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Italijos Vyriausybę Sudarys 
K D Partijos Sekr. Aldo Noro
Krikščionių Demokratų Vadas Aldo Moro Bando Sudaryti 

Vyriausybę, Kurią Remtų ir Kairieji Socialistai; Ko
munistai Grasina Kelti Streikus ir Riaušes, Jeigu

Jie Nebus Įtraukti į Vyriausybę, Arba Nebus 
Sudarytas ”Liaudies Frontas“.

talijoje po linkimų, ku
riuo, e komunistai laimėjo a- 
pie milioną balsų, preziden
tas Segni pavedė krikščionių 
demokratų vadui ir partijos 
sekretoriui Aldo Moro ban
dyti sudaryti vyriausybę,

F ar mer iai Atmetė 
Valdžios Pasiūlymą

Gegužės 21 d. Amerikos 
kviečių augintojai balsavo, 
ar pritarti vyriausybės irkuri, kaip ir buvusi Fanfani ,ai P^uuu «

vedama Vyriausybė, ”orien-j kongreso planui remti kvie- 
tuotųsi i kairę“, kitaip paša- $ių kainas ikj $2 uz bušeli, 
kius, valdytų tu kairiųjų so-į Jei kviečių augintojai sutik- 
cialistu pritarimu. Tai būtų apriboti kviečių garny ją 
pakartojimas Fanfani ban-i ne tik sėjamo ploto atzvil- 
dymo. Derybos dėl vyriau- giu, bet ir pristatomų j val- 
sybės nudarymo bus neleng- džios sandelius kviečių kie- 
vos ir gal ilgos. Galutinai) kio atžvilgiu.
__i- l.-.,;_________________ • -galės būti susitarta tiktai po 
liepos 1 d., kada kairieji so-

Farmeriai dauguma balsų 
planą atmetė. Dabar dar vei

cialistai bus apsisprendę sa-Į kia 1938 m. įstatymus, pagal 
kurį kviečių kainos bus pa
laikomos iki $1.25 už bušelį, 
bet su sąlyga, jei farmeriai

vo suvažiavime.
Naujas vyriausybės vadas

sako, kad iš jo vyriausybę 
remiančių grupių jis reika
louc oičlr One
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HAITI IR DOMININKONŲ RESPl BUKŲ GINČAS

Amerikos Valstybių Organizacijos delegacija is 5 asmenų atvyksta į Haiti sostinę 
Port-au-Prince sutaikinti tą respubliką su kaimynine Domininkonu respublika, 
iai tarp kaimynų bus gal tik ateity. Ginčas buvo užmozotas, bet geri sanl y k

Ginčas Dėl Žmonių Rusai Baukštosi Arabų Vienybė Ir 
Skridimo į Mėnulį' "Vakarų Šnipų“ \ Nasserio Žygiai

Amerikoje daug inčijama-

Amerika ir Anglija Kalbina 
Vėl Maskvą Dėl ABandymų
Amerikos Prezidentas ir Anglijos Premjeras Ruošia 

Naują Laišką Chruščiovui Dėl Atominių Ginklų Ban
dymų Uždraudimo; Rusai Sakosi Norį Susitarti,

Bet Sugalvoja Vis Naujų Kliūčių Susitarimui 
Sutrukdyti; Derybos Velkasi Be Galo.

Laose Tarptautinė 
Komisija Atsibudo

Laose veikia tarptautinė 
komisija, kurios pareiga yra 
prižiūrėti, kad pilietinis ka
ras ten neatsinaujintų. Toje 

5 komisijoje yra Indijos atsto-

Amerika ir Anglija ruo
šiasi pakartoti savo kreipi
mąsi i Sovietų Rusijos dik
tatorių Chruščiovą dėl už
baigimo derybų atominių 
ginklų bandymams sustab
dyti. Abi vyriausybės mano, 
kad jau būtinas laikas pada
ryti nois šiokią tokią pra
džią atominio ginklavimosi

i vas (pnmininkas), Kanados lenktynėse ir pirmas žings- 
I n Lenkijos atstovai. nis turėtu būti uždraudimas

atominių ginklų bandymų. 
Amerikos vyriausybė nese-

Lenkijos atstovas ligi šio
lei visą komisijos darbą sa
botavo ir aiškiai veikė ko- niai atsisakė nuo naujausių
munistų naudai. Bet paskuti- ginklų bandymų, kad nepa- 

I nėmis dienomis lenkų dele- kenktų deryboms, nes rusai 
| gato laikysena pasikeitė. Jis protestavo prieš tokius ban

dai-

Sovietų Rusijoj, po šnipo Trys arabų valstybės yra
ipių jis reiKa- sutinka sumažinti savo kvie-! sį erdvės tyrinėjimo pro- Olego Penkovskio sušaudy-, iusitarusios vienytis į vieną 

--Į ęiais apsėtų laukų plotą pa=j pramos. Prezidentas jau se- mo, feoiėe'iiiaj vis primena federuotą valstybę^ Tos val-, . . ... , . ..... gramos. rreziuenuus jau . _ _ . _
nedviprasmio pritarimo yy-, gaj valdžios nustatymą. Oi niai paskelbė, kad erdvėsty- savo pavaldiniams, kad la-jstvbės yra I ra kas,Sirija ir 
nausybės programai, ais-, kongresas dar išleis naują į-! rįnėjimo pirmiausias tiks- bai svarbu yra saugotis “va- Egiptas. Prie jų dėtųsi Egip- 

las bus siekti mėnulio, ir kaių šnipų
tam, rodos, visi pritarė. Bet
dabar vėl keliama visokių gera proga yra oarouous vi- ,.jja Ket vįenvbėg planai vis i 
abejonių ir eina agitacija) šokiuose baliuose ir vaišėse, užkliūva už diktatoriaus

kaus pasisakymo už Vakaių i statvrna> kuris farmeriams jas bus siekti mėnulio, 
valstybių sąjungą NATO ir J bus priimtinas, 
už Europos vienybę ir, žino-Į 4 , _x
ma, palaikymo sutartos ben- Atmestasis planas butų
drosios ūkio ir socialinės buvęs taikomas tik 1964 me

tais. Prieš planą balsavo

. Į pradėjo elgtis taip, kaip ne- dymus, kol derybos 
į šališkos komisijos nariui ir vyksta.

pridera elgtis. Ar lenkų de- Ar naujas kreipimasis pri 
legato elgesį paveikė Mask- 

i vos įsakymas, ar gal Varšu
vos noras prisigerinti kiek

komunistinė j to kariuomenės dar okupuo- 
spauda nurodo, kad Šnipams, Jemenas ir ga| būt Alže. 
gera proga yra darbuotis vi- ,jja> beį vienvbės pianai visi

Vakaramš, žinių nėra, bet y- 
ra faktas, kad tarptautinė 
komisija gali bent savo ra
portus surašyti ir bešališkai 
painformuoti užsienio vals
tybes.

Laose niekas nepasikeitė.
to prieš tos programos vykdy- kur vakarų diplomatai susi- xasserjo va
o-į mą. Prie to neseniai prisidė- tinka su rialais ii tokiose^ai- j. girijos .f IraRo pranešaJ tų ir "neutralistų“ vis dar 

kad ten Nasserio šalininkai

pi-ogramos. . . , . . . ,
Neseniai įvykusiuose rin-! daugiau kaip puse balsuoto _ . .

Rimuose Italijos komunistų! J>. ? Plan.uj priimti reikėjo jo buvęs prezidentas Eisen- a&e šnipams yra proga ne 
- 1 dviejų trečdalių balsų. • howei is, kuris viešai pa- tik susiuostyti su pi lesu, bet 

’ smerkė tokius užsimojimus ir perduoti komunistų pas-partija laimėjo nemažai bal . 
sų ir tuo, jai pačiai netikėtu 
laimėjimu pasidrąsinusi, iš
kėlė reikalavimą, kad ir ji 
būtų įleista į vyriausybę, ar-Į 
ba kad būtų sudarytas ”liau

STABILIZUOS KAVOS 
KAINAS

valdžios troškimo. Į Susišaudymai tarp komunis

ruošė sąmokslą ir norėjo nu
versti valdžią. Valdančioji 
Baath (Arabų atgimimo!ir siūlo gyventi pagal Netur- laptis vakarams.

tingojo Richardo išmintį. | Oleg Penkovskis, rusų
• ’ mnV h- juikitas kn- partija) ir viename ir kita-įAštuoni mokslininkai, jų mokriminkas u aukštas ko t J L , i

sidės prie atom-ginklų ban
dymo uždraudimo, daug kas 
abejoja, nes rusai paskuti
niu laiku nerodė jokio noro 
derybas privesti iki sėkmin
go galo.

Anglijos vyriausybė turi 
ir politinių sumetimų, kodėl 
norėtų prieiti susitarimo. 
Rinkimai gal jau nebetoli, ir 
MacMillan vyriausybė neno
ri eiti į linkimus nieko nepa-

įvyksta, ir taikos atstatymas siel?,usi ~ ,"ei ! Eul?l,Oi 
nejuda iš vietos. muitų unijų įėjusi, nei ta! p-

________________ tautinėj politikoj nieko ne-
| laimėjusi...
i _________________KAIP KYLA RIAUŠĖS

Bostone, Roxbuiy srityje, Afrikos Valstybės. x Astuoni mokslininkai, jų ---- . '-----.. .... krašte sąmokslus atidpn-1 . ........... ~.................,------ ---, Amerika pagrasė sutarti, t,vs Nobelio dovanus munistų pasaulio veikėjas me ki vienas baitas berniukas su,i- „
dies frontas“, kuris prieška- Pa£al kavos kainos j ĮaUreatai, dabar atremia tau- J>uv° visokių in^0,n2?c,M^‘žiauriai* Irake de- su Juodu. Apie juos! * . J *
l iniais metais tiek daug ža-j bus stabilizuotos ai bent jų j pytojų argumentus ir mano,; Utinis vakarams. To įų ---- ..— ---- ! tu°j susirinko apie 100 žmo-1 ---------
los pridarė Prancūzijos de-' minimumaš: išlaikytas. Su-, vjen įn-ti-umentais mė-
mokratijai. Komunistai gra- tartis numato, kad kavos ga-[ nubo ištirti negalima, kad
sina, kad, nepatenkinus jų Į mintojų kraštai gautų už į žmonių iškėlimas mėnulyje1 ——»—»-* r-o.- — ę;..; ;
reikalavimo, jie pradės kraš- svarą bent 33 centus, o da-'t į uk moksliškos karuose net sakoma, kad ru-, l.‘‘(.l,«nl.bu\® sušaudyti. Sin-,te streikų ir net riaušių ”ak- bar mokama tik 25 centai, ^diddės“^^! P° Pe“.io Snu^moks^D^Ti

mes kraštui. Ginčai eina, irį»S 
kongresas tars paskutinį žo- Vakaiuose naujai peior , ^,ekta : <Xa 

- - - - - 1 ganizuoja, nes ir į jų šnipų KM ?LkeKta n suimia.
tirklą Vakaruose sugebėję* Tokiose sąlygoje vieniji- 
įsipiršti Vakarų šnipai. t masis į vieną valstybę su

ciją“.

AMERIKIEČIAI JVEIKE 
EVERESTĄ

Keturi amerikiečiai alpi
nistai (mėgėjai laipioti po 
kalnus) įlipo į aukščiausią' 
pasaulio kalną — Everestą 
Azijoje. Pasiskirstę po du, 
amerikiečiai pasiekė kalno 
viršūnę iš dviejų pusių — 
pietų ir vakarų.

Amerikiečių ekspedicija 
į Everestą buvo gerai pa
ruošta. Alpinistai, kurie įko
pė į aukščiausią kalną, yra 
N. R. Dyhrenfurth, B. C. Bi- 
shop, T. F. Hombein ir Wm. 
F. Unsoeld.

Amerikiečiai yra jau tre
čia giupė, kuri pasiekė to 
kalno viršūnę.

ŠVEICARIJA U2 
A-GINKLUS

Šveicarijos balsuotojai! 
(tenai balsuoja tiktai vyrai) 
nubalsavo duoti vyriausybei 
teisę įsigyti atominių gink
lų kraštui ginti.

ŠITAIP TIRIA SKONĮ

Ispanė Isahcl Garrigues, Is
panijos ambasadoriaus Wa- 
shin&rfone duktė, kuri yra 
susižiedavusi su amerikie
čiu. aiškina Jim Silvan. kaip 
ispanai čia matomu prietai
su tiria vyno skoni. Tas 
prietaisas esąs išrastas dar 
500 metų prieš Kristaus gi
mimą.

dį, kai reikės skirti lėšas pro
gramai vykdyti.

Belgijoj Vėl Kalbų 
Ginčas Aštrėja

Belgijos pramoningame 
centre Charleroi 15,000 va
lonų gegužės 26 d. demonst
ravo už Belgijos padalijimą 
į dvi valstybes — Valoniją 
ir Flamiją. Prancūziškai kal
bantieji valonai dažnai reiš
kė noro prisidėtį prie Pran
cūzijos, kur nemažas skai- 

i čius belgų vyksta darbo ieš- 
! koti.

Kalbų klausimas Belgijo
je darosi vis aštresnis. Fla- 
mai dabar yra gyventojų 
dauguma ir savo kalbai rei
kalauja vis naujų privilegi
jų. Prancūziškai kalbančius 
piliečius tas erzina ir kelia 
jų tarpe nerimą, nes dauge
lyje vietų flamų kalba išstu
mia prancūzų kalbą.

MIRĖ J. TAFTOSE

Omar Loiifti, 55 m. amž. iš 
Jungt. Arabų Respubli Los, 
mirė vos mėnesį teišbuvęs 
Jungtinių Tautų pasekreto- 
riaus specialiems politikos 
reikalams pareigose.

Nasseriu net ir arabų vieny
bės šalirinkams atrodo rizi
kingas dalykas.

• Popiežiaus Jono 23 
Sveikata Blogėja

Popiežius Jonas 23-čias 
į vėl sunkiai serga. Jis buvo 
i kiek pasitaisęs po savo pa- 
i -kutinės vidurių ligos, bet 
' pereitos savaitės gale vėl pa- 
• sklido žinia, kad jis sunkiai 
i serga. Prie jo pakviesti gy
dytojai specialistai.

Popiežius Jonas 23-čias 
yra jau 81 metų amžiaus, iri 
todėl dėl io senyvo amžiaus! 
reiškiama baimės, kad jis! 
gali neatsilaikyti ligai. Jei: 
mirtis jį ištiktų, bažnyčios! 
atidėtas visuotinis susirinki
mas paliktų jo vietininko 
nuožiūrai.

