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Amerika Atnaujina Atominius 
Bandymus^AtmosIeroje

Šią Savaitę Amerika Atnaujina Atominių Ginklų Bandy
mus Atmosferoje; Bandymai Vyks Christmas ir 

Johnston Salose; Bus Daroma Apie 40 Visokių
Bandymų; Daug Mokslininkų Dalyvauja 

Bandymuose.

Labai nenoriai Amerikos PranCUZūi PūgUl'O
vyriausybė nutarė atnaujinti 
atominius bandymus atmos
feroje (ore) po to, kai ru
sai pernai rudeni išsprogdi
no virš 50 atominių ir van
denilio bombų šiaurėje.

Amerikos vyriausybė siūlė 
rusams susitarti ir pasirašyti vardu 
sutarti dėl atominių gink-

Genrolą Salun’ą
Pereitą savaitę prancūzų i 

karo policija suėmė buvusį į 
generodą Salan, kuris vado
vavo teroristinei “slaptosios j 

; annijos organizacijai” ir ku
tą organizacija

OUU..U UC. k(Į - b ir
lų bandymų uždraudimo, ..^ikus” europie-
pašant į sutartį ir kontro es Negenjai lkijai 
veikimą, kad niekas negale- . ....
tu kitu apgaudinėti. Rusai ko sugauti u kitų tos 01- 
atsisakė. Jie vra prieš kon- gamzacijos vadą buvus, ge- 
trolę, bet labai norėtų, kad "erolą Jouhaud, kuns dabar 
Amerika nuo ginklų bandy- Ja3 JIa nuteistas mirti.
mų atsisakytų. ; G<;"e.,',)l0, ^*lan ?resta!i

i nereiškia, kad prancūzų te- 
Amerikos atominiai ban-j rorįstų organizacija Alžeri- 

dymai vyks Christmas ir joj nustos veikusi. Bet visgi
Johnston salose Pacifike, jaį suciuotas skaudus psicho- 
apie 1000 mylių nuo Hawa- loginis smūgis. Prancūzijos 
jų. Christmas salos prikiau-jbė pasiryžusi
so Anglijai ir bandymai ten gva,AIŽ į ir
z-I i i ntvli ii* A m/ifi Lr oi •* *

ALŽERIJOJ TERORAS NESILIAUNA

l'ran<uzų parašiutininkai lydi i kapus slaptosios armijos teroristų nužudytų majorą 
.Marcei Bourgogne. Jis nužudytas jam grįžtant j namus. Teroristai siekia, kad Al
žerijos kraštas liktų Prancūzijos valdžioje, o Prancūzijos vyriausybė sutinka tam 
I raštui duoti nepriklausomybę, jei gyventojai taip nori ir taip nubalsuos.
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Argentinos Vidaus Tvarka Vis 
Dar Kryžkelėje

Argentinoj Kariškas Perversmas Dar Nepasibaigė; Kariš
kiai Savo Tarpe Nesutaria, Ką Daryti; Armijos Va

dai Nevieningi, Karo Laivynas Remia Silpnesnią-
ją Armijos Dalj; Kas Bus Balandžio 29 ir 

Gegužės Pirmąją?

Kongo Vadai Žaidžia 
Apgaulės Žaidimą

Kongo respublikos vadai 
vis dar “ieško vienybės” ir 
dar nesusitarė su Katangos 
vadais dėl viso krašto kon
stitucijos. Apie mėnesį lai
ko Kongo vyriausybės va
das Adula tarėsi su Katan
gos čombe dėl krašto suvie
nijimo. čombė derybų tikslu 
buvo atvykęs į Leopoldville, 
šalies sostinę. Derybos buvo

Argentinoje vis dar tę
siasi kariuomenės vadų pra
dėtas, bet vis neužbaigiamas 
perversmas. Kariuomenės 
daliniai pereitos savaitės ga
le pasirodė mieste ir sklido 
žinios, kad jie atvyko pa
remti naująjį prezidentą 
Guido prieš kitą kariuome
nės dalį. kurios vadai griež
tai reikalauja, kad prezi
dentas panaikintų neseniai 
įvykusius rinkimus ir buvu
sio diktatoriaus šalininkų
neįleistų į jų išrinktas vie-

nesekmingos. tas. Bet vėliau atėjo žiniofi>
Pereitą savaitę Adula de- kad karo laivyno vadai pa- 

rybas nutraukė ir išvyko po- sisakė už tą kariuomenės 
ilsio. Norėjo namo vykti ir dalį, kuri nori griežtų per
tom bė, bet Kongo kariuo- mainų ir reikalauja, kad vi- 
menė 18 valandų neleido jo sį išrinkti peronistai būtų iš-

daromi Anglijai ir Amerikai' miesčius nuo slaptosios ar-

ArMcLean & Burgess 
Sugrįš į Angliją?

Pereitą savaitę iš Mas
kvos pasklido žinia, kad 2 ans mieste katalikų arkivys- vieno ministerio žmona nu- 

kupas Rummel išmetė iš ba-1 sipirko Londone paauksotą

Katalikų Vadai Ir 
Mokyklų Integracija

Aukso Lova Nėra 
Joks Socializmas

Pereitą savaitę New Orle- Jau rašėme, kad Ghanos

anglų diplomatai išdavikai» v ij rv __r __ X—. / ’uonaia U. 3iaci^ean ir uuj- 
Francis Burgess rengiasi va- katalikus už tai, kad jie

zGiijrvivp {ckskuiuLunikSVvj O zĮzvlAtnu tyriO IVViį Ui OWV UUICIių. .TOLIUI

žiuoti į Angliją iš Maskvos, 
kur jie gyveno nuo 1951 me-susitarus. , .. _ . a

mijos teronstų ir tuose mie- 
Bandymuose dalyvauja stuose pradeda sistematišką tų- Tuodu diplomatai buvo

daug laivų ir virš 11 tūks- kratą, miesto dalys yra ati- i Maskvos šnipai ir kai prieš 
tančių mokslininkų, techni- tveriamos karieiviu sarevbu Juos kilo Įtarimas, jie pa- 
kų. Stebėtojų ir karių. Ban- ‘"amasŽavisi i Rusiją ir ten tarnavo
dymų tikslas yra keleriopas: gyventojai kratomi. ; rusams ,vairiose pareigose
išbandyti, kiek atominiai ’ Teroristai Alžvr0 mieste
sprogimai gali sutnikdyti sekmadieni fep^įno dį. 
radaro ir kitų elektroninių delio dien^ Echo (,,A1.
susisiekimo priemonių vei- A ...
. . , •-/ j ger spaustuvę ir kitus iren-kimų: bus išbandyt, povan- g įmas buvo ,a.
den,muoseja.voose gabena- baj smar'ku/ h. laikraš£io

Sako, kad apie jų grįžimą

teris Krobo Edusei pats nu 
vyko į Londoną ir bandė sa
vo žmoną perkalbėti, kad ji 
atsisakytų nuo tos iškaštin-

priešinosi arkivyskupo įsa
kymui panaikinti segregaci
ją parapijinėse mokyklose.

1 rys iš bažnyčios išmesti £os lovos, bet veltui.
tikintieji yra L. H. Perez, J. 
G. Ricau ir Mrs. B. J. Gal- 
liot. Visi trys ekskomunika- 
cijos neišsigando ir sako,

lėktuvui skristi, kol pagaliau 
Jungtinių Tautų kareiviai 
su šautuvais atidarė lėktu- 

! vui kelią ir ČomBė galėjo iš-

m i atominiai pabūklai; bus 
bandomi ir ginklai, su ku
rių pagalba tikimasi apsi
ginti nuo tolimo skridimo 
raketų ir jų nešamų bombų.

Amerika turi atominių 
bombų, kurios dar niekada 
nebuvo išbandytos. Jos tu
rėtų sprogti, bet tik bandy
mas pašalins visas abejones.

Prieš Amerikos atominius! 
bandymus girdėti nemažai1 
protestų. Pacifistų ir taikos 
šalininkų protestai yra su
prantami, bet kai veidmai
niai Maskvos šalininkai pro
testuoja, tai yra tik dar vie
na veidmainystė.

Jungtinės Tautos 
Gali Bankrutuoti

spaustuvė visai sunaikinta.

gandus paleido rusai, gal no- kad ne jie, bet arkivyskupas 
rėdami nusikratyti tais ne- y,a neteisus. Mrs. Galliot 
bereikalingais šnipais. net nuėjo prie arkivyskupo

Paskalos apie dviejų ju- namo ir kai jis išėjoj kiemą, 
došių gi-įžimą buvo tiek rim- JĮ atsiklaupė prieš jį ir mal
tos, kad anglų policija išė- davo, kad jis suprastų savo 
mė teismo įsakymus juos su- klaidą ir nebegąsdintų žmo- 
imti- jei jie drįstų pasirody-į nių ekskomunikacija! Kiti 
ti Anglijoje. " i^u išmestieji iš bažnyčios

Ghanos prazidentas ir ko 
ne diktatorius nutarė, kad 
auksinė lova nėra joks pa
puošalas skurdo krašte ir iš
metė iš valdžios pramonės 
ministerį Edusei. Kartu bu
vo atimta iš ministerio 200 
tūkstančių dolerių verta vi
la, kurioje jis gyveno, o vi
los statytojas italas buvo net 
išprašytas lauk iš Ghanos, 
kam stato ministeriams ir 
kitiems turtingiems žmo-

vykti namo. Mat, Čombė at
vyko derėtis su Kongo vadu 
su JT garantija, bet Kongo 
vyriausybė apie tai buvo už
miršusi ir norėjo jį pasiųsti 
pas Gizengą ar gal ir pas pa
tį Lumumbą. . .

SEKMADIENĮ VARYSIM 
LAIKRODŽIUS ATGAL

Kaip kasmet, taip ir šie
met, paskutinį sekmadienį 
balandžio mėnesį prasideda 
vasaros šviesos taupymo lai
kas, visi laikrodžiai pavaro
mi vieną valandą atgal.

Jungtinių Tautų gen. sek
retorius A Thant sako, kad 
didelės tautos gali suban- 
krutinti Jungtinių Tautų or
ganizaciją, jei jos nemokės 
savo dalies į JT iždą įvai
rioms nepaprastoms išlai
doms dengti.

JT sekretorius iš manda
gumo neįvardijo Sovietų 
Rusijos, kuri Kongo opera
cijai neduoda nė cento, rusai' 
nieko neduoda nė Vidun- • 
niųjų Rytų (Palestinos) šie-' 
nų saugojimui. Nemoka sa
vo dalies nė prancūzai su1 
arabais.

NUTEISTAS MIRTI

*

Buvęs prancūzu karo avi
acijos viršinikas generolas 
bdmond Jouhaud. prisidė
jęs prie Alžerijos slapiosios 
armijos teroristų, kovo mė
nesį buvo suimtas ir vėliau 
nuteistas mirti po giljotina 
už maištą ir pabėgimą iš 
kariuomenės. Čia jį mato
me iš kalėjimo einant į tei- 
cmą. Buvęs generolas civi
liai apsirengęs.

. . . ... - , , , - . i Tą reikia padaryti šešta-Du anglų diplomatai par-iYiesai Parei^ke, kad arkivys- nems įskastmgas vilas. . . dienį balandžio 28 d. vaka- 
jsidavėliai nusigabeno į Ma- kūpąs kisasi Į svietiskus i ei-, Eksministeris Edusei sa- re einant gulti.
' skva nemažai visokių pa- kalus, nes integracija ai se* kad auksinė lova nėra 
i slapčių, ypač MacLean gale- f1 ^SacGa ^ra bažnyčios: socializmas, o Ghana žada DINGO
jo daug* anglų ir amerikie- kokia nors dogma, bet įpro-, tvarkytis sočiaiistiškai.
čių paslapčių žinoti, nes jis; Skalas 
buvo Anglijos užsienio rei-1 . ^ajahkų 

Įkalu ministerijoj Amerikos i 
i skyriaus vedėju. valstijose apie savo parapi-

» -j -i • -- jinių mokyklų integracijąAr išdavikai gns ar ne, i". v*___: ’ dar visai neužsimena. Kitose
valstijose parapijinės moky-dabar nėra tiki-umo.

”aair<AlaUroa Sale0’ ChrUŠČioVOS
Tiktai Seka Leniną }

mesti iš jų išrinktų vietų, ku
rių jie dar ir neperėmė.

P.oloyw^rwv H valiauuiw aw
prezidentas Guido turėtų 
paskelbti, kada bus prezi
dento rinkimai, kaip to rei
kalauja konstitucija, bet ar 
jis galės tą padaryti, dar 
nėra žinoma. Gegužės 1 d. 
neseniai išrinktieji atstovai, 
gubernatoriai ir kiti rinkti 
pareigūnai turi užimti savo 
vietas, bet ar armija ir ka
ro laivynas sutiks, kad iš
rinktieji peronistai užimtų 
vietas?

Argentinos g;-----*.
bartiniu metu yra kryžkelė
je ir dar neaišku, kaip užsi
tęsusi krizė bus išgyventa.

Europos Muitų Unija 
Ir Anglija Berisi

Briuselyje, Belgijos sosti
nėje jau seniai eina derybos 
tarp šešių Europos “bendros 
rinkos” valstybių ir Angli
jos dėl anglų įsijungimo į 
būsimą Europos muitų uni
ją. Derybos dar tęsis ilgesnį 
laiką, bet persilaužymas de
rybose turi įvykti jau šiomis 
dienomis.

Anglija derybose nori iš
gauti ypatingus palengvini
mus savo žemės ūkiui, ir 
Commovvealth kraštams, o 
dėl to deybos yra painios.

f būsimą Europos muitų 
uniją nori dėtis ir kiti Euro
pos kraštai, bet kol visi dar 
laukia, kaip anglai susitars 
su šešiomis valstybėmis dėl 
Anglijos Įsijungimo . Euro
pos ūkišką bendruomenę.

Dovanojo Bausmes

Vienas Ncw Yorkn - New 
Jersey uosių padugnių va
das Anlliony Strolio arba 
Ton> Bcnder jau kuris lai
kas ka/.kur dingo iš Fort 
Lee. N. J., kur jis gyveno. 
1'olicija spėlioja, kad gal 
jį jo buvę sėbrai gengsteriai 
pakišo po velėna. . .

Sovietų komunistai dabar; 
labai iškilmingai mini Le
no visokias sukaktuves,klos yra jau integruotos, bet

t tas buvo padaryta po to, kai tuo stengdamiesi sudaryti 
i A-Sprogimus Negali a“kšciausias sakes teismas žmonėse įspūdžio kad jie 

segregaciją pasmerkė kaip tikrf ^įnino mokslo se- 
pnesingą konstitacijai. j v j a

Susekti Požeminius

Kongreso jungtinė atomi- 
I nės energijos komisija sako, 
kad iki šiol mokslininkams 
dar nepavyko susekti pože- 

atominių bombų iš-

VĖL SIEKIA MĖNULIO mas komunistų propagandi
stas Iljičev, minint Lenino

. .. . , . 92 metų gimimo sukaktuves.
Zg<liXu,n,UJuoTgalima « Panini tZo’ĮS '.’.lačiai a«^.^ 
sprogilinimų. Juos galima * i ivairiais ciovas yra ištikimas Lenino
pastebėti su seismografu, 
bet negalima atskirti nuo 
žemės drebėjimų. Žemės 
drebėjimai Įvyksta labai da
žnai ir seismografai juos pa- 

j stebi, bet ar žemės drebėji- 
Įmas Įvyksta dėl natūralinės 
j priežasties, ar dėl atominės 
j bombos išsprogdinimo, pa- 
j sakyti dar negalima. Bet esą 
vilties, kad mokslininkams 
pasiseks bėgyje kelių metų 
ištobulinti būdus požemi- 

i nius sprogdinimus susekti, 
1 bet tai bus ateityje.

Amerikos

raketa su ivairiais instru ... , » -
mentais i, televizija j menu- mok">ys seka Len,no l83' 
IĮ. Tai jau ne pirmas ban- kymus. Girdi, Leninas mokė 
dymas. Senesnieji bandymai stiprinti šalies sunkiąją pra- 
prašovė pro šalį, gal šį kar-,monę» n<* tiktai tas užtikn- 
tą geriau seksis. Mėnulis da-' na augumą ir žmonių 
bar yra 229.541 mylia atstu gerbūvį.
nuo mūsų žemės. J Tokiais aiškinimais ant

Šią savaitė bus bandomas seniai mirusio Lenino kup- 
ir didysis Saturn inžinas, jos suverčiama atsakomybė 
kuris vėliau bus naudojamas už visokius vis dar žymius 
raketoms laidyti. trūkumus krašte. Jei Leni-

Šią savaitę bus leidžiama' nas taip “mokė,” tai gali- 
bendra anglų ir amerikie-' ma ir trims šeimoms viena
čių raketa-satelitas. I me bute gyventi.

Bostono miesto autobusų 
i 8 tarnautojai buvo nuteisti 
kalėti po 30 dienų už nepa- 
klausimą teismo Įsakymo 
nestreikuoti. Devyni tarnau
tojai dar turėjo būti nubau- 

' sti. Bet kaltininkams atsi- 
1 prašius teismas visas baus
mes dovanojo.
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Atominiai bandymai
minų, komunistai leido val
stiečiu šeimoms turėti po 
gabalą žemls ir dirbti ji. 
kaip jie nori. Pirma bu. o

sios dešimtosios* nektaro 5!iaikui ir numatytų, kaip tą uždraudimą kontroliuoti. Lai
kinas susitarimas turėjo būti pradžia visiškam uždraudi-l“^ apie pusantro;
mo ir kontrolės. amerikoniško akro. Iš to že-:

Derybos dėl atominių ginklų bandymų uždraudimo ; inėlio valstiečiai ir
sutarties tęsėsi beveik tris metus ir rusai jas pernai metais maitinasi, kada kolchozu, 
nutraukė, o tuoj po to išsprogdino keliasdešimt atominių už da:badk->-ius ni-ko n.
bombų šiaurėje ir net gyrėsi išbandę galingiausią bombą 
virš 50 megatonų dydžio. . . Maskvos apgavystė, nesilai
kymas susitarimas ir ciniškas pasityčiojimas iš taikos 
šalininkų \ isame pasaulyje dar kaitą parodė, kad Mas- 
tvos negalima pasitikėti. Galima stebėtis, kad
teks rodymas dar buvo reikalingas, nes Maskvos suk- 
tumas ir nesiskaitymas su jos duotais pažadais turėjo, ro- ; 
dos, visiems būti žinomi dalykai, bet buvo pasitikėta ir

JUO-
mažus atlyginimus 
r.ai tais su pelais.

ūkininkauta
Kolchozai Sovietijoj

duoda

javais

ia tiK 
Jtlv

PASIRASO PAŽANGOS SUTARTĮ

ai-tybės sekretorius Dean Rusk (kairėj) ir 
• -ižsJer.iu reikalu ministeris San Tiago Dan- 

t s p -i: o sutartį, kuria Brazilijos labiausiai atsili
kusi..m.- - itims pagerinti skiriama 276 milionai doie- 

A ku; u 131 milioną duoda Amerika, o pati Brazi-
! skiri. 115 milionus doleriu.

Salan už grotų tys arabai ir net de Gaulle
p. , . _ .vyriausybė Paryžiuje skaito,Prancūzų kanuomene pe- k> d įlžerijo/ ^.entojai 

reitą savaitę Alžyro ; ,asisakys ^„epriklausomy-
sugavo buvus, generolų Sa-; • Be’Gaulle valdžia net 
lan, slaptosios armijos or-,^itarė M
ganizac.jos vadų. kiek Raj tval4komi
anksc.au de Gaulle polio-, „^.įklausomos Aižė,i jos 
ja, pavyko O,ano miesteįsu- • tvkiai Pl.ancūzija. <-a.

dinasi, dar pneš gyventojų
Kaip

vra ’
gamybiniai koope- 

ratvvai. Bent taio juos ko- 
’ munistai dėl svieto akių va-;

buvo padarytas ‘džetlemenų susitarimas’ nebedaryti ato-.,;;. ... - taj Via
minių ginklų bandymų ir eiti prie pastovaus susitarimo ir valdžios ir komunistų parti- 
kontrolės. i jos, per partijos pastaty-

Kai Maskva 2pgavo žioplus Vakarus, Amerikos pre- tus pirmininkus, tvarkomi 
zidentas viešai paskelbė, kad kitos tokios apgavystės ne- dideli dvarai. Eilinri ko'lch 
bebus ir Amerika savo saugumo sumetimais, darys ato
minių ginklų bandymus, kokius ji skaitys reikalinga.

