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Gvatemaloj Perversmas, 
Prezidentas Pasitraukė

Šeštadienį, Kovo 30 D. Kariuomenės Vadai Pagrobė
Valdžią; Šalies Prezidentas Ydigoras Pasitraukė Iš 

Savo Vietos; Kariškiai Perversmą Aiškina Bolše
vizmo Pavojumi; Konstitucija Suspenduota,

Partijos Uždraustos.

Gvatemalos respublikoje Yorko Spauda
pereitą šeštadienį kariuome- ( .
nės vadai padarė perversmą,• Pirmadienį lSeiO 
pašalino šalies prezidentą'
ir paskelbė iki šiolei buvusį1 . ............. ..
krašto apsaugos ministeiį!, ! P»madien( .sėjo Neu 
pulkininką E. Peralta Azui- }orko dienraščiai po 114 
dia "tautos vadu“, kurs ir į- idlenl!strelko savanonsko 
statymus leis ir bus vyriau-1 leidimo sulaikymo. Paskuti- 
sybės vadas. ‘ ‘ nieJi nutarė į darbą grįžti

Pulk. Peralta Azurdia pa. I fotog.ave.iai. Bendrai susi- 
aiškino, kad kar iškas pel-; »rta pakelti darbin.nkų uz-
versmas buvo reikalingas da!'b,us. P° S12.63 savaitei, 

kaip tai buvo pasiūlyta Nevv 
Yorko majoro VVagnerio. 

Dabar kalbama, kad laik- 
ir

ŠVENTUS ŽENKLI S ĮRAŠO DELNE

i.o^e uooKe iš Ne* Yorko ištekėjo už Sik .im (Himalajų kainuose) princo. Paveiks
le matome, kaip jos delne įrašo šventus vi u.< Oo ia»mes ženklus.

Alžerija Durtuvais Vykdo
Arabišką Socializmą

Kariuomenė ir Tankai Kartu Su Policija Perima J „Darbi
ninkų Rankas“ Prancūzų Savininkų Žemes; Nusavini

mai Liečia Ne Tik Žemes, Bet ir įvairias Kitokias
Nuosavybes; Alžerijos Vyriausybė Aiškina,

Kad Tai Daroma Kraštui Nuraminti, 
Prancūzai — Sutarčių Laužymas.

Arabų Vienybė
Vis Nesusilipdo

I Trys arabų valstybės — 
Į Egiptas, Sirija ir Irakas — 
i tarėsi apie susijungimą į 
' vieną valstybę ar valstybių 
federaciją, bet praktikoje 
vienybės reikalas susiduria 

į su visokiomis kliūtimis. Ve-

kraštui apsaugoti nuo bolše 
vizmo. Politinės paitijos Ii 
ko uždraustos. Jau prieš per-j 
versmą visame krašte buvol rasčiu .leidėjai ir spaudos 
paskelbtas karo stovis, todėl darbininkai dėsią pastangas 
valdyme mažai kas pasikei-1 išvengti kito tokio iškaštin- 
tė, bet ateičiai naujas šalies streiko. Apie tai kalba ir

miesto majoras. Gal bus su
daryta komisija iš darbda
vių ir darbininkų atstovų 

kylan 
ginčus

šeimininkas gali pasukti gy
venimą autoritariniu keliu.
Tiesa, pulk. Peralta Azurdia. 
sako, kad rinkimai bus tik a. K.ul * bandys spręsti 
tidėti, kad jie įvyks, bet ar ^us numatomus
taip bus, dar nėra žinoma, i tarP .uni^ ir darbdavių, ne- 

Prie perversmo prisidėjo • laukiant paskutinės dienos
jr „kairieji“ tuo, kad jų agi- į ^erybų. 
tacija didėjo krašte, o buvęs, Clevelandiškių laikraščių 
prezidentas Averala pasi-į streikas šios savaitės pra- 
skelbė, kad jis grįžta iš poli- į džioje dar nebuvo pasibai- 
tinės emigracijos ir statysiąs; gęS.
savo kandidatūrą į prezi-!
dento vietą. Kalnuotose ša-i----------------------------------
lies vietose pasirodė, matyt, j AIŠKINASI
Kuboje ginkluoti ir išmokyti
ginklą vartoti „partizanai“, 
kas krašte sukėlė pilietinio 
karo baimę.

Tokia padėtim pasinau
dojo kariškiai ir padarė per. 
versmą.

Amerikoje Gvatemalos Į 
perversmas sukėlė nemažai 
susirūpinimo. Prezidentas J. 
F. Kennedy ką tik lankėsi 
Centrinės Amerikos respub-i 
likose ir ragino tas respub
likas vykinti socialines re
formas ir laikytis demokra
tinės tvarkos, o dabar, lyg ir 
atsakymas, ateina žinia "apie 
perversmą vatemaloje.

Gvatemaloje rinkimai tu
rėjo įvykti lapkričio mėnesį. 
Kada jie dabar įvyks, jeigu 
iš viso įvyks?

KONGRESAS MAŽAI 
NUVEIKĖ

Kongresas jau posėdžiau
ja 3 mėnesiai ir per tą laiką 
priėmė tik vieną kitą mažos! 
svarbos įstatymą. Visi svar
besnieji įstatymai dar laukia 
savo eilės, o prezidento pa
siūlymai net nepajudėjo iš 
vietos.

Prancūzijoj Streikai Vi» Dar 
Plečiasi

Anglių kasyklų darbinin
kai ten streiką dar tęsia, ir 
derybos neatsinaujina. Kitų 
nacionalizuotų įmonių dar
bininkai kartoja trumpalai
kius streikus.

Krašto apsaugos sekreto
riaus padėjėjas Roswell 
Gilpatric aiškina laikrašti
ninkams. kad jis savanoriš
kai sutiko liudyti asmeninių 
ir tarnybinių santykių kon
flikto reikalu senato komisi
joje, kuri tyrinėja krašto 
apsaugos ministerijos pasi
rašytą sutartį su General 
Dynamics bendrove, nors 
kita bendrovė TFX lėktu
vus sutiko pigiau pastaty
ti. Gilpatric sako. kad jis 
yra nutraukęs ryšius su ad
vokato Įstaiga, kurioj anks
čiau dirbo, ir kol tų ryšių 
nebuvo nutraukęs, jokios 
krašto apsaugos ministeri
jos sutarties nėra pasirašęs.

The New York Times ap
rašo, kaip Alžerijoje vykdo, 
ma žemės reforma. Kores
pondentas duoda vieną pa
vyzdį. Pereitą penktadienį 
prieš pusiaunaktį keli šimtai 
Alžerijos policininkų ir ka
reivių, ginkluoti įvairiais 
ginklais ir net tankais, užė
mė vieną didelę prancūzų 
farmą, kuri priklauso buvu
siam senatoriui Hamy Bour- 
geaud. Policija paskelbė sa. 
vininkui, kad jo kelių tūks-

i liausiomis žiniomis, Sirijo- 
• je jau uždrausta Nasserio

i z z įali.ninkų u?taiičių akių dvaras p^rima-
iteikstl t rotestų Smjos ll Egipto susivieniji. mas : valdžios rankas ir bus 

mą. Irakas apie tą di audimą pe,jeįslas darbininkų komi-
----------- .. . i T e i f/ Voi • painformavo savo krašto pi- tetuj įvarKyti. Savininkas,

Amerikon atvyko nauja- Amerikos vyriausybe oa- Ispanų studentai \ alen-( hecius ir lyg pritaria jam. pasįėmęs kepurę, iškeliavo
sis Anglijos Daroo Partijos ve įsakymą policijai, imigia- eijos mieste suienge pro es j Dabar Egipte, Sirijoje ir jg savo nuosavybės. Pana- 

, j _ ... J.. L-»-qčZ-Iii to f pmonstracna nnes Ame- : - - - - -

Darbiečių Vadas Draus Kubos Bėglių Ispanija Leidžia 
Lankosi Amerikoje Karišką Veiklų

įvairiais vyriausybės nariais jaV teritorijos nedalytų ,ne, ,lios Ku“su,i*to- j gipto sostinėje ėjo ilgi pasi- kiti europiečių turtai, ypačUi pailanientatuis. Amen- pSdinį^ P*V^alaL\“^d ameS ““

kiečiai yra: Filipinų vagys,
kos politinių vadų tarpe H. j£uijOS UOstus ir laivus. Toks 
Wilson turi asmeninių pa

tarimai, kaip tą vienybę tų, kurie, kami siaučiant, pa. 
vykdyti, bet yra ir kliūčių. sitraukė iš Alžerijos į Pran-

! cūziją, — jų visas turtas nu- 
savintas.

JĮ jį U U* A IV ****** | . . e « • v į
žinčių ir mokyklos draugų įsakymas duotas todėl, kad Kubos ispardavikai, ispanus. į «fpI-s;įos Į>re~į(į 
iš Cambridge' (Anglijoje) politinių pabėgėlių gnipės’kosios Amerikos parazitai...! ",CK’<*ew> rre-“ 
studentavimo laikų. )au kelis kartus užpuolė Ku- j Ispanijoje tokios demons-

Harold Wilson bus Ang- bos uostus “ vlename uoste ■ tracijos daromos tik su vy- 
lijos ministerių pirmininku, išsprogdino sovietų preky- riausybės pritarimu, ar netį prezidentas Lo-! ctoijos'ižda's ką dk"p^iža-
jei darbiečiai ateinančiuose bos laivą. Maskva dėl to at-! vyriausybei įsakius jas da- |)e^MaleS šį pirmadienį iš dėjo duou Alžerijai per me.

Jugoslavijos atvyko į Varsų- tus virš 350 milionų dolerių 
; atnaujinant sutartį Į ™ pirmas Lotynų —, -gaišty-

galais savo nepriklausomo 
gyvenimo pirmomis dieno- 

ministerių pirmininkas mis. Prancūzijos atstovas 
kad r Čyrankiewicz buvo atsilan- Alžerijoje aiškinosi su Alže- 

konkvis- • kęs Meksikoje ir sakė, kad 1 i jos vyriausybe nepaprastą 
tikslo „su- žemės užgrobimą be jokio į-1 _ • •_ A< -1_ 2__212____ •_____ _ I ....... .

Kubą.
ratoiiaus keliais nori eiti!
Maskva, ir tas drumsčia Lo-! . su pasikeitimu vi-
tvnu Amerikos ramybę... Į zitais Meksika turi vilties 

• pagyvinti savo prekybinius
z 1 - • z i i i

Lankosi Varšuvoje nusavi-
, nimai sukėlė nemažai pasi- 
! piktinimo. Ypač, kad Pran-

rinkimuose gaus daugumą siuntė „bilą“ Washingtonui ryti. Iš to spėjama, kad Is- 
parlamente. Apie tokią ga- ir prašė ”padengti nuosto- panija branginsis derybose 
umybę Anglijoje atvirai kai- liūs.“ i sutartį dėl ka-,

Tokie „gnaibymai“ nesu- \ ‘ . j kuris lankosi Lenkijoje.bama.
Pasikalbėjime su spaudos daro jokio pavojaus Kubos Pagrindą demonstracijai Į prįeš keletą savaičių Lenki, 

atstovais Harold Wilson sa-; diktatūrai, bet jie duoda davęs prezidento Kennedy Į jos ministerių pirmininkas 
kė, kad Anglijos Darbo Par-i progos komunistams šaukti, P°sakis Kostarikoje,
tijos užsienių politikos pa- kad Ameiika remia sveti- juigio III, ispanų kc
grindas yra NATO valstybių mos teritorijos puldinėjimus tadorių, avantiūristo Wal-Įta' kelionė turi ti 

ir ruošia isiveržima i Kubą. kerio ir Maksimiliano impe-1 stiprinti taiką."sąjunga ir darbiečiai apgai-
1 lestauja, kad Anglija neuž- 

NATOtenkamai
remia.

sąjungą

spėjimo ii- net naudojant 
tankus, nors niekas ir nema
nė priešintis.

Kanados Rinkinių
Kampanija Karšta

Kanados parlamento rin
kimų kampanija eina prie 
galo. Konservatorių vyriau
sybės vadas Diefenbaker sa
vo prakalbose pakartotinai 

! užsipuolė Washingtono poli- 
I tiką ir kaltino Ameriką, kad 
ji norinti primesti Kanadai 
savo pažiūras į krašto gyni
mą.

Liberalų partijos vadas 
Pearson pasisakė už Kana
dos artimą bendradarbiavi
mą su JAV šalies gynimo 
klausimuose.

Krašto pmimo ir užsienio 
politika rinkimuose plačiai 
aptariama. Naujoji Demo
kratų Partija rinkimų kovo. 
je daugiau dėmesio kreipia, 
į darbo klausimą ir ūkio ne-Į 

1 galavimus.
Anglijos darbiečiai yra 

geros nuotaikos ir tiisi grįžti 
prie valdžios po ilgo dešinių
jų valdymo.

NEMALONI'

Anglijos parlamente iškilo 
skandalas dėl santykių kraš
to apsaugos ministerio John 
Profumo ir lengvo elgesio 
mergaitės. Ministeris paaiš
kino. kad jis ją tik vieną 
kartą tebuvo sutikęs viena
me pobūvyje ir vėliau nėra 
matęs. Ta Christine Keeler 
pasislėpė, nenorėdama eiti 
liudyti teisme apie kažkokį 
triukšmą. Į kurį, matyt, ir 
ji buvo Įvelta.

Darbininkų organizacijų 
vadai sako, kad pagaliau et 
narna prie socializmo. Alžy- 

riais iš tu sovietinės santvar-1 riečių žygiai prieš buvusius

z _____ ♦ r» ... i santykius su sovietų blokoAdenauerio Partijos kraštais, ar bent su kai ku-j

Įtaka Mažėja kos kraštų.

Vokietijos Pareinio Pfal- 
co krašte sekmadienį įvyko 
vietinio parlamento rinki, 
mai. Iki šiolei toje krašto 
provincijoje krikščionys de
mokratai vis turėdavo dau
gumą, o dabar ką tik įvyku
siuose rinkimuose jie tąją 
daueumą prarado. Betgi 
krikščionys demokratai vis
vien dar lieka ten pati stip
riausia ir gausiausia partija, 
nes ji gavo 44 su puse nuo
šimčio visų balsų, šiuose rin., 
kimuose socialdemokratai i 
surinko beveik 41 nuošimti 
visų balsų (ankstyvesniuose 
rinkimuose buvo surinkę 
35 ruošimčius), o demokra
tai gavo 10 nuošimčių bal-į 
sų.

Socialdemokratų partijos 
Įtaka didėja. Krikščionims 
demokratams kenkia netik
rumas, kas bus jų vadovas.

KRIKŠTIJA LAIVĄ

Generalinio prokuroro Ro
bert Kennedy ž.mona krikš
tija prekinį laivą Contrac- 
tor Quincy. Mass.. sudauž
dama butelį.

i kolonistus ir pneš europie- 
Į čių nuosavybes randa prita
rimo ir Maroke, kur taip pat 
daug įvairių nuosavybių pri
klauso europiečiams.

Kaij> reaguos Prancūzija 
į jos piliečių nuosavybių lik
vidavimą Alžerijoj, dar nė
ra žinoma. Prancūzų spauda 

; skelbia, kad su arabais pasi
rašyta sutartis yra tik popie- 
i iaus gabalas ir kad yra ne
protinga remti Alžerijos 
valstybę, kuri nepripažįsta 
pasirašytų sutarčių.

Demonstratyvus žemių 
perėmimas dar labiau įgąs
dins Alžerijoj likusius euro
piečius, kurių 80% jau pa
bėgo iš to krašto. Milžiniška 
dauguma europiečių pabėgo 
į Prancūziją. Bet kitų kraš
tų kapitalistai vargu bus pa
drąsinti investuoti savo ka
pitalus Alžerijoj. kuriai tų 
kapitalų labai reikia ūkiui 

kelti.
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Laikraščių streikas
New Yorko didmiesčio laikraščių streikas pasibai

gė ir po veik trečdalio metų pertraukos laikraščiai vėl 
pradeda eiti. Ar visi lakraščiai galės ir toliau eiti, pareis 
nuo jų finansinio pajėgumo. O jei ir sumažėtų laikraščių 
skaičius, tai nebūtų jokia naujiena, nes laikraščių skai
čiaus mažėjimas jau senokai vyksta.

Kartu su New Yorko laikraščiais baigė streiką ir Cle
velando laikraščai, kurie dėl streiko neišėjo net ilgesni

jai ir “vyresnieji broliai,” 
ir viskas bus gerai.

“Vilnis” džiaugiasi, kad 
tysliavinė “Vienybė” jau 
pasukusi naujuoju keliu ir 
net aukština Vytautą Sirvy
dą, kad ir jis jau “praregėjo 
viena akimi.”

V. Sirvydo “praregėjimas! 
viena akimi” reiškiasi tuo,' 
kad jis “dviejų moterų” po- i 
litiniams bandymams ir vin
geliams nori prisegti “ėjimo

laiką, kaip New Yorko dienraščiai. Bet ir New Yorke ir į su tauta” cedeliuką. Reikia

juos bus imamasi spręsti
Jau pereitą savaitę šioje vietoje minėjome, kad da

bar dažnai streikai vyksta ne tiek dėl uždarbių pakėlimo 
ar darbo sąlygų pagerinmo, kiek dėl darbo išsaugojimo. 
Technikos pažanga meta nemažai darbininkų lauk iš dirb
tuvių ir darbininkai streikais pradeda kovoti už savo dar
bo apsaugą. Kai kurios unijos nesipriešina technikos ge
rinimui ir stengiasi apsaugoti savo narių darbą kitokiais 
būdais. Viena iš tokų unijų yra anglakasių. Kasyklose 
įvedamos naujausios mašinos, anglakasių skaičius mažė
ja, bet unija prieš tai nekovoja, ji tik rūpinasi, kad dir
bantieji gautų gerus uždarbius ir taip pat daboja, kad 
unijos nariai anksčiau išeitų į pensiją ir tuo būdu turėtų 
užtikrintą pragyvenimą. Panašiai daro ir kai kurios kitos 
unijos, šalies vakariniuose uostuose laivų krovėjai susita
rė su darbdaviais, kad jie nesipriešins mašinų panaudoji
mui laivams iškrauti ir pakrauti, bet užtat darbdaviai pa
sižadėjo nė vieno unijos nario neišmesti iš darbo i gatvę, 
visiems nariams užtkrintas darbas iki jų išėjimo i pensiją. 
Tokių sutarčių sudaryta ir daugiau, bet ar tokios sutartys 
yra atsakymas Į automacijos keliamus klausimas? Aišku, 
ne. Taip gali susitart viena kita unija, bet tokie susitarimai 
užkerta jauniems darbininkams kelią i dirbtuves ir todėl 
nėra atsakymas į darbų mažėjimą, kurs vyksta kanu su 
didėjančia gamyba.

