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57-TIEJI METAI

Laoso Krize Sudaro Naują 
Galvosūkį Vakarams

Laose Komunistai Supliekė Vyriausybės Kariuomenę;
Visa Siaurinė Laoso Dali* Komunistų Rankose; Ame

rikos Karo Laivai ir Marinai Prie Thailando; 
Marinai Gal Bus įskelti.

Kuba Žada Daryt 
"Žingsnį Atgal“

Kubos revoliucinės vy
riausybės vadas Castro sa-

Nuo gegužės G d. Laose 
vėl atsinaujino pilietinis ka
ras. Komunistų karo pajė
gos ten dai ė puolimą ir išva
rė vyriausybės karo jėgas iš
krašto. Apie 2000 Laoso ka- . , . ... .. .
.ių pasitraukė Į Thailandą, val.tė» e žadėjo grąžinti 
ir visas šiaurinis Laosas da- ūkius tūkstantiams viduti- 
bar vra komunistu rankose. niM ūkininkų, kurių žemes

A merikos vyriausybė įsa
kė pereitos savaitės gale ka
io laivams plaukti prie Thai
lando, ir iš laivų gali būti iš
kelti marinai, kurie per 
Tbailandą, reikalui esant, 
galėtų pasiekti Laosą. Bet 
vyriausybė stengiasi išveng
ti kišimosi į Laoso raistus ir 
veda diplomatines derybas 
su Maskva ir su kitomis 
valstybėmis, kurios I^aoso li
kimu yra suinteresuotos. 
Anglija ir Sovietų Sąjunga 
pirmininkavo Ženevos kon

buvo Įjungtos i kolektyvi
nius ūkius, ('astro sako, kad 
tuo būdu bus ”pakelta ūki
ninkų moralė“ ir bus page
rintas miestų aprūpinimas 
maistu.

Dėl ūkininkų žemių įjun
gimo į kolektyvinius ūkius 
Castro kaltino kraštutinius 
komunistus, kurie, girdi, ne 
tik nesiskaitė su ūkininkų 
reikalais, bet norėjo net ir 
visą valdžia pasigauti. Ta 
proga Castro vėl smarkiai 
puolė komunistų vadą Ant

ČIA ŽUVO ARBA SUŽEIDĖ ŠIMTUS ŽMONIŲ

Netoli Japonijos sostinės Tokio susidūrė trys traukiniai — du keleiviniai ir vienas 
prekinis. Tos nelaimės nepilnas vaizdas či • ,-r -o o. Svarbiausia, ko nematome, yra 
mažiausiai 112 užmuštų ir apie 100 sužei -tu. Nelaimės priežastis dar neišaiškinta, 
bet sakoma, kad kaltas prekinio traukinio mašininkas, kuris buvo užmigęs.

Vokietijos ir Amerikos Politika 
Aiškiai Išsiskyrė

Amerikos Derybos su Rusais Dėl Berlyno Nepatinka Vo
kiečiams; Adenaueris Siūlo Pasitarimus Nutraukti; 

Amerika Mano Kitaip; Ir Vokiečiai, Atrodo, Ne
vieningi Tuo Reikalu.

Milo Van DziloSO Amerikos vyriausybė jau
Bula Svarstoma; kul is,laįkas.ved® derybas ar

______  I pasikalbėjimus su rusais
Šį pirmadienį Belgrade, dėl Berlyno klausimo spren- 

Jugoslavijos sostinėj, prasi- ,lmo‘ Neseniai Amerika pa
dėjo Milovano Džilaso by- darė pasiūlymą sąjunginin-
los svaistymas. Džilas kalti- kams, kaip tvarkyti Berlyno

t/z Teisingesnę 
Piliečių Atstovybę

Jau 22-jose valstijose 
Amerikos baisuotojai iškėlė 
skundus teismuose dėl nely
gaus balsuotojų atstovavimo 
valstijų legislatūrose. Bal
suotojų bruzdėjimas už tei
singą balsavimo distriktų

Žiurkės Apleidžia Senato Komisija
Skęstantį Laivų \ Tyrinės B. S. Estes

Senato viena komisija, 
L tiria j vaHnyau iu senatorius 
McClellan, jau turi užten-

Ispanijos darbininkų iški
lęs streikas Asturijoj ir gre
timose provincijose vis dar 
tęsias. Kelios dešimtys tūks- kainai informacijų apie Tex-

namas pakenkęs valstybei, 
paskelbdamas naują knygą 

-savo atsiminimus apie 
“Pasikalbėjimus su 
nu“.

Pradėjus bylą svarstyti, 
M. Džilas pareiškė, kad jis 
yra nekaltas ir nemano 

į teisme save teisinti, jeigu 
teismas bus uždaras. Nežiū
rint Džilo protesto, teismas 
nutarė jo bylą svarstyti be 
viešumos. Po to publika bu
vo išprašyta lauk, ir teismas 
posėdžiavo be liudininkų.

Jau ketvirtą kaitą buvęs

susisiekimą su Vakarų Eu
ropa tarptautinėj priežiūroj. 
Vokiečiams tas pasiūlymas 

Stali- nepatiko, bet griežtesnio 
protesto nebuvo sulaukta, 
tik pereitą savaitę Vokieti
jos kancleris (ministerių pir
mininkas) dr. K. Adenauer 
viešai pasisakė, prieš Ameri
kos pasiūlymą. Adenauer 
mano, kad Amerika turėtų 
pasikalbėjimus su rtisais dėl 
Berlyno šiuo tarpu visai nu
traukti. Kelios dienos anks
čiau Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris dr. Schroe-

ferencijoj, kuri Laoso liki- bal Lsta■»!«*’ ku,'!° vedam‘
.na sprendė. Konferencija komunistai esą melagiai, ap- 
buvo nutarusi, kad Laose tu- Savlkal k‘.tok,e nėnaude- 
ri susidaryti neutrali vyriau-j “£■-
sybė, į kurią įeitų visų tlljų , . , . " „ L -■—-■i iun aarauivų oaznjcus va-1 ,|e s vieša uuainmKų apsiau-
grupių — neutraliųjų, deši- i paskn-styrnąprasidėjo po to, , dovybė atvirai pasisakė uždėjimą apie to dabar pa-

aruiiuis ijcuuradarbis ^er sutiko, kad Amerika tęs-1 IVD
ir komunistinės Jugoslavijos 
viceprezidentas Džilas tei-

tanėių darbininkų reikalauja aso sukčių ir biznierių Billie 1 siamas komunistų teisme
uždarbių pakėlimo. Jdomu, Sol Estes ir greitu laiku pra- 

; kad katalikų bažnyčios va- dės viešą liudininkų apklau-

niųjų ir komunistų atstovai. 
Bet tokia vyriausybė nesusi
darė iš dalies dėl dabartinės 
vyriausybės nenoro užleisti» ar
“neutraliesiems“ policijos ir 
kariuomenės vadovavimo. 
Karo paliaubos buvo suda
rytos, bet komunistai jas 
dažnai nutraukdavo, o da
bai- ne tik paliaubas nutrau
kė, bet ir žymiai pasistūmė
jo pirmyn šiaurinėj krašto 
dalyje.

Sovietų Rusija ir dabar 
sakosi palaikanti “neutra
lią“ vyriausybę Laose, bet ar 
Maskva prisidės prie karo 
paliaubų atstatymo ir dar

'nuosaikiaisiais“ komunis
tais, Castro veikia išvien. kai aukščiausias šalies teis-1 Ispanijos darbininkų teisę garsėjusio sukčiaus “veiklą 

mas nusprendė, jog teismai ; streikuoti, nors fašistinio re- B. Estes buvo
(astio -sako, kad ūkinin-1 turi sę svarstyti ir spręsti i žimo “įstatymai“ streikusĮ milionierius svetimais pini-
i ir aplamai žemes ūkio afi i ,i.„ ,„14;.. ...... ia... -

už atvirą kritišką pasisaky
mą apie komunistinį režimą 
Jugoslavijoje. Džilaso nau
jausia knyga “Pasikalbėji- 

pasidaręs mai su Stalinu“ išeis šiomis
kų ir aplamai žemės ūkio 
gamybos klausimas yra sun
kiausiai išsprendžiamas, ir 
jis sakosi nebijąs “daiyti 
žingsnį atgal“, kad ūkinin
kai būtų nuraminti ir maisto 
tiekimas miestams užtikrin-
tas.

PAGALBA INDIJAI

dijai duodamą pagalbą 25'/ . 
Indijoj aiškinama- kad tai 
“bausmė“ už Goa agresiją 

paskatins Laoso komunistus ir už Indijos atsisakymą nuo 
trauktis i senas pozicijas, jau gana seno pažado dary-
tikrumo nėra.

Amerikos vyriausybė gali 
ir visai Laosą “nurašyti“ į 
nuostolius, jei to krašto po
litikieriai nesusitars dėl nau
jos "neutralios“ vyriausybės 
sudarymo.

Gydytojai Už Senų 
Žmonių Gydymą

Amerikos Gydytojų Drau
gija via griežtai priešinga 
socialinio draudimo praplė
timui ir senų žmonių gydy
mui iš senatvės pensijų fon
dų. Bet ne visi gydytojai su
tinka su reakcinga ir sava
naudiška Amerikos Gydyto
jų Di augijos politika ir pasi
sako už vyriausybės siūlomą 
įstatymą apie senų žmonių 
gydymą.

Prieš kuri laiką visa eilė 
gydytojų pasisakė už vyriau- 
vyriausybės siūlomą įstaty- 
dabar Columbia universiteto 
140 gydytojų pasisakė remią 
vyriausybės siūlomą įstaty
mą. « .

balsuotojų skundus dėl tei- j griežtai draudžia. Katalikų gaiš, jis iš bankų prisiskoli- 
singos balsuotojų atstovy- bažnyčios \adovybė bene r.o daug pinigų, duodamas 
bės. Tokį sprendimą aukš
čiausias teismas išnešė Ten- 
nessee valstijos balsuotojų

dienomis Amerikoje.

... . v , Pagalba Vietnamui
pirmą kartą aiškiai atsinbo-į Įa|jaj abejotinos vertės ga-| llidinnmn
jo nuo fašistinio režimo ir; iantijay. Estes prekiavo trą-1 Het>US IJUtUUima 
duoda suprasti, kad genero-; ;on1js. buvo įsigijęs daug___ buvo įsigijęs

byloje dėl balsavimo dis- • lo P'ranko vvriausybė nesu-Landėliii valdžios sunirk- Į triktų pertvarkymo. Į gebėjo išspręsti darbininkų tiems Kfarmerių javams'lai-Į įaa.'??
Daugelyje valstijų kaimai iglnc0 su dal bdavlals- ' kyti, augino medvilnę, leido' 

ir maži miesteliai turi daug i t Spėjama, kari katalikų laikraštį ir darė visokį kito- 
Sako, kad jis mėgSenato komisiia X balsais' didesnę atstovybę legislatū- - bažnyčios vadovybė nujau- kj biznį, č 

benato komisija 8 balsais ; priklausytų tia fašistinio režimo galą ir davo ap(
prieš 7 nutarė sumažinti In- >^ egu jiems p i 4 ruošia dina ateičiai, kada ji ■ • ‘

ti Kašmire plebiscitą, spren
džiant ginčą su Pakistanu.

TVISTO GARBINTOJA

Dolic Reaves. 7fi m. amž.. 
sako, kad tvistas padeda pa
laikyti lanksčius raumenis 
ir sąnarius ir jaunatvišką 
dvasią.

pagal gyventojų skaičių. Tas 
atsitiko todėl, kad gyvento
jai vis labiau koncentruojasi 
miestuose, o dabar didžiųjų 
miestų priemiesčiuose, o 
balsavimo distriktų paskirs
tymas palieka senas, kaip 
buvo paskirstyta prieš dau
gelį metų.

Portugalija Malšina
Studentų Neramumą

—
Portugalijos diktatūra pe

reitos savaitės gale ėmėsi i 
griežtų priemonių prieš Li
sabonos studentus, kurie ba- i 
do streiku universitete nore-Į 
jo išreikalauti iš Salazaro 
valdžios šiek tiek daugiau 
pilietinių laisvių. 85 stu-i 
dentai uždaryti į kalėjimą, o 
kiek anksčiau buvo praneš-! 

; ta, kad apie tūkstantį žmo
nių buvo suimta.

Portugalijos diktatūra 
skelbia, kad “komunistai“ 
kelia neramumus krašte, bet 
tos diktatūros akyse visi, 
kas tik nepritaria jėzuitiškai 
Salazaro diktatūrai, yra ko
munistas, todėl tos valdžios 
pranešimams vargu ar gali
ma tikėti.

galės pasirodyti kraštui kaip 
darbininku užtarėja ir net 
fašizmo priešininkė.

TARP AKTORIŲ

Aktorius tan Johnson Mrs 
Angeles teisme liudijo, kad 
jis nežino, kiek jis pinigu 
turi, kiek uždirba ir kiek iš
leidžia. Jo atsiskyrusi žmo
na reikalauja $3,00(1 mėne
siui užlaikymo, o aktorius 
nežino, ar jis išgalės tiek 
mokėti...

Amerika dabartiniu laiku

karių į pietinį Vietnamą. 
Mūsų kariai padeda tam 
kraštui kovoti prieš komu-

, a. . i nistinius partizanus. Šiuodovanoti valdiniu-j tarpu Amerika nemano siųs. 
kas. ir daba. aiškinama ar |0 d jau albos tam 
J.s nėra davęs kyšių valdi- k|.aštui Tai pat h. karo 
."nkams ūžtam tikras ma- rcikm pietinis Vjetna. 
lones. B. S. Estes skandalas mas turi užtenkamai ir, jei.
iškilo knv»» mėnesį, kada ap-i gŲ komunistai nemes ten 
sukrus biznierius buvo pa-> daugiau jėgų f iš šiaurinio 
dėtas į kalėjimą už sukėia-; Vietnamo!, kariškos pagal- 

bos pietiniam Vietnamui di
dinti nereikės.

DAINOS SKRVBtLfi

■ vimus. Nuo to laiko jo veik- 
j la ir aiškinama.

Amerikos Maistas 
Brazilijos Žmonėms
Amerikos maisto atsargų 

i dalis greitu laiku bus pa- 
' siustą į Braziliją- kur šiaurės 
rytų provincijose žmonės 
badauja dėl sritį ištikusių 
sausi ų. Maistas bus siunčia
mas taip greitai, kaip gali
ma. Brazilijos miestuose 
Reccife ir Bahia Amerika 
turi maisto sandėlius, iš ku
rių maistas tuoj pat bus 
skirstomas badaujančio j sri- 

i tv žmonėms. Iš viso bus pa
siųsta 10,000 tonų pupų ir 
8,000 tonų maisto bus pa
skirstyta iš sandėlių minė
tuose Brazilijos miestuose.

B. S. Estes skandalas da
bar plačiai skamba spaudo
je, o respublikonai tikisi iš 
jo ir politiniai pasipelnyti...

.Metropolilano operos daini
ninkė (■ ianna d'Angelo savo 
skrybėlėn sutelkė visą gė
lyną.

tų pasitanmus su rusais, o 
Amerika pasižadėjo, kad ji 
jokių pasiūlymų rusams ne
darys. kuriems Vokietija ne
bus pritarusi. Kanclerio A- 
denauer pasisakymas skam
ba visai kitaip. Kyla klausi
mas, ar vokiečiai savo tarpe 
nesutaria, ar visa Vokietijos 
vyriausybė kartu su Aden- 
aueriu mano, jog pasitarimai 
su rusais nereikalingi.

Prezidentas Kennedy sa
ko, kad sunkiame momente 
visi laukia, jog Amerika pa
siims didžiąją naštos dalį ir 
imsis didžiojo veiksmo, o to
dėl neteisinga būtų drausti 
Amerikai ieškoti sprendimo 
tokiems ginčijamiems klau
simams kaip Berlynas ir kt.

Santykiai su Vokietija 
dar šiuo tarpu nėra išaiškin
ti, bet jie atrodo gana apsi
niaukę. Gal vėlesnės dery
bos nesusipratimus pašalins, 
bet dabartiniu laiku dery
bos su rusais dėl Berlyno už
kliuvo už vokiečių pasiprie-
sinimo.

Civiliu Teisių Į stoty' 
mas Užkliuvo Senate

Senate svarstomas civilių 
teisių įstatymas- kuris turė
jo tikslo piliečiams garan
tuoti balsavimo teisę tikri
nant jų raštingumą, jei jie 
yra baigę pradžios mokyk
los bent šešius skyrius, už
kliuvo už “filibusterio“ <il- 

Į go senatorių kalbėjimo). At- 
1 rodo, kad tas įstatymas ne- 
| bepraeis. Senato daugums 
• tą įstatymą lyg ir remia, bet 
i balsuojant klausimą apie de
batų užbaigimą tik mažuma 
senatorių debatų uždarymą 
parėmė (reikia dviejų treč
dalių balsuojančių). Dėl tos 
priežasties įstatymas grei
čiausiai atpuls.
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Europą? “Žino” todėl, kad 
niekas nedraudžia spėlioti, 
kas būtų. jeigu būtų. . . Juk 
su tokiu pat tikrumu galima 

Po aštuonių metų bolševikiškos ligos, darbininkas sakyti, -^1 demokratiška 
geležinkelietis David P. J'.hnson iš Philadelphijos, 32 me- P°rtugalija būtų pa=-itarna- 
tų amžiaus, nuvvko i Sovietu Rusiją, ten pabuvo viena sa- i1151 ir
'*“* ir gr,zo namo palikęs nuo bokeyikl.ges ir daug n<£,iaį (h,
protingfcsnLs. negu ji, ouvo pnes ravo kelionę | "proleta- tj piIietinio ka;o jei nebūt 
rų tėvynę.” D. P. Johnson istorija nėra kasdieninė. Per 8 buvę dkri kad kaįmvninį 

iunistams ir padėdavo jiems “veikti” pnmi<raliia iu«.«

Išgijo per vieną savaitę

metus jis pritarė komunistams ir padėdavo jiems 
darbininkų eilėse. D. P. Johnson tikėjo, ką bolševikų lite
ratūra rašo apie darbininku gyvenimą Rusijoj, tikėjo ir ?tį. koks Skalas inžinieriui 
pagaliau pats panorėjo pagyventi laimingą Rusijos darbi- kišti savo dvyleki i Fatimos 
ninku gyvenimą.

Čia Amerikoje D. John.-on uždirbo 112 dolerių pei
są vaitę, bet manė. katl tokia alga yra neužtenkama pado
riam gyvenimui, juo labiau, kad jis turi du 4 metų vaiku
čius ir dar laukia seimo- prieaugliaus. Rusijos darbinin
kų gyvenimas- iš bolševikiškų raštų, atrodė kur kas gere
snis. O jei ten geriau gyventi, tai ko laukti?

Johnsonus viliojo ir tas. kad Rusijoj gydymas yra ne
mokamas, o jie turi vieną sergantį vaiką, kuriam nuolat 
reikalinga gydytojo pagalima. Rusijoj gydymas veltui!

Balandžio 23 d. D. Johnson “Baltyka” laivu išplaukė 
i Rusiją ir pateko į Leningradą, o Lš ten nukeliavo į Ma
skvą ir pasidairė darbininkų gyvenamuose kvartaluose.
Pasidairė, pasiteiravo, pamatė darbininkų butus, aplankė 
vieną kitą ligoninę ir. . . po savaitės laiko nutarė, kad ne 
jiems rusiški pyragai. Butai kuklūs, kiemai purvini, vai
kai žaidžia purvinuose kiemuose, atlyginimai nekažin 
kokie, darbininko gyvenimas Maskvoje ir Leningrade 
jiems pasirodė pilkas, neįdomus ir daug blogesnis, kaip 
savo gimtajame krašte. Nieko nelaukdami Johnsor.ai vėl 
eedo į tą patį “Baltyką” laivą ir patraukė Amerikos pu
sėn, bet iš Anglijos norėjo sk irsti lėktuvu ir pritrūko pi
nigų. Nuėjo į Amerikos ambasadą skolintis, bet išgelbėjo 
žmonos tėvai Zapenai, kurie gvv ena Manchester, N. H., ir 
atsiuntė kelionei 350 dolerių. Taip keliauninikai į Rusiją 
grįžo namo, kur pradės nauj'ą lapą savo gyvenime, jau 
be bolševikiškų iliuzijų ir be mažiausio noro remti bolše
vikišką veiklą Amerikos darbininkų tarpe.

Čia Philadelphijos Johnsonų istoriją ir galima baig
ti. Ji patvirtina seniai žinomą tiesą, kad niekas taip grei
tai ir radikalLškai neišgydo bolševikligės, kaip gyvenimo 
tikrovė. Iš tolo Rusijos komunistų laimėjimai atrodo di
dingi, bet iš arti jie yra pilki ir amerikiečiui darbininkui 
atrodo skurdūs. Susivilioti nėra kuo.