Nūn atėjo laikas tokius bandymus daryti. Amerikos
atominiai pabūklai jau nugabenti j Pacifiko salas ir po 
kelių dienų atomginklų bandymas turi būti atnaujintas.
Tiesa, rusai galėtu dar Amerikos bandymus sulaikyti, jei 
jie paskutinę valandą sutiktų pasirašyti sutarti dėl tokių 
ginklų bandymų uždraudimo ir sutiktų su Vakarams pri
imtina tokio draudimo kontrole. Bet vilties labai maža, 
kad rusai sutiks tokią sutarti pasirašyti ir dar mažiau vil
ties, kad Maskva sutiks su kontrole. Maskvos diktatoriai 
dabar įprato bet kokią ginklavimosi kontrolę vadinti 
“šnipinėjimu” ir to jie sakosi negali pakęsti. Kartu rusai 
kelia triukšmą dėl Amerikos žadamų vykdyti.atominių 
ginklų bandymų ir net grasina nutraukti dabar Ženevoje 
vykstančią 17-os valstybių nusiginklavimo konferenciją.

Rusai norėtų pakartoti jų jau išbandytą “triksą,”— 
sulaikyti Ameriką nuo atominių ginklų bandymo be su
tarties ir be kontrolės, o kai jie vėl pasiruoš naujiems 
bandymams, tada jie vėl tų ginklų bandymus darys ir 
juoksis iš kvailokų jankių, kurie leidžia save du kanu iš 
eilės panašiu būdu apgauti.. .

Ginklą-1, imosi srityje dabar rimtai prasidėjo naujas 
tarpas. .Jei iki šiolei lenktynės ėjo dėl vis didesnių ir to
liau siekiančių raketų ir dėl galingesnių bombų, tai dabar mete? žoles, dirva atsigaivi- ta 
varžytynės vis labiau krypsta į apsigynimo ginklus nuo na, pašarinės žolės pratur- ir

gauti buvusį generolą Jou- 
haud, kuris jau nuteistas 
mirti po giljotina.

“Slaptosios armijos orga
nizacija” Alžerijoj kovoja 
už išlaikymą to krašto pran
cūzų rankose. Didžiulė dau
guma Alžerijos prancūzų 
tam organizacijos tikslui 
pritaria, bet laimėti ‘‘slapto- •

atsikiausimą jų nuosprendis 
jau numatomas iš anksto. 
Maskva net paskubėjo iš 
to padalyti išvadas ir pripa
žino Alžerijos maištininkų 
vyriausybę Tunise. . .

O kokia bus nepriklauso
ma Alžerija? Jei žiūrėti į

zo naiys dvaro tvarkyme vi
sai neturi balso, nariai 
kolchozo vadovus "renka

pa ’- .rir.klavi mosi pramonei tūkstančių komjaunuolių ir 
Kelti. >... • i abar Sovieti-šiaip jaunuomenės darbams armija negali, nes prieš j prancūzų ir arabų sukilėlių

tik taip, kaip jie renka ir vi- kius prašmatnius karo pabū- derliui nuimti už tūkstančių šventos ramybės ir už tokią 4<_Cvoliuciia 
są Maskoiijos valdžią—ko- kius, o todėl kapitalų neuž- kilometrų iš senų ūkių bu- ramvoę balsavo balandžio reiks tęsti”

munisrų partija pastato kan- tenka žemės ūkiui kelti. Nė- vo gabenami traktoriai jr (deną. „ j Prancūzijos vyriausybė ti-
didatus, o eilinis pilietis tik ra užtenkamai trasu dirbtu- mašinos į naujuosius plėši- “Slaptosios armijos tero-, kiši, kad busimoji neprik- 

I "pabalsuoja.” Taip yra ir vių, nėra pagaminama už- nius. Tankiausiai tokios ma- pnes arabus yra tik ko-dausoma Alženja laikysis 
renkant kolchozų gaspado- renkamai visokių žemės šinos grįžo iš tolimas kelio- Pkja arabų teroro pnes pran-. savo susitarimo su Prancū-
rius. ‘ ūkio mašinų ir padargų, to- nės tik laužas. ir vargu gali turėti pa-!zija, nors tokiam tikėjimui

Ir ūkininkavimo tvarka dėl Viljamso mokslas pui-i Pradžioje naujose žemėse siekimą. Kai arabai prade- pagrindo nėra daug. Viskas
kolchozuose nustato vai- kiai pasitarnavo komunis- derliai buvo neblogi, bet to- -?° maĮ^ Pnes prancūzus, parai?.nuo to kas pasitvera

b Jie turėjo saugų užnugari valdžią nepriklausomoj Al
kai ji susiorganizuos 

įklausomą valstybę.
tarpti ir 1.1.

Stalino laikais kolchozų 
vadovams buvo įsakyta ūkį tu sėjomaina su 
vesti pagal žinomo moksli- dvmu laukais. Taip 
ninko Viljamso nurodymus, vimas nutarė Stalinui

ku.v, nu t ’ J. -.1 , UL4O UVIliai » IO JUONIU. A • i i • • • • • )
čia sovietu imperiją visi vyzdžiui, Kazachstane 1956 J°*kalnais ginomis, kur j Skirtumai pažiūrose
kolchozai ir sovehozai įves- metais gauta iš hektaro 10.6 ??1.eJ,°1.sl3Fs?3Jls' .EuT0Ple’ Alžerijos arabų vadų .

žolės ir pū- centneriai kviečių, o 1961 Ciai AIz.enJ°J baugiausia gy- dabar pradeda ryškėti, o kai
lip suvažia- m. jau tiktai 7 centneriai. 'ena rnie?tuo.se’ saugaus uz-,bus nepriklausoma Alženja, 

nugano jie niekur netun, to-į ^da lems tie, kuriu l anko

jau

jau
isa- Tam buvo

sėjant pakaitomi milionu ir
flo’.UYia_ . L./.lrtoi-n įauęia- T £.*

tūkstančių lių. tik išėjęs i laisvę jau paža-
i U11CI .•«T no zon 

’ raoai i livro

pasiekia
Išartos žemės pavirau 

itiv- išnešioja štipruš Vejai (der- 
y-nvo 28 milionai lingiausią sluoksnį vėjai

' tūs ančių hektarų, nupučia). Prie to prisidėjo 
tolimo skridimo raketų. Kas pirmas tokius gynimosi gin-'tina dirvą organinėmis trą- ei 19H retais žolėmis apsė- blogas žemės išdirbimas ne- 
kius sugalvos ir fu pasigamins, tas galės užtikrinti savo šomis, todėl mainant pase- tų lauku jau buvo net 36 mi- siskaitant su pagrindiniais 
saugumą ir, jei Vakarai pirmieji tokių apsigynimo ginklų
pasidirbtų, pasaulio taika būtų užtikrinta gal ilgesniam 
laikui. Rusai gvrėsi, kad jie savo atominiuose bandymuose 
pernai prie Novoja Zemlia išbandę ir apsigynimo gin
klus. Tain ar ne, niekas nėra tikras. Bet jei yra nors kiek 
vilties tokius minkius patobulinti ir jei tam reikalingi ban
dymai, tai būtu nedovanotinas apsileidimas bandvmu ne
daryti. juoba, kad rusai savo suktumu atpalaidoj'o ir Ame
rikai rankas bandymus darvti.

lius( javus ir žoles), 
bus derlinga, jos struktūra 
gera ir jos derlingumas di
dės. Mokslininkas siūlė lai
kyti juodus pūdymus, kad 
dirva būtų dar derlingesnė. 
V. Viiiams toki ūkininkavi
mo būdą siūlė drėgnesnėms 
ir šaltesnėms Rusijos sri-

žemė Ilonai hektaru.
M< iV,,-KUI

kultūros raikai avi 
u tarpe buvo ir mais, stoka trąšų. 
Viljamso mo- dalis derliaus žuvo dėl

žemes

tos, kur galėtų burtis, orga
nizuotis, ginkluotis. Arabų 
maištininkai turėjo ne tiktai 
saugią vietą Tunise ir Maro
ke, bet juos rėmė visas ara
bų pasaulis ginklais, pini
gais ir kitokiu būdu. tuo 

M1.1? Y" tarpu europiečiai savo gink- 
1( e ? luotoms grupėms paramos 

nė iš kur negali tikėtis, jei 
prancūzų armija jų nebera
mia.

ne-

Posūkiai Sovietijos žemes
ūkio politikoj

f Tęsinys f
Planingas ūkis

Bolševiku valdoma Rusi
ja savo ūki rdanuoja. Ten 
viskas gaminama “pagal 
planą,” o planus išdirba val-

toki
kumui buvo priešingi irsiu- buvimo sandėlių ir dėl blo- 
lė kitaip r ininkauti, bet go transporto. Suprantama 
diktatūra . >s greit nutildė, kad tokiose sąlygose užau-

milžiniš- tOn°S JaVU- atSieina Nepriklausoma Alžerija?Ūkininkavimas 
kame krašte “pagal planą” 2 ir 3 kartus daugiau, negu 

senose dirvose. Iš didelio
tims, bet Stalinas susižavėjo ra 'i' Nikitos užsimojimo išėjo tik
Viljamso teorija ir isakė po r-^ozajns . -ta-yti is cenrio 
visą plačią Rariją, nuo Cen- Pkn.ai vra P valomi Planas 
tralinės Azijos iki Baltųjų •’:i r.^tab mas, jo įeikia lai

Alžerijos likimą turės nu

dčjo 100,000 kareivių k<trui 
prieš Izraelį ir kalbėdamas į 
Alžerijos karius Tunise sa
kė. jog su nepriklausomybe 
revoliucija nebus baigta, ji 
turės būti tęsiama, ypač že
mės reforma turės būti vyk
doma.

Taip ir turės.būti. Kokia 
tai būtų nepriklausomybė, 
jei arabai negalėtų atimti 
žemių iš prancūzu kolonistų, 
arba jeigu negalėtų ir mies
tuose nusavinti prancūzų

spręsti to krašto gyventojų įmones ir jas suarabinti? 
atsiklausimas. Bet ir pa-' J. D.

Apie kitus Nikitos bandy
mus pakelti žemės ūkio ga-

ir mm Ukrainon iki Rfdtnin kVis. O jeigu jo negalima ; ’ . ‘ , .. ‘ "n nuo U krainos iki maltųjų , , daugelis^ ūkio mybą I>akalbesim klt3 samanų sekti \ įljamso mokv- V-^in.r, ia. naugens UK1°'vajte
mą. Viijams mirė 1939 m. vad?™ ū'kd« aPus. ant S. V.
aukštai gerbiamas- iam bu- ’ C l;el:aL '; Patiektfemi ne-Į 
'vo užkabinti ant kaklo net skaičius.. Betriš po-;

APIE KRAUJO SPAUDIMĄ
nome kas pirmas pradėjo 
matuoti kraujo spaudimą, 
su kokiais įrankiais ir kaip 
kraujo spaudimo matavimo 
būdai buvo pagerinti.

Straipsnyje kalbama ir 
apie aukšto kraujo spaudi
mo gydymą, bet, žinoma, iš 
straipsno niekas neišmoks 
tos ligos gydyti, bet jis pa
dės ligą suprasti ir tuo pa
čiu padės ir gydytis.

Kalendoriuje skaitytojai 
ras nemažai ir kitokių įdo
mių ir naudingų skaitymų. 
Verta jis įsigyti, kol dar nė
ra išparduotas. Kaina 75 
centai su prisiuntimu.

Dažnai girdime apie “auk
štą ar žemą kraujo spaudi
mą.” Kas tai per liga?

Apie, tą gana plačiai pa
sklidusią ligą rašo daktaras 
VI. K. straipsnyje “Apie 
kraujo spaudimą,” kuris įdė-

JAV BEDARBIS IR 
TSRS DARBININKAS

nieriuie esamu miltu duonos;į
neiškepsi. Miestuose tai vie-i 
nur tai kitur vis trūkdavo

3 ordinai—Lenino, Raudo
nosios Vėliavos ir Darbo:

Gerai, kad tas mokslinin- 
dirbti (savo masinu kolcho- kas- iš Amerikos i Rusiją at- 
zai ilgą laiką neturėjo teisės šiba?čiusio anglo R 
turėti). Patenkinus valstybe, iiHams sūnus, suspėj
knkhn7n varlnv-vHž turė’O ku numirti, np? dabar Niki- ir Pati diktatūra. Kai Ma-!

duktais sumokėti Mašinų ir 
Traktorių Stotims už maši
nas, naudojamas žemei ap- Sovietų Sąjungos darbi-duonos, trūkdavo mėsos ir. • , . -,

to' ūkio vadovai ta oat da" giau kaip pusę t0, ką gauna tas ! Keleivio kalendorių
-•V , V3 v i-n£i d ?Xa Ka?Ma Amerikos bedarbis. 1962 metams. Iš to puikaus

turėjo ku mmurt., nes ,labar N,k,- pat, d.ltatura. Ka, MaJ 195ĮM960 meUis Sovie. s!,.aip?nio> atydžiai 'jį
darbininko vidutinis skaičius, galima daug ko pa- 

uždarbis buvo apie 4 rublius somokyti. Iš straipsnio suži-
- , , . . . ,, _ vnrvaAc- Ktu- už valandą, arba to laiko---------------------------------

randelius ateargaif karo rei- 7h.SėiiXo''‘-o' • h;au vibihaimėiimai pa lrareu apie 80 do,eri'» m4ne- metuos ligoninės vidutinis

i kitokius fondus, kas liko,hrutcovas sako kad UI- s,rodė t,k.burbulas ,r Chru-; darbininkas
tas buvo dalinama koleboz- lam^ <Iav? ,s.tahran »>M ,"'7''a° 'el.au kaitino

87 centuos savaitei, arba 141

turi pagaminti tokių ar kito
kiu prekm. Suvarius valstie
čius i kolchozus, žemės ūkis 
irgi buvo vedamas “planin
gai.” Spemahrttai iš vieno 
centro nusprendžia, kiek 
kokiu gėn-biu turi pagamin
ti žemės ūkis ir paskui atski
roms kra-to sritims ir net 
atskiriems kolchozams pra
nešama. kad iie turi toki tai 
kieki visokiu žemės ūkio 
produktu pagaminti.

Kolchozem« buvo nusta
tyta. kiek jie turi valdžiai 
pristatvti javu. mėsos ir ki
tokių gėrybių kaip mokes
čius už valdoma žemę. po 
to kolchozai turėio prista
tyti valdžiai tam tikra kieki 
javu ir kitokiu produktų “už 
pinigus ” bet labai žemomis 
kainomis. Po to kolchozai 
turėjo javais ir kitais pro-

Ma- bedarbi? darbininkas gau- uždarbis siekė nuo 85 iki 
ninkams, pagal jų įdirbtus patarimą, girdi, dabar gali- Jenkova. kad jis angaudinė-' o?V° *J.2 dolerius ir joo dolerių. Taip pat ir pra

džios mokyklos mokytojas 
arba pusiau kvalifikuotas 
darbininkas gaudavo nuo 60

ma ir reikia geriau ūkinin- ics partija ir visuomenę. . 
kauti. Pūdvmų nereikia. Pa-

Paprastai kolchozninkam šariniu ilgamečių žolių sėji-1 eksperimentai
likdavo labai mažai kas pa-^as yra tik žemės pūsti p. Pasiekęs valdžios viršū-į1)0 passlpos mokama kiek iki 90 dolerių mėnesiui, 
sidalinti. Tik kai kurie pa-'mas. ju vietoje galima iuk rr’- Ūhruščiovas jau šeštus daugiau, savaitėje 34 dole-, patj- ^jfjfiausįa Amerikos 
vyzdiniai kolchozai išmokė-į sėti javus ar žirnius, arba ^etus daro visokius bandv- nai, arba menesiui 14o (lo
davo valstiečiams už dar- 'panaudoti žeme Nikitos mė- žemės ūkiui kelti Prasi- ,enai- Patl žemiausia bedar-

darbadienius. dolerį mėnesiui.
Dabar Amerikoje nedar- LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

badienius šiek tiek paken- 
čiamesnius atlvginimus, o 
didelė dauguma kolchozu 
duodavo žemės dirbėjams 
tik ubagiškus atlyginimus, 
iš kuriu visai negalima buvo 
išsimaitinti. Komunistų va
dovai tą žinojo, bet jie skai
tė, kad tai yra geriausias bū
das iš valstiečių išgauti kiek 
galima daugiau prakaito. O

panaudoti 
giamiems kukurūzams 
cukriniams runkeliams 
ginti.

bių pašalpa mokama N. Ca- 
roline valstijoje, kur viduti
niškai per savaitę bedarbis 
gauna tik šiek tiek virš 21

Kodėl ekstensyvu, iki,’ 37 'milion“7helrtanj' jrodžė-1 <1°'?™, arba 92 doleriu mė-
Stalinas savo laiku susi- mio, kur iki šiol augo puiki > nesiui. BetJr tai yra beveik 

žavėjo Vilj'amso mokslu dėl ž^lė. buvo išakyta išarti ir ij?1^^31 baugiau, kaip uz- 
labai paprastų priežasčių. užsėti kviečiais. Penki metai j papra.rtas d^bmnikas
Ūkininkaujant pagal V. Vii- sėjami kviečiai po kviečių
iamsa į žemės ūki nereikėjo be jokiu ta -pinių kultūrų, 
dėti daug kapitalų, kurie Griežtomis priemonėmis bu-

ar fg ’o jo bandymai nuo plė-
au- didžiulių plotu steuių

<pievų) Kazachstane. Alta- 
iuic i” Vakaru Sibire. Anie

Sovietijoje, kur jis gavo 
1960 metais nuo 27 iki 50 
dolerių mėnesiui ir beveik

bedarbių pašalpa yra moka
ma Ohio valstijoje, kur be
darbis savaitėje gauna 42 
doleriu, arba mėnesiui 182 
doleriu. Gi Sovietų Rusijoj 
vyresnysis gydytojas ligoni
nėje uždirba nuo 95 iki 180 
dolerių mėnesiui, gi techni
kai ir kvalifikuoti darbinin
kai—nuo 80 iki 250 dol. mė-

Gražu Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už SO

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

kad valstiečiai badu neiš-'^uv0 reikalingi pramonei ir vo mobilizuojami šimtais ^ek pat kiek uždirbdavo so-

nėšiui, inžinieriai—nuo 100 j 
iki 300 dolerių mėnesiui. raitis, 58C 

£C. -

parnešė Vilius Pete- 
puslapiai. kaina

anksc.au
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS SHENANDOAH, PA. LIETUVIAI KITURDVI MOTINOS—KARALIENĖ IR PREZIDENTIENE

Mokslininkas lietuvių 
šeimoje

Seno “Keleivio” skaityto
jo Jono Staniškio šeimoje 
buvo daug džiaugsmo ir pa-

Visiems verta pamatyti 
operetė

Miko Petrausko prieš 40 
išėjo Socialdemokratų Są- metų sukulta operetė (ko-J sididžiavimo, kai anądien 
jungos Literatūros Fondo iš- mišką opera), pavadinta buvo gauta maloni žinia, 
leista, Lietuvių Enciklope- "Consilium facultatis“ bus kad jo dukters Aldonos Sta
dijos Bostone spausta, 134 pastatyta Detroite šeštadie- niškytės vyras Sebastijonas 
puslapių knygelė. Ji yra pa- nį, balandžio 28 d., Holy Mastrangela buvo pakeltas 
rašyta H. Tautvaišienės, ku- Redeemer mokyklos salėje, Į Jacksono laboratorijos 
rią bolševikai ištrėmė i Ark- 5671 W. Vemor Bwy., ne- mokslininku štabą, 
tikos sritį 1941 m. birželio toli Junction gatvės. Vaidi- jjs darbavosi toje labora- 
baisiosiomis dienomis. H. nimo pradžia 7 vai. vakaro, torijoj chemiku ir nepri- 
Tautvaišienės pasakojimas Įdomiausia čia yra tai, klausomai nuo kitų jam pa
lūžima 106 puslapius o h- ka(1 operet stato oeti oito sisekė išvvstyti ir sėkmingai 
kusius yra užpildęs Kipras šv Antano parapijos choras! įvykdyti keletą bandymų, 
Bielinis su naudingais paai>- if ~ t choristų tarpo bus kuriais ypatingai yra suin- 
kimmais. Bet tuose 106 pus- taipgi visi solistai Tiesa teresuota Dupont chemijos 
lupiuose yra surašyta tiek, dainininkų dirbinių korporacija. Jis
žiauraus bolševizmo įvykdy- Stankaity- daug pasitarnavo fluorinuo-

Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje

Tokiu pavadinimu tik ką

tų žiaurybių, kad, perskai tė, Bičkienė, Baras, Brazis junginių sntyj.