Kartą užėjo į Keleivio spaustuvę Mergenthaler’io 
linotipų bendrovės atstovas ir išsikalbėjus pasiūlė už 2000 
dolerių pritaisyti prie raidžių rinkimo mašinos priedą, su 
kurio pagalba raides galima rinkti ir be raidžių rinkėjo.

kaip geras padažas prie ne 
tikusios mėsos, leidžia viską ’ 
praryti. A. šalčius sugalvo
jo “kultūrinius mainus“, bet 
A. Sirvydui toks pavadini
mas atrodo ’ kvailų ir piktų 
juokdarių” prasimanymas. 
Daug geriau “eiti su tauta.” 
Na ir eina.

O komunistų “Vilnis” iš 
to daro išvadas ir stačiai 
pradeda rekrutuoti bendra
darbius “Vienybei.” Komu
nistų laikraštyje skaitome:

“Pageidautina, kad visi nesu
tinką su reakcine ‘veiksnių’ va
deivų politika imtų reikšti vie
šai savo nuomones. Kas nenori 
to daryti ‘Vilnyje’ ar Laisvėje,’ 
gali ‘Vienybėje.’

“Lietuvybės išlaikymas, kėli
mas mūsų meno ir kultūros, šio
je šalyje reikalingas ryšių, ben
dradarbiavimas su Lietuva.’’

Po šituo kvietimu rašyti į 
“vienybę” pasirašė “Vil
nies” redaktoriuls V. Andru
lis. šaukia saviškius rašyti į 
Brooklyne einantį laikrašti

KALBA APIE ARABŲ VIENYBĘ

jungtinės Arabu Respublikos prezidentas Gamai Ab- 
del Nasser (dešinėj) kalbasi su Sirijos ministerio pa
vaduotoju Nihad EI Kassem arabų vienybės konferen
cijos metu Kaire. Konferencijoj dalyvavo ir Irako at- 
federacijos klausimą.
stovai. Tų trijų vaLstybiu atstovai svarstė jų galimos 
federacijos klausimą.

Sovietiniai juokai

Negera išpažintis • valstybių karo pajėgos butų
. .......................... 1 vadovaujamos vienos kariš-

Sovietų Rusijoj viesos i>- kog va(jovybės, muitų sienos
pažintys vis dar yra mado- panaikintos ir t. t.
je, kaip ir Stalino laikais. pjanas rimtai bus
Šiomis dienomis poetas Jev-į aptariamas> ar yra tik sva- 
tušenko buvo priverstos P*'į jonė, dar per anksti spėlio- 
daryti viešą išpažinti ir pri-, ti bet nėra abejonės, kad 
sipažinti prie visokių kiai-1 Afrikos valstvbiu pasitari- 
dų ir nukiypimų nuo teism- mas gali pas*unkinti Pietų 
gojo Nikitos mokslo, arba » Afrikos Unijos ir Portugali- 
taip vadinamo leninizmo, į jog padėtis pablogės. Pietų 
kaip Nikita jį išaiškino. Afrikos Unija eina, rodos, 

Iš visų pusių partijos ir p,.je vįdaus karo, portugalų 
jos pakalikų ujamas poetas i kolonijose kai kur karas jau 
padarė viešą išpažintį, prisi- Į ir liepsnoja. Afrikos valsty- 
pažino prancūzų laikraštyje bių vienybė gal dar yra per 
“E.vpress” savo biografijoj ankstybas dalykas, bet visų 
padaręs neleistinų klaidų irAfrikos valstybių vienybė 

• žada pasitaisyti. J prieš Portugaliją ir Pietų
Bet partijai to neužtenka i Afrikos Uniją yra galimas 

ir poetas toliau kryžiavo ja-i dalykas.
mas ir niekinamas. Vadina-1 *
si, išpažintis nepatiko parti-, Kiek dienų be maisto?
jos bosams ir poetas turės ir j Du žmonės—42 metų vy-
vėl dary ti v iešą išpažinti * j-ag 22 metų mergaitė— 
ir pats j save spiaudyti. Tu. sk,ido iš Alaskos į Washing- 

tono valstiją ir lėkdami virš 
Kanados pateko į audrą, np_ 
krito žemyn ir 48 dienas iš
gyveno dideliame šaltyje su 
labai mažai maisto. Beveik

ls

Kas yra automobilis? . klausimu:
Tai susisiekimo priemonė, ku- — Ar jie visi mėnulyje išlipo, 

rią viešpataujanti darbininkų ar dar kuris nors jų pasiliko že- 
klasė patikėjo savo vadovams. ] mėje ?

* ♦ * | * • »
Kremliaus siuvėjas pareiškė, 

kad jam duoto medžiagos gabalo 
neužtenka Chruščiovui 
pasiūti.

— Ką tu čia niekus kalbi?—
w ’• j- u * • * «•• • • -L-* Vienybę, hg tartum ture- SpVrėsį medžiaga atnešusis. —
Masina dirba automatiškai, viena pati, jai tik reikia ra-, tų įgaliojimą p-lei Narkėliū-
šomąja mašinėle išbadytą juostą prikergti ir mašina rinks 
raftes. Tiesa, prie mašinos turi būti nusimanantis techni
kas, kurs. mašinai uZkhuvuS, ją Vėl Sutvarkytų ir paleistų 
į darbą. Vienas technikas gali prižiūrėti keturias raidžių 
rinkimo mašinas, vadinasi trijų ar bent pustrečio raidžių i 
rinkėjų algas galima sutaupyti. Žinoma, turint tik vieną į ^s- 
linotipą, toki pažanga būtų per daug brangi, bet kur yra 
daug mašinų, toks automatiškas raidžių rinkimas apsi
mokėtų. Tokį įdomų, bet neįkandamą pasiūlymą teko gir
dėti prieš keletą metų. Didelėms spaustuvėms tokia tech
nikos pažanga apsimokėtų, bet prieš tokį darbo atėmimą 
dirbantieji prie mašinų žmonės turi protestuoti, nes pa
žanga jiems atima duoną ir jų amatą.

Čia paminėtas pavyzdys rodo, su kokiais klausimais j 
susiduria dabar darbininkų organizacijos, kai jos derisi j 
dėl naujų darbo sutarčių. Tas duoda supratimą, kodėl! 
laikračių streikas buvo toks ilgas ir toks užsikirtęs. Ir vis- * 
vien palikti didmiesčius ir ištisas krašto sritis be spaudos, 
nėra noi-malus dalykas. Jei kolektyvinės sutartys nepajė
gia tokių klausimų išspręsti, turi tuo susirūpinti tie, ku
rie viso krašto reikalais rūpinasi.

naitei bendradarbius mobi 
lizuoti ir ponui V. Sirvydui

TOC4I1LI i Iri oRizl omj+i anį auuaijti, LrozTnau
praregėtų abiem. Keistas ir 
lengvai permatomas trikse-

Lygai iš tokio gabalo Nikitai 
Sergejevičiui Belgrade pasiuvo 
gražiausią eilutę.

Kolchozo pirmininkas sako: 
— Mūsų kolchozo 30 metų su- 

eilutei ■ kakties proga reikia paskersti 
porą kiaulių.

Kolchozinin.kas:
— Kodėl jas skersti. Juk ne 

kiaulės dėl to kaltos.

Spaudos konferencijoj žurna
listas paklausė Rytų Vokietijos

rėš tą daryti. O jei nenorėtų 
daryti, tai bus nutildytas.

' Ne tokius nutildė.
0 nutildyti rašytojus ko

munistų diktatūra turi viso
kią priemonių. Reikia tikat-* šešias savaites jie išbuvo vi- 
siminti, kad visos leidyklos j sai be masto, gėrė tik ištir- 
Sovetijoj prklauso komuni-! pvtą sniegą, 
stų partijai, kuriai priklauso] Nukritusius žemyn kelei

vius išgelbėjo vienas Kana- 
. T . . _ _ . dos lakūnas, ir abu išgelbė-
H J^usenkos rastų ne vie-į tjejj sveiksta ir net pradeda 
na leidykla \ įsoje plačioje j savo vargus Jukono giriose 
Sovietijoje nebespausdms, o, jr kaĮruose palengva pa- 
jei nespausdins, tai ir hono- ;miršti. Bet jų ilgas badavi- 
iaių nebus u autorius turės] mas jr, palyginti, sveikas iš
eiti į kokią nois įstaigą duo. silaikymas kelia susidomėji-

įr visa sovietiška valstybė. 
Užtenka Nikitai mirktelėti

nos pelnytis Stalino laikais 
rašytojus sučiupdavo ir i ka
lėjimą padėdavoą arba iš-

— Taip, Belgrade. — atsiliepė
siuvėjas. — Ten Nikita Serge- komunistų vadą Ulbrichtą: 
jevičius mažesnis, negu Mask- — Kodėl tamstos
v°je. instrukcijos parašytos tokia blo- st0Vyklą, o kartais ir sušau-l

ga vokiečių kalba ?

nią gydytojų tarpe. TT' _ 1_T__
RUKIU

būdu žmonės galėjo išgyven
ti po kelias savaites be mai-nartiios: • j - i .. u po nenas savaites u

ikia blo- Ji koncentracijospto šaltame klimate?

dydavo? Daba^taip gal „e-l • "ePaPlast« kelionę
atsakė i Ad.,.-. „.„„L“ Ilr badavimą patyrė vie.

r;cecoacKta

A F ŽVALG
JŲ PAGEIDAVIMAS

“Jie” tai mūsų komunistai nes 
ir komunistėliai, kurie tar
nauja Maskvai ir vadina sa
ve “progresyviais.”

Taigi, tie Maskvos pote
rių kalbėtojai dabar duoda 
patarimus ir reiškia savo pa
geidavimus dėl lietuvių vi
suomenės nuotaikų ir pažiū
rų keitimo. Komunistų “Vii.

pažiūras link ir dėl “tarybi- 
L ietu vos.

“Vilnies” bolševikai norė
tu. kad Amerikos lietuviai 
susigyventų su mintimi, kad 
jr senoji tėvynė yra ir liks 
visiems laikams rusų oku
puota ir valdoma. Taigi, su
sigyvenkime su mintim, kad 
mūsų tautai tautinė laisvė 
nėra reikalinga, kad masko-

nis” siūlo keisti nuataikas ir liai yra mūsų tautos globė-
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KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai. f
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
"KELEIVIS"

636 E. Broadway------ :-------South Boa*on 27, Mas*.

Sovietų Sąjungoje yra toks 
socializmas, koks buvo carų lai
kais Sibiro katorgoje.

Dr. P. Grigaitis

Lenkijoje saiką pametęs agi- — Kaltas vertėjas, 
tatorius pasakė, kad “rusai iš- Uibricht as. — Rusiškai jos pa
sikėlė mėnulyje“. JĮ pertraukė rašytos sklandžiai.

exXXXXX'XXX.; .-CO XXXKXaS!

ru nenuoram™s i nas kalifomietis - -Ralph sutvarkyti Chrusciovas pne-|F]orss ir brooklynietė mer- 
T,dVTPT «iote - Helen Klaben. Jųr ncpapra^

„ . . . - . ...\. kad jie visai buvo nepasiruo.
Rašytojai Sovietijoj, jei šę kovoti už gyvybę Kana- 

jie moka prisitaikyti prie dos šiaurėje ir visvien jie iš- 
diktatūros reikalavimų, yra Įjko gyvi. .
gerai maitinami. Tai yra pri-; •

isiplakėlių ponstva. Ir pats Biznis yra biznis 
j poetas Jevtušenko . gyvena Į Amerika deda pastangų, 
! poniškai—važinėjasi po už-j kad mūsų krašt0 sajunginįn_ 
j denio kraštus, gyvena kaip kaj nepardavinėtų Sovietų

0 NE, JOKIO VARGINIMO!
Mes turime telefono pratesimą mūsų miegamajame, užtenka tik ištiesti 
ranką ir kalbėtis, todėl jokio nepatogumo nėra.

Jsiveskite telefono pratęsimą ir į virtuve. Tada dieną ir naktį telefono su- 
skambėjimas nesudarys jokio vargo ir bėgiojimo.

Telefono pratęsimas sutaupo daug žingsnių ir duoda papildomą saugumą 
visai šeimai ir privatiškumą biznio ir asmeniškuose reikaluose.

Pašaukite vietos Telefono Ofisą ir sužinosite kaip mažai kaštuoja Įsivesti 
telefono pratęsimas.

NEW ENGLAND TELEPHONE

j ponas, turėjo nemažai Įta- 
] kos, žodžiu, buvo didelis 
žmogus. O jei šiaušis, gy
vens kaip gyvena tūkstan
čiai eilinių tarnautojų ir tik 
pasislėpęs nuo svieto galės 
rašyti eiles, bet tik pats jas 
ir teskaitys.. .

Todėl ir sakome, kad Jev
tušenko greičiausia dar da
rys išpažinti, kad galėtų vėl
grižti i diktatūros malonę.

•
Afrikos vienybė?

Gegužės mėnesį Abisini- 
! jos (Etiopijos) sostinėj Adis 
' Abeba mieste susirinks posė
džiauti net 30 Afrikos vals
tybės gaivų ir tarsis apie Ar
nikos valstybių vienybę.

Kol kas Afrikos valstybės 
gyvena kaip Grigo bitės, tu
ri du “blokus,” bet vienybės 
nėra. Afrika yra ”balkani- 
zuota” ir jos valstybių tar
pe eina visokie ginčai, try
nimasis, varžytynės. Adis A- 
beba valstybės vadų konfe
rencija bandys vienybės rei
kalą aptarti ir gal sutars ką 
nors.

Ganos prezidentas Nkru- 
ma, sako, net turįs planą, 
kaip Afrikos valstybes su
vienyti. Jis siūlysiąs sudary
ti vieną Afrikos valstybę su 
dviem parlamento rūmais ir 
su veto teise Jungtinių tautų 
organizacijoj. Visų Afrikos

Rusijai plieninių vamzdžių 
aliejui gabenti. Bet biznis 
yra biznis. Vakarinė Vokie
tija pardavė rusams 600,000 
tonų plieninių vamzdžių ir 
tiktai tada tą prekybą nu
traukė. Japonija svyravo ir 
tik dabar pasižadėjo vamz
džių rusams neparduoti, o 
Anglija kaip tik dabar suta. 
rė parduoti rusams jų nori
mo dydžio vamzdžius. ..

Kodėl rusai patys nesuge
ba pasigaminti storų vamz
džių, niekas nežino, gana, 
kad jie tokius vambdžius 
noriai perka, kur tik gauna.

Plieniniai vamzdžiai nė
ra “strateginių prekių” sąra
šuose, todėl ir vokiečiai, ir 
japonai, ir anglai nemato 
kliūčių, kodėl jie negalėtų 
tokių vamzdžių parduoti ru
sams, jei rusai moka gryną 
pinigą. Bet NATO kariška 
vadovybė ir Amerika daro 
įtakos į sąjungininkus, kad 
jie vamzdžių neparduotų. 
Daro spaudimą, bet ne visur 
sėkmingai. Japonai sutiko, 
neparduoti, vokiečiai par
davinėjo, kol politiniais su
metimais biznį nutraukė, o 
anglai parduoda be jokių 
abejojimų ir nieko...

Biznis yra biznis ir dėl 
biznio daug kas yra leistina 
ir tarp gerų draugų. 
________ 1. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS BROOKLYN, N.Y. IŠ PIETŲ AMERIKOS
Vytauto parkas paruoštas, 

kiubo namai baigiami

Kovo 27 d. pas mane at
važiavo mano Reras bičiulis 
Vincas Mitrikas ir pakvietė
pažiūrėti, kaip po žiemos at. 
rodo Vytauto parkas. Rado
me viską esant kaip reikia.

Vėliau apžiūrėjome bai
giamus statyti Lietuvių Pi
liečių Klubo namus. Gražu 
viduje, gražu ir nuo laiptų 
į apylinkę pažiūrėti!

Kelios dešimtys darbinin
kų skuba baigiamuosius dai^ 
bus dirbti. Klubo vadovybė 
sako, kad namų atidarymas

Spaudos gegužinė 
birželio 23 dieną

Buvo susirinkę 
socialdemokratai

ALSS 19-ji kuopa savo 
Šitaip pasikeitė praeitame metiniame narių susirinki-

numeryje paskelbtas paren
gimų kalendorius.

Keleiviui ir Sandarai pa
remti Gegužinė bus ne biiže-

me, j vykusiame kovo 21 die
ną, pagerbė pernai mirusius 
kuopos narius J. V. Stilsoną 
ir Antaną Žilinską; išrinko

lio 16 d., bet birželio 23 d.,.ateinantiems metams kuopos 
nes birželio 16 d. bus Bai-Į valdybą — Steponą Briedi
siojo birželio minėjimas.

Lietuvai Remti Draugijos 
gegužinė bus birželio 30 d.

J. Mikutaitis moko 
vietnamiečius kariauti

Worcesterio lietuvis Jonas 
J. Mikutaitis tolimoje Azijo
je, Pietų Vietname, moko,

bus gegužės 3 d. su trijų die-l kaip reikia kariauti su ko 
nų iškilmėmis. į munistais.

Jis rašo, kad ten moterys 
Sandaros banketas vyrus perka už kiaulę, 3 pa- 

Sandaros 16 kuopos ban- klodes ir t.t. 
ketas bus gegužės 12 d. f J. Mikutaitis kariuomenėj 
naujuose Lietuvių Piliečių! tarnauja 13 metų. Jis yra ve- 
Klubo namuose. Jame bus, dęs, augina 3 vaikučius, ku- 
pagerbti mūsų valstijos ir rie su motina gyvena Jackso-

ne, S. C.miesto pareigūnai — Vytau
tas Pigaga, Ed. Struckus,
Antanas Šeškevičius, Anta
nas Staliulionis ir kt.

A. Rūkštelės paroda
Dailininko Antano Rūkš

telės kūrinių paroda atida
lyta Maironio parko salėje 
kovo 30 d. ir tęsis iki balan
džio 7 d.

D. Šalavie jute baigė 
universitetą

Juozo ir Kristinos Šala-
-iejų duktė Diana gerais pa. į sys Santvaras sKaite tai (ne
žymiais baigė Clark univer-. nai pritaikvtą paskaitą. Ji 
sitetą ir jau dirba valdinėje visiems patiko.
ištaigoje. i Meninę programą atliko

Išpardavimas pasisekė I Bostono Lietuvių Mišrus
I Choras, kuriam vadovauja 

Senu Žmonių Pagalbos komp. Julius Gaidelis. Jis 
nešykštėjo dainuoti, o susi
rinkusieji ploti. Be to, vienas 
choristas deklamavo.

J. Krasinskas

LOVVELL, MASS.