24 VALANDŲ MALDA

Negras kun. Maurice A. 
Dawkins iš Los Angele^ 21 
valandas meldžiasi prie Lin
coln paminklo Washingto- 
ne. prašydamas Dievą, kad 
kun. Martin King vadovau
jama kova dėl segregacijos 
panaikinimo pasisektų.

valstybių 
dienų posėdžių nutarta su
kurti Afrikos vienvbės orga
nizaciją, kuri suorganizuota 
panašiai, kaip Amerikos 
Valstybių Organizacija.

Kasmet valstybių galvos 
rinksis vieną kartą posėdžių, 
o užsienių reikalų ministe- 
riai posėdžiaus du kartu per 
metus. Sudaryta komisija 
padėti dar neišvaduotiems 
Afrikos kraštams išsilaisvin
ti iš kolonialinės priklauso
mybės. Vadavimo darbą Af
rikos valstybės numato nu
kelti ir į I’ietu Afriką.

Įkurtas Afrikos valstybių 
sekretoriatas ir kelios komi- 

l sijos. Kokiom lėšom veiks 
J ta nauja organizacija, nuta- 
į rimai nesako. Posėdžiuose 

buvo kritikuojama ir Ameri
kos rasiniai santykiai. Maro
ko posėdžiuose nedalyvavo, 
nes karalius buvo nepaten
kintas, kodėl į konferenciją 
buvo pakviesta Mauretani- 
ja, kurią Maroko norėtų pri
sijungti prie savo teritorijos, 
o Togo valstybė visai nebu
vo pakviesta dėl ten įvyku
sio peiversmo. Taip pat ne
buvo kviesta Pietų Afrika.
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Farmeriai sako: ”Ne”
LSS suvažiavimasVftL GRĮŽO PRIE ĮPRASTŲ PIETŲ

Astronautas L. Gordon Cooper, 22 kartus skrisdamas 
aplink žemę ir erdvėje išbūdamas 34 valandas, tarėjo 
maitintis specialiu maistu. Čia jį matome jau nusilei
dusį ir karo laive Kearsarge valgantį seniau įprastą 
valgį.

Pereitą savaitę Amerikos farmeriai nubalsavo atmes
ti vyriausybės pasiūlytą ir kongreso priimtą planą kviečių 
kainoms palaikyti. Planas numatė, kad vyriausybė imsis 
kontroliuoti ne tiktai kviečais apsėtą žemės plotą, bet ir 
derlių, kad rinka nebūtų užversta neparduodamais javais.
Sėjamų plotų kontrolė jau seniai veikia, bet farmeriai, ge
ru žemės išdirbimu ir trąšomis sėjamų plotų kontrolę apei
davo, užaugindami mažesniuose apsėtuose plotuose tiek 
pat ar net ir daugiau javų, kurių kainas vyriausybė turėjo 
palaikyti iš iždo išteklių. Šiais metais vyriausybė norėjo 
nustatyti, kad ne tik sėjamieji plotai, bet ir derlius būtų 
kontroliuojami. Griežta kontrolė farmeriams nepatiko ir 
jie balsavo prieš vyriausybės planą. 597,776 balsais prieš 
547,151 balsą kviečių kainų palaikymo planas 1964 me
tams atpuolė..

Tiesa, kongresas dar gali primti kitą įstatymą, iki 
1964 metų derliaus dar yra laiko, bet šiuo tarpu Amerikos 
farmeriai pasisakė, kad jie nebenori valdžios kontrolės, o 

•' atri.akč r no aidžios palaikomų kainų, 
gakome “lyg,” nes farmeriai toli gražu nėra priešingi kvie
čių kainų palaikymui, bet pareiškė savo protestą prieš 
valdžios kontrolę, kuri norėjo įvesti ne tik sėjamų plotų 
kontrolę, kuri jau seniai veikia, bet ir parduodamų javų 
kontrolę.

Pasaulinėj rinkoj javų kainos svyruoja nuo $1.62 iki 
V .02 už bušelį. Tokios kainos yra nustatytos tarptautiniu *
•usitarimu. Amerikos vyriausybė garantavo farmeriams: 
iki šiolei $1.85 už bušelį, o 1964 metais būtų palaikiusi 
kainas $2.00 už bušelį, jei jos siūlomas planas farmerių
būtų buvęs priimtas Atmetus tą planą, kviečių kainų pa- ’ o
laikymas lieka neaiškus. Opozicija kongrese (republiko- kai bus pagamintas didesniSi 
Bai) siūlosi išeiti su savo nauju pasiūlymu. Gal vėliau ir t£kg jr kar0 reįkaĮams 
vyriausybė ką nors nauja sugalvos, o šiuo tarpu ne tik pa- Taį dk pirmieji žingsniai, 
tys farmeriai, bet ir užsienio kraštai, kūne eksportuoja jr kuo ~e baigsi šiandien
kviečius, nėra tikri dėl būsimų kviečių kainų ir dėl Ame- j— -;-i---------------------1—
kos farmų politikos. •

Kvečiai yra viena iš tų žemės ūkio gėrybių, kurių 
Amerika turi perdaug. Nuo perteklių paeina ir visi “kvie
tiniai nemalonumai.” Kviečių pagaminama perdaug ir jų bangos pakeis radijo bangas 
Bėra kur dėti. Tenka sandėliuose laikyti daugiau kaip vie- į f perduoti, metalo
nų metų derlius. Laikymas sandėliuose brangokai kaštuo
ja, bet nėra kaip nuo tų perteklių atsikratyti, nors deda
mos visokios pastangos perteklius parduoti, dovanoti, sko-

1963 m. birželio 1 d. Ame
rikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos atstovų su
važiavimo

darbotvarkė.
1. Suvažiavimo atidary

mas ir LSS CK pirmininko 
žodis.

2. Prezidiumo rinkimai.
3. LSS CK sekretoriaus ir 

iždininko pranešimai.
4. Literatūros Fondo pra

nešimas.
5. Revizijos komisijos pra

nešimas.
6. Paklausimai ir diskusi

jos.
7. Apyskaitos tvirtinimas.
8. Atstovaujančių bendri

nėse organizacijose praneši
mai : ALT — dr. P. Grigai
tis ir BALFo — V. Barčiaus- 
kas.

9. Socialdemokratų pro-

Kas savaite
Afrikos “Vienybė”

Afrikos valstybių galvos 
posėdžiavo kelias dienas A- 
bisinijos t ostinėj ir išsiskir
stę priėmė Afrikos valstybių 
čarterį, kuris atrodo nurašy
tas nuo Amerikos Valstybių 
Organizacijos čarterio.

Afrikos valstybės sutaria 
glaudžiai bendradarbiauti 
vaduojant dar neišvaduotą 
Afrikos dalį iš koionialinių 
valstybių globos ir žada im
tis kažkokių žygių prieš Pie
tų Afrika

mo vado išaiškins bendra- 
darbiavmo galimybes. O tuo 
tarpu balsą pasiėmė Italijos 
komunistų partijos vadas P. 
Togliatti-Ercoli, ir paskelbė, 
jog ir komunistai norį į val
džią patekti ir kelia iš numi
rusių “liaudies fronto” šmė
klą, kuri turinti Italijoj val
dyti.

P. Togliatti-Ercoli grasno, 
kad jeigu komunistai netu
rėsią įtakos į vyriausybę, tai 
jie streikais, masių bruzdė- 

* net griežtesnėmis, Jimu ir
i ♦ k- i priemonėmis “darys įtakos” Afrikos valstybių galvos Vvyriausybįs politiką.

Italijos komunistų grasini-rinksis bent kartą per metus,
o Afrikos valstybių užsienio a, visai tušti žo.
reikalų nunistenai rinksis . . ka nemaža
bent du kartus per metus. , visoki^s nema|Onumams 

Bus sudarytas pastovus j . Komuni.
Afrikos valstybių sekretana- ^^ošti dirvą re-
tas, tur būt, su pastoviu se-l ,.•_ . v ori «.-iadministracijos pranešimai, kretorium. vohucinei situacijai, kad p

gramos studijos komisijos 
pranešimas.

10. Keleivio redakcijos ir

11. LSS CK ir Revizijos 
komisijos rinkimai.
_ 12. Einamieji reikalai.

Pradžia 1 vai.

Tokia yra Afrikos vieny
bės pradžia. Ar iš jos išaugs 
tikra Afrikos tautų vienybė,

dar niekas negali pasakyti. 
Bet yra aišku, kad to apara
to pritaikymo galimumas 
bus milžiniškas. Šviesos

vimoivUfi Tai vifioVia kvippin amžiniam 
UI1U IT Idkjvidi j cuna-------------

apdirbimo būdus, net chi
rurginių operacijų techniką, 
nes galingi šviesos spindu
liai atstos dabar vartojamus

sibriovus prie valdžios viso
mis priemonėmis. O juo dau
giau streikų, nerimo, bedar
bių ir suiručių, juo lengviau 
perėti tą “revoliucinę situa
ciją.” Italijos demokratija
stovi prieš sunkų bandymą.

•
Vakarų derybos

Ženevoje pereitą savaitę 
vyko Amerikos ir Europos

Vieta: Steponio Festival1, dabar galima tik spėlioti. . 
restaurant patalpose (Madi-( Ganos respublikos prezi- 
son Avė ir 26th St kampas, denta> N krūmą siūlė eititojų ir kt. statistiką, trijų 

kraštų nuostolius gyvento
jais, toliau randame infor
macijų apie pačius kraštus, 
jų ūkį, pramonę, bažnyčią, 
ir leidinys baigiamas žo
džiais: ”Tai tautos, kurios 
per du dešimtmečius tarp 
dviejų pasaulinių karų tiek 
ūkio, tiek kultūros plėtros 
srityse sukūrė žydinčias de
mokratines valstybes, tai 
tautos, kurios ne dėl jų va
lios turėjo atsisakyti stiprių 
ryšių su Vakarais“.

Leidinį redagavo didelis

Manhatten, New York).

NEW YORK, N. Y.

E. Mikužiūtė išvyko 
j Vakarus

Eufrozina Mikužiūtė išvy
ko į French Liek, Ind., kur ji 
gegužės 23-25 dienomis da
lyvavo JAV Prekybos Žen
klų Draugijos 86-ajame su
važiavime. E. Mikužiūtė ta
me suvažiavime atstovavo 
didžiulei bendrovei, kurios

toliau ir sukurti Jungtines 
Afrikos Valstybes su stipria 
centralinę vyriausybe. Bet 
tam planui mažai kas prita
rė. Daug entuziazmo sukėlė
Alžeriios vadas Rplla kurisI vaIst>bl4 derybos dėl muitų

. - l zi mnnn i-’ • ~Sl mažinimo. Amerikos pasiū- sake, kad 10,000 alzynecių , — . .. \ . .’ - ’ . y - lymas mazmt muitus lygiai
, , .. “ ' J , f / - net iki 50%, atsirėmė į ben-jb““ngolos°S T^oaU1 drosios rinkos ™ 
p . ^*. . p . | sipriešinimą. Bendrosios rin-Bella netaip seniai sake, , f , , ,. , ,lAnnnn «i- kos valstybių vardu kalbėjo kad net visas 100,000 alzy- , , . ... . t/.’ J belgų vienas mmistens. Kai

kurie Amerikos muitai yrariečių vyks muštis su Izrae-
liu... Kol kas dar nevyko. ! , ... -__. . ,J I gana aukšti, žymiai aukstes-TY-- i---- 122 _ » •_ TV _• 1 _• v « s •i'oįruganjai ir nenj Ain-Į ni,peilius ir ylas, zoaziū, Įvai- i

riose srityse sukels didžiulę pabaltijo tautų bičiulis Erik- rfa^^edėja^  ̂ženklų sky kaj ^frikog valstybės gali
................................................revoliuciją. į Thomson, gyv. Lueneburg! Cuvažinvime buvo išdės-! pridaryti visokilIsunkum^

tų užkimšta kviečiais. Farmenų pajamos žymiai sumaze-į Jau 500 privatinių firmų mieste. į <jjsjcutl^i1Įos 5(16 ’---- *—

kontrolė būtų panaiknta, Amerikos farmeriai priaugintų 
jų tiek, kad ne tik vidaus rinka, bet ir tarptautinė rinka bū-

tų ir daugelis farmerių turėtų bėgti į miestus pametę savo 
farmas. Tas jau ir dabar vyksta. Stambūs ūkiai, kurie au
gina kviečius ”fabrikiniu“ būdu, galėtų išsiversti ir gau- bulintas, tai galės būti pa-į 
darni tik $1.10 už bušelį kviečių, bet mažesnės, silpnės- naudotas ir krašto apsaugos

uoliai ieško būdų Laser pa-;

negu įsuropoš vaistyDių 
1 muitai. Mažinant muitus ly
giai, sakysim 50%, aukšti

gali sukurstyti karą Angolo
je, Mozambike ir Pietų Af
rikoj, bet ir tame reikale 
daug lengviau yra sukelti 
entuziazmo salėje plojimais, 
negu pasiųsti 10,000 karei-

muitai vis dar paliks aukšti, 
kai tuo tarpu žemesni Euro
pos valstybių muitai staiga 
sumažėtų. Todėl ir Ameri
kos atstovai pagaliau sutiko 
mažinti muitus atsižvelgiant

srities
įstatymų pakeitimai ne tik 
JAV, bet ir kitose valstybė
se. Po suvažiavimo E. Miku
žiūtė išvyko į Chocago, kur 
pabuvusi vieną savaitę grįš 
į New Yorką prie savo 
darbo.

Ar Rūsių Įtempimas

Prof. Zenonas Ivinskis 
Bonnos universitete

(E) Atvykęs iš Romos ži
nomas istorikas prof. Zeno
nas Ivinskis nuo š. m. gegu- 

yra žinoma, kad stengiama- žės mėn. pradžios dėsto sve- 
si pagaminti aparatus, kurie, čio profesoriaus teisėmis

tobulinti, o kai jis bus įsto

reikalams. Žinoma, tas dar
bas laikomas paslapty, bet

nės farmos turėtų išnykti. Tokių farmų nykimas Ameriko
je vyksta ir kviečių kainų kritimas tą procesą tik pagrei
tintų. Ar atpigtų dėl to duona? Visai ne. Farmerių dalis 
duonos kainoje yra tik šiek tiek daugiau 10%, kitkas ei
na tarpininkams, malūnininkams, kepėjams ir kt.

Perteklių ūkyje, jei nenorima leisti, kad vidutiniai 
farmeriai visai išnyktų, vienintelis būdas yra gamybos 
kantrole susieta su kainų palaikymu. Pne tos nuomonės 
grįš ir farmeriai, kai išsimiegos po savo balsavimo. Kai 
kas net ir dabar sako, kad farmeriai, norėdami aukštesnių 
kainų, vyriausybės planą atmetė. Todėl gal jau visai greit v .
išgirsime farmerių šauksmą grąžinti kainų palaikymą, te-į pJĮ^nkuUktika tur 
gu ir kontrole, kad tik nereiktų jiems susidurti su laisvos sjjęeįs^£
rinkos negailestingomis kainomis perteklių sąlygose.

c?a

vių muštis į tolimą kraštą. ir į jų aukštumą, o ne visoms

panašiai kaip prožektoriai, 
siųstų dažnai pasikartojan
čius šviesos spindulius. Šitie 
sukapti spinduliai, patai
kę lekiančius šovinius, juos 
sunaikins ore. Dar greičiau 
tokie Laser galės būti panau
doti pėstininku. Juos galės 

Visa

istorijos kursą Bonnos uni
versiteto filosofijos fakulte
te.

