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Karo Pavojus Karibų Jūroje 
Nėra Praėjęs

Amerikos Valstybių Organizacija Stengiasi Sutrukdyti 
Karą Tarp Domininkonų ir Haiti Respublikų; Domi

ninkonų Armija Pasiruošusi Puolimui; Haiti
Diktatūra Vykdo Kruviną Apsivalymą Nuo 

Priešininkų; Ar Reiks Jėgą Naudot?

Prieš savaitę laiko kilęs \ Italijos Rinkimai 
konfliktas tarp Domininko
nų respublikos ir kaimyni
nės Haiti Hispagnola saloje, 
į karą dar neišvirto, bet Do
mininkonų respublika jau* 
yra sutelkusi savo karo pa
jėgas Haiti pasienyj ir dar 
mobilizuoja karo jėgas 
riškoms imtynėms. Domi
ninkonų tespublika reika
lauja, kad jos ambasadoje 
Port-au-Prince suimtieji po
litiniai pabėgėliai būtų grą
žinti j ambasadą, o jei tas 
nebus padaryta, ji siųs savo 
kaiiuomenę i Haiti teritori
ją

Domininkonų kariuomenė 
yra sutraukta Haiti pasieny 
ir bet kuria valandą gali 
prasidėti karo veiksmai.

Pasuko į Kaire

Italijos parlamento rinki
mai balandžio 28 ir 29 dd. 
davė nemažą laimėjimą ita- 
lų komunistų partijai, kuri 
surinko šieš tiek daugiau 25 
procentų visų paduotų balsų. 
Kiekvienas ketvirtas italas 
balsavo už komunistus!

JORDANIJOS KARAL ILS NEPASIDUODA

Egipto diktatorius Nasser spaudžia ir Jordaniją prisidėti prie Jungtinės Arabų 
Respublilos, bet Jordanijos karalius Huss ein nepasiduoda tam spaudimui, čia ma
tome ji kabant didžiulei miniai, kuri vieningai pritarė savo karaliui, 'lik pora de
šimčių studentų šukavo "Tegyvuoja Gamai Abdel Nasser!“

P. Vietnamo Karas Alžerija Nori Dėtis

Valstybės Sekretorius Grįžo 
iš Ilgos Kelionės

Valstybes Sekretorius Dean Rusk Lankėsi Pakistane, O 
Pakeliui Buvo Užsukęs; Jugoslaviją; Santykiai Tarp 

'i įto Režimo ir Washingtono Buvo Sugedę, Tito
Kvietė Valstybės Sekretorių Atsilankyt San

tykiams išaiškinti ir Pagerinti.

Alabamoje Negrai 
Reikalauja Teisių

Alabamoje, Birmingham 
J mieste negrai gyventojai 
! piadėjo kovą prieš segrega- 
| ciją. Birmingham miestas
• yra labiausiai rasiniai segre- 
Į guotas visose pietinėse vals-
• tijose, todėl negrai ir nutarė 
! ten pradėti kovą pi ieš seg-

Valstybės sekietorius D. 
Rusk lankėsi Pakistane, kur 
dalyvavo Cento karo sąjun
gos narių pasitarime, po to 
aplankė Indiją, kur tarėsi 
su Indijos vadu Nehru. Pa
keliui valstybės sekretorius 
buvo užsukęs ir i Jugoslavi
ją, kur diktatorius Tito jį 
pakvietė atsilankyti ir pasi
kalbėti dėl Jugaslavijos san
tykių su Amerika. Kol kas 
tik apie pasikalbėjimus Ju-Krikščionys demokratai ir 

toliau lieka stipriausia Itali- 
lijos politinė partija, bet jos 
balsų skaičius gerokai suma
žėjo ir ji pravedė j parla
mentą mažiau atstovų.. Jie į /Lfr Turi
turėjo 265 atstovus, o dabar' UUl I Uri
turi tik 260. Reikia pasaky
ti, kad italų parlamente da
bar yra 630 atstovų, o seniau 

dzai

Užjūrių Kolonijų

1 4-ilz
1LFUVV7 lin trvTTZ. A t gfnni PrQnpn7.i iq— X OIIV. V<£7I JM atsikratė nuon   • • i. _ __ r i: i, ~ ' KFiAvvj virk i/tzv. ateisi: šivsv?Domininkonų respublika, .. .... , . i •• j n, u. i l. C1US padidintas dei gyvento- savo kolonijų, o de Gaulle

Remiamas iš Laoso

■ regaciją. Pereitą savaitę jie j 
3 dienas demonstiavo gatvė- gosią vi joj plačiau tėra žino- 
se už savo teises. Policija ma. Amerikos santykiai su 
juos išvaikė su policijos šu- Jugoslavija pablogėjo po to,

j nimis ir gaisrininkų vandens kai Tito perdaug karštai vėl 
! švirkštais. Virš tūkstančio suose savo užsienių politikos
■ negrų suimta ir laikoma ka- bičiuliavos su Maskva ir vi-

/ Arabll Vienybę Areštuotų tarpe yra pasisakymUose rėmė Sovie-1 * U * daug jaunuolių ir net yra tų Rusijos poziciją. Ameri-
--------- į viena 8 metų mergaitė. Pos kongresas dėl to nuta-

Egipto diktatorius Nesser Į Po trijų dienų demonsti a- rė išbraukti Jugoslaviją iš 
nuošė, kuriuos iki šiolei bu- dvi dienas lankosi Alžerijoj! cijų ii policijos brutališko skaičiaus tų valstybių, ku- 

ir ten tarėsi su tos naujos į demonstrantų vaikymo, jus- rjos gab prekiauti su Ame- 
arabų respublikos vadais dėl • ticijos departamentas pa- rika palengvintomis sąlygo- 
arabų vienybės pagreitini- siuntė į Birmingham aukštą mįs. Įstatymo pakeitimas 
mo. Alžerijos vadas Ben Į pareigūną padėčiai ištirti, dar nėra įsigaliojęs, o kai 
Bella ta pioga sakė, kad Al-j Justicijos departamento at- jįs pradės veikti, Jugoslavi- 
žeiija yra pasiruošusi dėtis1 stovas aiškinosi su negrų ir jos eksportas į Ameriką gali 
į numatomą sudaryti Arabui baltųjų pihecių \ adais, kaip vjsaį sumažėti. Dabar Jugo- 
\ alstvbiu Federaciją. » nuraminti demonstracijas iri sjavįja pa, duoda Amerikoj

J pripažinti negrams pilie-1 ---------------------- 1.±__ ~ J
Bet tuo pat metu Sirijoj i ėiams lygias teises, tegu ir

visi penki Nasserio šalinin-! palaipsniui, 
kai buvo pašalinti iš vyriau-' _________________

Pietiniame Vietname kai
I

dar kaltina Haiti diktatorių,į
kad jis pasikvietęs buvusio, pagaj gautus balsus partijos 
Domininkonų diktatoriaus; pasiskirstė: Krikščionys 
Trujillo gimines ir kai ku- į demokratai 11,763,418 ir 
riuos buvusius pareigūnus ir ■ 250 atstovų, komunistai ga-
siekiąs atstatyti diktatūrą! vo 7 763,354 balsus ir turi i denvne ir Indijos vandeny-' visokią pagalbą iš gretimo 
Domininkonų respublikoje. 1 atstovus, kairieji sociali- ne, q taip pat vra kolonių li-1 komunistų valdomo Laoso ir 
Kiek toks kaltinimas yra pa-: staį 4,251,966 balsus ir 87 Į ku’eįų Afrikoj ir Pietų Ame-’ iš siaurinio Vietnamo, 
grįstas, niekas nežino, nes' atstovus (turėjo 86), libera-! lįkoje. I Dabar kai eina derybos ir
ginklams žvangant teisybėj lai 2,142,053 balsus ir 39 at-' - kautynes Iaose dėl to kraš-
nebeturi balso. j stovus (turėjo 23), socialde- , Gegužes 5 d. prancūzų sa-, t0 ]įkįmo^ įrodymas apie La-

Amerikos Valstybių Or-| Uratai 1374379 teisus ir

vo okupavę komunisti; parti-net sako, kad ji pasiliuosavo
iš kolonialinės vergovės. Bet Į zanai, vyriausybės kariuo 
šiek tiek kolonijų prancūzai menė rado parašiutų, kurie
ir dabar dar turi. Yra salo: 
Karibų jūroj, Pacifiko van-

neginčijamai rodo, jog ko 
munistų partizanai gauna

................... - -D 33 atstovus (turėjo 79, neo-ganizacija s; pirmadieni vėl i ,569,202 balsus,»\z\r.rx/4rnninr. 1 »• OntOTIO rvl’lo. t ’posėdžiauja ir aptaria prie

loję Reunion, Indijos \an- 0SQ tęritorijos naudojimo p 
denyne, vyko rinkimai vie- Vietnamo kam i kurstyti ir

per metus savo prekių už 40 
milijonų dolerių ir Jugosla
vijai tai yra didelė suma.

šybės ir kaip tas atsilieps į j Amerikoje susidarė nau- 
no atstovo į Prancūzijos par- palaikyti, yra svarbus daly-j arabiškos ledeiacijos suda-j jas komitetas Kubos laisvei 

nors ir seniauiauj« 11 monarchistai 536,000 balsų! lamentą. Išrinktas de Gaulle kas, nors ir seniau niekas Į rymą, dar nėra žinoma. Si-! paremti. Į komitetą įeina žy-
mones karui sulaikyti. Hai-, jr respubiikonai 420,000 b. artimas bendradarbis Deb- neabejojo, kad Pietinio Vi- rija jau buvo prisidėjusi prie mūs amerikiečiai, jų tarpe
ti nutraukė diplomatinius j Italijoj valdė krikščionys ~~ 1____ i-~u~ F.aintn ir nartui atciakvro ofnminie mniroiininiroe.

santykius su uomininkonų ’ demokratai bendrai su res
respublika, todėl tiK per- publikonais ir socialdemo-i 30,330balsų, o už komunistui
Amerikos v alstyoių Urgam-Į kratais, o kairieji socialistai i kandidatą paduota 7,406 i munistų ir neutralistų vis Alžerijos vadas minėjo,! jy tarpe yra unijų
zacijos tarpininkavimą tos. vyriausybę palaikė parla-į balsai. Komunistas reikalą-! dar tęsiasi ir Laoso vyriau- kad visa šiaurinė Afrika tu-! ve*kėjų, profesorių ir kt
dvi respublikos besusisiekia.! mente. Ar toks susitarimas j v0 j j autOnomiios, o da-! sybės vadas (neutralistas) retų į arabų vienybę iung-i S*vo plrmame pasisaky-! 11._ I_ A„u  __ ___ J _ I 1 • • 1 - - 1 11 1 v r j o Į Vnmilzitoc o + lr, /I ASantykiai tarp Haiti iri v«ks ‘r toliau, parody. dc- 
Domininkonų respublikų tarp partijų,
yra blogi iš senų laikų ir dar
valdant Domininkonuose 
diktatoriui Trujillo, jo įsa
kymu buvo išskersta apie 
10,000 haitiečių. . . Tokie'

bar sala tvarkoma kaip at-j1 abejoja, ar bėra prasmė

prisiminimai neprisideda
prie santykių gerinimo tarp 
tų dviejų respublikų.

Haiti turi šiek tiek dau
giau gyventoju, bet Domi
ninkonų respublika turi ge
riau ginkluotą kariuomenę.

Amerikos Valstybių Or
ganizacija svarsto dviejų 
kaimynų nesutikimą.

Ilgai pranašautos New 
Yorko gubernatoriaus Nels- 
on Rockefeller vedybos su 
Mrs. Margaret Fitler Mur-j 
phv buvo atliktos pereitą’ 
šeštadienį. Jaunavedžiai po 
vedybų išvyko į Venecuelą, 
tuo tarpu republikonų vadai 
Nevv Yorke, ir ne tik Nevv 
Yorke, svarsto, kai atsilieps 
gubernatoriaus skyrybos ir 
naujos vedybos į jo politinę 
karjerą.

JAU AGITUOJA

T"

I
I

Texaso respublikonų pirm. 
Peter O’DonnelI jau agituo
ja už šen. Bary Goldwater 
; prezidento kandidatus. 
Jam padeda ir ši gražuolė 
Judith Bethel iš Odessa, 

Tex.

skiras depai tamentas.

Departamentų teisėmis tvar
komos ir salos Karibų jūroj, 
kuriose gyvena negrai.

Rusai 1915 m. Surado 
A. Hitlerio Lavoną

d?' tis. bet iš Tuniso, Maroko ir j me komitetas atkreipia de
rėtis su komunistais, nes jie "... . .. ! mesį į Kubos propagandos
duoda melagingus pažadus Libijos, kaip ir iš Sudano į įtaką Pietinėj Amerikoj
ir juos tuoj pat laužo.

Rusai karai baigiantis 
užėmė Berlyną ir pirmieji 
aiškino Hitlerio likimą. Bet 
rusai niekada nesakė užtikę 
Hitlerio bunkeryje “fiure
rio” lavona. Rusų maršalas 
Žukovas sakė, kad gal Hit
leris yra žuvęs, o gal yra kur 
nora Argentinoje.

Tik pereitą savaitę rašyto
jas Cornclius Ryan, atvykęs 
į Berlyną iš Maskvos, papa
sakojo, kad maršalas Soko- 
lovskis jam sakęs, jog rusai 
atrado Hitlerio lavoną ir ji 
kur tai palaidojo. Rusai ra: 
dę ir Hitlerio “testamen
tą,” bet ką Hitleris prieš 
mirtį turėjo pasakyti, nesa
ko.

PALMIERO TOGLIATTI

Italijos komunistų vadas, ku
rio partija rinkimuose surin
ko 25.5visų halsų, o 1958 
m. rinkimuose tebuvo gavusi 
22.7' r.

dai nieko negu dėti apie dė- 
jimąsi j arabų vineybę.

Nikitos Įpėdinis 
Staiga Apsirgęs

Iš Maskvos praneša gan
dus. kad numatomas Nikitos 
Chruščiovo įpėdinis valdžio
je, Frol Kozlov, staiga su
sirgęs. Ar jis susirgo širdies 
liga, ar tiktai diplomatine li
ga, pranešimai nesako. Ko- 
zlovo liga, vienoki ar kiloki, 

į rodytų, kad Maskvos valdo- 
; vų viršūnėse vi a vadovybės Į 
i krize. Daug buvo kalbėtai 
i apie galimą Chruščiovo pa-j 
j sitraukimą ir prieš kelias' 
i dienas Chruščiovas viena-1 
: mc pranešime “prisipažino,” į 
' kad jis esąs neamžinas ir bū-! 
! damas 69 metu amžiaus turi! 
i galvoti ir apie pasiti auk imą Į 
i i pensiją. Diktatorius į pen- 
į siją? Tai būtų savotiškas 
1 netikėtumas.

AMINTORE FANFANI

Dnbartinis Italijos ministeris 
pirmininkas, krikščionis de
mokratas. Jo partija paskuti- 
niuoNc rinkimuose besuiinko 
37.2', IkiFu. o 1958 m. rinki
muose ji buvo gavusi 42.4'< 
visų balsų.

Santykių gerinimas pasi
reikš tuo, kad Amerikos vy
riausybė bandys paveikti 
kongresą pakeisti tą įstaty
mą, o kuo atsilygins Jugo
slavija dar nėra žinoma, gal 
Tito teiksis prikąsti liežuvį 
ir nesikiš su savo promaskvi- 
nėmis nuomonėmis į didžių
jų valstybių santykius.

Apie valstybės sekreto
riaus kelionę bendrai skel
biama, kad ji sustiprino ka
rines sąjungas ir, kaip jau 
sakyta, pagerino santykius 
su Jugoslavija.

Kongo Armija Laimi 
Karą Prieš Policiją

Kongo lespublikos sosti
nėje Leopoldvillej policija 
pakelė maistą prieš vyriau
sybę ir iškėlė visokių reika
lavimu dėl savo būvio page- 
nnimo. Kongo vyriausybė 
įsake armijai sostinės polici
ją sutvarkyti, kas ir buvo 
padaryta. Armija nugalėjo 
bandžiusią priešintis polici
ją ir tai yra pirmas Kongo 
armijos laimėjimas.

Kongo vyriausybė po po
licijos maišto numalšinimo 
sako, kad maištas buvo su
kurstytas politinių vyriausy
bės priešų. Jungtinių Tautų 
kariuomenė, kuri dar yra 
Konge, i policijos malšinimą 
nesikišo.
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Tvorų taisymas
Pavasarėjant Lietuvos ūkininkai turėjo darbą tvoras 

taisyti, kurios per žiemą apirdavo. Panašų darbą turi ir 
Amerikos renkami politikieriai, kurie numatydami besi
artinančius rinkimus skubina taisyti tvoras, kad kaltais 
balsuotojai nepabėgtų pas konkurentus.

Dabar ir diplomatijoj tvorų taisymas madoje. Ameri
ka buvusio valstybės sekretoriaus J. F. Dulles ir jo pirm- 
takūnų pastangomis sudarė eilę kariškų sąjungų, kurios, 
lyg kokia tvora turėjo saugoti, kad bolševikiškas agreso
rius negalėtų laisvojo pasaulio aveles vieną po kitai su
rankioti į savo gaidą. Tokių kariškų sąjungų yra daug ir 
ne visos jos yra lygiai veiklios ir gyvos.

Vienas dalykas yra tvorą užtverti ir visai kitas reika-; 
las yra ją prižiūrėti, kad ji būtų tvarkoje, kad pro ją nei ; 
šeškai, nei vilkai, nei kitokie neprašyti svečiai nelandžio
tų ir nuostolių nedarytų. Todėl tvorų taisymas tarptauti
nėj politikoj yra lyg nepabaigiamas darbas. Jei NATO 
kariška sąjunga sutartinai kalba, tai atsiranda plyšių SE- 
ATO kariškoj sąjungoje, arba CENTO kariška sąjunga 
pradeda irti ir reikia ją lopyti. Ir taip vis į ratą, nuo vie
nos tvoros prie kitos sąjungų sumanytojas turi keliauti, tu
ri kaštytis, turi dalyti ginklus ir vis žiūrėti, kad neprašytas 
svečias neįkeltų kojos ir ko nors nepasigrobtų.

