo mūsų šokė
jai, sako. niekur kitur netu

pėję.
Binto Bostono šokėjai ir 

jų vadovė! Sėkmės ir ateity
je!

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa-
t?rrs penki doleriai.
kyti “Keleivi.” Kaina me-

THE BIG 
TR ACK 
OPENS 
MONDAY

SUFFOLK D0WNS
i' 1 \

First Rače 1:45 — D.D. 1:40
NOW thru July 7th at thc BIG traclc. 
Oniy TURF COURSE in N. E. Home of 
thc fabulous TVVIN DOUBLE: 4th. 5th 
and 6th, 7th Races. 10.900 FREE SEATS.

I K ’

? Thc Qavlcu Spot

pė-š. :5s» -

LAISVĖS VARPAS

S‘ kmadi< niais vai. ryte 
AM Bangomis IBM) kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IŠ vVKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

L. Bendruomenės Bostono 
Apylinkės valdybos prezi
diumą sudaro: pirm. Stasys 
Griežė-Jurgelevičius, sekr. 
Antanas škudzinskas, ižd. 
Albinas Karosas.

GERA PROGA
:JO ti i air...s ir biznį, namas 2 švi- 

įų po I kambarius ir avi krautu e 
i.u. i 'lu <■. Savininkai užlaiko biznį 
er tiaug metu, liaiiiuare stora. t*a,-

u >’a namai 'r biznis už $10,500.
Kreipkitės pas 

C. P. Yurgelun 
-15 Alerton Street,
Brockton, Alass. (10

!»AKI»t’OIIAMI VELYKŲ 
MARGUČIAI

Marginti Velykų kiaušiniai paribio 
t ... laiaa Siiver Cafe užeigoje.

;2 W. Broailuay. So. Bostone. Bu: 
irduoiami iki Atvelykio. (17

DOVANOS Į LIETUVĄ•
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

fi\

Ia
I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth Stn 

So. Boston«
J Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
į biznio pastatų, pagal Jūsų reiKa- 
I lavintą, šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

V( J<»S|1.S I(»? I.IETl VIV U ;
i įtrink rmiijo I’K(x;rama^ •

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

nienei, K. Namaksienei, B. j J
tienė, gyv. Miltone. Jos liūdi: tė “Poland.” Ji paskambi- Kontrimui. Al. ( haplikui, į 
sūnus Viktoras, duktė Fran- 'nusi stočiai, bet ten atsakę. - Skudriui ir Kaziui Mer- 1 
ces Zarveckienė. sesuo Pau- kad ji tokį vertimą gavusi iš ^iui už gražias kalba? ir lin- . 
liną Manackienė Gardnery Anglijos. I kėjimus. Dėkoju Posto mo- •
ir brolis Walter Kučinskas Reikėtų išaiškinti, kas ten > terį[ns už dovanas ir gėles. J 
Dorchestery. tokią falsifikaciją padarė, -^^ū- nuoširdžiai ačiū vi-Į|

Jei jūsų senas aliejaus bvrneris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
KKz kuro išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsius markės Gun Type 
Power Burner’i. Tuoj pašaukit!

■lay Vieic Reali y C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas Jl'KNEVlCIUS 

Bronius MIkONIS 
L1CENSE1) BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir tirau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASa.

Office A V K-1144 
,es. A V 8-11 U ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 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 švemadieniaia 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Gorner 
Dore h ėst e r. Mass.

Trans-Atlantic TraveI Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sara-a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoia persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIFTU VISK t. KRFIPKITftS LIETI’VTSK AI
Visi siuntėjai isitikinn. kad musu i«tai?a srreičiaosiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IN’TVRISTO Įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak-. ketvirtadieniais nao i
* ryta iki 7 vai- vak. ir Mtadieniai* nuo 8 ryto iki 2 vai. no piet*.

VBDCJAS- JONAS ADOMONIS

iiems uz visKą:

Bronė Kapočienė

Kalbėjo apie Lietuvą 
ir šoko

Balandžio 13 d. Onos I- 
vaškienės vadovaujami šo
kėjai pirmą kartą šoko 
Springfieldo, Mas?., kolegi
joje. Glorija Razvadauskai-

I
I-II \ \l ĮRENG I' \? I Ž 
spe< i alini; kaišą

Apsidrausk
NVO LIGŲ IR NELAIMIŲ

GR 9-1805 ir AN 8-9304 {

> Dengiame Stogus 5 
M I Ir Taisome Juos

J ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šinjre’.iuojamfe, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
» SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 
’ Du broliai lietuviai 
•Charles ir Peter Kislauskai 
{Garantuojame gerą darbą

Tel. AN 8-2712 arba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietpvip Gydytojas ir Chirurgas
Vartoji, vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROAP4VAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

• Draudžiame

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEnevu 6-12(11
tė. prieš pradedant šokti, su- ^ooooecoBecootsooaeooooooc'^'^oooHecoocoooscoo&i
sirinkusiems profesoriams, 
studentams ir jų svečiams 
trumpai papasakojo apie 
Lietuvą. Visi susirinkusieji 
šokėjus palydėjo smarkiais 
plojimais.

K
K
FO
**

Lankėsi J. Bačiūnas
Balandžio 12 d. Bostone; 

lankėsi tautininku veikėjas, 
J. Bačiūnas ir tautininkams 
padarė pranešima apie pasi
keitimus "Dirvos” redakci
joje. Jis gynė pašalintąjį1 
redaktorių B. Gaidziūna.

TELEFONAS AN 8-2*05

Dr. J. L. Pasakomis J 

Dr. Amelia E. Rodd •
OPTOMETRISTAI

ALAND3S:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas J
447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
» » « « « t i

nuo polio, viso-» 
i jkių kitokiu ligų ir nuo nelai- ♦ 
J { mių (ugnis, audra ir kt.) ..
! {Visais insurance reikalais 
I <i kreiptis: 

i*♦ i
598 E. Broadway

BRONIS KONTRIM
.lustice of thel’eare—Constable

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

i

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

į : Dažau ir Taisau
! * Namus iš lauko ir viduje, 
į IX Lipdau popierius ir taisau^

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

| j J viską, ką pataisyti reikia.
——- i> Naudoju tik geriausią

medžiagą.

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

'nininjuiimnnnin

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKIIA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome 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 gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm

j

! Charles J. Kay
LIETUVIS

Ptnmbing—Heating—Gan—Oi|
I Gazo dilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET! 

DORCHESTER 25. MASS.25. MASS. |
maiaiiup

Flood Sguarc 
Bardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I.angam s 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

trali.ua