Minėjome Vasario 16-ją
Lietuvos nepriklausomy

bės 45 metų sukakti šiemet 
minėjome vasario 24 d.

Bostono jūrų skautams į- 
nešus vėliavas, sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, kun. Janušoniui sukal
bėjus maldą, rašytojas Sta-

pirmininku, Aleksandrą Šu 
laitį iždininku ir Joną Pakal- 
ką sekretorium. Buvo pasi
keista nuomonėmis dėl AL 
SS Centro Komiteto pasiū
lymo pasisakyti, kur ir kadaĮ 
būtų patogiausia kviesti Są
jungos suvažiavimą, ir pa
reiškė, kad suvažiavimą tu
rėtu sukviesti dar prieš šių 
metų vasaros atostogų sezo
ną kurioj nors artimiausioj 
prie Xew Yorko vasarvietėj 
(pvz. Asbury Park ar pan.).

Be to, B. Spūdienei pasiū
lius, nutarta prisidėti prie 
J. V. Stilsono mirties meti
nių minėjimo, o F. Lavins- 
kui priminus vienišą prof.

Į Steponą Kairį, visi susirinki
mo dalyviai, giliai įsijautę į 
drg. S. Kairio būklę, pavedė: 
kuopos sekretoriui pasiųsti 
profesoriui nuoširdžius su- 
sirinkusųjų vardu sveikini
mus ir linkėjimus.

I J. P.(Į _________________
BRISTOL, CONN.

ŽAIDIMAS BAIGĖSI MIRTIMI

Viršuje Davey Moore (dešinėj) rungiasi su Sugar 
Kainos Los Angeles mieste dėl plunksnos svorio čem
piono vardo. Moore taip žiauriai buvo sudaužytas, kad 
po valandos neteko sąmonės ir po kurio laiko mirė. 
Apačioje kita pora — Emile Griffith (kairėj) ir Luis 
Rodriguez, nugalėjo paskutinysis.

URUGVAJUS

Kam klaidinti kitus?

Žurnalistas M. Berchese, 
kalbėdamas lietuvių kong
reso dalyviams, sakė, kad e- 
lektros ir autobusų įmonių 
darbininkų streikas yra ko
munistų darbas. Tai visai 
neužtarnauta reklama ko
munistams. Jie čia neturėjo, 
neturi ir vargu turės tiek įta- { 
kos darbininkų tarpe, 
galėtų ką nors panašaus pa. 
daryti be raudonųjų durtu
vų pagalbos. Jeigu jie prie 
streiko plakasi ir norėtų juo 
pasinaudoti, tai jau kitas 
reikalas.

i Nėra jokia paslaptis, kad
USIN’A (šviesos ir energijos 
centrinė) ir AMDET ir CUT 
SA (kolektyvinė transporto 
centrinė) darbo gaudavo tik 
valdančiųjų partijos šulų re-! 
komenduoti, kurie už tą Į 
"malonę“ atsidėkodami iri 
savo balsus "geradariams“ 
atiduodavo.

Balsų žvejojimo apetitas

J. Kreivėnas naujoj vietoj parodai paskolinti (Rašyti:

Draugijos centinis išparda
vimas kovo 23 d. puikiai pa
sisekė, liko gerokai pelno.
Aplankėme J. Kamandulį

Kovo 26 d. su K. Ziurliu

nai, pavyzdžiui, nebeliko 
žmonėms skustuvų peiliu
kų, komunistai kaltino šve
dus. Jie aiškino, kad švedai 
neduodą plieno, bet nepaaiš
kino, kad plieno nedavė dėl 
to, kad komunistai už jį ne
norėjo mokėti.

Arba atėmę iš kolchozų 
dideles pyliavas ir dėl to 
kolchozininkams mažai ką 
bepalikus, komunistai kal- 

Uririjtina pačius kolchozininkus, 
kad esą tinginiai ir dėl to 
nieko neturį.

Berchese žino ir tikras U- 
rugvajaus streiko priežastis, 
todėl neleistina, kad iškrai
po tikrovę ir užsieniečiams 
sudaro klaidingą nuomonę 
apie komunistų "galybę“ U- 
rugvajuje.

A. Plavičius

URUGVAJUS

Būkite atsargūs

Teko patirti, kad įvairio
se Urugvajaus policijos ir ki
tose įstaigose yra tarnauto
jų, kurie, lietuviams išduo-

j buvo toks didelis, kad tų darni asmens liudijimus irI nirktu balsuotoiu buvo Dri- u*— :

Rev. L. Jankus, 105 Grand 
St.. Brooklyn 11, N.Y.). At- 

kelti į Stanley ir Church gai- Sihe,,imą norėtume gauti ik, 
vių kampą, nes esamą vietą 1963 m- heP°s 1 d' 
reikėjo užleisti naujam di- Šiuo metu norime tik su

porto policininkas RobertF. džiajam keliui. Sėkmės J.registruoti, ką turime įdo- 
Canell apiplėšė Bristolio i
banką. Jie pavogė $13,309,

Policininkas padėjo apvogti 
banką

Trys plėšikai ir Bridge-

Juozas Kreivėnas savo 
maisto krautuvę turėjo per-

, pirktų balsuotojų buvo pri 
grūsta be saiko, todėl nega
lėjo jų atlyginti taip, kaip 
brangstantis pragyvenimas 
reikalauja.

Valdžion patekusieji dau
giau rūpinosi savo reikalais, 
negu plačiųjų masių.

Ir USINOS darbininkai

is jų policininkas gavo 
$3,000. Jis plėšikams davė 
net savo revolverį, kad rei
kalui esant galėtų apsiginti.

Plėšikus Robert Erhardy, 
i Robert Fazekas ir James

Kreivėnui ir naujoje vietoje, mesrio parodyti pasauliui 
l (spėjama, parodą aplankys 
• per 70 milionų žmonių). 

Senas Keleivio skaityt* - Gavę informacijų, tarsi-
jas Jonas Paulauskas su rn^s individualiai dėl lietu- 
žmona, porą mėnesių viešė- vj~kų eksponatų patalpinimo 
ję Chicagoje, grižo kupini bej jL, atgabenimo į New

Paulauskai grižo

Aukų Amei ikos Lietuvių Narzarijchuk suėmus, pas 
Tarybai surinkta $200. į juos berasta tik $4>44L

Po minėjimo buvo vaka-] Vienas plėšikas gavo 15,

įspūdžių.
Pr. Naunčikas

aplankiau Šv Vincento ligo-irienė, kurioje taip pat netrū.ia„tlas g metus kalėjimo, oi 
mneje gulint, Juozą Raman-! ko dainų. i tretysis, kaip nepilname is,
duų. S. Paulauskas S __________ *

NEW HAVEN, CONN.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad

> pasiųstas į pataisos namus. 
Į Policininkas nuteistas 8 me- 
Į tus kalėti.

Pr. Naunčikas
NEW BRITAIN, CONN.

Šildėsi Floridoj

Šią žiemą Floridoj šildėsi 
arba dar šildosi šie lietuviai: 
Antanas češkevičius, Motie
jus žvinakis, Pranas Kuli

Pakliuvo buvęs senatorius

Suimtas už sukčiavimą 
Comelius Mulvhill, buvęs 
valstijos automobilių regist
racijos viršininkas, 5 termi
nus išbuvęs valstijos senato-, 
riumi. Jis kaltinamas nusu
kęs 1956 m. mokesčių sumą 
$25,029. Susekta, kad jis ne
sumokėjęs ir kitų metų mo
kesčių $76,000.

Pr. Naunčikas

Yorką Pasaulinei Parodai, 
kuri prasidės 1964 m. ba
landžio 15 d.
LIETUVIŲ KOMITETAS 
PASAULINEI PARODAI 

J. Stukas, Z. Jurys,

’iirmininkas sekretorius1

EMIGRANTŲ KRAITIS

į/vi w iiiuiiudiud MeilICltr įURIIl.

ti administraciją, kad reikia 
darbo sąlygas pagerinti, bet 
nepavyko, todėl ir kilo strei
kas.

Dabar, be abejo, pato
giausia savo 
mą pateisinti suvertus kaltę 
ant komunistų.

Juk panašiai elgiasi ir ko
munistai Sovietijoje. Kai te-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS
RANKOS, romanas apie

, Dabartinis Darbo sekreto- •_  .-i , .... i u. i motinos meilę, jos tikslą ir< V,. Uillard Wirtzsako,Į - sU 
i kad vienas iš trijų emigran-1 
' tų, atvykstančių į JAV nuo

kitus dokumentus, pažymi 
juos esant rusų tautybės. 
Jie aiškina, kad Lietuva ca
rų laikais priklausė Rusijai, 
todėl, jei tais laikais esi Lie
tuvoje gimęs, tai esi rusas.

Vyrų daugiau tam pasi
priešina, moterys nuolaides
nės, bet nereikėtų nė vienam 
nusileišri raudonojo imperia
lizmo agentams.

Komunistai eina fašistų 
keliais

Anksčiau lietuviškieji ko. 
bukaprotišku- munistėliai verkšlendavo, 

kad kažkas kažkam juos 
skųsdavęs, kad Lietuvos at
stovybės valdininkai jų laiš
kus kontroliuoją.

Paskutiniuoju metu ko
munistai skundžia vietos 
verslininkams jiems nepa
tinkamą spaudą, radiją, 
kad neduotų šie jiems jokių 
skelbimų. Į tuos skundus ne
kreipiama dėmesio, nes ge
rai žinoma, kas vi a tie skun
dėjai.

M. Krasinskas

išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje bet pirmutinė jos kausk Jon’as Gutaugk ’
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai
rus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- i . ... .
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis Į ’į. n?a7ė..^e.n
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo mus-! kitaip: besišildydamas sau- 
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš- lės spinduliuose ir mirė Jo 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės, kūnas atvežtas į New Bri- 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai! tain ir čia palaidotas, 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus jvažiavo : krautuvėj, ■ 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip afcirado mūsų didžiosios or- ,_T.^vas su dukra aL
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVISO$ E. Broadsray So. Boston 27, Masa.

Jonas Macevičius su žmona.!
Y iktoras Valaitis su žmo

na apleido New Britain si- 
siškai ir St. Peterburge įsigi
jo namus.

Pranas Kavaliauskas, Juo
zas Juodsnukis jau antri me
tai šildosi Floridoj ir žada 
ten dar metus pasilikti.

Jonas Kuckailis taip pat

VISO PASAULIO 
LIETUVIAMS

Kaip jau seniai visiems 
yra žinoma, 1964-1965 m. 
New Yorke įvyksta Pasauli
nė Paroda. Amerikoie gvve. 
ną lietuviai nutarę šioj pa-

MEKSIKOS ĮSPŪDŽIAIišauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti-

, . - - krais lietuviais, 397 psl..
i!) , m. atsiveža ir savo pro- kaina J4 0Q 
fesin, be. technin, pas.ruosu Juozas Svailta,. 2IOB.

■ •;. ?ien n‘tZ!n?en^n1n9A/ Į RIAI PLAUKIA, romanas
1 metais atvyko 30 000^1 g knvenešio kun. „ Sida. 

,ji ia meik tie , ie JAV ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Alovzas Baronas: LIEP-
4 . . i TAI IR BEDUGNES, pre-

000 igomų slaugytojų apje!",^0^^ 279 psl..
4,900 chemikų, apie 1,000 Į kaina 00 
i/iku ii t.t. Juo-z n s Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premi jų o t a ?

i 'žir.; rijos mokyklas baigė 
19 1 metais. Be to, atvyko 
arie 14,000 gydytojų, 28,

rodoj dalyvauti ir tam rei-Į "lokių žmonių, kaip En- 
kalui New Yorke yra suda-;rico Fermi, Albert Einstein, 
rytas Specialus Komitetas. 1 Ft;ix Frankfurter, Igor Si- 

Šis Komitetas, žinodama?, i kor.-kv ir Eugene Ormandy 
kad neturime laisvos Lietu-! įnašas yra gerai žinomas.

važiavę sustojo Commercial 
gatvėj, netoli policijos sto
ties. Mergaitę palikęs auto
mobily, tėvas įėjo į krautu- L L 
vę-

Mergaitė, žinoma, vairuo
ti nemokėjo, bet jai parūpo 
paspaudyti mygtukus ir koją 
ten primynė taip, kad auto
mobilis įlėkė į langą.

romanas Is Vinco Kudirkos 
svvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vvtautas Alantas: TARP
.... DVIEJU GYVENIMU. 462 VOSinei JOS pramonės, maro. Mailiau _ tez,.nom, musų lai- , k . $4.50.

kad galima pasaulinėje pa-, mejimai is kitų mažiau pa
rodoje parodyti lietuvių tau. Į žįstamų technikų ir labai su. 
tinį meną, architektūrą brai- i gebančių darbininkų, kurie 
žiniuos bei piešiniuos, liau-1 atvyko i JAV-es perpaskuti- 
dies meną ir jo dirbinius, lie-Į nius metus. Nėra abejonės, 
tuviškus mezginius ir audi-’kad, duodama pastogę pri
muš, archyvinius dalykus, spaustiems, Amerika daugi 
lietuvių spaudą išeivijoje ir laimėjo.“ sako darbo sekre 

i torius Wirtz.

Jursris Gliaudą. SIKSNO 
SPARNTU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

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

Tos knygos gaunamos irKomitetas, nežinodama?, 
kokių kas eksponatų galėtu
paskolinti, prašo visus lais- remeje dabar gyvenai Juozas Kralikaoskas. TIT-
vajame pasauly gyvenančiu? tr"p,I, j daugiau kaip 3 bilionai f NAGO UGNIS, premi juotas 
lietuvius pranešti, kokius ^onių. Per 300 metų žmonių, romanas, 205 pusi., kaina 
eksponatus galėtų minimai skaiYius padidėjo 5 kartus- ?2-56’

Aš su žmona esame buvę 
kelis kartus Floridoj. Ten 
oras nevisuomet buvo geras, 
todėl paskutines atostogas 
nutarėm praleisti Meksikoj. 
Ir neapsivvlėm, nes visą lai
ką oras buvo geras.

Buvome Acapulcos mies
te, Pacifico pakrantėje. 
Jis vadinamas amerikiečių 
miestu. Graži apylinkė ir 
daug didelių viešbučių, ku
rių kainos, palyginus su Flo
ridos kainomis, tik trečdalį 
tesiekia, pigus ir maistas.

Aplamai, Meksika gražus 
kraštas, kalnuotas. Matėme 
gražių derlingų laukų, bet 
matėme ir tokių vietų, kur 
didelis vargas viešpatauja, 
žemę dirba medinėmis žag
rėmis, kurias traukia maži 
arkliukai arba asilai, kur na
mai apgriuvę.

Būdami Puerto Vallarta 
pataikėme į šventę, kurioje 
šventino ne tik vaikus, bet ir 
gyvulius. Buvome užėję į 
bažnyčią, bet aš tuo i išėjau, 
nes man nepatiko, kad ten 
ir šunis žmonės Rali susivee* 
ti.

D. Sebastian
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Gerai surežisuota komedija ti žaliava visas Pabaltijo
r. -• • o respublikų tekstilės pramo-Be sero režisieriaus nieko 1 . * .... • •• „i - u nes įmones, tai likusioji gagėtai nesuvaidinsi. Komu- . - , ’J ®

k. t,„ i myba—pabrėžė Vilniaus ra-
-bus siunčiama i Lerų režisierių 'parlamento“ i 

—Aukščiausios Tarybos rin
kimų komedijai suvaidinti.

Paitija numato kandida
tus ir tik tiek, kiek reikia 
išrinkti, liepia juos pasiūlyti 
nepartiniams žmonėms, vė
liau pasiunčia i kraštą agita

uijas—bus siunčiama i 
ningradą, Maskvos, Baltaru
sijos ir kitus ekonominius 
rajonus.
Lietuvos miestuose trūksta 

daržovių, vaisių
(E) Kasmet pavasari Kau 

no parduotuvėse trūksta
torių armiją, kurie dienų Į šviežių daržovių. Miesto vai 
dienas liežuviu be jokio rei- į ,<ų, daržovių prekybos di- 
kalo plaka, nes juk ir be jų rektorius per Vilniaus radi-
plepalų tie kandidatai būtų 
išrinkti ir rinkimų protokole 
būtų užrašytas toks už juos

ją kovo 12 d. dėl praeitų me
tų aiškino, kad nors buvu
sios sudarvtos sutartys, ta

paduotų balsų skaičius, koki 1 čiau kolchozai ir sovchozai 
partija iš anksto nustatė. 1 neišauginę reikalingo dar- 

Ta komedija pagal visas žovių kiekio, todėl ir sužlu- 
paitijos instrukcijas buvojęs normalus miesto gyven- 
gerai suvaidinta ir kovo 17 tojų aprūpinimas daržovė- 
dieną. mis bei vaisiais. Dabar ap-

Vyriausia rinkiminė ko
misija Tiesos kovo 21 d. nu
mery paskelbė r inkimų duo
menis, kurie rodo, kad iš 
1,858,920 turėjusių teisę bal
suoti balsavo 1,857,321, ar
ba 99.91'<. Už pasiūlytus 
kandidatus paduota 99.4 G 
balsų ir tik 0.06' > balsavę 
prieš.

Lygiai taip pat ta komedi
ja suvaidinta ii- kitose res
publikose. Gruzijoje balsa
vę 99.99' ;, Azerbaidžane 
balsavę 99.96 - , Kirgizijo
je—99.86'/, Armėnijoje— 
99.97G , Estijoje—99.55',č.

srityse valstybė atsisakytų 
supirkinėti javus. Šie būtų1 
auginami tik savo reikalams. 
Dar propaguodamas kuku
rūzų auginimą, Kremliaus 
valdovas gt ieoėsi "turtin
giausio kapitalistinio kraš
to“—JAV patyrimo. KsąJ 
amerikiečiai laoai pamėgę 
maitintis kukurūzų dribs
niais (corntlakes) ir čia juos 
reikėtų pasekti.

Taigi, Chrtiščiovas blaš
kosi žemės ūkio politikoje,; 
kaip nusigyvenęs ūkininkas. 
Jau ne pirmas kaitas Lietu
va ir kiti Pabaltijo kraštai 
verčiami daryti staigius po
sūkius. Tai paliudija grūdi
nių kultūrų valstybinės pa
ruošos ir prievolės.

Nuo 1949 iki 1953 m. vi
dutiniškai per metus iš Lie-. 
tuvos grūdų buvo išreikalau-: 
jama iki 143,000 to, o 1953‘ 
m.—72,000 to. Anuomet bu- j 
vo nustatyta padidinti gyvu- j 
lininkystės produktų garny-1 
bą.