Jokių paslapčių I). Johnsonų šeima Lš bolševikiškos 
Rusijos neparvežė. Per savaitę laiko ne ką jie galėjo ir 
matyti, užteko bendro vaizdo ir šiokių tokių informacijų 
apie gyvenimo sąlygas. uždarbius, susisiekimą, butus ir 
panašius dalykus. Turistai, kurie lanko sovietiškus kraštus 
ir yra lnturisto autobusai? vežiojami po įdomesnes vietas, 
tokių kasdieninių dalykų gali nepastebėti, arba žiūri į 
juos, kaip į svetimo krašto ypatingumus. Ar daug lietu
vių turistų į “tary binę” Lietuvą parvežė aiškų vaizdą, 
kaip gyvena Lietuvos darbininkai, kaip jie maitinasi, ko
kie jų uždarbiai ir butai? Kitas samdytas “turistas” išbu
vo Lietuvoje ir po kelius mėnesius, bet grįžęs pasakoja tą 
pačią lnturisto maldelę ir tikrojo gyvenimo, atrodo, nėra 
nė uostęs. Kas kita žmonės, kurie vyko apsigyvent ir ap
sidairė kiek rimčiau. T rėjo rimčiau pasidairyti, nes jų pa-

Portugalija juos parems. . . 
Ii viso galima būtų klau-

paslaptis ir įx> jas knaisio
tis? Ar nebūtų protingiau 
pažiūrėti, kur Portugalija 
tupi šiandien dėka reakci
nio režimo ir dievobaimingo 
diktatoriaus sauvalės?

Žinoma, būtų protingiau, 
bet sudavatkėjęs inžinierius 
užsimanė aiškinti Fatimos 
stebuklus ir nusiaiškino iki 
to, kad Europą "išgelbė
jo” su reakcijos įsigalėjimu 
viename nedideliame kraš
te. Vaistų nuo šitokio blū- 
do nėra, o todėl paliksime 
inžinierių su jo iliuzijomis ir 
istorijos faktų fatimiškais 
"aiškinimais.”

O visgi gaila, blaivus žmo
gus buvo. koi nebuvo pasi
daręs marijoniškesnis ir už 
pranciškonus. . .

__________________
RYŠIAI TRŪKSTA—

RYŠIAI MEZGASI

Iš p. Jono Leono Cleve- 
lande gavome trumpą laiš
kelį, kuriame jis sako:

‘•Keleiviui” išspausdinus ban
ditiškąjį komunistų internacio
nalą. nutraukiu visus ryšius su 
“Keleiviu.”

Jus gerinąs
Jonas Leonas

Tuo nat reikalu n. J. Le
onas rašo ir “Drauge,” tik

PREZIDENTAS (.AVO KARD.ą

Austrijos ministeris pinnininkas dr. Alfons Gerbach 
(kairėj), lankydamasis Washingtone. JAV preziden
tui padovanojo Austrijos laiv.no karininkų 1*00 m. 
nešiotą kardą.

Krizė Laose i Pirmas skandalas
Pereitą savaitę frontas j Republikonai trina ran- 

Laose staiga pajudėjo komu- kas, spauda plačiai rašo ir 
nistų vadovaujama kariuo- spėlioja, “grandžiurės” dir- 
menė išvarė karališkosios ba, prokurorai renka me- 
Laoso vyriausybės kariuo- džiagą. . . Administracija 
menę iš šiaurinės krašto da- susilaukė pirmo skandalo!
lies ir pasiekė Thailando 
sieną. Du tūkstančiai Laoso 
karių psitraukė į Thailan- 
dą. tiek j>at ar daugiau pate-

Skandalas iškilo viešu
mon kovo mėn. viduryje, kai 
New Yorko keli bankai sa
vo skundu privertė areštuo-

ko į nelaisvę arba buvo iš- ti Billie Sol Estes, sėkmingą 
sklaidvti Laoso raistuose. biznierių, milionierių, nema- 

Laoso klausimas vra se- 'lemokratų partijos leme
nąs. Dėl jo ėjo .lervbos tarp »Įf <lar *desni ^‘u- ..
Rvtu ir Vakarų, dėl jo buvo! .*?• 1'ra.lejęs >'
kviečiamos konferencijos, imeKO- meiįtudnno is bankų 
priimami nutarimai, bet S3““ paskolos net 22 milio- 
“kiausimas” nesidavė išriša- nu dolerių
mas ir šiandien ten vėl nau
ja krizė. Amerikos vyriau-

Sovietijosžemes ūkis
(Tęsinys) metai, bet žadėtas ir į planą

1958 metais Sovietų že- Įrašytas gamybos kėlimas 
mės ūkis davė gana gerą dar nė nepradėtas, 
derlių, bet ir tas geras der
lius negalėjo pilnai paten- Pirmame žemės ūkio dar- 
kinti krašto pareikalavimo, buotojų pasitarime Tašken- 
bet sovietai politiniais sume- te 1961 m. lapkričio me
timais eksportavo grūdus nesi “išmintingasis” (mud- 
į ūkiškai atsilikusius kraš- ryj, Nikita tarė: 
tus, kaip Indija, Kuba, Egip ,-atsilikimo priežastis fan
tas, Bui-ma. Atskirais atve- kiaušiai glūdi tame, kad 
jais tai nebuvo dideli kie- kolchozu ir sovchozų vado-

svetimais
pinigais Estes pasidarė mi-

• lionieriu ir varė biznį kelio-
, _ - - T i - mis kryptimis—buvo stam-svbe pasiuntė i Laoso kai- , . . .... ,• 1 , , - . - bus trasų biznierius, buvom vnvstę karo laivus ir man- ... ...• •, * .... . dideliu lavų sandeliu didelisnus. bet veltis i Laoso karą - • , 1 ,. . , . - . savininkas, didelis medvil-niekas uashingtone netun nes augintoja:ne mažiausio noro. '

Su

Bet ir užleisti dar vieną
ir daugybės 

kitokių biznių savininkas. 
Didelių užsimojimų biz-

kraštą bolševikams taip pat nįerius ir sukčius turėjo ne- 
• mažai reikalų su žemės ūkio 
!departamento valdininkais. 

Atrodo, kad Amerikos i Ar jis dalijo kyšius? Ar vy- 
vyriausybė bandys dar pa- riausybėje jis turėjo sėbrų? 
veikti Laoso tris besipešan- Tokius ir panašius klausi-

nėra jokio noro. Kas gi lie
ka darvti?

čius princus, kad jie galų ga 
le sulipdytų “neutralią” La
oso vyriausybę ir bandytų

mus dabar aiškina prokuro
rai ir net kongreso komisi
jos. Vėliau aiškins teismas,

gy venti taikoje, jei tatai kol visos apsukraus biznie
dar yra įmanoma. Jei ne? ; riaus suktybės paaiškės ir 

Jei ne, tai Washingtonas jis gaus poilsio kalėjime, 
vargu ką nors gali daryti, Politinis skandalas. jei 
kad Laosas būtų išgelbėtas toks pasirodys- paaiškės tik
nuo komunistų “globos!” vėliau.
Taip bent atrodo šiuo metu. J. D.

tėmis avižomis buvo apsėta 1 lygina 1962 metų šau
lį su puse milionų ha. Viso šio 1 d. turimų mašinų skai-marijonų laikraštyje ilgiau 

paaiškina savo nutraukimą 
ryšių su “Keleiviu,” nors es
mėje mažai ka nauja tepri-
deda. Esą "Internacionalo” ben imas į užsienius apsunki- nėse aplinkybėse nėra.”
daina yra “banditiškojo ko- no krašto ūkį. Kaip papras-! (“Pravda” XI. 19, 1961). , ...... .
munistu internacionalo” hi- tai, bolševikai, duodami už Apie atsilikusi vadovavimą ta- padaręs šitą gudrų ap- taupymo, skaičiai duodami* i -i a • _ _ _____i  t n i i • i ~ —....  — J; 1 A tviLrct o n/- io ie

kiai, bet kartu sudarė nema- vybė yra atsilikus^ Kitų 'irs 63 mliionų hektarų, ar- į čių su tuo- kiek jų reikėtų tū
zą javų krūvą, kurios išga-' priežasčių sovietu socialisti- ba pusantro kaito daugiau rėti planui vykdyti. Štai ta 

- - - negu visos išplėštos pievos;Chruščiovo lentelė nedaug
Kazachstane ir Sibire. Niki- ka sutrumpinta dėl vietos

mnas ir todėl ryšiai nutrau 
k iam i.

“Internacionalo” autorius

_ kapeiką, triukšmo pasauly- buvo kalbama labai daug ir skaičiavimą, nusprendė, kad . tūkstančiais vienetų, 
je sukelia už dešimts rublių, visur nepavargstant buvo į įjungus tuos milžiniškus že
ls bolševikų keliamo triuk- pabrėžiama, kad komunistų mės plotus į pasėliu plotus. Traktorių

Em. Pottier su komunistais j «n® galima buvo _ manyti
nieko bendro neturi ir nega- ** .S?v,et** I’as.1’
įėjo turėt. Jo parašytas ir vi- ,la, e *?ne viso badaujančio 
šame pasaulyje jau daug de- \ ;
šimtmečių dainuojamas hi-

partijos pareiga yra padėti galima būtų pasėti daug cu- Kombainų 
kolchozams susitvarkyti su- krinių runkelių, žirnių, pu- grūdams 
teikiant jiems gerus kadrus, pų. kviečių. Ir eilinis valstie- Kombainų ku- 
Kalbos apie vadovybės pa- tis tokį apskaičiavimą gali kuilizams

Yra
1,168

503

čių ir jų vaikų gyvenimai buvo svarstyklėse. Todėl aje , 
»i«prendė likti savame krašte. Kartu išsigydė nuo bolše
vikiško melų ir aklo tikėjimo ligos.

APŽVALGA
FAT1MA IŠGELBĖJO 

EUROPĄ
Tokią naujieną skelbia 

inž. Julius Gravrogkas mari
jonų “Drauge.” Atrodo, kari

iiri.eeiu <iHir.no,arna^ m O kaiP atrodo Sovietijos gerinimą visur buvo rišama padarvti ir gali sutikti, kad Kombainų cukriniam.- 
mnas vra darbininkų kovos techniškų augalų auginimas.; su komunistų partijos parei- gera. butu y,etoje pašarinių febams

ina. kaip ir daugelis kitų jų žmonių gyvenimą daug ga.pakelti žemesukb kitaip žolių ir pūdymų sėti runke- ^v^,rP*u 
panašių dainų. TieZa. komu-1 reiškia? Paimkime svar- sakant, padaryt, perversmą l,us- žirnius, pupas, kvie-; ^?įtonn^
nistai ta daina kain ir dancr ’ biausią technišką kultųrą žemes ūkio tvarkyme, koks, cius ir kitką. Bet valstietis P”ekab^

a.1.1 _ .1. ? medvilnę, žemiau dedama buvo paliktas iš Stalino lai-; pasakytų: Mielas Nikita, tu, Ujamųjų
lentelė rodo, kaip toje srity- kų. Lemiami sprendimai bu- gražiai pakalbi, bet kas tą traktorinių
je sekasi vykinti planą. Pa- vo padaryti šių metų kovo i padarys? Kur darbo rankos, • Kultivatorių
gal 7-nių metų planą, 1965 mėnesį visagaliorir išmintin- ’ ~ ” ”
metais medvilnės reikėtų už- Nikitos, prisidengus par- 

ltKlJij08 centro komiteto vardu.

kitų darbininkų kovos dai
nų pasisavino, bet komuni
stai pasisavino ir daug ką 

; kita. kas jiems nepriklauso,
-------  ar bent neturėtų priklausyti,
riško režimo, kurio nėra nė kaip, pavyzdžiui, žodžius

I'*-*'***“. ▼ i .
kur reikalingos tam mašinos į Plūgų trak- 
ir trąšos, kur pinigai tvar-1 tonmų

auginti 6 milionus ir

Reikia

2.696

815

121

->s 257
790 1.650

292
mašinų

947 
245

820

1.628 
395

784 1.180
Paskelbę? šią lentelę. Ni

kita žadėjo, kad vyriausybė 
pasirūpins mašinų pagami
nimu. bet, aišku, tam reikės 
daug laiko. Dėl kapitalinių 
išlaidų žemės ūkiui kelti Ni
kitos ir kompartijos diktatū
ros nusistatymas nesikeičia. 
Girdi, papildomas mašinas 
turės patys kolchozai apmo
kėti, valdžia negali tam pi
nigų skirti, nes valdžia turi 
rūpintis sunkiosios pramo
nės (ginklavimosi) stiprini
mu. kad krašto saugumas 
būtų užtikrintas.

Žinoma, žemės ūkio vado
vybė negali išdirbti papildo
mai 50 ar 60 milionij hekta
rų su tomis pat mašinomis

tams, sandėliams ir svir-
! nams statyti?

Nikitą į tokius klausimus 
davė gana rūstų atsakymą 
kompartijos plenume. Dar
bo ranku klausimu jis pasa-

tūkstančių tonų (toks kiekis 
atmestame plane turėjo būti

ir Ispanijai pasukti į fašiz-' kitų. Bet dėl to, kad komu- pasektas 1960 metais!), 
mą. kuris dar tebeviešpatau- nistai piktnaudoja darbinin-j Skaičiai rodo, kad meri
ja visame Iberijos pusiasaly- k4 judėjimui reikšmingus ir ! vilnės derliai nesilaiko pla- 

brangius žodžius, dėl to nė-i no:

dabar dar atsikračiusi. Sa- “draugas”, arba “demokra- 
Jazarinė Portugalija padėjo; tija” arba ‘laisvė” ir daug

tas ,nz,menus senatvėje pa . _____
sidarė visokių fatimiškų ir ^nž- Gravrogkas dėl to
panašiu paslaj,čių žinovas. 
Jis aiškina:

“Portugalijos valdžio-: vairas 
1910 m. pateko i laisvamaniu 
rankas. Bažnyčia buvo atskirta 
nuo valstybės ir nutrūko šių in
stitucijų bendradarbiavimas. 
Buvo panaikinta^ religijos mo
kymas mokyklose. Dechristia- 
nizacija palietė inteligentų šei
mas ir viešąjį gyvenimą. Kraš
tas labai sparčiai buvo l>edievi_ 
namas. Jei ši akcija nebūtų su- 
trnkdyta, jei ji būtu išlikusi iki 
1986-37 m., kai Ispanijoj užsi- 
liepenojo civilinis karas, jos i»a- 
sėkos būtu fatališkos. . .”

džiaugiasi, nors jau dabar, 
jam ir visiems kitiems ma
tant, portugališkas ir ispa
niškas fašizmas gyvena ne- 

■ lengvas dienas ir, kas žino, 
inž. Gravrogkas gali dar pa
matyti, kaip jo Šalazaras ir 
Franko abudu atsidurs isto
rijos sąšlavvne.

O ka davė Portugalijai 
juoda reakcija ir salazariš- 
kas fašizmas. Davė daug ką. 
štai: Portugalija pasiliko ir 
tamsi ir juoda, jos kolonijo
se dar žydi vergija, jos žmo
nių tarpe beraščiu daugybė 
ir juodam skurdui, kolonijų 
brazdėjimui ir karui galo 
nesimato, o jeigu matosi, taiBet įvyko stebuklas. Por

tugalijoj pasirodė šv. Pane- tik P° revoliucinio perver- 
’ė ir visus inž. Gravrogko! s™°’ kurio Stirna gal nebe- 

sutrakdyti.. .
O kaip inž. Gravrogkas 

sužinojo, kad Fatima ir są

rūpesčius beveik išsprendė.
Bedieviai buvo sutramdyti,
Portugalija liko katalikiška
ir vėliau dasirijo iki diktato- lazarinis fašizmas išgelbėjo

ra reikalo tų žodžių ir tų 
dainų atsisakyti. Nėra reika
lo mesti į sąšlavyną nė In
ternacionalo, kuris darbinin
kų judėjime turi savo tradi-! m’ 
cijas ir savo vietą.

Stipriausias antikomuniz
mo ir darbininkiškos demo
kratijos ramstis, Socialisti
nis Internacionalas, seno ko
vos himno “Internacionalo” 
nėra atsisakęs ir neturi pa
grindo atsisakyti. Tas ne
reiškia, kad darbininkai so
cialistai nepripažįsta savo 
nacionalinių himnų. Tuo 
žvilgsniu įdomu, kad vokie
čių socialdemokratų vadas 
Ebertas, kai jis buvo Vokie-

Medvilnės suimta 
1958 m. 4.37 mil. tonų 

4.68 mil. tonų 
4.3 mil. tonų 
4.5 mil. tonų 

Per trejetą “semilietkos” 
metų tupčiota vietoje, pa
žangos jokios. Bene blogiau 
dar su kita techniška kultū
ra—cukriniais runkeliais.

1958 metais buvo nukasta 
54.4 milionai cukr. runkelių, 
Per septinmeti žadėta gamy
bą padidinti 59%. Praėjo 3

1959 m.
1960 m.

Leono pasikarščiavimas yra 
tik nesusipratimo išdava. 

Beje, minint Kazį Binkį
prisimename ir “Intemacio 

tijos prezidentu, grąžino vo- nalą,” kurį jis išvertė į lie- 
kiečių nacionalinį himną; tuvių kalbą iš prancūziško 
“Deutsch land ueber A lies,” į originalo. Tiesa, buvo ir se- 
nors jis visai nesibaidė ir nesnis vertimas, kuris betgi
‘Internacionalo.”

Iš viso atrodo, kad p. J.
K. Binkio manymu, buvo ge
rokai nusenęs.

Chruičiovo dideli 
užsimojimai

Š. m. kovo 5-9 dienomis 
posėdžiavo Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos cen- , . , , , .. . oč i j-__ ke, kad per paskutinius 8tro komitetas (ių vadinamas . '.J . .
“plenumas”) dalvvauiant •metus m,e?tų ?>^ntojųplenumą. ). dalyvaujant sk i.. padidėio 28 milio-

žinovų specialistų.' ’būriui
Plenumas svarstė žemės 
ūkio klausimus ir padarė nu
tarimus, kokius Chruščiovas 
pasiūlė. Tie tarimai rodo ke
lią į “šviesią ateitį” žemės 
ūkyje, į perteklius duonos, 
mėsos- sviesto ir kitų gėry
bių. Nutarimai lietė du pa
grindinius klausimus: per
versmą ūkininkavimo siste
moje, nusistovėjusio j nuo 
Stalino laikų ir pagrindini 
pertvarkymą kolchozų ir 
sovchozų vadovybės.

Pradėsime nuo ūkininka
vimo sistemos pertvarkymo:

1961 metais maždaug tik 
pusė dirbamos žemės buvo 
užimta naudingomis kultū
romis, gi pasėtos žolės plo
tas siekė 36 milionų hekta
rų, juodų pūdymų buvo 16 
milionų hektarų ir mažaver-

nais, o kaime tik vienu mili- 
onu.

Trąšu reikalu pažodžiui 
jis pasakė:

“Septinmecio plane buvo 
numatyta pakelti trąšų ga
mybą nuo 12 milionų tonu 
iki 35 milionų tonu (per 
tus). Praslinko trejetas 
tu, bet trasu ramyba padi
dėjo tik 2.9 milionų tonų,”

Padėtis daugiau negu ap-;?11 pačiais darbininkais 
verktina. Iir RU tOTnis Pat trąšomis tuos

Dėl mašinų ir padargų ta- pl°tus patręšti, kad laukuo- 
me pačiame pranešime Ni- ** augū) ne usnys, bet javai, 
kita paskelbė įdomia lente-1 Naują žemės ūkio politi- 
lę, iš kurios matvti, kas yra k3 komunistų partijos cent- 
ir ko reikėtų. Už paskelbi- ™ komitetas pavedė naujai 
ma tokių ”valstvbės naslap- žemės ūkio vadovybei vyk- 
čių” bet koks ‘ redaktorius <vti. Apie tai pakalbėsime 
Sovietijoj atsakytų savo k,t3 savaitę.
galva, bet Chruščiovui vis- S. V.
kas leistina. Lentelėje jis su- (Bus daugiau)

laiv.no
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, - 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Sandaros banketas 

buvo sėkmingas
Sandariečių gegužės 6 d. 

banketas labai pavyko. Sve
čių atsilankė virš 200, buvo 
atvykusių ir iš toliau: Jurge- 
liūnai, Miliauskai iš Brock
tono, B. Bajerčius. V. Ba
jerčius su žmona, inž. A.
Čaplikas, J. Tumavičienė,
Kalvaitis, Žagunevičius, E- 
lena Mozuraitienė, A. ir O.
Žiugždos iš Bostono, Janu
sai iš Stoughtono ir kt.