Lietuvaitė — 
Muencheno universitete

(E) Dr. Dainė Ai
tytė-uuoš. m. balarfdac‘mė-
nesio paskirta vyr. asisten- 

turės pa- i slavų-baltų filologijos ka- 
1 tedrai Muencheno universi
tete. Dr. D. Augustaitytė

Ganos Nkrume papasako
jo Afrikos valstybių va
dams, kad pagalba, kurią

prekėms ar prekių kategori
joms lygiai.

Bet tikrosios darybos dar
Amerika ir kitos valstybes} prieš akis. Kol kas kalbėta 

Baigsis Sprogimu?j Atakos valstybėms,! tiktai apie derybų būdą ir
V %a.t,k mokestis uz kolom-j tikslus, o apie muitų mažini-

-------- --  ; alinių valstybių eksploataci- mą ir kitokių kIiači
Rasimu santykių žinovai,! Vadinasi, imk tokią pa- tautine# prekybai pašalini-

gal ą ii dėkui nesakyk. Bet dervbos wks vplianypač-negrų tarpe, kalba, jog 
rasiniai santykiai Amerikoj' kodėl Amerika, kuri nėra tu-1 A* • 1*1 j - * A *1 •

Beveik prieš 50 metų, tai 
yra 1918 m., rusų pabėgėliai 
Kijeve (Ukrainoj) daug vil
čių dėjo į prancūzus, kurie 
buvo išlipę Odesos uoste. 
Buvo gandų, kad prancūzai 
kryptimi, šiuo metu Laser 
jau gali siųsti siaurą spindu
lių pluoštą, kuris duoda 400 
trilionų bangų per sekundę. 
Pats spindulių pluoštas ne 
storesnis, kaip nusmai 
linto pieštuko galas, bet jo 
Šviesos jėga yra lygi milio- 
nui 100 vatų elektros lempu
čių.
tui i naują stebuklingą gink
lą — ultravioletinius mirties 
spindulius. Esą, pakanka to
kiais spinduliais nušviesti 
frontą, ir jame žus visi prie
šo kariai. Kijeve kai kurie 
net tvirtino jau matę hori
zonte tokių spindulių atspin
džius.

Taip prieš 50 metų rami
nosi žmonės neįtikėtina 
sveikam protui pasaka. O

šiandien ta pasaka virsta tik
rove, toks ginklas jau suras
tas. Teisybė, tai nėra ultra-

Laser aparatai galės būti _
pastatyti aplink žemę laks- Muencheno universitete yra

------  . . gavusi daktaro laipsnį už
darbą apie lietuvių kalbos 
fonetiką.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

tančiuose satelituose ir tuo 
būdu grasinti ištisoms vals
tybėms. O iš antros pusės ir 
tokie satelitai, kurie sukasi 
aiškia orbita, galės tapti 
šviesos spindulių auka. Juk 
nebus sunku tokiu Laser a- Kalifornijos lietuvių

W ihZt paratu šviesos spindulius nu- manacha*, paruošė A. F.
nanrnrti sninduliai tiktai la kreiPtJ 1 skraidanti satelitą* Skyrius, išleido Los Angeles paprasti spinduliai, tiktai la- jr^jūntj jame visus ko£ Prekvho, Rfim.i ,99
bai sukaupti, kurie duoda 
temperatūrą iki miliono 
laipsnių.

Jau 1960 metais JAy 
mokslininkas sukūrė tokį 
prietaisą, kuris sukaupia 
spindulius. Jis pavadintas 
Laser.

Tas pavadinimas sudary
tas iš spindulių sukaupimo 
proceso angliško pavadini
mo žodžių pirmųjų raidžių. 
Lietuviškai tas procesas — 
dirbtiniu būdu sukeltos ra
diacijos šviesos sustiprini
mas.

Laser sukaupia šviesą ir 
jos spindulius siunčia viena

Kol kas dar tepadirbtas 
Laser kišeninio elektros ži
binto dydžio ir jau naudoja
mas kietųjų metalų apdirbi
mui. Tokio dydžio Laser

troliuojamuosius instrumen
tus.

Mes žengiame į naują ga
dynę. Gal būt po kelerių me
tų dabartiniai raketiniai šo
viniai bus laikomi pasenu
siais ginklais.

VOKIETIJA

Plati informacija apie 
Pabaltijo kraštu*

(E) Fed. Vokietijoje,, 
Hannoverio mieste, veikiąs 
žem. Saksonijos centras po
litiniam švietimui šių metų 
2-me leidinyje ”Informatio- 
nen“ paskelbė 10 psl. išsa
mią informaciją apie Pabal
tijo kraštų klastingus pagro
bimus, sovietizaciją, pateik'

«1-

Prekybos Rūmai, 133 
kaina nepažymėta.

psl.,

Jame yra Kalifornijos lie
tuvių adresai, draugijų, klu
bų ir kitokių organizacijų, 
verslininkų, profesionalų, 
motelių, viešbučių sąrašai ir 
kt.

Tokį almanachą žadamą 
leisti kas dveji ar treji me
tai.

PRIES BIBLIJĄ 
MOKYKLOSE

Presbiterionų bažny^a, 
kuriai priklauso arti 4 mil. 
asmenų, nutarė, kad Biblija 
neturi būti skaitoiųa valdi
nėse mokyklose, kad religi
nės organizacijos neturi teo
loginio pagrindo reikalauti 

į ta plačios žinios apie gyven- išimčių mokesčių srityje.

paskutiniu laiku esą paaštrė- 
ję. Negrai kelia savo reika
lavimus vis griežčiau ir net

rėjusi kolonijų Afrikoj, tu
rėtų mokėti mokestį Ganai, 
to nei Nkruma, nei kas kitas

kalbama apie galimas rasi-! negalėtų paaiškinti. Arba, 
nes riaušes šiauriniuose mie-! pamkim tokią Abisiniją, ji 
stuose. Justicijos departa- visida buvo nepriklausoma 
mentas atydžiai seka įvy- h* tik Italijos Musolinį bandė 
kius, o gen. prokuroras R. užgrobti. Bet kokią pa- 
Kennedy turėjo eilę pasita- ji padarė per savo
rimų su negrų ir kaukaziečių kelioliką šimtų nepriklauso-
rasių santykių žinovais apieJ mo gyvenimo? Ta pati Ga- 
rasinių santykių švelninimą. Į na, buvusi anglų koloniją, 

įvykiai pietinėse valstijo-1 & pralenkia tiek savo kultų- 
se, Birmingham, Ala., ir ki-Įra-tiek savo ūkio pažanga, 
tur grei atsiliepia ir šiauri- ' . Tokių išsišokėlių ir ne- 
nėse valstijose, kur faktiškai Į nrntu vadų, kaip Nkrume, 
segregacija (mokyklose, gy-! Abisinijos sostinėj buvo ir 
venvietėse, darbuose) nėra d ^au£iau> bet ne jie lėmė Af- 
išnykusi nkos valstybių konferenci-

Negrų tarpe didėja “mus- £* Daugumas jų
Ihnų” įtaka. Tai negrų gro- • 5T3 (nuosa.lk® >r aukščiau 
pė, kuri atsimetė nuo krikš-[J ostos nesoka- 
čionybėa ir pasisako už rasių

bet reikalauja
Italijoj po rinkimų ban

doma sudaryti nauja vyriau
sybė, kurios priešakyje sto
vėtų krikščionių demokratų 
partijos vadas Aldo Moro, 
tos partijos generalinis sek
retorius. Sakoma, kad jis 
bandys sudaryt vyriausybę, 
kuriai kairieji socialistai, va

rną derybos vyks vėliau.
Atlanto bendruomenė ir 

i panašūs gražūs pasimojimai 
virsta paprastomis prekybos 
sutarčių derybomis, kokias 
iš praeities žinome.

Pereitą savaitę vyko ir 
NATO valstybių ministeriu 
pasitarmai Kanados sostinėj 
Ottawoj. Kalbėta apie ben
drą atominį ginklavimąsi, 
apie NATO atominę karo 
pajėgą, bet esmėje niekas 
nepakeista.

Visi patenkinti, kad ka
riška sąjunga laikosi ir visų 
skaitoma reikalinga, bet jos 
stiprinimas nedaug tepaju
dėjo pirmyn.

J. D.

negrams atskiros teritorijos 
JAV ribose savai valstybei 
sukurti. Tai radikališkiausia 
negrų grupė.

Stasio Michelso- 
«o parašytą Icnycą “LIETU- 
Viy jAEIVIJA AMERIKO- 
JE,” WO poslapią, daug 
veikalų, gal ten ir.save _ 
matyti. Kaina minlRai* vir
šeliai. SCOO, kietai. >5.00.

pa- j dovaujami P. Nenni, galėsią 
pritarti.

Derybos tarp socialistų ir 
naujos vyriausybės numato-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETU 
RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurioj 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuviu kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke^ 
leivio administracijoje.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAflO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS GARDNER, MASS.

Labai pasisekęs b&nketss
Gegužės 12 d. Sandaros 

16 kuopos banketas buvo 
naujoj Lietuvių Piliečių 
Klubo salėj. Susirinko apie 
300 svečių, nemažai buvo iš 
tolimesnių vietų. Iš Cam- 
brigde atvyko inž. S. Būdvy

Nelaimė Misevičių šeimoje
Stasio ir Paulinos Misevi

čių 9 metų anūkas Thommy 
Piontek geg. 2 d. iškrito iš 
medžio, kuriame jis su kitais 
vaikais laipiojo, ir dėl to ta
po paralyžuotas. Jis tebeguli

Vyčių 50 m. sukaktis vietos ligoninėje ir atrodo, 
Naujosios Anglijos Vyčiai Į kad dar reikės ilgai ten pa-

mus, bet tos parko vadovy-i 
bės nė vieno nebuvo šerme
nyse matyti. Vadinasi, kai 
žaliukų davė, žmogus buvo 
reikalingas, o kai mirė — 
mes tavęs nepažįstame.

tis su šeima, iš Brocktono
Jurgeliūnai, Čiurbulėnai, iš ~ Klubo salėje savo veik- 
Bostono Pranas ir Jadvyga lnJ mptll snkaVti minpio

gegužės 19 d. Lietuvių Pilie-i būti Visi jo šeimos draugai 
linkime, kad jis kiek galint

Kesleriai, Antanas ir Ona 
Žiugždos, Bajerčiai, Julija 
Arlauskienė, Vincas Jankus,
Naudžiūnas, Ziminskas, A.
Mozūraitienė ir kt 

Meno Mėgėjų Ratelio vy
rų kvartetas, muz. Jono Bei- 
noriaus vadovaujamas, gra
žiai padainavo kelias dai
nas, kurios visiems patiko.

Kalbėjo Mass. seimelio
atstovas Vytautas Pigaga,! leksandro Aleksio iš \\ atei- 
Lietuvių Piliečių Klubo pir-Į būrio vadovaujamas vyrų 
mininkas Antanas M. šeške-; kvartetas. Esu gidėjęs daug 
vičius, Sandaros 7 kuopos! kvartetų, bet tokio nebuvau.

greičiau galėtų grįžti namo 
ii- vėl su savo draugais žaisti.

los 50 metų sukaktį minėjo
gražiu koncertu. ,

T I bet ne taip pavojingoj vie-į Miela klausytis muz. Jono; t - 11 J &
Beinoriaus vadovaujamo
vaikučių chorelio — 11 mer
gaičių ir 3 berniukų. Tie vai-

M irė J. Butėnas
Gegužės 12 d. mirė ilgai ir

kučiai tikrai žavėjo publiką, j sunkiai sirgęs 78 metų am- 
Kai žinosiu, kame jie dar i žiaus Jonas Būtėnas, senas 
dainuos, būtinai vyksiu pasi-! Gardnerio gyventojas. Ve

lionis priklausė Lietuvių Pi
liečių Klubui, Lietuvių Ben-

klausyti.
Po jų dainavo komp. A-

ORE PASIKRAUNA

noemg-V ertol helikopteris kelia 4,500 svarų sunkve
žimį, mėgindamas, ar galima ore pasikrauti. Sunkveži
mis pakeliamas iki užpakalio plokštumos ir tada įstu
miamas į helikopterio vidų.

II-jai šokių šventei artėjant
Antroji JAV ir Kanados reigas eina LB Gage Parko 

Lietuvių Tautinių Šokių apylinkės valdyba. Tautinių 
Šventė bus Chicagoje liepos šokių Šventės šokėjai šį tri- 
7 dieną. Jos programos va- jų spalvų menišką ženklelį 
dovu pakviestas Liudas Sa- gaus nemokamai, 
gys, gyv. Clevelande. | *

Tautinių šokių Šventės* * *

L. Sagys tautinių šokių 
srityje dirba daugiau kaip 
22 metus. Šioje srityje jo

pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestasis John W. McCor- 
mack, Atstovų rūmų pirmi-

veikla yra nusidriekusi per ninkas apgailestauja negalė- 
------ siąs šventėje dalyvauti. Savo

rašte piktinasi lietuvių tau
tos kultūrinių apraiškų Lie
tuvoje slopinimu grobuo
niškos Sovietų Sąjungos ran
komis ir tiki, kad ateis lai
kas, kai Lietuva vėl bus lais
va, kai lietuviai vėl galės ne
trukdomai tęsti savo reikš
mingas kultūrines tradicijas.

d rovei ir Šv. Petro ir Povilo 
Draugijai. Tų draugijų at
stovai ii- karstą nešė. Palai
dotas Athol kapinėse greta 
savo sūnaus, kuris žuvo pas-* ' , ' i • J — • I V O Vilią UO? V V -

,P.™; v;iJ!;!s^X-n^nh^”SSi£adiŽ.-!kutiniame pasauliniame ka- galėtų lmtemai laikų pra- valkų reikalavimą patenkin-
leisti ir kad kacapai nepur- u, aukotojas pareiškė, kadtanas, Mileris. Visų kalbos Stulginsko balsas. Ištisą die 

buvo neilgos, bet įdomios. 1 ną galėtum tokio kvarteto ’ .
Banketui vadovavo A i klausytis. . Vellon>? Pa<*° budinčius

Tamk^nJniZ ^Jutj Woreesterio lakštutė Nan-! zmOną’ sunų d« Con- 

Lendraitienė ir Vincas! cy Miliauskaitė - Milerytėlja Lendraitienė ir Vincas! cy 
Mitrikas, jiems padėjo Ju- dainavo lietuviškai, itališkai i 
liūs Gaidys, Ig. Pigaga, Jo- ir angliškai.
nas Stankevičius, Juozas J- Krasinskas ,
Ramonas, Adolfas šermukš
nis ir kt

Po vaišių buvo šokiai, gro
jo šimkaus-Nevio orkestras.