Šiomis dienomis Amerikos valstybės sekretorius lan
kėsi Pakistane, kur posėdžiavo CENTO kariškos sąjun
gos atstovai. Iš ten jis keliavo i Indijos sostinę. Bet besi
tariant Pakistane valstybės sekretoriui buvo daromi 
priekaištai, kodėl Amerika duoda ginklų Indijai (gintis 
nuo komunistinės Kinijos), nes esą Indija tuos ginklus 
gali panaudoti ir prieš Pakistaną (ginče dėl Kasmiro 
provincijos). Lygiai panašius priekaištus Amerikai darė 
ir Indija, kai ginklai buvo duodami Pakistanui, kad jis

CHRUŠČIOVAS IR JO ĮPĖDINIS

Plačiai kalbama, kad Chruščiovas atsisakys ministerio 
pirmininko vietos ir liks tik komunistu partijos pir
muoju sekretorium ir kad ministerių pirmininku bus 
Frol Kozlov (kairėje) 54 mėty vyras. Bet šiomis die
nomis F. Kozlov gavo antrąjį širdies priepuoli, tad ir 
valdžios paveldėjimo klausimas pakibo ore.

ADOMO IR IEVOS 
SUTVĖRIMAS—PASAKA

Naujienų korespondentas 
to laikraščio balandžio 30 d. 
laidoje šitaip atpasakoja 
kun. daktaro P. Celiešiaus 
paskaitą Los Angeles Kul
tūros Klube;

Kultūros Klube kunigas 
di
zuito leilhard de Chardin 
pažiūras apie evoliuciją. E- 
są ir daugiau katalikų dva
siškių, kurie sako, jog pasa
kojimai, kad Dievas sutvėrė 
Adomą, o iš jo šonkaulio Ie
vą, yra tik graži beletristika, 
lyg tas Namų ant smėlio ro
manas. Ir paskaitininkas 
jaunas tikėjęs motinos paša-

Kas savaite
švietimui.

New Hampshire yra pir-
"Kultūros K,ube kunigas tik tQ]į ralstijoje nerimsta ir j moji valstija kuri 
i. reikalauja lygių piliečių tei-į £

S^nėtelS.™ ^T«e ‘arų. Paminkai
ir, nei a abejones, Kau jie, Ri N H jstatymų lei- 
nuo savo reikalavimų neat-i . . . •sisakys. Ir kodėl turėtų atsi-j ,tejus ,.ir. bet
sakyti? Gėda, kad dar iki 1 “morali"! . nuosmuki tet 
.. ,’ .. 1 netrūksta ir pagyrimų jai uzšiolei, 100 metų po vergijos, .kaip j; išmano
panaikinimo, negrai vis dar; ____ i,„i;
neturi visų pilietinių teisių!

Alabamoje negrai perei
tą savaitę išėjo i gatves de
monstruoti už savo teises, o j ________
policija juos pasitiko su šu-1 sokios loterejos, lažybos už 
nimis ir gaisrininkų vandens1 arklių ar šunų lenktynių 
švirkštais. . . Toks policijos: lauko, ir net paprasti “lai- 
elgesys privertė negrus gin-! mėjimai” yra draudžiami, 
tis akmenimis ir buteliais. Bet j tuos draudimus visi 

Vatikane bažnyčios Ramios demonstracijos, po-Į žiūri pro pirštus ir kas tik 
v }įcjjos pastangomis, virsta nori, perka Airijos loterejos

Negru kovo už savo teises

Negrai Alabamoje ir ne'

į ka, kad ten, kur dangaus

k* f V ' * ** 9
f! neatsižvelgiant i pamoksli

ninkų garsiai reiškiamą pa
smerkimą.

Amerikoje veik visur vi-

žlugdyti? Karas juk visvien sitiko kaip didžiausią sau 
būtų prasidėjęs, bet jis bū- nelaimę, šiandien rePuWi_ j mokslo 
tų buvęs daug trumpesnis ir konai apsiprato su i

tinėmis reformomis ir netJaponija būtų daug anks
čiau patiesta! Jau vien tokie 
samprotavimai rodo, kad V. 
Meškausko iš kažkur išpešta 
“informacija” yra tik šlykš-

būtų tvirtas stulpas tvoroje saugojančioje Azijos pietinę tus prasimanymas, 
dalj nuo komunistinio vilko. Dabar, kai Indijai gali tekti j o koks reikalas 
gintis nuo komunistinių puolikų, Pakistanas baukštosi,
kad ginklai nebūtų atkreipti prieš jj. Tos pačios kariškos 
sąjungos narys lianas baukštosi ne tik sovietiško kaimy
no, bet ir besivienijančių arabų, kurie tos pačios tikybos 
iraniečius būtų linkę visaip “pagloboti”.

Kaip tokią karinę užtvarą sustiprinti? Ir kąįdaryti,. į anuom€tinių republikonų 
kai čia pat pašonėj piktas vilkas susuka sau lizdą, ^aky , -irHin(ro; 
aim. Kuboje ir prasiveržia pro visokias užtvaras, nuo
roe doktrinos iki Amerikos Valstybių Organizacijos ?~

Tvorų taisymas yra nepabaigiamas darbas. Tą žino 
kiekvienas ūkininkas. Bet ką daryti su taisomomis tvoro
mis, kurios neprašytų svečių nesulaiko?

tokius
prasimanymus skleisti ir nie
kinti jau senokai mirusio 
prezidento gerą vardą?

Taigi, tas ir jdomu. Pre
zidentas F. D. Roosėveltas 
buvo Amerikos kapitalistų

APŽVALG n

skliautas su žeme susilieja, 
susitinka ant žemės gyvenąs 
popiežius su danguje gyve
nančiu Dievu, ir jiedu apta
ria, kaip pasaulj valdyti. 

"Pernai
suvažiavime senieji vyskupėliai 
pradėję ausis skliaustyti, besi
klausydami jaunųjų reikalavi
mo. kad kataliku bažnyčia turi <I
persitvarkyti pagal dabartinio 

pažangą. Kas bus,konai apsiprato su roosevel-j . .,....................... ,r 1 jaunikliai pažangieji nutars

sakosi su jomis sutinką, bet' 
prieš 30 metų tai buvo jiems’: 
visai nepriimtinas dalykas. 
Iš tų laikų neapykantos ir

jei
pa

senuosius bažnyčios j-1naikinti
statymus, kuriais buvo sėkmin
gai žmonės valdomi ?

triukšmingomis demonstra-* biletus, o laikraščiai skelbia 
cijomis ir net riaušėmis. i laimėtojų sąrašus. Yra įsta- 

Kai kur policija negrams! tymai ir niekas jų nepaiso, o 
išsklaidyti ir jiems areštuoti j lažybų biznis žydi visuose 
naudojo elektrines lazdas,: miestuose ir daugybėj kar- 
kokios naudojamos skerdy- čiamų.

priešingas senųjų balsas. Nuo-
. . , taikos įkaito taip. kad popiežiuipagiežos užtinkame ir dabar , .... . .v . r.

įr toks Vyt. Meskauskas pats: .. ... ... *, • i j , f - cios suvaziavima pusmečiui per-gal nesusivokdamas kartoja1 ‘
plepalus ir bando ir savo

klose gyvuliams varinėti. 
Tokiu elgesiu Alabamos 

Pakilo valstija skatinti skatina neg
rus imtis griežtesnių priemo
nių kovoje už savo teises ir

{statymai, kurių nieks ne
paiso ir kuriuos policija tik 
retkarčiais “vykdo” su di
dele reklama, yra nesusipra
timas. Tokie jstatymai, ku-

srutų užpilti ant F. D. Roo
sevelto atminties.

Roosevelto karo ir ypač jo 
Įpėdinių pokarinė politika, 
yra atskiras klausimas.

Ką tik gavome
LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNĄ. 
Jame yra apie 45,000 žo

džių, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psl., stipriai 
įrištas, kaina $12.00.

,, 1 širdingai nekenčiamas uz
' on i tai. kad iis ir Amerikoje • DABARTINĖS

j ■ - ~
* pravedė visą eilę socialinės 
apsaugos įstatymų, kurie 
šiandien jau prigijo, bet ku
riuos Amerikos kapitalistai 
ir ano meto republikonai pa-

traukti, tegul ataušta įkaitusios 
ir liberalų ir konservatorių vys
kupų galvos.

"Nusiminė kai kurie ir losan- 
geliečiai, kun. Celiešiaus paskai
tos klausytojai. Kai kas net 
prabilo, jog šitokių dalykų, kad 
gyvybė pasaulyje tam tikrais 
laikotarpiais ir tam tikrose są
lygose atsiranda iš neorganinės 
medžiagos, nereikia spaudoje 
skelbti. Gink, Dieve, j'ei apie e- 
voliucijos teorijas būtų pradėta

(Nukelta j apačią)

tik galima stebėtis, kad ne-; rių piliečiai visai nenori lai- 
grai prieš policijos smurti- i kytis, yra tik korupcijos vei- 
ninkus nesigriebia šautuvų. sėjai.
ir namų darbo granatų. Bet I Kadaise prohibicijos įsta- 
gali ir prie to prieiti, jei ra- Į tymas dėl priverstinos blai- 
sistai ir toliau žais su pilie-1 vybės daug žmonių paskati- 
čių teisėmis. į no ragauti “uždraustą vai-

Alabamos kalėjimai pri-į šių,” panašiai ir visokių lo- 
kimšti demonstrantų. Ala-; terejų ir “laimėjimų” drau- 
bamos keliuose, jei tik pasi- djmai „e tik nemažina laž
rodo žmones su protestų hll ir ..romhkriavimu ..

: •• =>------------------z’ ----

I
KAIP NETINKA nų, kad tik k aras prasidėtų! j 

ARGUMENTUOTI į Prieš Rooseveltą yra tekę Į 
girdėti visodų kaltinimų,; 

Vytautas Meskauskas 48 tokio chamiško ir nėra-; 
“Dirvos” nr. aiškina, kad liuoto dar neteko iš šiek| 
Amerikos prezidentas, jei tkk gave g< rbiančio žurna- • 
jis nori, gali įvelti kraštą įĮ iisto girdėti. I
karą ir negavęs kongreso 
pritarimo tam iš anksto.

Tą Amerikos prezidentas 
gali padaryti, bet V. Meš
kauskas savo nuomonę re
mia tokiais nežinia iš kokių 
fašistinių srutų paimtais ar
gumentais. Jis sako:

F. D. Roosevelt manė, jog 
karas su Japonija yra neiš
vengiamas č ėl japonų veda
mos užkaria vimo politikos 
Kinijoj. La įkvti karą neiš
vengiamu ir <aro norėti yra] 
du skirtingi dalykai, kurių] 
betgi V. Meskauskas nenori]

”Ię nors prezidentas pats ka-i skirti. F. D. Rooseveltas 
ro paskelbti negali, jis turi pa-] bandė jo supratimu neiš- 
kankamai priemonių šj kraštą j vengiamą karą nustumti to

limesniam laikui ir norėjoįstumti į karo stovj su visom jo i
“užbeibinti” japonus, kad 
jie savo puolimą atidėtų, bet 
tas jam nepasisekė. Japonai 
nelaukė, kol Amerika geriau

pasėkom. Atsiminkime tik, kad 
prezidentas F. D. Rooseveltas 
žinojo, jog japonai ruošiasi pul- 

Hawajus (Amerikiečiai buvo 
iššifravę japonų slaptą šriftą ir; P^SirUOS.
puikiai žinojo apie visa ju laivy- j Kktas ir niekuo neparem- 
BO judėjimą bei uždavinius), j tas prasimanymas yra šaky- 
Jei prezidentas būtą norėjęs B- «- kad prezidentas žinojo 
vengti karo, jam reikėjo tik pa- kada japonai puls, žinojo ir 

neįspėjo karo laivyno budė
ti ir leido geriausius Ameri
kos karo laivus Pacifike už
klupti iš netyčių ir kartu su 
laivais išžudyti kelius tūk- 
stačius jaunų amerikiečių! 
Už tokį prasikaltimą prezi
dentas, be abejonės, būtų 
buvęs traukiamas atsakomy
bėn, nes ir, iš tikrųjų, būtų 
pasirodęs esąs netinkamas 
savo pareigoms eiti. Prileis- 
kim valandėlei, kad prezi
dentas F. D. Rooseveltas no
rėjo karo ir kad jis žinojo, 
jog japonai puls, tai visvien 
koks jam būtų buvęs reika
las neįspėti karo laivus būti 
pasiruošus ir pasitikti puo
lančius japonus jūroje ir vi- 

Amerikos jūrininkų ir lakū? somis jėgomis jų puolimą su-i

skelbti apie japonų kėslus, jie 
greičiausiai būtų karo nepradė
ję, nes negalėtų išnaudoti neti
kėtumo momento, tačiau Roose
veltas norėjo karo. Todėl jis lai
ku nesualiarmavo savo laivyno 
ir leido žūti keliems tūkstan- 
činir.s jūrininkų, tam kad praši- 
d’tų karas.” (pabraukta mūsų).

Šitaip rašo p. Meškauskas 
ir dedasi žinąs, kad F: D. 
Rooseveltas norėjo karo su 
Japonija ir žinojo, kad ja
ponai puls Hawajus,bet nie
ko nedarė, kad tą puolimą 
sutrukdytų ir net neįspėjo 
karo laivyno būti pasiruo
šus, o todėl sąmoningai lei
do nužudyti kelis tūkstančių t

RAŠTINĖ

JŪSŲ

VIRTUVĖ

O Virtuvės Telefonas Padaro Ją Gera Raštine
ARGI NĖRA PRASMĖS TURĖTI TELEFONO PRATĘSIMĄ 
TEN, KUR JŪS PRALEIDŽIATE TIEK DAUG DARščIŲ VA
LANDŲ? JŪS PADIRBSIT DAUGIAU IR GREIČIAU IR TU
RĖSITE DAUGIAU MALONUMO.
UŽSAKYKIT TELEFONO PRA TESIMĄ VIRTUVEI Iš JŪSŲ 
TELEFONO BIZNIO OFISO DAR ŠIANDIEN.

■ B« IR8LAHD (3g) TELEFHOII

plakatais, jie imami ir deda
mi j kalėjimus. Kalėjimų ta 
valstija turi, bet ar kalėjimai 
išgelbės baltaodžių poniškos! lulijo, rinUimai 
veisles sauvales ir smurto Italijos parlament0 rinki. 
viespatavim, galimaį ir abe- mai b^lanįžio 28 ir 29 dd 
jon. Visame krašte Integra-1 nustebi,0 visus stebėtojuS:

"gr-/,nnyn’rJ,SUr! Daugiausiai rinkimuose lai-
Z " ,pa 'l’T8 mėjo komunistei, jie padidi- bandoma išgyvenu. Uk ke- no savo balsų skėčių net ikiišgyventi, 

liose pietinėse valstijose ra
sistinio nusistatymo žmonės

dargi skatina žmones “ban
dyti laimę.”

257c visų paduotų balsų ir 
gali girtis 7,760,000 balsuo-

vietoie b' rrvvtTc Sulai-^ti; tojų pritarimu. Daugiausiai 
gvvenLo2^ f e,tleS pralaimėjo krikščionys de-

įdegių koya „ę., mokrata.J .fe
pranaši kad a^tum^og stiP“

..... “j “'"istss: JE

Lotereio* ! rieji socialistai mažiau bal-
J sų besurinko.

New Hampshire valstija
priėmė įstatymą, pagal kurį . _________
toje valstijoje įvedama vals- iš tolo sunku pasakyti. Pa- 
tybinė lotereja. Pajamos iš į tys krikščionys demokratai 
loterejos skiriamos žmonių j dabar vieni kitus kaltina dėl 
___________ ] bolševizmo sustiprinimo ša

lyje. O gal komunistams pa-dAizv i — * * • *

Kaip tuos rinkimų rezul
tatus vertinti? Pašaliečiui

(Atkelta iš viršaus) 
iš sakyklų kaibeti, tai būtų bai
sus tikinčiųjų papiktinimas.

"Vienas tos paskaitos klausy
tojas, išklausęs pasakojimą, kaip 
evoliucijos teorija įgauna pripa
žinimo katalikų dvasiškių tarpe, 
bendruomenės bare tarė, jog ne
betoli ta diena, kad ir katalikai 
statys dr. Jonui Šliūpui pamink
lą.“

Keleivis jau beveik 60 
metų skelbia tokias mintis, 
kokias tas mokytas kunigas 
savo paskaitoj dėstė.. Už 
tai Keleivio skaitytojus ano 
meto kunigų sukurstytos da
vatkos mėtė iš butų, visaip 
jie buvo niekinami iš sakyk-

dėjo ir popiežiaus pasimaty
mas su komunistinės Rusijos 
Adžubeju? ?

Prieš Italijos socialistus ir 
krikščionis demokratus sto
ja klausimas, ar tęsti jų ben
dradarbiavimą parlamente.

Haiti ir Domininkonai

Domininkonų respublika 
yra pasiruošusi ginklais ap
valyti kaimyninę Haiti res
publiką nuo kariškos dikta
tūros. Apvalys ar ne? Domi
ninkonų respublika tą gal ir 
galėtų padaryti, nes ji turi, 
palyginti, stiprią kariuome
nę, tuo tarpu kai Haiti ka- 

yra suaižėjusi irnuomene , ________
lų. Ir šiandien dar tokių diktatorius'Duvalier jai net 
tamsuolių netrūksta. Ir šian-’ ir vadovybę atėmė. Jis nepa

sitiki aukštesniais karinin
kais ir daug jų areštavo.

Taikos išlaikymu rūpinasi 
Amerikos Valstybių Organi
zacija ir J. A. V. marinai ka
ro laivuose netoli nuo Haiti. 
Gal taika ir bus išlaikyta,

dien juk net toks ”šviesus“ 
vyras Jonas Romanas sakosi 
bijąs Keleivį į rankas imti, 
kad jų bedieviškumu nesu
teptų.

Bet gyvenimas eina pir
myn, su juo turi eiti ir kon-
sėrvatiškiausios bažnyčios, i o Haiti diktatūra susmuks
nes, pertoli atsilikusios, ga
li viską prarasti.

be karo.
ir

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO, 

TAS DUONOS NEPRABO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Lietuva tarptautinėje 

prekybos parodoje

Jau kelinti metai, kaip 
vykstančiose Chicagoj tarp
tautinėse prekybos parodose 
laisvųjų pasaulio tautų tarpe 
atstovaujama ir nepriklau
somybės laikų Lietuva.