Sandaros 7 kuopos pirmi
ninkas Bronius Bajerčius 
paskaitė rūpestingai paruoš
tą paskaitą apie mūsų žymų
jį poetą Maironį. Kalbėjo 
Sandaros centro vicepirm. 
inž. A. Čaplikas, Sandaros 
pirmos apskrities pirminin
kė Jadvyga Tumavičienė,
Sandaros 24 kuopos pirm.
Kostas Jurgeliūnas ir Mass.1 
seimelio atstovas Vytautas 
Pigaga.

Gražiai dainavo Ona Dir- 
velienė ir Jonas Sabaliaus
kas, kuriems pianu akompo
navo Elena Janulytė-Smith 
ir Jonas Dirvelis smuiku.
Publika nesigailėjo jiems 
plojimų.

Marijona Meškienė pianu, i be. Pokyly dalyv 
o A. Kuleša akordeonu atvykusiu kanadiečių, 
linksmino susirinkusius pol
kutėmis.
V. Andruskevičiui nupiovė- 

ranką
Vilnų karšykloje Valenti

nui Andruskevičiui nupiovė

kam reikia kokios talkos, ar 
kieno vestuvės, vardinės, 
krikštynos ar net laidotuvės. 
Jie nereikalauja daug prašo- 

vienas ir iš naujai
kurioje gali šokti keli šimtai 
porų. Dar yra atskirai pasta- mi. Ne 
tas, kuriame yra virtuvė ir, atvykusių buvo lvdimas ieš- 
be to, gyvena 2 šeimos. kant darbo, lankomas ligoje, 

Draugijos nariai moka kas už ką ir pats vakaro vedėjas 
mėnuo po 35 centus, o ligo- yra sukaktuvininkams dė
je ar kitokioj nelaimėj gau- kingas Toliau sveikino svo- 
na kas savaitė $36. tas .Jonas Jurkevičius, svo-

Šiuo metu valdyboje yra: cia Marytė Stočkienė, dėdė 
piim. Vincas Mitrikas, vice- Stočkus ( jis net lietuvišką 
piim. Ignas Pigaga, sekr. (senovišką vestuvių dainelę 
Juozas Krasinskas, fin. sekr. sukaktu', ininkams padaina- 
Petras Kiaune lis, ižd. Ona vo J, duktė Milda, sūnus M in- 
Joslin—Gataveckaitė, iždo daugas, marti Philis, Ber- 
glob. Juozas Glavickas ir A- žanskas ir kt. 
dėlė Dambrauskaitė - Novo- Visi sveikintojai pastebe- 
siacky, tvarkd. Pianas Bar- jo ju nepaprastai gerą būdą 
natavičius. Direktoriai: Jo- įr draugiškumą. Bet už visus 
nas Dubickas, Juozas Nor- n-ažiauriai pasveikino Mary- 
kaitis, Ona Rakauskienė, tė Jurkevičienė, kuri sukak- 
Marijona Kavaliauskienė ir tuvininkus pažįsta 25 metus. 
R. Veraitienė. Čia suminėtų Visi sveikintojai linkėjo ilgo 
asmenų tarpe yra senųjų ir i,- laimingo, gražaus gyveni- 
naujųjų ateivių. !mo.

Visi kviečiami parko ati- po to buvo dovanų atida- 
darymo bankete dalyvauti. <rymas, kurių buvo tikrai 

Netekome lietuvaitės ,daUg-
. , . > — * Baigiantis vaišėms, kalbė-

Atskrido įs Ottavva (Ka- jo aį,u sukaįųuvininkai. Jie
nadoje) vanagas Noras Na- džiaugėsi tokia gražia puo- 
lusevicius ir, pagavęs Geno- ta h. su ašaromis akyse dė_
vaitę Lietuvnikaitę, išsivežė.. kojo visiems atsilankiusiems 

Jų šaunus vedybinis poky-’
lis buvo gegužės 
Tautiško Susivienijimo

PREZIDENTO SESUO IR TĖVO GYDYTOJAS

J A\ pie/.idfcnio se-uo, Taikos korpuso viršininko Sar- 
gent SLrner žmona, kalbasi su dr. Howard Rusk iškil. 
mėse, kuriose buvo įteikti Albert Lasker medicinos 
žiirua'i. iti.i pažymėjimai. Ponia Shriver yra preziden
lo tarybos protiniai atsilikusių klausimams nagrinėti 
patarėja, o dr. Ru-k gydo prezidento tėvą. sveikstantį 
po širdies smūgio.

si s-^jc» » zv Kr, n iJVS> I
išbuvo ligoninėje, dabar gy
dosi namuose.

Kiek seniau rankos nete
ko V. Baliūnas, abu naujieji 
ateiviai ir abu, rodos, Kelei
vio skaitytojai.

V. Baliūnas nusipirko 
Spencery ūkeli gražioje vie
toje, gerai susitvarkė ir gy
vena su savo sena motina. 

Atidarys Vytauto parką
Draugija Seniems Žmo

nėms Gelbėti gegužės 27 d. 
rengia iškilmingą Vytauto 
parko atidarymą, kuris pra
sidės 1 vai. popiet.

Draugija turi gražų Vy
tauto parką su didele sale,

NAUJAUSIOS KNYGOS

DETROITO NAUJIENOS
SLA rengia didieli pikniką gegužės mėnesio baliai ir 

Birželio S d. SLA 352-ji P^iengimai bet jų visa eile 
kuopa rengia didelę, links- > A gegužės'12

nrairnvina----rtikmka I am P „f . . i • i
d. Inžinierių ir Architektųmą gegužinę—pikniką. Tam 

tikslui kuopos valdyba sura
do lietuvių dar niekad ne
naudotą parką, labai didelį, 
švarų, šimtmečių ąžuolų pil
ną. Parkas aprūpintas vi
sais miestiškais patogumais: 
vra didelė aikštė vaikams

balius; gegužės 13 d. LB 
globojama šeštadieninė mo
kykla rengia Motinos dienos 
minėjimą Ispanų, salėje, vi
dudienį.

Gugužės 19 d. neolituanai 
iškilmingai mini 39 m. su-

žaisti su sūpynėmis ir ki- k7aktuveį ir jas atžymės ne. 
tais įtaisais, dide e, giazi paprastu posėdžiu bei baiiu-
salė šokiams; erdvi virtuvė 
su dujų ir elektros pečiais; 
didelis pastatas alui ir vais
vandeniams perkrauti, žo
džiu—ideali piknikų vieta. 
Parko pavadinimas: Green 
Lawn Grove. Tikslus adre
sas: 16447 Middle Beit Rd. 
Surandamas labai lengvai:

mi. Visa tai įvyks pupinia
me Henrose viešbuty, vidur- 
miestyje, Grand Bali salėje. 
Į balių Įėjimas—4 dol. stu
dentams ir 6 dol. kitai pub
likai.

Gugužės 26 d. kunigaikš
tienės Birutės draugija ren-

T . z,. z gia koncertą Ispanų salėje.
Interstate 94 greikehu (ex- rpen pasjrodyS taut. šokių 
pressvvay) pnyaziavus Mid- gokęjų grupė “šilainė” ir 
die Beit, važiuoti } pietus, muz g gjį^io vedamas mer. 
visiems žinoma Libertv pai- gaįčjų croras. Baigsis vaišė-

MOBILE, ALABAMA | Vieną iš sunkiausių boso kajrėje Mo 
rolių operoje si vakarą dai-'

ko link. Už maždaug 3 my
lių nuo greitkelio, arba už 2 
mylių nuo Metropolitan Air- 
port’o minimas parkas bus

mis ir šokiais.
Kartūnu balius Dainavoje 
Birželio 9 d. jaunimo sto

vykloje Dainavoje prie

Krasinskas
žanskų šeimai. Kidžių 
mai ir visiems, visiems

sei-;todėl įdomu, kad JAV gimę nngai auxstos KOKyoes etai-į žiuoti.
iir augę lietuviai čia nin inkas ir aktorius. Dainuo-1

NEVV ROCHELLE, N.Y.

Susižeidė E. Valiūnienė
Gegužės 5 d. jodama, ark- 

jįuį suklupus, ant žemės nu
virto ir nusilaužė ranką Ele- 

im-

Pradžia—vidudienį.. kimą. Mat, gražiausios ke- 
Gros geras orkestras, veiks iįos suknelės premijuoja

mos, užtat moterys stengia
si kukliai, bet gražiai pasi-

taip pat labai dėkinga savo garsino lietuvių vardą, pasi- damas ii vaidindamas jis ap- 
dėdienei Viznienei, kuri at- rodydami su savo dideliais keliavo nu0 New Orleans 
vyko į šią puotą net iš Brid- (gabumais. Tai Arnoldas Vo- iki Bostono ir Nevv Yorko. 
geport, atveždama ir gražią kietaitis ir Flavijus Jankaus- Jis dainavo Nevv Yorko City 

(City Center) operoje nuo 
1958 m.- ši sezoną Filadelfi
jos lyrinėj operoj ir Central 
City, Colorado, 1960 m. va
sarą. Jis yra dainavęs su pir
maeiliais JAV orkestrais.

”Jis pasižvmėjo televizi- 
ioj pirmą kartą statant Me- 
notti operą ”The Consul“. 

Juokinga, kad ir Nikich,

dovaną.
Svečių buvo įš Hillside, 

Linden, Paterson, Elizabeth,
na Valiūnienė, "Neries“ vi«n?s. n.ct2š P!*'
porto bendrovės bendrinin- ladelphijos. tai .nz Danus.
ko Kęstučio Valiūno žmona, ?_ar bu™ d®d^LJon.°
bostoniškio daktaro Stasio Y12"1" ^ikimmo laiškas tr 

dovana is Detroit, Mich. 
Vaišėms pasibaigus, darJasaičio sesuo. Linkime grei

čiau pasveikti.

ELIZABETH, N J.

Gražiai paminėta 25 metu 
Ved v bu sukaktis

kas.

ilgokai svečiai šoko ir links-
m mosi.

Visiems buvo linksma ir 
jauku.

Viešnia iš Patersono

Keleivio skaitytojai Mary- TAUTOS FONDO ŽODIS ’
tė ir Charles Baubliai gegu-j ----------
žės 1 d. šventė savo vedybų Lietuvos nepriklausomy- 
sidabrinę sukaktį, todėl ba- bės atstatymo — Vasario Še- 
landžio 28 d., šeštadienį, jų šioliktos*os minėjimas praė- 
vaikai—duktė Milda, sūnus jo. Minėdami šią didžiąją 
Mindaugas, marti Philis ir savo tautos ir valstybės šven_ 
dėdienė Marvtė Stočkienė tę, daug pasižadėjimų davė-

TAUTTJ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 nsl.. kaina $1.25.

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina................$3.50

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

Keleivio administracijoje: 
636 E.

So. Boston 27,

me visomis išgalėmis kovoti 
iki Lietuva bus išlaisvintais 
kruvinos sovietinės okupa- 
cijos. Ta pačia proga daug 
ir aukų sudėjome Lietuvos 
laisvinimo reikalams, 

šių metų balandžio 28 die-

jiems surengė nepaprastą 
staigmeną.

Kada jubiliatai buvo atvi
lioti į gražią Lietuvių Lais
vės salę, jie rado visa gra
žiai išpuošta, stalus apkrau
tus valgiais, o apie stalas 
susirinkusius ir jų laukian
čius gimines, draugus, kai
mynus ir pažistamus. viso 
labo apie 150 žmonių. Prie 
durų juos sutiko svotas Jo
nas Jurkevičius-York ir Svo
čia Marytė Stočkienė su duo
na ir druska. Po to vakaro kam tos lėšos buvo skiria- 
programai vadovauti buvo 
paprašytas Antanas Masio
nis iš Paterson, N.J. Išgėrus 
už sukaktuvininkus tostą ir 
sugiedojus "Ilgiausiu metų“, 
prasidėjo užkandžiai. Pasi
stiprinus vakaro vadovas pa
sveikino sukaktuvininkus sa
vo ir savo šeimos vardu bei 
dėdienės Barboros Viznie- 
nės vardu, kuri, nors ir seny
vo amžiaus ir nelabai stip
rios sveikatos, atvyko sukak
tuvininkų pasveikinti net iš 
Bridgeport, Conn.

Tiek svečių sutraukė su-

FLA VIJUS JANKAUSKAS

gausus bufetas.
Consilium facultatis su
traukė daug publikos

Balandžio 28 d. Holv Re- 
deemer salėje statyta Miko 
Petrausko operetė “Consi
lium facultatis” turėjo didelį 
pasisekimą. Ją žiūrėjo ir gir- i 
dėjo apie 700 žmonių, kas 
Detroite pastarųjų keliu me
tų laike yra labai reta. Matė
si labai daug senosios kartos 
lietuvių. Trumpai pasakant, 
suvaidino šv. Antano par.

puošti ir komisijos dėme
sį patraukti. Bet šįmet ten 
visas reikalas gerokai pra
plėstas, Ta dieną prieš šo
kius, tikriau nuo pat ryto, 
bus salėje Detroite gyvenan
čių lietuvių dailininkų kūri
nių parodėlė. Taigi, nežiū
rint koks bus oras, publika 
nenuobodžiaus -visą dieną: 
jei ne prie ežerėlio, tai prie 
paveikslų, o vėliau šokdami 
gerąm orkestrui grojant.

Į Dainavą turėtų kreipti 
daugiau dėmesio visi Detroi
to lietuviai. Ypatingai tu-

tarna^ Flavijus Jan Kaus-įhorf j ,abai' aį į.a; 
kas. bosas-bantonas, taipgi žiai „4re.

. , ... i tėję tik pora asmenų ture-
Gnendama^Tampoje. jo Pr?^-.“at- muzikos čia^iu galvoj senąją kartą, ku- 

.. , ' j i e c. 4. mažai, o ir ta pati gana mo- nos atstovų mažai ten teva-
•vauskas dalyvavo Sun . -tate notoniška (nuobodi). Man žiuoja. Detroite neturint sa- 
Jpera . ederation chore, sa- atrodo. kad choristų tarpe Vu namų, Manchesterio Dai- 
o baisa lavino Stuttgart, tikrai yra gerų balsų ir se-: nava yra vienintelė vieta, 

\ okietijoje ir Filadelfijoje . kantj karta jie pabandys pa- kur tikrai visada pasijun- 
Tokia reklama abiem cia statyti muzikalesnę operetę, i ti besąs tarp savųjų. Nors

gimusiems lietuviams pačios koncerta$_roaiai 'stovykla oficialiai vadinasi
operos programoje. O ir Puikus kor»certa»-maza, , lrrf Federacijog)
«pauda plačiai rašė apie Go- 
dunovo operos pastatymą ir 
ios atskiras aktorius.

___  čia noriu priminti Kelei-
............................... vio skaitvtoiams. kad šitie

Kadangi ligi šiol lietuvių porj?o Godunovo ooeros

švta, tai aš sumaniau apie 
ną įvykusioje VLIKO, AL- Keleivio skaitytojus pa-
TO ir Tautos Fondo konfe
rencijoje New Yorke paaiš-

Puikus koncertas—maž. 
publikos

Gegužės 5 d. Lietuvos Ka
riuomenės Veteranai—Ra- 
movėnai ir Kūrėjai Savano
riai Piverside I od"e maso
nu salėie reneė nenanrasta

spaudoje apie tai nebuvo ra- svarbiausiųjų rolių atlikėjai Maironio paminėiima. Buvo 
iš Chicagos pakviesti oirma-

informuoti.
Kovo 27-26 dienomis Mo

yra Motiejaus Vokietaičio, 
įgyvenančio Nevv Havene, 
ICcnn., ir mano sūnūs. Jų tė- 
vai susipažino, kai mokėsi

nuosavybė, bet faktinai Fe
deracija ten labai maža* tei
sių beturi ir, iš visko, atrodo, 
vietiniai patriotai jos jokiam 
vienuolynui neatiduos. Tik
rieji stovyklos šeimininkai 
yra šimtininkai, po šimtą ar
daugiau dolerių į stovyklą 

eiliai dainininkai Stasvs Ba- įdėję.
ras ir Monika Kriokauskie- N. Metams salė jau paimta
nė, kuriems akomponavo 

obTnH^ktriTLiltuv^tetiS;16 ,Gl,ild suren2ė Hn07-9 Valparaiso univerei- prof- Vladas Jakubėnas
SS reikalam^surinktųj^į °JU " ^1° ' -------------------- ---

rtatymą.. -loję svarbius |al)ama jjems seRasj jų
vaidmenis tu.ejo Ainidda^ 1?mfgtOje darbo sritvje ir i kompozitorių dainas ir tam-

Atrodo juokinga gegužės 
mėnesį kalbėti apie sekan

tuos ir kam jos priklauso. Vokietaiti'
Tautos Fondo Valdybos novą> įr Flavijus Jankaus-

vardu prašau visas organiza
cijas ir asmenis, kurie su
rinktųjų aukų dar neišsiun
tė, kaip galima greičiau pa
skubėti perduoti: Ameriko
je—ALTUI, o visų kitų— 
Tautos Fondu*. Tatai prašau 
padaryti, kad VLIKUI ne
tektų sustoti kalbėjus j pa
vergtąją Lietuvą per Madri
do, Romos ir Vatikano radi
jo stotis. Reikia skubiai rea
guoti į vis ir vis naujus tau- 

! tos ir bažnyčios persekioji
mus. Mus pasiekė žinios, 
kad Kaune uždaryta Įgulos

kas, vaidinęs io tarna, abu 
bosai-baritonai.

Operos programoje apie 
tuos du lietuvius buvo taip 
parašyta '•

”Borisas Godunovas—Ar
noldas Vokietaitis, bosas-ba- 
ritonas.

Klaipėdos naujoji 
paversta

kaktuvininkų nepaprastas 
draugiškumas. Jie visur su-, 
spėja ir noriai nueina: ar Bažnyčia ir paversta muzie-

jumi, o
bažnyčia 
liais..

Prel. Jonas Balkūnas, 
Tautos Fondo Pinnininkas 

New Yorkas.
1962 m. gegužės 9 d.

tete. o ju sūnūs — Boriso Go- taipgi teatro aktorė Zita j čius N. Metus, bet LB Det- 
1 Kevalaitytė. Dainininkai roįto apylinkės valdyba bū- 
puikiai dainavo lietuvių simam metiniam balių* salę 

jau turi. Tai ta pati graikų 
toliau garsinti amerikiečių ’ tautinių operų arijas, o ak- šv. šv. Elenos ir Konstanti-
plačiojoj visuomenėj 
viu vardą ir talentą.

Z. Jankauskas

BALTIMORE, MD.

lietu-

Žuvo H. Gaidys
Balandžio 25 d., ištikus

tore nepaprastai gražiai, 
jautriai padeklamavo apie 
dešimti geriausių Maironio 
eilėraščių. Buvo koncertas, 
kokių Detroite reta 1 Deja! į 
salę pažiūrėti buvo graudu 
ir gėda, nes ji riogsojo pus
tuštė, su mažiau, kaip pus
antro šimto žmonių. . . Aiš-

no erdvi salė. kurioje 500 
žmonių sutikome pereitus 
N. Metus.
Z. Arlauskaitė - Mikšienė 

nulūžo ranką
Aktorė *r režisorė, LSS 

116 kp. garbės narė Zuza
na Arlauskaitė-Mikšienė ba
landžio 28 d. namuose pa
slydusi nulūžo kairę ranką 
(nykščio ir riešo kaulus), 

būti

ėktuvo nelaimei, žuvo Hen-^ku, rengėjai turėjo didelius 
rv Gaidvs, senos Keleivio, materialinius nuostolius, o 

sandė-(skaitytojos Paulinos Gaidie-; menininkus, tikriausia, sun-
nės sūnus. Jo liūdi ne tik mo-į ku bus kitą karta į Detroitą Gipsas turės buu nesioja- 
tina, bet ir žmona Dorothy, | prisikviesti. mas ke*eta savaičių. Gerb.
sūnus Henry ir brolis Frank, paren?imų p*rengin,ai 

i kuriems reiškiame gilią uz-
Nežinia- kaip baigsis kitiuojautą.

Mikšienei linkiu sugyti be 
jokių komplikacijų.

Alfonsas Nakas
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A. Galaunienė
balandžio 25 d.

mirė buvusi Lietuvos operos 
solistė Adelė Nazabitauskai- 
tė-Galaunienė, balandžio 27 
d. palaidota Petrašiūnų ka
pinėse.

Velionė gimė Laidotų kai
me, Kretingos apskr.. 1897 
m., mokėsi Saulės mokytojų 
kursuose, o nuo 1914 m.
Maskvos filharmonijos kon
servatorijoje. 1918 m. grįžo 
į Lietuvą. Pradėjus organi
zuoti Lietuvos operą, i ją 
pakviesta ir velionė. Tuo bū
du ji dalyvavo pirmajame 
nepriklausomos Lietuvos o- 
peros spektaklyje, vaidin
dama Traviatoje Violetos ro
lę. 1930 m. išėjo i pensiją.