Jau 1958 m. grūdų buvo 
išreikalauta 9 tūkst. to, 1959 
m.—2.8 tūkst. to, o 1960 m. 
—1.5 tūkst. to. Staiga pats 
Chruščiovas Lietuvai pasky
rė tokias prievoles: 1961 m. 
—65 tūkst. to (buvo gauta 
68 tūkst to), o 1962 m. toji 
prievolė jau siekė 105 tūks
tančius tonų. Dabar susidu-

kaltinti kolchozų ir kt ūkių 
vadovai,— jie nesidomėję, 
kas buvę sėjama, sodinama, 
kaip augintos daržovės.

Siekiant Kauną aprūpinti 
daržovėmis, šiais metais rei
kia gauti 7,800 to bulvių,
4,5o0 to šviežių daržovių.
Pagrindiniai tiekėjai esą
Kauno rajono ūkiai, o jų tai- rįame vėj su naujajg patvai- 
pe daržoves auginti specia-, kvma- 
lizuojasi du sovchozai. Di-J * ’
l ektorius nesigiria, kad šiuo
metu aprūpinimas daržovė
mis vyksta normaliai.

J. Kubilius sušaudytas

VIŠČIUKAS SOVIETIJOJ 
IR AMERIKOJ

„ .. . , .a. . . . , , "Draugo“ žiniomis buvęs
Parašus ii kiti rinkimų duo- ^iauiįų apskr. viršininkas,
menys. žodžiu, viskas vieno 
kirpėjo sukirpta.

Klaipėdos krašto guberna- 
_ . . tolius, vyriausias notaras
Tą dieną buvo rr vietos, Jurgis Kubilius, 1941

savivaldybių (41 rajono, 89 
miestų, 7 miesto rajonų, 653 
apylinkių ir 25 gyvenviečių)
Darbo žmonių deputatų ta-j ^'1942 met27 
rybų r inkimai. Į tas taryba

m. bolševikų suimtas ii- su 
isa šeima išvežtas i Sibirą,

Ne kas kitas, bet Chrtiš
čiovas pasakė, kad Ameri
koje viščiukui vieno kilogra
mo svoriui išauginti reikia 
lesalo 2.04 kilogramų, o jo 
kolchozuose ir sovchozuose 
5 kilogramų. Kiaulės vieno 
kilogramo svoriui išauginti

KARO VADAI —STALINO ALKOS

Tai mažytė dalelė tu Raudonosios armijos maršalą, generolu ir kitą laipsniu karo vadu, ku
riuos “išmintingasis* Stalinas sušaudė arba kitaip nugalabijo. Apačioje paskutinis dešinėj 
vra lietuvis Uborevičius, sušaudytas.

vo ir sovietų atstovai.

Sk rde žmones kaip galvijus'kJifSS'S!;—
____________ j visų kraštų teismai — lenkų,

laisvo žodžio. į svietų, žydų, čekų, vengiu,
Negali maloniai jaustis ir' prancūzų ir net pačių vokie- 

- čių—atmetė kaltinamųjų pa
siteisinimus, kad tik vienas

Keleivy daug buvo rašyta, 
kad Stalinas skerdė žmones 
kaip galvijus. Praeitą kartą mūsų Bimbos, Mizaros, And- «ų 
buvo rašyta, kaip jis išsker-į l iūliai ir visa jų genge, kun 
dė visai nekaltus gabiausius anuomet apsiputodama tei- 

vadus—maršalą Tu-isino visus biaurius Stalinokaro

Hitleris buvo atsakingas už 
potvarkius, o jie turėjo jo

chačevskj ir tūkstančius ki-1 darbus, kurių iki šiol tik maJ aklai Rausyti.
tų visokio laipsnio kariniu-Ižą dalis tepaskelbta Sovie- 
kų. Tuo būdu kariuomenės tijos žmonėms,
vadovybė buvo labai susilp
ninta, ir, karui atėjus, milio. 
nai Sovietijos žmonių dėl 
to turėjo sumokėti savo gy
vybėmis.

Maža, kad Stalinas žudė 
savo tariamus priešus, bet 
jis žudė ii- tų tariamųjų pr ie
šų gimines, draugus, pažys
tamus.

Keleivis apie tai taip pat 
yra jau seniai rašęs, bet da
bai apie tai nebetyli ir So-

Naujienos (kovo 26 d.), 
priminusios, ką Ogoniok pa- 
r ašė apie maišalo Tuchačev- 
skio nužudymą, šitaip bai
gia:

"Faktai, paskelbti žurna
le Ogoriok, liudija, kad Ni
kita dar ir dabar apgaudinė. 
ja partiją ir visuomenę, sa
kydamas, jog Stalinas žudė 
nekaltus žmones tik pasku
tiniais savo gyvenimo me
tais, kada jis susirgo protiš-j 
Kai, perseKiojimo manijos

Komunistų partija, kaip 
ir nacių partija, visada suda
lė moraiiny užnugary nežmo
niškiems įstatymams bei žu
dynėms pateisinti. Jie būda
vo iš anksto painformuoja
mi prieš svarbius įvykius, 
kad sušauktuose viešuose 
mitinguose priimtų reikalin
gas rezoliucijas ir tuo patei
sintų diktatorių barbarišku, 
mus, juos užgirtų, net rei
kalautų. Tuo labiau buvo at
sakingi visi aukštesni nacių 
ir komunistų partijų palei-

n Cb.i lCPinvaa KllVfi *zv« ▼ v

išrinkta 35,030 žmonių. Ir 
čia viskas atlikta pagal aukš
čiau minėtą tvarką.
Vieneri metai gamybinėms Į 
valdyboms Lietuvos ūkyje

(E) Metams sukakus nuo 
įsteigimo vad. gamybinių 
valdybų, apie rezultatus, a- 
teities planus "Tiesoje“ (54 
nr.) samprotavimus paskel
bė Lietuvos KP CK biuro že
mės ūkio gamybai pirm. R. 
Songaila. Esą, duomenys ne
są galutiniai, bet jie rodą, 
kad mėsos gamyboje Lietu
voje tapusi pasiekta pirmo
ji partijos nubr ėžta "aukštu
ma“. Pernai visame Lietu
vos žemės ūkvje 100 hektarų 
arimų pagaminta po 77 cnt 
ir kiekvienam 100 ha kitų 
naudmenų — po 16.4 cnt. 
skerdienos. Pernai pirmąją 
mėsos gamybos pakopą per
žengę 37 kolchozai ir sov
chozai (is bendro skaičiaus 
per 2,000), o tokių pakopi 
esama dar dviejų. Pieno ga
myboje visos Lietuvos ro 
diklis — 457 cnt. pieno 100 
ha naudmenų. R. Songaila 
skundėsi, kad esama daur 
nesklandumų laikant ir ge
riant gyvulius. Jis dabar 
skatino ypatinga dėmėsi 
skirti sėklos paruošimui, 
technikos remontui ir orga
ninių tr ąšų išvežimui į lau
kus, nes nuo tų darbų pri
klausysiąs derlius.
Žaliakalnyje — dirbtinio 

pluošto gamyba

(E) Kovo 12 d. Vilniaus 
radijas informavo apie Kau
ne, Žaliakalnyje 23 ha plote 
jau seniai statomą "didžiau
sią savo pajėgumu Sovietų 
Sąjungoje“ dirbtinio pluoš
to gamyklą. Jei 30'- gamyk
los išleidžiamos metinės pro
dukcijos pakaksią aprūpin-

buvo sušaudytas Sverdlovs-! Vokietijoje reikia 2 kilogra- 
i mų ėdalo, o Sovietijoj net 

15 kologramų.
NAUJAS ŽEMĖS ŪKIO 
PLANAS PABALTIJUI

Oi, dar ilgai reikės vytis, 
kol Chruščiovo tvarkomi 

• žemdir biai galės pasivyti A- 
(E) Kovo 17 d. N. Chruš-; merikos žemdirbius, jei iš 

čiovas pasiūlė Sovietų Są-; viso galės kada tai padalyti! 
jungos kom. partijos CK-tui
pi įimti naują žemės ūkio 
planą — šiaurės-vakarų sri
tims ir Lietuvai. Pagal tą 
planą gyvulininkystės ūkio 
iltimis numatomos paversti 
abaltijo respublikos —Lie. 

tuva, Latvija ir Estija, be to, 
laltgudija ir šiaurės vakarų 
Rusijos Fed. Respublikos 
ritys. Viešai paskelbtame

SUŠAUDĖ SOVIETŲ 
PULKININKĄ

(E) Kovo 19 d. "Izvesti- 
jų“ pranešimu už šnipinėji
mą amerikiečių žvalgybai 
teistas sovietų pulkininkas 
pasisakęs, kad "užsitarna
vęs didžiausią bausmę“. Ne-

vietijos spauda. Chruščio- Kai, perseKiojimo manijos y. „ ,.
vas yra verčiamas leisti jai uga. us-omok parodo, kad eilinis komunistų partijos 
papasakoti nors dali Stalino Stalinas zuuė nekaltus zmo- Jjs vadovavo ke.
žmogžudysčių. ‘ nes jau prieš 26 metus (Tu- ,etai tokiq vieš mitin

Štai Sovietijoje leidžia, thacevskis buvo nužudytas reikalaudamas mirties baus- 
mas Ogoniok, be kita ko, pa- ° .m1/? mių Stalino surastiems liau-
rašė, kad, Stalinui įsakius, 1953 m. Kel red.). Žudė dėl dies priešams.
buvo sušaudytos Tuchačevs- kad bijojo netekti galios, 
kio motina, sesuo, du bro- Ko gi verta valdžios sis- 
įiai. Jo žmona ir kitos trys’tema, kurioje tokie dalykai; 
seserys buvo išsiųstos Į ka- gali vykti per dešimtmečius, 

nieko apie tai nežinant žmo-

ne

nurodęs, koks buvo bylos 
hruščiovo laiške nurodyta: nuosprendis, Maskvos dien-
ten mes galime pigiai paga- 
nirti mėsą ir pieną“.

Pagal Chruščiovą, tose 
rityse pastaruoju metu atsi- 
adę "vertingų pašarų“ ir tai 
>ateisina to žemės ūkio per-

raštis pridūrė, kad purvino 
gyvenimo pabaigoje kulka 
nesanti bausmė, bet — pa
sigailėjimas“. Nuteistas pul
kininkas gavęs pinigų ir nu
rodymų iš buv. vėliau išpra

torgą, tokio pat likimo susi
laukė ir jo duktė, kai tik jai nėms? !“ 
-ukako 16 metų.

1 aip elgėsi "išmintinga
is“ Stalinas ne tik su Tu- 

chačevskio, bet ir su kitų šei
momis.

Apie pusiau pamišusio 
Stalino žmogžudystes gerai 
žinojo Chruščiovas ir kiti 
Stalino padėjėjai, todėl So
vietijos žmonės šiandien vis

Paskaitykite jau beveik 
pr ieš 20 metų Keleivio išleis
tas knygas Juozas Stalinas 
(kaira 25 centai) ir Tikra 
teisybė apie Sovietų Sąjungą 
(kaina 50 centų). Ten rasite 
aprašytus visus tuos biaurius 
Stalino darbus, kuriuos šian
dien pr ipažįsta ir Chruščio
vas, bet jis sako nežinojęs ir

Komunistų partijos Polit. 
biuro ir Lenu o Komiteto ro
le buvusiuose valymuose ma 
tyu ir is visos eiles Kitų tak
tų, kuiių ualj atskleidžia 
pats Lhi usciovas, Lolitbiuro 
narys.

Lnruščiovas minėtoje kal
boje tvirtina, kad:

“Iki partijos 17-jo suvažiavi
mo Stalinas vis dar paisė kolek
tyvo nuomonės.“

O kas įvyko po to suva
žiavimo? Ar Stalinas spren
dė viską tiktai vienas, Raip

posėdis patvirtina represijas 
prieš vidaus opoziciją ir pa
vedė Stalinui išvalyti saugu
mo policiją, nes ten esą susi
metę provokatoriai ir karje
ristai, nors iš tikrųjų jie te
vykdo partijos nurodymus 
ir dalis NKVD valdininkų 
tyčiomis prisipažino kaltais 
viešuose teismuose ir apkal
tino buvusius žymius komu- 

. nistų partijos veikėjus, kad 
[ viešas teismas atrodytų la
biau patikimas. Mažiausia 
septyni tokie tikri bolševi
kai buvo nuteisti ir sušaudy
ti...

Išvalius saugumo policiją 
nuo Henriko Jagodos ir jo 
artimiausių bendradarbių— 
Sluckio, Frinovskio, Pauker, 
Redens, Molčanovo—į jo 
vietą buvo paskirtas Ježov, 
kuris į svarbiausias NKVD 
vietas paskyrė tris šimtus 
buvusių Politbiuro tarnau
tojų. Ar bereikia aiškesnio 
Įrodymo, kaip artimai ben
dradarbiavo komunistų par
tija ir Stalino saugumo poli
cija?

To fakto negali nuslėpti 
•T Chruščiovas, bet jis bando 
pateisinti komunistų parti
jos rolę:

“Visų pirma turime nepamirš- 
i. kad Politinio biuro nariai į 
uos dalykus žiūrėjo įvairiais 
aikais skirtingai. Pirmiausia, 
iaugis rėmė Staliną, kaip vieną 
š stipriausių marksistų, ir jo 
ogika. jo valia, jo tvirtumas 
didžiai paveikė partijos kadrus 
ir jos darbą.“

Taigi, paveikė Politbiuro 
ir CI< narius tiek, kad jie ak
ai pasidavė Stalino valiai 
ir šventai pildė jo norus, bet 
tikrai žinojo, ką jie daro, to-
rl2>l nu nnmuviuii Lralfi vi'vi JICT naivi

pati Staliną.
Bet Chruščiovas nueina 

dar toliau. Jis netyčiomis 
prisipažįsta, kad Stalinas
informuodavo Politbiuro na. 
rius apie svarbesnes bylas ir 
net juos supažindindavo su 
tardymo protokolais, su ta
riamaisiais prisipažinimais. 
Štai ta svarbi Chmščiovo 
kalbos vieta:

“Netrukus po gydytojų suė
mimo mes, Politbiuro nariai, 
gavome gydytojų prisipažinimo 
orie kaltės protokolus... Kai ku
riuos iš šių žmonių mes asme
niškai pažinojome, nes buvo 
anksčiau mus gydę.“

Taigi Stalinas nesuspėjo 
privesti tos bylos prie galo, 
nesuspėjo likviduoti akade
miko Vinogradovo bei kitų

varkymą. Pereinant grynai šyto amerikiečių ambasados 
gyvulininkvstės ūki, ateity- tarnautojo Russell A. Lan- 
e. teigia Chnišciovas, tose gelle.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
iršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 

viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Ferkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50
)an Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
>ių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina..............
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės įspūdžiai komuniHų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.................-.. . ............................. $1.001
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina...................................................... $2.00

taršiau klausia: kame buvo Į netikėjęs, kad Stalinas gale? nOii P oayti Chruščiovas, ai ! gydytojų tik todėl, kad laiku 
Chruščiovas ir kiti dabarti- tų ką nors blogo daryti. 0 1
niai vadai, kodėl jie toms’ jei apie tuos biaurius darbus 
blogybėms nepasipriešino? . buvo žinoma net tolimoj A- 

Nelengva Chruščiovui ir merikoj, tai juo labiau jie 
kitiems teisintis, bet jis dar buvo gerai žinomi svarbiau
si mulkinti savus žmones, siems Stalino padėjėjams, 
apsimesdamas nekaltu avi- kokiu buvo Chruščiovas ir 
nėliu, nieko nežinojusiu, kol daug kitų dabartinių komu- 
ten nėra laisvos spaudos, nistų partijos vadų.

Chruščiovo nekaltybe
ANDRIUS VALUCKAS

I Nikita Chruščiovas savo lėtume patikėti tais tvirtini- 
kalboj apie Staliną 1956 m. mais, bet, deja, faktai ir is- 

ęo.vu j vasario 24 d. dvidešimtame torija kalba priešingai.
komunistų partijos suvažia- Hitlerio Tūkstanties Me- 
vime teisinosi, kad visus tų Reichui sugriuvus, dauge- 
žiaurumus vykdė Stalinas: lis buvusių aukštų nacių pa

reigūnų teisinosi, kad jie te- 
'^dėl vykdė vado įsakymus ir jis 

e vienas tėra atsakingas bei 
pakaltinamas už padarytus 
nusikaltimus žmoniškumui, 

ziavime Chiuščiovas nuėjo; Bet Nuernbergo teismas bu. 
dar toliau: jis tvirtina, kad vo kitokios nuomonės, jisat- 
tų Stalino žiaurumų Chruš-; sakingus nacių partijos ir 
čiovas visai nežinojo, atseit,; kariuomenės vadus pripaži- 
jis nėra kaltas. Mes labai no. no kaltais. Teisėjų tarpe bu-

“Viskas buvo 
sprendžiama. su

tik jo 
niekuo ir

nieko nesitariant.“

Sovietų menininkų suva-

žodį turėjo ir Politbiuras su 
Komunistų partijos Centre 
Komitetu ? Atrodo, kad taip,

'umirė, bet ne todėl, kad 
bent vienas iš Politbiuro na
rių būtų protestavęs ar ban-

nes partija visada buvo pil- dęs ginti nekaltus gydytojus, 
nai naintnrmiinia Hawvl kurie savo laiku gelbėjo juosnai painlormuota, kas daro
si ir kas bus.

Iš Chruščiovo kalbos aiš
kėja, kad 1934 m., taigi dar 
prieš didžiuosius 1936, 7 ir 8 
metų valymus, gruodžio 1 d. 
Centro Komiteto sekretorius

nuo mirties. Ne, tokio pado
raus žmogaus Politbiuro na
rių tarpe nebuvo... Koks 
skandalingai žemas tų žmo. 
geliūkščių moralinis lygis,

_____ , kurie savo menkavertišku-
Abel Jenukidze paprašė pa-jmą nori pateisinti vien Sta- 
greitinto mirties bausmės, lino žiaurumu!..
vykdymo įsakymo NKVD 
organams, atseit pasirašė C 
K nutarimą, kuris faktiškai 
ir pradėjo terorą.