URUGVAJUS

Bolševikai vis mėgsta kar
toti, kad dabar Lietuva su
rinkusi visas jai priklausan
čias žemes.

rūmuose, vyko tarptautinio 
Laisvųjų Profesinių Sąjungų 
Centro Tremtyje šeštasis 
kongresas. šios organizaci
jos centrinė būstinė yra Pa
ryžiuje, ir ji apjungia 10 
pavergtųjų tautų atstovus. 
Centro atstova^amos ter

Štai ir pas ntr f Bari- 
u„os atvažiavęs Al inas per _ulgaiija. veKOsio.aka^a, 
komunistų radiją kartojo ir Jugoslavija. Lenkija, Rumu-

tęs knygelę, pajunti jiems _ , _ .......
dMžiaGsią neapykantą. Ta nera- bet musli i
knygelė dar tuo ypatinga, 11 n
kad jos autorė puslapis po nors IU,‘SMS “C1 5<lIWTO “ 
puslapio išvardija daug ' 
kankinių, mirusių lėta mir-! Nepamirškite, kad Detroi- 
tim, baisaus klimato, bado, te lietuvių scenoje operetė y?
utėlių ir sužvėrėjusių Stalino po Antrojo pasaulinio karo Dominik^ ir kuHe
raudonųjų čekistų suėsti. Ne statoma tik antrą kaitą, gi; . . . Susfvieniji.
vienas gal ras ir savo pažis- Metiniu dainininkų — pir-

Nors Aldonos Staniškytės 
kuo vyras Mastrangelo yra ki

tos tautybės, tačiau daly
vauja su lietuviais ir visa 
šeima priklauso prie SLA 
23 kuopos Shenandoah’ryje.

.vmerikos prezidento žmona rodo savo sūnų John Ira
no karalienei Farah. kuri su savo vyru, Irano šachu, 
lankėsi Wash:ns;tone. Tarp ju matyti ir mažas arklin- 
kas-pony, kuri labai mėgsta prezidento duktė Caroline.

WASH!NGTGN, D. C. GAVO PREMIJAS

mą.
Kitos Staniškių dukters 

Izabelės vyras taip pat yra

tarnų. Jų tarpe yra visokio mą kaitą, 
išsilavinimo, visokio luomo. Visi žinome, kad šv. An- 
žmonių pradedant ministe- tano choras dažnai sutinka
naLs (kaip Stan.sauskis), ar- padainuoti Nepnklausomy- Braec Penn State
ba profesonais (Vilkaite) bes sveneių minėjimų metu, kolegijų fnosofijos daktaro 
ir baigiant eiliniais darbi- arba Ba.smjo Birželio .skil-,,ai^ JisužJirna aukšą 
mokais, amatininkais, tik- mėse Lztat turime jiems Minncsota Mining & 
rais liaudies vaikais, kunuos moraliai atsilyginti, pnpil- Manufarturing kompanijos 
žmogėdros bolševikai paver- dvdami sale balandžio 28 d.
tė "liaudies priešais“ ir su- Ta operetę jie ruošia beveik 
naikino. Baisiausia, kad tų' ištisus metus, mokydamiesi 
nelaimingųjų kankinių tar- ne tik gražiai savo partijas 

ir gerai sū-na vra rlancnima mn_J-*-'-' J ■ *• urv—
terų ir jų mažamečių vaiku
čiu. Visiems, kas dar kiek 
tiki kad ir minimaliniu bol
ševikų humaniškumu, šią 
knygelę perskaičius plaukai 
pasistos.

įsaamuoti, nei 
vaidinti.

laboratorijoje. St Paul, 
Minn. Jis taip pat yra ap- 
draudęs visą savo šeimą Su
sivienijime Lietuvių Ameri
koje—žmoną, trejetą sūnų

džiaugėsi atgautu Vilnium ir 
Klaipėda, bet neprisiminė 
Lietuvai priklausančios Ry
tų Prūsų dalies, Lenkijos 
nuo Lietuvos atplėštos lietu
viškus Suvalkijos su Seinais, 
Vyžainiais, Punsku, o taip 
pat Stalino Gudijai paauko
tos Rytinės Lietuvos su Gar
dinu, Ašmena, Lyda ir ki
tais miestais. Neprisiminė

Margučiu dažymo pobūvis Balandžio 15 d. Lietuvių 
Lietuvos atstovybėje

Verbų sekmadieni Lietu 
vos pasiuntinybėje buvo su-
ruoštas margučių dažymo 
proga pobūvis. Margučių 
dažyme aktyviai dalyvavo

nija, Vengrija ir Ukraina. 
Lietuvių tremtyje delegaciją 
Berlyno kongrese sudarė - 
Jonas Glemža ir Jonas Pet
raitis (abu iš Fed. Vokieti
jos) ir Pov. Juknevičius (iš 
Belgijos).

APIE LIETUVĄ JAV 
DARBO UNIJŲ LEIDINY

jis ir to, kad rusai, rėkdami 
prieš kolonializmą, patys su
kūrė naują koloniją lietuviš
kuose Rytų Prūsuose, kur 
net lietuviški vietovardžiai 
pakeisti rusiškais vardais ir 
visą sritį pavadino Kalinin
grado sritimi.

Svarbiausiai tas bolševikų 
užmiršo pasakyti,i Rašytojų Draugijos 1960 ir pleperis

1961 metų literatūros premi- Vilnių ir Klaipėdą
jos paskirtos poetui Leonar- Maskvos geradariai pasiėmė 

už rinkinį vigą Lietuvą su tuo pačiu 
“Saulė kryžiuose” ir Pulgiui Vilniumi, Klaipėda, Šiau- 
Andnušiui, gyvenančiam Kaunu ir kitais mies

tais ,kaimais, upėmis, eže
rais, giriomis ir laukais!

; W sekratoriaVs d^tė J2 aP>-saM
Peggy Rusk sų maždaug jos Jakomi.
amžiaus vietos lietuvaitėmis. 
Į galą pobūvio atsilankė ir 
ponia Dean Rusk.

ir dukterį.
Pirmutinė Jono Staniškio 

:žmona yra jau mirusi; da-
' . ... -bar jis yra vedęs malonią,Neoanrastos apimties pa-L kuS c

•engimą? ruošiamas ir se- . . . j1

Veteranai Maironį minės 
koncertu

BALFO ŽINIOS

Aukos Balfui iš vietovių

siją sudarė: Prof. J. Brazai
tis. Al. Landsbergis, P. Jur
kus, dr. K. Ostrauskas ir L.
"J* itVov-Ir-inc.rjivriv v

TAS PATS IR ESTIJOJ

Nesiseka sukolchozintamSausio-kovo mėn. Balfo
i* c. centre turėta virš 15,000 do- žemės ūkiui ir Estijoje. Pa-

v i- , . ,, . . . . .. i taip pat džiaugiasi laiminga: PaJarny. Daugiausia pi- gal ertu komunistų duome—
Knygele pardavinėjama kanti šeštadieni po operetes, T £ ® i™™ m«i J9G1 m Fehm» faivn

Jono Petrulionio "Gaivos“ tai vra gegužės 5 d. Tai Lie- ' 0 S1
M. M.krautuvėje, ateitininkų kny- tuvos Kariuomenės Kūrėjų 

gynė šv. Antano bažnyčios Savanorių ir Atsargos Ka- 
prieangyje ir pas Antaną rių Ramovėnų bendrai ren- 
Sukauską. Visi šia doku- giamas koncertas Maironio i 
mentine retenybę turi įsigyti garbei, čia programą atliks 
ir atydžiai perskaityti. Ji du žymūs čikagiškiai operos
pardavinėjama po $1.25. į dainininkai: Monika Krip- saliūną 492 Grand St. 
Paskubėkite, nes Detroitui kauskienė ir Stasys Bara- Pavo?ė $600. Jau seniau bu- 
vra skirta tik 150 egzemnlio- pna„ąvaą_pq, oc nrof Vlado tvo rauginta įsilaužti, bet tariu, iš kuriu per pirmas porą jakubėno pianinu palydimi. Ida nepavyko.

BROOKLYN, N.Y.

Apiplėšė Igną Sutkų
Plėšikai įsilaužė į Sutkaus

ir

dienu trečdalis 
pirkta.

NAUJAUSIOS KNYGOS

jau yra iš- Maironio eilėraščius dėklą 
muos aktorė Zita Kevalai- 
tytė, irgi čikagiškė. Po prog
ramos bu? šokiai ir bufetas.

Koncertas įvyks buv. Ri- 
verside Masonic Temple sa-TAUTTT KAPINYNAS SI

BIRO TUNDROJE. H. Taut- Įėję. 1700 Hubbard, kampas 
vaišienės šiurpūs atsimi- Beglev. Koncerto pradžia 7 
rimai iš Sibiro vprgjjos. i vai. vakaro.
134 psl., kaina $1.25.

Nesveikuoja P. Spūdis
Paskutiniuoju metu pra

dėjo negaluoti Pranas Spū
dis. Linkiu jam greitai visus 
negalavimus pamiršti.

Mokytojų

(E) Melboume ligšiol gy
venęs inž. Z. Budrikis persi
kėlė į Perth, kur lektoriauja 
Vak. Australijos universite
te. dėstydamas elektrotech
niką. Z. Budrikis yra baigęs 
Sydney universitetą.

(E) Vašingtone leidžia
mas kelių milionu egz. tira
žo ALFUIO darbo unijų 
mėnesinis leidinys "APU
ČIO Free Trade Union 
NewsM balandžio mėn. lai
doje paskelbė ilgą Henriko 
Blazo straipsnį “Pavergtoji 
Lietuva: sovietinio pavergi
mo prigimtis“. Priminęs, 
kad JAV, Didž. Britanija ir 
kiti kraštai nepripažįsta Pa
baltijo kraštų pavergimo, 
autorius išsamiai nupasako
ja sovietų okupaciją, jų rin
kiminę techniką, lietuvių 
persekiojimus, išvežimus- ti
kinę santvarką, prekių kai
nas, pinigu vertę, pramonės 
padėtį, kolchozus, lietuvių 
komunistų vaidmenį, nusia
linimo reiškinius. Straipsub 
baigiamas vieno lietuvio me
nininko žodžiais, rašytais 
draugui, gyvenančiam JAV- 
se: ”Mes pasirengę dide-

nigu prisiųsta juos paskirs- nis 1961 m. Estijoje buvo 
tant. Vasario 16 gimnazijai "įsipareigota“ valstybei par- 
($5.462). Tačiau daug au-i duoti 105,000 tonų mėsos ir 
kų buvo prisiųsta ir bendrai 610.000 tonų pieno. Tikro- 
šalpai. ,vėi buvo parduota 91,000 to

_ _ _ ,, . mėsos ir 550,000 to pieno.
Davė Balfui rūbų Estijos kolchozuose ir sov- 

Šiemet daugiau nei kitais choruose 1961 metais mė- 
metais siunčiant rūbų siun- sos ir pieno pagaminta ma
tinius Lenkijon, Balfo rūbų žiau kaip 1960 m. Estiioje 
sandėliai žymiai tuštesni. 1961 m. kolchozai ir sovcho- 
Balfo vadovybė kreipėsi į zai turkio 1 Q7.000 melžiamu ^’e Maironį raš^toia. Mcfr- 
JAV Katalikų Centrą— ir karvių ir 119.000 karvių bu- kūno vadevauiamas oktetas 
gavo 50,000 sv. gatavai su- vo privačioje nuosavybėje. * padainavo keletą damų,

skambino švambarytė ir Jo-

(E) Melboume kovo 25 d. 
poeto 100 metų gimimo su
kakties proga A Krausas 
kalbėjo apie Maironį Lietu
vai atgimstant, o A Znbras

Iiems žygiams. Nes jau turi
me įsakymus irioglinti Chru
ščiovą ant pjedestalo, kur 
anksčiau buvo Stalinas. Vė
liau mes vėl lauksime, kas 
jį pavaduotų. Ir taip laikas 
vis slenka belaukiant 
naujų įsakymų“

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

pakuotų drabužių, kurie šio
mis dienomis bus nugabenti 
į Vokietiją.

Chicagos balfininkai ža
da prisiųsti i centrą savo š.

MIAMI, FLA.

Moterų Klubo skrybėlių 
paroda

ttftttvttt urtvt.ta A- 
MERIKOJE. St. Michelso

no vaizdžiai parašvta šio 
krašto lietuviu istorija. 
500 puslapiu, kaina mink-
štais viršeliais 
kietais $5.00.

$4.00, o

Viešė’o !»• kalbėjo 
dr. J. Girnius

XT .. , o m. vajaus deriiu—20 000 sv.
New Yorke yra 840 Tačiau ir centro apylinkėse

kvklų, kūnas lanko 1,004, ,ietuviaj aa]ftu 5pintas 
; 2o7 moksleiviai. Jose moko valvt! ir BaIfui ši ta at_ 
j 39 681 mokytojas, is jų 19,
800 pradžios mokyklose

Balandžio 7-8 d.d. Detroi- 9 559 aukštesnėse, 
te lankėsi ižvmus svečias iš Dabartinės mokytojų me- 
Bostono. LE redaktorius fi- tinės algos nuo $4,800 ik

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 j 
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.

losofijos dr. Juozas Girnius. 
Čia iis turėio susitikima su 
visokiu sroviu studentiškuo
ju iaunimu, su savo pažiūrų 
veikėjais ateitininkais sen
draugiais. o taipgi skaitė 
viešą paskaitą Tarptautinio 
Instituto salėje lietuvių vi
suomenei. Paskaitos tema: 
Tauta ir tautinė ištikimybė. 
Tokiu pavadinimu pereitais 
metais dr. J. Girnius yra iš
leidęs stambia knygą, ir pa
skaitos metu buvo paryški
namos kaikurios knvgos vie
tos. Paskaita sukėlė gyvas 
diskusijas. Paskaitos išklau- 
svti susirinko virš šimto 
žmonių, kas panašios rūšies 
parengimuose Detroite yra 
retenybė.

Alfonsas Nakas

8.650. bet gaunamom algom 
nepatenkinti mokytojai pa
skelbė streiką. Teismo įsa
kymu streikas sulaikytas ir 
visi mokytojai grįžo į darbą. 
Dabar vedamos derybos su
sitarti. Unija reikalauja viso 
labo algoms pakelti $53,000, 
000, ox mokyklų taryba siūlo 
tik $28,000.000. Yra mano
ma susitarti kiekvienam mo
kytojui algą pakeliant bent 
$1,000. Tas algoms išmoka
ma metinę sumą padidintų 
$39.681,000. Tuo reikalu at
sikreipta į gubernatorių ir 
prašoma valstijos paramos. 
Kalbama apie mokesčių pa
kėlimą.

K.

vežti. Vienas iš geru darbu 
yra ‘“nuogą pridengti.” Kas 
neturi rūbu. galės tam pa
čiam tikslui penkine paau
koti, tiek maždaug kainuo
ja vieno siuntinio pasiunti
mas paštu.

Gaila, kad daugelis pas
kirų asmenų ir net organiza
cijų nepasitiki Balfo darbu 
ir patvs siuntinius siunčia 
Lenkijon, tuo būdu dvigu
bindami b<> reikalo šalpą, 
kai Balfas ne visus prašy
mus dėl įų sausumo' gali 
patenkinti. Balfas gauna

ip'

Vasarą ir varlė skalbėja.

TAI 10
mijuotas romanas, 279 psl.. 
kaina $3,00.

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

Jangas ^▼anrs»«- ’O e*’ 
žADmve
romanse fe -\Tin/'o 
nrT’T’O'ni'mo <,n 1 r,,,cT .
<4 OO 

ais
KANK^S. rnmprise 
motino^ Tnoflo 4<»e f,
rirnes+i
Irns pilna i« ■?monpn~?c v- H 
Irram Itetrrriaie 397 r»«l 
kaina S4.00

fnn>r;« eur«w»o.
APNTl I A S nrmni-

inotas romanas i« rolitinm 
ėmimu n tu gvronimo. 268 
nsl.. kaina $2.50.

DVIEUJ GVVPN1MU. 462
nusi.. kaina $4.50.

Pranas u-
PFI.IAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS. 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas R»m«nas: MIG
LOTAS RYTAS. IfiOpušL 
kaina $2.00.

Tas knyga® <*aTuua gauti 
Keleivio adminirtracii O J 
636 Brnadxvav. So. Boston 
27. Mi

kūbauskaitė. deklamavo Ži- 
žvtė, Malakūnaitė ir Statku
tė.

Lietuvaite ii Punsko 
į Australiją

f E) Australijos lietuvių 
plačiai anrašė

u* Moterų Klubas At- 
i-;9 diena, balandžio 29 

.. 5 va’, vak. T ip+uviu Klu- įpikraščiai 
o skrvbpJiu naroda. TPrP«ės c1avid«dtės fSlovi-

t’ž c.-pir įdomiausia kauskaitės) kelione iš Puns- 
skiriama dovana, ko i Australiją. Svdnėjų, kur 

p’p n*- ir už margučius. koVo mėn. ji susituokė su ia 
Po io bm šokiu — valso ir atkvietusiu’ Pranu Dailide. 
”°nKurie gra- Paklausta anie Punsko lietu- 
v;av-iai šoks. bus aodovano- genima. Slavickaitė

papasakojo, kad šiaip Puns- 
Malonėkite visi dalyvauti. ko lietuviu gyvenimas sun-

Jerriie N. Nevienė kus. tačiau iš lenkų pusės da
bar jaučiamas mažesnis 
spaudimas. Neseniai po ilgų 
kovu gautas lietuvis kunigas. 
"Tėviškės Aidai“ pastebi, 
kad punskietės Teresės nuo
širdus būdas, graži laikyse
na sukėlė susidomėjimą, ir 
Australiios lietuviai galvoja, 
kaip daugiau atsikvietus 
Punsko lietuvaičių..

Va)*

d
K

TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-
pranesimu i? įlenki jo? (nu- gder^s Lietuvos istorijos ke- 
rodytos pavardes ir adresai)
apie šeima?, kurios r>er vie- egzempliorius. Tai di
nūs metu? iš JAV lietuvių džiausią ir visiems supran- 
gavusios po 10-20 siuntinių.

K. L. J darnai parašyta knyga, 947 
’ psl., su trimis žemėlapiais

Geriau šiandien kiaušinis, ne- . ,
__  . .ir daug paveikslu. Kama 12gu rytoj vista. I ® 1

Turką priežodis dolerių.

VOKIETIJA

(E) Balandžio mėn. 6-8 
d.d. Vak. Berlyne, Kongreso
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Atskirti nuo viso pasaulio
“Mielas broli ir broliene! 

Žmogus mažas, jo širdelė 
dar mažesnė, bet jei būtų 
galima išlieti visą jos skaus
mą, būtų jūra. . . Daug kas 
būtų parašyti, bet, manau, 
suprasi. . .

“Užėjo rudens šalnos, nu
šalo žiedai, nukrito lapai. 
Medžiai nuogi stovi savo 
vietoj vėjo draskomi ir lau
kia saulutės šilto spindulė
lio.

“Tėvų protėvių prakaitu 
ir krauju apšlakstyta žeme- 

Ajicms orangi ir 
mes ne-

^įruime motiniškų žodžių ir 
meilės, neturime kas mumis 
rūpintųsi. Darbo jėgos rei
kalauja arklio, o pavalgyli 
duoda kaip viščiukui, lba- 
kaito pilni visi aulai ir suka
si galva, kaip save ir šeimą 
išlaikyti.

“Žmonių nervai suiro, vie
ni jau ligoninėse, kiti dar 
namuose. Jau po Naujų Me
tų išvežė i nervų ligoninę 
4 žmones, kiti dar namuose. 
Visi susirgo baimės, perse
kiojimo liga. Tame kaime, 
kur aš gyvenu, jau antras 
žmogus išėjo iš proto, nega
lėdami pakęsti kas aplinkui 
dedasi.

Pertvarkyta žemės ūkio
valdymo sistema

(E) Lietuvos kom. parti
jos ek ir ministrų tarybos 
nutarimu krašte pertvarkyta 
žemės ūkio valdymo siste
ma. Žemės ūkiui vadovauti 
Įsteigtas 'Respublikinis že
mės ūkio komitetas“. Jo su
dėtis? pirmininkas — kom. 
na-1, ck pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, komiteto na
riai : ministrų taiybos pirm. 
pii masis pavaduotojas R. 
Songaila, ck sekretorius že
mės ūkio klausimams A. Ba- 
.auc-.as, v k žemės ūkio sky
riaus vedėjas V. KolesniKo- 
vas, ' Lietuvos žemės ūkio 
technikos“ respublikinio su
si' ienijimo pirmininkas A. 
Zorskas, respublikos valsty
binės plano komisijos pir
mininko pavaduotojas že
mės ūkio reikalams Y’. Alek
navičius, vyriausiosios že
mės ūkio mokslo ir kadrų 
paiuošimo valdybos virši
ninkas Y'. Y'azalinskas.