Mirė žymus komunistas

Gegužės 17 d. palaidotas 
Vilties kapuose žymus vie
tos komunistas Domininkas 
Jusius. Į jo laidotuves buvo 
atvykęs net Antanas Bimba.

Mirė seniausias lietuvis
Gegužės 19 d. šv. Jono 

kapuose palaidotas vienas 
seniausių vietos lietuvių Jo
nas Skemiškis. Tai buvo la
bai dosnus žmogus, kuris ne
sigailėjo dolerių geriems vi
suomeniniams darbams. Jis 
yra parėmęs nemaža auka 
ir naujus Maironio parko na-

NEW YORK, N.Y.

Zmonės bijo parkų net 
dienos metu

Parkų draugija, kuri rūpi
nasi sukurti kiek galint dau
giau parkų aikščių, pabrė
žia, kad valdžia nesugeba 
suteikti saugumo parko lan
kytojams nuo chuliganų, va
gių, užpuolikų, girtuoklių, 
narkotikų vartotojų, v

New Yorko parkai, įskai
tant ir garsųjį Central Park, 
pasidarė tokie pavojingi, 
kad žmonės bijo užeiti į juos 
dienos metu.

Draugija sako, kad dabar-

necticutt valstijoje ir dukte
rį Floridoje.

Jiems gili užuojauta.
{sibrovė klaida

Keleivio Nr. 20 žinioj a- 
pie. Emilijos Višniauskienės 
mirtį įsibrovė klaida. Ji gi
mė Kudžiūnų kaime, Kėdai
nių par.

Dėkoja

Višniauskų šeima dėkoja 
visiems, kurie lankė Emiliją 
Višniauskienę ligos metu, 
dalyvavo jos šermenyse ir 
laidotuvėse, visokiais būdais 
stengėsi ją paguosti, padėti.

Garniškis

MIAMI, FLA.

Klubas pagerbė motinas

Gegužės 12 d. Lietuvių

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA
~ ** 'i ; • '

Lietuvių Išeivija Amerikoje

du kontinentus ir apima an 
samblius Lietuvoje, Vokieti
joje ir JAV — Čiurlionio an
samblio taut. šokių grupei 
vadovavimas, ”Grandinė- 
lės“ taut. šokių giupės stei
gimas ir tt. L. Sagio šventės 
darbuotojų eilėn įsijungimas 
garantuoja šio įvykio pasi
sekimą.

* * »

L. Sagys, Br. Shotas, mu
zikas J. Zdanavičius ir Br. 
Nainys dalyvavo pirmame 
regioniniame tautinių šokių 
grupių atstovų sąskridyje 
Detroite gegužės mėn. 25-

Tautinių Šokių Šventės 
anglų kalba informacinei 
komisijai vadovaus L. Nar- 
butis. šiai komisijai daug 
vertingų žinių ir patarimų 
suteikė mūsų visų žinoma

vintų jo glindų. ! ateity jis nė cento bažnyčiai
Darbotvarkę baigus, neduosiąs. Kleboną tas nu- 

pirmininkas pakvietė visus gąsdino, ir jis vėl juostą už-
kavutės, kurią painiose jo kabino ant žvakidės.

i •1 Generolas be armijos
Malonu mums turėti toki

pirmininką. Į Turime tokį asmenį. Tai
__ . Lietuvos kariuomenės sava-
Krausai vyksta į Europą norjs> vėliau dezertiras, ka- 
Krausai pasiryžę vykti i ro kalėjimo kalinys, o Urug-

Europą, aplankyti ir Lietu- vajuje įvairių draugijų, ku- 
vą, kur jiems leista būti 4 rios neturi narių, pirminin- 
dienas. Iš ten grįš Į Londoną kas. Todėl jį čia ir vadina 
ir susijungs su kitais ekskur- ' generolu be armijos“. 
santaĖ. Kartu ai jais aplan- ■ M. Kra,in,ka,
kys ne vieną Europos sali. į ___________________

Linkime Klausams lai- NAUJAUSIOS KNYGOS
mingos kelionės ir grižti gra- i ______
žiu įspūdžių kupiniems.

L. J. Stasiulis

URUGVAJUS

Gegužės pirmoji

RUDENS LAPAI, Kotrynos 
Grigaitytės eilėraščiai, pre- 

! mijuota knvga, 80 psl., kai- 
- na $2.00.

26 dienomis. Sąskrydžio | J- Daudžvardienė, amerikie- 
tikslas — išlyginti atskirų I čių tarpe žinoma ”Lithua-
šokių grupių galimus Tauti-i nian First Lady“ vardu.___
nių šokių šventės šokamo •
repertuaro skirtumus. Tautinių Šokių Šventės

» * * leidinį redaguoja inž. D.
Tautinių šokių šventės Bielskus. Numatoma leidi- 

programos vadovo L. Sagio nio išleisti apie 3,000-5,000 
pakviesta, moksleivių šokėjų ’ egz. Leidinio administracija 
programos vadove sutiko I rūpinasi LB Cicero apylin

kės valdyba.
*

Jaunimo Centro Studentų 
Tautiniu šokiu sambūris.” r z- ------------y
globojamas kun. dr. J. Ku
biliaus, S.J., ir vadovauja
mas L. Braždienės, rūpinsis 
visais kanadiečių tautinių 
šokių šokėjų reikalais (nak
vynėmis, programa ir tt.). 
Jaunimo Centras (5620 So. 
Claremont Avė.) Tautinių 
Šokių šventės metu ir prieš 
ją pasidarė šventės nervų 
centru, nes čia, be šventės 
būstinės, bus Liet. Stud. S- 
gos Chicagos skyriaus ruo
šiamas jaunimo pobūvis ir 
kitos pramogos.

būti A. Martienė. Ji vado
vauja Marąuette Parko ir K. 
Donelaičio lituanistinių mo
kyklų sambūriams, kuriuose 
šoka apie 300 moksleivių.

* * *
Lietuvių tautinių šokių 

šokėjai Chicagos burmistro 
R. J. Daley pakviesti atlikti 
JAV-bių Nepriklausomybės 
Šventės liepos 4 d. minėjimo 
programą Soldiers Field

AUKOS TAURĖ, Stasio Chicagoje. Burmistras kvie- 
Santvaro 5-ji eilėraščių timą paskelbė, žinodamas.
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta, kaina___$2.50.

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

ąlykų. Juos rengė socialis- PLALK, MANO LAIVELI,
Č fcomunisfcai ir nepartinės Petro Segato eilėraščiai, 

unijos, sutraukdami daug 111 psl., kaina. . . . .$2.00 
darbininkų ir tarnautojų. LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-

Kadangi Urugvajus yra MERIKOJE, St. Michelso- 
demokratinė valstybė, tai no vaizdžiai parašyta šio 
mitinguose kalbėjo kas tik krašto lietuvių istorija,

Ta darbininkų diena čia 
visuomet minima, ji buvo-

pirmasis uždavinys yra žmo-j Piliečių Klubas surengė Mo-, paminėta ir šiemet. Buvo 
mų apsauga parkuose. Į tinos dienos minėjimą, į ku-j mitingų, manifestacijų ir ki-
_______________________________ Į D atsilankė apie 300 asme- tokių tai dienai pritaikytų

į nų. Motinas (jos visos bųyo
Į apdovanotos balta ar riau- 
j dona gėle) vaišino parinkti 
gražūs vyrai, tam tikromis 
uniformomis pasipuošę.

Po vaišių pirm. V. Kraus 
gražiais žodžiais pasveikino
motinas, palinkėdamas joms J ką norėjo. Jokių nesusipra- 
sveikatos ir ištvermės, sumi- j timų su viešosios tvarkos pa

laikytojais tą dieną neįvyko.

Parašė STASYS MICHELSONAS 

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir«apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad
išeivija prasidėjo 17-ame totmetyje, bet pirmutinė jos j į7a g^užės“mėn7o“taip pat 

seniausią A. Aušrienę, kuri

nėjo tas, kurių vardo diena1

kad tuo metu Chicagon ren
kasi Lietuvių Tautinių šokių 
Šventės šokėjai.

banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Ausros” 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 kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva-

kopia į devintąją dešimtį, A. 
i Gatulienę, Blažienę ir kt

Anita Novickaitė-Karns 
sudainavo Ilgiausių metų ir 
kitų dainų. Moterų Klubo 
pirm. J. Nevienė gražiai ‘kal
bėjo apie motiną, jos vargus 
ir džiaugsmus.

Klubo susirinkimas
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis j Lietuvių Piliečių Klubo 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo m^š- susirinkimas buvo gegužės 

13 d. Iš pirm. V. Kraus pra
nešimo buvo matyti, kad 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai Klubas auga, nuo šių metų* * - * . • • J—*  *V --r.-,,,-, T — T-l- * _/ ~ * - AA • *

tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės

aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip afedrado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ii 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiau kietai* apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVISgą# E. Diaadaaj So. Boston 27,

sausio mėn. įstojo 90 narių, 
o per dvejus metus vienas 
pirmininkas suradęs 253 
•naujus narius.

Klubo didelis rėmėjas P. 
Mockus nupirko 200 naujų 
minkštų kėdžių, valstijos vė
liavą, pastatys butą vedėjui, 
padidins baro kambarį ir 
neklausia, kiek tas atsieis. 
Sako, darykit taip, kad Mia
mi lietuviams būtų malonu 
čia atsilankyti, kad jie čia 

o

Tautinių šokių Šventės 
būstinė atidaroma Chicago
je, Jaunimo Centre (5620 
So. Claremont Avė.) birže
lio 1 d. Ten bus gaunamos 
informacijos, bilietai, bus 
atliekami visokie kiti reika
lai, bet susirašinėjimas vyks 
kaip ligšiol šventės sekreto
riaus A. Kareivos adresu: 
7030 So. Rockwell Avė.,
Chicago 29, III.

* * *
Tautinių šokių šventei 

paremti visą birželio 2 d. Bu
čo soderuošiamos gegužinės 
pelną skiria L.A.S. Cicero, 
Dr. Vydūno ir Chicagos I 
skyriaus vadovybės.

____ * * *
njapie kongresą gavęs net \-EPrikLAUSOMĄ LIE- Muz. J. Zdanius Tautinių 

OOpezų. TUVĄ STATANT. Rapole šokių šventei orkestruoja 16
Bet tai nera^Albinas Gu -. gkip^0 atsiminimai, 440 šokiu, 3 himnus ir "Marija,

įaragis. kuns net kelis ns, kaina Marj
straipsnius .(su nuotrau^, MEDŽIAI roma.
^!18 .??iase Lz,u ■ r? ras, parašė Aloyzas Baro- 
Pu”1isE1neP^'esol;-;

organizato.ių piauko AnUnc

kaina ................... S3.00.
Bijo naujo "šventojo“ ANGLŲ KALBOS GRA-
Geras katalikas lietuvių MATIKA, 215 psl., kieti vir-

bažnyčiai nupirko puošnią, į sėliai, kaina........^.....$3.50
brangią žvakidę, ant kurios į VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
buvo užkabinta juosta su šė Kotryn aGrigaitytė, 13 

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

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

Ar taip leistina. ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
Teko patirti, kad kai ku-į zas Liūdžius, 246 pusla-

riems ”už nepaprastus nuo-Į piai, kaina...........$3.00.
pelnus“ rengiant Lietuvių ATSIMINIMAI APIE JUO- 
kongresą Įteiktos piniginės Zą ijūDŽIų, parašė Pet- 
ir kitokios dovanos. \ ienas ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
vietos žurnalistas už straips-j psp kaina............... $1.00

aukotojo vardu ir pavarde.
Kurį laiką jai pakabojus,

davatkos užprotestavo ir pa- , ...................
reikalą vo juosta pašalinti. Keleivio administracijoje: 
Girdi, nereikia naujo švento-. So. Boston 27, Mass. 
jo. Klebonui sutikus tą da- 636 E. Broadway,

* ♦
Bostono Tautinių šokių 

Sambūris, O. Ivaškienės va
dovaujamas, kuris veikia 
jau 26-tus metus, bus bene 
pats didžiausias atskiras 
vienetas Tautinių ŠokiĮ 
Šventėje. Iš Bostono su O 
Ivaškiene atvažiuoja ir mo
kyklinio amžiaus šokėjų gru 
pė.

Antrosios Tautinių Šokii 
Šventės ženklelį suprojekta
vo dail. A. Kurauskas, o jo 
pagaminimu rūpinsis Tech 
nikinė komisija, kurios pa-

LAWRĖNCE, MASS.

Ir me» pagerbėme motina*
Gegužės 11 d. Lietuvių 

Piliečių Klubas surengė grą
žų Motinos dienos minėjimą. 
Jame buvo dainų, gardi va
karienė prie gėlėmis papuoš
tų stalų. Minėjimas visiems 
patiko. Juo rūpinosi N. Pen- 
kienė, A. Stundzaitė, M. 
Strazdienė, A. Stonis, B1. 
Juškienė ir A. A pana vičie
nė.

Nauji klubo šeimininkai
Lietuvių Klubo naujieji 

šeimininkai Algirdas ir Ema 
Dvareckai pradėjo eiti pa
reigas. Jie pakeitė Jokūbą ir 
Leną Šupetrius.

Mirė J. Kibildienė .
Mirė Julija Urbanaitė-Ki- 

bildienė, gimusi 1892 m., i 
šį kraštą atvykusi 13-kos me
tų amžiaus būdama. Ji pri
klausė Šv. Onos Dr-jai, Lie
tuvių Moterų Piliečių Klu
bui, Lietuvių Tautinei para
pijai ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriui. Palaidota 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Liko liūdintys du sūnūs Tho
mas ir George ir sesuo A. Ja- 
nes.