Velionė paliko vyrą Pau
lių, žinomą grafiką, meno 
istoriką, daugelio didelių 
veikalų meno klausimais au
torių. Jo parašytą "Lietuvių 
liaudies menas“ 301 psl. su Į reikmenų.“ 
daugybe iliustracijų knygą 
galima gauti Keleivio admi
nistracijoje, kaina $8.50.

Vilniuje nuteisti 
kyšininkai, grobstytoje i
(E) Lietuvos Aukšč.

rūpinasi ir pirkėjų dvasios 
penu. Kai šie prašo popie
riaus duonai suvynioti, reikš
mingu mostu parodoma i čia' 
pat krautuvėje Įrengtą kny-j 
gų kioską. Pirk laikraštį,' 
žurnalą ar knygą — duoną 
suvyniosi, išvyniojęs — pa
skaitysi. .Malonu ir naudin
ga.“

Taip praneša "Šluotai“ B. 
Vaitkus.

"Visko yra“?
"šluota“ Nr. 7 rašo, kad 

Šeduvos rajone "su žiburiu 
nerasi nusipirkti darbinių 
pavalkų — yra tik išeigi
niai.“

"Tačiau ne vien tik darbi
nių pavalkų Šeduvos rajone 
negalima nusipirkti. Negau
si čia taip pat nei šakių, nei 
pasagų, saitų gyvuliams riš
ti. ūkiškų indų. bidonų pie
nui. koštuvų ir kitokių že
mės ūkv būtinai reikalingų

Mirė prof. J. Baldžius
Gegužės 2 d. mirė 

į Vilniaus universiteto

KOSMONAUTAI IR VICEPREZIDENTAS

.1 \V i n eprezidentas Lyndon Johnson (dešinėj) kal
basi kosmonautais: rusu Hermanu Titov (vidury) 
ir amerikiečiu John Glenn.

D e I napii aaškių šaly

Berlyn e
jis pakyla virš debesų ir ra
miai skrenda, o aš paskęstu 
minčių gausybėje.

J. Petraitis
"Keleivio“ skaitytojai jau gijos, toliau lenkas, o prieš į 

žino, kad balandžio 6-8 die- jį svečiai iš Afrikos. Jie juo- 
nomis Vakarų Berlyne buvo dos spalvos, bet taip pat ko- 
Tarptautinis Profesinių Są- voja dėl laisvės ir darbinin- 
jungų Tremtyje šeštasis kų gerovės. Kalba keliomis 
Kongresas, kuriame dalyva- kalbomis, visi susikalba, vie- 
vo 10 komunistų pavergtųjų nas kitą supranta, maloni 
tautų atstovai. Jų tarpe buvo nuotaiką.
ir trys lietuviai: -Jonas Glem-___________________________
ža, Povilas -Juknevičius il
sių eilučių autorius.

Gavęs pranešimą, kad ir 
aš turėsiu tame kongrese 

< rivvaii i. o.iiejau k«;inburno
ti. kaip pasi nuopuoli iš dar
bovietes. Atostogas buvau 
numatęs kitam įeikalui- to
dėl reikėjo rūpintis gauti ne
mokamų atostogų. Jas ga-; 
vau, nes, mano laimei, tuo 
metu riaibovietej darbas bu
vo sumažėjęs.

Paskirtą dieną ir valandą 
Duesseldoii’o aerodrome sė
dau Į anglų lėktuvą ir malo
niai šnekučiuodamasis su 
greta sėdinčia filmų aktore 
nė nepajutau, kaip nusilei
dome Berlyne.

Apsigyventi buvo skilta 
vienas naujausių viešbučių.
Mano tautiečiai dar neatvy-

NESUSINKIM SAVO 
KALBOS

Naujieji išeiviai, Lietuvoj 
prusinti, atvykę Į -JAV, pa
mėgo amerikonybes, ameri- 
konina lietuvių kalbą nema
žiau, kaip pirmieji beraščiai 
išeiviai.

Senieji lietuviai čia vadi
no maila, vainas- Maikis. 
-Jiems būtų buvę atleistina, 
jei jie ir naujovišką stiprią 
ploną medžiaga Nylon va
dintų nailon, bet tas neleis
tina Lietuvoj aukštosiose 
mokyklose prusintienis ir 
mokslo laipsnius turintiems 
naujiesiems išeiviams.

Bet ir jie ne visus sveti
mus žodžius taria taip, kaip 
anglai, pavyzdžiui,—py rate, 
dynamite, type, typhus ir t.t. 
Jie nesako pairet, dainemit 
ii t.t., bet piratas, dinamitas. 
Tai kodėl jie taria nailonas, 
o ne nilonas. Būtų trumpiau 
ir lietuviškiau.

Vėl kitas nenuoseklumas: 
jie vengia colio ir vaitoja 
inčą. Jei naujieji išeiviai

. . „ • ... gerbtu lietuviu kalba labiau,
Atsimenu, kad toj sal®j!negu svetimą, jie neįsileistų 

valgė JAV prezidentas ir j ,ietuvi ka|ba , n<>
daug kitų žymių asmenų, ojsu|asjalni nieko gelwįnio> 

vartotų Lietuvoj įprastą co-

LIETUVOS ATSTOVAI

bhbhihiibhhhhhHHHK
kairėj Jonas Glemža. dešinėj 
Jonas Petraitis, už ju Povi
las Juknevičius.

J. Vlks
Tokios negirdėtos, nere- o tik buvo Įtartas, kaip ir 

getos keistenybės galėjo ir pats Tuchačevskis, neprita- 
gali pasirodyti tik delną- riąs Staino kai kuriems žy- 
pliauškių diktatūros šalyje- giams.

Ten pasakyta, kad V. Put- kę Susirūpinau, nes aš liau
na prieš pirmąjį pasaulini j0Ras tokiuose kongresuose, 
karą gyveno Rygoje, mokėsi 0 gaj man teks daiyti 20 mi-

buvę
etno” kokia yra Sovietų Sąjunga.

gi arijos katedros vedėjas §tai vadinamos Stalino epo-
protesonus Juozas Baldžius- chos metais buvo vykdomos 

1009 m I . ......... .* .,) Lietuvos Aukse, teis- -Baldauskas, gimęs 1902 m. žmonių medžioklės tikslu ir v^ikė rpvoimcimamp no mas Vilniuje nuteisė visą ei- Sodvbu kaime Kuršėnų zm0I?1’į. medžiokles tiks u n velke ie\oiiuciniame po- nuclų pranešimą apie savo I H vad. grobstytoji) ir kyši- valsčiuje. Kursen«, pagrindinai apvalyt, sai) nuo grindyje. Vn
ninku — jų tarpe buvo tie-į Velioni 
kimo darbuotojai, kolchozų katos jau 1951 m.
pirmininkai ir kt. Jie 1959- j pensiją. Jis yra „-----„ .-„vietinės
1960 m. grobstę statybines mokslinių darbų iš etnogra- "
medžiagas, trasas bei kitas fiio? ir tautosakos sričių ne- . ~ •• . - ... ' -, - i . - • i- * ..._____ Įiijo. 11 lautosdis-os-siieių, Iie 7Tnnnps ver£nion ne vien tiki velke tik latvių ir lietuvių Vakare Žarsteklis veda

roliuciniatne „
.. ~ a tikra, kad V. krašta. Bet po kurio laiko at-i*14;1 - a

- liaudies priešų, nuo visų tų Putna Rygoje tarp lietuvių Vvko ir J. Glemža su P. Juk- metUh mindžiojęs Lietuvos n nors dar seniau jo vietoje
dėl blogos s\ei- gajvaių< kurie drįso suabejo-j nėra pasirodęs ir, aplamai, nevieium. o kartu su jais ir Pu,7>'ne,J bjjsomis kojomis, būdavo sakoma nykštis.

? ri komunizmo teisingumu, Rygoje jokiu revoliuciniu “Keleivio“ korespondentas .Z.1U ?Z batams žymėti senovės lie-
para&ęs govįetįnės santvarkos išga- veikimu nežinomas. Ano me- žarsteklis. Mane slėgęs rii-I^,X.,?^in,nkų ^U(lz,° tuviai turėjo savo vardus:

ningumu. Buvo medžiojami to Rygos miesto pogrindyje peštis pasibaigė.
i , - , - -į. žmonės vergijon ne vien tik , veikė tik latvių 11-x- :............

K'a1':rS'b Ku“:? bet ir oeia.demokn.tu orgamzac ml,s vakarienės.-iis Jin.,, kur
- - - ---- V taip aukštų pareigų kanų ir jos.

na e‘ net tarp komunistų. Ne visi į Rygos latvių

ir as, prieš kelerius

kolchozuose valdybos virši
ninku. Jo bendrai buvę ir 
kiti stambūs pareigūnai. So- 
kolskio ir kitų paslaugomis 
naudojosi buvęs Joniškio ra
jono vykd. komiteto 
P. Variakojis (savo 
keltas už įvairius

KOMUNISTŲ "ROJAUS 
FABRIKUOSE

ficialus kongreso atidaiy-
Ipigiai ir gardžiai maitina. mas. Salė su visais naujov is-

lUtiivin r- - -j - • kais įrengimais kalbom vers-
•v •. - • ’ x , ■ • ' lietuvių PirmiejiBerlynojspudziai .. 'k &k- |h ki-k i
buvo vežami j vergų stovyk-ano meto visuomeninis gy- liūdni: dar daug griuvėsių. Į - -k •

i las, kiti jų buvo vietoje šau- venimas buvo judrus, įvai- daug laisvų aikščių, daug Prancuz,skal 
'domi ir kalėjimuose marina- riomis kultūros apraiškomis 
mi. (gausus. Nei latvių, nei lietu- miniau,

vių spaudoje nepasirodė jo-

veikėjųirkt t nykštis, pirštas, plaštakas,
Trečią valandą popiet o- S|)1-jnHjs alkūnė, pėda, be

ir

VIV"U17^ Il<xmexUIT* I IK?I*

kad tame mieste, 
gyvenu- sunku gautii 1 dai bininkų Tokio stalininio likimo su- . »<ų JV- Kur as gvvenu- sūnau gauti

plSjulTu' f- raU<i°nOSiOS armH4- >e,ėS f? V- “'.'Pelčnam^ui
nus), be to, kelių kolchozų laikėsi Sov5. Sąjungoje, bu- J0S atsaklnCT ParelCT ?ene-| Lletuvui ,r latv,u atelml- Tas rodo, ką reškia "darbi- 
pirmininkai ir kt. Pagal vo sukrėsta darbo sąlygų

ir angliškai. 
Televizijos ir spaudos repor
teriai beveik mindžioja ko-

.’ jas vienas kitam ir mums.1

Maskvos automobilių fabri
ke. Delegacija aprašė savo 
įspūdžius organizacijos žur
nale.

Maskvos fabrikuose dar-Į 
dienas

rolas Tuchačevskis ir kartu nimų raštuose taip pat nėra ninku rojaus“ kaimynystė: 
i su juo, be kitų. hetuvių kil-,sumįnėta jo pavardė. O pa- džiūsta miestas, kaip auga- 
mės aukšto laipsnio kariai sakyta toje knygelėje, kad las tarp piktžolių. 
Ubarevičius ~

"Tiesą“ (96 nr.) sukčiai, 
grdbstytojai buvo Įsitaisę 
Pavenčių cukraus fabrike.
Visus nubaudęs bausmėmis 
ligi 10 metų, teismas dar pri
ėmė atskirą nutartį, kurioje bininkai dirba 6 
nurodyti stambūs trūkumai vaitėje. o atlyginimai ir dar- 
"Lietkoopsąjungos“. Vyriau- bo sąlygos yra nepavydėtini, 
sios tiekimo ir realizavimo Fabrike, kur dirba 
valdybos. Pavenčio cukraus 
fabriko darbe.

Putna.
Šitai bolševikinės revoliu

cijos pabaisai Stalinui mirus,
<a- Prasidėj° lyg atsipeikėjimas (dalyvis, socialdemokratų ra- 

nuo tu žiaurybių. Mėgino tel ių organizatorius, bet ne-

V. Putna 1913 m. buvo su- Ritą diena 9 vai. posė- 
imtas Rygoje ir kalinamas, džiai, o 12 vai. priėmimas 
kaip revoliucinio pogrindžio Berlyno miesto rūmuose.

Prie stalo, mano dešinėj, 
sėdi socialdemokratų parti
jos Berlyno parlamento at
stovas, priešais anglas, kuri 

pai<i- pažįstu iš profsąjungų mo-

Graži kompanija

"Milicijos darbuotojai su 
vietos aktyvistais vieną gra
žų sekmadieni netikėtai ap-

sėsti į Stalino kėdę kiti ko- nurodyta- kurioje socialde- 
pravadyriai. Ir mokratų organizacijoje jis 

imtis visoke- dirbo... Nebuvo, kas 
Kad švti.

sa-

lankė šešis Nemakščių mies- rys atlieka daug darbų, ku
telio gyventojus, prieangiuo- riuos Anglijoje leidžiama* 
se, tvartuose, po malkomis
ir kitose neįtikimose vietose 
rado įvairius kiekius krū
minės — nuo puslitrio iki 
vienuolikos litrų. Septintas 
buvo vietinis zakristijonas 
Vladas Šimaitis, kuris- užuot 
šlakstęsis šventintu vande
niu, po pamaldų namuose 
gurkšnojo pragaro skystimė
lį. Kompaniją zakristijonui 
palaikė politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugijos

49 OOū munizmo
darbininkų, grindys vra ne-p!ems w
švarios, riebaluotos ir duo-!,lopos clstkos /Įa’bo- Kad syti. kyklos. Salia jo prancūzas,
betos Mašinų judamosios sava" rankas pridengtų, sa- Gal V. Putna galėjo būti kairėj mano tautietis iš Bei-
dalvs' neapsaugotos skvdais,!vas žiaurybes prislėptų, bu- suimtas už ką nors kitą arba_____________________
nni'iergerai užlaikomi ir lvo 1v’<,s"mnn iskeltw Stal'"° užtiko pas ji kokį pognndy-
perdaug sugrūstos. Fabrikas !'akym" ''^i'“ 'i'ank°' je iScista atsiių‘uklm«-
blogai vėdinamas, ir mota- "?IS !,7k,i.vtos kal kunos švta. kad iš kalėjimo buvo 

i paleistas 1915

įsakymu ir 
mis įvykdytos
žiaurybės. i paleistas 1915 m. ir mobili-

Jau kuris laikas veikia So- zuotas į kariuomenę. Iš jo 
dirbti tik vyrams vietuose vadinama reabilita- to gyvenimo aprašymo seka.

Anglu delegatams pasiro- f’-įo? komisija. Jos tikslas iš- kad bolševikinis perversmas 
de nedovanotina, kad taria- Akinti, kas nekaltai Stalino jį jau užklupo carinės rusų 
moję darbininkų valstybėje buvo iš komunistų nužudy- kariuomenė bataliono vadu 
darbininkai neturi darbo -as ar f'ar kalėjimuose laiko- ir kad jis kartu su visu bata- 

mas- ir tokiems gerą vardą lionu perėjo pas raudonuo-pertraukų arbatai ar kavai 
(Anglijos darbininkai jau sius. Iš čia seka, kad jis mo-
nuo seniai turi dvidešimties’ Ta'T toki,J reabilituotų at- bilizuotas buvo pasiųstas
minučių tea-time“<-
kas, vieną priešpiet, kitą— 
popiet, kurios įskaitomos į 
apmokamą laiką L

Praleidę Rusijoje dvi sa-

tiek ir artimesnėje praeity

Vėliau atvyko ir Berlyno 
burmistras W. Brandt. Jis 
kalba apie Berlyno padėtį 
nuo karo pradžios iki dabar.
Mums, kurie sekam padėtį 
Berlyne, nieko naujo, bet jo 
kalba buvo labai naudinga 
svečiams iš Afrikos.

Vakarą teko praleisti ma
lonioj svetingoj Žarsteklių 
šeimoj.

Kitą dieną iš ryto vykome 
prie "kinų sienos“, padėjom 
vainiką toj vietoj, kur rytų 
pusės policininkai nušovė bė
gantį į vakarus vyrą. Toj; Aloyzas Baronas: VIENI- 
vietoje pastatytas kryžius. SI MEDŽIAI, 117 psl. kai

liž sienos toliau aukštes- na $ 1,50.

to, žingsnis ir t.t.
Gaila, kad naujieji išei

viai, užsimerkę akis. nepai
sydami turimų lietuviškų pa
kaitalų, stveriasi angliškų 
žodžiu, nriseirdami iipm.<------- J--------- --------
lietuviškas galūnes.

Ramojus Vaitys Naujienų 
priede duoda daug lietuviš
kų pakaitalų, bet ka tas gel
bės tiems, kurie yra palinkę 
į svetimybes, darkyti, susin
ti lietuvių kalbą.

Pakruojietis

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

lietuvių tauta kartu žygiavo niuose namuose matyti atvi- 
su nišai.-, ir lietuvių kariai ri langai- bet žmonių nema- 
ir kiti veikėjai ėjo išvien su tyti, niekas nedrįsta prie 
rusais, nes Rusija buvo ir lango rodytis, nes apačioje 
tebėra rusų ir lietuvių ben- vaikšto sargybiniai, ir, jei 
dra tėvynė. Nėr ko čia lietu- kas prie lango pasirodytų, 
viams ožiuotis, sava gimta jie tuoj šautų. Namai prie 
kalba didžiuotis: esą, štai pat sienos tušti, langai už-
tokie žymūs lietuviai-bolše- 
vikai- kaip Putna ir Ubare- 

: vičius ėjo kartu su rusais bol-

mūryti, palikta tik skylės 
sargybiniams stebėti. Šiur
pus vaizdas.

nprtrau sidūrė ir anuodu lietuvių kil- karo mokvkla. Deja, ir karo ^ex’ka’;% iškilo iki geneiolų, Grįžtame į kongieso salę. 
1 3 mės vyrai-Putna ir I bare- metu baustus ar kalintus už buvo v,sa,s "rimais apdova-l Posėdžiai baigiasi 2 vai. po-vyrai—mtna ir 

vičius. Dabar rusifikatoriai politiką į karo mokyklą ne
būtinai nori juos įpiršti Lie
tuvai. kaip ios didvyrius, 
kaip lietuvių tautos geriau-narys — bibliotekos vedėja vaitės, anglų profsąjunginin-

kai sako, kad fabrikų, ku- S11JS eUnus; 
riuos jie matė, patalpos pri-i Ana- apie V. Putną išleis

Jadvyga Budriūtė su drau
gėmis ir dar vienas parapi
jietis.

’Tuo tarpu Nemakščių
kolūkio pirmininkas Kazys’!fenciniai neįsivaiz-
Barkauskas ir apylinkės pi» 
mininkas Vincas Masiulis 
dievagojasi, kad miestelyje 
naminės ir su žiburiu nerasi. 
Matyt, jie įieško jos be ži
burio“.

"Šluota“ Nr. 7.

tus.

Geras patarimas
Ne vien duona žmogus so

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

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

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRIŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

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

noti. Tokiais, esą, gali di-'piet. Mes, pabaltiečiai, pie
tus valgome kartu kongreso 
salės restorane. Viso 9 as
menys. Kalbame mums ben
drais opiaisiais reikalais.

Kitos dienos rytą mes, 
trys lietuviai, važiuojame į

tautadžiuotis ir lietuvių
kartu su rudais.

i O rusifikacijos darbui
se dienose V. Putnos revoliu- nuo^u bolševikų kariai tikę,
cionierium nebūta, kad lie-|nol'sJ,r.h?hn” pa’‘d"nll?u'

šaudyti, bet ne savo praeity

priimdavo.
Tai vis tokie prieštaravi

mai, kurie įrodo, kad jauno a-

mena britu 19-toio amžiaus la net atskira knygelė. Ten,tuviams jis buvo svetima as- 
kapitalizmą. o sanitariniai į-

w nei avsnua Knvgeie. i en tuv uuvv svcuiim . r j i -
daug anie ii viso ko prira- menvbė, ii 1918 m. raudono-"cla ,la vvav? Ilel,1lv,y tau-aerodromą. Kiekvienas gau-

auojami.
"Darbininkų Balsas“

NAUJAUSIOS KNYGOS

syta. Jis karžygys, jis be bai- rios armijos okupaciniame to.s l)en(I, ame sąjūdy kovoje 
mes didvyris, jis šaunus lie-dalinyje, paskirtame Lietu-(,eI. ^avo spaudos atgavimo, 
tuv ių tautos sūnus, jis iš sa-Aą okupuoti, nei V. Putnos. ,lei to-£. spaudoje kada ben- 
vo jaunų dienų revoliucio-,nei Ubarevičiaus nebūta. Jų diadaibiavę, nei kovoję dėl 
nierius, net caro laikais ka- vietoje buvo Morozovai.
lintas. Jis visuose bolševiki
nes revoliucijos karo žygių 
frontuose dalyvavęs, mū
šiams vadovavęs. Tik nuty
lėta, kad šis šaunus bolševi-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais j^as ^ta’’no pavedimu buvo 
$4.00, kietais .... $5.00. (sušaudytas, kaip užsienio 
Tos knygos gaunamos ir šnipas. Net nepasistengiama

Lietuvos išsilaisvinimo 
Gal jais, kaip lietuvių kil- maskolių jungo. Štai kodėl 
mės, raudonosios armijos Putna ir I. barevičius rusų 
vadovybė nepasitikėjo ar ki- norima įpiršti lietuviams, 
tais sumetimais jiedu tada kaip savo tautos didvyrius, 
buvo kitur pasiųsti. ^... visi tie piršliai nelietu-

Bet ne tas reikalas. Nūdie- kilmės. Net senesnės 
niai Lietuvos okupantai de- kart°s lietuviam bolševikam
da visokeriopas pastangas į-

duIt°uvefeŠNr.1,Ui ‘pantavė^ Keleivio a’dminSfradjoj." “ 1™^ kad tokiu jo nebūta, rodyti, kad tiek tolimoje,
Putnos ar Ubarevičiaus pa
vardės yra svetimos.

name skristi kitu lėktuvu. 
Fiimas išskrido J. Glemža. 
Stoviu prie lango laukiama
jame ir žiūriu, kaip jis skuba 

iš! į lėktuvą. Eina greitai, tru
putį palinkęs, bet žvalus, 
niekas netikėtų (kas neži
no), kad jis grūmėsi ir su ca
ro žandarais ir tada buvo 
kalinamas.