Tardant Zinovjevą ir Ka-

Kada Bucharinas, Ryko- 
vas ir kiti priešinosi žiau
riam valstiečių varymui j 
kolchozus, Ui Nikita Chruš
čiovas tylėjo ir garbino Su-

menevą dalyvauja kai kurie liną, ji, pats aktyviai dalv- 
komunistų partijos Politbiu- » . .
ro ir CK atstovai, kad pri
kalbėtų suimtuosius prisipa

vavo valstiečiu kolchozini- 
mo akcijoje. Bucharinas ir 

j Rykovas sumokėjo savo vy- 
žinti. Politbiuro atstovu bu-ivybėmis, o Chruščiovas bu
vo Vorošilov, o CK atstovu! vo paaukštinUs partiioie. 
buvo Ježov, kuris tuo laiku! - • j k x v . 
buvo CK saugumo komisijos dabar.įteisina tas
pirmininku. Izia,u’7a?. Pnemones prieš

1936 m. dėl NKVD virši-! vals.tiecius> kaip klasinį 
ninko Jagodos pakeitimo Je- i pnesą:
žovu yra painformuojami! ”Tai buvo atkakli ir sunki
Politbiuro nariai, o 1937 m. 
vasario mėn. CK plenumo

kova, bet būtina“.
(Bus daugiau)
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Sovietskij čeloviek
J. VLKS

Maskvinių komunistų da.' valdininkų dar labiau spau 
bar vienas iš pagrindinių ’ džiami ir skriaudžiami, 
troškulių yra išugdyti "so- Taigi, laikui bėgant, Lie
vietskij čeloviek".

Kas yra tas "sovietskij če
loviek“?

tuvos pasieniais išaugo taip 
vadinami tuteišiai—žmonės, 
kurie jau neturėjo savo

Jis komunistų spaudoje tautybės supratimo. Ir dar, 
jei tokį paklausdavai vardo, 
tai jis sumurmėdavo: "Či, 
po pasportu, či po kostelna-1 
mu?" (ar pagal pasą ar pa-i 
Įal katalikų bažnyčią?). Ka-! 
la paprašydavai, kad paša- 1 

klusnus sovietų santvarkai, kytų abudu vardu, tai atsi-
Kaip daug kas, taip ir šis 

maskvinių komunistų troš
kulys yra paveldėtas iš cari
nės Rusijos. Rusų caras Iva
nas Ketvirtasis (1530-1584) 
yra laikytinas Rusijos impe
rijos svetimų žemių grobsty-

pavaizduojamas tokiu, kuris 
savo tėvų žemę iškeičia Į 
"plačiąją tėvynę“ Rusiją, 
kuris savo gimtosios kalbos 
vieton įsisavina rusų kalbą 
ir kuris tampa besąlyginiai

iepdavo:
— Po pasportu Ivan, po

kostelnamu Jan.
Tie žmonės taip buvo už

guiti, kad nežinojo nei savo1 
tautinės kilmės, nei savo kal
bos, nei tikro vardo, nes taip

KARDINOLO LAIDOTUVĖS

Kubos sostinės žmonės lydi mirusio kardinolo Manuel 
Artega y lielancourt karstą.

tojų, tai yra įusiškojo impe- viskas buvo iškraipyta. Re-

linai primena rusamsrializmo tėvu.
Rusų caras Petras Didysis

(1672-1725) yra tas, kuris 
i per svetimą žemę (suomių- 
ugrų) prakirto langą į Vaka-

i rų Europą ir tas svetimas že
mes įjungė į Rusijos imperi
ją

Rusų carė Katrė Antroji
.. . .. . , , . , • • i (1729-1796) tą Petro Di-- Malki, ar tu žinai, kad , vo daug sunkiau pasirodyti,| džio^ ,ygį apv^inikav0 pa.

balti jo (Lietuvos, Latvijos, 
Estijos) žemių užgrobimu.

Ir tada prasidėjo Rusijos 
pavergtų tautų nutautinimo 
darbas. Toms nerusų tautom 
buvo brukama rusų kalba, 
kartu su pravoslavija. Se- 

. ! niau Lietuvoje rusų valdžios 
skylių, į)UV0 pažadėta, kad tie, ku

rie pereis į pravoslavų tikė
jimą, gaus penkis auksinius 
rublius ir avies kailinius. 
Bet Lietuvoje tokių

kitų metų pavasarį Najurke nes lietuvio varaas daugeliui 
atsidarys viso svieto paro- buvo visai negirdėtas. Nei 
da? i geografijos žemėlapiuose ta.

— Žinau, tėve, žinau. Ji da Lietuvos nebuvo. \ is dėl-
vadinsis pasaulinė paroda, j to Amerikos lietuviai nutarė 
bet ji bus ne "Najurke“, o1 iškelti jos vardą tarptautinėj 
Nevv Yorke. ! Paryžiaus parodoj. Ir iškėlė.

— Nu, tai kaip tu rokuoji,' Sudėjo pinigų ir įrengė toj 
gal vertėtų ir mudviem te
nai pasirodyti, a?

O kaip tėvas manai, ką

parodoj lietuvikąjį 
Kur įastais ir kitoKiais doku
mentais buvo parodyta, kad 

mudu galėtume tenai paro-' lietuvių tauta yra gyva ir ko-
dyti?

__ Nu
1 voja uz savo laisvę, tik caro

tas kuris jų galėdavo pasisa
kyti, kad kalba gudų ar len
kų kalba. Sakydavo, kad; --------
kalbąs "poprastemu“, vadi-i (Elta) Pekino ideologi- 
nasi, ne kokia nors ponų' niame konflikte su Kremliu- 
kalba, bet paprasta žmonių ' ' *

• ••

Pastaruoju metu Pekinas 
ėmėsi ir radi jo,propagandos 
Maskvos adresu — nišų kal
ba siunčiami radijo praneši
mai į Sibirą, jie pakartoja
mi ir kitomis kalbomis. Bū
dinga ir tai, kad Pekinas 
kaip tik šiuo metu kazachų 

į kalba paskelbė ketvirtąjį 
; Mao kūrinių tomą. Jis ski- 
į riamas ne tik Kinijoje gyve- 
t nantiems 500,000 kazachų, 
i bet numatytas platinti ir tar- 
Į pe 3,6 mil. Kazachstano gy
ventojų Sovietijoje.

Tai įvyksta tuo metu, kai 
sovietai toliau vykdo Ka
zachstano rusifikaciją, įsako 
vis labiau išstumti kazachu 
kalbą ir dėl tariamai nacio
nalinių nukrypimų "valo“ 
žymiuosius Kazachstano 
partinius darbuotojus. Ma. 
noma, kad Chruščiovas, su
daręs Vid. Azijos sričių par
tijos CK biurą, siekia labiau 
su Maskva susieti Uzhekis- 

Įtaną, Tadžikistaną, Kirgizi
ją ir Turkmenistaną, ir tai 
būtų priemonė sustiprinti

. . . . . . ,. sienas. Iš kitos pusės, kinai
ti visus praeities gmcy mus gu gavQ pretenzijomis gali į- 
klausimus. Dabai jau tun- sjvejtj j pavojingą žaidimą, 
ma įspūdžio, kad Inai ma- Maskvai remiant ar nenu pastaruoju metu iškilo 

būdingas, nelauktas bruo
žas — kinai priminė nesu
tvarkytų sienų su Sovietų
Sąjunga klausimą. Nuo 1950; Ges palikimą“ — kitaip ta- 
metų Stalino su Mao-Tse- i riant, į sovietų-kinų sienų 
tungu pasirašytos sutarties į problemą. Čia verta primin-

..... ....... j------r--,----- šis klausimas vis būdavo ap-j kad 1954 m. Pekine at-,
savo senais įpročiais ir sieki-i einamas. Dabar, Vakarų ste.i spausdintas 1840 m. buvu- 
mais nutautinti kitas jos im- bėtojų nuomone, kinai, kel-jS1°® Kinijos teritorijos ze- 
perijos ribose esančias tau-!darni "praeityje neišspręstų; me.laP.ls’.be. ^ltų, sllclų’ nu_ 
tas. Tik dabar tas darbas va- klausimų“ išaiškinimo rei-!1.? <?’ . .ne VĮ=lll su ‘ i
romas apsukriau, gudriau irikaJą, matyt, siekia spaudi- cių padarinius ir dideles vergtųjų Seimo vadovybė— 
prisidengiant skambiais šu- mu į Maskvą atsakyti i ®ntls .S11J dienų Sovietų Są-, delegacijų pirmininkai ir

kalba.
Buvusi carinė Rusija da

bar kiek pažengė pirmyn ir 
save seną pavadinimą iškei
tė į Sovietų Sąjungą. Iš tik
iųjų gi, kaip buvo, taip ir 
pasiliko Rusijos imperija su

ną jau atėjus metui atkreipti 
dėmesį į "nelygių sutarčių 
su Rusija klausimą ir "praei.

nes, Maskvai remiant ar ne, 
gali sukelti tautines aspira
cijas ir tų sričių gyventojų 
tarpe, kurie šiuo metu valdo, 
mi komunistų kinų, pvz., Vi
durinioji Mongolija ar Tibe
tas.

PAVERGTŲ ATSTOVAI 
WASHINGTONE

Kovo 18-22 dienomis Pa-

kiais, tarytum tai būtų daro- Kremliaus ūkinio pobūdžio1 /?n?°/e.’ Pv z’’. 
ma paties žmogaus laimei. Pekinui kiek skaudžias prie- 1 aaziLribtaną ū 
O komunizmo vardu vykdo. mones

avies
!z*iKnin Lravfn on »xi**i\jz\x21cxv7x_ 

nc*i vu ou c* ▼ vciav

a pasekėjų nesurado. Vis
vien beveik kiekviename ap- 
krities mieste buvo pastaty

ta cerkvė. Kai kuriose vieto
se katalikų vienuolynų baž
nyčios buvo atimtos ir pa
verstos cerkvėmis. Gi Lietu, 
vos pasienyje, kur žemės bu
vo apgyventos gudų ir dali
nai rusų, tas valdininkų ru
sifikacijos darbas susilaukė 
keistokų vaisių: sakytume 
lyg ir ano meto savotiško 
"sovietskij čeloviek“, ar 
kažko panašaus.

__ 7 reikia pamislyti.. valdžia tą faktą slepia nuo
gal ką nors surasime. Gildė- pasaulio, 
jau, kad yra jau ir spešel ku-, — O kodėl tu rokuoji, kad
mitetas, ką šiuo bizniu rū-Į dabar būtų mums lengviau 
pinasi, ale jie neturi ką pa- tai padaryti? Juk caro da- 
rodyti, tai prašo, kad kiti bar nėra. 
jam paskolintų kokių daik-Į — Bet caro vietoje yra 
tų. Aš atsiminiau, kad savo1 Chruščiovas, tėve. Jis laiko 
čemodane turiu dar krajavą Lietuvą savo naguose taip 
juostą ir kamašus, ką į at-j pat, kaip ir caras laikė. Dai 
laidus vaikščiodavau. Ale Kiečiau, negu caras. Prie ca- 
kam aš turėčiau tuos daik-’ro lietuviai galėjo laisvai A. 
tus siųsti tam kumitetui, kad; merikon atvažiuoti ir atgal 
mudu patys galim juos pa- sugrįžti, bet dabar negali, 
rodoj išstatyti? Taigi pra-! Šitą faktą reikėtų New Yor- 
džią jau turėtume, o daugiau ko parodoj pavaizduoti. O 
galėtume dar sukolektuoti. šiandien lengviau būtų tas Kadangi gudai vra slavu

— Nebūk juokdarys, tėve/ padaryti dėl to, kad šiandie kilmės, tai ano meto carinės
Tokie daiktai geriau tiktų turime daugiau faktų ir dau-' 
sąšlavų statinei, o ne paro- giau dailininkų, kurie galėtų 
dai- pagaminti reikalingų vaiz-

— Nu, tai ką mes galėtu- dų. Be to, paroda ruošiama 
me parodyti? Juk laisvos ia pat, Amerikoje, ir Ame 
Lietuvos nėra, ir jokių man- ikos lietuviai šiandien turi

mas nutautinimas eina tik 
rusų tautos naudai, nesgi vi
sa daroma, kad kitos tautos 
prisiimtų rusų kalbą, papro
čius ir dvasią, o savo išsiža
dėtų.

Taigi stengiamasi, kad 
dabar atsirastų naujų sovie
tinių "tuteišų“, arba—"so
vietskij čeloviek“, kalbąs 
tik "poprostemu“—rusiškai. 

DOVANA VAIKAMS

delegacijų pirmininkai 
seimo generalinis sekreto-

, ..... : rius bei io pavaduotojas—ną, dar ir į Išorinę Mongol.-J lankžsi ^ashingtone ir, pa-

į Kirgiziją, 
Kazachsta-1

Jei dabar primenama, kad
goun mritu Purlio rlvonorzi cilCC*W I1IVVW 1VUCJJC* UlUUgV C7Vt
JAV, D. Britanijos, Prancū
zijos, Vokietijos "imperia
listais“, "kolonialistais“ bu
vo okupavusi, pasisavinusi 
Kinijai priklausiusias milži
niškas sritis, tai tuo pačiu 
metu sukeliamos priešrusiš- 
Ros kinų gyventojų nuotai
kos, ir rusai atsiduria "kolo- gos sr*tyse
malinių išnaudotojų“ eilėse. _________
Visi jie buvo imperialistai,' 
įvykdė visą virtinę agresijos

ją-
Kinai

nurodė į Kinijos komunistų 
tikslus Azijoje. Šiuo metu 
kinai sovietams pareiškė 
pretenzijas. Sovietų . kinų 
sienų klausimą iškeldamas, 
Pekinas, teigia Vakarų ste
bėtojai, gali sukelti naują 
nerimą Vid. Azijos ir Tol. 
Rytų Kinijos ir Sov. Sąjun-

, . ... . t siskirstę keturiomis grupė-nedviprasmiškai, mi darž vizitus senat0.
irtnne Lrnmnmctn » . . -

di ių išradimų neturime.
— Tėve, tos parodos ren

gėjai mano, kad ją galės ap. 
lankyti apie 70 milionų žmo
nių. Taigi lietuvių tautai čia 
būtų labai gera proga paro
dyti savo skriaudas, savo 
vargus ir savo kovas už lais
vę. Tas galėtų patraukti tų 
milionų lankytojų dėmesį ii 
padaryti mums naujų drau
gų. Bet tautiškos juostos ir 
panašūs menkniekiai sve
timtaučių dėmesio nepa
trauks, nes kitos tautos turi 
geresnių ir gražesnių juostų.

— Olrait, Maiki, bet pa
sakyk, kaip tu parodysi svie
tui savo krvvidas arba, kaip 
sakai, skriaudas? Kaip pa
rodysi, kad mūsų tauta nori 
laisvės?

— Viską galima parodyti 
vaizdais ir raštu, tėve. Juk, 
turbūt, nebūsi dar pamiršęs, 
kaip prieš 60 metų Amerikos 
lietuviai dalyvavo panašioj 
Paryžiaus parodoj. Ar atsi
meni?

— Lyg ir prisimenu, kad 
buvo kalbama apie Pary
žiaus parodą,

— Tada, tėve, mum

.augiau pinigų.
— Tai ką tie vaizdai galė- 

ų parodyti?
— Jie galėtų pavaizduoti 

ietuvos istoriją, panašai, 
aip Kalvarijos stacijos baž. 
yčiose ar šventoriuose vaiz- 
uoja Kristaus gyvenimą.
— Tai sakai, reikėtų Lie- 

uvos stacijų?
— Galima būtų ir taip pa- 

adinti. Pirmutinė stacija 
arėtų parodyti senesnių lai- 
;ų laisvą Lietuvą, kaip 1410 
retais laisvi lietuviai ties 
Žalgiriu taškė popiežiaus 
kryžeivius. Antroj stacijoj 
urėtų būt parodyta Liubli- 
o unija su lenkais ir pra- 
Ižia Lietuvos negalavimų, 
"rečioj stacijoj būtų jau 
ietuvos padalinimas ir pri- 

ungimas prie Rusijos. Ket
virtoj stacijoj būtų 1863 me
ti sukilimas Lietuvoje ir ko

riko Muravjovo siautėjimas. 
Toliau turėtų būti parodyta 
Lietuvos mokykla—užkalta 
lentomis, ir motina moki
nanti vaiką skaityti prie ra
telio. Pagaliau caro nuo sos
to griuvimas ir Lietuvos vė-

Rusijos valdininkija ant jų 
dar labiau užgulė. Jie savo 
vaikus turėjo krikštyti cerk
vėse pravoslavų apeigomis.} 
vri Lietuvos ii Lenkijos pa-j Ar Romos popiežius yra 
aiemuose būta ir tokių gudų, l Kristaus vietininkas? Šitos 

une pnklausė katalikų pa-i įdomios knygos dar turime 
l apijoms. Tokie žmonės, vai. nedideli kiekį. Ją parašė 

kun. M. Valatka, 227 psl., 
kaina tik §1.20.

džios prievartaujami, slap
iomis savo vaikus krikšty

davo katalikų bažnyčiose, o 
kiti nutylėdavo ir savo tau
tinę kilmę, kad nebūtų rusų

Gintaro takais, J. Narūne 
nauja eilėraščių knyga, labai žygių Kinijos atžvilgiu ir 
gražiai išleista,beveik kiek- • - • -
vienas puslapis papuoštas
ruotrauka, 64 psl., kaina 
$1.80. Knyga gaunama ir 
Keleivio administracijoje.

scenoj turėtų būti bolševikų 
Lietuvon įsiveržimas ir lie
tuvių Sibiran gabenimas. Iš 
bolševikų siaubo yra daug 
nuotraukų, parodančių Pro*- 
veniškių koncentracijos la
gerio skerdynę ir kitas žudy
nių scenas. Reikėtų duoti tas 
nuoti aukas dešimteriopai 
padidinti ir išstatyti paro
doje su paaiškinimais. Be to, 
reikėtų atspausdinti gera ir 
gyva anglų kalba parašytą 
trumputę Lietuvos istorija

NAUJAUSIOS KNYGOS

NAUJIENA

privertė pasirašyti j vairia 
"sutartis“. Tuo būdu kinai 
dabar priminė Maskvai ne- 
cekimą plačių Vid. Azijos ir 
Sibiro sričių, be to, dabarti
nio pakraščio su Vladivosto
ku, Chabarovsko srities, dar 
Amūro ir Sachalino sričių. 
1858, 1860, 1881, 1901 me- 
;ų sutartimis kinai neteko 
pakraščių kairiajame Amūro 
upės krante, be to, dar tur- 
tirgų sričių šių dienų Ka
zachstane ir kt.

pakalbinkime draugus, kai- Pekino dienraštis dar pri- 
nynus ir pažįstamus užsisa- minė Maskvai, kad kinai, 
<vti “Keleivi.” Kaina rae-! laikui subrendus, vra pasi
ims penki doleriai. vengę taikingu būdu išspręs-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokiu 
mamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiem? 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipm. diplomatai įesko talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniemsir ją dalinti parodos lankv- , - MUFKIyS " -v - v ♦
tojams nemokamai. šitaiJ Be* lr suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
Lietuvos skvrių parodoj na I sakos. Jos kalba graži, pasakojimai sklandus, ii visa apy- 

. -H ri saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

riams Ir kongrešmanamš, 
taip pat ir Valstybės Depar
tamento Europos skyriaus 
oasekretoriui R. Davis. Pa
vergtųjų Seimo veiklos prak
tikoje jau galima laikyti tra
dicija JAV kongreso kiek
vienos sesijos pradžioje, o 
'•pač įvykus rinkimams, ap- 
’ankyti Senato ir Atstovų 
Rūmų vadus, painformuoti 
iuos apie faktinę padėti so
vietų pavergtuose kraštuose 
'r pareikšti jiems sovietu pa
vergtųjų tautų vardu pagei
davimus.