Ir šiemet birželio 17 d. 
prasidedančioje tarptautinė
je prekybos parodoje, kuri 
vyks didžiulėse McCormick 
parodų patalpose, dalyvau
ja ir Nepriklausomoji Lietu
va su savo paviljonu. Pavil
joną parodoje tvarkys lie
tuviai akademikai skautai. 
Apie Lietuvą informacinį 
leidinį, kuris nemokamai 
bus dalijamas parodos lan
kytojams, išleis savo lėšomis 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Netrukus bus išrinkta ir lie
tuvaitė grožio karalienė — 
Miss Lithuania, kuri vyks-

kurie dar su savo auka nėra. 
prisidėję prie šio 
maloniai prašomi artimiau
sioje ateityje tai atlikti.

Dienraščio "Naujienos“ 
auksinis jubiliejus

j tu suplaukia daug žmonių, 
mirusiųjų artimųjų, giminių, 
pažįstamų kapų aplankyti ar 

. juos pataisyti, papuošti. Ne-Į 
reikalo, trukus oras dar labiau sušils, į 

prasidės ir gegužinių-pikni-Į 
kų sezonas. Lietuviai vasarą• 
kiekvieną sekmadienį links- 

! minasi O. Bruzgelienės, J.
1 Leppos, J. Spaičio ii- R. Bu- 
tcho jaukiuose piknikų dar
žuose, kurie yra apsupti stip
riais vešliai žaliuojančiais

Nesantaika po tėvų jėzuitų 
stogu

Seniausias ir populiariau
sias Amerikos lietuvių dien
raštis "Naujienos“ 1964 m. 
vasario 19 d. mini savo gy- ąžuolais, 
vavimo 50 metų sukaktį. Tai 
yra nepaprastai svarbus ir 
didelis įvykis mūsų lietuviš- i
kos spaudos gyvenime. Šio Prieš kelerius metus lie-i 
laikraščio vyr. redaktoriumi tuviai tėvai jėzuitai pastatė 
visą gyvenimo laikotarpį bu-į didelius, modernius, talpius 
vo ir yra energingasis ir vi- pastatus So. Claremont St. 
siems lietuviams gerai žino- ir 56-tos gatvės pietvakari- 
mas Lietuvos laisvės reikalų niam kampe. Čia dabar vyk- 
gynėjas dr. Pijus Grigaitis., sta labai gyvas lietuvių veik- 
"Naujienos“ šiai reikšmin- los judėjimas. Jėzuitų pasta
gai sukakčiai paminėti jau 
dabar ruošiasi. Skelbiamas 
kontestas kuo

tų patalpose buvo įkurta ir 
Čiurlionio vardo galerija.

tančios parodos laiku daly- tautieči4 skaičiui į dienraš- 
vaus radijo ir televizijos: skaitytojų eiles suburti,
programose ir tuo būdu la- i Laukiama gausaus būrio tal-
bai prisidės prie Lietuvos 
vardo išgarsinimo amerikie
čiuose. Parodos teatrų salė
se su savo programomis pa
sirodys ir keli lietuvių meno 
vienetai su tautiniais šokiais 
ir harmonizuota daina.

Nepriklausomos Lietuvos 
paviliono parodos vyr. glo
bėjas yra Lietuvos Genera
linis Konsulas Chicagoje dr. 
P. Paudžvardis, 6147 So. 
Artesian Avė., Chicago 29, 
III.

Ne paslaptis, kad pavilio- 
nui parodoje vietos nuoma, 
jo įrengimas kainuoja nema
ža pinigų, kurie turi būti su
kaupti iš mūsų tautiniai su
sipratusios visuomenės. Au
kos pavilionui laukiamos di
delės ir mažos, kurias prašo-

kininkų prenumeratai rink
ti ir dar gausesnio skaičiaus 
naujų laikraščio skaitytojų. 
Linkima "Naujienoms“ ir 
ateityje geriausios sėkmės 
skelbiant atvirą tiesos žodį 
pasaulio lietuviams.

Pavasaris žengia 
miškų saugonėmis

didžiausiam, Galerijos įkūrėjas, pradinin 
kas ir vedėjas buvo dail. Z.! 
Kolba. Galerijos direktoriu
mi buvo dail. M. Šileikis. A- 
bu rūpestingai dirbdami ne 
liežuviais, bet negailėdami' 
ir fizinių jėgų iš neko suku- j 
rė tikrai vertingą, pilna to! 
žodžio prasme,

POVILAS DARIUS, SLA PREZIDENTAS

PITTSBURGH, PA. džiuojamės, turėdami 
Dargi savo tarpe.

J. Žilinskas,
SLA 3-sios apskr. pirm.

BROOKLYN, N.Y.

Lietuviai pasaulinėj parodoj

Miestas pagerbė P. Dargi

Pittsburgho miesto taryba 
Čiurlionio ir majoras balandžio 30 d. 

galeriją, kuri šiuo laiku turi
nuosavų virš 70 vertingų me
no kūrinių. Čiurlionio galeri
jos sukauptas meno turtas 

TT„ . x. _ | bus parvežtas į Lietuvą, jai
L z pietines Chicagos da- atgavus laisvę ir nepriklau- 

liesyra didžiulės miškų sau-, somvbe. Galerijos turto glo-! 
gonės — Forest Preserves,! bėju yra Lietuvos Generali-'
kuriose šiuo laiku jau pilnai, nis konsulas dr. P. Daudž-j p na7ais via SLA nrėziden- 
ženoia navasark. Bliumą . ' r- sargis jra preziuen
------- o— i----------------------------------------j— į vitruis.
žolė, medeliai ir laukinės o-i viskas bat atrod
belytes -i. bet p^anioju metu kfp- re

. niibnų SjUkas prikišo savo purvinus' hankptp 
ra vienintele ge-Į __  t - i... OdI1Keie-

Lietuvių komitetas, vado
vaujamas J. Stuko, rūpestin
gai ruošiasi atstovauti viso 
pasaulio lietuviams Pasauli
nėje parodoje, kuri įvyks 
1964 ir 1965 m. New Yorke.

Paskutiniu laiku aiškėja 
palankios galimybės gauti 
pavilioną, kuriame ir lietu
viai galėtų išdėstyti savo 
eksponatus drauge su kito
mis komunistų pavergtomis 
tautomis.

"Freedom Committee 
vadovaujamas amerikiečių, 
numato įrengti parodoje 
Laisvės pavilioną, kuriame 
apie 10 pavergtųjų tautų ga- 

j lėtų save reprezentuoti.
Juo daugiau kuri tautybė 

/ turės įdomių eksponatų, tuo 
didesnį plotą gaus tame pa- 
vilione. Todėl labai svarbu, 
kad ir mes, lietuviai, surink
tume kiek galint daugiau 
eksponatų, jei norime gauti 
didesnį plotą.

"Freedom Committee“ 
numato trims Pabaltijo tau- 

į tybėms duoti bendrą patai 
J pą. Prieš gaunant patalpą, 
į reikia pateikti eksponatų są
rašus ir aplamai tai, kuo mes 
galime pasirodyti.

Komiteto pirm. J. Stukas 
Pasaulinės parodos reika 
lais jau pradėjo lankyli di
desnes lietuvių kolonijas su 
informaciniais

paskelbė nutarimą, kuriame
iškeliami Susivienijimo Lie- talonus margučių banketas 
tuvių Amerikoje prezidento-
Povilo Dargio nuopelnai šioI Balandžio 27 d. buvo Dai- 
krašto lietuviams, o taip pat' ^Įninku Dr-jos 7 kuopos tra- 
ir Pittsburgho miestui, ku- į,cln,s banketas.
name jis gyvena nuo gį^hįt ,-engėjai sako, kad mlormacmiais pranešimais.

. Nutanme paminėta, kad vig d-j t0 bkg -iek tiek peino j Lankydamasis Chicagoje,m

siais žiedeliais, 
saugonės yra
riausia ir artimiausia vieta į Menininkų Klubo "smogia- 
chicagieciam pravėdinti du-, mieji daIiniap. tė jėzuit 
mais ir dulkėmis persisun- laiminami, užėmė CįuHionig 
kusius plautus tyra laukų Ga|erij Dail z Kolba į

nagus. Chicagos Lietuvių!

tas ir kad Sandara jį pagerbs Vyriausia šeimininkė bu- 
Chicagoje gegužės 5 dieną i vo Galinienė, jai padėjo M. 
tam reikalui surengtame j Akelis, E. Styrienė, A. Bui

vydienė, F. Spūdis, J. Rima- 
vičius, V. Kalvelis, A. Swin-Mes pittsburghiečiai di-

i Jr a -------- jJcavjr narį

ma siųsti Lietuvos Generali-Į oru. Yra čia Maple lake, ku- dad ‘
riame žūklės sporto mėgėjai

ir
"išboksuo-nio Konsulo aukščiau nuro

dytu adresu. Nemaža lietu
vių biznierių, organizacijų 
ir pavienių asmenų šiam
tikslui aukas jau įteikė. Mū- ir Lietuviu Tautinės Kapi-i -• , .... x.
sų brangieji broliai, sesės, nės, i kurias dabartiniu me- i T p p° a u.s ais intl pel

’ ’ 'LB Garbes teismą, ar suda-

gali meškerėmis 
ti“ ir valtimis —'

iš pareigų. Galeriją be
pasiirstyti" ' oficiaIaus perdavimo valdo

Įima daugiau ir tinkamų eks
ponatų.

Tuo reikalu eksponatų 
sekcija, vadovaujama kun. 
L. Jankaus, yra išsiuntusi į 
viso pasaulio lietuvių spau
dą atsišaukimą, prašydama 
parodai eksponatų. Deja, 
dar labai mažai yra gauta 
atsiliepimų. Laukiama dau
giau.

Nemažiau jautrus reika
las yra lėšų telkimas. Finan
sų sekcija (dr. kun. St. Va- 
liušaitis ir inž. V. Dilys) ruo
šia platų planą lėšoms telk
ti, kuris netiukus bus pa
skelbtas.

Malonu pažymėti, kad ir 
lietuviai sportininkai įsijun
gia į šį darbą. Jų Centro va
dovybė paskyrė nuolatinį at
stovą prie Parodos komite
to A. Vakselį. Numatoma 
laike lietuviškos savaitės pa
rodoj turėti ir spoito šventę.

Akademinio jaunimo at
stovas yra Al. Budreckas. Jo 
tikslas bus kiek galima dau
giau jaunimo įtraukti į pa
rodoj tinkamesnį lietuvių 
reprezentavimą ir technišką 
komiteto pagalbą.

Leidinių sekcijos pirm. 
Vaitekūnas jau yra padaręs 
propagandinio leidinio pro
jektą ir netolimoj ateity jis 
bus atiduotas spausdinti.

Visos kitos sekcijos taip 
pat turi planus ir studijuoja 
galimybes jiems vykdyti.

įaunia pičtGJU-

sios lietuvių visuomenės mo
ralinės ir materialinės para
mos didžiam mūsų užsimoji
mui.

J. Sirusa*

ten esančios dainos, muzi
kos ir kitos žymiausios lie
tuvių meno pajėgos pritarė
komiteto darbams ir pasiža- vicius, v. tvaivens, a. owm- ... , , ,. 1 ., - V n j t • dėjo dalyvauti 196o m. Dai-gle ir F. Dovydaitis. J. Bui- . M-__ _ ’nos ir Meno Tautiniam Fes
tivaly New Yorke.

Numatoma suorganizuoti 
Garbės komitetą, į kurį no
rima kviesti Lietuvos diplo
matinio personalo aukštuo
sius pareigūnus, aukštuosius 
dvasiškius, bendrinių orga
nizacijų atstovus ir kitus lie
tuvių tautai nusipelniusius 
asmenis.

Jau kuris laikas kaip ko
mitetas savo darbo sritis yra 
suskirstęs į 10 sekcijų. Kiek
vienai sekcijai vadovauja 

. vienas iš komiteto narių. 
Saltys, j sekcijas kviečiami paty

rę tos srities žinovai, profe
sionalai įvairiems specifi
niams klausimams spręsti ir 
organizuoti.

Paaiškėjus, kad yra daug 
vilčių gauti pavilioną, di
džiausias ir skubus komiteto 
į-ūpestis yra surinkti kiek ga-

vydas tvarkė margučių var
žybas, o St. Briedis vadova
vo banketo programai.

Kalbėjo St. Simas, J. Vas- 
tūnas, .J. Vilkaitis, Galinie
nė, J. šaltys ir kt.

Margučių varžybose daly
vavo Andukevičienė, A. Bui
vydienė, J. Tidikas, Bėssie 
Trokanovska. Pirmą dova-

Visi atleistieji plieno darbi- ną $3 už gražiausią margutį 
ninkai yra pašaukti darban, laimėjo Aidukevičienė, ant-

tai nieko net girdėti nenori. 
Jei laikotarpyje nuo balan- 

į džio 30 d. iki liepos 30 d. ne
pavyktų susitarti, tuomet ga
limas plieno pramonės dar

WILKES-BARRE, PA.

Prie šių miškų sau^nių ^ i Čt bi"inkl> streikas’ Gal tai
;»• T i'cfnt’i'it T,oi,r;«sc. Von;_*. J - ve ėjas dail. Z. Kolba, matydami plieno gamintojai 

ir stengiasi plieno sandėlius
rytą vainamąjį Trečiųjų teis- pripldyti plieno atsarSomis-

, mą, bet naujieji šeimininkai 
j į tai nekreipė dėmesio. Da- 
! bar savo žodį tars amerikie- 
I čių teismas.

Didinama plieno gamyba

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus- 
Tapių, gausiai iliustruota ir,apima mūsų išeiviją visoj
Ameiikoj—nuo Kanados iki A^entinos. Ji parodo, kad ^"^tonY Spauda pa“rė'- 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutine jos’ - - 
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-
nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo Taipgi ir žymiai pa
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios įgelta ir plieno produkcija. į 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku- H?’' e a es Steel korpora- 
rio, valau sudarė Sųjungų. Jie pirmieji pradėjo leisti
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veike laisva- da]yje paIeido< darb 
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis Į no rūdos tirpymo krosnis į 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- (blast furnaces), kurios bu-i 
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš- vo jau visiškai "užmarinuo-' 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės tos“ ir nenumatytos naudo- 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai \ ti. Jų paleidimas darban 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionų? korporacijai kainuoja mili- 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip afcirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu- ,^<1^ tar lieno _ 
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar-1 minto jų ir plieno darbininkų 
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms. ------ ,. 4

Parduodama be pelno. Gražiais kietai* apdarai* kai 
na $5.00; minkštai* apdarais—$4-00-

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

BM E. Broadway So. Boston 27. Maaa.

Dirbama pilnos darbo va
landos ir kartais net "overti- 
me“. Šios žinutės autorius ir
gi yra senas plieno darbinin-

Neseniai kelios plieno ga-į kas, apie 10 mėnesių buvęs 
mybos korporacijos pakėlė bedarbių eilėse, o dabar 
vidutiniškai $4.85 ir dau-

kė, pašūkavo ir nustojo. 
Būdinga, kad plieno kai-'

nos pakeltos visai prieš plie-i 
no gamintojų ir plieno dar-! 
bininkų unijos derybas dėl j 
naujos darbo sutarties suda-•

džiaugiasi sugrįžęs 
kur plienas liejasi.

J. J-tis.

tenai,

rają ($2,-) ir trečiąją ($1.-) 
laimėjo B. Trokanovska.

Teisėjais buvo J 
A. Petrašienė, T. Simienė ir 
A. Paukštienė.

Bankete svečių nuotaika 
buvo gera.

Vienas iš Dalyvių

onus dolerių. Rinkoje plie
no pareikalavimas nėra pa
kilęs, bet jo atsargos plauks 
į sandėlius. Balandžio 30 d. 
prasidėjo tarp plieno ga
mintojų ir plieno darbininkų 
unijos derybos, kuriose plie
no unija, plieno kainoms iš
kilus, pareikalaus atlygini
mų pakėlimo ir kitokių dar
bininkams pagerinimų. Apie 
unijos reikalavimus magna-

TEBEIEŠKO žl VCSIŲ ANGLIAKASIŲ

Jie rengiasi leistis į anglių kasyklos W. Virginia po
žemi. kur Įvyko sprogimas ir užgriuvo 19 angliakasiu, 
bet mažai tėra vilties juos gyvus surasti, nes jau 
rasti 3 lavonai prie Įėjimo, kur dirbo daugiau žmonių 
ir Įvyko sprogimas.

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVICIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 

Į 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-
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazy* Grinių*, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 ps1.., kaina $5.

Minėsime Motino* dieną

Lietuvių Piliečių Klubas 
įsteigtas prieš 30 su viršum 
metų. Į jį įsirašė nariais ir iš 
aplinkinių miestų. Klubas 
buvo veiklus lietuvių kultū
rinėj srity. Jis rengė vaidi
nimus, pobūvius, meninę 
programą duodavo ir per 
vietos radiją. Jis surengė pa
skaitų, organizavo vaikų 
draugijėlę, mokė vaikus lie
tuvių kalbos, dainų, net vai
dinimų jiems surengė.

Deja, karui kilus, daug 
klubo narių išvažinėjo į ki
tus miestus, daug jaunuolių 
pateko į kariuomenę*todėl 
klubo veikla sumažėjo.

Pirma moterys turėjo sa
vo skyrių, bet vėliau įsijungė 
į bendrą klubo veiklą. Tada 
pradėta rengti ir Motinos 
dienos minėjimas su paskai
tomis, kad ir anglų kalba, 
nes didesnė pusė moterų y- 
ra čia gimusių.

šį paprotį tęsdamas, klu
bas ir šiemet minės Motino* 
dieną gegužė* 12 d. Lietu
vių salėje (206 Parrish St.). 
Turėsime skanią vakarienę, 
gerą muziką ir dvi gražias 
dovanas, kurios teks dviem 
laimingiausiom motinom.

Bus ir įėjimo dovanos.
Visi klubo nariai su šei

momis kviečiami į šią šventę 
atsilankyti.