Panaikintos buvusios pa
ruošų ministerija, žemės ū- 
kio ministerija, vyriausioji 
taiybinių ūkių valdyba ir ra
joninės valstybinė

KELEIVIS, SO. BOSTON

LIZ TAYLOR IR JOS DRAUGAS
—-t-l

G irsi aktorė Liz Taylor skiriasi sa savo kelintuoju vy
ru Eddie Fisher. Kalbama, kad ji dabar vilioja Richard 
Burton (kairėj), su kuriuo kartu ji vaidina gaminant 
filmą Kleopatra. Filmas gaminamas Romoje, kur Ližės 
meilės nuotykiai sukėlė nemažą skandaliuką. . .

Pavardžių trumpinimas
r iame krašte ilgų, ypač su' apie lietuvybės išlaikymą,

slaviškomis galūnėmis, pa
vardžių trumpinimas patei
sinamas ir sveikintinas, jei 
asmuo, trumpindamas pa
vai dę, palieka joje lietuviš
kumo žymių, las padaryti 
yra labai lengva. Ir tokių 
lietuvių turime nemažai.

štai Baranauskas, sutrum
pinęs savo pavardę- tapo Ba
ras, Rutkauskas — Rutkus, 
Sakevičius—Saki- ir t. t.

O iš antros pusės liūdna, 
kad ir išprusėlių tarpe yra 
tokių, kauiie

tai atrodo lyg girtas 
blaivybę sapalioja..

Malonu, kad yra čia gi
musių, Lietuvos nemačiusių,
kurie atitaiso savo tėvų kiai-...... _ , ,, . , i- , EGLfc. clu*.lasdas ir savo pavardes sulietu- 
vina, pavyzdžiui, Olis, Nor- 
butas, Ramonas ir kt.

Pakruojietu

Ar turi šitas 
knygas?

TEN, KAME TAIP 
’SMĄGU IR LAISVA“

Sovietų Sąjungoje, kartu 
avo lietuviš- iir pavergtoj Lietuvoj, mask-

Pavergtųjų tautų unijų 
kongresas

mų inspekcijos. Y'ietoje bu- Kongresas.

šių metų balandžio mėn. ir Jonas Petraitis.
6—8 dienas Y’akariniame • Berlynas yra dabai 
Berlyne Įvyko Tarptautinis'šaulio dėmesio centre 
Profesinių Sąjungų (Unių)

supirki- Tremtyje (e.\ilėje) šeštasis

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
py sakos, A. AuLaoov, to pst., 
kaina 10 centų

bOVlAt^lZAlM BLAIVUMAS,
psl-. kaliu* ............ <>u.oO

is los opeios, M.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Hu- 
seckas, ->b psl., kanu* centų

APIE ILKI Ų 1SD1KB1M4, 
kaina S*4» <****,Ly

oLAPTAS GINKLAS, i veiks
mo komedija, J. Steponaitis. 
•>.< pst., kaina 15 centų.

Lr 1 VC Gi Ų P KO i AS, - I2 psl., 
kaliu* u centai.

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai-
kaina ......................... $0.25

eiterasciai, 
psl., kaina

vinių komunistų kasmet pri-'manu ašarėle. 
simenami vaikai ir moti
nos. Tam reikalui yra skirtos 
atskiros dienos. Ta proga

kas pavai des trumpina taip, 
kad jos kuo amerikoniškiau 
atrodytų: buvęs Grigaitis 
dabar jau Grigg, Gudelis—
Gudeli, Pagojus—Page, No-, komunistų spaudoj rašoma,
rusis—Nor, Vainauskas — susirinkimuose kalbama, jog 
Y'ance ir t. t. žemėje nėra kito tokio kraš-

Kai taip trumpina savo > kaip Sovietų Sąjunga, 
pavardes mažaraščiai, jiems; kur taip laimingi jaustųsi 
gal ir atleistina, bet kai tą vaikai į1' ku1.' taip rūpinama- 
daro išprusėliai* kurie ver- motinomis.

pa
pe i

žiasi i viešumą, jokiu būdu 
negalima pateisinti, 

i NesykĮ teko girdėti tei
sinantis, kodės jis savo pa- 

. varde suamerikonino. Žiū
rėk, sako, tas ir tas, moky
tas žmogus, vadovaująs tai

vusių ministerijų Įsteigta Prof. Sąjungų centras yra aklinai atskirtų sovietinį 
pasaulį nuo vakariečių, o 
Bemauer gatvėj, rubežiuo-

So-•Mūsu vaikai neturi teisės “me? ukl° Produkt«. duTr^nro
lankvti bažnvčios. Keliamo-;^.* l>a™<^ų mintstenja. ueųavepųųkias^pro- 
kinii pašalino iš mokyklos, li,1."lst,'u lentas R. Son- fesm.ų sąjungų esant,us is- 
pastebėjus. kad jie '-t., gaila, pavaduotoju - \kad jie lanko 
bažnyčią. Dar nė vienas vai
kas neįsirašė į komjaunuo
lius, bet kaip išsisuks tas, 
kuris dirba, nežinia. Gali is 
darbo atleisti.

“Per savo radiją mes gir
dime vis tą patį: pernai pie
no primelžta tiek, šiemet 
dvigubai daugiau, taip pat 
mėsos ir taip be galo. Jūsų 
radiją trukdo visokiomis 
pragaro mašinomis. Taip ir 
gyvename atskirti nuo viso 
pasaulio.”

Taip rašo iš Lietuvos. 
Ištrauka iš laiško

Y'azalinskas
Krašte tai}) pat įsteigtos

34 "teritorinės gamybinės 
kolūkių ir taiybinių ūkių 
valdybos". 13-ka šių valdv-

miestą pagal sorietinę Bei- ar kjtaj draugijai, savo pa 
lyno dalį pravesta mūro sie- vardę suamerikonino, tai ko 
na su spygliuota viena, kad (U| aš nt,ga|iu t0 pa<iaryti?

Čia ir visas blogis. Tie, 
kurie tupi sau vieni, gali ir

J. Molėtams, ai 
kaina 15 centų-

CAKAS SIBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina .................. $1.50

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina ......................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS- 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl.. kaina . . $0.75

! KARĖS NUOTAIKOS, vieno a-
Tokia yra Kremliaus pro-' • • - • -

KRAUJAS IR KERŠTAS, nove
lės, V. Kirlys, 103 psl., 
kaina .......................... $*>.20

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

plaukio. 97 ps!., kaina . . $2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai- 

23 psl., kaina .............. *0.15
KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO. 

Z. Aleksa. 76 psl., kaina 25
NIHILISTAI, 3 veiksniu trage- 

kaina .......................... $0.20
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma. L. Tolstojus. »>2 psl.. kai
na .................. $0.->o

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis. 24 psl., kaina *u.2o

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ
MENOS. Vladas Vijeikis, 
42 psl-, kaina .............. $.50

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl.. kaina .............. $0.10

DEBATAI SOCIALISTU SU 
KLERIKALAIS, 45 psl.. kai- 
str.), 196 psl.. kaina .. $2.00

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTiJus PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO- 
RKAiAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

<EL1AS I PASISEKIMĄ, J. 
Grabau-Grahausko patarimai

pagunda, o gyv enimo tikro
vė yra visai kitokia. Apie tai 
labai vaizdžiai yra pasako
jama H. Tautvaišienės kny
goje ”Tautų kapinynas Si
biro tundroje“. Ten tarp kit- 

2 ko šitaip rašoma:
”Vilkome iš laivų lentas 

į salą, statėme pastoges be 
kirvių ir be vinių.

’’Mūsų pastogėje susitelkė 
-0 asmenų: 7 vyrai, keli jau-uuiiaucį SŪUCJ, 1UI1C61UU- navardes turėti hefl

jančioj rytinį ii- vakarini -• ’ 1 nuoliai, vaikai (nuo 10 mė-k.i imantis, kodėl jis savo pa- ... 1A 'Berlyną, iš rytinės pusės už- ,. . . * 1 . x tie, kurie kitų pnesaky sto-muryti visi namų į gatvę ** 1 J
langai, užmūrytais langais 
via palei sieną ir daugiau 
namų. Spygliuotos sienos.

nesių iki 10 metų amžiaus) 
ir būrys moteli}. Laimingi 
buvo tie, kurie turėjo dau
giau aprangos. Ant žemės 
klojome lentas guoliams. Il
ga šviesi diena baigėsi. Su- 

i irulėme nauioie vietoie tv-> <=r------ ------■'•r
lūs. kaip po pagirių, kiekvie
nas su savo mintimis. Kaiku- 
rios moterys guldamos sun
kiai atsiduso. Motinos dar il
gai klostė ir šildė savo vai
kus.

”Po tiumpo poilsio varo
vai mus žadino į darbą. Mes 
sunkiai kėlėmės iš smėliu ir 
sniegu apneštų gultų“.

Taip buvo Lenos upės pa
čioje atšiaurėje. Ten iškel
tieji iš Lietuvos ir kitų tau
tų žmonės buvo suvežti žūk
lės įmonei įsteigti.

Sakykime, kad ten nu-

eivijoje vienetus (Bulgari
jos. Čekoslovakijos, Estijos- 
Jugoslavijos, Latvijos, Len
kijos. Lietuvos, Rumunijos, 
Ukrainos ir Vengrijos).

Penktasis Kongresas po
sėdžiavo 1957 metais Briu
selyje.

Prof. Sąjungų Tremtyje 
centras priklauso ir remia
mas Tarptautinių Laisvųjų 
Profesinių Sąjungų Susivie
nijimo (IBFG) Briuselyje,

rikoninta

rodvti pavyzdį, 
jei toks suame- 

pavarde kalba,
uz mūryti 
mai
sudaro sunkų Įspūdi, dar su
stiprintą paženklinus vietas, Šiandien, kada prieš 8 
kuriose rytinės pusės sargy - metus miręs Juozas Stalinas 
biniai nušovė bandžiusius pačių komunistų paskelb- 
perbėgti į vakarinę pusę. j tas didžiausiu žmogžudžiu 

Berlynas profesinių sąjun- ir jo lavonas ..išmestas iš 
įstaigose, bet jų nemažai su- kuriam priklauso visame pa-Įgų kongi esui skyrė daug dė- mauzoliejaus Maskvoje, la- 
tinkame ir kitur, štai keli šaulyje apie 70 milionų na-'mesio. Senatas suruošė pri- bai įdomu paskaityti Kelei 
pavyzdžiai (jų būtų galima rių. Sėmimą savo būstinėje Šene- vio prieš 15 metu išleistą
daug daugiau suminėti): Išblaškyti po visą pasaulį bergo rotušėj, Berlyno Pro- knygele__

Ku nuima vu t;i 'ima iu* virinoĮrvr vięna auiiiiiu?
nacinį rajoną. 20 po du ra
jonus ir vienai tenka 3 tokie 
rajonai.

Rusų jau visur įsiskverbė
Ju daugiausia centrinėse

naciamp--------
negyvenami na- 

mipstn ppntrp JUOZAS STALINAS

Akmenės statybinių medžia- Kylu ir Yidurio Europos fesinės Sąjungos pakvietė į 
gų kombinato direktorius kraštų išeiviai nėra tiek naują operos teatrą pažiūrė- 
Novičkov, Mažeikių rajono skaitlingi, kad galėtų orga-įti baleto, kongreso dalyviai 

pensininkui Amerikoje laikraščio “K o m unistinis nizuoti įvairių profesijų
šitaip: Rytojus” redaktorius Timo- savųjų atskirą veikimą ir

“Mielas broli, tu esi už fiejev, Pagėgių rajono koo- toks veikimas galėtų neside-
laimingą laimingesnis, kad 
tave broliai ištiaukė i Ame-

la-

Sesuo 
liui

80 metu rašo bro-

Lui Gūl.
Dievui, visko

riką, o aš visą amžių sunkia* 
dirbau ir šiandien jau esu 
sena ir linksmai švilpauju 
po plačius arus, o senatvės 
pensijos nenumatau jokios, 

aikai turės širdį, pri-
_.....  A.civ,a neoe^aiesiu

caoar aar, dėkui 
turiu, esu pa

valgiusi, kol galiu dar dirb
ti yra gerai. Pas mus visur 
parašyta—kas nedirba, tas 
ir nevalgo. ..

“Aš turiu keturias vištas, 
būtų malonu, kari galėčiau 
prisiųsti gyvų kiaušinių 
krepšį, bet siunčiu tik atvi
rutę su kiaušiniais.

“Turiu dar dešimti žasu, 
ganau apie namus, bet tos 
yra kolchozo. . . ”

Gaila, kad tos senutės ne
aplankė daktaras Margelis 
ir kiti keliauninikai į Lietu
vą, jie būtų pamatę savo 
nuosavomis akimis, kaip 
malonu yra senatvėje “įgy
vendinto socializmo’’ šalyje 
“švilpauti plačiuose aruose” 
ir ganyti kolchozo žąsis!

Rusai teisia lietuvius

kaip elgtis visokiais atvejais.
144 ps!., kaina ..........$2.00

SIELOS BALSAI. J. Smelsto 
rians eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ................................. S0.75

».3DP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centu 

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. Įdomūs pasakojimai 
iaunimui, 108 psl.. kaina $200 

NAKTYS K A RAUSEI UOSE,
Liudo Dovydėno apysaka. 168

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai, 

įsigykite ta knygutę!

Buvo išklausyti praneši- 
ir raštu. Svarbieji svečiai, mai kiekvienos tautinės gru- j 
pasakę ilgesnes kalbas, bu- pės apie politinę, ūkinę iri

buvo apvežioti palei kelių 
dešimčių mylių vielomis ap
raizgytą sieną ir padėjo vai
nikus vietose, kur žuvo ban-peratyvų s-gos pirmininkas rinti su vietinėmis profesi- 

Gavrilčiuk, Utenos rajono nėmis sąjungomis, todėl,dę pabėgti į Vakarus, 
finansų skyriaus vyr. in- prof. sąjungų dauguma atei-j Kongresas susilaukė
sį ektorius Potapov, Kauno vių narių yra įsijungę į gyve-15aj daug sveikinimų žodžiu 
rajono “Gintaro" kolchozo namų kraštų laisvąsias pro-' 
pirmininkas Lebedev, Kau- fesines sąjungas, o tiek pat 
no autotransporto kontoros į jas jungiasi ir jaunimas.
'•'r 1 partinio biuro sekreto- Taigi prof. sąjungų tremty- 
ius Solovjov, o tos konto- je nariams lieka gana siau

ros profsąjungos komiteto ias veikimui baras, būtent 
pirmininkas Antoniuk, ko- narių įjungimas į gyvenamo 

munistų partijos Rokiškio krašto profesini judėjimą ir 
rajono komiteto sekretorius jų instruktavimas, o taipgi 
Kalačiakov, Trakų rajono supažindinimas jų su pro

fesiniu veikimu visame pa
saulyje ir savuose kraštuose.
Tam tikslui centras organi
zuoja įvairiuose kraštuose,

(E) Lietuvos Aukšč. Teis- kuriuose yra daugiau pabė- 
mo vasario 10 d. nuospren- gėlių, kursus ir paskaitas, 
iziu buvo nuteisti sušaudyti leidžia informacinius biule- 

• . l'.amineris, M. Rabinovi- tenius ir skatina tautines 
cius ir A. lieznickas. giupės leisti biuletenius sa-

Jie buvo apkaltinti va- vaja kalba ir dirbti savųjų 
butinių operacijų pažeidimu tarpe. Dėl lėšų stokos cent- 
ir spekuliacija valiuta. Kaip įas materialiai nuo 1959 me- 
praneša "Tiesa“ (90 nr.), tų pabaigos negali paremti 
A. Tarybos prezidiumui at- tautinių grupių, bet jų dalis, 
metus trijų malonės prašy- ypač pabaltiečiai, biulete
nius, nusprendis buvo įvyk- nius leidžia (lietuviai “Dar- 
dytas. bininkų Balsą”).

Kamerinio orkestro šiame kongrese lietu-
ga s t rolės viams atstovavo Jonas

Glemža, Povilas Juknevičius
(E) Balandžio 4 d. į gast

rolių kelionę už Lietuvos ri- \ .
bų pirmą kartą išvyko S. solistė Žukaitė, pianistas 
Sondeckio vadovaujamas Digiys. Orkestras pasirodys

—Bielousov ir taip be galo, 
be krašto.
Sušaudyti trys spekuliantai

Aukščiausiojo teismo liau
dies tai ėjų sąraše iš 460 as
menų aiškių rusų yra 115: ------------- ----------.------ - , . _ . . -
Čirkov, Jefremenko, Panka- filharmonijos kamerinis or- Maskvoje, Leningrade, Gor- 
tijus, Goridko, Bielyj, I)emi- kestras. Orkestro solistai —^xano'e» Murmanske 
dova, Bačiurova ir tt. ir tt. prof. B. Dvarionas, oi>eros »' kitui-

r . . x. | psl., kaina .................. $2.00grūstos įs Lietuvos motinos neukiklausomos LIETU- 
su savo vaikais buvo bent VOS PINIGAI, jonas K. Ka- 
tuo nusikaltusios, kad jos . .ka,,;a •
mmtimis nepntare sovietų, na ’ $0.15
santvarkai. Komunistų a-i Iš DŪMINĖS i.ūšNELės. K.
gentai jas įtarė ir vergijon
pasiuntė. Bet 10 mėnesių 

me
tų dar tikrai nesugebėjo net 
savo mintimis Maskvai nusi-

(Londonas), Tarptautinio keistas ta prasme, kad būtų ka^stk o vienok ir jie kartu 
Prof. Sąjungų Susivienijimo lengviau sušaukti Tarybos ir ?u m°tinon?ls en^.tl
gen. sekretorius Omer Be-! Vykdomojo Komiteto posė- lr t0|e le(,M karalystėj® 
cu (Briuselis). Toliau žo- džius.
džiu sveikino: Vokietijos ir Kongresas priėmė rezo- 
Berlyno prof. sąjungų atsto- liucijas šiais klausimais: 
vas, Austrijos, Amerikos i. pasaulinė politinė pa- 
(čia tenka pastebėti- kad įsi-dėtis.
kūi-us Prof. Sąjungų Exilų 2. Europos integracija.
Centrui 1948 m. pirmiausiai 3. Berlyno klausimu, 
pinigais parėmė Amerikos Kongresas išrinko Taiybą 
C. I. O. unijos), Somalijos, ir Kontrolės Komisiją.
Kenijos, Tarptautinės Ka- Taiyba savo posėdyje iš-

vo Berlyno vvr. burmistras socialinę padėti jos krašte! . N.
Willy Brandi; Socialistų In- ir padarytas bendras minė-!kurf,k,al ,r va,kaI lkl 10
temacionalo generalinis se
kretorius Albert Carthv

sykių Sąjungos, Rodezijos, 
Tarpt. Grafikų Federacijos, 
Liberijos, Anglijos, Graiki
jos atstovai, Free Europe

tais klausimais referatas. 
Centro statutas buvo pa-

Maskvos garbei savo kaulus 
' sudėti.

rinko Vykdomąjį Komite
tą ir paskirstė pareigas.

Kiekvienai tautinei grupei 
buvo suteikta galimybė pra

direktorius. Tyrimo Institu- bilti radijo bangomis į savo-
to direktorius (Anglija). 

Raštu sveikino kelios de
šimtys įvairių kraštų darbi
ninkų profesinės sąjungos 
ir kitos organizacijos, jų 
tarpe Japonijos, Kamerūno, 
Tuniso, Britų Gvinėjos,, Ki
pro, N. Zelandijos ir t t 

Kongresas išklausė ir pri
ėmė veiklos pranešimus: ge
neralinio sekr., kasininko, 
kontrolės komisijos.

jo krašto tautiečius.
Kongresas vyko specia

liai tokiems tikslams pasta
tytoje “Kongresshalle”. Šis 
pastatas yra savotiškų archi
tektūrinių formų, jis laiko
mas Berlyno pažiba. Tai 
amerikiečių dovana Berly
nui. Projektas sudalytas ar
chitekto Hugh A. Stubbins 
(amerikiečio).

J.G1.

• Tai štai koks tas Sovieti
jos vaikų laimingasis gyveni
mas.

Ten ištremtos moterys tu
rėjo 12 valandų darbo dieną 
be jokių švenčių ir pertrau
kų. Jos buvo kinkomos į ro
ges kaip šunys ar arkliai. 
Tai taip ten rūpinamasi mo
tinomis.

Visko nesuminėsi, kas 
”Tautų kapinyne Sibiro 
tundroje“ surašyta. Tą kny
gą reikia pačiam perskaityti. 
Ji ypač naudinga komunis
tams ir į juos palinkusiems.

V.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių lieiviju 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS >4.00, 
KIETAIS—>&0Q.