Pastarojo vizito pagrindi
niai Pavergtųjų Seimo me
morandumo klausimai lietė 
(1) Centro ir Rytų Europos 
tautų apsisprendimo teisės 
vykdymo iškėlimą Jungtinė
se Tautose, (2) JT komisijos 
kolonizmui likviduoti įparei
gojimą užsiimti sovietinio 
kolonizmo likvidavimu,, (3) 
Pabaltijo valstybių prievar
tinio inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą nepripažinimą, 
(4) kiekvienoj tarptautinėj 
konferencijoj sovietų pa- 
vergtųjų kraštų bylos kėli- 

*mą, (5) 1963 m. Pavergtųjų 
Tautų Savaitės efektvvų pra- 
• edimą ir (6) prie Atstovų 
Rūmų Užsienio Reikalų Ko
misijos nuolatinio pakomi- 
sib pavergtųjų tautų reika
lams sudarymą.

Abiejų partijų senatoriai 
ir kongresmanai parodė so
vietų pavergtųjų tautų rei
kalams nuoširdaus suprati
mo bei solidarumo ir priža
dėjo visokeriopa savo para
mą. Draugiškai Pavergtųjų 
Seimo atstovai buvo priimti 

j ir Valstybės Departamente, 
Konstatuotas visiškas Vals
tybės D-to ir Pavergtųjų 
Seimo tikslu sutikimas, iš
skyrus kai kuriuos Valsty
bės Departamento rezervuo
tumus dėl taktikos, šių tiks
lų siekiant.

Kor.

AUKOS TAURĖ, Stasic 
Santvaro 5-ji eilėraščii 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.50

MURKLYS, A. Giedriaus graž 
apysaka jaunimui, 130 psl. 
kaina.............................$1.80,

PLAUK, MANO LAIVELI. 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina..........$2.0(

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šit 
i krašto lietuvių istorija 

500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, t 
kietais $5.00.

BASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO 
LIŪDŽIU, parašė Pet 

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina..............$1.0t

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ STATANT, Rapol- 

Skipičio atsiminimai, 44< 
psl., kaina. . . . $5.0'

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl., kaina $1.5( 

TŪZŲ KLUBAS, Antane 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.
kaina .................. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA 
\IATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broad way,

ruošus, būtų daugiau .............
dos, negu tuzinas kelionių iŠta- Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
Washingtoną. 4 J ir pažįstamiems. Apysakos kaina §1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

nau-

Gal tas ir būtu gerai, 
Maiki, ale kaip tada būtų su 
T13”0 kamašais ir krajava 

s bu- 1,avos iškėlimas. Paskutinėj -iuosta?

1
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ANTANAS VIENUOLIS

Samdinė Alena
Ii atsiminimų

(Tęsinys)
Penktadienį ji ir visai nublogo, nebegėrė vandens, 

neatsiliepė šaukiama ir nebeprašė nei nukloti, nei apkloti. 
Moterėlės susirūpino kunigo.

— Gan, jūs, baikininkės, — suniekino jas Papievis:— 
negi smertelna, kad tokioj darbymetėj kunigą vežiotum. 
Va, pabaigsime mėšlą vežti, jei nepasitaisys, tai ir kunigą 
atvesime, ir daktarą!..

Baikininkės moterėlės buvo ir nusiraminusios, bet 
kai šeštadienį ligonė visai nebeteko žado, susirūpino ir 
vyrai ir pabūgo, kad ji, gink Dieve, nenumirtų be kunigo. 
Nors ir gaila buvo išvargintų arklių, bet daryti nebuvo kas. 
Papievis parvedė iš ganyklos arklį, Rokas Mataušas pa
skolino savo kalamašką, iš Žukausko paėmė pagalvėlį ku
nigui pasėdoms padėti, ir sekmadienio rytą Slankos ber
ną- doras išvažiavo į Anykščius kunigo atvežtų. Išvažiuo
jant Papievis paliepė bernui, jei ką sutiktų iš Piktagalio 
dziasiancininkų, pasakyti, kad Alenos tėvas ateitų savo 
dukters prilankytų.

Kadangi buvo sekmadienis, nedarbo diena, tai ku
nigo lauktų prisirinko vyrų, moterų ir vaikų pilna Papievio 
gryčia. Ligonei, prieš priimant saki-amentus, nebedavė ir 
gerti. ...................................

Moterėlės ją apiprausė, apvilko švariais baltiniais, 
balta bliūzele ir visa padarė, kas reikia, tik buvo bėda. 
kad ligonė vėl pradėjo blaškytis, vartyti akis; perplėšė 
ant kiūtinės bliūzelę ir vis mėgino nusikloti.

Kunigą atvežė tik po visam, po visų pamaldų. Atvežė 
jaunąjį kamendonų. Kad ligonė, gink Dieve, prie kunige, 
lio nenusiklotų ir neapsinuogintų, dvi moterėlės užkimšo 
sau ausis pakulomis, galvas storai apsitūlojo skaromis, 
kad negirdėtų ligonės išpažinties, ir viena iš vienos lovos 
pusės, kita iš kitos, prilaikė antklodę ir nedavė ligonei, 
blaškytis. Tačiau ligonė buvo kaip velnio apsėsta: vartėsi, 
spardėsi ir vis lyg tyčia norėjo numesti nuo savęs antklodę 
ir apsinuoginti. Kunigėlis ją peržegnojo, pašlakstė svęstu 
vandeniu, pašaukė vardu, bet ligonė ir jo nepažino, ar vi
sai nenorėjo kunigo prisileisti. Kunigėlis palaukė, pasimel
dė atsiklaupęs prie staliuko, ant kurio buvo sudėti pašven
tinti sakramentai, dar palaukė, bet pamatęs, kad nieko 
nebus, suteikė ligonei „paskutinį patepimą“ ir išvažiavo.

Moterėlės ilgai nesiskirstė iš Papievio kiemo ir visos 
vienbalsiai nutarė, kad toks „paskutinis patepimas“ be 
išpažinties, be atgailos ir be „pakūtos“, tai ne patepimas, 
o Dievo „abroza“ ir daugiau nieko. Be to, kažkas pašnibž
dėjo, kad Slankos beinąs Jonas lankydavęs Aleną 
klėtelėje ir naktį! Toji žinia buvo kaip perkūnija iš giedro 
dangaus! Vadinasi, ligonė buvo dar ir mirtinai nusidėjusi! 
Kai sugrįžo kunigą nuvežęs Slankos Jonas, — keli vyrai, 
moterėlių priprašyti, prispyrė jį prie sienos ir liepė prisipa
žinti, ar buvo tarp jų smertelna nuodėmė, ar ne. Jonas 
verkdamas pasidievažijo, pabučiavo kryželį ir prisiekė 
kad jis Aleną aplankydavęs tik taip sau, kad jokios nuo
dėmės nepadarę, o tik taręsi abu ir susitarę po Kalėdų ap 
sivesti ir ruo Jurginių išeiti pas poną Ušockį kumečiauti 
Bet moterėlės visvien buvo nepatenkintos — be „šliūbo“
vis vien nei kabinėtis, nei myluotis nevalia!

* * *
Buvo jau pavakarė, kai Papievis pamatė takeliu at

einantį nuo Jakūbavos Alenos tėvą ir dar kažkokį žmogų 
Kai abu vyrai pasuko Užuožerių pakluone. Papievis tuo 
jau pažino ir kitą žmogų: tai buvo Piktagalio dziasianci 
ninkas česūnas, pramintas Kirstuku. Jis mokėjo užkalbėt'* 
votį, rože, gvvatės įkandimą, mokėjo net ir kraują nuleist? 
ir buvo nebrangininkas.

— Taip ir vr — Kirstukas, — apsidžiaugė Papievis ii 
pasitikęs abu vyrus kluone, įsivedė juos gryčion prie ligo
nės. Pašaliečiams Kirstukas liepė iš gryčios išeiti; šeimi
ninkę tuojau paprašė didesnio dubens, dviejų švarių ske- 
petų-raikščių ir abu su tėvu nuleido Alenai kraujo pirma 
iš vienos kojos, paskui iš kitos ir skepetomis aprišo pada
lytas žaizdas.

Nuleidus kraują, ligonei iš tikrųjų pasidarė geriau, ir 
ji nustojo blaškytis. Apsidžiaugė ir tėvas, ir šeimininkai 
Papieviai, pasipūtė ir pats Kirstukas, ir visi susėdo už sta
lo kankolienės srėbtų. Keletą šaukštų įsiūlė ir ligonei, ir 
visiems palengvėjo. Atsidėkodama Papievienė iš to 
džiaugsmo padovanojo Kirstukui „su visu bliūdu“ lydytų 
taukų dubenėlį, ir visi išsiskirstė labai patenkinti.

— Ronos dabar dar kraujuoja, bet tai niekis; rytoj 
apie pusryčius skepetas galima bus pakeisti kitomis, o po. 
ryt ir visai nuimti, — pasakė šeimininkei išeidamas Kirs
tukas ir pamokė, kas daryti su ligone vėliau.

Nors ligonė, nuleidus jai kraują, ir pasijuto geriau, 
bet visvien buvo labai silpna, vis prašė nedarinėti durų ir 
burna gaudė orą. Vakarop atėjo dvi jos draugės budėto
jos^ Kaip praeitą naktį, pasidėjo jos ant stalo grabnyčios

KELEIVIS, SO. BOSTON

TIKRINA ŽIEMOS PADARYTĄ ŽALĄ

Komoj darbininkas tikrina senovės pastato Kol iže jaus 
sienas, ar labai šalta žiema nepadarė kokios žalos. Tas 
p stalas per 20 šimtmečių yra pergyvenęs net .3 žemės 
Irebėjitnus.

kažkur gilumoj gulėjo. Aš ŽMOGAUS VERTĖ
1 buvau pavargusi, eidama --------
gulti, ir aplamai nekaip jau- Ją galima įvairiai matuo- 

1 čiausi. Ir be to, aš dar uorė- ti. Štai Anglijos parlamente

ŠEŠTOJI ŠALČIAUSIA 
ŽIEMA

Praeita žiema JAV buvo 
! jau parašyti vieną skundą,! buvo pasakyta, kad Foline- iš eilės šeštoji šalčiausia žie- 
j bet tą reikalą atidėjau. Ar zijos žmogėdros visai nebe- ina. Kitos šaltos žiemos bu- 
: visuomet man bloga diena, vertina amerikiečių, nebenoj vo 1899, 1905, 1910, 1929 ir 
Į kai aš atidedu ką nors svar- ri jų ėsti, nes jų taukai esą11936 metais.
' baus arba nemalonaus, gale- sugadinti. Jie verčiau pasi-
• dama tai tuoj pat padaryti? renka sudoroti anglą. Tie Kalėdų atvirukui pirmu kurtą 

Reikia pamėginti rasti at-j žmogėdros, aišku, nežino,! pradėti pardavinėti 1862 metais
, sakymus. Reikia bandyti; kodėl amerikiečių mėsa ne-; Anglijoje.
nieko skubaus arba svarbaus bėra tokia gardi, kaip se-!________________  _

niau, bet mokslininkai žino,Į maiiiicm*
kad anglo kūne tūkstančiui- NAU JIEM A

AR TU ŽINAI?

M. Vaitkus

neatidėlioti, bet stengtis kuo 
greičiausiai tai atlikti. Ir ta. 
da jūs tuojau pajusite, kad 
jums lyg našta nukrito. Ir 

. jūs būsite nuėjusi jau kelis 
' žingsnius pirmyn, taip ban- 
’ dydama savo „geras dienas“ 
! padauginti. Pamažu paste
bėsite, kad visas jūsų gyve
nimas pamažu keičiasi, kad 
jūs pradedate jaustis vis 
dažniau ir dažniau laimin
gesnė.

Taip save stebėdama, ga
lėsite su laiku surasti, kas

dalių tėra dvi dalys DDT 
nuodų, o amerikiečio kūne 
jau yra tū nuodų 11 dalių. 
Matyt, ir žmogėdrai ta mėsa 
netaip bekvepia.

Bet kitu atžvilgiu to pa
ties amerikiečio vertė paki
lo. Seniau kūno mineralai 
tebuvo vertinami tik 98 cen. 
tus, o šiandien ta jų kaina 
pa’kilo iki $34.54.

Šiandien 150 svarą žmo-i 
gaus kūno 4 uncijos kalio!

Ar tu žinai,
ką reiškia žemėj nerast sau vietos 
po milžinais skliautais nakties žvaigždėtos 
ir neapsakomai kažko skaistaus ilgėtis, 
kas nuostabiam sapne tau buvo švietęs?
Ar tu jauti,
ką reiškia sopulingai į tolybes veržtis, 
kai susikaupęs dega visas dvasios karštis, 
tamsoj išvydus mirksint skaistų žiburėlį, 
seniai svajotos laimės dieviškąją gėlę?

Blogos ir geros dienos
V. Čekauskienė-Grinkevičiūtė

jums geriausia padeda sau'vertinamos S6.06, o seniau 
tas „geras dienas“ sukurti.‘tik keli centai. Jo 3 svarai 
Labai svarbu, su kokia nuo-' kaleijaus verti $4.50. Iš ja- 
taika ar savijauta jūs einate
miegoti. Svarbu save tinka
mai paruošti geram ir svei-

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI-' 
THUANIA LAND OF HE-

me esančios geležies galima; 88 psl. teksto ir 95
nulieti maža adata, bet, ži- ns1 
noma, šituo atžvilgiu visai
nevertinami jame esantieji 
DDT nuodai.

kam miegui, nes miegas 
duoda jums naujų jėgų at
einančiai dienai. Tų jėgų 
miegas duoda ne tik kūnui, 
bet ir sielai. Vienai padeda 
apelsinai, kitai pienas, vie
na mėgsta paskaityti, kita 
pasvajoti, — kiekviena turi
rasti, kas jai geriausiai tinj ~ YOUR TEARS
ka.

V. Čekauskienė

SEinirsiNKEn

Lietuviški barščiai

Du svarai rūkytos mėsos, 
3 burokėliai. 3 uncijos pries
koniniu daržovių (morkų, 
saliero), vienas svogūnas,

Kiekvienas žmogus turi savo gerų ir Į 
blogų dienų ir net savaičių. Atrodo, 
kad tos geros Ir blogos dienos keičiasi 
sauvališkai, tai ateira ir praeina, kaip 
lietus ir saulė, kaip audra ir tyla.

Be didelių sunkumų galime stebėti j v*enas šaukštas sviesto, vie
tų gerų ar blogų dienų keitimąsi ant! nas -aukštas miku, vienas 
paties savęs. Paprastai tai priimama ! aU!0 Epelis, 10 pipirų, trys
kaip neišvengiamas 
tir.amas likimas.

Bet taip galvoti ar sakyti spėti, bet yra ir tikro pamn- 
nereikia. Žmogus turi gi ne do taip manyti. Apelsinuose 
tik instinktą, bet ir protą. Jis buvo vitaminų, kurie gal 
)ats gali save stebėti ir kont- kaip tik buvo reikalingi. O 
.oliuoti, ko negali nė vienas novelės skaitymas išblaškė 
kitas gyvis daryti.

Pii-miausia reikia sau pa
matyti klausimus ir juos vis 
kartoti ir kartoti. Kaip tai 
juvo užvakar? Ar aš neatsi. 
ėliau anksti guvi ir links- 
įa? O tą naktį aš miegojau 
iktai 5 valandas, kas pagal 
ano patyrimą yra kiek per- 

nažai. Bet vistiek aš atsikė- 
au patenkinta ir, bevalgy- 
ama pusryčius, pajutau,
.ad šiandien bus mano „ge- 
a diena“. Bet vakar! Tai 
>uvo baisu. Atsikėliau jau 
avargusi, ir tas nuovargis 
lėgė mane kaip švinas. Be- 
msryčiaudama aš dar apsi- 
iejau kava. O aš išmiego- 
au tą naktį net 10 valandų.

Dabar reikia save pa
bausti : kodėl ana diena bu- 
.o gera, nors aš ir labai ma
čai miegojau? Vakare prieš 
ą aš suvalgiau su pasigar
džiavimu du apelsinus. Jie 
buvo tokie sultingi. Ir dar 
paskaičiau labai gražią mei
lės novelę. Tai kas? Ar apel. 
sir ai ir graži novelė prieš 
užmiegant padarė man ta 
ateinančią dieną „gerą“? 
sukėlė manyje malonius 
jausmus, paveikė mano nuo
taiką? Taip ne tik galima

faktas, dėl to kai-1™ kvortos vandens.
Rūkytą mėsą nuplauti, su

dėti i nucda, užpilti ša’tu 
vandeniu, sudėti sutarkuo
tas. riebaluose pakepintas 
prieskonines daržoves, prie. 
skonius ir virti, kol mėsa su
minkštės.

Atskirai išvirti burokėlius.

psl. paveikslų, kaina $4.75.
Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

IN
j MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

lETryiU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi 
chelsonas. virš 300 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkytais
viršais ........................................ $4.00
kaina ...................................... 31J5

'.VILGSNIS I PRAEITį. K. Žuko j 
domus atsiminimai, 477 psL, kai 
na ....................................... $5.00

’EMATCIŲ KRIKŠTAS. F Abelki- 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti aodarat .... $3.5'

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus”

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomi..i parašvtl 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek- 
viena proea, gražiais kietais vir- 

šeliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio formato. Kairia .... $5.5C

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metu 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 458 psl. Kaina ....................$4.50

- EME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

-OCIALIZMO TEORTJA Trumnai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji da? 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.....................$0.75

sūnaus Kipro Bielinio įdomus at“i-l ~ ____ ____minimai, 464 psl., kaina.... $6.00 Į DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

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

rūpesčius ir atleido nervų į 
tempimą. Miegas apėmė ’ nulupti, stambiai sutarkuoti, 
žmogų tada, kai jis jau buvo
i-amus, jo viduje nervų sis
tema atsipalaidavusi. Todėl 
toks miegas galėjo pilnai ir 
per 5 valandas grąžinti išeik
votas jėgas.