Marija Stanislova itienė

Pakalbinkime draugus, kai
nynu* ir pažfstamu* užsisa
kyti “Keleivį." Kaina 
tam* penki doleriai
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Kyšininkų lizdas , tosios Lietuvos gyventojai 
Apie toki lizdą, susuktą1 > galėsi:ą smulkiai susipa- 

Kauno autobusu 'ištaigoje, antį su Sibiru (žinoma,te- 
Tiesa Nr. 92 išspausdino ii- oretekai, nes praktiškai tas 
giausią aprašymą. Įdomu klastas jau daugiuigerai pa- 
tai, kad to lizdo vyriausias
"šeimininkas“ yra "lietuvis“
Gundarov. iš konduktorių 
laiškų matyti, kad tam rusui 
turėjo kyšių duoti visi kon
duktoriai. Tuo būdu jis kas
dien gaudavo po keliolika 
rublių. Kai konduktorė Ka
zakevičiūtė paprašė ją pa
skirti i liniją, kur daugiau 
keleivių, Gunaurov atsakęs, 
kad tai kaiuoja 25 įublius.

Kai viišininkas ima ky
šius, tai ir jo padėjėjai ne
snaudžia. Pav. padangų ap- Vyšniauskui* 
skaitininke loleikiene uz;

‘ 2.5-5 rublius gali

sėtu savo prezidentu nuo 
pirmosios Ukranos respub-j 
likos gyvavimo 1918-1919 
metų, nuolatos gyvenąs Nevv 
Yorke, palaiko nuolatinius 
lyšius su YLIKu ir VLIKas 
su juo. 3. m. balandžio 25 d. 
Vitvicky buvo pasikvietęs 
pietų dr. A. Trimaką. VLIK® 

j pirmininką, ir V. Sidzikaus- 
j ką. Liet. Laisvės Komiteto

dailininkai
(E) Sovietų Sąjungos A. 

Sovietas už nuopelnus vys
tant sovietinę dailę Sovietų 
S-gos dailininko garbės var
dą, šalia kitų, suteikė ir lie
tuviu dailininkui Vvt. Jur-Z *
Kūnui. Kiti, jau žemesni 
(respublikiniai) garbės var
dai suteikti dailininkams: 
dailininkų s-gos pirm. pa
vad. K. Bogdanui ir doc. Br.

nurašyti •
dar sveiką padangą ir tt. į

Kai konduktorė Pumpu
tienė nuėjo i profsąjungą 
pasidomėti, kada gaus butą, 
jos pirmininkas Vilkanecas 
(matyti, taip pat nelietuvis) 
j ilgas kalbas nesileido, pa
reikšdamas: "Sauso nieks 
neklauso. Duok tiek, kiek vi
si duoda, tai skirsim butą“. 
Kitai konduktorei Skilan- 
džiūnienei tas Vilkanecas 
net "kainą“ pasakė: ”Yra 
žmonių, kurie už butą duoda 
500-700 rublių“.

Kaip renkami kolchozų 
pirmininkai

Komunistai skelbia, kad' 
kolchozai vra demokratiniai 
kooperatyvai, kad jų vado
vybę pasirenka patys kol
chozininkai. Mes žinome, 
kad taip nėra, nes apskritai 
laisvų rinkimų boiševikijoj 
nėra, bet štai ir patys komu
nistai nejučiomis prasitaria, 
kokia "demokratija“ yra; 
kolchozuose. Skaitykite ši 
Prienų rajono "Jiestrakio“ 
kolchozo kolchozininkų laiš
ką "Kas rinko mūsų pirmi
ninką“, išspausdintą Tiesos 
Nr. 91:

"Jiestrakio“ kolūkis yra 
vienas silpniausių Plienu ra
jone. Jau kelintus metus nė
ra bent pakenčiamo der
liaus. Prasti reikalai ir gyvu-

Rūpinasi Afrikos tautų 
laisvės siekimais

(E) Balandžio 15 d. mi
nint vad. Afrikos laisvės 
dieną, ir pavergtosios Lietu
vos spauda plačiai nušvietė 
Afrikos kraštų gyvenimą ir, 
žinoma, nepamiršo nurody
ti, kad Sovietijos tautos e- 
sančios pilnutiniai "nepri
klausomos“, ypatingai daug 
pasiekusios.

Jau kitas reikalas, kokios 
tą dieną buvo spaudos skai
tytojų ar radijo klausytojų 
lietuvių bei kitų pavergtųjų 
mintys.

. pirmininką, ir labai draugiš-
** nę koje nuotaikoje buvo aptarti

abiem kraštam svarbūs ir 
aktualūs laisvinimo kovos 
rciknlHi*

Ukrainiečių Rada (Tary
ba), jų pagrindinė laisvini
mo organizacija, yra Vokie
tijoje, Muenchene. Jos pre-' 
zidentu yra p. Levicky.
VLIKo pirmininkas kalbėjo j

St. John Universitete 
Brooklyne

Šis universitetas tarp ka
talikiškų universitetų turi 
daugiausia studentų. Uni
versiteto Politinis Klubas ir 
buvo pasikvietęs VUKo pir
mininką dr. A. Trimaką sve
čiu kalbėtoju gausiame stu
dentų ir profesorių susirin
kime. Prelegentas plačiai 
nušvietė sovietini imperia
lizmą aplamai ir išsamiai iš
dėstė pavergtosios Lietuvos 
ir jos gyventojų kančias oku
pacijoje. Po jo kalbos buvo 
daug paklausimų ir plačių 
diskusijų.

Artinasi VLIKo 
dvidešimtmetis

JAU TADA TAIP ŠYPSOJOSI

New Yorko gubernatorius Nelson Rockefeller su Mar
garita Murphy šoka inauguracijos baliuje 1959 ■, 
abu labai maloniai šypsodamiesi. Gubernatorius pernai 
persiskyrė su savo žmona, o Murphj neseniai su savo. 
vyru, Rockefellerio instituto mikrobiologu. Plaėjąi kal
bėta, kad bus vestuvės, bet niekas nebuvo tikras iki 
pereito šeštadienio, kada juodu susituokė ir išvažiavo 
j Yenecuelą praleisti medaus mėnesį. -

Tikrovė ir šukavimai

šas. Gi ten net vaikai ragina
mi savo tėvus sekti. Ana, 
vienam tokiam šnipukui Mo
rozovui pastatytas pamink
las Maskvoje. Jis išdavė sa
vo tėvus, kaip valdžios prie
šus. Jo bendramečiai kiti 

j vaikai šnipuką Morozovą 
• nužudė už savo tėvų išdavi

mą. Morozovas iki šiol kom- 
somolams statomas pavyz
džiu, kaip atsidavusis komu- 
.nizmui.

Baimė patekti j Sibiro 
vergų stovyklas daug kam 
burną uždaro. Bet galop tas 
Brodės gatvės gyvenimas vi
siems įgriso. Gal atsirado ir 
kokio nors komunistinės 
.aktos aukštai pakilusio dūk 
ra, kuri nukentėjo. Įsikišo į 
tą reikalą prokuratūra. Susi
darė nesmagi byla. Reikėjo 
ją perduoti teismui. Ir tos is
torijos pasėkoj penketas jau
nuolių sušaudyta, kitiems 
atimta laisvė ilgiems me
tams.

Kas kaltas?

Teisme paaiškėjo, kad vi
si teisiamieji jaunuoliai nie

vaikų darželiai ir internatai. 
Šeima vis daugiau nustumia
ma nuo vaikų auklėjimo. 
Dėl to ir tokie pasibaisėtini 
padariniai.

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Balfo įstatai reikalauja, 
kad direktoriatas kas pus
metis susirinktų bendro po
sėdžio. Pirmasis šios kaden
cijos direktorių susirinkimas 
įvyko Baltimorėje 1962 m. 
spalių 14 d. Tada buvo įs
linkta Balfo centro valdy
ba bei lukštenta tik ką pada
lyti Vienuoliktojo Seimo 
nutarimai.

Š. m. balandžio 20 d., ly
giai po pusmečio, direkto
riai vėl susirinko centro pa
talpose. Buvo peržvelgta 
Balfo šešių mėnesių veikla, 
ypač šalpos darbų reorgani
zacija V. Vokietijoje.

Pažymėtinos nuoširdžios 
direktorių diskusijos dėl Va
sario 16 Gimnazijos namų 
statybos, kuri finansuojama 
vokiečių vyriausybės ir kaš- 

kui nesiskyrė nuo visų kitų tuos arti ketvirčio miliono 
jaunuolių. Mokykloje jie dolerių.
mokėsi neblogai. Darbo nor- p. A. Senikas, Balfo iždi- 
mas Įvykdydavo. Visuome- ninkas, pranešė, kad nuo 
ninius Įsipareigojimus ir Į-' 1962 m. liepos 1 d. iki 1963 
pareigojimus atlikdavo. Nie- m- balandžio 20 d. buvo pa
kas jų blogu negalėjo Įtarti.) jamU 65,105 doleriai, per tą 

. Klusnumas pirmoje eilėje, j patį laiką išleista 66,075 do-

IJie buvo klusnūs ir kaitų be < leriai. šio laikotarpio Balfo 
dorovinių saitų. Mokykloje kasos apyvarta buvo visa 
gi reikalaujama, kad jau-! dešimčia tūkstančių dides-

ne, negu per tą pat laiką 
1961-1962 metais. » 

Didžioji išlaidų dalis pa
dalyta Lietuvos, Lenkijos

1 oclnm’

nuoliai būtų partijai atsida
vę bę jokių priekaištų. Kad

J. VLKS
Pavergtoije Lietuvoje ei- molskaja Piavda 

na mokytojams skirtas laik
raštis "Tarybinis moky

Visas tas laikraštis

Jau pamažu rengiamasi 
šiai sukakčiai. Pirmoj eilėj 
numatyta išleisti anglų kal
ba leidinį, kuriame bus iš
dėstytos šios keturios pa- j Jas“- •— . . .
grindinės temos: VUKoge-j kiauraipačios prievartautojų 

ninko“ Chromo įsakymų ^“pįitaiRo ge„

......................................... ,-vin dr ! minčių ir sveikų troškimų. kas cia tokio pyko, kad
Lietuvos; Deja, visi tie geri norai ir leno pavanoti r,er 

laisvinimo bylos esmė, rašo troškimai atsiremia i sovie-' liams mirties bausme? 
prof. dr. Domas Krivickas, I «nio gyvenimo sąlygas u su-i Kuibiševo mieste esama 
ii VUKo darbai—rašo Juo-1 stingsta vietoje. gatves, pramintos Brod. Ji
vu - Aiuioruc i Minėtojo laikraščio šių: buvo mėgiama to miesto jau-

Leidinys turi pasirodyti! 28 vedamojo nimo. Vakarais ji visada bu-
dar prieš VLIKo sukaktį, L

IR ESTIJOJ TAS PATS

"Sovietskaja Estonija“ ra
šo apie "Alatskivi“ soveho- 
zą. Pagal "išmintingo ūki

jis gudai-ytas iš 3 kolchozų. 
Tada ir pradėjo jis smukti. 

Pernai, pav., plane grūdi- 
Į nių javų derlius buvo numa
tytas 13.5 centnerio iš hek
taro, o gauta tik 5.5. Bulvių 
numatyta 149 cent., gauta 
54 cent. ir tt 

Jei sovehoze bulvių iš 
hektaro negali užauginti 55 
centnerių, tai savo mažuose 
sklypeliuose sovehozininkai 
iš hektaro prikasa 240 cent. 

Centras sovehozą užver

y. prieš š. m. lapkričio 25 d.

UŽ KĄ DIEVAS BAUDŽIA 
ITALIJĄ?

Nr. 91.
Kuibiševo mieste šių metų jiems pavestus dirbtuvėse

kto- balandžio mėn. viduryje bu-; darbus atliktų laiku ir su daiyta Lietuvos, Lenkijos 
aištis vo pasmerkti mirti penki; kaupu. Visa tai jie vykdė, j lietuvių šalpai, pasiunčiant 
nunis-; jaunuoliai ir keletas kitų iš) Deja, komunistų partijos per geležinę sieną 1,003 

ir mokyklos reikalaujama,. siuntinius su įūbais ir maistu 
kad jaunuoliai degte degtų' 152 su vaistais Jų vertė — 
kerštu prieš sovietinės san-, keliasdešimt tūkstančių do- 
tvarkos priešus, prieš buržū- tely
azijos atgyvenas. Kas naujo, 
be viso šito, jaunuoliams bu
vo duodama. Nieko. O kerš
tas ne tik akis, bet ir protą 
temdo.

Gyvenimas tuštumos

Vokietijos lietuviai trem
tiniai ir kitų šalių lietuviai 
buvo remiami daugiausia pi
nigais ir dalinai maistu.

čia visokių raštų krūva, i ku- 
iintokyštTjė.' Todė? koffikfe- *** *•“». ateaki,n.tti;'.Net

ciams menkai atlyginama už 
darbą, nėra gero sutarimo 
ir drausmės.

Vadovavęs kolūkiui že
mės ūkio specialistas Vytas 
Aleksynas daugiau rūpinosi 
ne kolūkiu, o savo asmenine 
geiove. Netrūko visuomeni
nio turto švaistymo ir grobs
tymo. Kolūkiečiai tai išaiš
kino, ir Aleksynas iš kolū
kio išvytas..

Prienų gamybinės valdy
bos viršininkas E. Baškys, 
dalyvavęs kolūkio ataskaiti- 
niame-rinkiminiame susirin
kime, pasiūlė kolūkiečiams 
pirmininku Povilą Pocių. Jis 
jau dirbo pirmininku dvie
juose Prienų rajono kolū
kiuose ir nepasižymėjo. Ži
nodami, kad jis grubus, ne 
specialistas, rinkti piiininin- 
ku nesutikom.

Po kelių dienų vėl buvom 
pakviesti i susirinkimą. Val
dybos viršininkas primygti
nai siūlė tą pati kandidatą. 
Balsavo už ji nedaugelis. Tai 
Įrašyta i protokolą. Tokiu 
būdu piimininko neišrinko
me, o jis buvo paskirtas.“

Knyga apie "nuostabųjį 
kraštą“ — Sibirą

(E) Vilniaus radijas ba
landžio 10 d. pranešė apie 
naujai pasirodžiusį leidinį j 
apie Pietų Sibirą. Tai esąs! 
turtingas, daug paslapčių!

30 tarnautojų yra tik tiems 
raštams vykdyti.

Laikraštis rašo, kad ne 
tas vienas sovehozas tėra 
toks nuostolingas.

Skundžiamasi, kad fabri
kai išleidžia vienodas ir blo-

Pinigus tai šalpai ($65,
straipsnio pabaigoje šitaip: vo gyva beklykaujančių jau- •“' fr^iriSn^"^!?^
— k .....i a,fo nuo-

“Savaime aišku, kad visi cia Raj Rag jaunuolių mė-' atsiranda. Net geležis nevar-! . A. Andnuliomui pa- 
suminėti vaiku ir paauglių auk-• gQ ja Roja prieš j '
Įėjimo darbo trukumų a tai > ra j.jtug pasirodyti ne pagal sa- tojama rūdimi pasidengia, 
reti ir jų jo iu ū u nega ima p£njgįnj pajėgumą. Taigi Jau net sovietų komunis-

siūlius, Balfo direktoriatas 
nutarė kreipti didesnį dėme
sį Į JA V lietuvių šalpą ir tam 
darbui suteikė daugiau tei
sių vietos Balfo skyrių val
dyboms.

tojų kažkokias nuodėmes, Į išsireiškė draugas N- Chruščio- uždarbiai maži, o norai di- toks atsitikimas.* Keliolikos i skyriaus
nors Lietuva buvo labai ka-! vas XIV VLKJS suvažiavime, deH Tai vagiliavo, kombi- jaunuolių gyventa bendra-! L h . /J1.1 ®kto™s A-
talikiška. kalbėdamas apie praeities atgy- navo jr mergužėles viliojo, būtyje. Vienas jų, numatęs i_. - - • eze tuk^tanh do-

Kai kurių mūsų aukštų 
dvasininkų aiškinimu, Die
vas leido bolševikams pa
vergti Lietuvą už jos gyven-

pavadinti rūdimis, graužiančio-j ”kombinavo“ Kombinuoti 
mis tarybinę visuomenę. ai govjeta Sąjungoje visur ne
veikiau tik rūdžių dėmės, kaip doje, kartu ir Lietuvoje —

tų spauda nerimsta dėl jau
nimo. Jis įūdyja

Ana, buvo aprašytas ir "Vh'ilTdephijos

venas žmonių sąmonėje. Bet 
ant metalo, ant mūsų tvirtos, 
monolitinės, aukštai moralios

Dabar, atrodo, Dievas 
baudžia Italiją, nes paskuti
niuosiuose rinkimuose ko- , ,

. i ... . mnnJcfo; uui tarvbines visuomenės sulydyto
laimėjo.'Komunis- -io " -a,o negali-

gauti Įvairioms mašinoms Į “ Nenni socialistų gautų- 
atsarginių dalių, kad krau-i ^lsų skaičius pakilo iki 
tuvėse nusukamas svoris,
prekės parduodamos bran
gesne kaina, negu nustatyta 
ir t.t

žodžiu, bendros visai So- 
vietijai bėdos.

IS VLIKo VEIKLOS

ELTOS atstove prie
Valstybės Departamento
VLIKui yra labai svarbu 

turėti savo spaudos atstovą 
\Vashingtone. Padėjus pa
stangų, Valstybės Departa
mentas pranešė VLIKo pir
mininkui, kad jis Gražiną j 
Krivickienę laikys ELTOS* 
atstove ir ją kvies Į visas 
spaudos konferencijas. Gra
žina Krivickienė jau aktin
gai Į šį darbą Įsijungė ir gau
siai aprūpinama informaci
ne medžiaga.

Ukrainos prezidentas 
tremty tarėsi tu Lietuvos 

laisvinimo vadovais

39% (1948 m. tebuvo 31 
% ), o krikščionių demokra
tų nukrito iki 38.3% (1948 
m. buvo 47.9% ).

O juk Italija perdėm kata
likiškas kraštas, joje katali
kybės lopšys—Roma, ten ir 
popiežius su daugybe dvasi
ninkų. Tai už ką gali būti 
baudžiama Italija ir užlei
džiamą tiems nevydonams! 
komunistams? Gal Maikis 
paaiškintų?