Krančiūno eilėraščiai
psl.. kaina ..................

VARPAS NR 3-4 
kos šimtmetis, 
ma ir pavergta 
59 psl.. kaina 

MONOLOGAI IR DEKLAMA- 
UlJOS. :»h ps*!.. t -ina .. $0.25 

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 ps!.. kaina $0.15 

KAS YRA SOCIAL1ZACUA, 
K. Rautsky, 31 psl., kai
na ................................. $030

DAINOS A PI P; LAISVŲ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ................................. $0.75

LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis,
kaina .............  $1.50

MOTERYSTĖ. J. E. Georg. 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti. 224
psl.. kaina .................. $3.00

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
kaina ......................... $0.25

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIS'I A D YDA VO SAU 
ŽEME. 28 psl., kaina .. $0.10 

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25 

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS. 
3 veksmų Moliero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centu 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI. 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
lotina $0

DIEVO TĖIŠMAŠ/parašė Ne- 
vezinskas. 16 psl., kaina $0.10 
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Bmadway 
Se Bmitoe 27. Mas*

124
.......... $1.00

(Vinco Kudir-
Nepriklauso- 

Lieiuva ir kt. 
............ $0 25
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tokį sumanymą priėmė tik-' 
tai atstovų rūmai, bet jj tu- j 
rėš svarstyti dar senatas. O! 

'jeigu ir senatas jį priimtų,! 
į tai prezidentas galės j j dar Į 
atmesti.

Konstitucija, istorija ir vienuoliai
los vadovybei taip pat, kaip (klausimu: “J. A.V-bėse nau- 

I ir kitų pamokų lankymas, doj imas valstijos ar federa-
Mokiniai, kurie nelankė re
liginių painokų, privalėjo 

pranciš- išleido šj įstatymą, taip gal- tęsti savo reguliaru mokslą. 
.Ikonų laikraštis, straipsniuo- vojo, tai jie būtų tokiais Vyriausias Teismas nuta- 

Ar tai komunistų raštai se “Mažumos diktatūra A- žodžiais ir išsireiškę. Kon- rė, kad tai nėra teisėta. Pa-
am patinka? Į menkoje? (1962 m. kovo stitucijos autoriai, kai nore-'grindinė priežastis buvo.

—Aš manau, kad jis tos 
propagandos visai neskaito,; liežuvis 
oet vistiek nenori uždaryti
jai durų. Prie Eisenhowerio 
tokie raštai buvo cenzūruo
jami ir konfiskuojami, kad 
neklaidintų Amerikos žmo
nių. Bet tapęs prezidentu 
Kennedy 1961 metų kovo 
mėnesį tokią praktiką pa
naikino ir Įsakė šios šalies 
paštui duoti komunistinei li
teratūrai laisvą kelią. Ir nuo

“Darbininkas,”

m.
mėsa— davo išsireikšti plačiai ir1 jog vartojami valstybės pa 

(kovo 19 d.) ta- aiškiai, tai ir darė (Žr. str. įstatai, kurie statyti ir užlai- 
žodį valstybinės 1-as, skyrius 8). j komi piliečių pinigais, oto-

paramos privatinėm-religi- Be to, iš istorinio taško Į dėl negali būti naudojami 
nėms mokykloms reikalu, žiūrint, išsireiškimas “estab-j religinėm doktrinom skelb-

“Blogiausia

na savo

Straipsniai yra sudėlioti iš lishment of religion“ geriau j ti ar skleisti, 
į citatų, kurias “Darbininko“ yra suprantamas kaip religi- 
ekspertai palydi komenta- nė instituciją, junginys reli- 
rais, taip sakant, paaiški- ginės dogmatikos su admini- 
na, kur via tikroji tiesa. stracija.

Aiškinimai idomūs: Pav., Dar yra galvojančių, kad 
kovo 9 d. rašo straipsnio “establishment of religion” 
pradžioje, kad “ir protes- reiškia valstybės pripažini-

Iš to matyti, jog katalikas 
prezidentas Kennedy yra 
teisus, jei sako. kad parama 
privatinėm-religinėm moky
klom yra priešinga konstitu
cijai. The National Catholic

^ada Amerikon plaukia rau- tantai pradėjo Įžvelgti, kad mą vienai (ar keliom) reli-
dona propaganda iš visų ko 
munistinių ki-aštų. Muitinės 
biuro žiniomis, per pirmuti
ni mėnesį jos buvo įvežta 
Amerikon 2,500-000 svarų. 
Amerikos lietuviai irgi pra
dėjo daugiau gauti iš Berly
no raudonojo “Tėvynės 
Balso.”

liberalai, dengdamiesi kon- gijai specialių privilegijų, 
stitucija, nori primesti ma- Pavyzdžiui, Katalikų baž- 
žumos diktatūrą ir išvaryti nyčia Ispanijoj, Anglikonų 
iš viešojo gyvenimo religi- Anglijoje. Jie tvirtina, kad 
ją.” Gi, cituodami David pirmasis konstitucijos pakei- 
LaDriere: (Tai) “ne konsti- timas ar papildymas (amen- 
tucinis, o politinis klausi- dment) reiškia, kad kong-

resas neleis įstatymo, kuris 
pripažintų, duotų kokiai

—Nu, tai kaip tu rokuoji, rj turėti sau aiškią protes- nors religinei institucijai 
tai pavietrei nebus galo? tanių, žydų ir liberalų para- monopoli valstybėje.

aiškina: “Politinis ta 
prasme, kad prezidentas no-
mas.“

Almanas 1962 m., paskelb- tatūrą.“ 
tas su bažnytinės vyresny-

linės valdžios pinigų religi
nėms (denominational) mo
kykloms remti yra įstatymų 
uždrausta.” Kas nori plačiau 
su šiuo klausimu susipažinti, 
gali pasiskaityti:

The Constitution 
of the U. S.

Piepared by Legislative 
Reference Sehvice, 

Library of Congress, 1952
Žinoma, “Darbininko” 

redakcijai nėra ko sielotis 
konstitucijos klausimu. Jie, 
turėdami daugumą, gali 
piavesti konstitucijos pakei
timą, kad lit,eralai negalėtų, 
“dengdamiesi konstitucija,” 

. primesti mažumos dik-

bės pritarimu, taip rašo šiuo
L.

(Bus daugiau)

Visi žmones sukurti lygūs

—Aš nemanau, tėve, nes ma
,rezidentas gina savo pa- jų y,-a daugįau negu katali- mas "establishment of reli

gion,” pagal juos. yra tas 
pats kaip monopolinė reli-1

busimiem rinkimam. O Pažiūrėkime. Išsireiški-

bus
į ninką prakaitu sutverti, 

pagarbintas, —las tiesa, tėve, Kubos
, darbininkų rankos daug 

1 r»rip to nn'

Beveik prieš šimtą metų 
buvo pasakyta kalba, kuri 
nuaidėjo per pasaulį. Tuc 
metu nebuvo radijo ar kitų 
svarbių priemonių prakal
boms užrašyti, net nebuvo 
padaryta kopijų korespon 

| dentams. Tačiau, nežiūrint 
šių susisiekimo priemonių

gyvas, tėve

Maikis 
—Tegul

Maiki:
—Sveikas

Kas girdėti?
— Visko aš negaliu tau iš

pasakoti- Maiki, nes naujie
nų yra tiek, kad ir ant jau
čio skūros nesuiašytum. Tai
gi pradėsiu tik nuo to, ką 
mūsų frentas V. šešelgis ra
šo iš Kanados. Jis rokuoja, 
kad dabartinis Kubos bosas 
Kastra nėra toks jau baisus 
velnias, kaip Amerikos ga
zietos ji maliavoja. Nu, tai 
pasakyk, kaip reikėtų teisin
gai i Kastra žiūrėti: ar ji rei
kėtų pakai ti, ar medalį jam 
duoti?

—Tėve, aš negaliu to pa- 
sakvti.

—Kodėl?
—Todėl, kad Kastra yra 

politikos klausimas; o poli
tika tai ne aritmetika, kur 
dukart du yra keturi, ir dėl 
to negali būti jokio ginčio. 
Politikoje tuo pačiu klausi
mu kiekvienas gali turėti ki
tokią nuomonę.

—Nu, tai visgi galima su
sidaryti teisingą nuomonę, 
ar ne?

—Tėve, kas mums atrodo 
teisinga, tas kitiems bus ne
teisinga. Taip via ir su Kas- 
tros klausimu. Chruščiovas 
andai Nevv Yorke jį apsika
bino ir pabučiavo, o prezi
dentas Kennedy buvosuruo- 
šęs Kubon Įsiveržimą, kad 
Kastra nuverstų ir jo Įvestą 
tvarką sugriautų. Kodėl? 
Todėl, kad Amerikos akimis 
žiūrint. Kastra jai pavojin
gas. Jis Maskvos šalininkas. 
Jeigu tarp Amerikos ir Rusi
jos kiltu karas, Kastra duo
tų Rusijai kelią per Kubą 
pulti Ameriką. Bet kaip tik 
dėl to Kastra yra labai nau
dingas Rusijai, ir todėl Ni
kita ji bučiuoja.

—Dac rait, Maik. ir aš 
mačiau gazietose pikčerių. 
kaip jiedu bučiavosi.

—Bet ir be karo, tėve. 
Kastra padarė iau nemaža 
skriaudos Amerikos pilie
čiams. Jis konfiskavo daug 
amerikiečių pramonės Ku
boje. Amerikiečiai buvo iš
vystę gerai tenai cukraus, 
tabako ir kitokių reikmenų 
gamybą, bet Kastra viską iš 
jų atėmė ir neatlygino.

prie to prisidėjo. Vis dėlto 
j ne viską jie padarė. Ameri
ka davė inžinierius, planus, 
vadovybę ir kapitalą. Tik 
tuo būdu Kubos darbinin
kai gavo gerai apmokamo 
darbo, o pati Kuba turėjo 
gerų pajamų. Be to- ameri

.vai kymą. Nors nuo pat pir- j^ų'
mos dienos kongrese jį labai Taigi, argumentai pagal

. (omunistine propaganda, nėm-religinėm mokyklom, neturi teisės leisti jokio įsta- 
ibet jis argumentuoja, kad taį priešinasi mažuma, kuri tymo. kuris liestų monopoli
ja propaganda Amerikos nori daugumai primesti ma- nę religinę instituciją, ar už- 

žmonių neveikia, ir paga- žumos diktatūrą. Jei geriau drausti jai laisvai veikti.” 
liau ji pradėjo jau mažėti, atrodo tam tikroj situacijoj. Nors pirma sakinio dalis 
todėl drausti ją nesą pras- kad katalikai vra skriau- logiška, *
mės. Ją uždrausdami nieko džiami, tai tada
nelaimėtume- sako prezi-'

kampą 
vertinama.

Kalba buvo pasakyta vie
nose kapinėse prie ką tik pa 
sibaigusios kovos lauko, 
Gettysburge, Pennsylvania

Kaip vyrą “bent keliais eo
lais aukštesnį už visus jį 
upančius žmones... dar dau
žau susirūpinusį, negu pa- 
.rastai“. Lincolnas taip pro
tėjo savo kalbą:

Mūsų tėvai atnešė į šį 
tontinentą naują tautą, gi
nusią laisvėje ir atsidavu
sią idealams, kad visi žmo
nės yra sukurti lygūs...“

Savo 272 žodžių kalbą jis 
taip baigė:

’...Mes čia susirinkę nuta- 
įame, kad šie žuvę kovos 

lauke nebūtų žuvę veltui, 
Kad ši tauta su Dievo pagal- 
oa vėl gims iš laisvės ir kad 
žmonių rinkta valdžia ir 
jiems tarnaujanti nežus.“

Niekas po jo kalbos ne
plojo. Daugelis klausytojų 

< ėl vėjo negalėjo gerai girdė- 
.i ir daugelis manė, kad kal
ba dar nebuvo baigta ir lau
kė jos tęsinio. Lincolnas at
sisėdo, manydamas, kad jo 
žodžių niekas nesuprato. Tik 
kai kalba buvo išspausdinta 
laikraštyje kitą dieną ir per
spausdinta, Amerikos žmo
nės suprato jos gilią mintį. 

American Council

. tačiau, paėmus vi- , . , .. , o/?o , ,
dauguma. są sakinį, ,„gi„ė priešginą £,£££

buvo prezidentas Abraham 
Lincolnas.

protestantai, žydai ir libera- yra aiški. Atsieit, pirma da
lai primeta valia mažumai Hs neleistų Įkurti, pripažin-
(katalikams). ’ .ti monopolinės religinės in- , .. ,

Kitame straipsnyje “Bio- stitucijos, o antroji dalis sa- _ G/tti sb^’K°T kaH»^buyo
giausia mėsa — liežuvis.” kytų neuždrausti tai mono- 
tur būt, nujausdami, kad polinei religijai veikti, 

ti. Juk neseniai pas jį lanke- Į skaitant straipsnį “Mažu- Dabar teisine pirmojo 
si mūsų delegacija ir jis jai mos diktatūra Amerikoje?” konstitucijos pakeitimo, lie- 
prižadėjo kovoti už Lietu- jų aiškinimai sukels nusiste- ciančio religines institūci- 
vos laisvę. Tai kodėl tas Ma-ibėjimo, rašo: “Ta pati logi- jas, interpretacija yra tokia:

ka gali viską atmesti ir iro- “Beginė institucija (estab-; laikymo- bet ir dėl vergijos 
dvti. Pagal seną liaudies pa- lishment of religion clause)'Lincolno Emancipacijos Pro

kiečiai tenai nusausino'dentas, tai kam erzinti Ma-
daug pelkių, išvedžiojo ge- 
us kelius, pakėlė ir pageri

no viso krašto gyvenimą. Ir 
be to dar milionus dolerių 
kasmet palikdavo Kuboje 
Amerikos turistai. Bet iš 
Maskvos atvyko Kubon Mi
kojanas cukraus pirkti ir pa
sakė Rastrai: padarykite 
taip, kaip mes Rusijoj pada
rėme—nacionalizuokite vi
sus svetimų kapitalistų tur
tus. Kastra nacionalizavo, 
kitaip pasakius, pasisavino 
amerikiečių pinigais sukur
tas Įmones. Tada Amerika 
atsisakė pirkti Kubos gami
nius, ir tuojau Kuboje suma
žėjo darbai. Chruščiovas at
siunčia Rastrai ginklų, bet 
žmonėms reikia duonos, o 
jos ir nėra užtenkamai. Ka
stra Įvedė maisto korteles, 
žmonės nerimauja. Kai kas 
sako, kad tai socializmas. 
Ne, tai ne socializmas, tėve. 
Tai vra neapgalvota politi
ka. Kubai būtų buvę daug 
geiiau palaikyti gerus san
tykius su Amerika- kuri pa
dėjo Rastrai laimėti revoliu
ciją. Bet jis puolė Amerikos 
priešui i glėbį ir padarė klai
dą. Bet tai mano tik nuomo
nė. tėve. Kiti kitaip galvo
ja. Pietų Amerikoje yra re
spublikų, kurios pritaria Ra
strai, o kaltina Jungtines 
Valstybes, ypač dėl tos ne
laimingos invazijos. Tos re
spublikos galvoja taip: jei
gu Jungtinių Valstybių kapi
talistai norėjo nuversti Kas
tro? valdžią, tai tie kapitali
stai ir mums pavojingi. Tai
gi matai, tėve, kad politiko
je negalima pasakyti, kuri 
nuomonė yra absoliučiai tei
singa, nes yra visokių pažiū
rų.

—Olrait. Maik. jeigu pra
dėjom apie i>olitiką, tai ga
lim ir toliau ja pakudošyti. 
Aš girdėjau, kad kongresas 
jau išleido zokoną, ką nei- j 
1 ■' Amerikon komunistišku

skvą ir kenkti santykiams, 
kuriuos reikėtų gerinti.

—Veideminut, Maiki! Aš 
nesuprantu, kaip tas gali bū-

skvos nesuerzina?
—Ne, tėve, prezidentas

lei?—Apie tai, Maiki. kalba .
ir mūsų kanadietis frentas. ^azl^V,’ ar tas ^eisybč • 
Ale jis rokuoja, kad Kastra
pasielgė teisingai, ba tie tur
tai buvo pačių Kubos darbi-

pasakyta JAV-ių istorijos 
kritišku metu. JAV-bės buvo

zlvi v< ▼ z ru’in. jzi r^-
šingų ideologijų puses, ku 
rios tarp savęs kovėsi. Buvo 
kautasi ne tik dėl Unijos iš-

mūsų delegacijai nieko ap- sakymą: esą blogiausia mė- išsireiškimas pirmame kon- klamacija, paskelbta keliais 
čiuopiamo šiuo metu nepri- <a liežuvis—nes apkaltina stitucijos pareiškime reiškia' mėnesiais anksčiau, reika- 

liežuvis bent tiek: Nei valstijos. neiĮlavo laisvės visiem vergam, 
federalinė valdžia neturi esantiems pietinių tentonjų 

lams reikėjo tai delegacijai jjs kaltą eali išteisinti.“ teisės Įkurti bažnyčią. Nei valdžioje. Lincolnas tikėjo, 
i Vašinktoną važiuoti? Į Rodos, pranciškonu re- viena jų negali išleisti įsta-

—Apie tai, tėve, galėsi- d akcijos’vvrai neturėtu ko D'mų. kurie padėtų vienai
me pasikalbėti kitą kartą, skųstis logika__ jie turėtų religijai, visoms religijoms,
šiai dienai jau užteks.

žadėjo. 
—Nu, tai kokiems ga-

ir pasmerkia, bet 
yra ir geriausia mėsa—nes

būti jau nuo seno išsimank- a’’ iškeltų vieną religiją virs 
---------■------------------------ ištinę ir pripratę prie silogi-,kB°s.

NAUJAUSIOS KNYGOS i stiniu išvadų. i • • • Joklll mokesčių, ne-

JETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
i ERIKOJE, parašė Stasys 

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

KAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
\TSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

Keleivio administracijoj.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ai 
draugui, tai atsiminkite, 
Kad geriausia dovana bus 
sios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,“ 
.eaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
bodo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

“Blogiausia mėsa-
vis.“ Ką nori tuo “Darbinin-' 
kas” pasakyti? Ar. kad, 
“Darbininkas“ sau pritaiko'/ 
pirmąją dalį liaudies išmin- ’ 
ties ir kaltina bei pasmerkia 
kitus, kurie kitai]) galvoja 
valstybinė s paramos priva
tinėm-religinėm mokyklom 
reikalu? Ar. kad “Darbinin
ką“ kaltina ir pasmerkia tie. 
kurie galvoja kitaip valsty
binės paramos tom mokyk
lom reikalu?

Panagrinėkime klausima, 
ar teisėta valstybei remti 
privatines-religines mokvk-
las?

JAV konstitucija (pirmas

jįežu_'žiūrint sumos dydžio, dide- 
> lės ar mažos, negalima už
dėti ant gyventojų religi
niam veikimui ar instituci
joms paremti, nesvarbu kaip 
jos besivadintų, nežiūrint 
kokią foi-mą jos priimtų re
ligijai skelbti ar jai prakti-

Jas galite gauti ir Kelei- 
Tik dalis teisybės, tėve J vio administracijoje:

—Tai kaip tas? «36 Broadwav.
—Tas yra taip, tėve, kad So. Boston 27, Mass.