M. Stonie

Lauk, šuneli, kol pastips ku
melė.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON £961 ‘VZ sązngap ‘zz JN-

Iš pavergtos Lietuvos i Jis net Šv. Petrą skundė
; Kur nėra pilietinių laisvių ar virę katile, ar žiūrėję Jal- 

(o jų nėra visose diktatūro-. toj susuktų filmų, jie žaidė
Į se), ten aukso dienos įvai-1 koitomis, net rengė dainų 
! riems skundėjams. Tokios; ir šokių vakarus, pavadintus 
i dienos yra ir Sovietų Sąjun-; „dangus pragare“.
1 goje. Bet dėl to nukenčia ir' D

komunistai, todėl ir jų tarpe

savo tėvą, kuiis JAV sun
kiai dirbąs ir labai vargstąs. Į 

Aš gerai pažįstu Drąsučio 
Šovos tėvą Antaną, dažnai 
jį sutinku, nes jis gyvena' 
New Britain, Conn., ir da
lyvauja vietos lietuvių visuo-' 
meniniame gyvenime. Su juo 
susitinku ir Amerikos Lietu- 

į vių Taiybos skyriaus posė-

Lietuvoj būsianti leidžiama 
tik 3 tomų enciklopedija

(E) Iš Vilniaus radijo pa- (E) Dar š. m. kovo mėn. 
skelbto pasikalbėjimo apie vilniečius buvo giliai sujau-
partijos ir Jlin. Tarybos nu- dinęs toks įvykis. j džiuose/ kuliuose jr man ten.
tarimu numatytą leisti Ue- Vnniaus universiteto do-: 
tu viską tarybinę enciklope- cento Petro Petrylos sūnus)

Vilniečiu* jaudinę 
kriminaliniai nusikaltimai

diją“ paaiškėjo, kad jos vyr. 
redaktorius — prof. J. Ma-

ka būti.
Privačiuose pasikalbę j i 

muose nesu girdėjęs, kad 
Antanas šova skųstųsi sa-j 
vo sunkiu darbu. Priešingai, i 
jis esąs patenkintas ir gyve-! 
na nė kiek neblogiau, kaip ir ’

Riniantas, 24 m. amž., vienų 
namų rūsy nužudęs šešerių 

tūlis, kad būsią tik trys to-j metų mergaitę Jūratę Blag- 
mai, kiekvieno tomo apim-' nytę. Rimanto Petrylos, dir- 
tis — 45 sp. lankai, ji bū-! busio skaičiavimo mašinų 
sianti pradėta leisti dar šiais! gamykloje ir ėjiuio mokslą
metais, užbaigta 1966 m. j Politechnikos instituto filia-’kiti darbininkai. Jis gyvena; 
Kokio pobūdžio būsianti to- Ie, nusikaltimas buvęs išaiš- 
ji „enciklopedija“, ryškiai
pavaizduoja informacija: to 
leidinio uždavinys būsiąs
„marksistiškai nušviesti“ so- 
vietinamos Lietuvos istoriją, 
revoliucinio judėjimo istori- suprantamas, aplinkybes: 
ją, lietuvių kalbos, mokslo; žinoję jo tėvai, o motina, 
ir kt. vystymąsi, nušviesti1 mokytoja, ;U sūnumi susita- 
„liaudies kovą už tarybinę1 rusi, kad jis... nusižudys.

laisvame krašte, nėra pririš- 
kintas tik vėliau. Nusikaltę- tas prie darbovietės, jis už- 
lis nusižudė, pei’sipiovęs- a- dirba kelis kaltus daugiau,! 
biejų rankų venas. Vėliau negu tokį pat darbą dirban- 
prokuratūra iškėlė tokias,’tieji Lietuvoje, nes jis gauna 
eiliniam gyventojui sunkiai tikriausiai apie $80 per sa-Į

vaitę, o Lietuvoj tokie dar-Į 
bininkai tegauna 35 rubliu;! 
per mėnesį. O ir pragyveni- ’ 
mas ten daug brangesnis.

AR PAVYKS

Prie Eyre ežero kranto, Pietų Australijoje, mechanikai 
baigia paruošti Donald Campbell lenktynių automobi
lį "Bluebird“, kuriuo jis tikisi nuvažiuoti per valandą 
daugiau kaip 394.2 mylių (toks yra paskutinis John 
Cobb rekordas).

yra keliančių balsą prieš 
j tuos skundėjus. Jų satyros 
| žurnale Krokodil karikatū- 
į rininkas Ganf 5 paveikslais 
J pavaizdavo šitokią istoriją, 
Į stipriai pašiepiančią skundė
ju: ii- šmeižėjus.

Mirė didelis skundėjas ir
šmeižėjas ir nukeliavo į dan

I gų, bet už gėdingas nuode- nūs.
mes jis buvo ištremtas į pra
garą smalos katile kaitintis.

Pagaliau velniai surado 
išeitį. Aprūpinę skundėją 
geromis rekomendacijomis, 
jie nusiuntė jį į dangų

Ai- jūs manote, kad skun
dėjas ten nurimo, nustojo 
melagingus skundus rašęs? 
Visiškai ne. Jis tuoj sugalvo
jo skundą prieš dangaus val
dytoją, apkaltindamas jį, 
kad jam davęs senus spar-

Mes nenorime išgąsdinti 
skundėjo buvusių kaimynų,

Bet jis, užuot smalos katile j bencįra(jarbių ir giminių, bet 
degęs n- atgailavęs, tuoj pa- nenorime nutylėti plintančio
rašė šmeižiantį skundą prieš 
krosniakurį, kad šis parduo- gando, kad šventieji kanki

niai padavę prašymą skun

valdžią“, įvertinti laimėji
mus bei dar apibūdinti 
miestus, kaimus ir... papasa
koti, kaip jie pasikeitę ko
munistinio režimo metais, 
dar būsiąs duotas ir periodi
kos Lietuvoje ir lietuvių kal
ba užsienyje leidžiamos į- 
vertinimas. O kai bus apra- 
šomos gy venvietės, tai pir
moje eilėje teksią vaizduo
ti revoliucinio judėjimo įvy
kiai. Kaip matyti, tai dau
giau komunistinės propa
gandos leidinys, bet ne en
ciklopedija.

Pradžioje jaunasis Rimantas 
bandęs žudytis elektros sro
ve, bet tai nepavyko, vėliau 
jis išgėrė motinos nupirktos 
degtinės puslitri ir jam pa
prašius, netekus sąmonės, 
motina sūnui perplovusi ran
kų venas. Tardyme Petrylie- 
nė prisipažino nužudžiusi 
sūnų, patraukta baudžiamo
jon atsakomybėn, o tėvas 
buvo atleistas iš univeisite- 
to.

šiurpaus Įvykio galas i- 
vyko š. m. gegužės mėn. 
Lietuvos Aukšč. teisme. Pa

A. Šova turi įsigijęs namą 
ir jam nereikia niekam aiš-Į 
kintis, kokiomis lėšomis jį! 
įsigijo.

Pranas Naunčikas

LIETUVOS MIESTAI Knyga apie Rusijos vergiją

du kurą ir vandeniu atskie- &ūniiųjų
dziąs smalą. Savo skundą; j į]: ž 
jis Uip pavadino: „Belzebu- ^^zinu 1 zemę*
be! Kame tu esi?“

, Trijų velnių komisija 
švaistė skundą ir nutarė: vi-' 
sa tai yra melas ir šmeižtas. į 
Velniai tūkstančius metų bu
vo dori. Tokio doro velnio

I LAISVĖS TROŠKIMAS 
NEMARUS

O JA\ jau išėjo Lietu\ ių į gaj “Tiesą“, motina Petry- 
to- iienė buvo kaltinama sūnaus 

nužudymu, o tėvas, kad apie 
nusikaltimą nepranešęs val
džios organams. Abu kalti-

Enciklopedijos 28-Usis 
mas!

Prisiminta tik sovietinė 
„pergalės diena“

/F t O <4 Ss/rvipli-
joje ir Lietuvoje plačiai mi 
nint 18-
metines, mr, nuo.p,.endi B Peu-yiienė
nejtmuose tebuvo garbinami į nutdsta trejiems mį 
sovietiniai kanai, jų žygiai, kaUti p p , _

Lietuva buvo žemės ūkio 
krašus, dauguma gyventojų 
gyveno kaimuose, didelių 
miestų nebuvo.

Pagal 1897 m. gyventojų 
surašymą miestuose tegy
venta 13‘ <. Vilniuje tada 
gyventojų būta apie 148,000, 
Kaune—68,000, Šiauliuos— 
14,000 ir tt.

Sparčiau augti miestai 
pradėjo Nepriklausomosios 
Lietuvos laikais. 1923 metų

namieji prisipažino kalti, gyventojų surašymo duome- 
juos gynė advokatai A. Ja- 
kubėnas ir B. Širvinskas. Pa8-sias karo pabaigos ga, gegužės 9 d. paskelbt, 

s, straipsniuose ir mi-| „nd; R

nuopelnai „išvaduojant“ to 
išlaisvinimo visai nenorėju
sias tautas. Tą dieną Vilniuj 
paitijos įsakymu pagerbtas 
Vilniaus „išvaduotojas“ ge
nerolas Černiachovskis. Bu
vo rengiamos iškilmės, orga
nizuoti paminėjimai, vaini
kų dėjimas karių kapinėse 
ir kituose Lietuvos miestuo
se.
Geriausias vargonininkas

(L) Leopoldas Digrys 
šiuo metu laikomas vienu 
geriausių vargonininkų ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Sovietų Eąjungoje. Ligšiol 
L. Digrys koncertavo Taline, 
Rygoje, Gorkyje, Maskvoje, 
Taškente ir kitur, o Vilniuje Į 
jo pirmasis konceitas įvykęs 
tik šių metų gegužės mėn., 
ne;... vis nebuvo baigtas Vil
niaus konservatorijos vargo
nų remontas. Digrys atlikęs 
Bacho, Haendelio, Vivaldi 
ir kt. kūrinius.

Kiek išeina laikraščių
Pagal „Tiesą“ dabar pa

vergtoje Lietuvoje leidžia
ma 92 pavadinimų laikraš
čiai ir žurnalai, ir jų bendras 
tiražas siekiąs 1,833,000 egz. 
1950 m. periodinės spaudos' 
tiražas siekęs 597,000 egz.
Praėjusią žiemą nukentėjo 

gulbės
(E) Vilniaus radijas ge

gužės 11d. skelbė: į miškus, 
giraites jau susirinko beveik 
visi Lietuvoje gyvenantieji

tams pataisos darbų.

Kuriam tikslui rengiama 
Dainų šventė

1965 m. Lietuvoje ren 
giama dainų šventė, pa
sak Liaudies meno rūmų di- 
rekt. S. Sverdiolą, burianti 
padėka partijai ir vyriausy

bei už begalinį į-ūpestį Lie
tuvos gerove ir kultūra. Ge
gužės 11d. Kaune prasidėjo 
vad. respublikinė meno sa
viveiklos apžiūra su specia
liai pritaikintu šūkiu „Į dar- 
ją su daina“. Numatyta at
rinkti iš penkių tūkstančių

Gegužės Pirmoji — Dar
bo žmonių ir tautų solidaru- 

, , . mo šventė. Kiek vilčių ir lū-
neange ų tarpe nesui ase kesčių puoselėjo Lietuvos
v-o * v U? 6 -U,°J p?r.ąse darbo žmonės per dešimtme-
kitą skundą: Visi komisijos švęsdami šią dieną, 

-i krosmakuno g,. Uisvė, lygybė j, tautos ne-
J. Vlk*

Nauja knyga yra tas pat, vykias. Toje knygoje 
kas
į namus.
svečio atėjimą jau žinai, kas riose Rusijos imperijos vie- ___  ___________
tave aplankys. Geriau, kai tose tos vergų stovyklos vei-. komisija, šį kaitą jau šešių Balinis S VladasS’ Sirutavi 
prieš knygos .^™kim«, kįpirj^k1J^v^mavergU’ «us, Jonas Vilkaitis, Joną

Šiurpas suima, kai skaitai,

nuo-i nanai
ir nepažįstamas svečias dugniai aprašyta vergą! sto-, minės, jie priėmė kyšius, jie, priįial^.bė buv0 jų šū.
!"us: H.?uk“u: : V1S> S‘rt1uokliavo- . . kis. Geriausi liaudies sūnūs:

paskirta nauja Steponas Kaily s, Kipras

jau žinai, kas pirktina.
Tai keletas pastabų apie _

naujai pasirodžiusią Kipro kokias kančias turi iškentė-

Jonas
Glemža, Antanas Purenąs, 
Antanas Žvironas ir šimtai 
kitų visas savo jėgas ii- iš- 

šiems kil-
, . . . . niems tikslams siekti ir lie-kirto kuro, užuot J! panau-|tuvių ,jaudies gerovei ke,ti

komisija jį atmetė. Bet skun
dėjas nenurimo. Jis visą ko
misiją vadino sukčiais. Jos

Bielinio parašytą knygą Te- ti tų vergų stovyklų gyyen-, nariai statą namus iš peklos minti 
roro ir vergijos imperija So- ! tojai, iki jų jėgos galutinai į smalos katilams kaitinti I P J 
vietų Rusija. . išsenka ir kol poilsi sui an-

.. ! da tik žemėje.. Bet ir čia jų 
nys rovrv, sau miestuose jau į . Daug mes=esame gu ėję; javGRamc dar ne visada pa
gyventa 15' >, Kaune jau bū-jir skait€ ąP1^ Sovlelijos gy- Vyksta ramįaį ištūnoti. Esa- 
ta 92,000, Šiauliuos—21,000; yenimo niekšybes, ziauiybes ma atitikimų, kad jau pa

— —------- 1/X3A___nau jau;

ir tiesiog žmonių naikinimą ,aidotj naujai’atkasami> kbj f ~ „e 
su pačios vynausybes zima Wr pe|keliami ar čia pat gj.l ka,aįoe skuPndį’ 

Pagal 1939 m. gyventojui 31 jos tiesioginiu pav ec imu dau ^kasami.
ui ašymą miestuose gyventa! Bet lietuvių kalba iki šiol į Vergams tvarkyti, jiems

ii- Panevėžy—19,000 gy ven
tojų.

23G - Vilnius paaugo iki 
209,000, Kaunas—154,000, 
Šiauliai—31,000, Panevėžys 
—26,000, Marijampolė— 
16,000, Tauragė—10,000, 
Alytus—9,000, Ukmergė— 
12,000 ir tt.