Keleivietis

Susidarė net poros dešimčių 
prievartautojų gnipė. Prie
vartavo net jaunutes mer
gaites. Kai kas iš tėvų paju
to, kas toje gatvėje dedasi,

ma palikti jokių rūdžių dėmių. Kitų dukros nukentėjo. Bet 
Išauklėti žmogų be dėmių niekas jų nedrįso skųstis, 
šventa kiekvienos seimos. mo- Kentėjo. Pasiskųsi, o čia 
kyklos ir visos visuomenės pa- kas jg j-ų jaunuolių pakiš lie- 
reiga.“ į žuvį, kad esi politiniai nepa

tikimas, komunizmo prie-
Ką gi, išauklėti gerą žmo- ________________________

gų be į-ūdžių kilnus darbas.
Suprantama, to siekia kiek-į 
viena dora šeima, kiekvie
nas sąžiningas mokytojas iri 
susipratusi visuomenė. Bet 
tokiam mokytojo darbui 
yra būtina sveika aplinka,

naujai atvykusią mergužėlę, 
išdidžiai pasakė, kad ji bus 
jo. Nors jis jau buvo vedęs. 
Susiginčijo. Suviliojo. Ta 
mergina tapo nėščia. Kada 
ji draugai užklupo, jis atsi
kirto: Lažybas laimėjau, o 
visa kita pasiliko jos, mergi
nos, reikalas.

Taip, Sovietų Sąjungoje,

lerių pinigų, suaukotu Bai- 
fui Philadelphijoje.

Suvažiavimas užbaigtas 
bendra vakariene Criscis 
restorane. Vakarienė, (ku
rios išlaidas padengė patys 
direktoriai) buvo skitą ilga- 
mečiui Balfo pirmininkui J. 
B. Končiui (atvykusiam Į 
suvažavimą iš Floridos) pa-

Dr. S. Vitvicky, kurį uk- 
turis kraštas. Dabar paverg-’rainiečiai egzilai laiko tei-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai apiašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

kartu1 ir i P-ialus

Balfas direktoriams neat
DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio IJetuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais

nepriklausoma nuo politikos viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
vingių mokykla ir tokia vi- Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
suomenė, kuri turi teisę ir!_ „ ...
gali laisvai reikšti savo isi-i Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu > Vilnių, 330 pusla- 
tikinimus. laisvai burtis ir Iabai įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra- 
laisvai veikti. O tėvai, kuris švmas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............$3.00

! jų nenorėtų užauginti savo Lavinsko Ameriko* Lietuvių Laikraščiai nuo
■ vaikus sveikus blaiviai gal-j 18?9 m iki 195g 190 j Rieti k . .
vai protauti i, veikti. į būt o $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00

Deja, tuos visus kilnius’ Prof. P. Pakarklio Senatis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
mokytojų ir šeimos norus . .. ,
rūsti sovietinio gyvenimo ^^ftes Įspūdžiai komun.Mų pavergtoje Lietuvoj
tikrovė apverčia aukštyn ko- ' ° Pus^aPiai» kaina......................................................$1.00
jomis ir iš jų pasityčioja. Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

Štai iš daugelio panašių 70 puslapių, kaina . ............................................ $100
Įvykių vienas jų plačiau bu
vo aprašytas net Sovietų Są- Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
jungos laikraštyje ”Komso- *96 puslapiai, kaina ..................................................  $2.00

lygina nei už sugaištą laką, 
negrąžina nei kelionės iš
laidų, tačau kai kurie direk
toriai vistiek atvyko Į suva
žiavimą iš toliau: prel. J. 
Končius iš Floridos, dr E 
Armanienė ir C. Surdokos iš 
Baltimorės, A. Bachas iš 
Fhiladelphijos, A. Andriu
lionis iš Bostono, Alb. Tre
čiokas iš Nevv Jersey. Kiti 
dii ektoriai iš tolimų vieto
vių Įgaliojo vietos balfinin- 
kus suvažiavime dalyvauti. 
Suvažiavijne dalyvavo 23 
asmens. Balfas turi 25 di
rektorius ir tris revizijos ko
misijos narius.

K.LJ.

Pats nesigirk, lauk, kol kiti 
pagirs.

* * *
Kito nenorėk, savo nepaleisk.



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penkta®Nr 19, Gegužės 8, 1963

Gut momink, Maik!
— Tikrai, tėve, rytas šian-

HARTFORD, CONN.

Dainų šventė! J. Gaidelio 
kantatos Hartfordo lietuvių 

scenoje
Tai nepaprasta pa vasari

nė dainų šventė, Haitfordo 
ir apylinkės lietuvių malo-į 
numui rengiama. Pavasario' 
sulaukę, linksmai čiulba 
paukšteliai, džiaugiasi ir 
žmogus, matydamas žydin
čius sodus ir gėlynus, gamto
je atmainą. Lygiai taip jau- 

! čia ir džiaugiasi Hartfordo 
ir apylinkės lietuviai meno 
mėgėjai, dainų pasiilgę ir 
nekantriai laukdami gra
žaus dviejų kantatų — ’‘De
monas” ir "Lietuva“ kon
certo sekmadienį, gegužės 
19 d. 3 vaL popiet Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo 
auditorijoje.

Kaip vietos, taip ir apy
linkės lietuviai domisi šio 
koncerto programa, kurią' 
atliks žinomas Bostono lie
tuvių mišrus choras ir solis
tai : Daiva Mongirdaitė, Sta- 

! sė Daugėlienė, Stasys Lie
pas, Benediktas Povilavi- į 
čius ir pianistas Vytenis Va
sy liūnas.

Rengėjai sako, kad pa
klausimų ir bilietų užsaky
mų gauna daug, spėjama, 
kad šiame koncerte daly

SLAPTA “POLICIJOS MOKYKLA*

Chicagos policijos pareigūnai tyrinėja prietaisa. kurį 
rado užklupę slaptą “policijos mokyklą“. Joje 11 as
menų buvo ruošiami Leesville, III., miesto policininką 
pareigoms, bet dauguma užkluptąją “mokinių“ net 
nežinoję, kame yra tas 200 gyventoju miestelis, šeši 
“mokiniai“ turėję ginklus ir visi policijos ženklelius.

te dar baisesnį j brolžudišką vietoje ir liepė įvykdyti suė-
• karą. Ar tai yra darbininkų' mimus visoje Gruzijoje, 
reikalų gynimas? Kieno var-j Įsakymas buvo Įvykdytas: 
du tai daroma? Su rusų dar-Į suėmimai buvo vykdomi pa- 

‘ gal Maskvos pavyzdį. Žino-bininkais mes susitarsime ir 
be tavo pagalbos. -Jie supras 
mus, o mes juos. Tu tik tiuk-

ma, buvo suimtas ir Datiko 
Dvali, drįsęs Stalinui į akis

dai ir diumsti vandeni. Mes! pasakyti teisybę. 1924 [ne
reikalaujame pašalinti so-i tais sukilus visai Gruzijai 
vietinę kariuomenę iš mūsų J piicš Maskvą, Dvali buvo iš
krauto. Mes reikalaujame I vežtas iš kalėjimo ir, Stali- 
ramybės ir baigti kiaujoj nui įsakius, sušaudyta . Vė- 
pi akėjimą.“ i liau buvo sušaudytas ir Mdi-

-’Taip baisi savo kalbą I va"*,d?' o|>ozieijos Stalinui.
Dgebuadzė. Visi susirinku-i bKaip vertina .galina jo 

.& . ... ... - tautiečiai darbininkai socia-sieji smarkiais plojimais pa
laikė savo mylinio draugo’
Kiekvie; ą žodi. Po jo kalbė
jo keli kakėtojai, jų tarpe ii 
Pirmosios Dūmos atstovas 
Isidor Ramišvili. Visi jie 
pliekė Staliną už klastingu
mą ir nebaigiamas nelaimes,

MONTREAL. P. Q.

Nauja lietuvių šeima

Džiugus reiškinys, kad 
cia svetimtaučių jūroje gimę 

kurias atnešė į Giuziją įsi-’ lietuviai ne tik kad nepa- 
veržusi Raudonoji armija. Į miršta savo gimtosios kal

bos, bet ir lietuviškas poras

Savieji apie Staliną

ną. Zacirka nudžiugo, kad
kairialigė jau išgydyta. Ale ( ................... t______

dien giažus. Pavasaris pra- kai vaikas su pririšta prie; raus daug lietuvių ir iš ar- gj-u^inų
nugaros ranka nuėjo į škulę,'; timesniųjų lietuviškų miestų ga„jrašvili

(Tęsinys
Gruzinai darbininkai 

apie Staliną
Dabar pažiūrėkime, 

praeitame numerv

dėjime, geriau tegul jis pa- 
į sako mums, kuriuo tikslu jis Į 
į čia mus sušaukė, kas jį čia

. ’ pakvietė, kodėl pralietas
- - : i gruzinų ir rusų darbininkų nuiiiviv minėtas, 

socialdemokratas;

"Pagaliau atsikėlė iš sa-J 
vo vietos visą laiką tylėjęs j 
darbininkų mylimas Datiko' 
Dvali, priėjo prie pat Stali
no ir kreipėsi į jį šitokiais 
žodžiais:

"Soso, žiūrėk man tiesiai 
į akis! Ar tu jauti, ar tu su
pranti, ką tu čia padarei? 
Tu niekada neturėjai mūsų 
paramos, užuojautos, nes ta
vo darbai buvo pasibiaui ėti- 
ni kiekvienam doram darbi-

sukuna.
Š. m. balandžio 27 d. susi

tuokė populiarių montrealie- 
čių Staniulių duktė Janina 
su Milaknių sūnum Leonar
du.

Jungtuvių metu giedojo 
sol. Gilia Čapkauskienė, kuri 
gražiomis giesmėmis paly
dėjo jaunuosius į naują gy
venimą. Po to buvo vaišės, 
kur dalyvavo per 200 svečių.

Gana daug svečių buvo

deda jau šypsotis.
— Apie pavasarį, Maiki, 

pasišnekėsim kitą sykį, o 
šiandien aš turiu tau kitokį 
klausimą. Iš tikrųjų tai ne 
mano paties, ale mano fren- 
to Zacirkos klausimas.

— O ką jis nori žinoti?
— Jis, Maiki, turi daug 

trubelio su savo vaiku, kuris 
viską daro su kaire ranka.

— Tai kokia čia bėda? i jis tuo nesirūpintų. Geriausi
— Nu, tau ir man čia bė-' pasaulio genijai buvo kairia-

norėjo eiti tičerkai duoti į 
akį, ale pabūgo, kad jo nesu

lietuvių, nes tokie koncertai į 
yra retenybė mūsų gyveni-

reštytų. Nu, tai dabar jis ne- me- 
į žino, ką daryli. Prašė mane, šį koncertą rengia Lietu- 
kad paklausčiau pas tave ro- vių Piliečių Klubas.
dos. t

— Pasakyk jam, tėve, kad
V. M. K.

PUTNAM, CONN.

dos nėra, aie vaiko tėvui su-' rankiai. Pavyzdžiui 
■I Leonardo da

itnlnc įuuao

rnenė nespakaina. Sako, ar 
nebus tiktai pikta dvasia' architektą 
vaiką apsėdusi, kad jis su
kaire ranka žegnojasi? Ir 
valgo su kaire, o kai dabar 
pradėjo vaikščioti į škulę, 
tai ir rašo su kaire.

— Amerikoje, tėve, apie 
keturi nuošimčiai žmonių v-

Vinci, garsus 
ir menininkas, 

sukūręs garsųjį "Mona Li- 
sos“ paveikslą, buvo kairia
rankis. Kitas panašus tapy
tojas ir skulptorius buvo Mi 
chelangelo, taip pat kairia 
rankis. Jiems lygių pavyz 
džių mūsų laikais nėra, tėve.

r_i..xr_ _1__ ~________________ x-eglutes snauyiujų svcnic

ninkui. Tu kurstei prieš mus j atvykę iš tolimesnių vieto- 
aoie tai ' "Susirinkusieji vieningai visokias visuomenės padug-i vių, k. a., Br. Spūdienė iš 

įuzijos palaikė kalbėjusį darbinin-, nes, kurių vadas tu buvai, ir* Brooklyno, N.Y., Milašytė iš 
ten nu-'M- Tada Stalinas pakeitė tuo trukdei tikrąjį darbinin-; Detroit, Mich., Pakuliai, 

5 toną, pradėjo teisinti Mask-. kų judėjimą. Tu čia verteisl Klemkai ir kt.
vos politiką Gruzijos atžvil-' ^k banditizmu, todėl mes iš-Į Povestuvinei kelionei jau- 

Gruzija, kaip ir Lietuva, . už krauj0 pialiejimą vi-Į metėme tave iš savo tarpo'; nieji išvyko į Barbados. Ten 
iki pirmojo pasaulinio karo kaitę suvertė Giuzijos vy- ir privertėme tave išvažiuoti; jie ir praleis medaus mėnesį.

riausybei ir savo kalbą bai- Gruzijos. Mes tavęsnema-į
----- - , gė žodžiais: "Kam jaudin- tėme ir buvome labai paten-j

bė nepriklausoma valstybe, K blogo mes padarė- kinti. O dabar tu patsatva-l 
! m O»OT1-ŽPS 2fl ri šutai- me’? Mes giname jūsų reika? žiavai pas mus. Su kuo? SuĮ 

lūs, darbininkų reikalus, o' ^nk'u rankose ■ Prieš ką ? l
jūs to nesuprantate. Juk jūs', fn^u.ržujus ar aristokra-Į 

vi-; _ j tus? Koks cia susirinkimas? ižinote, Kaa visų uiuuinmivų; , -I ’
reikalai yra vienodi/* j * ^aI ^aJn._JLC1?! V

buvo Rusijos pavergta. 1918 
m. gegužės 26 d. ji pasiskel
bė neprik!
1920 m. gegužes 20 d. šutai 

j timi Sovietų Sąjunga pripa
žino Gruzijos nepriklauso-

Birželio 2 d. čia, vaikų 
laikraštėlio Eglutės tėviškė
je, rengiama jos skaitytojų 
šventė. Jos programą atliks 
patys vaikai. Kviečiamos 
dalyvauti šeštadieninės mo
kyklos, lituanistiniai būre
liai ir atskiri Eglutės skaity-

turi nuošimčiai žmonių y- tojai Ikj gegužės 24 ri. Eglu-
ra kairiarankiai. Tai yra, ke- Gai dei to, kad nedaug yra; t> redak®įfai prašoma « a.

_ i nešti, kaip kas numato proturi iš vieno šimto geriau 
vartoja kairę ranką, negu

kairiarankių.
— Nu, tai koman, paša-1

dešinę. i kYk tą Zacirkai, o jis tau už- j
— Nu, tai čia, Maiki, turi} fundys.

būti kur nors šuva pakastas, i Tėvas pats gali jam 
__Kodėl? > perduoti, ką aš pasakiau. j

— Nu, o kodėl šventoj į Kad tu ne viską man 
žmo-;

gramoje dalyvauti, kiek da
lyvių, kiek laiko užims ir tt.

musų Lietuvoj kairiarankių pasakei. Kodėl vieno _
nėra? "įgaus dešinė ranka geresnė,į, ,

— Turi būti tokių ir Lie-’ ° kit0 geresnė kairė, aš vis- d 
tuvoje nemaža, nes tai liu- ^ek nežinau, 
dija kai kurių žmonių pavar-; e Kodėl taip yra, tėve, 
dės. Juk yra pavardė Kairys, niekas dar nėra aiškiai įrod- 
Kairaitis, Kairiūkštis ir pa-1 dęs. Yra tik tokia teorija, 
našiai. Kaip tokios pavardės kafl žmogaus kūnas nėra si- 
galėjo atsirasti? Ar tėvas
nesupranti, ką jos reiškia?

— Nu, o kągi?
— Tokia pavardė, tėve, 

reiškia, kad žmogus prie 
darbo vartojo kairiąją ran
ką, todėl kaimynai ji prami
nė Kairiu, o jo sūnų jau va
dino Kairaičiu 
riūkščiu
Tai tos pačios Kilmės pavar

no ir nažadėio i IOS
daus reikalus nesikišti. De-į 
ja, komunistai niekur savoj 
žodžio nesilaikė, visur sutar-

Buvęs

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Varvi
Tai Kam ciaiNŲ GIESMĖ, 

, reikalingi tavo čekistai,! romanas 2<>1 
Baigęs savo kalbą, Stah- ginkluoti iki dantų (rodyda- «2.50. ’
atsisėdo. Tada atsikėlė moc i i cine oi/Av/Gnr-Jun 1

valinnat^ K Al

premijuotas 
psl., kaina

tis laužė. Taip pasielgė ir j ^as atsisėdo. Tada atsikėlė, mas į čekistus, stovėjusius' Vytautas Volertas, UPĖ
Gruzija 

ją pavergė 
tvarką.

su

visi kiti yra dešinrankiai. 
Tai kodėl taip yra, a?

— Taip yra dėl to tėve, 
mūsų smegenų nervai 

pakaušio apačioje susikry
žiuoja : iš dešinės pusės per 
eina į kairiąją pusę, o 
kairės — i dešiniąją pusę.'. 
Dėl to dešinė kūno pusė ir'

t
1S

metriškas. i yra sugabesnė, kad ją valdo
— O ką tai reiškia? ! kairės pusės smegenys. Bet
— Tai reiškia,tėve, kad kodėl kairės pusės smegenys

jis nėra toks pat iš abieju daugumoje yra gabesni, tai 
pusių. Dešinė mūsų veido 'kol kas dar neišrištas klausi

mas, tėve. Būna atsitikimų, 
kad abidvi žmogaus kūno 
pusės veikia vienodai, 

asmuo

_  1921 metais' darbininkas Aleksandras!
ir ivedė savo; Dgebuadzė ir šitaip kreipėsi 

lį Staliną:

Stalinas atvyko į Gruziją, 
tada, kada ji jau buvo prie. 
Sovietų S-gos prijungta. Bu-, 
vo sušauktas didelis darbi-; 
ninku susirinkimas. Tbilisic
darbininkai atėjo Į susirin
kimą akis į akį susitikti su 
svarbiausiu jų valios ir lais
vės smurtininku.