Skaityk Stasio Michelso- 
LIETU- 

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE!,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

TIKRA TEISYBE

kad ne vienas žmogus ne
turi teisės valdyti kitą žmo-;1*® parašytą knygą
gų be jo sutikimo

1863 m. liepos mėn. pietų
Konfederacijos armija pri
artėjo 10O mylių nuo Wa- 
shingtono miesto šiaurinės 
dalies. Ten, netoli Gettys- 
gurgo miesto, ji susitiko su 
pagrindinėmis šiaurinės U- 

i nijos armijos pajėgomis. 
Dauguma istorikų laiko šią 
kovą lemiančia Civiliniame 
kare. Sumušti

kuoti. Nei valstijos, nei fe-j pasitraukė i Virginia valstv- 
deralinė valdžia negali, nei bę. Dauguma amerikiečių,

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj 

konfederatai “Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia

viešai nei slaptai, dalyvauti1 šiauriečių ir pietiečių, buvo 
(reikštis) religinių organi- palaidoti Gettysburge. 
zacijų ar grupių ir vice ver- Unijos valdžia, praėjus 
sa reikaluose.. . .” (Žr. Evai- keliems mėnesiams, šią vietą .
son vr. Board of Education. pavadino Tautinėmis *Kapi-!-Yra darbininkų padėtis, apie 
Teisėjas H. Black išreiškė nėmis. Lapkričio 19 d. pre-' koncentracijos stovyklas, są- 
Vyriausiojo Teismo daugu- zidentas Lincolnas atvyko Į žinės laisvę ir tt ir tt 
mos sprendimą.) kapinių pašventinimo iškil-Į Ypač šiuo metu ji naudin-

šio sprendimo principai mes. Vienas šio Įvykio liu- ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
buvo pritaikinti McCoIlum- dininkas aprašo Lincolną kaina tik 50 centų.papildymas) sako: “Kong 

resas neturi teisės leisti jo- -Board of Education byloje, 
kio įsfatvmo- kuris liestų Taip buvo praktikoje iš- 
religinę ' institucija ar už- spręstas klausimas ar vals 
draustu iai (religinei insti- tybinė parama privatinėm- 
tucijai) laisvai veikti.“ -religinėm mokyklom yra 

Tas reiškia, jei kongresas teisėta.
neturi teisės išleisti jokio Valstybinėje mokykloje 
istatvmo, tai neturi ir teisės teguliarėmis mokyklos va- 
išleisti istatvmo. kuris pas- landomis, mokyklos patal- 
kirtū pinigu religinei institu- Pose’ religinės pamokos bu- 
cjjaį ;vo duodamos mokytojų- ku-

Kai kurie sako, kad tas ’ie buvo pristatomi religi- 
istatymas buvo išleistas gal- nio komiteto, reprezentavu- 
vojant. kai valstvbė nesikiš- si° įvairias tikybas. Moky
tu’ i religinius reikalus, bet klM direktorius turėjo teisę 
tai nereiškia, kad valstvbė tuos pasiūlytus mokytojus 
iiems nepagelbės’ finansiš- priimti ar atmesti. Mokinių 
jęaj lankymas buvo registruoja-

Visu pirma, jei visi, kurie mas ir pranešamas mokyk-

.1 “Keleivio” 1962 Metu

KALENDORIUS
JAU IŠSIŲSTAS 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. Broadway —:— So. Boston 27, Mass.
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ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusiu taku
Tęsinys

—O ko gi tamstai skubėti, juk nereikės rvtoj keltis 
šieno piauti,—paklausė Katriutė ir pažvelgė kunigui Į 
akis.

Kunigas Maldutis, nebežinodamas ką sakyti, tyliai 
pratęsė■

—Nereiks, tai nereiks, bet vis tik jau vėlus laikas. . .
Ir vėl abu nutilo, nes jautė, kad kalba visai ne tai. ką 

mano ir kas reikia.
Minutę patylėjęs kunigas vėl paklausė:
—Na, o kaip tamstai patiko pokylis?
Katriutė nieko neatsakė- tik pamažėl, smulkindama 

žings nuleidusi galvą ėjo greta su kunigu.
— v švinta.—ta’-ė kunigas, jausdamas dideli ne

smagu. ■ ■ ir apsidairė a> k k
—Antanei, aš tave tebemyliu,—staiga, prie jo ai-si- 

gi-ęžusi ir rankos nusitvėr1' -' i • v : b * iutė.
—Aš tave myliu tik vieną ir r iekuomet tavęs nepa

miršiu. Ar atsimeni, kaip mudu ganėm arklius?
Kunigas, nelaukęs iš sodžiaus ru rginos tokio drąsu

mo, dar labiau sumišo, bet jr mas, kad tylėti negali
ma, tartum nenoromis atsakė:

—Maža- kas kada buvo, tuomet dar abu mudu bu
vom jauni, kvaili.

—Ne, Antanei, ne tuomet buvom kvaili, bet dabar, 
girdi: dabar—atrėžė jam Katriutė ir aleido ranką.

Niekuomet nesitikėjo Maldutis, kad Katriutė, toji pa
ti, visuomet liūdna, visuomet susimas': iri. Katriutę, ku
rią jis kitados bučiuodavo, glamonėdavo. kuri užmerkusi 
akis dėdavo ant jo krūtinės galvą ir tai’ ilgas valandas 
pasilikdavo, mokėtu taip karštai, drąsiai kalbėti.

—Myliu aš tave, Antanei, taip myliu, jog ir pasaky
ti negaliu, . . . kol nematau dar nieko, o kai pamatau 
tai. ...—ir Katriutė, nepabaigusi pravirko.

—Katriut- dėl Dievo meilės, nusiramink, kas tau. 
nusiramink. Maža, kas kada buvo. Da’ ar aš jau kunigas, 
tu beveik jaunamartė. Viskas jau po laiko.

—Ne. Antanei, mudu dar jauni, mudu dar tik pra
dedam gyventi, viskas mudviejų valioje, mudviejų ateity, 
ir niekas ne po laiko. Myliu aš tave. Antanei, ir su tavim 
eičiau nors dabar, tuojau- visur, kur tik tu vestum. Anta
nei, jei išliko tavo širdy noks kibirkštėlė pirmosios meilės, 
mesk savo suknelę, mesk savo ilguosius. . . Aš visur su 
tavimi. . .

—Katriut, Katriut, nusiramink, negalima taip, nusi
ramink, Katriut. . ., meldė ją kunigas Maldutis, stengda
mos atplėšti nuo jos veido delnus ir žvalgydamos bene 
užeina kas vieškeliu.

—O už šito seno liurbiaus Girc-kaus aš neisiu. Nei
siu ir gana—karštai sušuko Katriutė.

—Tegul man čia nors ir tuo, neisiu.
—Matei, kaip iis šiandien su kaliošiais ir už stalo sė

dėjo ir kas dešimt minučių i savo aukso laikrodi žiūrėjo.
—Neisiu aš už jo, Antanei, neisiu!
—Geriau visą amžių mergausiu, bet už jo neisiu 

—ir net uždususi apsikabino Katriutė kunigą už kaklo ii 
padėjo ant jo krūtinės galvą.

—Katriut. nusiramink, nusiramink, negalima taip. . . 
dar kas užeis,—pats nesuprasdamas, ką kalbėjo kunigas 
stem damos iš los glėbio ištrūkt.

r-?

Ilulandžio 27 d. sueina 20 metų. kai mi
rė Kaune poetas Kazys Binkis. Apie K. 
Binkio poeziją žymusis poetas Jonas Ai
stis yra pasakęs: “Iš viso reta rasti po
ezijos knvgą. kaip K. Binkio Eilėraš
čiai. kur kiekvienas dalykėlis yra tikras 
šedevras.” Daugiau apie K. Binkį gali
te rasti Keleivio kalendoriuje 1962 me-
tams. Ten įdėta nemažai ir jo eilių.

DUKRUŽĖLĖ

Oi. tai buvo pas močiutę 
>ukružėlei gera būti —
• nksti kelti nerūpėjo.
.’ėlai gulti nereikėjo.
~ik reikėjo atsiminti, 
čaip kaseles susipinti, 
taip veidelis nusiprausti. 
Taip drobelė plona austi.

. Piaunant šieną parugėje.
' Ką pasakė, ką kalbėjo,— 
Nebeatmena jaunoji,
Tiktai mena. kaip sustojo, 
Kaip priėjo, pažiūrėjo.
Kaip veideliai kaist pradėjo. 
Kaip širdužė sutvaksėjo . . .

—Oi. i>erželi svyruonėli.
Traut kraitelis, laistyt gėlės —1 Kam -La-t i ta paunksnėlę.
ai ir visas rūpestėlis.
'aip tai buvo pas močiutę 
tukružėlei gera būti, 
tol jaunoji nežinojo, 
toks bernelis ją viliojo; 
'aip tai buvo. kol mergina 
bernužėlio nepažino.

Pogulėlio pasilsėjus, 
t jo linksma pas pjovėjus 
drėbiu želi u išrašytu 
ieno vystančio vartytų.
':jo linksma padirvėliu
r pamatė bernužėlį
“ik per skruostus nuriedėjo

Tai ir laukia dukružėlė, 
’ad motulė ją išleistų 

T'ž bernelio piovėjėlio,

ižkiši
tartum ką 
i ■ >

.1.
rauKe, j 
ją, Anti 
Juk ’. is u.

i' ’si, ūmai pati pa
ti supykusi tai?

nabiro žemėn.
, dabar mesk ir ei- 

• nivas- vis ti"k 
• -u kokiomis mieštie

ms.
tai’ 'vai Lėti, kažinkąA č <c

leido ;> 
smarkia

kim d j-1
be meilės nepragyvensi i»- < u
temis, kai]) kad mūsu ku:-ig. i -u I 

—Netiesa, Katriut, negalima 
žmonės prasimano.

—Tiesa, tiesa, aš viską žinau ir žmonės žino, bet bi
jo nuodėmės ant kunigo kalbėti. Pernai “miesčioniukai’’ 
ir vyskupui rašė. bet vis li ri šiol neiškėlė nė vieno.

—Tr tu bū«i toksai, Antanei, būsi- aš žinau, nes tu 
toks gražus. . .,—ir Katriutė dar labiau ėmė verkti.

—Katriut, nusiramink, da’’ pamatys kas. . .,—tą pa
ti kartojo kunigas, nebesuprasdamas žodžių.

—Tegul mato. vis tiek man gyvenimo nebėra,—jau 
balsu per ašaras suriko Katriutė.

—Atsimeni. Antanei, ką kitados man kalbėjai? Mesk 
dabar savo suknele ir eikim drauge. Žmonės tekalba, ką 
nori. O kad kunigai neduos mudviem šilūbo, tai aš su ta
vim ir be šliūbo gyvensiu.

—Bėkim tuoj, dabar abu. Aš moku gerai siūti, gerai 
pažistu rankų darbus.. . Tu istosi kur i kontorą, prie gele
žinkelio ar i vaistinę, ir mudu laimingai gyvensim. . .,— 
ir Katriutė vėl apsikabino kunigą už kaklo, suspaudė ir 
prisiglaudė visu kūnu. . .

(Nukelta i 7-t, puslapi)

KAIP IŠTEKĖTI PER 
60 DIENŲ

Tuo klausimu gerų patari
mų duoda dr. Frederick J. 
Bailey, buvęs Bostono mie
sto sveikatos komisionie- 
rius, Harvardo ir John Hop- 
kins universitetų tarybų 
narys.

Jis tuos patarimus davė 
42 “senoms panoms.” Visos 
jos buvo senesnės kaip 25 
metų, visos norėjo ištekėti.

savo geram draugui pasakoja to
kį įvykį:

Rudens ankstų rytą išėjau 
medžioti. Einu, aplink krūmokš
niai, didelis rūkas. Pirma manęs 
bėga šuo skalikas. Staiga šuo su
stojo, lyg ką pamatęs, ir ištiesęs 
kaklą žiūri į priekį. Nieko nema-

bet vienas jų suabejojo ir pa
klausė, kaip arklys galėjo taip 
toli per lauką briedį parvilkti. 
Šis dalykas medžiotojui jau ne
besisekė gerai paaiškinti: girdi, 
arklys ėjęs viršum griovio, o 
briedis šliaužęs griovyje ledu. 
Tas ir išdavė medžiotoją mela-

tau ir aš, tik pamačiau, kad šuo ■ vus. nes birželio gale ledo grio- 
palengva pakėlė vieną koją, bet vy, aišku, nebuvo.

A. B.

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

nešoka. Paskui pakėlė antrą ko
ją, trečią... ir vis nešoka...

Nežinia, kaip medžiotojas bū
tų baigęs tą pasaką, jeigu jo

bet nė viena jų jau kelias sa- draugas nebūtų sušukęs: 
vaites nebeturėjo su vy- Į _ žinat prieteiiau. Jeigu 

j šuo pakels ketvirtą koją ir vis 
dar nešoks, tai kad aš smogsiu 
tau per ausį už tokį melavimą! 

* * *
Medžiotojų pobūvyje d vari-' 

ninko sūnus pasigyrė, kad birže
lio mėnesį, prieš pat Jonines, 
jis savo lauko pamiškėje nušo
vęs briedį, kuris ateidavęs į žir
nių lauką.

— Nušautas briedis guli, — 
pasakoja melagis. —Kas daryti? 
Pasikviesi talkon dvaro darbi-

Kas nenorėtų! Juokas ir 
"era nuotaika tai juk sveika
ta. Todėl Įsigyk Antano Gu
staičio humoristinių eilėraš
čiu ir satyrų knygą “Anapus 
Teisybės,” kaina $2.20. Ją 
-alite gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Pažymėtina, kad šią kny- 
ra skaitydamas ne tik juok
sies, bet ir susimąstysi, pa
matęs pliką teisybę.

Kam pakloji tu. šieneli,
. ’: m m '>tą patalėlį . . .— nuomonę. 

Kas r. k.‘-lę tylią žvainą
kar.ko jauną mylimasis, 
taip naktelės greit praeina.
Taip dienelės ilgai tęsias . . .

Ja’, rroči■ tė pastebėjo 
r dukrelės kartą klausė:
-Ko nelinksma vaikštinėji,

Ko veideliai apsiblausę?—
Teatsak® jai jaunoji,
Tik veideliai suliepsnojo,
Ašarėlė išdavėja 
Kur sutiko parugėje,
Kurio likti pažadėjo . . .

Ir paKko pas močiutę 
Dukružėlei ilgu būti.

Kazys Binkis

rais sutarto pasimatymo.
Sekdamos dr. Bailey pata

rimus, 27 moterys iš minė
tų 42 per du mėnesiu ištekė
jo arba susižiedavo, penkios 
sutiko vyrus, su kuriais vė
liau susituokė ir tik trims tie 
patarimai nieko nepagelbė
jo.

O tie dr. Bailey patarimai 
buvo tokie:

1. Nelauk, kol vyras pas 
tave ateis. Pasistenk, kad 

' kas nors tave supažindintų
i su vyru, kuris tau patinka. ninkus; v,skas. aikštėn> su- MŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
j 2. Susipažinusi pasistenk z,nos ir po,ic,Ja- Nutariau P»tsMAHTAą Ani?mę tinkamu būdu, kadjis tave v,enas bnedi sudorotL Užrišau/OJE NAJJAS ADRESAS 
į aplankytų. briedžiui už užpakalinių kojų 1

3. Domėkis jo darbu ir virvę’ užkinkiau arklį, ir briedį!
sveikata, žodžiu, iš pat pra- kaip akėčias parvUkau i Erzinę.! 
džios “globok” jį 1 ^en uulupau odą >r mėsą sutvar-

4. Tuo pačiu metu vai
dink moters beginklės, be 
pagalbos vaidmenį. Vyrams

j nusibodo nepriklausomos,
■ perdaug savarankiškos mo- 
j terys.
Į 5. Būk su juo visuomet 
natūrali, venk dirbtinumo.

6. Kiekviena proga girk 
i jį ir rodyk, kad vertini jo

kiau.
Visi klausytojai jam patikėjo,1

J. Venskunas 

1 Stewart Street, 

Mossend, Bellshill 
Lanarkshire, Scotland.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU REIV1JA AMERIKOJE į DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir nandinsra 
lmvga šia dienu klausimams su
prasti. Kaina ............................. 59c.

GERIAUSIAS VYRAS 
Londono moterų draugija

paskelbė savo narių tarpe 
Anslė sako: Birželio <Ivi- savotj.kas tobu-

lesimt pirmoji vra ilsiau- ,. . . ... ..
ia metu diena, o prancūzė ^us,am
sako: dvidešimt pirmosios j? premiją laimėjo ta,

KUO ANGLĖ SKIRIASI 
NUO PRANCŪZĖS

7. Žavėkis jo tobulumu.
; Vyrus traukia pagyrimų ma
salas ir kiekviena moteris,I 7
kuri sugeba vyro savimeilės 

j styga groti, gali su juo dary
ti ką nori.

8. Dėvėk visuomet šva
riai, kukliai ir skoningai.

9. Atsargiai, savęs nesu
gėdindama, stenkis, kad jis 
suprastų, kaip jis tau patin
ka, kaip tu su juo būdama

i esi laiminga. Anksčiau ar 
vėliau tu paskatinsi jį pasi
piršti. Atsargiai kalbėdama 
apie vedybas, kalbėk visada 
apie jo vedybas, o ne apie 
savo, taipe kad jis netrukus 
Įtikės, kad mintis pasipiršti 
išėjo iš jo pusės.

ŠEIMININKĖMS

vaizdi šio krašto lietu via istori ia. 
sra”siai iliustruota, parašė St. Mi- 
eheRonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. mink'♦si-
viršais ..........................•............. $4 00
kaina ....................................... $1.2?

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žu. o i 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00

vaiku sveikata, paraše a-. v. 
Tumėnienė, dau? svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl.

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomu- atsi 
minimai. 404 osl.. kaina.__ $5.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 pųslsniai 
EZsunaa $6.00

IETI"V.A BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš miesto, perinusia dovana kiek
viena prosra, gražiais kietais vir- 

še'iais. iliustruota. 470 puslapių, 
didelio formato. Kaina ___  $5.50

LEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
isterinis romanas :š žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai ______$3.50

žEMft DEGA. J Savicko kam metų 
11939-1945' užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina.....................$4.50

♦.EME DEGA. J Savicko užrašų 
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetus Simutis, daugy
bė žinių lietuvių r anrlų kalb.mi? 
apie lietuvius visame Da-aulv. t

464 psl. Kaina .................... .. $656 i SOCTALTZMO TEORI.. A Trumpai Ir
i aiškiai parodo, kaip kePėsi visuo-

UETUVTU DAINOS AMERIKOJE, i merės santvarka ir kodėl ii dar
surinko ir snredapavo Jonas Ba- ; keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
lys. 472 damos su gaidomis. Ane- Į ..

duotas kiekvienos dainos • L SIEMS NE-.P.L.TT. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas. kaip 
karui einant prie sralo tūkstančiai 
lietuvių bėeo j Vakarus r.uo ru
sų 'vaduotoju 536 psi. Kaina $5.06

KODĖL Aš NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, idomūs artrimen- 
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

birželio naktis via 
riausia metuose.

trum- kuri šitaip atsakė: 
“Kuris moka ir tyli.’

PRAŽYDO TULPĖS

Raudonos, margos, gelsvos, baltos pražydo ti 
kario, vėliavos iš žolių iškeltos raudonos, margos, gel
svos baltos. . „ kad nebegrįžtų naktys šaltos ir gicvy 
kruša neužbertų. raudonos, margos, gelsvos, baltos 
pražydo tulpės visos kartu (K. Binkis).

Saldūs
Paimkite:
1/2 puodelio (measure 

cup) grietinėlės,
4 kiaušinius,
i/» puodelio sviesto.

3 nuodelius miltų. 
Ištrinkite sviestą iki bal

tumo ir po to dėkite į ji ro 1 
kiaušini. Visą laiką sukite, 
kol sudėsite visus kiaušinius. 
Fo to supilkite grietinėlę ir 
sudėkite miltus. Tešla turi 
būti vidutinio kietumo. Jei
gu nėr minkšta, jdėkite dar 
miltu, o jeigu kiaušiniai bu
vo maži. arba sviesto paė
mėt mažiau, tada miltų dė
kite nepilnus tris nuodelius. 
Tešlą reikia labai gerai iš
minkyti ir po to daryti ries- 
tainėlius. Prieš dedant j 
krosnį, patepkit riestainė- 
lius išnlaktu kiaušiniu ir pa- 
barstykit kristaliniu cukrum, 
arba smulkiai šukapotais 
riešutais. i

JUOKAI

Medžiotojai laikomi ir gerais 
melagiais. Jie sugalvoja visokių 
nuotykių iš medžioklių ir vieni 
kitiems arba ir pašaliniams pa
sakoja. štai pora tokių pasako
jimų.

Vienas medžiotojas kavinėje

ssicsi
turinys, todėl tinka dovaneli ir 
lietuviškai nekalbantiems, jriSta 
826 pusi. kaina .......................$5.00

LIETUVIŲ KALBOS SRAM4TK4 
Parašė dr. D. Pilka. Prftaikūnts 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.(K

MARLBOROL’GH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. sre- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
paL, kaina ........................... $1.25

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo pneš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma daii« 3«o 
psL Kaina............................... $3.06.

NEMUNO SUNOS. Andriaus V?.tur
ko romano antroji dn’is. 426 uus- 
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS jc 
meninių formų nlėtoūinos- na-rrin 
dai. Paulius Galaunė, didelė ' nv. 
ga sn dausrybe naveik.-’ų, rerame 
pop»eriuie. Kaina . — .........