Jau susovietintoj Lietuvoj 
vykdyto 1959 m. gyventojų

1 nebuvo tokios knygos, kur sau(jVrĮį, kankinti suimtuo- 
būtų aprašyta, kodėl ir ko- giug {ardant Sovietų Sąjun-

dotų nusidėjėliams kepinti.
Ro im noo o i«z»«nroli SoVICtŲ im 1HllZTYlHšIV, jrc aiviiongcivi v. - -
Gabrieliaus agentai. ’Tš-i ciau sukliudė taikingos ir 
kvoskite tuos sukčius, nesi darbščios lietuvių tautos žy- 

reį.i gj j gerovę ir pažangą. Su- 
Į naikino lietuvių liaudies sie
kimus būti lygiateisiu tarp-

skundėjas 
Visam pragare kilo triukš

mas. Buvo paskirtos net 6 
komisijos, kuriose dalyvavo

tautinės bendruomenės na
riu. Įstūmė Lietuvos darbo

78 velniai, o visi kiti velniai i neviltį ir skurdą,
buvo užimti, sekdami komi-l Tad tokioje niūrioje aplin- 

u.-.j.. __ ! koie tūkstančiai miisn tan
kiomis priemonėmis Sovietų goj yra įsteigti net „mokslo______
Sąjungoje buvo įgj’yendin- įnstitutai“, kur apmokoma sijos narius. Tuo būdu tikra-' k°je tūkstančiai mūsų tau
ta vergija ir kad Sovietų Są-; budelio amato. Budeliai pa-; sįs pragaro darbas buvo ap-' ^e^T šiais metais turėjo žy- 

nsi" v«iriinti irnnn mAphanikais. i giuoti gatvėmis, vergiškai
visiškai

jungos valdžia negali apsi- vadinti kūno mechanikais, j leistas.
eiti be teroro, žmonių kanki- Tokio amato jie pamokomi Nusidėjėliai_____nimo; kodėl Sovietų Sąjun- anuose institutuose, kaip 
ga didžiuliu šuoliu šoko at- reikia žmogų ilgiau kankin- 

surašymo duomenys rodo, gal į viduramžius ir vykdo- ti, kad jis staiga nenumirtų 
miestuose gyvenant 39ri gy-Į momis žiaurybėmis Jau a" neprisipažinęs kaltu, 
ventojų. ” ’ *

Atskii-ų miestų gyventojų 
skaičius tada buvo toks: 
Vilniuje—236,000, Kaune— 
214,000, Klaipėdoje—90,

dalyvių stipriausius menoj 000, Šiauliuose—60,000, Pa
gavi veiklos kolektyvus. Toje nevėžy—47,000 ir tt. 
apžiūroje varžėsi ne tik cho-! Šiandien tas skaičius, aiš- 
! ai, bet ir dainų ir šokių ko-
lektyvai, insti-umenUliniai, 
pučiamieji ir estradiniai or- 

esti ai, kaimo kapelos ir kt. 
igirta, kad toji atranka 

reiškianti ne tik repeticiją 
būsimai dainų šventei, bet 
cai ir... dovana į birželio 18 
d. nukeltam partijos CK ple
numui Maskvoje.

?a

iš
tvirko. Užuot kepę krosny

save kad visa, kas ten parašyta,
nuos niūriuosius viduram- neapkaltinęs pagal tardyto-] būtų dokumentuotai pagrįs 
žius pralenkia. Visa Ui mi- j0 noms, jo išgalvotą nusi-' ta. Jis nurodo šaltinius, ku- 
nėtoj knygoj rasime. kalsUmą darbą. 1 rie nekelia jokios abejonės.

Kipras Bielinis kruopš- Net tikėti nesinori, kad; Knygą išleido Us pat Lie- 
čiai surinko žinias apie ver- šiame amžiuje, kada mokslo tuvių Socialdemokratų S-gos 
gijos Sovietų Sąjungoje įgy- išradimai tokie gausūs, kada Literatūros Fondas, kuris iš- 
vendinimą, raudonosios bau- tiek daug ir plačiai kalbama j 1-iJ- -- TT ™ - -

ku, yra dar padidėjęs. 
Žinoma, dabar didelį

miestų gyventojų procentą 
sudaro okupantai rusai, tad 
lietuviui iš to maža džiaugs
mo.

NAUJAS „DARBININKŲ 
BALSAS“

leido ir H. Tautvaišienės 
džiavos įvedimą. Jis nurodo apie demokratiją, apie žmo- "Tautų kapinynas Sibiro 
ir dokumentuotai pagrin- niškumą, gali tokie dalykai tundroje“, St. Kairio „Lie- 
džia, kas paskatino ir pa- dėtis. > tuva budo“, K. Bielinio
skatina imtis teroro priemo- Kipras Bielinis į tą savo „Dienojant“ ir ”1905-ji me
nių, įsteigti vergų darbo sto- kūrinį įdėjo daug darbo, tai“.
__________________________________________________ J Knygos kaina $2.50.

giuoti gatvėmis, 
kelti kumštis prieš tribūnas, 
apkabinėtas transparantais 
bei melagingais šūkiais.

„Socialistinė respublika“, 
kur socializmo nė su žvake 
negali rasti; kur darbo žmo
gus be kyšio negali darbo 
gauti; kur komunistas kol
chozo pirmininkas ima sau 
algos 22 kartus daugiau, ne
gu mokama geriausiam kol
chozo darbininkui; kur skel
biamos žinios, kuriose, pa
gal pačių komunistų tvirti
nimus, tėra tik 5 nuošimčiai 
tiesos; kur už menkus nusi- 

■ kaitimus yra įvesta mirties 
Į bausmė, kai visas kultūrin-

Reikia laukti, kad 
„Teroro ir vergijos imperi
ja Sovietų Rusija“ bus ne- 
tiukus išpirkta, kaip buvo 
išpirktos H. Tautvaišienės 
„Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje“ knygos.

ir ! gas pasaulis jau tokią baus
mę yra panaikinęs; kur tik 
tokių žiaurių bausmių dėka 
išsilaiko „demokratiškiau
sia“ santvarka.

Su tokiomis mintimis ko
lonos pražygiavo ir išsiskirs
tė. Žmonų širdyse tačiau li
ko neapykantos jausmas, ne
abejingumas vergijai ir so
vietiniam imperializmui. 
Tas jausmas kasdien vis pla
čiau plinta per sovietų impe
rijų ir jos pavergtuosius 
kraštus. Atsiranda šviesuo
lių, kurie, nebodami pavojų, 
pradeda kelti laisvąją mintį 
literatūroje ir mene. Nors 
tuo tarpu tuos bandymus 
žiauri reakcija užgniaužia, 
bet jie lieka vistiek vilties 

} žiburėliais, kurie rodo, kad 
laisvės troškimas žmonijoje 

yra nemarus.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Išėjo šių metų trečiasis Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
Darbininkų Balso“ nume- ’i viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais

--------- I ris. Jį leidžia Lietuvių Pro- J viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Su pokarinių ateivių ban- fesmių Sąjungų grupė egzi- Perkant abį dalis kaina tik....................................... $6.50

ga į JAV atvažiavo ir Drą-1 leje. Kama metams tik $1.

SŪNUS PALAIDŪNAS

sutis Šova, jaunas, bet keis-} Adresas: I Ladbroke Gdns, 
tas vyras. Jis čia pabuvęs} London. W II, Gr. Britain. 
eilę metų, neseniai sugrįžo’ „Darbininkų Balsas“ ver- 
į Lietuvą laisva valia, o ne}tas visy dėmesio, 
pabėgo, kaip Laisvė porina,
nes niekas jo čia nepersekio
jo ir jis galėjo čia ramiai ir 
gerai gyventi. Bet tai jo

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-sparnuociai. Tačiau pripa- j „biznis“, ir nebūtų reikalo 
žinta, kad praėjusioji šalta | jį prisiminti, jeigu jis nebū- igienės Lietuvos istorijos ke- 
žiema labai nuskriaudė gul-! tų visokių niekų prirašęs lis egzempliorius. Tai dr
bes. Jų tegrižo tik ketvirta-) Lietuvos spaudoje, kuriuos 
dalis. Dabar iš gamtos mėgė-; pakartojo ir JAV maskol- 
jų prašoma dar labiau su- bernių leidžiamieji laikraš- 
stiprinti Lietuvoje gyvenan- čiai.
čių gulbių apsaugą. Jis, be ko kita, prisiminė dolerių.

ižiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

į Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt

Cicagietės Įspūdžiai komuni*tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiau* bulė* kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ........................................................ $2.00

ną
kad

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova- 
savo pažįstamam ar 
geriausia dovana bus

draugui, tai atsiminkite, 
šios knygos:

Stasio Micheisono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje,” 
kaina minkšta* vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
j jant”, kaina $6.00.
| Kipro Bielinio “Penktieji 

kaina $6.00. „Darbininkų Balsas“
I



keleivis, soboston Puslapis penktasNr 22, Gegužės 29, 1963

Kokia būtų jo galia? Ir kas 
Į jo klausytų? Amerikos lie
tuviai tik ant juoko save pa- 

I statytų, tokį karalių rinkda
mi.

— Maiki
nės juokia i. Kapsuko

Teisybė bado akis
Kad taip yra, gražų pa- Dvasiškai vyriausybei 

aiki, ne iš visko žmo- vyzdį duoda neseniai kilęs taip žavėtojų neužkenėiant 
kia. i. Kapsuko škulė ginčas tarp dviejų, beveik ir novyti liepiant“, sako Va- 

Vilniuje pripažino brookly- vienpavardžių žurnalistų,— lančius, "šiaip jau žmonės, 
niškį Bimbą daktaru. Nu, iš' kun. dr. J. Prunskio ir Juo- be karalystės vyriausybės ši
tokio (^aktaro tikrai reikėtų zo Pronskaus. i nios, paskirdavo keturis sū-

. juoktis, o vis dėlto svietas, j. Pronckus Naujienose džias, kurie mažne visados 
i nekvatoja. Vienas kitas nu-: 103-105) išspausdino tokiu būdu žudė apskųstuo-
sišypso, ir dac oi. Būna ant dokumentuotą straipsnį "ln- sius... jei kas, pakišęs sū- 
svieto dar juokingesnių dzi- kvizicija“. Į jį Drauge atsi- džioms liežuvį, suiašydavo 
vuliongų, ale vistiek niekas iįepė kun. J. Prunskis. Jis ra- apie burtininką ant rašto ir 
nesjuokia, ba nevalia. Tu tai senas dalykas, kuri tą .-avo apskundimą dar pa
skaitai gazietas, tai gal at- reikia pamiršti, tai esanti siega patvirtindavo, tuokart 
simeni, kas pernai vasarą „kova su lavonu“. Pats nie- sūdžios apskųstąjį žmogų, į 
atsitiko Kenedžių dvare, ne- ko rimto nesumanydamas J. kalini Įstūmę, klausinėjo, ar 
toli nuo Vašinkto. į pron«kui atsikiisti, jis pasi- tiklai moka žavėti. Išpaži-

— O kas gi tenai atsitiko? slepia už Juozo Jakšto ir nusius savo kaltybę sūdžios,
— Nu, Kenedžių leidėms prof. Juliaus Gravroko nu- įlankas, mete ! vande-

į nusibodo baliai puošniuose garų. O šie "išaiškino ,kad • .jĮlĮ?
į paloeiuose, tai pašaukė savo dėl inkvizicijos kalta ne baž- I ■ e y . . ’
ekspertus ir pasakė: sugal- nyčia, tet jasa^Uškųi fXk<Ltmls pl'auk'-
vokite mums ką nors pras- valdžia n vienas Kitas baz- 4. \ , F.

; matnesnio. O ekspertai, ži- nyčios dignitorius. Taip in- 
nai, ant to ir yra, kad galėtų kviziciją yra pateisinę ne

ti, nors truputį plūduriavo, 
skaitė ji kaltu. Skęstantis 
žmogus kiekvienas kaip į-vitką sugalvoti. Ir sugal vo- tik tie du minėti asmenys, i ,.j , • , • •

jo, kad balių reikia surengi Tokių yra buvę b tebė.a ir nenoHm rfmstk tod^d™g 
ne Baltuosiuose Rūmuose, a- daugiau, bet tai žmones, ku- , , fe „ . •le Kenedžių dvare, kur yra rtejedrpta nemaloniai tei-
didelis prūdas, angelckai— sybei į akis paziui eti n todėl . u 
svimink pūl. Nutarė, kad istorijos faktus jravaizduoja - vandens žm0.
viršum to prūdo reikia su- ne tokius, kokie jie buvo, bet klausė ar

, bildinti aukštų platformų, tokius, kokius jie non maty- » oka žavė(i Besiginanti;ms
— Tegul bus pagarbintas, — Na, jau tu, Maiki, čia pastatyti ant jos stalą su kė- i. • užrišdavo akis, supančioda-

Maiki! ! pasakei nei šį, nei tą. Kada y^m, pridėti visokių gerybių Inkvizicijos priminimas vo geležiniais pančiais ko-
— Gal bažnyčioj buvai,1 gi tu matei prezidentą su ir šauniai pabaliavoti. Susi- ngra ”kova su lavonu“, nes jas, rankas užpakaly su vir-

kad vėl pradedi su "pagar-; dviem galvom? Juk ameri- sc.^ _ej anot kun. Hans Kung, Tue- vėmis ir įmesdavo į aukštą

A.C.N.S.

KAIP GIMSTA 
ĮSTATYMAI

Kapų puošimo diena
Miestų ir miestelių aikštė- ta, kad žmonės vienas kito 

se, kapuose ir kt. per visą nepažinojo.“ 
kraštą gegužės 30 d. ameri-; Šitie žodžiai gali būti pri- 
kiečiai pagerbs žuvusiuo-, taikyti dabar pasaulio žmo- 
sius karuose, o taip pat pa- nėms, kurie "nepažįsta vie- 
puoš ir kitų mirusiųjų kapus.! nas kito“ tiek, kad už- 
Tai bus 96-ji Žuvusiųjų ka-'gniaužtų baimę, Įtarinėjimus 
ruošė prisiminimo diena. Iš- ir karo grėsmę, kuri kyla iš 
kilmingai ta diena bus atžy- j vienas kito nesupratimo, 
mėta ir užsieny, kur yra žu- Į
vusių amerikiečių karių.

Amerikiečių karių kapinė-1 
te Anglijoje, Prancūzijoje,
Belgijoje, Olandijoje, Liuk-
senbuige, Italijoje, siaurės, Ne vfej žį imsta
Atrikoje, k l ipinu salose, jstatymai kurieIns piliečiai 
Meksikoje draugai užsie
niečiai atiduos pagarbą A- turi paklusti, 
merikos kariams. Korėjoje, Daugumą Įstatymų suma- 
kur 24,000 amerikiečių pra-1 nymų—bilių pasiūlo kuris 
rado savo gyvybes, 1 autinė- ’ nol'S atstovas ar senatorius, 
te Pusano kapinėse bus at- • bet jų idėja paprastai gims- 
laikytos pamaldos. Į ta kurioj nors piivatinėj oi-

Specialios iškilmės vyksi ganizacijoj ar asmeny, ar 
apie 100-te tautinių kapinių I Baltuosiuose rūmuose, kurie 
visoje JAV, karo laivyno ka- • turi didelį skaičių asmenų 

ir kitose pavienėse! biliams paruošti.pmece
kariuomenės ir karo laivyno1 
laidojimo vietovėse. Visur, 
kur tik yra Amerikos kariuo
menės postas ar karo laivas,

Atstovų rūmuose gimsta 
dauguma Įstatymų. Ten bi
liaus sumanytojas jį Įdeda 
Į tam tikrą dėžutę, kuri va-

bus pusiau iškeltos vėliavos dinari »Ue hopper“. Senate 
ir 21 saliutas iššautas. Gė-! tokios dėžės nėra, todėl bi- 
lės bus nuleistos į vandenį i Įįus padedamas ant sekreto- 
vandenynuose žuvusiems pa- rįaus stalo.
gerbti. I

, ------- _ ----- ------ --------------O7 -7-  .......... t---------- t —-—« Žuvusiųjų karių prisimini-' Įneštas bilius peiduoda-
i kanckos gazietos kasdien bavom dresem, su deiman- hjngeno Univ. teologijos bosą. Dienoj, kurioj iš boso mo diena, arba Dekoracijos r?as įtinkamam komitetui.