"Susirinkimą pradėjo pat
sai Stalinas“,—rašo Sagira- 
švili,—"kaip lapė saldliežu- 
viaudamas sveikino Tbilisi 
darbininkus Spalio revoliu
cijos vardu ir pabrėžė jų 
svarbų vaidmenį revoliuci
niame judėjime visam Už
kaukazę

"Soso, tu gerai mus pa
žįsti, ir mes tave taip pat ge
rai pažįstame. Šitame susi
rinkime nėra jokio reikalo į 
akis miglos pūsti. Tu atsa
kyk mums į pagrindinį klau
simą: nejaugi dėl to kovo
jo rusų ir gruzinų darbinin

visuose kampuose). Argi į TEKA VINGIAIS , romanas, 
taip rengiami darbininkų;į 332 psj„kaina $3.50.o a.. a • __ » . L ’ ____susirinkimai? Ar tai yra 
laisvė, dėl kurios kovojome 
ir liejome kraują ir aukojo
me savo gyvybę? Ne! Tu— 
smurtininkas. Blogesnis už 
Dumbadze (caro laikų Jal
tos generalgubernatorius, 
liejęs darbininkų ir studen
tų kraują, Red.). Koks vel
nias sėdi tavyje? Kieno tukai prieš caro valdžią, kad, 

ją nuvertus, kibtų vieni ant-Į sutvėrimas — žmogaus ar 
U2 gerklės ir kraują! šėtono? Manau, kad pasku-nems

lietu? Ir kas dėl to kaltas?A
Ar mes užpuolėme Maskvą? 
Kodėl jūs įsiveržėte pas 
mus karo jėga? Kodėl pri- 
vertėte rusų ir gruzinų dar
bininkus lieti kraują? Pas 
jumis badas ir šaltis, dėl to

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

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi-

tiniojo.
šėtone! _
(Traukdamasis atgal). Tu j psį°kaina $2.50 
visada buvai banditas, toks'
ir palikai. Štai ką pasakysiu 
tau, Soso!“

Tai šalin nuo musų'juotas romanas iš politinių 
Ir neprisiartink! | emigrantų gyveninio, 268

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraci mm

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos

Pasakęs, kas jo širdį 
sukilo jūrininkai, o jūs len-j spaudė, jis skubiai pasisuko 

darbininkų date pas mus ir neleidžiate I ir išėjo. Salė apmirė. Laukė 
neverta kai- mums tvarkytis tai}), kaip Į žaibų ir perkūnijos. Čekistai 

bėti apie Tbilisi darbininkų mes norime. Imperialistinis pasiiuošę laukė įsakymo, 
vaidmenų revoliuciniam ju- karas baigtas, o jūs pradėjo-'Bet Stalinas truputį išblyš

kęs, bet šypsojosi, paėmęs 
skrybėlę ir nieko nepasakęs 
išėjo. Su juo išėjo ir čekis
tai. Jis nuėjo tiesiai į Gruzi
jos komunistų partijos cent
ro komiteto būstinę, liepė 
sušaukti visus komiteto na
rius ir piktai kreipėsi į juos:

"Dedlebo (gruzinų kalboj 
tas reiškia—bobos)! Į ką 
tai panašu? Kame čia jau
čiama bolševikiška ranka?

"Vienas iš 
jam pastebėjo

pusė yra Luputi kitokia, ne
gu kairė. Mūsų kojos yra ne
vienodo tvirtumo ir nevieno-.

.anaiciu arba Kai-i didumo. Kad ir nedidelis' toks asmuo gali vienodai; 
Yra ir Kairyga.! skirtumas, vis dėlto viena '• plunksną valdyti arba kuolą

pačios kilmės pavar-1 k°J'a b?na Luputį didesnė,! tašyti viena ar kita ranka.
negu kita. Būna skirtumo ir Bet tokių nedaug. Mes gy

venam dešinrankių visuome
nėje, kur daugumas damų 
atliekama dešinrankių ir 

Kai

dės.
— Tai tu rokuoji, kad čia akyse: viena mato geriau, 

ne pikta dvasia kalta? ; n.e§y kl^a- Taip pat ir su au-
— Žinoma, kad ne. Juk! simis: viena girdi geriau, ne- 

tokios "dvasios“ ir nėra. į k^a- Kai prieinama prie
— Olrait, Maiki, aš tą pa- į smegenų, tai atrandama, 

sakysiu ir Zacirkai. Ale vis- Ka“ b viena pusė veikia
geriau, negu kita. Yra magi jis nebus laimingas, kad 

jo vaikas ne toks, kaip kiti. .
Jis trajino atpratinti jį nuo -la’ daugiau žmogų 
to kairumo. Pririšo jo kairę; ne§Ji ,5^^ Pus^ 
ranką už nugaros ir liepė 
valgyti su dešine. Iš pradžios 
vaikas su dešine ranka pri
kišo makaronų į ausį ir į no
sį. Ale kai tėvas kelis kartus

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien, lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos. 

suka-is^Pr^ jun§ia?i prieš stipiu, diplomatai ieško talkininkų, 
mos i dešine, visokie varžtai kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipt esnis laimi, nors 
bei sraigtai užsukami į de- ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

viskas taikoma jų paranku- 
mui: duru rankenos

noma, kad kairė pusė vyrau-i sinę, muzikos instrumentai,

— Veidiminut,
atrodo, kad tu tur* • x - ------- --- , .... - - ................Jeigu kairė smegenų I laikai dešinėj rankoj, flik- ita- Tai “ llovana Ka'ėrių proga jann.ems g.mma.c.ams

. . , x_i jr pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

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

valdytų mūsų galus geriau,} r°džių rodyklės taip pat su 
ne^u dešinė, tai ir kairė ran-' ka$i 1 dešinę.

jfapiniė ir ant nakties’už-į ka būtų sugadlyvesnė. O da-; . ~ <? aš, Maiki, iki šiol to} 
darė i skiepą, tai vaikas pra- bar kairiarankių yra, kaip 11 nežinojau. Ar ne čiudni 
dėjo pataikyti šaukštą į bur- tu sakai’ tik ketu,i šimto; mes sutvėrimai...

Cia reikalinga karšta laidy- gyvenimo, 394 pusi. kainaz..____ \ Ti x__ • __nė (prosas). Ji turi pereiti 
per visą Giuziją, kad iš šak-

ko su jais gaišti 
Stalinas pakeitė visą cent

ro komitetą, Giuzijos "val
džią“, pirmininku paskirda
mas žinomą komunistą Mdi-
vani "silpno“ Macharadzės $5.00.

$4.00.
Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina

t
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KIPRAS BIELINIS

Teroro ir vergijos imperija
Senas socialdemokratų veikėjas Kipras Bielinis pa

rašė ir ALSS Literatūros Fondas ką tik išleidę knygą
’’Teroro ir vergijos imperija — Sovietų Rusija“, 

kurioje pirmą kartą lietuvių kalba taip plačiai ir vaiz
džiai aprašyta komunistų teroro sistema ir prievartos 
stovyklos. Tą knygą turėtų kiekvienas įsigyti, jos kaina | 
tik $2.50, gaunama ir Keleivio administracijoje. Čia iš Į 
tos knygos duodame trumpą ištrauką iš skyrelio apie 
komunistų tardymo praktiką ir mokslą. Tai yra Boikove 
liudymas. Jis pasakoja, ką pats savo akimis matė ir 
savo kailiu patyrė. Jis laimingu būdu išliko gyvas ir 
dviejose knygose savo kančias aprašė.

Taigi, Boikovas suimtas, pradžioje tardytojas geruo- Į 

ju siūlo visus jam daromus kaltinimus patvirtinti, o; 
nesutikus jam tai padaryti, jis visaip mušamas, vėl ra
ginamas prisipažinti, vėl mušamas, pagaliau Įkišamas 
i betoninį "maišą“, kambarį be lango, kur tebuvo ga
lima gulėti surietus kojas iki kelių, atrėmus galvą Į to 
maišo geležimi apklotas duris, gi ten išbuvus kelias 
paras, įkištas į spintą postoviui............................................

Atvestas i specialų kambarį ir Kravcovo (ten vadi
namo kūno mechaniko, o mūsiškai budelio, kankinto
jo, -Red.) Įstumtas i spintą — karstą Nr. 36, Boikovas pra
dėjo stovėjimą. Stovėjimą kalinamieji laikydavo baisiau
sia NKVD kankinimo priemone.

Piaslinko kelios valandos. Išaušo diena. Į spintų-kars- 
tų kambari niekas neateidavo. Retkarčiais pasigirsdavo 
duslus vaitojimas. Atrodė, kad pašonėj, kitame karste, 
stovi žmogus. Vakarop piadėjo skaudėti nugarą tarp men
čių, turbūt dėl to, kad mano rankos buvo atlaužtos už 
nugaros ir sukaustytos... Jaučiau alkį ir troškulį. Dėl karš
čio pylėsi prakaitas. Jei ne skylė po kojomis, čia galima 
buvo užtrokšti.

Į ketvirtąją para nutirpo kūnas, skausmai liovėsi, at
slinko nuovargis. Lenkė Į miegą. Prisispaudžiau pne spin
tos sienų ir užsnūdau. Bet numigti nepavyko. Svygaus oro 
srovė ir dūriai i nosį ir akių vokus pažadino mane. Pažvel
giau. Prie lango stovėjo Kravcovas, nusmailintu pieštuku 
atsargiai smaigstė mano veidą, monotoniškai kartodamas:

— Nemiegok, nemiegok, nemiegok!
— Ar tau, šunsnuki, patinka šis darbas?

— Aš atlikinėju tarnybines pareigas.
— Ir tau, atrodo, jos patinka?
— Nelabai. Bet vis geriau, nei būčiau mulų kolchoze 

ar stovėčiau tokioje kaip ši dėžėje. Kūno mechanikus čia 
brangina.

— Ir kodėl tu save vadini kūno mechaniku? Tu gi 
budelis... budelis!

— Pas mus budelių nėra. Yra kūno mechanikai.
— O šis karstas ir šaudymai, kas tai?
— Tai fizinio įtaigojimo būdai tardomiesiems ir 

sprendimų vykdymui.

KOKS JIS JAI LENGVI TIS!

Laiminga mamytė su savo sūneliu.

Zigmas 

MIELOJI MAMA

G a v e 1 i s

Tiek daug pavasario žiedų ant medžių:
Daug pievose, daržely, miško pakraščiuos. 
Surinkčiau aš žiedus j vieną puokštę,

nuostabią ir gražią,
Jei grįžtum žemėn, mama, bent pasisvečiuot...

Tiek daug i tėviškę parskrido paukščių:
Daug soduose, daug girioj ir laukuos.
Visus pavasario paukščius vienan pulkan

sušaukčiau,
Kad tik grįžimas tavo būtų mielas ir jaukus.

Kapų tyloj kaštanai vėl sustingo ramūs,
O žvakių, žvakių milionai—ir kas jas

suskaičiuos?
Ateik, ateik,—širdim meldžiu,—mieloji mama, 
Dar šį pavasari, dar ši gegužį bent pasisvečiuot....

Sveikinimas motinoms

I

Kaip greitai bėga tas laikas. Jau ir pusmetis suėjo, kai iš 
mūsų tarpo atsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvas 

ANTANAS BIRETA

ir ilsisi šaltoj žemelėj. Jau vėl pavasaris, saulutė žadina visus 
keltis, bet mūsų brangiojo nebeprikels — jis miega amžinu 
miegu. Jau žydi ir gėlės, bet jo mėlynos akys jų neberegės. 
.Neberegės jos nė tų raudonžiedžių radastų, kurias jis so
dindavo ir jųjų žiedais gėrėdavosi.

Ilsėkis, mūsų brangusis, supiltame smėlio kapely, o mes 
tave lankysim ir, ant tavo kapo ašaras liedami, gėlėmis jį 
puošim. Juk tu sakydavai: “kai numirsiu, tu, Julyte, mano 
kapą apkaišysi, iš tų rožių ir jurginų man vardelį įrašysi. 
Nieko kito aš nenoriu, tik gėlelės kad žydėtų ir pavasario 
rytą kad paukšteliai čia čiulbėtų.“

Mūsų mylimasis vyre ir tėveli! .Mes pasilikę išsiilgstame 
tavo mielo veido, tavo švelnaus balso. Be tavęs, brangusis, 
tušti mūsų namai.

Julija Biretienė ir šeima

KADA SKIRIASI

- - dėžutes, bet daug skaniau irMotinų Dienos proga p,r- ledamoe pasimatyt, su ls- mieliau buvo valgyti pusiau 
miausia sveikinu visas šio tremtos savo vaikais. Lin- plinokusias dyv® Rozalimo 
skyriaus skaitytojas bei Ke- kiu joms ištvermes ir svie-Į^ę Lietuvoie’ 
leivio lėmėjas—motinas. Te' sesnių dienų, kad nors jų:" ’ J
gu jų garbei skirta ši diena vaikai susilauktų feisvos i 
būna joms viena iš malo- Lietuvos.
niausiu. , vienu žodžiu, nuoširdžiai’

Sveikinu ir visas kitas lie- sveikinu visa pagarbos nusi-
tuves motinėles, nežiūrint pelniusias motinas ir linkiu 
kur jos bebūtų, neužmirš-j joms susilaukti dar daug 
tant ir tų, kurios šiandien į daug laimingų Motinos Die- 
sunkiai dūsauja ir kenčia j nų!

toks mielas, aš jį glosčiau ir, 
kaip sapne būna,—šuniukas 
pavirto mergaite, ir aš tą 
mergaitę vaišinau pyragai- 

< čiais.
i

Pabudusi buvau to sapno 
visiškoje įtakoje, netyčia 
spėliojau, ką jis galėtų reikš
ti : naują, gerą bičiulystę, ar 
malonią žinią.

Na, Tamsta, redaktoriau, 
nesijuok ir nesišypsok iro
niškai, nes už kelių minučių 
laiškanešis atnešė man kaip 
tik Tamstos laišką ir jame i- 
dėtus man skirtus p. Inge 
Reifen^Joneliūnienės eilė
raščius !

Sakysit "atsitiktinumas“?
O, ne! Mano širdis kitaip 
nujaučia ir sako. Tie Ingės 
eilėraščiai, rašyti 1911 m. 

j biraelio 29 d. Rozalime, Lie
tuvoje. Mes su Inge viena ki
tos nepažįstame, bet jos šir
dies jausmai ir skausmai
man artimi ir pilnai supran- j Daugiausia skiriasi poros, 
tami ir atjaučiami. Matyt, ■ pagyvenusios 2-3 metus. A-, 
kad per tuos ilgus, ilgus me- pie pusė visų skyrybų įvyks-* 

i tus Ingė neužmiršo savo ta per pirmuosius 7 bendro 
gimtojo krašto. "Sudiev, gyvenimo metus.
Lietuva, akis slepiu ašaro- Taip rodo skyrybų statis- 
se“, "nematysiu savo arto-, tika.

( jo“, "neskambės mano dai
na“, "palikau gimtą šalį,1 ~
vartus turiu uždaryti...“ Taip' 
ji rašo.

Ir aš uždariau vaitus ten,
Į Lietuvoje!

Dėkui labai už šituos eilė-; 
raščius, mano miela Inge! j 
Labai malonu, kad taip pa-- 
galvojote apie mane. 1LEAV E

Liūdni prisiminimai, bet 
ar jie ne lengviau pakelia
mi, jeigu mes jau dviese kai
tų liūdim dėl savo prarastos 
tėvynės?

Rozalime aš buvau tik sve
čiuose, bet taip gerai prisi
menu klebonijos gražų sodą 
su Įvairiais vaismedžiais. Aš j 
ypatingai mėgstu slyvas. Da
bar aš perku parinktas gra
žias slyvas, jau įpakuotas i 
permatomus maišiukus ar

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Kame lojai, ten ir lak.

J. VENCKUNAS 
33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Kiaulės akys gėdos neturi.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

YOUR TEARS IN
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais .......................................... $4.00

•••••••••••» ••••••••
ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko j- 

domūa atsiminimai, «77 psl., kai
na ........................................ $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelki. 
istorinis romanas ii žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.5»

V. Čekauskienė

IZRAELIS PAGERBIA 
LIETUVAITĘ

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

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus' 
sūnaus Kip-o Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina....$6.00

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

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy- j 
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis Į 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

Kravcovas nusmailintu pieštuku stropiai žadino už
snūdusį kankinamąjį.

”Į trečią ar ketvirtą parą patyriau, kad turiu "kai- | 
mynę“. Spintoje, dešinėje pusėje, pasigirsdavo moters i 
verksmas.

Po to greit nustojau sąmonės ir lioviaus skaičiavęs 
laiką. Nejaučiau kojų: atrodė, kad jas nupiovė ir kūnas

i pavergtoje Lietuvoje, nega-1 M. Micbelsonienė

pakibo ore. Galva buvo lyg svetima — sunki ir skaudanti. • ^JPĮ13,18 
Atrodė, kad ant jos kažkas užmaukšlino šiltą gauruotą 
kepurę. Norėjau ją numauti, bet rankos buvo sukaustytos.
Burnos gleivinės, lūpos, liežuvis susproginėjo nuo karščio; i 
žaizdelės kraujavo, jaučiau kraujo skonį burnoj. Čiulpiau ; 
ir rijau nuosavą kraują, mažindamas troškulį.

Po nakties kliedėjimų iš ryto atėjo Ostroverchovas I 
(NKVD tardytojas, -Red.), Kravcovas ir žmogus baltame j 
chalate... Kravcovas atidarė duris, ištraukė mane iš spin- Į 
tos. Negalėdamas stovėti, čia pat išvirtau, žmogus chalate 
klupsčiomis tikrino mano širdies ir plaučių veikimą...

— Sakyk, daktare, ar ilgiau galės išlaikyti? — klau
sė Ostroverchovas.

— Taip, duokit jam valgyti...“
Toliau Kravcovas su tai-dytoju prievaila maitino 

kankinamąjį. Sąmoningai nedavė jam vandens, troškulio 
kamuojamam. Haliucinacijos, sąmonės netekimas kar
tojosi.