Pagaliau atėjo ir mano ei
lė. Atsisveikinęs su iš Belgi
jos atvykusiu P. Juknevi
čium, einu į lėktuvą, netukus



KELETYTS, SO. BOSTON Puslapis penktasNr 20, Gegužės 16, 1962

saulis ėmė dar daugiau do
mėtis Prancūzija.

— Džiūsta minut, Maik.
Jeigu Prancūzijoj buvo taip 
Igražu ir linksma visiems gy
venti. tai kodėl tenai kilo re
voliucija?

— Čia, tėve, klausimas
vietoje. Atsakymas yra toks, nuo sausumos, vandenis su- 
kad linksmą gyvenimą ture- [skirstė vandenynais, sausu- 
jo tiktai aristokratija, turčių imą žemynais, juos tinka-

Laimingoji sala
sau nepriklausomy- 

tą

damas 
bės.

Prancūzai iš karto i

Žygas, ar žigas, Aleksas V... 
buv. fotografas-filmininkas, gy
veno Scantone ir W ilkes Barre,

reikalavimą mažai dėmesio Pa.
Ieškomieji arba apie ži-

>au įėji maloniai pra.-omi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

luomas su karaliumi; 
darbo žmonės ir smulkūs 
miesčionys kentėjo dideli 

j vargą ir neteisę. Todėl 1789

J. KAMINSKAS tekreipė, bet 1948 m. kovo
Kai Dievulis, sukūręs pa- čių, Madagaskare jų visai mėnesį naktį madagasai už- 

sauli, ėmėsi jį tvarkyti, visų nėra ir niekad nebuvo. Afri- puolė apie 200 prancūzų, ku- 
pirma jis atskyrė vandenis kos didieji plėšikai — liūtai, De gyveno išsimėtę atskiro- 

leopardai, arba ramieji mis šeimomis, ir juos žiau- 
drambliai bei gazelės šitoje liausiu būdu išžudė. Asiker- 
saloje nėra žinomi. šydami .prancūzai išžudė a-

* * * pie 10,000 madagasų. Pačių
1507 metais didelė audra madagasų teigimu išžudytų 

nubloškė laivą toli į pietus skaičius buvo daug dides-

bet!mai išskirstė, išdėstė ir kiek
vienam jų paskyrė, kas jame 
ir kaip turės gyventi. Kai

URUGVAJUS

Dievulio buvo baigta viskas nuo jo pa-irinkto kelio, ilgai nis-
metais prispaustieji sukilo/tvarkyti, jam pasiliko ga- klaidžioję? to laivo kapito- i įasidėjusjose derybose
Karalius Louis XVI nusi
gandęs pabėgo, bet buvo su-

Mūsų pareiškimas
1929 metu pradžioje si« i- 

aistų, liberalų ir aplamai do-balas sausumos, permažas, nas Indijos vandenyne ap- iškilo retų • abumų žmogus
kad iš jo vertėtų dar ti at- tiko Europai dar nežinomą i bilibert T.banalia, kaip

gautas ir grąžintas atgal. Jurą žemyną, oet perdidelis oidelę sam. tai ir buvo —a- madagasų va-tas. Suprasda-
R e voliueija apėmė visą kraš-YalaL Taua Dievulis pagal- dagaskaras. Kapitonas susi- mas. kad jų sala dar ilgai
tą. Visa sena tvarka buvo a o jo įr nutarė daryti salą. pažino su sala ii jos gyven-negalės g venti be Prancū- .
sunaikinta. Senoji valdžios’bet jau ypatingą salą, kažką tojais ir patyrė nuostabių zijos paramos, jis derybose J3- ’ ..f: ;
forma, senasis krašto pada-!tarp*salos ir žemyno. ' dalykų. su p;ancūzais laimėjo sava-./'? v,,u
linimas, senieji teismai, se- Tai salai jis skyrė ir ypa- Salos derlingais, bet kiek jai salai ......... ----------------De u VDOfe’ bOCia Ine'
i.oji aimija ir laivynas se- tingą pasauk je vietą ir y, a- (b ūgnais pakraščiais gyveno u šalyj
nieji valstybės santykiai su tingą gyvenimą, gal.oda- menkai fiziniai ir dvasiniai i rancūzijos
bažnyčia, senieji įstatymai mas, kali ji gal būtų tinka- išsivystę žmonės, neatspa- menėj. .. jai vadovavo ir nuo p. lesu

A„• ievos gy- i ūs. Salos v,durys buvo kai- Jos prezidentu buvo is- į nors į ja b,.ovaįk ;
Dievulis nucias. ien klimatas buvo . matas jau minėtas Tsirana- įdedami' istatų libera- 

tą salą paliko ypatingoje sa- puikus. Ten gyvenę žmones na. Kaip ir teko laukti, pir- akinės
griauta. Revoliucija paskel- vo globoje. Jos gyventojai atrodė, lyg jie būtu kitos ra- mieji jį pripažino ir pasvei- N ’-v;Ak; Hiktutin <•« 

pasauliui suki: Laisve, buvo pavadinti madaganais, sės: augaloti, stiprus, suma- kino Sovietai, atsiųsdami jjnįnjęaj
o sala Madagaskaru. nūs, nepriklausomo būdo. dėžę vodkos ir vyno ir pa- ,,askutinio ,>asaulinio ka-

Ta sala yra 1,600 kdomet-Jie atrodę lyg ponų rase'. siulyoarm užmegsti su jais 0 pabaigoje Lietuva Sovie- 
-he kitaip save ir vadino, artimus rysius. Tsiranana uz am's Draugijos va-

- tokią .ta- degtinę padėkojo, o dėl san- (oyvį no®.ė<lama sįsli in_ 
l/n-tumne no ftrLrni ,r/mo7(nmn Į)£lŽHClCJO * - 1

nokratiškai nusista. koių lie
tuviu buvo Įkurta Urugva
jaus Lietuvių Kultūros i.'iao- 
gija, kui ios įstatuose buvo 

i tą organizu
oti

nepriklausomybe ¥ tikybos, soeiannes pa.it- 
;a, kad ji pasilieka Ucs ar politinių pažiūrų skn-

kraštu bendruo- lunĮ°' ,
ilgus metus demokratai

apie žemę, senieji pinigai, 
senasis kalendorius — vie
nu žodžiu, viskas buvo su

ma vieta Adomo ir ievos 
veninio pradžiai.

bė
Brolybė, Lygybė. Monar- 
chistai, vyskupai ir kiti se
nosios tvarkos šalininkai rų ilgumo ir plačiausioje vie 
pradėjo bėgti užsienin ir ieš- toje tui i 575 kilometrus pio- būtent,
koti tenai pagalbos senajam čio. Madagaskaras yra Indi- ką gali gamtos skirtumas pa-tykių užmezgimo 

— Ar žinai, Maiki, kad tu vadinti revoliucijomis, nes režimui ginti. jos vandenyne. Nors ji nėra daryti. neskubėti,
susilaukei ir vėl kritikos? karaliui galvos nukirtimas | —Aš, Maiki, noriu žinoti, toli nuo Afrikos krantų, bet Tolimesnę salos istoriją Bendraudama

Gerai, tėve, aš kritiką dar nėra revoliucija, jeigu kaip karaliui galvą nukirto, ir su Afrika, ii su Azija-In- kūlė Hova ir atėjūnai pran- du su
mėgstu. Jeigu kritika rimta, valstybės santvarka nepasi- kirviu ar šoblę? dija mažai bendravo. Mada-.cūzai. Jau apie 1777 metus daug.
iš jos galima pasimokyti. O keičia. O Anglijoje ji ne- — Ne, tėve, buvo išrasta gaskaras, atrodo, šimtus me- Hovos tarpe iškilo vadas, ži-daugiau laimėti,
jeigu kritikas kritikuoja ne- daug tepasikeitė. Buvo svar- tam tikra mašina, nes buvo tų, gal ir ilgiau, gyveno savo nomas karaliaus Namoina Sala turi gražia

Kova*
ti kovą prieš pavergėją, pa-

... , _ kvietė visus stoti draugijom
_ ... tai 1U . Uuo pasinaudodami, suskato
Prancūzija, sala jau jja kle,.ikalai

laimėjo ir žada dar Toz1o Į)lasi.smetonininkai. Tada 
. < ėjo draugijoje intrigos, pro- 

. . . atejĮi- vokacijos ir kitokios blogy-
Dievulis jai nepasigailėjo , p0 ku,-įo laiko reakcio- 
visokių gėrybių. Jos reikš-pjeriai apsukriais ėjimais 
mę supranta ir Prancūzija, užgrobė vadovybę ir viso-

taip, bet man karūnuota monarchijos gal- — Olrait, Maik. aš lauk- žinomas, pilnas paslapčių, pasirinko tris dėmesio ver-!todėl ją ir globoja. kiais būdais pradėjo spausti
Madagaskaio gyventojai tus vyrus, kuriuos jis per! Joje po paskutiniojo di-senuosius narius pasitraukti, 

šią salą pasiekė paprasčiau- nakti pakėlė i generolus, šie‘džiojo karo įsikūrė ir mūsų gotume Ui nutylėję jei 
Šiomis priemonėmis per-trys vyrai buvo: pabėgėlis IErnestas Galvanauskas, ne- (|abaItiniai vadovai 

van- prancūzas, Jamaikos gyven-kaitą buvęs nepriklausomos
denvnus. Jie čia yra atvykę tojas, nemokėjęs nei skaity-;Lietuvos ministeris

— šiaip ar
visgi saitnaU, kai žmonės va, ir beveik visi oficialūs siu. 
tave kritikuoja. Lankai aka- akui baigiasi prašymu, kad,
(kiniją, mokiniesi visokių Dievas tą galvą saugotų:; 
bzikalogijy ir pridarai tokių ”God save the King!“ Tai! 
misteikų. Nu, pasakyk, į ką Uip, kaip žydų maldose ”A-į
tai padabna? men.“ Nors nuo Viduramžių! Chicagos mokesčių rinki-

IR KATĖS TURIMOKĖTI MOKESNIUS plaukdami didžiausius

Bet man visgi neaišku, pabaigos Anglija padarė mo įstaiga praneša, kad llli 
apie ką tėvas kalbi? daug progreso, bet ši pažan-' nois valstijos generalinis

— Vot tebe raz! Neaišku, ga reiškiasi J---- ------------------- »----------
ir «la- oi! O argi tu neskai- nikoj ir pi 
lei ' Keleivyje“, ką mūsų tyse dar dvelkia senovė. Vai- penkių kačių (ar katinų), 
frenlas Zamžickas rašo? stybė vis dar palaiko bažny- kuriems Mrs. Margaret

— Skaičiau, tėve, bet jis čia ir moka kunigams algas. Montgomery savo tesUmen-
nieko nekritikuoja. Pinigų- saikų, svorių ir matų te užrašė $13,086.

Nu- lai pemkaityk dar sistema tebėra toli atsilikusi- Gen. prokuroro sprendi- 
sykį, o pamatysi, ką jis sa- nuo kitų Europos valstybių, mas y ra toks: Visi penki Ra
ko. Jis stačiai pasako, kad Net Rusija įvedė metrinę tinai (ar katės) turi mokėti 
tu nieko nežinai apie Ang- sistemą,, bet Anglija—ne.!$242.23, bet ne visi lygiai, 
lija. Tai ' ot, kiek tu savo Ji negali pasigirti ir muzikos Senesni katinai moka po ma- 
akiademijoj išmokai. Būtų srity. Ji biznierių tauta. Tie-!žiau, jaunesni moka dau

ginę nebūtų pradėję garbin-
.. , ...... A • -j V11]”1'ti nieko bendro su draugija

. is Malajų-Indonezijos salų ti nei rašvti, ir svieto pereju- ninkas, Klaipėdos Prekybos _

. ir yra su savim atsinešę savo nas skotas. Jie karalių daug instituto rektorius. x( u:
kultūrą, savo Raibą, savo ko išmokė. Jie saloj įveise 

si daugiausia tech-:prokuroras išsprendė galvo- pasakas ir padavimus, savo arklį, supažindino karalių 
e kybo j. Kitose sri-i sūkį, kiek mokesčių imti iš mokėjimą auginti ryžius ir su šaunamaisiais ginklais ir, 

lai- net su patrankomis; suorga-j 
nizavo 15.000 kariuomenę, ' 

per kurios pagalba karalius už-j 
kariavo beveik visą salą.

KONSULAS IEŠKO

Gegeckas,
Vokietijoje;I

Grigalaitis. Pranas, Jono sū- 
inus. iš Kybučiu km.. Tytuvėnų

Alfonsas, )>uvęs

štai "Gintaro“ šokių sam
būriui nuvykus į Braziliją. 
<ultūros Dr-jos vardu buvo 
ižsakvtos mišios, o San Pau
lo kapinėse ant jėzuito VI. 
Mikalausko kapo uždėtas 
vainikas su šitokiu parašu:

' Daug nusipelniusiam U- 
rugvajaus Lietuvių Koloni
jai A. A. T. VI. Mikalauskui 
S. J. dėkinga ULK Draugi
ja.“ (Mūsų Lietuva kovo 
17 d.)

Balys Žuklys
Buvęs pirmasis Dr-jos 

pirmininkas
Mikas Krasinskas,

Buvęs pirmasis sekretorius
Albinas Gumbaragis,

Buvęs Ilgametis sekretorius

Skaityk Stasio Michelso
no parašyta knyga “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.

^GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

statytis ypatingus sau 
vus.

Kaip toli jie turėjo 
vandenyną keliauti, kol 
pasiekė dabartinę savo tėvy- Karalius laisvėn paleido Par- Kelmės vis., Raseinių aps., 
nę, tikrų žinių nėra. Kai ku- buvusius vergus, pasikvietė ir ’° sūnus Jonas; 
rie mokslininkai mano, kad iš Anglijos misionierius pro-! Joku»>auskas. Antanas, Kon- 
gal net 8.0<»'» kilometrų ke-testantus, pradėjo steigti !stantinas ir Stanislovas, ir jų 
liavo, gal ir mažesniais tar- mokyklas ir pats pradėjo įsesuo Konstancija, Jono vaikai; 
pais šokinėdami iš vienos skaityti šv. Raštą. į Jokubauskas, Konstantinas.

ka- Jono sūnus, išvykęs Amerikon 
atkreipė dėmesį į kry- iŠ Viekšnių, žmona Jonuškaitė- 

kaip bausmės prie- jokubauskienė, Ona, Petro duk- 
priemonė jam pa- tė;

tobula mirties baus- Mockus. Jonas ir Mykolas, An- 
vartoti tano sūnūs, iš Barzdžių km., 

dagaskaro vieliniai gyven- nukryžiavimą ir savo kara- Sk audvilės vis.;
tos gyventojais.

.tojai yra įvairiausių tautų ir

Mūsų bičiulis Zamžickas pa- svarstom klausimą, kas dau- kuris dabar yra 72 metų am- 
ra e tik lai, ką jis žino apie S9au nugąsdino Europos ka- žiaus, ir 40'> Švenčiausio
nukirtimą galvos Anglijos ralius ir sukrėtė jų sostus. Sakramento vienuolėms se- . ... .
karaliui, o aš anądien tėvui tai turim pripažinti, kad tai serims, Cornwells Heights. ,asnJ misinvs. Todėl n Ma- 
aiškinau, jog seniau žmonės buvo Didžioji Prancūzų Re- pa. ' dagaskaro prezidentas Phi-

lystėje
Karalius Radama iš savo 

patarėjų pramoko

<ame kažkaskaralių dieviškumą kitaip, j — Na, tai pasakyk, kodėl
Tai kur čia klaida- tėve?

Aš. Maiki, nežinau, bet
jau ji tokia svarbi?

— Visų pirma dėl to- tėve,

VIENYBĖS-VILNIES
SUTARTINĖ

zijatai, 
kita.“

Madagaskare

Navickas. Ksaveras; • 
Radišauskas. Benediktas, bu-

kalbėti vęs Anglijoj;

Zamžickas sako, kad Angli-i kad Viduramžių pabaigoje
jos karaliui galva buvo nu-• Prancūzija buvo bene žy-
kirsta anksčiau, negu pran-!m*ausia valstybė Europoje.
cūzų karaliui. Ji buvo pasiekusi augšto kul-

\š ta gerai žinau, tėve.'tūros laipsnio ir didelės mi *• ” 7 >•. • — 11— • •

Maskvos davatkų "Vilnis“ 
gegužės 4 d. rašo:

Tai kodėl tu man tai
nepasakei?

Todėl, tėve, kad reika
las ru
galva nusirito pirmiau ar

valstybė Europoje.!
"Taigi, moteriškės lei

džiamas ir kitos moteriškės 
litarinės galybės. Ji visiems R edaguojamas laikraštis da- 
imponavo. Jos karalius, ap- ro gražų žingsni pirmyn 
sisupęs vyskupais ir kitais mažos grupės

nes yra 
Savotiška vra il

gam ta. 
loję auga

ne tik žmo- 
kita“.

savo prancūziškai ir angliškai. Jo i šiaulys, Kazimieras. Juozo sū- 
buvo sukurta irįnus. gimęs 1896 m. Tveriu km.; 

malagasų kalba, ĮSkaudvilės vis.. Telšių apskr., 
ginali ir poetiška, .gyveno Pittsburghe;

Kai karalius mirė 1828! Tamulevičius, Martynas, iš 
metais, pasiekęs 53 metų | Rusteikos km., Tamošiaus ir Ro- 
amžiaus, kartu su juo buvo žės sūnus;
>alaidoti jo 12 milžinų Žirgų,! Valinčis, Adomas. Juozo su

los salos jo 12 Londone siūtų karališ-;nus. gyvenęs 51 Draher Avenue,

Iš
(tautininkų)

tas kurio karaliaus turtuoliais’ g5^’eno didžiau-‘laikraščio eina Į visų lietu-
miširito nirmiau ar’si°j prabangoj. Banketams,'™! laikraštį nepartinį, ku--žmonių atminime, istoriniais 
nu. i iu i i<su ar, ..... - - - •——----- »— ----- laikais, gyveno kitur jau iš

nykęs milžr i-kas paukštis 
aepyonis. milžiniškas gužu-

paskiau, o tas, kiek jos nusi- muzikai, šokiams ir dainoms
reikšmės Eu- nesimatė galo. Net Lietuvos|?rne,z^arn'- valio mote-ntimas turėjo ________ ____

ropos istorijai. Todėl aš ir bajorai važiuodavo į Paiy- 
kalbėįau tik apie Prancūzi- palėbauti. Jie mokėsi 
jos karalių. (prancūzu kalbos, rengdavosi

Ar tai tu rokuoji, kad Pa/al prancūziškas madas ir 
prancūzo galva svarbesnė, mėgdavo net savo tarpe kai - 
negu anglo? Ibėtis prancūziškai. Jie šok

inti galva, tėve. gal ir davo prancūziškus šokius— 
ne svarbesnė, ber prancūzų minuetą

nms.
Taip "Vilnis“

"Vienybe“.
Norėtume išgirsti, ka da

bar galvoja visi uolieji pa
dėkų rašytojai su irgi politi- 

. ku generolu Raštikiu prieša- 
kvadrilį—ir korto-Į ky? Jie, atrodo, turėtų da-

Nuosra iu būdu sa- kų uniformų, o jo laidotuvių 
kiiur nematomi pokyliui buvo paskersta 

augalai bei gyviai. Salos 20,000 jaučių.*
vandenyse vra žuvis, kuri,! 
mokslininku žodžiais, kitur Kai 19-jame amžiuje tarp]

Waterbury 28. Conn.;
Vičiūnas. Vilas, Jurgio sūnus.

gimęs 1928 m. Medininkų km.. 
Šimkaičių vis., Raseinių apskr.;

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pctc- 
raitis, 58( puslapiai, kaina 
$7 <M)

rašo ap>ei.

išmirė prieš caug milionų Europos valstybių prasidėjo 
metu. Madagaskare dar!varžybos dėl kolonijų, už 

Madagaskaro salos buvo už- 
kliuvusios Prancūzija ir An
glija. 1885 m. Prancūzija 
paėmė viršų, o po 10 metų, 
pasiuntusi į salą stiprią ka
riuomenę. ji Madagaskarą 
visai užvaldė. Dar porą metų j 
prancūzai leido salą valdyti! 
jokios galios neturinčiai 
karalienei, o vėliau monar
chiją panaikino, ir sala tapo 
Prancūzijos kolonija.