Išvirusia sriubą nukošti, su
dėti burokėlius, įpilti rūgš
ties ir svieste pakepintus 
miltus. Užvirinti. Paduodant 
į stala užbaltinti metine.
Palo*lbinlcinv» draugus. kai-

Kas taip ar panašiai yra ir nažistamns užsisa-
save stebėjęs, turėtų tą pa- *rvf’ “Keleivi ” Kama me- 
vyzdį vėl išbandyti. Iš tik- penki doleriai.
•ųjų, iuk kartais visokie______ __
mažmožiai labai palankiai
paveikia mūsų sielą ir ku
rą. Jeigu tie bandymai pa
sitvirtino, tai iš tų atsitikti-; 
nų mažmožių reikia susida-Į 
ryti įprotį. Tokiu būdu gali
ma tas „geras dienas“ iš
šaukti. i

Bet tuo dar negalima už-Į 
baigti, nes reikia dar save 
paklausti: o kodėl ana die
na buvo tokia „bloga“? Ar 
tiktai todėl, kad buvo apel
sinų nevalgyta ir novelė ne
skaityta? Ar tada buvo kas 
ypatingo atsitikę? Na, pa
galvosim.

Ar aš neturėjau išvakarė
se kokio savotiško slegian
čio jausmo krūtinėje? Tai i 
nebuvo skausmas, bet tar-' 
tum koks sunkus grumstas

galelį, žinoma, dėl viso ko. įpūtė prieždoje židinį — rei
kalui esant žvakei uždegti ir atsigulė viena ant vieno šuo- į 
lo, kita atsisėdo ant kito. Viena turėjo budėti iki pirmųjų • 
gaidžių, kita — po pirmųjų. Ligonei aptilus, ir kita budė
toja prigulė ir pati nepajuto, kaip apsnūdo ir užmigo...

(Bus daugiau)

-- - - - ---~

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbo mis 
apie lietuvius rišame pasauly, 

464 psl. Kaina .................... $6.50
MILŽINO PAUNKSME, B»!io Sruo 

gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psL, didel’o formato, gera popie 
ra, kaina.................................. $2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpi. _ 
pasakojimu. 180 psL Kaina .. $2.0' i

'JETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina . — -...........85.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė V arda 

Kaina ........................ 25 Cnt
KAD TIK KITAIP

Mikki Ja m iso n užsimauna 
naujos DuPonl išrastos me
džiagos batus, pritaikytus 
jos į odą panašiam maudy
mosi kostiumui. Taip pasi
puošusi ji žygiuos Malibu 
Beach, Cal., paplūdymiu.

HARLBOROŪGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT M. lnkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................ 81.26

<EMUNO SŪNŪS. Andriam Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina .. - • $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valic- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .............. ......... 84.00

iJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo!5 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................. $8.ov

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų. 96 psl. 
Kaina .......................... 50 Cnt.

<FNOVES LIETUVIŲ PINIGAI nne 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės valo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 396 psi., geras popierius 
kaina ............................ ....... 810.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu. 12S puslapiai 
kaina ...................................... 50 Ct

TEĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psL kaina .......... $2.00

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

MAŽOJI Llt/TUVA, parašė M. Gim
butienė, J- Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psL, 
kaina $*■.00,

■CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena da!>s po 
42. ara visos 3 dalys..........  $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.......... $1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaut«kį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu lmygutė. Kaina.. 25 Cnt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... 31.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Paraše Leonas Bliumas. Trumuaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL

____ . _ ___ RES, 32 psL kaina........  26 Cnt
dėjo \uniFF?t« ™oteryst» vliko grupių komisijos PRA- 

tS2ndriS»i‘ «ro’nJ2uii 1 NEŠIMAS, arba kodėl mukote n«- 
KriM ® .7^.’.'. 36 00 ™ vienybės. 80 psl., kaina .. 81JM

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS63f E. Broadway-- :---So. Boston 27, Mi

ALTORIŲ SESELY. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kuni?a« Vauris išsiža-
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Mokesčių mažinimas Aukso vagys’ro juje”
Iš bolševikų spaudos ko- gauano aukso kasyklų ii čia, 

respondento V . Jeriomenkos nesąžiningų žmonių pacleda- 
sužmojome apie nepapras- mas, gaudavo brangios me-

Atrodo, kad Kongrese per, nančius trejus metus, 
ateinančius tris mėnesius’ Tiems su 400,000 dolerių 
bus daugiausia darbuojama. ar daugiau pajamų per me
si mokesčių sumažinimo irĮ tus mokesčių dydis būtų su- 
jų reformos klausimais, ši' mažintas nuo 01 (/< ligi 65% 
tema, žinoma, visiems rūpi, ’ per tą pat laikotarpį. Mokes
nes svarstymų nutarimai i čių dydis korporacijoms bū- 
tiesiogiai palies kišenes dau-į tų sumažintas nuo 52* r ligi
giau kaip 65 milionų ameri-! 47%. Yra pasiūlyti ir kiti __________
kiečių, kurie moka mokės-! pakeitimai, kurie pakeltų į-f kalnų? Teisėti Uralo akmen- 
čius nuo savo uždarbių, ai- Į našus valdžiai ir kompen- kalių ir P. Bažovo apdainuo- 

suotų kai kuriuos deficitus, juvelyrinio meno meistrų!

tus ’ socialistinės tėvynės 
aukso vagis, spekuliantus, ją 
Štai ką jis rašo:

"Garsiųjų Uralo brang
akmenių šlovė nuo senų lai
kų paplitusi už žilojo Uralo

gų ir kitų pajamų.
Visada buvo dvi nuomo- į apskaičiuotus 13.6 bilionų Įpėdiniai dabar yra Sverd-

nės mokesčių uždėjimo at-. dolerių dydžio.
žvilgiu. Pirma, kiek jų užde 
ti valdžios ir jos atliekamie
siems darbams finansuoti. 
Antra, kiek efektingai mo
kesčiai renkami. Prieš 50 
metų iškilo dar ir trečias 
klausimas: kiek yra teisingi 
mokesčiai, ar jie labiausiai 
užkrauti ant tų, kurių paja
mos mažos ir kurie nelabai

lovsko juvelyrinio-šlifavimo
Iš viso pasiūlyti mokesčių • fabriko ir gamyklos "Ruski- 

sumažinimai sumažintų vai- ' je samocvety“ kolektyvai, 
džios pajamas 8.7 bilionais „Tačiau neseniai šioms i-pajamas 
dolerių per ateinančius tre
jus metus, jeigu visos refor
mos bus pritaikytos. Bet, ap
lamai paėmus, administra
cija mano, kad valdžios pa

Taciau neseniai šioms } 
monėms atsirado konkuren
tas. Jis pradėjo gaminti to
kią pat produkciją — auksi
nes apyrankes, žiedus, me
dalionus, auskarus su brang- 

jamos pakiltų dėl didesnės akmeniais. Tiesa, konkuruo-
ekonominės veiklos, kuri

gali juos mokėti, ar ant tų,; būtų sukelta krašte.
kurie gauna didesnes paja
mas ir gali daugiau mokėti? į 

Ši
vedė
gresyvinio mokesčio įvedi
mo. Toks mokestis JAV-se 
sudaro didžiausią federali
nės valdžios pajamų dalį.
Šiame krašte dabar mokes
čių dydis yra maždaug nuo 
20% tipiškam darbininkui 
su žmona ir vaikais ligi 91% 
tiems, kurių pajamos siekia 
daugiau
rių Be to 
čiai korporacijom 
didesnėms firmoms.

Yra įdomu pastebėti, kad 
dabartiniuos debatuos Kon. 
grėsė yra liečiamas dar ir 
ketviitas klausimas, kuris y- 
ra palyginamai naujas. Pre
zidentas Kennedy ir jo eko
nominiai patarėjai dabar Alsop išvadoje nurodo i dvi i

A.C.N.S.

janti įmonė neturėjo iška
bos. jos nebuvo adresų biu
re ir miesto telefonų knygo- 

į je. Ir tai ne todėl, kad jos

džiagos, o po to gabendavo 
į Svero lovską ir kitus 

miestus. Per dvejus metus
užkietėjęs nusikaltėlis, pa-( 
dedamas kelių sąžinės ir 
garbės netekusių "Burcha- 
lo“ kasyklų ir kitų aukso ga
mybos įmonių darbuotojų, 
pagrobė iš valstybės 29 kg 
aukso.

"Atsirado ir darbininkų 
naujai atsidariusioje "fir
moje“. Tai buvo Sverdlovs- 
ko juvelyrinio šlifavimo fab
riko meistrai X. Loma je vas 
ir G. Zorovniatnychas.

Juvelyriniai dirbiniai da
vė tik dalį pajamų "Oglo ir 
sūnų“ firmai. O pagrindinį 
kapitalą apsukrūs verteivos 
gaudavo, spekuliuodami

ti: dr. Amelija Rodd, opto- 
metristė, Alice Ruseckienė- 
—Plevokaitė, muzikos mo
kytoja, Peliksas Kontautas,
Dramos Sambūrio narys,
Laima Katauskaitė, Dramos 
Sambūrio narė ir Gilbert 
Gailius, muzikantas.

Visi taieiiiai, kurie ren
giasi dalyvauti parengime, 
yra prašomi įteikti savo pro-1
gramą V. Minkienei iki ba-1 Liepos 28 d. North Eastone’

Lietuvių Tautinių šokių Sambū
rio tarptautinis vakaras.

* * *
Birželio 2 d. No. Eastone, 

Bernice Claire sodyboje, Sanda
ros 7 kuopos gegužinė.

Birželio 23 d. laisvės Varpo 
gegužinė Romuvos parke Brock- j 
tone.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir- 

įšeliais $4.00, kietais $5.00.

Ar turi šitas
Spalio 6 d. Balfo metinis ban- j knygas?

ketas So. Bostono I.. Piliečių' DIDYSIS SAPNININKAS, 185

landžio 10 d. arba pranešti Lietuvių Darbininkų Dr-jos 21
kuopos gegužinė.

* » *
telefonu AN 8-0489.

Valentina Minkienė

Meno kūriniai iš akmenėliu psl.. kaina .................... $1.50
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, Uv psl, kaina . . $0.75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 
na .................................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

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

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

BALSAI, J. Smelsto-

Dr-jos salėje.
* * *

Spalio 13 d. Laisvės Varpo 
banketas So. Bostono 1.. Piliečių 
Dr-jos salėje.

Aleksandra Kašubienė 
kovo 30 d. Bostone L. Kul
tūros Klube kalbėjo apie 
mozaikos technikų išsivysty
mą.

Ji gražiai papasakojo ir 
parodė, kaip iš mažų įvai
riaspalvių akmenėlių jau ži
loje senovėje ir dabar su- 

: kuriami niekada nesenstam. 
auksu. Iš Miasojr Saldins- tieji kūriniai —išklojamos 
ko kasyklų aukso smiltis ir grindys, papuošiamos sie- 
grynuosius tiekdavo buvę šių nos ir t. t. Tam reikalui ne 

/ioi.ki,Afr.ioi tik įvairiaspalviai akmenė-ikasyklų darbuotojai.i teisingumo sąvoka pri i KREMLIUJE LAUKIAMA'°^amzatonai — senas cigo- 
ė daugeli kraštu prie pro. * PASIKEITIMŲ ; nas Saidas °Slas su sunu’

----• • i- i _____ I mis Nikolajum ir Platonu —
(E) "New York Herald ' nePasitikėjo reklama. Tie- i Uruziją, Armėniją. Vidun- 
•ihnna‘‘ PorvSionc siog dėl visiškai suprantamų i n§ Aziją, Pabaltijį, U kiainą

"Bet štai aukso "firma“ 
sužlugo. Jos vadeiva buvo 

Bet iš kur pogrindinė į- suimtas, kai atvyko eilinės

"Ogias ir io sūnus vežda-!ba^ vartojami, tam tinka ir
vo auksą ir jo dirbinius į 
Gruziją, Armėniją. Vidurį

Tribūne“ Paiyžiaus laidoje' S1O& vlslsKai suprantamų, 
kovo 18 d. žymus JAV laik-! Pažasčių jie norėjo likti 
raštininkas J. Alsop teigė: į nepastebimi.
gali įvykti žymūs pasikeiti į . , . , . . , . . , . e .
mai sovietų užsienio politi-i moPe &audav° žaliavos ir bi argių pi ekiu siuntos į Sal- 
koje, o Kremliuje galimi pa- i . oinsxo kasyklas. L i ale ir ki-
sikeitimai. Jei norima likvi-l Vl^nas stambiausių tiekė, tose salies vietose suimta 68

noma tiK pasiKeiumų Keliu. .. . . •’ , i- ,, i - 4 • *
Amerikiečių laikraštininkas j18 JO’ aPs>S™™ ^toli Ma- į teismą, 
dar pažymi D. Ustinovo pa
skyrimą vienu iš trijų min. 
pirmininko Kremliuje pava
duotojų—jis būsiąs "visos 
Sovietijos pramonės galva.“
Rvšium su Ustinovo iškilimu

VIETINĖS ŽINIOS
Gražiai pagerbė 
dr. A. Kapočių

mano, kad mokesčiai yra pa- galimybes: arba sovietai pri So. Bostono L.

Pakalbinkime draugus, kai

mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina me

tams penki doleriai.

Jieškojimai
j, stiklas, ir medis, ir gintaras, 

ir kitokia medžiaga, žino
ma, panaudojama ten ir 
taip, kad menininko tikslui 
kuo geriau tiktų.

A. Kašubienė ne tik pasa
kojo, bet ir ekrane parodė

Aš, Ona Blažis (Blažienė-Kul- 
paniūtė) paieškau savo brolio 
Vinco Kulpano (Bill KulĮx>n), 
kilusio iš Vaiponiškių kaimo, SIELOS

parapijos. Brolis seniau 
gyveno Connecticut valstijoj. A- 
merikon atvyko prieš pirmąjį 
pasaulini karą. -Jis pats ar kas jį 
žino, prašom parašyti man šiuo 

nemažai vertingų mozaikos į adresu, už ką būsiu širdingai į 
kūrinių, svetimų kūrėjų ir Į dėkinga: __ N.

A. Kašubienė, ^™-A-
; o/b Pearl St., Stouhgton, Mass.

G5)
jai jau nelietuviai yra davę Paieškomas Jonas Gruodis su
didelių darbų, ji jau yra su-j’SJP1’ sunu;s Robertas, dukra į , _ “ . ? J _ ‘Stetanija, žmonos vardo nezi-

riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .....................................$0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 tentų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 psl., kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl., kaina .................... $1.00

ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A

vokįenė,
Le jų, dar kalbėjo Stasys 

Michelsonas, kun. žuroms- 
Piliečių kis, Adolfas Namaksy, Alek

kūrusi nemažai vertingų kū-' nau. Kiliko iš Utenos apskr.. " 
rinių. A. Kašubienė su Šei-, Tauragnų vaisę. Nepriklauso-į 
ma gyvena New Yorke, jos «r vokiečių | Garmus“į0 kaina" $o.?5
vyras taip pat yra įžymus mėsos fabrike lšvyko j vakarus. KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS

kilę taip aukštai, kad jie su- siderins prie vad. kietosios Dr-jos valdyba labai gražiai sanaras Čaplikas, kun. Balu itas paveikslas, kurį laimėjo1 < « w 1 _ 1 - V 4- rv — I r rv MU* * ** - U* * * Ti — I - - —. _ 1 *1 _ _ _ 1-- -- _ _ a a . - - A 1 z-k a* « a a a va v rl a Ji

menininkas-skulptorius. Į Jis Į»ts ar kas ji žino prašom 
Šiame susirinkime laimė-Tt^^yti šiuo adresu

j imo būdu buvo išleistas dai- ' Liudas Puslys 
lininko Bagdono padovano-1 1,7 Pleasant st.

*1 T 1 * 1 * • •
laiko krašto ekonominį au
gimą. Labai industrializuo
tuose kapitalistiniuose kraš
tuose visa ekonomija yra la-! miant, Chruščiovo priešai 
bai jautri net ir mažiems! arba—Chruščiovas, konser- 
mokesčių struktūros pakei- j vatyvaus sovietinių vadų 
timams. Į sparno remiamas, pasiryžęs

Kai labai turtingi ąsme-i galutinai įvykdyti lūžį su Pe-

Pekino politikos krypties— pagerbė savo buvusį ilgame, rašiūnas, adv. Anthony 
tuo atveju Sovietijoje įsiga-' 
lėtų, kariu sluoksniams re

tį direktorių dr. Antaną Ka-, Young, Antanas Andriulio- 
počių, surengdama jam ko- Į nis, Andrius Keturakis 
vo 31 d. šaunią puotą. Jo Antanas Matjoška. 
pagerbti atėjusių buvo pilna Į Savo kalbose kiekvienas 
salė. Banketui vadovavo da-• stengėsi iškelti kurį nors dr.

OUB JUO ‘SOUlJRųjKO ’IS 
Canada.

Aldona Buivydienė.
Susirinkimas buvo gana šikšniaus., . kilęs is Naumiesčio parapijos,jr gausus, jame buvo matyti ir, Budrikų kaimo, girdėjau, kad 

jaunimo — studentų būrys.1 gyvena kažkur New Jersey. Jis
! Pirmą kaitą jame dalyvavo Patiį.a.r.kas Ji z,no prašomi atsi- i. . . r? . i liepti šiuo adresu:f ir neseniai Bostono apylm-1

Yv. Y.

nys, ekonomistai nurodo,! 
moka didelę savo pajamų 
dalį valdžiai, jiems gal per 
mažai pinigų pasilieka in
vestavimui į akcijas. Taip 
pat, kai vidutinės amerikie
čių šeimos moka nuo 20%

kinu, tačiau drauge sustip
rindamas Ustinovo ir kitų 
padėtį. Čia primintina, kad 
šis pareigūnas nuo 1941 m. 
buvo atsakingas už ginklų 
gamybą sovietų kariuome- 

i nei. Sunku esą manyti, kad

bartinis draugijos pirminin-1 A. Kapočiaus nuopelną lie-’^ėj apsigyvenęs jaunas eko-j 
kas adv. John Grigalus. j tuvių visuomenei. Apie tai nomistas Horstas Žibąs, vei-j 

kliai reiškęsis Chicagos stu- j 
dentų santariečių tarpe. 