"Kažkurią naktį Kravcovas ištraukė mane iš spintos. 
Kambary buvo daugiau kaip dešimt NKVD uniformose 
jaunų vyrų. Jiems vadovavo storas, išdidus akiniuotas 
viršininkas, tipingas sovietinis ponas su nusmailinta barz-1 
dele. Jo rankose žaidė lazdelė, naudojama pedagogu mo-! 
kyklose“. 1

Tai buvo NKVD kūno mechanikų kursų lankytojai.'
Kūno mechanikos "profesorius“ NKVD kursantams pir
mąjį demonstravo Boikovą. i

Apie tą baisią "pamoką“ rasite kitame numery.1

Inges eilėraščiai
Aš puikiai žinau, kad da- kino, ir visokiems 

baltiniu laiku nebetikima kiems nujautimams* nėra
ir horoskopais, vietos. Ir kada aš skaitau 

Mokslas berods viską išaiš-, arba kalbu apie horoskopą, 
mano bičiuliai žiūri į mane 
arba gailestingai, arba su i- 
ronija: nejaugi aš tikiu jais?

Nežinau, tikrai nežinau, 
bet mano horoskopai man 
dažniausia tinka ir dar kaip! 
Apie sapnus aš jau nedrįstu 

i nė prasitarti, be to, aš miegu
! neblogai, retai ką sapnuoju, 

o jeigu ir sapnuoju, tai daž
niausia visokius tuoj užmirš-

SV STUDENTAIS

Generalinis prokuroras Ro
bert F. Kennedy kalbasi su 
So. Carolina universiteto 
studentais savo kelionės 
pietų valstybėse metu.

Kiekvienais metais Vaka
rų Vokietijoje yra skelbia
ma t. v. brolybės savaitė, 
kurioje vokiečių spauda ir 
radijas iškelia nacių padary
tas skriaudas žydų tautai ir 
ragina bei skatina, kad kad 
vokiečiai įsisąmonintų jų

4 tautos skolą žydams. ___ _____ _______ _____
, Kovo mėnesį įvykusioje!

”nAni«. tokioje savaitėje radijas kas- pasi. kaina .................$5.00
ea dien davė strainsnin vieni VI SOCIALIZMAS m RELIGIJA. Pa Uien aave straipsnių Visai kl-Į rašė E. Vandervelde, vertė Varde 

tokia forma, kaip iki šioliai:

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0<

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

liškai duotas kiekvienos dainos

nas. Kaina 25 Cnt

iškėlė per nacių laikus 
skriaudžiamų žydų globėjų 
ir gelbėtojų pavardes ir jų 
gelbėjimo būdus, čia buvo 
iškelti visų tautybių gelbėto
jai : ukrainiečių vyskupas, 
vokietis baronas ir daugelis 

Į kitų, jų tarpe ir lietuvaitė O- 
na Šimaitė.

Savo paskaitų per radiją 
ciklą pradėjo kovo 14 d.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ........................... $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
pal. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

IJETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin- 

didelė kny- 
gerame

_____L_______
tarnus niekus. Bet būna gelbstint apie 100 žydų vai-j tikra teisybe apie sovietų 

I Aš t,n-i,, n. tik „icnki,, ku Vilniuje iš tikros Gheto'
bado mirties. Už tai buvo; mo istorija ir valdymo praktika, 
nacių pagauta ir pasodintai. £& w
kacetan. Karai pasibaigus iš s 
kaceto išėjo gyva. Dabarti-

p1€
Suedwestfunk Stuttgart 23 *’*V,ius Galaunė, dį* 
vai. Šimaitės žygdarbiais, iš- į

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
-abai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai. kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina .... $4.60

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslaoiai. 
kaina ........................................ 50 Ct

• SEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
su ‘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 Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................'. $5.00

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

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

SAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 jvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 poslapiai, kaina..................$1.2$

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

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

UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Rika. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam?, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

Aš turiu ne tik visokių ”nu- 
| jautimų“, kuliuos vienas 
į mano geras bičiulis med. 
į daktaras visuomet įsikarš- 
į čiavęs vadina "atsitiktinu
mais“. Tegul bus taip, bet..

Šią naktį aš sapnavau, 
kad esu vienoje cukrainėje 
ir matau pro jos langus, kaip 
stiprūs vėjai pakelia nedi
delį juodą šuniuką kiek į 
viršų ir vėl jį nuleidžia že
myn. Norėdama apsaugoti 
tą šuniuką nuo sužalojimo,

1
niu metu ji vieši su savo 
dukra Izraelyje, kur buvo 
pagerbta, kaip žydų tautos 
gelbėtoja ir buvo jai pasiū
lyta pasilikti Izraelyje gy
venti.

Pakalbi nkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 

aš išėjau gatvėn ir įviliojau kyti “Keleivį.” Kaina me-
11 1 1VO 1 TY Zk kutrs* • tAOTl* ffkOtilrijį į cukrainę, šuniukas buvo temo penki doleriai.

k SOCIALIZMĄ, 
iumas. Trumpas

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

r ■ JUOZAS STALINAS, arba kaiV. sENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuo Į Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
....... .... . , Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cntseniausių laikų iki Lietuvos 

priklausomybės galo 7795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius 

$10.00

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

ALTORIŲ SESELY. v. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą? Vasaris išsiža-

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- StatidriSal’riMT nLafini? 1 NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose n*-
Kaina’ 7^7. .7...$«.«k ~ vienybės, 80 psl., kaina .. $1.0$

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti ttuo adresu: 
KELEIVIS

631 E. Broadvray ------ :-------So. Boston 27, Mi

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 peL, kaina......... 25 Cnt
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CONNECTICUT KLONIUOSE Mūsų pobūviai visuomet 
yra sėkmingi, nes gabios šei-

DDinrcanDT . mininkės prigamina visokių
BRIDGErORT, CONN. , apžvalgą per šį malonų po-Į skanių valgių ir gėrimų, bus 

— - . į būvį padarė Armonas. Pa-I muzika, todėl norintieji ga-
Auktinė sukakti* ! linkėta jiems gražių ateities lės pašokti.

Feliksas ir Ona Greshl petelių, sveikatos ir daug,

SLA narių vaikų banketas

(Griškėnai), gyvenantieji dau» Yiso Šventė_ - ~ _ v rtoirmoi on noolzntimoio lin.2806 Park Avė., Bridgepor- 
te, balandžio 20 d. šventė 
savo vedybinio gyvenimo 
50 metų auksinę sukaktį, ši-1 
tą puotą jiems surengė jų 
vaikai. Svečių priėmimas ir 
vaišės buvo Lietuvių Jaunų
jų Vyčių salėje.

Čia susirinko jų artimiau

baigėsi su paskutiniais lin
kėjimais — Ilgiausių metų!

- - •
BROOKLYN, N.Y.

Truputi* ii LAPK praeities

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo pirmasis susirin
kimas buvo 1907 m. rugpiū- 

si giminės, net iš Bostono at- čio 25 d. 101-3 Grand St. Jį

Tai iki pasimatymo gegu
žės 26 d. Lauksime.

Kuopos valdyba

RUOŠKIMĖS KANADOS 
SLA ŠVENTEI

vykę, draugai, pažįstami. Tų 
draugų, kurte šoko jų vestu
vėse prieš penkiasdešimt 
metų, teliko tiktai keli.

Salė, kurioje dabar vyko 
vaišės, buvo neįprastai gra
žiai išpuošta, o tai rodė, kad 
sukaktuvininkų ir svečiams 
priimti buvo atsidėjus pasi
ruošta. Vaišių stalai gražiai, ...... . _ .. . . ,
gėlėmis papuošti, vaišinama1 J- Mieliauskas. Reikia pn-

sušaukė pirm. Benediktas 
Šagauskas ir sekr. J.V. Liut- 
kauskas. Įsirašė 126 nartai.

Birželio 8 d. Niagara 
Falls, Ont., bendromis jėgo
mis SLA trys kuopos — Ha
miltono, St. Catharines ir 
Toronto — uoliai ruošiasi 
SLA šventei. St. Jokūbaitis 
ir P. Girnius iš Toronto lan
kėsi St. Catharinėje pas J.

Pirmininku išrinko Andrių šarapnicką, su kuriuo nuvy 
Kundrotą, sekretorium B. ko į Niagara Falls, Ont., ap-

Nližl'De SAVO "ŽMONĄ"

Tai galvažudys—Griffith zoologijos sodo l>os Angeles 
mieste baltasis lokys, kuris taip supyko ant savo pa
telės dėl jos nepakankamo meilumo, kad ją net su
draskė. Reikėjo 40 minučių kovoti ir 6 ašarines bom- 
Itas pavartoti, kol tą įnirtusi lokį nuvijo nuo jo patelės 
lavono.

Gegužės 18 d. 5 vai. po
piet Sandaros salėj (124 F 
Street) SLA 328 kuopa ren
gia vaikų banketą. Plačiau 
kitą kartą.

Daugiau žinių kitam numery

Šagauską.
Antrame susirikime, kuris 

buvo nigsėjo mėnesį, įstojo

žiūrėti išnuomotos salės. 
Marconi salės yra dviejuose 
aukštuose, ir abiejose gali-

dar 60 narių. Nuolatiniu ma pardavinėti įvairius gė- 
sekretorium buvo išrinktas į rimus. Be to, abi salės yra 

moderniškai įrengtos ir turi 
specialius vėsinimo įrengi
mus.

Marconi namai yra pačia-

pažinti, kad jis buvo geras 
sekretorius, jis gfažiai ir 
aiškiai surašė visus svar-i

su lietuvišku nuoširdumu.
Vaišės buvo pratęstos dar ir
kitą dieną ir baigėsi maloniu ...... .. . , .
atsigaivinimu — įprastiniais ^iausius dalykus. Malonu iri me miesto centre ir, važiuo 
lietuviškais kopūstais su I ^aįar j° protokolus skaityti, j jant pagrindine Victorijos 
dešra ir alučiu su putele.

Sukaktuvininkai dar gra-
žiai atrodo ir sušoko pirmąjį atvykęs jaunimas pramoktų 
šokį — jaunavedžių polką,; anglų kalbos. 1909 m. atida- 
rodydami kitiems savo stip- ’ ta anglų kalbos mokyklėlė, 
rybę ir pradėdami pasilinks-

Is tų protokolų matyti,] gatve, lengvai surandami, 
kad klubas sielojosi, kad j visai arti prie Niagara krtok- 

lio. čia yra ir didelė aikštė

VIETINĖS ŽINIOS
Pirmosios šimtinės 

Letuviu Fondui
Laisvės Varpo koncertas

Gegužės 3 d. L. Bendruo-

Ar tari šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75Dėl technikinių priežasčių 

dalį vietos žinių teko atidėti! 
kitam numeriui.

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —■

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkšta* vršeliais $4, 
kietai* $5.00.

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
........................ $0.50

NIHILISTAI, 3 
kaina ...........

veiksmų trage- 
............... $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksnių 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 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik- 

1 toras, 32 psl., kaina 50 centų
.NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaitra .. $5.00

Metiniame Laisvės Varpo 
rudens koncerte spalio 13 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžiojoje sa
lėje, trečiame aukšte, šie
met pasirodys nauji mūsų

mašinoms pasistatyti. Kas n?en^s apylinke su&auke ke- 
norės iš tos vietos vykti pa- draugijų atstovus n ats- 

mokytojavo M. Vinikas. Po| sižiūrėti gražiųjų parkų ir kirus asmenis Lietuvių Fon-
dviejų mėnesių betgi ta mo- garsaus krioklio, susisieki- do vajaus komitetui sudary- . ....... _

mo priemonėmis nereikės U ir būdams kaiP 4 va^ 1 dainininkai, iki šiol Bostono 
naudotis, nes per kelias mi-i liau vykdyti aptarti. ; ir apylinkes lietuviams dar,
nutes visa tai galės pasiekti ’! AP^ F?nd3—J° feįks“! negirdėti. Vienas iš jų at-J 
pėsčias. mę, tlkslus n Įstatus infor-, vyksta net iš Australijos. Tai•

minimų pradžią. Linksma .
pradžia prasitęsė iki vėlaus kykla užsidarė, 
vidurnakčio. Feliksas ir O-.| .. Andrms Kundrotas kiek 
na Gresh be didesnių vingių; išgali rūpinosi paruošti lie-
šeimyniniame gyvenime lai-J tuvius pilietybei gauti. . r--------
mingai ir linksmai prigyve-! V*saus^9 d. į t šventėje

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

! ANARCHIZMAS, 
i na ......................
IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

29 psl., kai- 
............. $0.15

klubą laišku kreipėsi Lietu- meninė 
sulaukę, turi ką gražaus pri- vos Autonomijos Fondas,
siminti ir kitiems papasako- Prasydamas atsiųsti atsto- --------- —
ti. Jie mėgo keliauti, lanky- Y}18 - konferenciją, kun bus kėši Clevelande. 
ti savo draugus ir juos kvies- *sew Yorke, bet jos diena 
tis pas save. Jie išaugino ir
išmokslino du sūnus — Joną 
ir Vytautą. Jonas dar neve
dęs, gyvena su tėvais ir gra
žiai juos globoja. Vytautas 
vedęs, gyvena Kalifornijoje, 
augina du vaikučius. Abu 
sūnūs gražiai lietuviškai kai

no šį jubiliejų ir dabar, jo

Nevv 
nepažymėta.

Atstovais išrinkti: J. O. 
Sirvydas, K. Labanauskas, 
J. V. Liutkauskas, A. Snieč- i 
kus, J. Jančauskas ir J. Mu
rauskas.

Tame pačiame susirinki
me buvo svarstomas ir Di-

vro i mavo S. Griežė-Jurgelevi-. sol. Genė Vasiliauskienė-i „. .. . M,9?Il^,ra.ppIKIAyra numatyta ir A čL-nrivineVoc nic i „ , , • -i Kipro Bielinio Dieno-1 GERT IR VALGYT, dr. A
programa. Ja rūpi-! i'1US.n „nti '.askas; PaCai ^eSlr? s(k,a?'' jant" k.in. $6.00. Garmus. 40 us... kaina $0.15m Qt kusijose dalyvavo M. Gaidį- ti ne tik Australijos lietuvių j (

Garmus, 40 psl., kaina $0.15
ŽMONĖS 

SAU 
10

IF I L Ė S I) STRAIPSNIAI 
! (Kaip atsirado popiežiai, re-*    ■ . — A 2.^^- - - - - < - - — — - - - z. U « . g-, zrr.• urnaiizrna^, i\rat,iu

ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

naši pirm. St. Jokūbaitis iš uį a t„V un n^uiijyb unuv ą u^-lKAU SENOVĖJE ŽMONI
' Toronto ir tuo reikalu lan-i klene’ A* Jukntv}.<;lus> i tarpe, bet taip pat to krašto: Kipro Bielinio Penktieji PERSISTADYDAVO SA 
1 kė<?i Clpvolando Barūnas, A. Knščiūnas, J. radijo ir televizijos įvairio- metai”, kaina $6.00. ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $o.

šios šventa tikslas—arJ KaP°či.us’ A* MatJ°ška, B. se programose. Su jos at-S 
-= s .. . . -i Bajerčius, A. Andriulionis! stovu J. Raehunu iau susita-iciau susipažinti su Amerikos j - Uj. ' - ------------------------- -
SLA nartais ir tinkamai at- 11 . rė Laisvės Varpas dėl josi

i j A - i Nutarta vajaus komitetą dalvvavimo rudens koncer-izymet. vykdomą Ausros va- suda,.yti g vajaus pradinin.k,/ j

KNYGOS JAUNIMUI

jy-c ........... . » kų, jau įnešusių indėlį į fon- Antra- n
. Sus!y1«?!J.‘.mas. ra lr bus dą ir iš apylinkės valdybos j d "

viena iš didziausium organi- i *,amminKas
Antras minimo

ba. Sukaktuvininkams džio jo NewYoi ko Draugijų
svetimas buvo lietuviškas j laiškas atsiųsti at-
darbas ir lietuviškų organi-į 8tovu.s ? J° konferenciją. Tas 
zacijų rėmimas, bei jose da- kvietimas atmestas, 
lyvavimas. Jie niekada nero-. , P1(^okolų pastebima, 
dė nuovargio dalyvauti lie-! kad. klubas pradžioje buvo

MURKLYS, A. Giedriaus apy-l
saka. 130 psl., kaina .. U.80. ĮmATERMUSTOKAS ISTORį 

kaina ............................ $0.20koncerto!GINTAR0 TAKAIS, J Na-
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186
gė į vajų ii jau įmokėjo sa- • vajrįose operose. Tai jauna, •pusl” ka,na ................$2.00

gi tinkamai atžymėtam SLA1 ™ P’J mą-.į J •’ * stiPri’ daug žadanti jėga. Su Į dNTARĖLĖ, J. Narūnės pasa-
mTa eities v^iai’Yt, i “eryKj ............ »>•««
sTentą buŠ kvielaml 'ir^

wena is mažiausiųjų organi-, ir pavesta jiems pasikviesti į 
zacijų išeivijoje. Vargu kuri! komitetą, ką ras reikalinga, 
kita organizacija yra tiek Ph-mieji, kurie jau isijun 
daug pasidarbavusi lietuvy
bei išlaikyti, kaip SLA. Tai-

yra Kazys R.
Jakutis, kilęs iš Worcesterio, 
dabar dainuojantis pietinė- 

I se šio krašto valstybėse į-į

tuvių parengimuose, minėji-' dešiniųjų įtakoje. Minėtas cenfro atstovai. Vėliau bū 
1 draugijų sąrysis stengėsi su- _•augijų sąryšis stengėsi 

tvarkyti parengimus, kad 
vienu kartu nebūtų jų keli, 
jis taipgi rūpinosi gegužės 

i pirmosios šventės surengi- 
______ : mu. LAPK susispietusiems

Keleivio administracijoje'dešil?.iesie.m,s ‘o pakako su'
lUz, „„„ą; __ z, iz;z.iz.Z sąiysiu nieko bendra netu-Į

I rėti.
Klubo narys

muose
Jų vedybinio gyvenimo

ŽODYNAI

galite gauti šiuos kiekvie- s^šiu 
nam reikalingus žodynus:

Dabartinį lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie;
45,000 žodžių, 990 psl.,} 
kaina ...................... $12.00;

Lietuviškai angliškas žo-1

NEVV YORK. N. Y.

site painfoimuoti apie šven
tę smulkiau. Sekite spaudą.

J. S.

PAVERGTŲJŲ 
SVEIKINA DE

SEIMAS
GAULLE

$100.
Vajaus vykdytojai yra už 

simoję surinkti 25 ar 30 tūk
stančių dolerių.