. - - ................... -- - - - - 1 J Atstovų įūmuose yra 20, o
vadinama, prasidėjo po ei- senat* \6 k.°“itet* Kiekvie-
eilinio karo; kai Pietų mote- nas « ‘u‘? ?k,'«. sntĮ-
-va Viplfckm-nro n- fniiimhnc i P^z., švietimo, užsienio i ei

bintais ? ; b*—2 Į. ~——— ------- ------ o e - ~ t —- — j, , ...vs va.v..u*, <aa azo v n vi u v 1J ve
— Ne, Maiki, aš buvau deda jo pikčerius. Dažnai tais’ su raitytam jjaruKom, profesoriaus, popiežiaus Jo- išimdavo, pradėdavo kan-į diena, kaip ji dažnai yra 

ant Ščeslyvos Smerties Su- po kelis pikčerius ant to pa- gorėtais susu erzusios, o no XXIII paskirto Antrojo kinti. Taip darydavo per tris vadinama m-asid^in nn /»i- 
saidės kvartalno mitingo.' ties puslapio. Vienas su pa- dzentelmonai su uodeguo- Vatikano konsiliumo eksper-, dienas. Toms praslinkus, jei
Buvo svarbus susiraukimas, kelta ranka, kitas su atkištu tais frakais, su krakmolytom tu, "ir šiandien inkvizicija • žmogus, netekęs kantrybės,

— Gal norėjai pasakyti: pirštu, dar kitas su ranka ki- krūtinėm, su baltom naktai- jr nelaisvės dvasia nėra mi-; pasisakydavo kaltu, tuoj gy-
svarbus susirinkimas, ar ne? šenėje. O jeigu abidvi ran- zom — ir pasidėjo šurum- rusi“. i vą degino. Nekaltą patekę

— Žemaitiškai pasakius, kos kišenėse, tai jau toks būrum. Muzikai grojant, vi-. j pronskus savo straips-; Į nagus baisių sūdžių baigė
Maiki, buvo skodas. pikčeris parodytas iš prie- šitaip Įsilinksmino, kad vie-; ny davė Įdomią ištrauką iš! savo amžių ant laužo žmo-

— O kodėl jis svarbus? ' šakio, iš dešinės ir iš kairės, nas aukštas džentelmonas žemaičių vyskupo Motiejaus; rėš, balsu skelbianti savo
— Nutarėm, kad mums Ar prezidentas lipa Į raple- nuvilto su visa kėde nuo Valančiaus "Žemaičių Vys-! nekaltybę. Tuo būdu žuvo

reikalingas karalius, Maiki. ną, ar nusileidžia iš jo, vis- platformos į prūdą. Prade-j kupystės“. Ją gerai perskai-' liepsnose daugybė visai ne- 
Lietuvoj tokio nebuvo, tai kasi ir viskas parodyta ga- Jo -iti vienas kitą stum- a{šku> kas uuv0 {ik. kaltų žmonių, o minios žmo-

niu

rys Vicksburge ir Columbus, i , ,
Mfesfeippi valstybėj, Char-I ka'«’ v‘esųjų darbų u tt. 
lestone ir Pietų Karolinoje! Kom‘t<;Us stud.juoja bi- 
papuošė Unijos ir Konfede-1 h9’. lsklaus0 agentus 
racijos kapus, šiauriečiai! lr P'?as J°.Pn«>»™b 
pasekė tuo pačiu šiltu mos-] .*?. a yiesu.-, apklausi- 
tu, ir nuo to laiko visame I ne?.lmus-.lel komlteUs 
krašte Amerikos karių ka-. P'1*™’ JK ““ I>atCnka 1 
nai hnvn m-aanivnntai mm. 'U posėdi.

Kiekvienas gimdymas ne-
nai huvo organizuotai nuo-X ---o------------ x-----

tik ką i šiami pinnosiomis vasaros 
bet gėlėmis.

ba jau matom, kad nei Vii- — Bet jis tun daug sam- Ku. Kiti gal nebūtų ir išsi-. dvosjškis. Štai ta ištrauka: i pasaulio neprieteliai. Šaukė 
kas, nei Taryba, nei Bend- dytų galvų, tėve. Kiekvie- kapnoję is vandens, jei su- 
ruomenė jos neišlaisvins.' nam reikalui jis turi atskirą bėgę Kenedžių vačmonai 
Mū ų paslai važinėjosi į Va- štabą ekspertų. Vieno štabo nebūtų juos išvilkę Į krantą.
šinktoną, kaip Lietuvos mai- galvos duoda jam informa- Čia, Maiki, tai tikrai buvo ,
dininkai Į Šiluvos atlaidus ciju ir patarimų Pietų Ame- iš ko juoktis. Ale nespėjo metais išleido įsakymą ku-;
išganvmo ieškodami, ale rikos reikalais. Kitų štabų korespondentai šitą komedi- i name, be kitko d vaiskių n .
niekas iš tų kelionių neišėjo. • galvos seka Europos, Azijos J4 aprašyti, kaip iš Vašink-. dzekonų kapitulos nutarimu
Rašinėjom ir visokias rezo-. ir Afrikos įvykius. Dar kito tono buvo duotas ukazas:! hepe melstis uz karalių. iai-
liucijas Vašinktono kongres- štabo galvos rūpinas jo pres- Molčat! Everybady šarap!. kyti misiąs uz paties v \sku- 
monams, kad užtartų už Lie- tižo kėlimu, parašo jam kai- Nu, ir raidavei visos gazie-1 po sveikatą ir pagal popie- 
tuvą, ale ir tos nieko nema- bas, kurias jis sako per tele- tos užsičiaupė. Taigi matai, žįaut Grigaliaus XV 1623 
čijo. Dabar jau kai kurios viziją, ir duoda patarimų, Maiki, kad pasitaiko tikrai m išduotą raštą "novyti bur- 
mūsų gazietos sako, kad tos kaip elgtis vidaus politiko- juokingų komedijų, o vis tininkų* ir raganas“. Sekan- 
rezoliucijos buvo tik neiš- je, pavyzdžiui, juodveidžių dėlto žmonės nesijuokia. • • i •
manelių bloznų darbas, ba riaušėm, darbininkų strei- Užsičiaupė kaip kelmai net ciame dzekonų susirinkime
kongresmonai sukišdavo jas kuose ir taip toliau. Štai, tė- ir respublikonai, kurie visa- nu , užguli umgams e v...
į savo stalčius, o kai išva- ve, kodėl aš sakau, kad pre- Vašinktono vysteupo žinios s ai v 1 J-j ji gauna tris savaites apmo-
žiuodavo ant vikešino, tai zidentas turi ne vieną galvą Kenedžių šaipytis. Taigi gal z°rius n ginti įsžmogaus j kamy atostogų,
klyn-up darydami Vašinkto- savo bėdomis rūpintis. niekas nesijuoktų ir iš lietu- velnią nors ligoms ir roay-

,T . .. vr ■ Dievo rūstybės be reikalo
Valancius Žemaičių \ \ s-; vi,įnamas kraujas, bet neap-

ra lengvas, nelengvai gims-
Kai majoras generolas ir įstatymas. Jo sumai (y

John A. Logan tapo respub- mą svarstant komitete, pa
sireiškia visokios pasislėpu
sios jėgos, asmeniškumai,likos pokarinės Didžiosios

, _x_. _ , . ,  .............. . ——j—,--------- r- Armijos komendantu, 1868, j -
kupysteje rašo, kaip \'&ku* šviesti žmonės jų šaukimo m. gegužės 5 d. jis išleido I Pavydas, atstovų politinės 
pas Jurgis Tiskevicius 1643 p-uputėlio neklausė“.. savo garsųjį įsakymą,— kovos. Didelės Įtakos turi

KUR SOCIALISTAI 
VALDO

Švediją šiuo metu valdo 
socialistai. Jos parlamentas 
priėmė Įstatymą, pagal kuri 
dirbantieji ateinančiais me
tais gaus tris su puse savai
čių atostogų, o nuo 1965 m. 
keturias savaites.

"kad kiekvienas Didžiosios 
Ai-mijos postas ruoštų atitin
kamus minėjimus ir puoštų 
savo žuvusiųjų draugų ka
pus gėlėmis... Kad bet kokie 
šio meto neramumai neliu
dytų ateinančioms kaitoms, 
kad mes, kaip žmonės, pa

komiteto pirmininkas. Jais 
būna didžiumos paitijos at
stovas ir dažnai ilgus metus, 
todėl suprantama jo Įtaka. 
Nuo jo daug pareina, kad bi
lius būtų palaidotas arba iš
vystų dienos šviesą.

Dažnai bilius, Atstovu rū-7 4.
mii-šome laisvos ir nepada- ,ir Sena^° pnimtas, sei
lintos respublikos kainą“, naši smulkmenose. Tie skir- 

Gegužės mėn. 30 d., kai tumai išlyginami abiejų rū- 
Dabar Švedijos dirbantie-j gėlės yra pačiame gražume, atstovų komitete. -Jei šis 

buvo pasirinkta pirmąja žu- komitetas suranda priimtiną 
vusiųjų karių prisiminimo sPlen(Umą, jį paprastai pri

klyn-up
no nigeriai išklynvdavo ir j — Nu, tai uskiuzmi, kad visko kaialiaus. ; tusi velnio apsėstas.
tas rezoliucijas i dumpą.

Ar tai dėl to jūsų draugi
ja norėtų karaliaus?

— Jes, Maiki, be kara
liaus mes nieko nepadary-

aš nesupratau. 1 — Tėve, karalių gadynė; Vyskupas Tiškevičius, tuo MŪSŲ ATSTOVO ANGLI-
— Iš viso tėvas nedaug jau pasibaigė. Net puslauki-j popiežiaus raštu pasirėmęs, FOJE NAUJAS ADRESAS

ką tesupranti. į niai Afrikos juodukai, gavę į įsakė kunigams: "Žavėjai, ■ ----------
— Dac rait, Maik, aš nevis- nepriklausomybę, ne kara- burtininkai ir visi, kokią

ką suprantu. Vot, aš nega- liūs renka, bet prezidentus. nors sandara su velniais da*
sim. Nei Amerikos preziden-! liu suprasti, kodėl tu priešin-j Gi mūsų tauta yra kultūrin- rantieji, turi būti kankinami

____ -•_______ I oro ioi Kritu Tint ;»• -___ • . j___ ::_ :x-zv-tas nenori mums padėti. Pri- - gas karaliui. : ga, todėl jai butų net ir gė-
žadėt prižada, ale ničnie- į — Na, gerai, o kaip tėvas; da svajoti apie karalių, 
ko nedaro. Nu, ir ką jis da-> karalių supranti? į — Nu, vot, kad pasakei,
rys, matydamas, kad pas! — Aš’ Maikb suprantu,j tai jau pasakei. Tfu!. 
mus nėra parėtko. Jei pa-! kad karalius yra vyriausia;
klaustų, kas mūsų vadas, tai; tautos galva, ką sėdi ant j 
gal tuzinas rankų pakiltų. O Į sosto ir visus valdo, 
jei būtų karalius, tai būtų' — O kur tėvas norėtum Į
tik viena galva ir viena ran-i statytijam sostą: South Bos- 
ka parėtką darytų.

— Karalius, tėve, mums 
nepadėtų.

SŪRIOJI KŪDRA

žinome. kad vanduo šąla, 
kai temperatūra nukrinta 
iki 32 laipsnių, matuojant 
Farenheit termometru. Ret 
yra tokia kūdra, kuri teužšą- 
la tik tada, kai temperatūra

ir iš žmonių draugijos išno- 
vijami...“

J. VENCKUNAS 
33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

diena VVashingtone, D.C. 
Greitosios ^pagalbos maši
nos vežė gėles iš botanikos, 
prezidento ir privačių sodų 
į Arligtono kapines. Gene-

ima ir abeji rūmai.
Kai bilius abiejų iūmų

priimtas, jis siunčiamas pre
zidentui pasirašyti. Prezi
dentas gali biliaus nepasira-

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamiu—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ii jos ma
žame ūkelvje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipni, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys vra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

tone, Brooklyne, Chicagoje,
Shenandoah’ryje, ar kur ki
tur?

— O aš rokuoju, kad ga- ’ — Nu, vot, Maiki, apie tai
lėtų padėti. Prezidentas i tai mūsų susaidė ir nepagal-į nukrinta iki 46 laipsnių. Tai 
greičiau jo žodžio paklausy-į vojo... Sūrioji kūdra Wright slėnv
p. O dabar jfc nežino, sul -Ji nepagalvojo irto, tė- tolimoj Ąntorirtikoj (p aši- skaitvtojaiį. iv ,uau„ę neapsiriks pasiskaitę tos apy 
kuo rokuotis, ba visi pas jį. ve, kad Amerikos lietuviai galio srityje). Tai kūdra,UKaitytojams »et n suaugęi ' , . .
lenda ir visi dedasi lietuvių negali karaliaus sau paskiri kurios ilgis pusė mvlios, plo- ^akos. Jos kalba graži, pasakoj iliiKtJ/n-
tautos vadais. Gi trubelių jis į į tis penktadalis mylios ir gy- saka dailininko V iktoro . iman evie g

volas Ulysses S. Grant, res- s^’ JI vetuoti, bet Se- 
publikonų kandidatas į pre- nata> ir Atstovų lūmai gali 
zidentus, buvo tribūnoje ir Ppv^’sti pi ezidentą bilių pa- 
generolas James A. Gar- grasyti, J^gu už jį balsuo- 
field, tada buvęs kongrese, Ja trečdaliai abiejų rūmų 
bet vėliau tapęs prezidentu, atstovu-
pasakė kalbą.

Daug kalbų buvo pasaky
ta žuvusiųjų prisiminimo 
dieną nuo tos pinnosios die
nos. Viena iš daugiausia jau
dinančių buvo pasakyta Ge- 
tysburgo kovų laukuos 1934

A.C.N.S.
KERPĖ—VAISTAI

m. prezidento Franklin D. 
Roosevelto. Kalbėdamas a- 
pie Civilinį Karą, jis pasa
kė: "Tautos tragedija buvo

SKAITYK
CHELSONO

STASIO Ml- 
PARASYT^

Kerpei jau senovėje buvo 
pripažinta gydomoji ypaty
bė. Viduramžiuose pasiutu
sio šuns įkandimas buvo gy
domas kerpe, sumaišyta su 
šiltu pienu ir juodu pipiru. 
Smith Instituto išleistame 
pranešime sakoma, kad kai 
kurios kerpės yra stiprūs 
antibiotikai. Suomijoj ker
pių mostis vartojama nude-

— O kas uždraus? 1 lis tik 6 coliai. Vanduo joje' ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams
— Ir Amerikos valdžia! turi 40*% druskos, todėl jam i ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 

galėtų uždrausti, tėve. Bet1 užšalti reikia daug žemesnės! Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS”

turi visokių ir viskas ant jo 
vienos galvos.