Balandžio mėn. susirinki-
Gardžiai kūną pasotinę ŲaV buvo Keleivyje anksčiau

Monikos Plevokienės su di 
dėlių būriu padėjėjų paruoš
ta vakariene, svečiai turėjo

rašyta.
Buvo ir sveikinimų raštu, ,

jų tarpe SLA prezidento Po- paskaitą skaitys dr. Juo- • 
vilo Dargio bei ižd. Noros;zas Navickas, Bostono kole-progos ir dvasiškai atsikvėp. . - ----  - ,ti. Tuo pasirūpino draugijos GuSlenes> buvo ir dovanų. !gŲ°s profesorus. 

direktorė Ona Ivaskienė. ši-! .,Buvo gražus pagerbimas,į !
‘ ta nroerama atlikn Giedrė' aš vieno dalvko pasige- ___ įvaldžiai, jiems ne-! das gynybos reikalams ir pa- j Ka,!osJtė .paskambinusi pi-! dau: nebuvo tinkamai pa PARENGIMŲ KALENDORIUS 

g pinigų daiktams keltų gamybą civilinio sek- aninu gii-utė Vaičjurgytė gerbta mūsų gražioji lietu-j
oi <roi; „vivocį; padeklamavus Maironio Pa% vhi kaIba’ nes didžioji dalis1

ligi 30% savo uždarbio fe-, Ustinovas sumažintų išiai- 
deralinei 
lieka dau
pirkti, ir tai gali privesti prie i toriaus reikalams, 
žemesnės gėrybių produkci
jos ir mažesnio darbų skai 
čiaus.

Šias mintis turėdamas gal- į Sveikatos ministerija skel- 
voje, prezidentas Kennedy’bia. kad 1961 metais JAV 
paprašė Kongresą sumažin-! pavainikiu vra užregistruota

Balundžio 14 d. So. Bostono L.; 
Piliečių Dr-jos salėj "Lapinų“,

PAVAINIKIAI

ti mokesčius. Jeigu jo pro
grama bus priimta, mokes-

240.000. Vadinasi, tūkstan. 
čiui gimusiu buvo 65.3 pa-

čiu dydis vyrui ir žmonai,! vainikiai. 1960 metais jų bū-
ta 6.000 mažiau.

Iš bendro pavainikių skai- 
nuo 20% iki 14%. Tai į-'čiaus baltųjų kūdikiu būta 
vyktų palaipsniui per atei- tik 91,000, o negrų 149,000.

uždirbantiems 5,000 dolerių 
per metus, būtų sumažinta5’

vasari, mažieji Eglė ir Da-! Serbėjų kalbėjo angliškai, 
rius Šubatkevičiai, pašokę n?rs nelietuvių salėje tiktai kat,uku 'akaras- 
polkutę, ir šešios poros (tiek V3enas kitas tebuvo.

Gražų pavyzdį parodė
pats pagerbiamasis dr. A.. .
Kapočius: jis savo padėkos'viŲ ra(ll'° korp- ^alentlJ popietė, 
žodį pirma tarė lietuviškai,'ir N- An^*j°R lietuvaitės gra-, 
o vėliau angliškai.

J. V-gas

scenoje tetelpa) mergaičių, 
pašokusių Sadutę.

Po meninės dalies buvo 
kalbos, kurias pradėjo Lie
tuvos garbės konsulas adv. 
Anthony Shallna ir baigė 
vyr. šenmininkė Monika Ple_

Balandžio 21 d. So. Bostono 
L. Piliečių Dr-jos salėje Lietu-,

2220 Sarah Street 
Pittsburgh 3, Pa.

^OOOOCOOOOGOOCOCO&OOOOO?,
į DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS
MAISTO DOVANU

SIUNTINIŲ J VISUS 
SOVIETINIUS 

KRAŠTUS 
Užsakymai siunčiami 

oro paštu
Siuntiniai pristatomi 

per 7 iki 10 dienų 
Žemiausios kainos

PACKAGE EXPRESS 
1530 Bedford Avė. 
Brooklyn 16, N. Y.

i!

PERSISTADYDAVO SAU 
Zfifflį,, ZO psi., Kaina . . $>v.jv 

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina ............................ $0.20

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

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

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina ............... $2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25 

i KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................... ................. $0 30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov, -15 psi., 
kaina 10 centų

j Užsakymus su pinigais prašo
ma siusti:

KELEIVIS 
636 Broadway

So 27. Mis*

žuolės balius.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatą
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatą ar blankų ■

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

Į LIETUVĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite gimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

I COSMOS TRAVEL 
BUREAU

[45 W. 45 St„ New York 36, N.Y. 
Tel. CI 5-7711

Seniausia lietuvių radijo 
programa

į

Balandžio 26 d. Jordan Hali 
salėje smuikininko Voldemaro 
Rushevics koncertas. Rengia 

j Pabaltiečių Draugija.

j Stepono ir Valentinos
Minkų vad. radijas balan
džio 1 d. Įžengė Į 30-sius 
metus, nes ta dieną 29 me 
tai, kai ji pradėjo veikti.

Balandžio 21 d. bus 
metinė talentų popietė ir 
gražuolės “Miss Lithuania 
of N. E.“ balius So. Bostono 
Lietuvių P. Dr-jos salėj, III 
aukšte. Pradžia 4 v. popiet.

Šeimininkės, kurios norė
tų paremti šią senausią radi
jo programą, vra prašomos 
iškepti tortų, kugelį, bulku- 
čių ar pyragą ir atnešti į šį 
parengimą, už ką būsime 
nuoširdžiai dėkingi.

Talentų ir šokių varžybų 
rinkėjais šiemet apsiėmė bū-

JOS

I
Balandžio 28 d. So. Bostono L. Į 

Piliečių Dr-jos sajėje Sandaros j 
Moterų Klubo pokylis savo ka 
ralienei pagerbti

• ♦ •
Gegužės 4 d. So. Bostono L. 

Piliečių D-jos salėj skautų aka
demikų šventė.

♦ » »
Gegužės 5 d. So. Bostono 

aukšt. mokyklos salėje Bostono 
Lietuvių Mišraus Choro metinis 
koncertas.

• • •
Gegužės 12 d. Laisvės Varpo

banketas L. Piliečių Dr-jos salėj. 
• » •

Gegužės 19 d. So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėje Boetono

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizaciia 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

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

t I
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VYT. STELMOKAS Girdėsite neseniai atvykusį 
iš Lietuvos

POVILAVIČIUS Atbulas kaip vėžys.

Vietines žinios
Susirenka LDD 21 kuopa Sandariečių kortų vakaras

Lietuvių Darbininkų Dr-j Sandaros Moterų Klubas! 
ios 21 kuopos narių susirin-įsį šeštadienį, balandžio 6 d.

7 :30 vai. vak. Sandaros pa- 
e rengia kortų vakarą.

. _. ečiai bus pavaišinti namie 
So. Bostono L. Piliečių Di-J Keptais pyragais, gaus ver- 
jos patalpose. Visi nariai i tįRgų dov anų. Visi kviečiami 
kviečiami dalyvauti, nes yra! atsilankyti.
svarbių reikalų. 1

JMO ““‘-'Z ... ~..... -
kimač bus ši sekmadienį, ba-! ‘ :'5U vbalnoslandžio 7 d., 2 vai. popiet į

Šį šeštadienį, balandžio 6 d., 
6 vai. 30 min. vakaro Lietu
vių Piliečių Draugijos II-jo 
aukšto salėje, 368 W. Broad- 
way, So. Bostone, neseniai 
atvykęs iš pavergtos Lietu
vos inž. Juozas Miklovas da
rys viešą pranešimą apie te. 
nykštį dabartinį žmonių gy
venimą.

Verbų sekmadienį jis tū
lės pasikalbėjimą su Bosto
no ir jo apylinkės studijuo
jančiu jaunimu ir mokslei- 

| viais.
Jau sukako 12 metų, kai . $ ' ’Pranešimą Lietu. 

Vytautas Stelmokas Bosto- Y.1^ lec1^ Ui-jos saleje le
ne verčiasi nekilnojamojo
turto tarpininkavimu. Pirma 
jis dirbo Ivas įstaigoje, vė- , . ...
liau atidarė su B. Kalvaičiu P?skelbta viešajame 
savo įstaigą, o šiam mirtis,
paliko vienas jos savininku.
Jo įstaiga—Baltic Realty &

Darbiečių kortų vakaras
Cr. J. Landžius prisiminė 

senas dienas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos kortų vakaras 
bus balandžio 20 d. Sanda
ros salėje. Rengėjai piašo tą 
dieną pasižymėti savo ka
lendoriuje, kad nepamirštu, 
mete tame kortų vakare da
lyvauti.

Choras uoliai ruošiasi 
koncertui

Studentų ir moksleivių su
sirinkimo vieta ir laikas bus 

šešta
dienio susirinkime.

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras uoliai ruošiasi savo 
metiniam koncertui, kuris 
bus gegužės 5 d. So. Boston 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje. Choro repeticijos būna 
3 kartus savaitėje.

Dainuos ligoniams

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras balandžio 26 d. savo 
dainomis paįvairins liūdną 
Brocktono veteranų ligoni
nės ligonių gyvenimą.

VU dar milionai nuostolių

Miesto Susisiekimo Įstai
ga (Metropolitan Transit 
Auto rity) paskelbė, kad 
1962 rr.. turėjo 516,405,107 
nuostolių, bet pernykščiai 
nuostoliai buvo S3,736,736 
mažesni, regu užpernai.

Minėtiem nuostoliam su-

Dr. Juozas I ardžius-Sey- 
mour lašo, kad tėvas jį, dar 
vaiką, siųsdavęs Keleivio iš 
spaustuvės atnešti.

"Mums, vaikams, spaus- 
uvės mašinos atrodė nuosta
bios, sako jis, rašalo kvapu Į 
mes gardžiavomės. Atsime 
nu ir leidėją Žvingilą su 
barzdele.

Lietuviškos dvasios tais 
aikais mums, vaikams, daug 
kvėpė Mykolas Paltanavi- 
ius, Valentinos Minkienės 

tėvas, pirmasis Keleivio re
daktorius, vėliau Amerikos 
Lietuvio leidėjas.

Jis gyveno Ketvirtojoje 
gatvėje, netoli tada buvu
sios Keleivio būstinės. Jis 
pasikviesdavo keliolika vai
kų į savo butą vieną kartą 
per savaitę ir mokė mus lie
tuviškų dainų. Susirinkę ne 
tik dainuodavome lietuviš
kas dainas, bet ir deklamuo
davome. Ir šiandien atsime
nu išmoktas dainas ”Ant 
kalno karklai siūbavo“, *ITy. 
kiai tykiai Nemunėlis teka“ 
ir kitas.

Originalus dalykas buvo 
’Maikio su tėvu pasikalbėji
mas“. Mėgino ir kiti ka nors 
panašaus, bet nieko neišėjo. 
Tų pasikalbėjimų kaltinin
kas Stasys Michelsonas, a-

1 Insurance— yra 389 Broad- 
way, So. Bostone, joje da- 

1 bar dirba 3 asmenys. V. Stel
mokas ne tik tarpininkauja 
norintiems nekilnojamąjį 
norintiem nekilnojamąjį tur
tą pirkti, parduoti, bet ir 
draudą.

V.
Raus universteto ekonomi 
jos skyrių, bet dėl karo ne
suskubo gauti diplomo. At
vykęs į Bostoną, jis įstojo į 
Northeastern universitetą ir 
čia 1955 metais baigė biznio 
administracijos skyrių. Jis 
yra Bostono Nekilnojamojo

Ne Lendraitytė, 
bet Firevičiūtė

mažėjus, gali sumažėti irikylus, gabus, geras psicho- 
Bostono nekilnojamojo tur- Uogas, mano geras draugas, 
to mokestis $1.65 vienam! Kiek kaitų su juo, dr. A. Ka- 
tūkstančiui vertės.

įdomi smulkmena: 1946 
m. minėtos įstaigos susisie
kimo priemonėmis naudojosi 
433 milionai žmonių, o per-

Benediktas Povilavičius, bosas, 
dainuos Lapinu rengiamame Ve- 
džio 14 d. So. Bostono L. Pilie- 
lykų "kačiukų” vakare bąlan
čiu Dr-jos salėje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvo* žemėlapi 

galite gauti Keleivio įstaigoj
uz 5(J centų. DOVANOS I LIETUVĄ 

! Siųskite dovanų siunti- 
. nius giminėms į Lietuvą per 
;mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 

ir krautuvė T^irių prekių, ”°*L Neužmikime gimk

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Inž. J. Mikalauskas sveiksta

Inž. Jonas Mikalauskas
--------- i po operacijos tebeguli Šv.

Keleivio Nr 12 žinioje Elzbietos ligoninėj, bet šio- 
apie Tomo Firevičaus mirtį mis dienomis ją apleis. Lin- 
per klaidą parašyta, kad be kime ligoniui greičiau pas- 
žmonos, sūnaus ir ištekėju- veikt.
sios dukters, velionis paliko 

Stelmokas baigė Vii-j dar dukterį Ona Lendraity- 
tę. o turėjo būti Oną Firevi- 
čiūtę. Už klaidą atsiprašom!

Mirė V. šarkus

ir draugų Lietuvoje.
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

; priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG i
<

įstaiga bus priimama užsa-' 
k y mai sumokant vietoje nu. 

į statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie br-s aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubus.

į Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

NECCHI SIUVAMA .MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
uirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 uz viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę.
HA 6-3900

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

O P T O M E T R I S T Ė
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

415 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo- 

* nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Brocktone mirė 78 m. am
žiaus Vaclovas šarkus, veik
lus sandarietis, įvairių getų

Praeit? šeštadienį Bosto- visuomeninių darbų rėmė- 
jas. Palaidotas antradienj. 
Paliko liūdinčius žmoną Ro
žę ir sūnų su šeima.

Lankėsi dr. B. Matulionis

ne lankėsi dr. Balys Matu
lionis, dirbantis Rhode Iš

durto Tarpininkų Dr-jos na- ^an(^ valstijos ligoninėj \\ al-
rys, didžiausios lietuvių dr- 
jos—So. Bostono L. Piliečių 
Draugijos finansų sekreto
rius, Balfo skyriaus iždinin
kas, L. Bendruomenės apy
gardos sekretorius ir kitų 
lietuvių organizacijų veik-

lum Lake.
REHfALINGAS 

Spaustuvėje darbininkas 
Su patyrimu, arba gali išsimo
kyti darbo. Kreiptis asmeniškai

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA-

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

ar laišku Į “Keleivio” 
lūs narys. Taigi, ne tik sėk- straciją šiuo adresu: 
mingas veislininkas, bet irj
uolus visuomenininkas.

, ---- -------2 — — ... — nuncei uife. minėtos oazny-
| počium, vaistininku Šidlaus. čios choras, kūnam vado-t i -v -a r • -i v •į ku, dr. Mikalor.iu esame e- 
žei-uose žuvavę. Piakirsda- 
vome ledą, ileisdavome meš
keres ir laukdavome sušalę 
kol žuvvtė ant kablio užsi-

nai tik 200 milionu. \ adina-, kabins. Alkiui numalšinti 
si, keleivių skaičius per 16 kepdavome kiaušinių su la
mely daugiau negu dvigubai - - - - -
sumažėjo, nes privatinių au.

vauja muz. I. Vasyliūnas, 
su solistais Daiva Mongir- 
daite - Richardsoniene (so
pranas), Jurgiu Lisausku 
(tenoras) ir Harry Poor 
(baritonas), vargonais pri
tariant Vyteniui M. Vasy-' 
liūnui, atliks Dubois orato- 
t i ją Septyni Kristaus žo
džiai.

M. Šveikauskienė'-advokatė

Koncertas bažnyčioje

ŠĮ sekmadienį, balandžio 
7 d. 3 vai. Cambridge lietu
vių bažnyčioj (432 Windsori 
St.) bus relignės muzikos 
konceilas. Minėtos bažny-

636 Broadvvay, So. Bostone KIETAIS—$5.00

admini-1 VEIKSLŲ. KAINA MINK-
į STAIS VIRSAIS

LAISVĖS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ' 
KULTCRINĖ RADUO PROGRAMA'

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kiloeiklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

J Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan |i ~ ~ - .i.
ĮDr. J. Rašakarmo]

I P Ė DINIS 
OPTOMETRISTAS

■
! 
! I

I nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
} Vakarais iš anksto susitarus J
; 447 BR0ADWAY •
i South Boston, Mass !

• Valandos:

' TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

tomobilių skaičius per tą lai
ką keleriopai padidėjo.

Gražūs Velykų Margučiai

Gražių velykinių margučių 
galima pirkti Silver Cafe, 332 
Broadvvay, So. Bostone. (15)

šiniukais, turėdavome ir 
„ugnies vandens“, anot in
dėnų. kad jo išgėrus būtu 
lengviau šaltį pakęsti.

Seniai skaitau Keleivį. Jis 
man patinka dėl to, kad ne
bijo bet kam skaudžiai į už
pakalį Įkirsti.“

Dr. J. Landžius-Seymour

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir -viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 1 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymu? 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass„ Tel. AN 8-876’ 
l’ersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAI

kitas Rusi .jos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentą 
paruošiami ru'ų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO nėr 45 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tų pačių dienų. Persiuntimo išlaidą 
ir FfSR muitų apmoka siuntėjas. o
Medžiagas, odas. skarvtes. megstinius ir kt. galima pirkti SAVI 
KAINA mūsų ištaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordiionus 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata 
lojytl.

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siusti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku 
rios dydis yra 14” x 13" x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svaru

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS I.TETnvtšK AI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «u INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
o vai rvto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet. 
* * VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Grtiodžio 27-28 dienomis 
)uvo Massachusetts valsty
biniai egzaminai advokato i 
praktika verstis. Juos laikė 
318 asmenų.

Šiomis dienomis paskelb. 
.as išlaikusiųjų sąrašas. Ja
me yra 152 asmenys, jų tar
pe ir Marija Šveikauskienė, 
gyvenanti W. Roxbury.

Balandžio 24 d. išlaikiu
sieji bus iškilmingai prisaik
dinti ir jiems bus Įteikti lei
dimai advokato praktika 
verstis.

Kultūros Klubas Worcestery

Kovo 24 d. buvo Kultūros 
Klubo steigiamasis susirin
kimas. Tai panašus klubas, 
koks Bostone veikia jau 
daug metų.

Didels gaisras viešbutyje

I Praeitos savaitės penkta
dienio naktį Sherry Biltmo- 
re viešbuty kilo didelis gai
sras. Jame 4 žmonės žuvo, o 
27 žmonės sužeisti.. Nuosto
lių daugiau ne $100,000.

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Lž Aukšto Spaudimo

$269.

' Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeace—Constable 

598 E. Broadrray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtojas ir Chirurgas 
' X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

varnai ir Ūkis:
’87 Concord Rd„ Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1201

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

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

Dažau ir Taisau
k Namus iš lauko ir viduje. 4 
£ Lipdau popierius ir taisau^

j J viską, ką pataisyti reikia.
'» Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
iiūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

y tu
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X Charles J. Kay ;
* LIETUVIS

Plu mbin g—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

J Gazo šilimą permainyti $265 *
Telefonas: CO 5-5839 X

512 MT. VERNON STREET*
DORCHESTER 25, MASS. *...

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