Susirinkimui vadovavo J. 
Vaičaitis, sekretoriavo A. 
Juknevičius.

, koncerto apie dvejus metus. į Ta pati knyga anglų kalba,
-nesęs j Į)a|jar jau gajutjnaj ; kaina ............ .oo

„ ta dėl jo įsijungimo į Šio rU-!fc«LYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
dens koncertą.

Visos organizacijos pra-j
šomos neplanuoti savo pa

rono apysukailea vaikams, by psl

rengimų spalio 13 d., o ją, JieskojinUll 
skirti Laisvės Varpo koncer
tui.

Prašo patikslinti

I --------
! Paieškau Antaną Kunigauską, 
• kuris vadinosi Caminski, gyveno

IWorcestery, Mass., turėjo brolį 
ir seserį. Jis pats ar kas apie jį 
St. Urieze-Jurgelevičius!žino- prašom atsiliepti šiuoadre-

Keturių Vėjų paminėjimas 
neįvyko

Keleivio 17 nr. buvo pra- _ ____  ___
dynas, Viliaus Peteraičio, II | nešta, kad Keturių Vėjų, i pat sulauks apsisprendimo 
laida, daugiau kaip 30,000 modeminio žurnalo paminė-1 teisės vykdymo.

Ž!"-aLiyLki5.a.1.a?-d^O_28.d! Pavergtųjų Seimas, di- 
džiai vertindamas šį Pran-' 
cūzijos prezidento pareiš-

lYancūzijos prezidentas Dar auka ALTai
de Gaulle , lankydamasi įy-i _____
tinėse Prancūzijos provin-j Be jau anksšiau skelbtų- 
cijose, balandžio 28 d. pa-: jų, Lietuvos laisvinimo rei- 
reiškė, kad Europos ateitį Į kalams S10 aukojo ALTS! Prašo patikslinti jo'siūlymą js“ ■ 
tegali užtikrinti taika laisvė- Bostono skvrius. i Bendruomenės susirinkime.}
je ir kad šiuo metu nelaisvės 
jungo prispaustos Centro ir 
Rytų Europos tautos taip

žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
Anglų-lietuvių kalbos žo

dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai,

Tas parengimas tą dieną ne
įvyko. Jis atidedamas atei
nančiam rudeniui. Keturių 
Vėjų parengimu rūpinasikaina ftfta na ...................... so.oa., visuomenininkų komitetas

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 COCOA, FLA.
psl. apie 20,000 žodžių, kai-

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- j 26 d. J. ir M. Stepp sodybo- 
šeliais $4.00, kietais $5.00.! je, prie kelio Nr. 1, tarpe Or- 
Pakalbinkime draugus, kai- lando U ti lyties Indian River 
mynus ir pažįstamus užsisa 
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.
Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

Bus liksma gegužinė

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 36-ji kuopa visus kviečia 
į pirmąją šį pavasarį geguži
nę, kuri rengiama gegužės

dirbtuvės ir Missel senų au
tomobilių sklypo, važiuojant 

' į pietus.
Kas paklystų, skambinkit 

AM 7-2690 arba NE 6-5089.
Gegužinės pradžia 12:30 

vai. popiet.

kimą, pasiuntė jam ii- visai 
prancūzų tautai sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Eu
ropos tautų vardu sveikini- seris. 
mo ir padėkos telegramą. * 

Korsp.

m., Raudonosios Kinjos pre
zidentas Mao Tsetung — 70 
m., Chruščiovas ir Anglijos 
ministeris prm. Macmillanas 
yra 69 m.

JAV prezidentas Kenne
dy, kaip žinoma, yra 46 m., 
už jį vienerias metais jau 
nesnis yra Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidentas Na-

Keleivio Nr 17 parašyta,; 
kad “priimtas S. Jurgelevi-1 
čiaus pasiūlymas paskirti 
asmenis ir juos įpareigoti su-1 
rinkti bent 10 naujų narių,”! 
o jis siūlęs: “kiekvienam iš; 
čia susirinkusiųjų įsiparei
goti surasti bent 10 naujų 
narių.”

Ginčai dėl loterijos

J. Markūnas
715 Ga1lows Hill Rd.
Cranford. N. J.

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

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

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

1.IAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................. $1.50

KARPAS 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

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na $0*.>0

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo-

Jma siųsti:
KELEIVIS

i 636 Broad way
So Boston 27. Mass

DIDŽIAUSIA ALGA

SENIAI VALDO PASAULI JAV ją gauna General 
Motora korporacijos bosas 
Frederic G. Donner. Jis per 
metus gauna $682,065.

Jis ir kiti 55 tos karpora-

N. Hampshire valstijoje 
j nutarta legalizuoti loterijas. 
} Tas nutarimas kelia karštų 

ginčų ir Mass. valstijoje, 
kur loterijos draudžiamo*. 
Bet buvo laika*, kada ir čia 
buvo galima savo laimę lo
terijose mėginti ir jų paja
momis gražių visuomeninių

Vakarų Vokietijos vyriau
sybės priešakyje šiuo metu 
stovi 87 m. amžiaus dr. K.,
Adenauer, Nacionalinės Ki-i CU°S direktoriai ir adminis- .
nijos prezidentas yra 76 m.,į tracijos personalas per me-: darbM vykdyti.
Indijos ministers pirm. Neh- tus gauna atlyginimo 12 mil.Į . Tarp ko kita loterijos pa
rų ir Portugalijos diktato- ir 800 tūkstančių dolerių. OI jam°m>* buvo atstatytas ir 
rius Salazaras — 74 m., 604,000 gamybos darbinin-' <ar#u«i* Faneuil namas, ku- 
Prancūzijos prezdentas Dej kų per metus teuždirba 3.9! r“ ^v® »udegę» 1790 m. ..
Gaulle — 73 m., Ispanijos bilionus dolerių, kitaip ta-j ---------------—----------
diktatorius Franco ir toks 'rus, apie pusseptinto tūks-Į Kas tau 8unku- tas ir kitam 

' pat Jugoslavijos Tito — 71 tančio dolerių kiekvienas. • ne,«nsva.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1S86 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia frateraaiinė organizacija 
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 apdrauda 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.

«
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Poslapis aštuntas Nr 19, Gegužės 8, 1963

Vietines žinios
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS I

Plačios apimties Motinos Budreika, skautes atliks 
dienus minėjimą rengia montažą, daly.aus Onos 1- 
Laisvės Varpas ir Pabaltijo Vaškienės tautinių šokių 
Lietuvių Moterų Bostono grupės mažieji šokėjai ir de- 
Klubas bendru susitarimu klamatoriai. Taigi, progia- 
ir bendromis jėgomis. Tas ma labai Įvairi, Įdomi, spal- • 
minėjimas bus ateinantį sek- vinga ir plati. Tačiau ji truks
madienį, gegužės 12 d. Jis 
susidės is dviejų dalių. Pir
mąją dali sudarys Laisvės 
\ arpo radijo programa 8-9 
vai. ryto iš WKOX radijo 
stoties, 1190 kc ir 105.7 mc,

ne ilgiau, kaip 
valandos.

pusantros

Po oficialiosios minėjimo 
dalies bus bendros vaišės ir : 
šokiai, grojant geram or- į 
kęsti ui. Užkandžiais rūpina- • 

baru— it
tono Lietuv iu Piliečių Drau- i-aisves v ai po atstovai. At-j 
gijos didžiojoje salėje, tre- vykę minėjimo dalyviai bus! 
čiame aukšte. Tai bus viešas vaišinami namuose gamin- 
minėjimas, kuris prasidės k*is lietuviškais valgiais, 
punktualiai 5 vai. po pietų. Rengėjai kviečia visus, 

Viešame minėjime pa- klausytis Laisvės Varpo pro- j 
grindiniu kalbėtoju bus gramos ir atvykti i viešą mi- 
piof. Simas Sužiedėlis, sa- nėjimą, kuriame bus atiduo-; 
vo kūiybą skaitys poetai ta pagarba lietuvei motinai, į 
Faustas Kirša, Pranas Lem- vargo mokyklos kūlėjai, lie-: 
bertas ir Stasys Santvaras, tuvybės palaikytojai gimta-Į 
smuiku gros stud. Rimas jame krašte ir svetur.

skirta Motinos garbei. O . ... , .
antroji dalis vyks bo. bos- “ .
tnnrt 1 iofiįvin Piliečiu Drau- Laisvės v ai po atstovai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

IR ŠITĄ ŠOKĖJŲ PI LKĄ M ATYSIME GEGUŽĖS 19 D.

lai Onos Ivaškienės vadovaujamo tautiniu šokiu sam būrio mažieji šokėjai, kurie taip pat dalyvaus to sam
būrio gegužės 19 d. 3 vai. popiet So. bostono aukšt. mokykloj rengiamo savo veiklos 23 m. sukakčiai pažy
mėti tarptautinio šokių spektaklio programoje. Joje dalyvauja sambūrio vyresnioji grupė, kuri yra skynusi 
laurus net Washingtone. airių, italu, latviu, ukrainieė ių ir vengrų šokėjai, viso apie 200 šokėjų. Be to, pasi
rodys ir moksleivių skudutininkų orkestras, žodžiu, bus toks spektaklis, kokio Bostone nesame turėję. Ne- 
praleiskime progos jame būti.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 

Į Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA M1NK- 
SlAlb V1K5A1S $4.(X), 

į «lfc.lAi3—>5.1*1 

^►vj**5**j»%v*X**į>*<* «$♦

DOVANOS | LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms j Lietuvą per 
'mūsų įstaigą. Siuntiniai nu* 
i eina tvarkingai ir be trukdy- 
• mosi. Neužmirškime gimi- 
> ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Paradai čia nepadės

pi

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

445 BROADVV AY 
SOUTH BOSTON, MASS.Mūsų padėkaSkautai pagerbs motinasLietuvių diena Bostono 

universitete
Nuoširdžiai dėkojame vi

si sekmadienį, gegužės 12 širdies smūgis nukilto dr. nį gegužės 11 d., 6 vai. vak. !• siems pareiškusiems mums 
d., Bostono universitete Juozo Leimono gyvybės siu- So. Bostono L. Piliečių Dr- 'užuojautą mums labai skau- 
Liaudies Meno Centro Ko- lą. Velioni ’ ' ‘ i —
mitetas meno mokyklos kon- m. Gudelių

mikslus baigę

Mirė dr. J. Lcimonas

: certinėj salėj (855 Common- jos
. , 1 *: !, a, . * . . t wealth Avė.) rengia Lietu- go universitete daktaro laip-Pereitą savaitę paradu ma. kad mieste trūksta oro, 1

asidėjo ”Bostono švarini-, kad greitai žmonės pradės; ’

i.vi.uv.iu , .ju. x , užuojautą mums įauai snau-
lionis buvo gimęs 1900! -jos antro aukšto salėje nio- dži vaiandą_miitis mūsų
įdėliu vals., ekonomi- šia Mamyčių pagerbimą. _ ... • v * .-e--i i ‘ u - -u vi i - • i sunui ir broliui Vytautui Si-įkslus baigęs Freibur- Maloniai kviečiamos vi- ...

sniu. Velionis nuo jaunų
Garsiame Harvardo uni- dienų veikliai dalyvavo vi-mas.“ Bet paradai čia nieko dusti, o nieko nesakoma, kai; . , . . . . ... ,

„enadės I kiemuose (lesinamos viso- į versitete dėstanti dr. Man- suomemniame veikime, dau-
L , ‘ . 1 virve ! ja Gimbutienė skaitys pa- giausia katalikiškose orga-Kad Bostonas nesvarus mos atmatos. ... . y

suaugusius
sur žiūrėti švaros, bet reikia vaizdą gadina, bet vasarą atstovavo Romos

sos mamytės, tėveliai ir sve
čiai. Programoje “Birutės” 
dr-vės vėliavos šventinimas, 
EI. Vasyliūnienės paskaita 
apie motiną, montažas — 
Tau, Mamyte. Vaišės ir įė
jimas nemokamas. Visi 
kviečiami.

rutaviciui.
Sirutavičių šeima 

Kuria šeimą

Vincas Jakutis rengiasi 
susituokti su p-le Gail Wea- 
therby.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

rograma Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
oeiklų, 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 j 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

i Telefonas: AN 8-2805j Dr. Jos. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio
1 ĮPĖDINIS
J OPTOMETRISTAS
1Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

[Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

KluboDorcesterio Moterų 
susirinkimasras dainuos.

Pradžia 3 vai., o nuo 2 vai.
Katalikų Federaciją.

Liko žmona Stasė ir du
reikia bausti koktu pro tas šiukšlių krū-l 

kurie nepasiduoda ge- vas praeiti. Nei policija, nei
kas kitas jų “nemato.“ j &»—>•«• -t—»^Qnūs Jau balgę aukštuosius 

Tokia padėtis yra So. Bos- h.audK». meno parodą, kum moksluJs, jiem ūkiame 
tone, nors seniau čia cvve-!1 uPlnasl (1 * M. Gimbutiene.

J ėjimas $1.00.

ir prievartos, 
tuo
moju jkalbami.

Kokia nauda kalbėti, kad 
nereikia gatvėje cigarečių 
tuščių dėžučių, perskaitytų
laikraščių ir kt. mėtyti, jeigu prokuroras, ir senato pirmi-į 
už nepaklausymą negresia Į ninkas... 
bausmė.

Tegul tik per savaitę kitą i 
policija nubaudžia didesnį ’ 
tokių apsileidėlių skaičių, te

! Įviję zrulima o > i liotllVlll! vvir: gailina aįzciui irvw»v

no ir policijos viršininkas, irj
Greit pakeitė nuomonę

užuojautą.

Lankėsi Bostone

Mėnesinis klubo susirin
kimas bus šį ketvirtadieni, 
gegužės 9 d. 7:30 vai. vak. 
So. Bostono L. Piliečių Dr-: 
jos patalpose. Jame bus pa
gerbta ilgametė finansų sek
retorė Viola Petrulienė.

Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti.

K. Mockus operuotas

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Praeitą savaitgalį Bosto- 
lankėsi Leonas Kačins

kas iš VVashingtono. .Jis čia 
aplankė savo svainę dail. 
Ireną Kamantauskienę ir 
draugą inž. Joną Mikalaus- 
ka.

1 Mass. atstovvų rūmai 120 ne 
'balsų prieš 108 buvo nutarę

Dabar tesusiprasta ieško- Panaikinti mirties bausmę, 
bet po kelių dienų jie savo 
nuomonę pakeitė ir gegužės

Kur dingo dirvožemis?

gu) tai paskelbia spaudoje, «, kur dingo tas dirvožemis,0 x . . Unn ct o t vri •> rrt ipamatysite, Bostonas greitai
pradės atrodyti švaresnis.

Ne tik šiukšlių krūvos ga
dina Bostono veidą. Yra ir 
daugiau dalykų, kuriuos rei
kia taisyti, ir būtų nesunku 
tai padalyti, jeigu tik admi
nistracija turėtų noro.

Štai pasodino gatvėse me
delius ir juos paliko Dievo 
valiai. Niekas jais nesirūpi
na. Vasarą jie apauga sieks
ninėmis piktžolėmis, o dau
gumą jų išdykėliai jau išlau- LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
žė. Ir kaip nelaužys, jei net Gražų Lietuvos žemėlapi 
policininkas, matydamas, galite gauti Keleivio įstaigoj 
kaip vaikas medelį krato, u± 50 centų.

V---- -------------------- t-t- į

kuri nukasė statydami po-,
žeminį garažą miesto sode.p «♦ 1-4 balsais prieš 108 į- 
Mat, pernai pasėta žolė ne-i s^akvrn9 sumanymą panai- ,
augo. Kaip Muzikas Vytautas Strolia
setą negyvoje zemeje, jei vi- « iš New Yorko buvo atvykęs

-o-

sas derlingas dirvožemis ka-Į Liausimas jau galutinai iš- 
žin kur dingo. Jį atvežti,! sPr§stas. Jis gali būti vėl ne 
spėjama, atsieis $50,000? ^ru*£us iškeltas.
Todėl ieškoma, kur jis din------------------------------------
go. Gal bus dar viena gara-' COSMOS PARCELS 
žo statytojų byla. Į EXPRESS CORP.

į Akademinio Skautų Sąjū
džio metinę šventę.

Mokytojas, žurnalistas Ka
zys Mockus vėl operuotas, 
jau bene trečią kaitą per pa
skutiniuosius kelerius me
tus. Linkime, kad tai būtų 
paskutinioji operacija ir kad 
jis netrukus visai pasveiktų.

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 
bi/.nio pastatų, pažai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

! ir krautuvė Įvairių prekių, 
i priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
Įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku-

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, rie bus aprūpinti dalimis ir 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- {taisymu, pav. automobiliai,

Trans-Atlantic Travel Service

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 We*d BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETI VĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi do„umenta> 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesioj; iš BOSTONO per 4S 
valandas nuo ių priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas “‘Singer’’ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu.. Įdėkite daik- į 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siurtinj 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. j 
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku-. 
rios dvdis vra 14” x 13” x 20" coliu. Oro paštu tralima siusti iki 22 svarų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAUNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIIS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vak popiet 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

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 

perpak*vę.; nemoka. Pristatymas garan- 
į tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 
Telefonas AN 8-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Apsidrausk

I 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 Už Aukšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204
.□BBBBaoBOttaoBOoaoaaooecocieaooooooBooococBooBBPOBaBi

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

« t
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

J Draudžiame nuo polio, viso- 
J kių kitokių ligų ir nuo netai- 
’ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
i Visais insurance reikalais 
J kreiptis:
! BRONIS KONTRIM
* Jastice of thePeace—Constable
• 598 E. Broadwav
; So. Boston 27, Mass.
» Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisauj

E viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
C JONAS STARINSKAS
► 220 Savin Hill Avė.
£ Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854 
krvvvv***v*****1F»'’***v*^*'1
eeeea>aaaeeeeeaeeeetaatei.

Š Charles J. f^ay
5 LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil
Liėense No. 4839 

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

12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

itaataaetaeateteeotaaaej’

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtoias ir Chirargas 
X RAY

534 Broadtvay,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir C'lris:
287 Concord Rd.. Billerica. Maaa. 

TEL. .MO 3-2918

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiui, 

žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai

♦