Po antrojo pasaulinio ka
ro. kai kolonijų kraštai pa-!

tis, didelis kaip arklys, še-

didzioji Revoliucija buvo mis lošdavo prancūzišką pre- į bar šaukti valio "Vilniai 
svarbesnė, negu Anglijos ba-,transą. Tokios Įtakos Pran-Į ir siųsti ten taip pat po do- 
jorų peštynės su savo kara- cnz’ja tada turėjo kitoms (]erį. Ar ne?
liais dėl privilegijų. Irtas jų tautoms.. Todėl, kai prasidė-į 
rietenas vargiai galima pa- j° Didžioji Revoliucija, pa-

šis kartus sunkesnis už pa
prastą gužui’, nebemokąs 
sklisti. Jo šiandien nebėra, 
bet vietos gyventoiai dar }>a- 
sakoja. kaip jis būdavo me
džiojamas.

Nors Afriko." krantas tėra 
už 400 kilometrų, bet aug
menija ir gyvūnija čia vra 
visai_____________________ kitokia. Afrikos pa- reikalavo sau laisvės, sukilo

Sveikata visų laimių šaltinis.'kraščio juostoje pilna gyva- 11 Madagaskaras, leikalau-

“Keleivio” 1962 Metų

KALENDORIUS
JAU 1SSIŲSTAS 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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PRIEŠ IR PO VARŽYTYNIŲ zienei pagerbti, nes šio mė- muzikali ir daug valandų gą—žemaituką. Linkiu, kad• - —■ - • 1 I-Į, ? • 1 • 1 » • • Z? 1 ĮTfc I • • * 1 . • 1 •

MOTERŲ SKYRIUS
J. KAMINSKAS

Nudobė arkliavagi
Iš vaiko atsiminimų

-9^Ką aš tamstoms čia papasakosiu, vyko jau labai se
niai. Mūsų Lietuva tuomet tebegyveno senovėn įaugu
siais kaimais, dar nieko negirdėjusiais nei apie bolševiz
mą, nei apie kolchozus, žmonės buvo sočiai pavalgę, pa
doriai apsirengę, kai sekmadienį eidavo į bažnyčią, mer
gaitės nešėsi žolynų puokštes. Dauguma dėvėja savo dar
ko drabužius..

Bet ir tuomet lietuviškas kaimas turėjo savo bėdų. 
ir skaudžiausia jų buvo arkliavagių baimė. Lietuviai mė
go arklius. Kiekvienas kiek pasiturintis ūkininkas iš jo tu- 
n'mų arklių pasirinkdavo geriausią ir jį laikė “išeiginiu,” 
ji labiau už kitus pamylėdamas. Su “išeiginiu” jis važiuo
davo bažnyčion ir šiaip rodėsi žmonėse. O jei kuris susi
laukdavo sunkiai suvaldomo eržilo, kuris pastatytas pa- 
šventorėje, iškasdavo po savim visą duobę, to vardas gar
gėjo jau per visą parapiją.

Bet tokie arkliai reikėjo saugoti. Vagys išvesdavo 
arklius ir iš storomis geležinėmis štabomis užskliaustų bei 
didelėmis spynomis užrakintų arklidžių, bet dažnai ir iš 
lauko. Vogė dažniausiai rusai, caro privaišinti Lietuvoje 
kaip kolonistai į-usintojai ar apgyvendinti po sukilimų iš
vestųjų lietuvių vietose. Visi jie turėjo pelnytą “konokra- 
do”, lietuviškai arkliavagio, vardą.

Kai vyko mano čia aprašomas įvykis, aš buvau gal 
šošerių ai- septvnerių metų vyras. Tai gal ir dėl to man pa
daręs didelį Įspūdi įvykis pasiliko mano atmintyje net iki 
šiai dienai.

Alano tėvelis tuomet buvo jau prasigyvenęs ūkinin
kas, ir mano brolis Jonas eidavo akėti jau trejetu, o kai 
tekdavo joti “naktes.” vesdavo su savim ir penketą.
\ ienas to penketo, dar jaunas kaštanas, buvo “išeiginis.” 
ir tėvui nematant jo lovin dažnai būdavo įberiama avižų.

.Man atmintiną sekmadienio vakarą mūsų gausi šei
ma apsėdo ilgą valgomąjį ir tylomis vakarieniavo, srėb
dami “zaeirką,” tik protarpiais pasakodami, kurie buvo 
bažnyčioje, ką kalbėjo kunigas per pamokslą ir ką girdė
jo Skiemonyse. Brolis Jonas, baigęs valgyti, išėjo ruoštis 
naktigultos. Dėl viso ko, kai neturėjo šaunamojo ginklo, 
su savim paėmė “kuoką”—beržinę iš kelmo laužtą lazdą 
su storu galu. Kietoje jaunuolio rankoje neblogas ginklas.

Buvo mėnesiena, mėnulio sidabrinė šviesa nubėrusi 
laukus, šviesoje ištirpinusi miškų ryškias apybraižas, pa
slaptimi pridengusi kaimo trobesius ir juose pasislėpusį 
kaimo gyvenimą. Mėnulio pilnaties šviesa užliejo dan
gaus skliauto mėlynę, prigesindama ir žvaigždėmis nuber
tą skliautą. Pamiške laukų įdubimai, ganytis paleisti ar
kliai pripildė nakties erdvę paslaptingais, tartum gyvais 
seneliais.

Brolis Jonas, paskirstęs arklius pakrūmiais, kaštanui 
uždėjęs geležinius pančius, susivyniojo kailiniais pa- 
mušton sermėgon ir, jauno miego globiamas, jau ruošėsi 
rūgti. Jau buvo pradėjęs skęsti saldžiose miego bango
se. Tik kažkas pačiam, rodos, įmigime Joną truktelėjo. 
Pravėrė mieguistas akis ir liko kaip galvon trenktas. Mė 
r.ulio šviesoje prie kaštano kojų balavo neaiškus kupstas. 
Kai Įsiklausė, tarpais pasigirdo lyg kad piūklas dilino ge 
leži. Ir Jonas žinojo- kad vagys turėjo piūklus, kuriais ga
lėjo arklių geležinius pančius perplauti.

Vagis, dilgtelėjo Jono galvoje, ir nejaukus šiurpas 
nukrėtė jo visą kūną. Bet jau po akimirgos atsigavęs, laikė 
saujoje kietai suspaustą “kuoką,” o dar po valandėlės 
\ isas kaip sustingęs negirdimu žingsniu artinosi prie klai
kaus kupsto. Juo buvo arčiau, tuo aiškiau iš tamsios krū
vi- niro pritūpusio prie arklio kojų žmogaus pavidalas. 
Joną vėl visą perbėgo lengvas drebulys, paskui virto kaip 
geležinis, ir tik vienos minties pagautas iškėlė “kuoką 
ir ją nuleido taikydamas į vagies galvą. Pasigirdo minkšto 
rūbo sušvelnintas smūgio garsas, ir tupėjusio bevališkai 
susmukęs kūnas nepajudėdamas čia pat pasitiesė. Tik da
bar save atgavęs Jonas, pagavęs visa krūtine oro, riktelėjo 
i tylią bet mėnulio šviesoje skendusią naktį: “Gelbėki 
te, vagis!”

Miškas pagavo riksmą, dusliai ji pakartojo ir aptil 
dytą perdavė artimai apylinkei. Ir vėl viskas nutilo. Kiai 
kiai tykus gulėjo ir nutrenktasis prie kaštano žmogus.

Rytuose auksinio gaisro pirmasis atošvaistas nuo te 
kančios saulės praskiedė ankstyvo ryto tamsą, o pasiruo
šusios tekėti saulės šviesios nematomos bangos jau skriejo 
dangaus erdvėje. Aušo. Ir kai jau gerokai nušvito, prie 
Jono priartėjo kaimynas. Jau dviese pakėlė sudribusį va 
gies kūną ir ji palaikydami pasileido Į kaimą.

Jau gerai išaušus kaimo gatvės vidury gulėjo nejudė 
damas iš miško atgabentasis. Pradėjo rinktis žmonės ir 
pradėjo juo domėtis. Nuo krauju sumirkusiu plaukų slinko 
per barzduotą veidą sukrekėjusio kraujo čiurkšlė ir din 
go už drobiniu marškinių atsegto kaklo.

—Burliokas,— tarė tyliai vienas susirinkusių. Tuo 
tarpu “burliokas” lūpomis žebtelėjo orą—buvo dar gyvas.

—.Sb. b.

! nėšio pradžioje suėjo lygiai 
i metai, kai ji mirė.
Į Velionė buvo didelė spau
dos mėgėja ir jos nuolatinė 
rėmėja. Kai tik įkūrėm Ke
leivy Moterų Skyrių, ji tuoj 
tapo jo bendradarbė. Ji yra 
parašiusi nemažai eilėraščių, 
pasirašydama slapyvardžiu 

1 Eglutė. Kartas nuo karto pa 
rašydavo ir korespondencijų 
'apie Chicagos moterų veik
lą. Iki pat mirties ji buvo 
uoli Keleivio rėmėja ir jo 
išleistų knygų platintoja 

Mudvi su velione dažnai 
viena kitai parašydavom. Ji Į 
labai apgailestavo ir mane

praleidžia prie fortepiono. į ji ir drauge su ja jaunų lietu- 
Bet jojimas ir Merry Legs vaičių karta sėkmingai ko- 
yra jos gyvenimo mylimiausi Votu už Lietuvos išlaisvini- 
dalykai. mą.

Dainos seneliai ir motina Agr. S. L.
gerai kalba lietuviškai. Ji į _________________ _____
pati tėvų kalbą supranta, bet PAVASARIS
kalba sunkokai. Ji sugeba _____
padainuoti keletą lietuviškų j Atėjo laikas, kada tenka 
dainų, kurias išmoko prieš'pagalvoti, kaip savo namų 
kelerius metus su motina ir apH„ka pagražinti, „,,iė| pa. 
seneliais lankydama okupuo- ,arfiaa vfc()ms. k.,lios turite
tą Lietuvą. narna pavėsyje, kur netaip

Daina domisi komunizmo ’ saulės užena. - a_
problemomis ir pavergtos pasO(iinti eoleus ir t)aI.

; , . . . » . tu begonijų, kunos žydes be•I Mes dovanojome jai Ar-!snstojimojki vė,aus
*aoai apgaiiesia\ o ii mane Jonienės knv°a _ „Leave i i • i t
hm-p kai aš nasitrankiau nuo x kol salnos pasiroilvs.; Darė, kai as pautraukiau nuo vour tears m Moskau“. Ji T . ,
Moterų Skyriaus tvarkymo. ‘odžiai d-aitė anie lietuviu Joms žemę prn-engd:įmos, 

chemikalinių 
trąšų, žiūrėkit, kad pakaktu

Palty Richardson dalyvavo "paja valgyno** varžy
bose4 ir pralošė, o už tai susilaukė bausmės — pajum 
i gražu veidą. Tokios varžybos ruošiamos S. Carolina 
universitete ir kitose mokyklose.

SKRISKI, MANO LAIŠKELI

Skriski, mano laiškeli. 
Tolimojon šalelėn,
Neški meilų žodelį,
Guoski brolių širdeles...
Už jūrų, už marelių,
Žemelėj begalinėj,
Lietuvių širdys plaka 
Meile savo tėvynei.
Lietuvių skruostais rieda 
Ilgesio ašarėlės,
Kada, kada Lietuvą 
Regėsime mes vėlei.
Kada laisvi laimingi 
Ten ąžuolų pavėsy 
Minėsime graudingai 
šių dienelių ilgesį? . .

Jurbarko Leonyte

, , . .. godžiai skaitė apie lietuviu ' į , . .
Pne kiekvmos progos ji man tremtinių kančias Sibire, bet nenau<lok,te 
atsiųsdavo gražiausią laiške- nuovargis nugalėjo: ji užmi
ki epėraščio formos. go, padėjus galvą ant minė- 

Tebūnie ramu ilsėtis bu- tos knVg0S. Qa] sapnavo a-
vusiai mūsų maloniai ben-pje pergales su Merry-------------------- -- ---------- -
dradarbei Helenai ir Msiems Į^gg? O mes su Dainos mo- Aukščiausias žemynas vra 
jos viengenčiams, kūne pa- tina E. Šukiene dar ii gai kai- Antarktis (Pietų a-'ij’-alio sritis), 
laidoti jos> aptašytose Chica- bėjomės apie jų vasarvietę Jos aukščio vidurkis n. du su 
gos_ Lietuvių Tautinėse Ka- Lake George, apie jos tėvu puse karto didesni- 1, gu Azijos, 
pinėse. Tenebūniepamirštas sunkįaj kovotą gyvenimą, at- nors Azijoje yra da:--/ aukštu 

, nė vieno jų kapas kapų Puo-vykus j jav, apie neseniai kainų.
Šimo t _ įvykdytą kelionę į Europą iri * * *

M. Michelmniene Lietuvą, apie jų bendras pa-: Visai, amžiais
■ ic-rnvim. stangas, kad Dama būtų lie-
LIETU VAITE— tuvaitė.

drėgmės.
D. R. S.

RAITININKE Linkime, kad Kalėdų Se-
savo gimtąja kaltei ir visados 
rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, to-

__ u- • o - ne^s padovanotų mielajai ^Hllinti ir gražinti.
Darbininko nr. 16 b- Dainai tikrą greitakojį žir- liuksą

spausdintas straipsnelis ”Su 
kumelaite į Floridą“ paskati
no susidomėti pirmąja lietu
vaite amazone — Daina šu
kyte ir jos pony veislės ark
liuku, vadinamu Meny 
Legs—Laimingos kojos. (A- 
mazonė — graikų pasakų 
motelis raitininke).

Dainos nuolatinė gyvena
moji vieta yra Lake George, 
N.Y. Ten jos seneliai Slyvi-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

P. S. Eilėraštis atsiustas i tenkiją pasitraukusios iie-
lUV aiteS tvui-lrn norizdami cavn duL_

, .uirrv j m v c nu z s i z ▼ v

ELENA AMBROSE
~ ~ terš E. Šukienės (Shukis).

Ir uolūs laisvo kapinyno stei- Vasara jie gyvena Lake Ge-
gėjai, orge, o žiemoti atvyksta i 

<ad Jūs nebijoiot juodųjų jėgų... iHollywood, Floridą/
Ir drąsiai kovojot už laisv, visų. Daina Wrj j?i

l Papuošim vainikais gražiausių
gėlių

Kapus Įsteigėjų laksvų kapinių;
Nuliūdę pagerbsim veikėjus 

didžius
Ir tęsim pradėtus jų darbus 

kilnius.
Helena Ambrose

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuvių istoriis;. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkš-tais
viršais ............................................................ $4.00
kaina ...................................... $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEIT). K. Žuko j 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai 
na ...................................... $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus'- 
sūnaus Kinro Sielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl.. kaina.___ SC.Ofi

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslsriai 
Kaina ............................................................ 50.00

DEMOKRATINIO SOČI A I I ZMO 
PRADAI. Populiari ir nandinra 
knyea šių dienų k'ausiniam* su
prasti. Kama ........................................... 50c.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip I.-etuva kėlėsi 
iš mietro. periansia dovana kiek
viena prot-a, gražiais kietai* vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P Abelkie 
istorini- romaną* iš .. ii':': krik
što laiku, kieti apdarai ... 5<i

ŽEME DEGA, J Savi- ko karo metų
11939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .

tEMfi DEGA. I Savi,
troji dalis. 414 psi k

KQD£L AS NETIKIU I DIEVĄ?
Atvira ųaeaseaū, įd m a u nen- 
tai. Kaina .......................................... 20 <’nt.

54.5C

o užrašų in- 
ina . . ?4 50

prisirišima prie arklių ir jo- pasaulio l • • vr r-1 r. , - J paruošė A nu'jimo. Kalėdų Senelis, paty 
ręs tą jos slaptą norą, 1957 
m. atnešė jai 6 mėn. pony 
kumelaitę. Dainai tuomet 
ėjo septinti metai. Nuo 1958 
m. Daina pradėjo sėkmingai 
dalyvauti įvairiose arklių 
lenktynėse. Praėjusią žie
mą Daina dalyvavo kelioli-

i-fSimuti*. dau*ry- 
bė žinių lietuvių i- anpių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ................................... $0.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredaeavo Joną- Ba
lys. 472 daino* su jraidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 pusi. kaina ................................ $5.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 

Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinti- 
Amerikos lietuviams, 144 pir !a 
pių. Kaina ................................................ $1.0*

MARLBOROUGH'S I.ITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. re
tas vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis antiškai kalbančiam. 14 i 
psl., kaina .......................... $1.25

NEMUNO SUNŪS. Andriau* Value 
ko romanas iš 1985 metų Suvalki 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dalis 
pal. Kaina.................................... $2.00.

SOCIALIZMO TEORI.' » Trum,: i ir 
aiškiai parade, **•,• I tesi vi im>- 
men-'-s *antvarka ir ko-i-i ji dar 
keisis. Kaina ................................. 25 <T.

NEG’-IZT! 
liškio m* i*tri*- ?.* ae n 
Kami einant prie --aln 
lietuviu bėgo i Va ar,

M K ati- 
as. kaip 
. sta učiai 
nno ra

Šitas eilėraštis buvo para
šytas prieš kelerius metus, . . „ .. .,
tet nebuvo išspausdintas. ,k?J« Floridos ark ių lenkty- 
Dabar jis spausdinamas ne'n*sc- P°ny kumelaitės 

MIRUSIEMS PRISIMINTI vien tiems, kurie ilsisi Chi-kojos pietuose buvo lydimos
--------  ! agos Lietuvių Tautinėse Ka- sėk.Inės., k»’P ir

Jarbė Jums veikėjai, laisvužės pinėse, priminti, bet kartu ir ^ureje. Tai iš -tikrųjų jra 
gynėjai ju autorei Helenai Ambro- Merry Legs.

________________________ | Dainos Šukytės piūtis Flo-
Tuo pačiu metu susirinkusių kaimiečių būrin nervin- ,1’’^^ yra gausi. Ji ir jos Mer

gai verždamasi prasistūmė mūsų galulaukėje trobelėje gy- iNEMUN0 sfrNCS- Andriau* vai i« - 
venusio Jefimovo žmona, ir, pnpuolusi pne zemeje gule- ..J Huntor DivMon Flori-
jusio, isteriškai kartojo:

—N i k i t a, nesakyk Nikita, nesakyk, kad tave 
jie ir užmuštų, 
bematant iš minios išnyko.

Jefimovo žmona pritrenktąjį Nikitą stengėsi dar pa
veikti jam kritišku momentu, kad neišduotų kitų savo pro
fesijos sėbru. Pavyzdingas solidarumas.

Kažkas iš būrio tiek smarkiai rusę kumštelėjo, kad ji
Kaimo dešimtininkas apie įvykį tuojau pranešė Kur

klių uredninkui. Po valandos uredninkas jau buvo kaime. 
Panašus įvykis jam jau seniai buvo įprastas dalykas, ir 
jis jo visai nejaudino. Be apklausinėjimo, kas čia ir kaip 
Įvyko, buvo pareikalautas iš kaimo vežimas, j jį paguldy
tas vos gyvas pagautasis išgabenti į Kurklius.

Buvau įvykio dalyvis, kad ir neaktyvus, iki pat galo. 
Sukruvinto burlioko vaizdas mane nukrėtė šiurpu. Ir kai 
uredninko lydimas burliokas išnyko už kelio pasūkio 
kaimo gale, atsimenu, kaip visa krūtine atsidusau. Žiū
rėjau į įvykį vaiko akimis ir viską vertinau vaiko protu. 
Kai viskas pas mus aprimo, pajutau ir aš, kad lyg kažkas 
atslūgo ir manyje. Su uredninku ir burlioku tartum kokia 
“bėda” išvažiavo iš mūsų kaimo.