TIKRA TEISYBE APTE SnviFTt’ 
RUSIJA, arba komunistų dik‘a‘ū- 
ra fa' tu švio«oie Trr-mna b«. 
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų. 9« r><l.
~ ................................. 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIU PTNTGAT ru« 
seniausių laikų iki Lietuvos re 
n-iklauaomvbės <ralo 1“95 motais 
Pa-a’-ė Jonas Karys, daurybi na 
veikalų, 396 psl-. geros ponie-ms 
’ * ...................................... >IO<X

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PTNTGA1, parašė Jonas Karys, la
bai daur raveikslų, 255 psl. rera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

AR ROMOS POPTE2TUS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS’ Parakė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ..................... $1.29

MILŽINO PAUNKSMft. Ralio Sruo
gos triloriyka istorijos kronika, 73 
psl„ didelio formato, gera popie
te, kaina......................................$2J>0

ALTORIŲ ŠESftLY. V. Putino.My
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kuniras, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystėj 
Visos trys dalys jrištos j vieną 
knygų, kieti viriai, 081 puslapis. 
Katna ................................... >6.00

SIAURUOJU T ŪKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsimin:m;.i iš I i e ta
vos ir iš Amerik'-s lietuvių ^yvo- 
nimo. 178 psl., kaina .. .... >2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 18 ) psl. Kaina .. $2.00

MA2OTT LIETUV V parašė M. Gim- 
butienė, J. Gimbutas J. Linęris, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina .......................................... $5.06.

CEZARIS, Mirko Jesulič ron
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
>2. ara visos 3 da’ys........... $6.06

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. MicbeDonioriė. 250 'vairių lietu. 
v?3ku ir kiti; 'e vairiu receptų, 
122 puslapiai, kaina................ $1.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 nsl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINA? TVANAS. Ar jsąlėjo 
ioks ivrias ‘č:*i ir ka apie tai sa
ko mok.-’as? Kaina ........... 25 Cnt.

SOČI A L DEMOKRATU A IR BOL
ŠEVIZMĄ? Parai Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knyrutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR F.ELIGTJA. Pa
rašė E. A’and“--veide, vertė Vardū. 
nas. Kaina ............................. 25 Cnt.

TAVO KELIA? J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpus 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kalų 
Kankazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu* 
vos so-.-ifildemokiatų raštai dėl bol- 
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina .............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RĖŠ, 32 osl.. kaina.........  25 Cat.

VLIKO CPI’PU* KOMISUOS PRA* 
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose iri- 
-a «•!. n- b,-.. PO n-|.. k.-.ina . . $1.06

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mft- 
sų rašytojos pirmojo karo 
Amerikoje parašyti vaizdeliai 
rašytojos paveikslu, 128
kaina ...................................50' CŪ

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresa: 
KELEIVIS

636 E. Broadway------ :------ So. Boston 27, Maso.



Nr. 17, Balandžio 23, 19C2 KELEIVI?. ?0. B02T0N Puslapi? septintoj

VIETINĖS ŽINIOS
Noria gyreati pa- lietuviai

Pensininkas dar darbinga- nori ap
sigyventi lietuvių šeimoje Floridoje atsiminimų ar Kaliiromijoj*. Pasiūlymus nc-i- 

. - -r- * -* v ariant riųsti šiuo adresu:knygos autorius. Jis tą pačią uiuno ttoa »>? 
dieną A. Andriulionio lydi-' Marčėnus. Mich. <is
mas lankėsi ir mūsų istaigo- ;
je. Linkime jam sėkmės Bo
stone.

yra Lietuvos laisvės kovų sa
vanoris. invalidas, "Mes ne
šėmeLietuvos laukų akmenys

K. JONELYNAS
Jie mūsų svečiai (geležies kryžius, mano ap- 

Mokslas mums sako. kadį^™ (191?> Z“’
. . 7 Kut “vnlnm 77 ion kiuIrt o cLietuvos laukuose akmenys 

atsirado ne iš taip jau toli
mos Skandinavijos uolingų 
kalnų, kurie vasaros kaitrų, 
o žiemą didžiųjų šalčių me
tu. pakaitomis tai kaitinami, 
tai šaldomi, per tūkstančius 
metų taip temperatūrai kai
taliojantis, ilgainiui suskilo 
ir suaižėjo, o vėliau iš šiau
rės slinkusių ledynų masės, į
jau visokio dydžio gabalais į kito Įdomesnio nesugebė- 
tapo atnešti Europon, taigi J° sugalvoti, kaip tik ak

mens nugarėlėje Įstatyti jo
kio grožio nei estetikos ne
turintį kryžių.. .

Antrą dideli akmenį, sa
vo didumu nedaug mažesnį 
už minėtąjį, aptikau Inkaitų 
kaimo laukuose, kuriuos tu
rėjau pareigos išskirstyti 

Į j vienkiemiais. Tai buvo jau 
Tauragnų valsčiuje, Utenos 
apskrities. Šis akmuo irgi 
gulėjo žemės paviršiuje, 
aukštokais baltalksniais ap-

Savoforma iis buvo kiek na-! dėl to, net nuo netolimo ke- bet, pastebėjus nepaprastą vus-’1 metų sambūrio veik- j sukakčiai atžymėti posėdis Assn dar nežinojo "of the 
našus i nedidelę kaimo pir-’Ho- jis “didelių” žmonių ne- jo didumą, ilgainiui tapo at- los jau nevi a šokėjų norą. Į bus šį šeštadienį. 6 vai. magic. ^Seke Ma
telę, susiaurintu paviršiumej buvo pastebėtas ir liko nesu
tartum stogu. Aukštumo jis'žalotas, 
turėjo apie vidutinio žmo- Inkąrtų kaimo laukuo- 
gaus dydį ir užlipti ant jo, ,se • buvo ir daugiau di- 
ant nieko apačioje nepasi-l dėlių akmenų; bet jau daug 
stojus, atrodė, nebuvo gali-! mažesnių už minėtus “mil- 
ma. Aukščiausiame akmens! žinus.” Iš kitų didelių ak- 
taške, pačiame “kraige.” iš-: menų, suritinę juos i reikia- 
kaltoje skvlėje buvo jstaty- mą vietą žiedu, darydavome 
tas ir įcementuotas, juodu “amžinus” žemės matavimo 
laku nulakuotas plokščios ženklus, vadinamus "kap- 

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

būt, "velnio.” jau nulenktas 
ir aptrupėjusio lako vietose 
gerokai aprūdijęs.

Pasiteiravus apie tą "nu
kryžiuotą” akmeni, vietos 
žmonės papasakojo, kad 
prieš keletą metu ten vaikš
čiojęs kažkoks Prienų kuni
gas, kuris, pamatęs tą akme
ni, juo susižavėjęs. Bet 
vargšė kunigėlio galvelė nie

ir Lietuvon.
Didžiuliai akmenys

Gana didelius akmenis 
Lietuvoje teko matyti tris. 
Vieną jų teko aptikti jauna
me Prienų miške, Mačiūnų 
kaimo palaukėje, apie du 
kilometru—nuo Plienu 
šiaurę.

Akmuo gulėjo žemės pa
viršiuje, jaunom pušelėm 
apaugęs ir galėjo būti ma

Laisvės Varpas kalbėjosi 
su šokėjais

Alg. Griežė-Jurgelevičius 
kuria šeimą

čius,” žiedo vidun ir tarp ak
menų primesdami velėnų ir 
palaidos žemės, akmenų su
cementavimui.

T rečias didelis akmuo,
I tai PUNTUKAS, kuris, tik
riausiai, daugelio yra girdė- Onos Ivaškienės vadovau- Algimantas Jurgis Grie- 
tas, o gal ne vieno ir maty- jamo Bostono Lietuvių šo- žė-Jurgelevičius. žinomo vel
tas. Jis ilgai buvo laikomas kių sambū: io didelio pasise-kėjo Stasio Griežės-Jurge- 
—didžiausiu akmeniu Lietu- kimo N. AnJijos Liaudies jleviėiaus sūnus, gegužes 12 
voje ir yra apie du kilomet- šventėje 1 . i gev atery pro- d- susituokia su Marija Siek
ru nuo Anykščių. ga Laisvės Varpo vedėjas P.

Prieš keletą amžių lietu- Viščinis Vei; ku dienos pro- 
vius priverstinai apkrikšti- gramo, e k. ū kė ir pasikal- 
jus ir naujai tikybai stipriau bėjima su minėto sambūrio 
žmonėse Įsigalėjus, apie vedėja ir keliais jo nariais.
Puntuką prietaringų žmonių ,, „ . ., . .
fantazija sukūlė pasaką, k < > >-ar-kienes atsik\-
būk kažkurią nakti velnias n’u- l'LSi sužinojo,
nešęs Puntuką aukštai ore,
norėdamas juo sumušti A- viams per met 
nykščių bažnyčią. Bet vėl- kaitų n‘, tum ina, daug bar
niui sumanymas nepavykęs, daugiau ; vairiomis progo- 
nes, benešant, artėjo rytas ir mis šoka Ii.tuviams. Ameri- 
sugiedoięs gaidys: velniui kiečiai mū ų šokėjus mėg- 
reikėję skubiai grįžti praga- £ta, B ikre .atery jiems sta- 
ran. todėl jis metęs akmeni čiai nepaprasta ovacija bu- 
savo pakelėje, nenunešęs jo vo sukelta.
iki numatytos vietos. O baž
nyčia taip ir likusi nesumuš
ta ...

enbergaite. Vestuvinis po
kylis bus L. T. S-gos namuo
se 3 vai. popiet.

Svečias iš Waterbury

Jieškojimai
Paieškau mano “erus draujrus Mai
ki ir Juozą Yučus. Mes kadaise kar
tu dirbome Pirtston. Pa., anglių ka
syklose. Jie patys ar kas .uos žino 
prašom atsiliepti šiuo adresu:

Me. F. Janušauskas
C o Mrs. A. Floaeers 
Box 15 
Everton. Mo.

Science Monitor mini 
Algi Makaiti

Balandžio 21 d. Christian 
Science Monitor aprašo Įvy
kusias Massachusetts šach
matų mėgėjų pirmenybes.
Lietuviu jaunuolis Algis__ . . .* j ji- Bernardo ir Juozo tJosv rJ hAL-. Makaitis iš Norvvoodo dali-.cHVxv gimusių \v i u ix. pa.

Praeitą šeštadieni mus naši antra vieta su Davidį lu»u. motinai mirus. Bromc'c. N. Y. 
a’Jankė ‘jonas Budžinaus- jScheffer ir kt. įdėta jo par- Jie patys ark^juos^H.pn,soi,,at-siliepti šiuo adresu:

J. A. B.
«Vū E. Broadvvay. 
So. l!o-lor. 27. M.:-

C.

Glebe apie Kaži Merki
Boston 
vietos

skiria ketvirtam Massachu
setts laimėjimui ..Interstate” j

ka ■ sam u b vien amerikie-|Kį- \Vaterburv. Jis su:tUa su P-hių iaimėtoju 
žmona atvyko čia pas savo " agner. 
giminaičius Mykolą ir Ste
fanija Subatkevičius Velykų 
praleisti. * Balandžio 22 d.

Svečias Keleivi skaitės Sunday Globė daug

šoka <1S

šv. Rašto Tyrinėtoju 
SKELBIMAS

dar prieš pirmąjį karą Lietu-
\ Oje, kUl'į laiką bu\O SJJ—-“““-J-*“—* "*“*■ I Amžių amžiais žmogus troško jrerų
iuo nersiskvręs o dabar ji rtingtynėse su Connecticut,! dienų ir laimės, ir beveik kiekvienas

* * * ’ bul^nri-žin 1^8 Mor. įsv*iko P"*0 ’yras ir moteris sten-DaianOZK lo Cl. tvaz\. Alei Igėsi. ant kiek galima. pailginti savo
kis iš South Boston vėl buvo į->venimo. '*■«** - -Metų eikms pr»s-

hnkant š m t ui tūkstančių jaunų vy
rų ir moterų apsivedė ir pasistatė -au 
namus ir pradėjo šeimyniškąjį iryve-

ŽMOGUS AMŽINIEJI \ \MAl

vėl užkvietė i savo namus.Sambūris 
iidmeni- i.

troj ios

delis ir dar "iš aukšto velnio 10Je tui i 
mestas,” bent iki jo suradi- iantL

Minimas akmuo, kaipo di-

mo, ouvęs įsmigęs

jis

į žemę. latru svari

vaidina svarbų 
kitu požiūriu— 
e dėjos priežiū- 
►s progos bend- 
bei išlaikyti tai 
~ dalvkas Ber

SLA sukakties komiteto 
posėdis

komandos kapitonu, o kai
Į jis kapitonas—Massachus
etts visad laimi, rašo Globė.

nimą. Bet neilgai trukus dėl įvairių 
negeistinų priežasčių ir nenugalimų 
aplinkybių jie turėjo išeiti is savo 
namų ir paliku juos kitiems. Kaiku-

deimantinei 1957, nes Mass. State Chess nems skurdas. audra, tvanas, žemės uniiiailLiliei Į ’ drebėjimas. ugnis arba karo masinos
išgriovė jų namus ir išardė šeimyniš
kąjį gyvenimą. Kitus gi ligos ir mir
tis ištrėmė iš namų ir nuvarė į ka-

SLA 2 Apskr. komitetas! Connecticut laimėjo 1956 ir
Susivienijimo

ka:
negilios 
aik
Tolimesni žmonės, pabuvo-’vai. taip<ri seniau čia šoko. 
ję Anykščiuose, dažniausiai! Taigi- tikra karto grandis, 
pasistengia aplankyti ir
Puntuką.

Perskridus lietuviams la
kūnams Dariui ir Girėnui

27 diena.

. i 
ii

Atvažiavo P. Pleskevičius

m. Kostone. 
Connecticut atsigriebė, bet 
I>ereitą savaitę Massachu- 

i setts vėl parsvėrė. Ženklina-Be Onos Ivaškienės
klausimus ir atsakinėjo Balandžio 21 d. iš Hamil-ima A,^° Makaičio pasekmė 
Glorija Bary;suskaitė. Va- ton, Ont., Kanadoje, atva- su wl- Newberry ’

per Atlantą iš Xe\v Yorko Į!1*entina s . i. re, Judita Su- žiavo į Bostoną nuolat apsi- 
Lietuvą, kurie, ‘deja. toš sa-įhatkevičiū’.č ir Gintaras če- gyventi Petras Pleskevičius
vo didžios kelionės nebaigė, i Pa?- 
žūdami Soldino miške, Vo
kietijoje, — Nepriklausoma: 
Lietuva, pagerbdama tą jų! 
didelį žygį, iškalė Puntuke 
šių didvy. ių bareljefus.

Neperseniai iš Lietuvos 
gautomis žiniomis sakoma, 
kad dar kažkurioje Lietuvos 
vietoje rastas ir ketvirtas di
delis akmuo, būk už Puntu-

su žmona. P. Pleskevičius

Užžėlusia taka
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, bet pirmutinė jos ką dar didesnis, bet jis esąs 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje įsmigęs į žemę ir visas pa-
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New viršiuje nematomas.

Kitų, bet jau ne “milžiniš-

(Atkelta iš 6-o puslapio)
Žmonės kad ir tebemiegojo, tačiau gamta jau pabudo. 
Sode ri ekėjo žvirbliai- čiulbėjo mieguistos pečialin

dos. Gale klėties ant ilgų karčių pasistojusios giedojo 
dar nedrąsiai karts nuo karto čiauškėjo balt-

REIKALINGAS BARO VEI»£JAS
Reikalingas Klubo baro vedėjas. 

Pageidaujama vyras su žmona. La
bai geras ativginimas. nuolatinis dar- 
l^s.

(tašvkite laiška. suteikdami apie 
save platesnių informacijų šiuo adre
su:

O. L. K. Vytauto Club 
W. Pe.-likas 
447 Central StreetMass. i2!

kregždė? 
uodegis.

Skrisdami į lauką, rėkčiojo juodvarniai ir it susitarę 
1 mėgino balsus gaidžiai.

Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku. ,, „ . r . , , l4 . . v • »
Taip pat sužinome, kari pirmieji lietuviai plaukė jū-: akm^n^ ^‘u'oje b«-, Ryta, v,s tvinko. Kaskart labiau balto menuo, .r ba.- •

. o . . . ___ ’ vo gana daug dideliais k’.e-!gė tirpt Gi-zuho Ratai.romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo kiais. \ ienoje vietoje, be- j robos pašaly stovėjo aukštas baltų, vos pražydusių
T> . .. i- i *• rr - m-- • • r°ds irS1 Tauragnų valsčių- ovkaviduriu rožių keras, kurs iš sodo atrodė, it stovinti
Pennsylvangon anglių kast. Tena. prasidėjo p.rmosios je, mačiau apie ketvirti hek- -alar,eėj ,ill!; a iaustu aI)Sieaubusi, nusiminusi, savoj 
kolonuos .r drauguos, eme kurte soc.al.stu kuopos ku- taro dirvonuojančios žemės !pvlimoį jdnlio bernelio ’r vi naktel nebesulaukusi' 
nos vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti -i--------------- •

(■
SIŲSKITE PINIGUS 

Į USSR per 
t GRAMERCY—Dept H J 
f 714 Broad St^ patalpa 925 h 

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

Specialistai ano 1947 
į Tari Bankp Departa

leidimą ir apsidraudę
BONDYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkią 
Informaciją.

Pernai1 ieškodami amžinojo nyvenitno šalti
nio. Kiti ri galvojo ir bamtė mediri- 

' nos mokslu, tam tikru skiepijimu ar
ba laikymu šaldytuvuose, pailginti 
trumpėjantį žmogaus gyvenimą. Vie
nok. pasekmės pasinidė visai nepa
tenkinančios. ir neužxrin« ijamas fak
tas. kad šiandien žmogaus gyvenimas 
yra žymiai trumpesnis ne--u buvo 
šimtais metų atiral.

Žmonijos didžiuma ser-^a įvairiomis 
proto ir kūno ligomis. Nesveikas ku
ras dažnai susargina ir protą. Beveik 
kiekvienas vyras ir moteris turi ko
kių nors nežalių. Nė vienas šiandien 
neturi tobulos sveikatos ir tikrojo gy
venimo. Jei pavyktų sužinoti kaip su
rasti kelią į sveikatą ir į amžinąjį 
gyvenimą, tai mes jaustumėmė- ti
krai laiminei ir džiaugtumėmės, ar 
ne? Tokiais dalykais juk domėjasi 
kiekvienas protingas imo^ras!

Vienintelė tikros ir teisinims infor-
l myi mu Vairumo Y r* tMl 
nangaos ir žemės Sut veto io. Žodis, 
kurs vadinamas šventuoju Raitu ar
ba Biblija. Todėl dabar atkreipsime 
'■avo dėmėsi į šią amžinosios Tiesos 
Knygą, kurioje rasime tikėtinų ir šir
dį palinksminančių žinių liečiančių 
amžinuosius žmogaus namus.

t Bus daugiau!
Mes turime pasiskaitymui lanelių 

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

L. B. S. A 212 E. Srd Street 
SPRINT. VALLEY. ILL

laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta 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
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ja isigvti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadsray So. Boston 27, Mass.

plota, — istisa akmenvna! iG •’ ų . - mergele.
ūkiui nebuvo bloga, bet dir- StOT.' nors -?eial zlno- kad "beateis, tac.au lauk.a- 
bti nesidavė dėl nepaprasto tebelaukia.
joje akmenų susitelkimo. stovėjo kunigas sode po medžiais, negalėdamas
Jon netik norago jokia jėga' ?avo mir.čiii surinkti: sukosi galva, raibo akys, drebėjo 
niekad nebuvo Įtraukusi, • rankos, visai nusilpo kojos.
bet gal ir kastuvo niekas ne- į Supra:o. kad ji? tuojau pasielgęs negerai, ne kaip ku- 
ismeigė. Akmuo ten gulėjo nigas. ne k .: doras žmogus, ne kaip tvirtos valios jauni- 
su akmeniu susiglaudęs ir
akmuo ant akmens, gal net 
keliomis eilėmis žemėje. 

(Bu? daugiau)

Aklas advokatas

to 1 
k 
4 
4 
4 
4 
4

Vedybos

Pusamžis vyras vedv'.ų t:w -!•: rori 
susipažinti su merg’na a-ha r ; •4 a Turtas nesvarbu. 1 šia sali a'vskan 

ries antra pasaulini karą. Rašykite: 
*2f< E No. Gariield \ve. 
Monterev Park. Calif. (17

'j

DftMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas Šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
y^a braižinys. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
iljrumą. Kas tą knyprą perskaitys, turės savo širdyje džiausimą

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

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

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

Pa?i« ’ ‘ aip. tartum, netikru pinigu nupirko didelę 
brangią įybc- ir dabar nebežinodamas, kaip ja pa-
slėjęs. ’ u>- u?, bijo ir dreba, kad nesurastų, nepama
tytų žmonės. . .

Tik ( .• suprato kunigas Maldutis, kaip sunku kar
tais esti žn < i kovoti su savo jausmais.

Baugu n buvo ne dėl to, kas atsitiko, bet dėl to, 
kad mei! agavo šventvagiškai ir kad savo pažado 
vis dėlto ji' neištesės.