Po kelių dienų burliokas mirė, bet policija bylos Jo
nui neiškėlė—ir caro valdžia nenorėjo dėtis arkliavagių 
gynėja. O išsaugotasis kaštanas, linksmo būdo arklys, dar 

į dvidešimts metų vežiojo mus j bažnyčią, mane jau stu
dentą.

king Hunter Division Flori
da Sunshine Circuit Cham- 
pionchip 1962. Už tai kovo 
31 d. George Washington 
Hotel, Palm Beach, Fla., jai 
buvo įteiktas sidabrinis tro
fėjus ir kaspinas.

Jos automobilis pilnas į- 
vairių spalvų kaspinų, įurie 
jai suteikti už laimi Jmus 
arklių lenktynėse.

Tie laimėjimai neabejoti
nai yra bendro tobulai vei
kiančio vieneto, kurio sudė
tiniai nariai yra Merry Legs, 
Daina ir jos motina Eilėn 
Šukienė, išdava. Pastaroji 
yra Dainos menadžeris, jos 
iportinių varžybų planuoto
jas ir, galop, Dainos ir Lai
mingų kojų globėja.

Daina yra visai nepanaši 
į pasakiškas amazones. Ji 
yra kukli mėlynakė su ligo
nis kasomis lietuvaitė. Ji vi
sai nepaliesta vadinamojo 
nodemizmo. Nedažo pirštų 
nagų. lūpų, negarbiniuoja 
plaukų. Turi daug talentų: 
gerai šoka, gerai dainuoja,

ko romano antroji dalis, 42« n i»- 
lapiai. Kaina.......................... $4 00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų Dlėtojimos* pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ...................

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETE 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika 
Labai daug informacijų, 90 psl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI no. 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psl., geras popierius 

..................................... »10.0f
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

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

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

MILŽINO PAUNKSMfi. Balio Sruo 
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl. didelio formato, gera popie tu, kaina.....................................$2.50

ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis 

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

sų ‘vaduoteĮų’, ».'!!> p-1. Kai- n $5 t'O

SIAURUOJU TAREI 'U. K B. 
Kriaučiūno at-Įmini n .i T* I ietu
vos ir iš Amerč • * rietuvių gyvų- 
nimo. 17S p*l.. kaina ..... $2.it0

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu.180 psl. Kaina .. $2 00

MAŽOJI T.IETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas I l ingi*. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 325 psl.. 
kaina ............................................................. $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dali* po 
$2, ara visos. 3 da'.vs................ $«‘.,00

NAUJA VALGIŲ KN YGA, parašė 
M. Michel sonienė. 250 Įvairių iiet'i. 
viškų ir kitų tautų valgių receptų.
132 puslapiai, kaina.................... $1.25

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iŠ Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ................ $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būt: ir kų apie tai sa
ko mokslas ? Kaina ................ 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū_ 
nas. Kaina........................................... 2:» Cnt.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STA .EINA S. arba ka.p
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

DfiL LAISVOS LIETUVOS, l ietu- 
vos socialiemokra-ų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina .......................................... 25 Cnt

LIETUVOS SOČIAI DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGR AMINES GAI. 
RfiS, 32 psl., kaina.............  25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl inc-.iose nė
ra vienvbes. BO psl.. kaina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garriu.-ios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveik-lu, 12s puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct

Užsakymus ir pinigu* prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. BroadWay ------ :------ So. Boston 27, Mum.
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laisvių išsaugojimas. Įtybių. Lietuviai katalikai irgi
Jei kas to nesupranta, tas ne-‘yra nuveikę di leli darbą toje

----------- Įgali vadintis nei socialistu, nei srityje. Be vysk. Giedraičio pa-
jdėję net apie 17 bilionų dole- demokratu. stangų, non u mentalini darbą

_____ Irių kapitalų, bet ar dėl to V.! J. K. Treinis-Treina vičius atliko arkiv. J. Skvireckas, kuris
16 Nr. V. šešelgis šešelgis jaučiasi Amerikos kapi-iNew York. N. Y. ‘ išvertė visa šv. Raštą. Vertimo

SKAITYTOJŲ BALSAI VIETINĖS ŽINIOS

V. šešelgio klaidos Gražiai pagerbė motinas

“Keleivio’ 
iš Kanados rašo apie Kubą ir nu
klysta net į Venecuela ir dar

'kaita graži.
jis pasirodė atskiiais didžiu-

---------- -liais tomais ir iki šiol dar nebu-
Skaičiau šešelgio pasisakymą vo išleistas viena praktinio for-

talistų vergu?
Netiesa, kad JAV pradėjo ieš- 

kur. Nuklysta ir dėl pačios Ku-'.koti priekabių prie Kubos, kaip Į 
tos kelio aiškinimo. įsako V. šešelgis. Pats Castro ža-’

V. šešelgis ‘•pateisina,“ kad dėjo už nusavintus Amerikos ka_1 dėl Kubos. Norėčiau paklausti mato 
Kubos barzduočiai neleidžia Ku
bos žmonėms laisvai išsirinkti 
savo krašto valdžios. Girdi, Ku- j

Kodėl jie bėga?

knyga, jis-visas daugu-
pitalistų turtus atlyginti, bet jį. kodėl iš Kubos žmonės galva- mui liko neprieinamas. Nors ar- 
“neprisirengė.” žinoma, tose są--trukčiais bėga? Per Miami jau kiv. Skvirecko vertimas yra la- 
lygose naujų kapitalų dėjimas i atbėgo i Ameriką virš 60 tūk- bai didelis Įnašas į lietuvių tau- 

valdovai davė žmonėms gin- Kubos ūki sustojo ir Castro ra-Įstančių Kubos žmęnių. žiūrint į tos gyvenimą, jis, kaip ir kiek- 
Maskvoje ir Pe- juos neatrodo, kad jie būtų kaž- vienas moksliais darbas, nėra

šiemet Motinos dienos 
klasiška. Kadangi proga to darbo ėmėsi Bosto

no Moterų Klubas, kuriam 
šiuo metu vadovauja ne taip 
jau seniai iš Australijos atsi
kėlusi Paulina Kalvaitienė.

bos
kius, kurie yra geresni už bal
savimo teisę. . . Keistas sampro
tavimas. Kodėl Castro bijo rin
kimų. laisvų rinkimų? Ar jis 
mano, kad Kubos žmonės už jį 
nebalsuos? Jei taip. tai kokia

do “geradėjų’ 
kine. bet tos 
galas.

žodis dėl Venecuelos. V. še
šelgis kartoja komunistų prasi-

Susirinko pilna L. Piliečių 
Dr-jos salė. Kadangi progra
moje aktingai dalyvavo 
daug vaikų, tai ir publikos 
didžiumą sudarė jų tėvai. 
Už garbės stalo buvo suso-istorijos dar ne- kokie riebūs kapitalistai, bet baigtinio nobūd..io. Vertėjas va

jie bėga nuo barzduoto melagio, dovaujasi . niniu Vulgatos dintos ne jaunesnės kaip 70 
kurs žadėjo demokratiją ir re- tekstu ir tik > -nentaruose jį metų motinos, kuriu buvo

ri staiga turėjo pakeisti koją 
nusilaužusią Eglutę Subat- 
kevičiūtę. šitam uždaviniui 
pasiruošti tebuvo vos kelios 
valandos laiko. Tačiau ga
biai mergaitei ir gerai moky
tojai jo užteko. Be šios po
ros, turėjo progos atskirai 
eilėraščiais gražiai pasiro
dyti Birutė Adomavičiūtė ir 
Daiva Izbickaitė.

Pabaigai visi vaikai susi
rinko i sceną, čia jie iš ren
gėjų gavo po mažą gėlių 
puokštelę, kurią kiekvienas 
Įteikė savo mamytei. Tokio-

P. Ramanauskas dar 
ligoninėje

Pranas Raman - Rama
nauskas dar tebėra Ponds- 
ville ligoninėje Walpole, 
Mass. Prieš pustrečios sa
vaitės jam ten pavaryta 
sunki operacija; ji gerai pa
vyko, bet ligonis dar kurį 
laiką turės ligoninėj pagulė
ti. Linkime, kad tas laikas 
būtų trumpas.

Vedybos
Pusamžis vyras vedybų tikslu nori 

susipažinti su mergina arba našle. 
Tuitas nesvarbu. I šią šalį atvykau 
prieš antrą pasaulini karą. Rašykite:

428 E. No. Garfield Avė. 
Monterey Par!.. Calif. <23formas, o davė diktatūrą ir sau- dažnai palygina su graikų ir heb- pakviesta 35, bet atvvko 16. puokštelėmis buvo ap-

jų tekstais, kur tie žymiai! f Gaila, su iomis susirinku-1 dovanotos ir garbės \ies»nio-valę. Tegu V. šešelgis su tais at- rajų
Mūsų dienomis 

mokslininkai 
rėžtis, nuo Vul

gatos i originalinių kalbų teks-

manymus, kad Venecuela yra
teise jis valdo Kubą? Ar tik to-‘-svetimu kapitalistų pavergta ir bėgėliais pakalbėtų, jis suprastų, skiriasi 
dėl, kad turi ginklų ir apginkla-į kad jos prezidentas yra tik ka- Įkokias glupstvas jis “Keleivy- Somos katansų 
vo iavo šalininkus? Argi ginklai įpitalistų tarnas. Tai yra šlyk-|Je paraše. rodo tendenciją •

■ tGaila, su jomis susirinku 
šieji nebuvo supažindinti, 
paskelbiant jų pavardes).

gali viską pateisinti? O juk pats jštus komunistų melas ir V. Še-- J. S.
('astro žadėjo, kad po poros me- šelgis visai be reikalo tuos pra-;Miami. Fla. 
tų jis leis Kubos žmonėms lais- simanymus kartoja. Venecueloje,
■ uose rinkimuose pasirinkti sau >'ra pažangi demokratiška vy-Į 
tokia valdžią, kokios jie norės, riausybė. kuri vykdo socialines1 
žadėjo, bet apgavo. Vietoj rinki- reformas ir iki šiol išlaikė kraš- 
mi apginklavo savo šalininkus te ir demokratines laisves ir pra- 
ir dabar sėdi Kubos liaudžiai ant vedė ir vis dar vykdo įvairias re- 
sprando taip pat, kaip sėdėjo ir formas. Kad tokių vyriausybių 
Batistą. Juk ir Batistą valdė su Lotynų Amerikoje būtų dau- 
savo ginkluotais šalininkais ir giau * Deja. jų nedaug tėra. Bet 
laisvų rinkimų nepripažino! į komunistai prieš Veneuelos vy- zmoniŲ 

V. šešelgis klysta, kai kalba riausybę nesigaili purvo ir me-

Viskas jam susimaišė

mis pakviestos motinos. 
Minėjimo pirmajai daliai

Minėjimą pradėjo P. Kai- vadovavo P. Kalvaitienė, o 
antrajai - ’ ‘
kaitė, programos vyksmą 

pranešinėdama net sąmo-
i vaitienė trumpu žodžiu. Su 

tus ir jau kai kuriomis kalbo- sikaupimo minute pagerbus 
mts yra išleidi eilę vertimų, ne. visas mirusias lietuves moti-
besekančių v k-ata. Tai rodo, nas, paskaita skaitė kun. S. į Jangai eiliuotu žodžiu, 
kad vertimo srityje ir katalikų Yla. i Vėliau visi minėjimo da-
mokslininkai siekia vis didesnio Menine dali atliko vaikai. į 1''iai vaišinosi katute.

\. še. tikslumo ir < jektyvumo. Rei- Skautai ir Lituanistinės mo- Gražiai bu\o paminėta 
ačiū už tai

Gerb. redakcija!
Jūsų korespondentui

šelgiui. atrodo, viskas susimai- kia laukti, kad busimieji kata- kykfos mokiniai- mokytojos ‘Motinos diena 
šė. Jis Šautuvo nebeatskiria nuo nkų teologai, sekdami savo baž-! Dalios Vakauzaitės vado-Į nau->aJai ^Iote,"4 Klubo va- 

nvčios pažanga, jaus reikalą per-j vaujami, padainavo, Birutė dovybei. Ž-is
diktatūros kartuvių. O Kubos žiūrėti arkiv. Sk\jrecko vert imą. I Vaičjurgvtė, gabi deklamuO-

niekas neklausia. Esu Kad revizija b is reikalinga, pa-- toja. pasakė eilėraštį. Tada
senas unijistai ir su paipiktini- rodys jo palyginimas su naujuo-

apie “šimtmečiais“ sukrautą lų, kad tik ją kaip nors daugiau mu s*ta‘^u’ kaip Kuboje nusi- ju vertimu, vpač su Senojo Tes- 
Kubos žmonių turtą, kurį Ame. įapjuodintų. Maža garbė V. še- pe’nę un*JM darbuotojai vra per- tamento dalimis. Be to. naujasis 
rikos kapitalistai kokiu tai būdu šelgiui kartoti bolševikų me_ sekinami, o prie diktatoriaus vertimas bu.-
pasigavę.. „ , Apie “šimtmečius” ge- lūs ir šmeižtus. Venecuelos yy? Batistos buvę valdiškų ir bolše- tiems mūsų mokslininkams, kū
riau nekalbėti, nes Kuba dar tik'riausybė jau atsilaikė prieš ke_ 'lojančių unijų “vadai” dabar rie kada nors vėl imsis šito mil- 
1K98 metais pasidarė nepriklau- liūs fašistinių karininkų ir ko- ?au. barzdas užsiaugino ir de- žiniško darbo.

pasirodė Onos Ivaškięnės 
"pulkas“. Jų vadė savo 
"vaiskui“ kiekvieną kartą 

nemaža paspirtis' vis kokį nors naują uždavinį

soma. o Amerikos kapitalistų munistinių diktatūros šalininkų į dasi dedeli revoliucionieriai. O Į Vertimas padarytas iš origina. 
idėti pinigai į Kubos ūkį Kubos sąmokslus ir tik reikia linkėt. ir jūsų korespondentas jaukių kalbu. n« Klojantis pačiais 
žmonių gyvenimo tikrai nepa- kad ji ir ateityje atsilaikytų, nes nust°j° skustis... Jei ne, tai naujausiais Bi’Uijos tyrinėjimo 
blogino. .Juk ir Kanadoje JAV nuo to pareis ir socialinių refor-^a'^a" ta Padaryti. _ rezultatais ir komentarais. Ver-
l apitalistai ir taupytojai yra su- mų vykdymas ir demokratinių' Vincentas Klause Įtėjas stengiasi ne tik tiksliai
____________ __ ___________ .Chicago. III. perduoti originalo minti, bet ir

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA
Lietuvio Išeiviifl Ampri Vnip
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Parašė STASYS MICHELSONAS

REIKALINGAS BARO VEhfJAS
Reikalingais Klubo baro vedėjas. 

Pageidaujama vyras su žmona. !.a- 
Laima Kataus— 'a* eelas atlyginimas, nuolatinis <lar- i bas.

Rašykite laišką, suteikdami apie 
avė platesnių informacijų šiuo adre

su:
D. I.. K. Vytauto Club 
W. Pes likas 
447 Central Street 
I.oueil, Mass. (21

xeooooue<woocoooscosc>x< 
Sv. Raito Tyrinėtojų 

SKELBIMAS

Nauja šeima

Gegužės 12 d. Algimantas

—
j PAŽADAI YRA. KAD VISA ŽMO

NIJA SUGRĮŠ prie TOBULUMO
i IR GALĖS GYVENTI AMŽIN AI
dangiškus naujus sutvėrimus, pana
šius į savo Viešpatį.

Bet tasai pažadėjimas visai nelie-
Gripžė - lnrmelevičiiKS susi- fia žmonG*- žmonijai arba pasauliui jlieze •lUlgeieV ltlUS SUSI n,.ra duota jokių dangiškų pažadėjl-
tuokė su Marija Sickenber-. b g«« *“‘P ,r gimdytojams a«i«» .. it . - - ii-i_ 1 mui ir Jievai.gaite. V estuvims pokylis bu- j Evangei ijos skelbimo gadvnei pasi- 
vo Tautinės Sąjungos na-1 a«;»7s at<-o : jimas ir Dievo Karalystes įkūrimas,. . muose. Jame dalyvavo apie į h. kurio prasideda visų dalykų at-

Žia Šokio, dainos ir žodžio -^rripni, vadovavo iau "aJ-’i"l"1« laikai, apie kuriuos Dievas. T . I’.nF d. menu, vauovavo jau- buvo kalbėjęs visų šventųjų pranašupynę — Pavasaris. Joje ypač nojo svainis inž_ A Treinys. tan,.

-?a:i *«!»» ">«nesį jaunieji pra.;
visokeriopai laiminti žmonijos nuo
lankiuosius, kurie jieško ramybės, tei
sybes ir meilės link Dievo ir artimo. 
Vi« nas tokių brangių pažadėjimų, lie- 

Dangus yra pažadėtas tik "mažam 
būreliui.” "pašauktųjų, išrinktųjų ir 
ištikimųjų.” kurie dabar seka Jė
zaus pėdomis ir pasilieka išlik imi 
iki mirties. Bet jie nenuėjo i dangų

duoda. Ir šį kaitą vaikai ne 
tik pašoko, bet ir atliko gra-

rius Subatkevičius ir mažytė ieįs Vokietijoje, kur gyve
5 metų Daiva Kleinaitė. ku na jaunosios tėvai.

J. Strigūnas vedė
jo stilių, kaip tai ryšku Psal- 

N Al JASIS ŠVENTOJO RAŠTO muose. Senovinė hebrajų poezi- 
\ ERTIMAS ja ir lietuvių kalboje įgauna

-------- skambią, poetiškij, vietomis ga-. qi a
Pagaliau pasirodė seniai lauk- ijnga forma. Darbas

ALT Raeine, Wisc.. skyrius ______
įer M. Tamulėną $235; Į žinomas So. Bostono re-

VVashington, D. C., lietuviai storano-užeigos savininkas į tuojau ^ mirties*'b^t' tun^o'laukti
per B. Paramską $183;

pasižymi dkoni $100;
P P. Rai

James Strigūnas susituokė ą.ntro y ,esPaUe? Jėzaus Kristaus ate-
ne; it-r iv is nrnigrn a- ------

įto šventojo Rašto naujojo verti-dideliu kruopštumu: atidžiai,
m i • i k t-♦ • cio mo pirmoji dalis: Naujasis Tęs- vildenamas kiekvienas žodis, at-i i rundeika S31-Tokios knvsros pas mus dar nebuvo. Ji tun ol2 pus- «n palmėmis Visn< •- , • . • - . , or. vi. juooencą ».ji,, . . . ’.f. 1 . . _ ........... . . ldmentas su rsaimemis. visas sizvelgiant i naujai atrastas zo- Poteriu r o- Fin

lapių, gausiai iliustruota ir apima musų išeiviją visoj šv. Raštas, apimąs Senąjį ir <jžiu

Portland. Oregon, lietuviai per
k 

, *•St. Petersburg, Fla.. Amerikos * 
iv idiomatinius Lįetuvių Klubas per A. Paleckį J 

$25* ■išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos po 3-4 metų. Naujasis Testamen- Vertėjas, žinoma, nepre- SLA 126 kuopa per A. Sodai
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje tas su Psalmais išspausdintas tenduoja j iosuiumą ir tikisi, tį $10;
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi Nevv Britų ir Užsieniu Bibhjų Drau- na.jj? ,aj( ą Iei(iž;ant, J? patobu-T iš viso organizacijos surinko * 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.* ^jos lėšomis. Jo pirmosios lai- jinti visokiu atveju vertimas $2.510.07. *

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū- dos ’^JO Naujasis yra vertjn?ra (jOvana lietu.
. '....................... . . , , , vertimas atliktas kun. A. Jure-ronns 3 menesius, ir įsupę Amer>koje rado ne aukso kal-i . i >, . -- . . ir i . no. musu jauno mokslininko,

r us, bet sunkų vargą. Kai kūne jų is Nevv Yorko pėsti ėjo jHarvardo Universiteto dokt<^
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios į ranto kuris šiuo metu 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku-j versti likusiąja Senojo Testa- 
į ios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti mento dalį. Vertimas atliekamas, 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- bendradarbiaujant visų Ameri- tauta Dievo 
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis kos lietuvių evangelikų bažny 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- čiu atstovams dvasininkams.

reikšme
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad Naująjį Testamentą, pasirodys posakiu*, budingus semitu kal-

Uavieniai asmenvs

terio.
+ ■> +TT TTTTT +

jfvr mBiiTT mo mn’ »
Bibliia visai neskelbia, kad žmoeus 

no mirties nueina į daniru. Ji kalba 
kaip tik priešinga ir sako. kod po 

, mirties žmojrus pavirsta dulkėm] . vi- 
, sai išnyksta. Vienintelė jo išcelbėji- 

mo viltis yra prikėlimas iš numiru- 
• iu. kurs. pa<ak Biblija, yra vienin- 

■ telis kelias į būsimaj: gyvenimą. 
Iiiančių žmog-aus busimąjį jryvenima. 
via toks: “štai sš uždenjr-iu jų žaiz
da ir tieksiu sveikatos, palydysiu 
juos ir atidengsiu iiems ju prašomą
ją ramybę ir tiesą." (Jer. 33:6.)

Bet pastebėkite, kad bu< reikalin
gas ti' ras nažinimns tiesos ir laikv- 

; masis ramybės; kitaip sakant, vyk
dymas Dievo įsakymu. Kurie bus pa
klusnūs Viešpačiui, tiems ’>us suteik
ta nevien sveikata ir stiprumas. l>et 
ir amžinasis gyvenimas, kuris yra 
hranjri Dievo dovana.

(Bu« daugiau)
Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tik. 'imo 
klausiuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

L. B. S. A 212 E. 3rd Street 
SPRING VALLEY. II.L.

SIŲSKITE PINIGUS 
į I U S S R per 
* GRAMERCY—Dept H 

711 Broad St-. patalpa 925 
NEWARK. N. J.

N Y Telefonas MU 9-0598 
Specialistai nuo 1947 

Turi Banku Departamento 
leidimą ir apsidraudę

BONDYTI sumoj $20.000 
Prašykit smulkių 

Informaciją.

s-

vių tautai. Taip Biblijos srityje
mūsų tauta pagaliau atsistoja' Kun.-I. A. Starkus $25 ir kun.
.nt vienos plotmės su anglosak- F. Bartkus $10. 

sų tautomis. Be to. vertimo im-Į Iš viso pavieniai asmenys — 
tąsi su malda, giliu tikėjimu ir $35. Iš viso per balandžio mėne- 
negęstanėia viltimi, kad mūsų sį gauta aukų $2,545.07. ■£

malonei leidžiant. Asmenys ir organizacijos, ku-i“ 
kartą galės išsilaisvinti iš totą- rie dar nėra Lietuvos laisvini-, 
litarinės valstybės pančių ir nui aukoję arba dar nėra atsiun-J DĖMESIO LIETUVIAMS

tvnės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš- Naujasis vertimas turi didelę laisvai praktikuoti savo krikš- tę surinktų aukų ALT Centrui.
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės. jistorinę reikšmę lietuvių tautos čionybe.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai i krikščionijai. Jis turi tikslą tar- Naująjį Testamentą su Psal-
aukoįo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus nauti ne tik protestantams bet rd]j,r., t sakyti šituo ad- 

c o r visiems lietuviams be išimties. resu: American Bihle Societv, 
Vertimas yra objektyvaus moks- 430 ParR Avenue 22 N y 
linio pobūdžio: juo stengiamasi arba ppr V]>fįri, s lietuvhj kny_ 
tiksliai ir suprantamai perduoti Raina <1.75.

V. K.

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- i Biblijos originalinių raštų, para- 
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- šytų hebrajų ir graikų kalbomis. • 
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms. prasmę ir. kiek galima, jų stilių.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- vertimo nepridėta jokių ko- 
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00. mentarų, išskyrus tekstinių va-'

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: riantų pastabas, kaip kad daro-
KELE1VIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

ma naujausiuose tos rūšies 
moksliniuose darbuose. Tuo bū-

Al hOS ALIO GEN I KUI

AI.T Centrui atsiųsta aukų: 

Organizacijų

įprašomi jas siųsti:
Lithuanian American Coun- 
cil. Ine.
1739 So. Halsted Street 
Chicago 8. Illinois

Dr. P. Grigaitis. 
ALT Sekretorius

CLEVELAND, DH1O

Knyga ka lik 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 
vra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir ju 
ilgumą. Kas ta knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybe. Knyga apdarvta'drobės viršeliais. Kaina tik $1.

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

I .. K. S. A. 212 E. 3rd St.. Spring Valley, III.
Ooo^aooooooooooooooottooooooooooeooooooooooooooc

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

* Biznio kortoHų
* Spausdintų vokų
* Laiškams antgalviu
* Programų ar plakatų
* Bet kokiai pramogai biletų
* Draugijoms įstatų ar blankų

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

-KELEIVIS"
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

i

ALT Brockton skvrius per
f du vertimas pasidaro priimtinas K> j„r?e;į,-in;, $1.001.36; 

visų kofesijų lietuviams, norin- ALT Xev. Haven ConTU sky. 
tiems giliau Įsigauti į senovinių o x(,rk,-inaįtę $330!
šventraščio šaltinių mintį ir ALT Melrose Park. III., skv- 
dvasią. pj,,,, ą Jarienę $284.71;

Tiesa, tai ne pirmutinis Bibli-j ALT Ansonin. Conn.. skyrius 
jos vertimas į lietuvių kalbą. per q Savick į i'e $260;
Prieš kelis šimtus metų Prūsų
Jono Bretkūno vertimu, padarė 
šv. Raštą prieinamą lietuviams 
evangelikams. Jis buvo kelis 
kartus taisytas, ir jo pasirodė 
daug laidų. Anais laikais jis 
atliko savo uždavinį, nors. šių 
dienų reikalavimais matuojant, 
nepasižymi nei kalbos dailumu.

Bendruomenės Tarybos 
posėdžiai

Birželio 2-3 dienomis čia 
usirinks posėdžių JAV Lie- 
uvių Bendruomenės Taryba.

Pakalbinkime draugus, kai
mynu* ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

nei tikslumu. Mūsų naujajai kar
tai jis nesuprantamas ir jos ne-1 
mėgiamas dėl daugybės sveti
mybių ir tarminių kailbos ypa-

COSMOS TRAVEL BUREAU
nONIIKIIS KUI.IDNIV SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS |
USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Ve-. į. •. nime vir«« j USSR asmenims, kurie čia atvyko 
per nr , . II Pa«anlinio Karo ir dabar yra JAV-bią piliečiai.

AK Ji s \..!JITK ATSIKVIESTI SAVO GIMINES Iš USSR? 
SUSIŽINOKITE SV COSMOS 

COSMOS TRAVEL BUREAU
f, U 1 <1 1 ,1h ST.. NEW YORK 3«. N. V. — Tel. CI .»- 7711

jf»OQ9s«aoei*s<

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungta lietuvius bendram Hetuviftkam daroui, aunlejr 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ 910.000.
SIJA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 910.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMI 
apdrauda duoda pašalpos iki 9325 t mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA M NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Hr 
gilios senatvės-

Daugiau žinia apie SLA darbas ir apdraudas galite gau 
tl SLA kuopuose. kurios yTa visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SlxA Centre- Rašykite tokie adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.
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Puslapis a rtuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr 20, Gegužės 16, 1962

V ietines žinios
GIRDĖSIME KANTATĄ APIE LIETUVĄ i

lio tolio Liet. Mišrus Cho- Tai dviejų gabių meninin- 
ras, vad. muz. -J. Gaidelio, kų darbas. Aš girdėjau cho- 

2<> d., sekmadieni, rą repetuojant-ir galima pa-į 
Į. ; o į >iet So. Bostono sakyti, kad tai jaudinantis 

aool auditorijoje, veikalas, nekartą iškrenta 
a . ark, stato Kantatą ašara, šiurpas nukrečia besi- 

Lictuvą. klausant, tfostoniškiai turės
.-• a susideda iš tri- progos tą vieną didžiausių 

. . or.-trečioji dalinai lietuviškos muzikos kūrinių 
; ; mąją dali. Kan- cr.oiui su solistais pirmieji 
prideda fortepiono iš ii sti. Reikia manyti, kad 
. k-.-stro ‘ Įžanga, po visi. kurių nenu.alimos klių- 

.• as vienu balsu tys nesutrukdys, nepraleis 
, a 'Per amžių tolu- šitos retos progos, 

ini. mano tauta.’*

;eguzes
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- Primintina ir tas. kad so-
. .vinas kovas ir per- >*?“. Daiva Mongmlaite ren- 

1-o to solistė S,ail Ilgesniam laiku. Bosto- 
kuri bai- ną apleisti, todėl gal .r ilgo- 

"Mano saule. kal nnbeg.rtlestme jos laks- 
cho “ngalisko balso. Gegužes 20 

Įjungia ir su soliste pa-|d- <lar tulime P1OS:OS '

s t.iena
ilgą ariją, 

i žodžiai 
•<» Lietuva.” Tada 'JOS ją

kaitmn dainuoja: ”Degame e irsti.
lakvom dienom” ir ”0 gim- 
’a aii ■. aruodai saulės lobių 
kupini”. Toliau choras vie-i 
'mis išsiveržia su gyvos ir pa
kiliom nuotaikos "Užsidegė 
ugnys ant žemės salų”. Tuo 
ir baigiasi kantatos pirmoji 
daiis.

Antrą dalį pradeda forte- 
į i m-o muzika, vaizduojanti 
didžiąją tautos nelaimę. Čia,m 
pat solistas pradeda savo a- 
i i ją : ' Bėgo ir nubėgo vasa
ros gėlynų saulė...“ Po šios 
arijos seka choras žodžiais:

Rep.

BOSTONO LIET. MIŠRAUS CHORO KONCERTAS 
Gegužės 20 d. 1962 m. 3-čią valandą popiet

SO. BOSTONO HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE 
THOMAS PARK, SO. BOSTONE

_ . T . r

Adv. J. Grigalus vėl bus 
svarbiose pareigose

Eglutė Subtkevičiūtė 
nusilaužė koją

ITT’
<► J

$

t -j

> ■

* ii

Z
i-i

NECCH1 SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvmčja, dnlia monograma.-, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale penkių metų garantija 
-25 uz viskų galima mokėti po $1.25

per savaitę 
HA 0-3900

Bay Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius .MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patai na . imas pei kan 
lietas, parduodantiems, ir dtau 
džiautiems namu.,, ū..ius. u 'ir- 

lūs Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS.

Ollice A V H-4U4 
I .es. A\ b-U44 ir CO 3-884.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

LDD 21 kuopos susirinkimas

DOVANOS j LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

>♦♦♦♦♦♦

Ši sekmadieni, gegužės 20! 
d. 2 vai. po pietų So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Drau-

Subatke-Skautų veikėjų 
7

Bcstone visiems žinomas - «. - - T. . TA . ... . . . .
advokatu, visuomenininkas viėių 7 metų dukrelė Eglu- no Lietuvių l-.hecų Drau- mu. gumnem. , Lirtuv, per

~ - iv / i u i--, m tė o-ppnžė* 1* d besistn><la- gijos patalpose bus Lietu-' musų įstaigą. Siuntiniai nu-Gegužės 8 d. kalendoriuje John Grigalus, be kitų jo; le gegužes i- a. oeusupua s j t i 
skirta Stanislovui. Ta varda einamų pareigų, nuo 1957 ma nusilaužė koją. Linkime k^inį"^u X

' nešiojamieji ja kiekvienas metų y, a Bostono miesto Eglutei gi-eiciau pasveikti ir -11 kuopo, na. ų toinnkl mmu Neuzmmk™, gurn-
savaip atžymi Pavyzdžiui, Isutybos skyriaus apeliacijų vėl įsųungu i tautinių šokių mas. J įsi na..a. platonu da-.lr draugų Uetuvoje.
Stasys Mieheisonas; nese-;tarybos iBoard of Appeal in šokėjų eile. Juk ji gera ne '."auti 
niai pasirodžiusios didelės,the Building Department) n eileiasuų
įdomios knvgos "Lietuviu iš- pilininkas.

Minėjo otasines

eivija Amerikoje” autorius,! -Jis buvo paskirtas 5 me- 
| buvęs ilgametis Keleivio re- tams. gegužės 1 d. tas ter m i- 
daktorius tą dieną ramiai i ,;as baigėsi, bet jis vėl ma-

«t. ii-- ^vn.«» vnviao z.vux.uuo praleido savo namuose Mil-M010 kitiems 5me-
"Zentria geležim apkalti bro- tone-kitaip atžymėjo ją po- k*™;-
liai Sibiro tolumose“ ir vėl etas Stas-Vs Santvaras ir dr. Minėta taryba sprendžia 

Stasys Jasaitis. skundus tų, kurie yra nepa-
! tenkinti tuo ar kitu statybos

m,i onrro- n n; Tądien ą pas juo? >u>ii in- !skvrjaus sprendimu. Malonu,
\<ik sutemų angas, o Die- ko vietos bičiulių, draugu u' i ..j.:,’- .. ..„.e:,.:
ve...“ 'lai labai jaudinantis būrys varduvininkų pasvei- .u- Halvvauia
lietuvio širdį momentas šio- kinti. Abu. be vietinių, turė- ' . • : vadovauia *
je kantatoje. Tuo baigiasi jo ir po svečia ar viešnia ne- t ■ u* - T \ r- -
antroji dalis. buvėli: S. Santvaras L. Ėnci- - Linkim,e a(lv‘riJohn G,??a'

lui ir toliau sėkmingai tas

solistas Įsijungia su choru 
dai ar jau su malda: ”At-

Tarp antros ir trečios da- klopedijos redaktorių Praną 
lies muzika reiškia perėjimą Čepėną, kuris yra atvykęs 
i- vei gijos i laisvę. Choras savo redaguojamo tomo pri- 
gieda kaip pradžioje kanta- žiūrėti, o dr. St. Jasaitis sa-. 
t<»s: Per amžių tolumas tu vo seserį Eleną Valiūnienę, 
ateini..” Po to solistai (du- kuri, nors nulaužta ranka li

etas) dainuoja apie taiką pa- j gipsą idėta. atskrido savo 
šauly ir anie sugrįžtančią se- brolio pasveikinti.
šeri. Tada choras pradeda _________________
jau girdėtą "Užsidegė ug- Sandaros kortų vakaras
nys ant žemės salų“..., toliau _____ 2
pakaitom su solistu dainuo- Sandaros 7-ji kuopa ši 
ja dinamiškąją "Aušra jau! šeštadieni. gegužės 19 d./ 
skrieja, lyg ugninė paukštė“, 7:3o vai.‘vak. Sandaros sa
li kantata choro ir solistų įėję i 124 F St.) rengia kortu 
pakilia nuotaika baigiama !vakarą Vigi kviečiami atsi- 
žodziais; -Jau laisvės, lais-, lankyti, nes būsite apdova- 

saulėj zen Lietuva noti vertingomis dovanomis 
choio, šioje kantatoje jr būsite gaidžiai pavaišinti. Josios

v es
i>e

dalyvauja solistai Daiva 
Mongirdaitė ir Stasys Lie
pas, akompanuoja Vytenis
Vasyliūnas. Šiai kantatai
muziką parašė Julius Gaide- Dėl 
lis, žodžius poetas Stasys Teirautis

Rengėjai

sakytoja. Ji svarbų vaidme
nį turėjo atlikti ir Motinos 
dienos minėjime, bet nelai
mė sutrukdė.

N. Jonuška 

Myk. Venis ligoninėje

Serga S. Vaigauskas

Mt. Washington banko 
tarnautojas Mykolas Venis 
jau antra savaitė kaip ne
dirba. Jis pasidavė i ligoni
nę patikrinti savo sveika-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Pi anui Vaigauskui iš Cam
bridge dr. Mikalonis Bosto- ir kuri laiką turės pabūti 
no miesto ligoninėj padarė -\ew England Center Hos- 
operac’ją, kuri gerai pasi- pital. 171 Harrišon Ave, Bo-į 
sekė. Ligonis dar ligoninėj. *tor»e, ketvirtame aukšte, 
Linkime
sveikti.

jam greičiau pa-

pareigas eiti.

Amerikiečiai 
J. Kačinsko

atlieka
veikalą

1 kambaris 415.
Buvau nuėjęs ji aplankyti. 

Sako. kad jaučiasi gerai,1J 
sveikata gal bus rasta tvar- 1Pamaldos evangelikams

Gegužės 20 d. 2:30 vai. 
popiet First Lutheran baž
nyčioje, 299 Berkeley St., 
Bostone Įvyks Bostono ir jo

--------  į apylinkėse gyvenantiems
penktadienį, gegužės lietuviams evangelikams pa- 
8:30 vai. vak., Jordan maldos, kurias laikys vik. 

A. Žilinskas.

Sl
18 d
Hali Bostone Fine Alt an
samblis gros -Jeronimo Ka
činsko kvintetą pučiamie
siems instrumentams. Pirmą 
kaitą šitas kvintetas buvo 
atliktas sausio 8 d. Faul- 
mounth, Mass.

Programoj bus Beethove- 
nas. Poulenc. Piston ir Car- 
ter kūriniai.

Koncertą rengia pažan
gi rizikos Institutas

gal
koje. tik skundėsi, kad ligo
ninėj labai nuobodu, jei kas 
atsilanko, tai yra didelis ma
lonumas. lankymo valandos 
nėra nustatytos, galima lan
kyti bet kada. Prieteliai ir 
pažįstami gerai padarys, 
jei jį aplankys.

P. Remeika

i

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boeton
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
bi/.nio pastatų, pažai Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

i

4

[Bostone, kuris jau
------------------------------- jseptyneri metai.
PARDUODAMA KIRPYKLA [ -----------------------------------------

oai ašė Julius Gaide-i parduodama*. į shop geroj vietoj palei Bostoną
Žodžius poetas Stasys Teirautis Keleivio admini^tracijo,. 

C- __ telefonas AN 8-30.1. darbo valanuo-oantvaras. ^20

’barberI

Trans-Atlantic TraveI Service

KAM REIKALINGOS PATALINIS?
Vienam ar dviem žmonėm tryventi.

: zeroje vietoje. G St., arti vandene i 
i ir restorano. Patalus su visais įrengi- j 
į mais: yra viituvė ir šilima. Kreiptis I

į '"Keleivį", 63G 
ton. Mass.

Broadway,' So. Bo>- 

(21)....

Paieškau Mary NKNORTIENį. . 
< I.uk ševiėiūte > iš -Jurbarko miesto, 
a. k-< ;• j- .< no 6A1 E. 8th St.. So. 
Bo> o:i. Ma--. Ji pati ar ka< ją žino 
prašo ii atsiliepti šiuo adresu:

Jos Gavėne 
P. O. Box 41
Eduardsburg Mich. (21

GR 9-1805 ir AN 8-9304

į Dengiame Stogus 
: Ir Taisome Juos
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo- J 
me iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J

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

   v

veikia • i i

Sveikina iš Floridos

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

U nauju rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, • .^..4 ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MIS V ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdekite daik
tu sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa oe -ėję, kurios dydis yra 15 x 15 t 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTMGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo !t iki 5 vai. vak_ ketvirtadieniai* nuo | įteiktas
9 vai ryto Iki 7 yąl. rak. ir Mtadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

-------------- JONAN ADOMONIS

--------  ! iNuoširdus bičiulis Kazvs I'* •
Bukaveckas atsiuntė sveiki- į 
nimu iš Miami, Fla. Į *

-------------------------- I į
Moterų legionierių 1

kortu vakaras f

I
Stepono Dai iaus posto | 

moterų kortu vakaras bus ši 
šeštadienį, gegužės 19 d.,' 
7:30 vai. vak. posto salėje 
(180 H St.). Kaip ir visuo
met, bus vertingų dovanų ir 
gardžiu užkandžių, todėl vi
si kviečiami atsilankyti. 

Vyčių banketas

Šį sekmadienį, gegužės 20 , 
d. 5 vai. So. Bostono L. Pil.1 
Draugijos salėje bus Vyčių, 
senųjų ir jaunųjų bendras 
banketas. Jame bus įteiktas I 
garbės medalis Pranui Raz- ' 
vadauskui, bet kadangi jis 
vra miręs, tai medal's bus' 

velionio našlei Sa- j
velijai.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

I’II.N \l ĮRENGTAS I Ž 
SI’Et 1AI.INU KAINĄ

Jei justi senas aliejaus burneris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
ItKr kuru išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsins markės Gun Type 
Power Burner'į. Tuoj pašaukit!

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-1201

Apsidrausk
I . > NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
( f _ ____ _____  nuo polio, viso- .
j J kiu kitokių ligų ir nuo nelai- } 
J { mių (ugnis, audra ir kt.) .. ‘ 
■ * Visais insurance reikalais

* ! Draudžiame

I t kreiptis:
i BRONIS KONTRIM

Justice ef thePeace—Constable 
598 E. Broadway

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

| Dažau ir Taisau 4

TeL AV 2-4026
Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—t* 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road

* Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 J

Dr. J. C. Segmour !
(LANDŽIUS)

. Lietnvia Gydytoja* ir Cfcirargas
! Vartoja vėliansios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—A

ĮI
534 BROADtVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

» TELEFONAS AN 8-2805

į Dr. J. L. Pasakarnis J 

j Dr. Amelia E. Rodd j
OPTOMETRISTAI

| VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždaryta* 

447 RROAOWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

^^oeoosiaoaioeaioeoooooeieooMr

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020

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

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

f viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, M

TeL C0 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmhia*—Hcatiag—Gas—Oil 
i Gase šilimą permainyti 4275 

Telefonas: CO 5-5839
12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.

Flood Sguare 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
«28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I.uk