Di ve. :ia naktis, koks painus žmogaus gyveni
mas ir v s, atsisėdęs po obele, sunėrė rankas ir pa

liomis dienomis paskelb
tas sąrašas tų, kurie gruo
džio 27-28 dienomis laikė 
egzaminus advokato prak
tika verstis. Laikė 226 as
menys- iš jų išlaikė 129, ku- 
rių tarpe yra 4 mote.ys ir (]f - ant įu r.uvarcusia galva.vienas aklas nuo dviejų me-
tų amžiaus. Tai 27 metų 
Edward Snyder iš Mason. 
Jis yra baigęs Harvardo tei
sių mokyklą.

Išlaikiusiųjų tarpe vra ir 
vienas lietuviška pavarde— 
John Svagzdys iš Brockton.

Adomkaičių sukaktis

"O k;. ;; alonu bu« mirštančiam atminti tai. jog 
Tau. kol s •<buvau, ištikimai ir įūpestingai tarnavau” 
—balsu k s’!. ') klėty dėdė Baltrus rytmetines maldas.

—I.airrr as senis, jis visą savo amžių be svyravimų 
išgyveno, jis i' mirs laimingas,—šnibždėjo kunigas, lau
žydamas rar'ais.

Valaku na’ymojes, atsistojo kunigas Maldutis, su
siėmė už g;:'vo' ir. tartum, prieš ką teisindamos, tyliai 
pratęsė: “re a; pirmas, ne aš paskutinis. .

636 E. Broadvrav, So. Boston 27,

Liaukadija ir Norbertas 
Adomkaičiai balandžio 18 
d. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakti.

i Upės neužtvenksi, jūros neiš-I .semsi.

Pirma ><: minių dieną buvo kunigo Maldučio “pri- 
micija.” I i 'imą pasakė jis dailų pamokslą apie dvyli
kos apaštnki gyvenimą, o po pamokslo perskaitė pirmus 
užsakus Katrės Vildžiūnaitės su Jurgiu Girckumi.

(Galas)

ramybę. Knyga apdnrvta drobės viršeliais. Kaina tik SI.
Kita knvga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Pnšio. 2-as 

tomas, šioįe knygoje aprašoma smulkmeniškai ap;e Biblijos \n- 
tįkristus. Kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su tiro- 
bės vir’eliais. 3.»S puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siūkite 
šiuo adresu :

1 . B. S. A. 212 E. 3rd SU Spring Valley. III.

Susivienijimas
J anglą lietuvius bendram HetavMkam darnai, au<le)c 

cautin) solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateitim

SLA GYVYBES APDRAUDA IF’ flO.<MMk
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA IM $10.000 (Mtančiv 

lr dvidešimčia: metą ypatingai naudinca jauniami Po 10 ar 
20 metu apsidraudęs gauna pilną apdraadoe aminą.

SLA—Bcažamečią apdranda—rimtas aprdpinbnaa atei
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSITIKI*L 
apdrauda duoda pašalpos iki 8326 t mėmal.

SLA apdraodn—SAUGL NELIEČIAMA Ir MEPlA 
RASTINĄ. SLA nario galiam bW nao gimtam Manos Ik 
gilios senatvės.

Daugiau žmią apie SLA darbas Ir apdraudas galite fau 
tl SLA koopuose, kartos yra visom tymomtao Netartą ko 

r SLA Centro. Rūkykite tokia ataaan:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
“307 Wmt 30tk Straat, NnvrTmfcl, N.T.
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Vietines žinios
lš L. Pil. Draugijos 

susirinkimo

Pirmininko E. 
žodžiais, So. Bostono L. 
Draugijoj narių yra apie 
1700, kiekviename susirin
kime \ is Įstoja po kelis nau
jus nai ius, o susirinkimus te
lanko vienas antras šimtas. 
Ir paskutiniajame susirinki
me balandžio 18 d. kažin ar 
buvo bent šimtas atsilankiu- 
kę. O ir atsilankiusieji labai 
neveiklūs, mažai dalyvauja 
darbotvarkės klausimų svar
styme.

Kovo mėnesi So. Bostono 
Liet. P. Draugija turėjo pa
jamų 810,179, išlaidų buvo 
S7,19>, taigi skirtumas yra 
$2,9dG, bet prekių mėnesio 
gale buvo mažiau 81,008, to
dėl pelno liko 1,972. Niekas 
iš narių apyskaitos reikalu 
nekalbėjo, net jokio klausi
mo—paaiškinimo neprašė.

šokoladas ir kiti saldainiai.
Anksčiau nustatytos me

džiagų ir kitų daiktų normos 
nepakeistos, kaip nepakeisti

įgūžės 6 d. So. Bostono Aukš. sirinkimą skiria Maironiui, ną aplankė Lietuvos nepri- ir mokesčiai. Siuntiniai iš-
Alokvklos salėje koncertas. I Susirinkime Rochester uni-klausomybės p a s kelbimo jsiuničiami iš Bostono centri- 
Jo pradžia 3 vai. popiet. įversiteto profesorius dr. An- rašto pasirašytoją Steponą nio pašto, kaip galima grei- 

Pi ogramą atlieka Melrose 1 tanas Klimas skaitys pas- Kairi, dabar esanti vienoje ciausia. Siuntiniai prisiųsti 
kaitą “Lietuva Maironio Smithtovvn sanatorijų, ne- paštu ar kitu būdu pristatyti 
'Jaunojoje Lietuvoje’ ir "Ra- toli Nevv \ orko. Įkogieičiausiai sutvaikomi ii

Magdėje’ ”, solistė

Jau nebetoli nepaprastas 
koncertas

Maironis Kultūros Klube Aplankė S. Kairį

--------- j Bostono Lietuvių Kultūros Pranas Šveikauskas ir
Tai Balio rengiamas ge- Klubas balandžio 28 d. su- Jackus Sonda Velykų die-

jos narys Juozas Taurins- simfoninis orkestras, 60 as- 
kas, kuris guli miesto ligoni- menų, ir Naujosios Anglijos 
nėję. baletas, 30 asmenų. Diriguo-

Ketvirčio J. Jonaitis nusiskundė, i ja kompozitorius Jeronimas 
P. kad draugijos tarnautojai1 Kačinskas.

nemandagūs. Biletų iš anksto galima
Pradžioje susirinkusieji gauti šiose vietose: O. Ivaš- 

susikaupimo minute pager- kienės baldų krautuvėj, 366 
bė po paskutinio susirinki- \V. Broadvvay; V. Stelmoko 
mo mirusius keturius na- Įstaigoje 389 W. Broadvvay; 
rius: Oną Janušonfenę, Oną slinkų krautuvėj, 502 E. 
šiminskienę, Agotą Baravi- Broadvvay: pas P. Viščinį 
kienę ir Joną Savičiūną. 47 Banks st., Broektone, o

Naujų narių priimta 7. koncerto dieną prie Įėjimo. 
Susirinkimui vadovavo Toks koncertas retas da- 

pirmininkas Edmuntas Ket- lykas, o ir jo tikslas kilnus, 
viltis. todėl visi taip susitvarkyki-

Ž__is me, kad konceito dieną ga-
__________________ | lėtume jame būti.

seimų
Stasė Daugėlienė dainuos 
Maironio dainas, o akt. A- 
leksandra Gustaitienė sure
žisuos Maironio eilių mon
tažą, kurį atliks akt. Irena 
Nikolskytė ir Feliksas Kon
tautas.

Susirinkimas bus 
tautiniame Institute,
Beacon St., pradžia 730 v. 
vak. Kam įdomu, kviečiami 
atsilankyti.

Minės S. Santvaro sukakti

Gustaičiai i Kentucky

Rašytojas Antanas 
taitis su žmona Velykoms 
buvo išvvke net i Kentuckv

Tarp- 
190

Inžinieriai gražiai 
savo narį

pagerbė
Mirė I. Alėj u nas

L. Inžinierių ir Architek- Argentinos sostinėj Bue- 
S-gos Bostono skvrius nos Aires balandžio 4 d. mi

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu. 
11 ado. išsiuvinėja. dirba monogramas, 

dirba žirkavones ir t. t., ir t. t.
Originale su penkių metų garantija 
-25 už viską--galima mokėti po $1.35 

per savaitę
HA 6-3900

i išsiunčiami.
; Kiekvienam besikreipian- 
i čiam siuntinių, pinigu- mais- 

Gus- to bei laiškų pasiuntimo su
sijusiais klausimais mielai . . . patarnaujame patarimais

valstiją sūnaus ir marčios bei darbu, 
aplankyti. Grįžo šios savai- Adresas: 359 W. Broadvvay
tęs pradžioje.

Kito: V.5V K: n ihl.A

"barbu.
-i.op ' geroj vit.oj palei Ilosioną

1 Teirautis Keleivio administracijoj, 
'telefonas AN 5-30 ii, darbo vaiar.co- 
Imis. (20

I
IK ■ u -la i;.

Gegužės 27 d. Bostone gy
venančiam poetui, drama
turgui, žurnalistui Stasiui 
Santvarui sukanka 60 metų. 
Tai sukakčiai atžymėti vra

SVARBU SIUNTINIŲ 
SIUNTĖJAMS

Krautuvė, kui ioje priima
mi siuntiniai—Gift Parcel 
Service through Cosmos

So. Boston 27, Mass. 
Tel. 542-1767 

Vedėjas J. Vaičaitis
(Skelb.)

l’AKDUOOOMAS NAMAS

5 kambarių namas aliejaus šildymas, 
baltų plytų vonia, arti šv. Petro baž
nyčios, kaina $5,000. Tel. An 8-2303,

Bay View Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
L1CENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas pei kan
klėms, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems naiuu>, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

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

tų S-gos Bostono skvrius nos Aires balandžio 4 d. m:- via Service tnrougn cosmos
balandžio 14 d. labai gražiai »'ė Ignas Alejūnas, 67 metų ■ SU(lari'tas komitetas, į kuri ?arcels Express Corpora- 
paminėjo savo garbės nario amžiaus, kilęs iš Kuršėnų įeina poetai 1- austas Kirša ir tion, praneša visiems besi-

Perskaičius valdybos pro
tokolą, niekas neklausė, ko
dėl ji parapijai paskyrė 850 
aukų, o Sibiro kankiniams 
šelpti tik 825. Niekas nepra
šė paaiškinti, kur, kokie bū
sią piešiami paveikslai, ku
rių nariai yra prašomi, nie- tinai atvykę
kas nesiūlė, kad, jei norima 
salė gražiai papuošti, reikia

PAKUI <H»\MI VELYKŲ 
MARGUČIAI

Marginti Velykų kiaušiniai parduo- 
ami visa laika Silver Cafe užeigoje, 
32 VV. Broadvvay, So. Bostone. Bus 
a rd uodam i iki Atvelykio. (17

paminėjo savo gar__ _____ . .
inž. Vlado Sirutavičiaus 85 valsčiaus Urkuvėnų kaimo.' Pranas Lembertas, Paulina interesuojantiems prekėmis 
metų sukaktį. Skyriaus pir- Velionis Argentinoje gimi- Kalvaitienė, Romas Brič- tuvėje piekės parduodamos, 
mininkas inž Juozas Stašai- netul'ėjo, todėl jo laido- kus, Juozas Kapočius. Anta- kaip galima, pigiausiomis
tis išsamiai nupasakojo su- tuvėmis rūpinosi Antanas nas Matjoška ir Pranas Mu- kainomis nes suprantama,;,- •siuntiniai nu- 

Stankevičius ir Domininkas cinskas. kad savikaina nei viena

DOVANOS ! LIETUVĄ

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per

kaktuvininko — inžinieriaus 
ir visuomenininko įneštą in
dėlį į Lietuvos gyvenimą. 
Arch. Jurgis Okunis, atsitik- 

iš Nevv Yorko,

Ambiožaitis, kuriems tariu Minėjimo diena dar nesu- . 'autuve prekių negali par-!

priminė V. Sirutavičiaus vei
klą Vliko Lietuvos Atstaty- 

kreiptis į lietuvį menininką, mo Komisijoj. Nuoširdų žo- 
kuris ir tegali ką nors gera,dį tarė ir sukaktuvininkas, 
pasiūlyti. ! Numatytą programą atli-

Tiktai dėl M.inkų radijo kus, kaip paprastai, būna 
prašymo “į šalį atidėjimo ’ vaišės, kuriomis pasirūpina 
vienas antras pasisakė, bet tas, kurio bute susirinkimas 
nesugebėjo klausimo pasta- būna. Šį kaitą susirinkimas 
tyti taip kaip reikia. Min-, buvo T. S-gos salėje, o vai
kai kreipėsi, kad ir jų radi-;šėmis rūpinosi pats pirmi- 
jui duotų tokią pat pašalpą, ninkas inž. J. Stašaitis, 
kaip duoda Romano, bet jų
prašymo valdyba nepaten
kino.

Pirmininkas ir sekretorius 
paaiškino, kad jie pasirinko 
tą radiją, kuris jiems atrodė 
naudingesnis ir jau esą re
zultatų—apyvarta padidėju
si.

Dr. A. L. Kapochy prane
šė banketo K. Merkiui pa
gerbti apyskaitą (pelno liko 
$163). K. Merkis visiems 
nuoširdžiai dėkojo.

Sumanymuose A. Ketur
akis iškėlė reikalą išleisti 
Draugijos istoriją. Jam pri- 

J. Lekys ir O. Ivaškie-

Svečiai iš VVorcesterio

šii dingą ačiū. ; tarta.
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse gyvena trys velionio 
broliai: Juozapas ir Vladas 
Cambridge, Steponas So. Inž. Bronius Galinis, ku- 
Bostone ir sesuo Sofija Mo- rį laiką dirbęs Pittsburghe.

Grįžo inž. B. Galinis

zie Broektone.
Brolis Steponas ir sesuo

Sofija velioniui buvo išrū
pinę leidimą atvažiuoti į 
JAV, bet kelias dienas prieš 
išv ažiavimą Ignas mirė.

sugrįžo į Bostoną, kur jis ir 
seniau dirbo.

Atvyko K. Mockus

duoti ir neparduoda, nebent 
;o- yra netinkamos ar išėju-j 
ios iš apyvartos kaip daro-: 
■ti išpardavimai.

Siuntiniai priimami pagal 
'-•S?, nustatytas muito kai-; 

nas, o ne atskiros siuntinių 
‘'Vti_os. Siuntiniai priimami 
•' visus LSSR valdomus krag
us: Lietuvą, Latviją, Estiją,

eina tvarkingai ir be trukdy
mo*!. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADUO 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.

d_ i;_ui uns C,________i______ i;.-____jicĮJunas jaiiciiunai r
Velykų švenčių pas savo

afuulrr» k'‘j7vc AI<w_cnima

Rumunija. Kiniją, bei supa-1 J
Peter Maksvytis į

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—1 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pažai susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

avinui ir išsiuntimui
T z.nL- l : •» l.Uimią Z <rulimQ čilieti iv

IVICl <CA11I11C« CIIJOU XX

I kus, kuris mokytojauja auk- dėvėti rūbai).
'štesnioje mokykloje netoli rūbų siuntiniuose galima 
Kingstono, N. Y. siusti muilas, kavos pupelės-

Sandaros Moterų Kuopa' j?

Sandarietės pagerbs savo 
karalienę

Praeitą savaitę mus ap
lankė mūsų nuolatinis ko
respondentas Worcesteryje 
Juozas Krasinskas ir Domi- 
nikas Mažeika, dzūkas ir že
maitis, bet neperskiriami 
kaimynai ir draugai, kurie ir 
meškerioja, ir grybauja ir 
šiaip važinėjasi kartu.

Šoks Vaikų meno centre

gegužės 6 d. 5 vai. vak. L.! 
Piliečių Draugijos salėj- So. Į 
Bostone rengia banketą sa-į 
vo karalienei H. Gudonie-Į 
nei-Piragienei, jos karaliui 
Y. Piiagiui ir palydovėms ’l 
K. Mikėnienei, J. Sarapie- Ji 

1 nei ir M. Virbalienei ir se- Z# 
jniausiai našlei pagerbti.

Šiemet našlių karalienės *£ 
pagerbimo banketas skirsis f* 
nuo iki šiol buvusių, nes ka
ralienė nebėra našlė, ji jau 
ištekėjo už našlių kara
liaus V. Piragio. Todėl tas 

bus

VEDĖJAS—P-

47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. Jl niper 6-7209

LAISVĖS VARPAS

į Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

j So. Boston
I Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
; biznio pastatų, pažai Jūsų reika- 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

N \1 josios \\GUIJOS I.IKTl VIU M »' 
Kl LTf'RlNĖ RADIJO PROGRAMA <£ j {

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Kantromis lll>0 kiloaklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš \VK0X, Framingham, Mass.

VIŠČINIS

Onos Ivaškienės vadovau 
jami tautinių šokių mažie

Srėptv^^jl'rlvtL!'^rlT £ S'.’kfJai gpruzė> 5 d’ Š0ks; banketas bus kaip ir buvu
si. ą lel-| Bostono vaikų meno centre.• sios naSIių kaialiJnės vestu.

vės.kalą išnagrinėti.
J. Tumavičienė perdavė

Floridoj gyvenančio ilgame
čio draugijos nario P. Ket
virčio, dabartinio piiminin-

Šių dienų knygnešys

Stasys Jurgelevičius 
spėjo išplatinti kelias

Ir sandarietės rengias sve- ' 
J čius pasitikti kaip vestuvi- i 

-pavaišinti kaip per Į 
Bus geras orkes-

Jau įninku 
(‘e'įvestu ve;- ----- 1 j;; ------ ;; — (vestuves, eus geras orKes-

ko tėvo, sveikinimus; V. simtis ekzempilonų knygos; t šoksime iki vėlumos.'! 
Anesta pranešė kad sunkiai Tautų kapinynas Sibiro Nuoširfžjai laukiame vfeu. j 
serga veiklus dr-jos narys tundroje. ’ J. Kclerienė' H

ii

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš npuiu rfihn, avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite 
tų sųraša ir aiškius siuntėjo ir jravėjo adresus. Mes, siuntinį 
pranešimo Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS UETVVTŠKA1
Visi siuntėjai įsitikino, kad mAsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įcaliojimars.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. v*k„ ketvirtadieniais ni9 vaL ryto iki 7 vaL vak. ir Mtadieniais imn 8 ryto iki 2 vai. po piet*.
TKIHUAS: JONAS ADOMONIS

Lankėsi Ignas Lūšys
I

mūsų ĮS- i J 
lankėsi senas mūsų ; i

daik- 
perpakavę

Pereita savaitė 
taigoje ., f
laikraščio skaitytojas, ilgus į 
metus gyvenęs Bostone ir i 
Dorchesteryje Ignas Lūšys. Į 
Prieš metus laiko jis išsikėlė 
gyventi į Berkeley Heights, 
New Jersey valstijoj pas sa
vo sūnų inžinierių, bet neuž
mušta nė Bostono, juo la
biau, kad čia turi ne tik ge- 
iiį pažįstamų, bet prie Bos
tono, Randolph, Mass., gy
vena jo duktė ir žentas Use- 
vičiai. Po Velykų svečias 
grįžta namo.

Stelmokai Pittsburghe

Vytautas Stelmokas su 
žmona Velykas šventė pas 
dukterį ir žentą Veitus Pitts
burghe, Pa. I Bostoną grįžta 
šios savaitės gale.

’oIa Į

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PILN AI ĮRENGTAS I Ž 
SI’E( IALINE KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus burneris 
eikvoja brandu aliejų ir pinięus. 
leiskite mums sutaupyti jums iki 

kuro išlaidų įtaisant nauja
1962 garsios markės Gun Type 
Povver Burner'į. Tuoj pašaukit!

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-120/

GR 9-1805 ir AN 8-9304 J

Dengiame Stogus j 
i Ir Taisome Juos į
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM } 
{Taisome, šingeliuojame. den- •
• giame aliuminijum ir dažo-!
i me iš lauko sienas. {
! Free Estimates
» ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO i

M 5 Du broliai lietuviai 
fi j { Charles ir Peter Kislauskai j

• Garantuojame gerą darbą*

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytojas ir Cbirargaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
5.74 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2^05 I
«i

Dr. Amelia E. Rodd ♦
OPTOMETRISTAI

[VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I »

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
Draudžiame nuo polio, viso- 

Jkių kitokių ligų ir nuo nelai- 
‘ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
! Visais insurance reikalais 
! kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 į

►
Dažau ir Taisau

4

ir viduje, s
taisauą

4 
4 
4 
4

1 Dr. J. L. Pasakarnis J

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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 A N 8-6020

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

Namus iš lauko
Lipdau popierius ir 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
i Gaza šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAY 
SOt’TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