— Visa tai tiesa, tėve, bet
tiesa ir tai, kad tais "trube-! jeigu ir nedraustų, tai ko temperatūros.
Iiais“ rūpintis jis turi ne vie-1 toks karalius būtų vertas?!-----------------------
ną galvą. Kas ji pripažintų karalium? Badas ir jreležį laužo, 636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija! gimo>. jpiovimo žaizdoms j gydyti.
Amerikoje,” DAUG PA- j)ar nepavyko pagaminti
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSA1S 64*00, 
KIETAIS—>5.00

vandendeny ištirpdomo ker
pės skiedinio, kad būtų ga
lima jos antibiotini veikimą 
kontroliuoti.
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mi ir grietinės padažu ir pan. kutienos — obuoliai arba papuošdami brangakme-

MOTERĮ! SKYRIUS
KIPRAS BIELINIS

Teroro ir vergijos imperija
(Tęsinys)

TRUPUTIS PSICHOLOGIJOS“

Erdvus kambarys, primenąs įrankiams laikyti sandė
lį. Palei vieną sieną lentynos su išdėstytais ant jų įrankiais, 
o palei kitą sustatytos spintos su stiklo durelėmis, pro 
kurias matyti lyg ir atsarginė mašinų dalys.

Drebulio krečiamas, žiūriu į trečiąją sieną: nuo grin
dų iki lubų šią sieną "puošia“ sukabinti prie jos kančiai, 
šautuvų valomieji virbalai, trumpi, stori gumos vamz
džiai, kėdžių kojos, botagai su geležiniais kabliais galuose, 
adatomis nusagstytos liniuotės, plieniniai metrai, lankai 
su sraigtais, virvės su kilpomis ir kitokie panašūs dalykai. 
Visi šie daiktai sukabinėti ant vinių griežta tvarka.

Cementinėse grindyse kojelėmis įtvirtinti keturi ilgi 
stalai. Virš jų kabo keisti metaliniai įtaisymai, su metali
nėmis apyrankėmis, odos kilpomis ir virvagaliais. Stalų 
lentose prigęžta įvairaus dydžio skylių. Pastalėje ir tarp 
spintų pristatinėta nedidelių elektrinių motorų, ant kurių 
tiksliai sudėti gulėjo laidų ritiniai. Daugiau tuzino kėdžių 
papildo šio kambario keistą vaizdą; kai kurios jų metali
nės su spyruoklėmis, mygtukais ir sraigtais. Kėdžių koje
lės įcementuotos į grindis. Grindys kambario vidury ket
virtadaliu aukštesnės, nei palei sienas. Nuo stalų ir meta
linių kėdžių sienų link grindyse įduobti loveliai. Ir palei 
sienas yra tokie pat loveliai, tik kiek žemiau nuleisti. Jie 
sujungti su vamzdžiais, einančiais į rūsį kambario kertėse.

Grindys, stalai ir kėdės perdėm padengtos rausvomis 
dėmėmis, tiksliau — dėmių sluogsniais. Ryškesnės tamsiai 
raudonos spalvos dėmės dengia senesnias, tamsesnes. To-J 
kios pat rūšies dėmėmis, tik kiek mažesnėmis, aptaškytos | 
sienos, durys, spintos ir lentynos. Dusinantis, saistė lė-' 
jęs kvapas vyrauja kambary.

Apsidairęs iš karto supratau, kur aš patekau. Mano 
mintis patvirtino mane įkandin sekęs Ostroverchovas.

— Kain ii«n&. miplasis. Datinka šis iaukutis kamba-—j —-----7 x------ - ---- w  —
riukas? Ar žinote, kur jus atvedė?

— Spėju, — burbtelėjau.
— Ar spėjate, kad Kravcovas jus taip čia aptvarkys, 

kad iš jūsų nieko nepaliks, nei plunksnų, nei kaltinimų? •
į tai aš nieko neatsakiau. Ostroverchovas, draugiškai 

paėmęs mane už rankos, nusivedė prie spintų. Jam pamo
jus, Kravcovas atidarė vieną spintą. Dabar aš pamačiau, 
kas man iš tolo žiūrint buvo panašu į mašinų dalis. Spin
tos lentynose buvo sudėtos įvairaus didumo pirštinės, pa
dalytos iš plonyčių metalo plokštelių; kai kuriose plokš
telėse kyšojo sraigtai. Tardytojas ciniškai mirktelėjo.

— Į tokią pirštinaitę mes galime įmauti jūsų letenai- 
tę, vieną po kito užsukant šituos sraigtelius. Kuo, mielasis, Į 
pavirs jūsų rankutė po pusvalandžio? Kotletu, ar ne? Di-} 
dėsniam efektui sujungę pirštinaitę su šita rožyte, paleisi- j 
me srovę. Kaip jūs tuomet atrodysite?

Siaubingas pasibaisėjimo drebulys išreiškė mano 
jausmus. Šitai pastebėjęs, Ostroverchovas nusikvatojo.

— Jums šios pirštinaitės nelabai patinka. Žiūrėkite 
čia, gal šitai patiks?

Jis parodė metalinę kėdę.
— Jūs čia matote dvi sėdynes: viršutinę skylėtą, apa

tinę su vinimis. Įsivaizduokite, kad jus pasodino į šią kė
dutę ir kietai diržais pririšo. Jūsų draugas Kravcovas įjun
gia srovę. Apatinė sėdynė ant spyruoklių pakyla, jos vinys, 
skverbiasi į viršutines sėdynės skylutes... Jūsų sėdynei da- Į 
rosi nemalonu? Bet tai menkniekis. Kreipkite dėmesį į vi-' 
nis. Kiekviena jų sudaryta iš trijų kietai susiglaudusių i 
dalių. Paspaudus štai šitą mygtuką, vinių dalys išsiskečia. • 
Jos rauna jūsų kūną. Tuomet jūs jaučiate, koks čia skaus
mas? Po tokio bandymo jūs ilgai negalėsite sėdėti.

Ostroverchovas nutempė mane prie lentynų. Ant jų 
buvo pridėta daugybė peilių, piūklelių, ilgų virbalų, grąž
tų, žiedų, replių ir įvairių formų spautukų. Jis sugriebė pu
sės metro ilgumo platokų ašmenų plieninę plokštę be ran
kenos su dviem skylėm galuose ir įteikė šį daiktą Kravco- 
vui. *

— Pademonstruokite, drauge Kravcovai, šią giljo- 
tinukę.

Kūno mechanikas tylėdamas paėmė plokštę, įtaisė ją| 
į buvusį ant stalo mechanizmą. Po to, spausdamas mygtu
ką, į motorą įpungė laidą. Plokštė besisukdama pradėjo 
judėti, pakildama ir nusileisdama. Kartu iš lengvo judėjo 
ir stalo lenta.

— Šis mechanizmas piausto žmogų kaip dešrą, plo- į 
nytėmis riekutėmis kartu su kaulais.

— Mano praktikoje, — tęsė tardytojas, — buvo toks i 
atsitikimas. Pakliuvo šnipas. Tikras ir labai užsispyręs. j 
Kėdės kojelė, plieninis metras, prideginimai padarė jam 
įtakos; pastatyti į spintą nebuvo laiko. Padėjo jį štai ant 
šito stalo. Pradėjome nuo dešinės kojos nykščio. Po 32-ros 
riekutės jis prašneko... Nejaugi, mielasis, šio šnipo liūdnas, 
likimas jus neveikia? '

laiminga ŠEIMA

lai 22 kartus aplink žemę apskridusio astronauto L. 
Gordon (ooperio šeima spaudos konferencijos metu 
Los Angeles mieste. Iš kairės į dešinę: Cooper žmonos 
sesuo Frank Shannon. jo dukra Pam. jo žmona ir antra 
duktė Jan.

Benediktas Rutkūnas

O, GYVI DAIGAI!

Daigai kalas iš po sniego, — 
o, gyvi daigai!
Purto nuo blakstienų miegą 
saulė.
Atviri langai--------
Viršum lauko, —
viršum upės —
vieversių giesmė.
Kvapas plauko.
Versmės gieda.
Žaidžia, verpias, sieloj supas 
ir tas laukas, ir ta upė — 
bepradinis džiaugsmo žiedas, 
kur slapta gija įsiūtas
mažas — didelis esmi--------
O, kvHpHi,
o, beržo syvai —
gyvasties sula! — —
Vėliai jaunas patapai.
Klykauja verdenės gyvos, 
muša burbulai.
Vėjas debesis šokdina;
dangstosi žole pakalnės grynos —
viskas verčias,
sukas,
pinas
atbulai —
verias erčios,
ritas rūkas
pro beržynus,
žvengia eržilai.
Ar nuo saulės, 
ar nuo miego, 
balto sniego 
apsvaigai: 
tau pasaulis 
visas, visas,
tau — daigai---------
Žemę sutemos palieka, 
prunkšdami upokšniai bėga, — 
keliasi daigai iš miego, 
o, gyvi daigai!
Kelia alasą pasaulis: 
žmonės, vabalai.
O vis džiaugsmas, šventas 
sninga gabalais---------

Garnirų parinkimas
Gamirai paįvairina ant

ruosius patiekalus — papuo
šia ir pagerina jų skonį.

Prie troškintų mėsos pa
tiekalų naudojamos bulvės, 
mor
svogūnai 
o po to troškinami kaitų su 
mėsa. Be to, galima patiekti 
troškintus kopūstus, virtus 
žiedinius arba baltgalvius 
kopūstus, žirnelius arba pu- 

Į peles su ankštimis.
Su stambiais gabalais 

kepta mėsa, pvz., veršiena, 
kiauliena ar aviena paduo
damos keptos nepiaustytos 
bulvės arba bulvių tyrė su 
salotomis. Tuo tarpu prie 
nedideliais gabalais keptų 
mėsos patiekalų geriau tin
ka sudėtinis gamiras, kaip 
morkos arba žali žirneliai— 
šutinti su pieno padažu, bu-

niais. Neturtingi žmonės ne
išsigalėjo įsigyti šio naudin-

slyvos. Be to, patiekalus iš 
paukštienos arba veršienos 

kos, ropės, pamidorai, galima papuošti citrinų rie-! go daikto. Siūdami jie apvy- 
gūnai, kurie apkepami,! kūtėmis, virtais grybais ir! niodavo pirštą medžiagos 

kitaip. j juostele.
Prie keptos žuvies tinka Kinijoje siuvamasis pirš- 

keptos bulvės arba apkeptos telis buvo žinomas žymiai 
bulvės. į anksčiau. Tuo tarpu Indoki-

---------------------------- » . nijoje jį naudojo ir kaip SU
SIUVAMASIS PIRŠTELIS! tuoktuvių žiedą, kuriame 

būdavo išgraviruojamas mo-
Sunku įsivaizduoti, kaip 

būtų galima apsieiti be siu
vamojo pirščiuko. Mažas 
daiktas, bet kaip jis paleng
vina darbą siuvėjams.

Europoje pirštelis atsira
do palyginti neseniai. Aštuo
niasdešimtaisiais septynio
liktojo amžiaus metais vie- 

. . nas Amsterdamo auksaka- 
rokeliai (sutinti su grietinės'lys nukalė pirmąjį pirštelį, 
padažu), bulvės —virtos, kurį padovanojo savo pažįs- 
pertrintos, keptos arba a p- tarnai gimimo dienos proga 
keptos, apkepti pamidorai, To amžiaus pabaigoje šio o- 
giybai, prinokę pamidoiai, lando auksakalio išradimas 
agurkai — švieži arba rau- paplito Anglijoje, o aštuo- 
ginti, laiškai ir kt. Pliekiau-1 nioliktojo amžiaus pradžio- 
lienos, be išvardintų garai- je—Prancūzijoje, Vokietijo- 
rų, tinka troškinti kopūstai, je ir kiek vėliau pasiekė Ru- 
pne avienos — pupelės su siją ir Lietuvą
sviestu arba ryžiai pamido- Įdomu tai, kad pirštelis 
rų padaže, prie jautienos ar tuo metu buvo naudojamas 
zuikienos — burokėliai. »jr kaip papUOšalas Jį ga-

Gamirams šviežios bul-į mindavo iš aukso, sidabro
vės supiaustomos lazdelė- į___________
mis, šiaudeliais, skiltelėmis“
ir kepamos dideliame ar ma-1 
žame riebalų kiekyje. Pami- 
dorai perplaunami pusiau ir į 
lengvai apkepami. Žirneliai, j 
pupelės, komai, žiediniai į LEAVE YOUR TEARS IN 
kopūstai išverdami pasūdy- MOSCOW, Barboros Armonie- 
tame vandenyje ir užpilami 
pašildytu sviestu. Ryžiai iš
verdami arba iššutinami ma
žame sultinio kiekyje, pridė
jus sviesto. „

Dešrelės gerai derinasi su 
bulvių tyre arba troškintais 
knnūstais Prie maltiniu va-— — -— ---- ~------- Z c—
Įima paduoti bulvių — vir
tas, keptas arba sutrintas, 
taip pat šutintas morkas, 
makaronus arba ryžius. Su 
kapotu šniceliu valgomos 
keptos bulvės, muštam šni
celiui galima panaudoti kep
tą kiaušinį. Kukuliai valgo
mi su šutintais arba virtais 
ryžiais. Kapotos mėsos vy- 
niotiniai įdaromi su makaro
nais, ryžiais arba kapotais 
kiaušiniais, šašlikai iš kiau
lienos gali būti paduoti su 
ryžiais, o avienos — su ža
liais svogūnais, pamidorais.

Prie virtos arba šutintos 
vištienos tinka virtos daižo- 

į vės arba jų tyrės. Prie troš- 
J kintos — morkos pieno pa
daže, žirneliai, keptos bul
vės, šutintos morkos, juodo
sios slyvos, ryžiai, kepti ir 
mirkyti obuoliai, spanguo
lių uogienė, prie žąsienos — 
troškinti kopūstai, prie kala-

ters vardas ir vedybų data.

LEIDŽIA VIEŠAI ŽMOGŲ 
PLAKTI

Delaware valstijos aukš
čiausias teismas palaiko dar 
senų laikų įstatymą, kuris už 
kai kuriuos nusikaltimus nu
mato viešas kūno bausmes— 
plakimą rykštėmis ir kt. To
kią bausmę (20 rykščių) jis 
patvirtino 20 metų krimina
listui.

Minėtas įstatymas tokias 
kūno bausmes numato už 20 
rūšių nusikaltimų, jų skai
čiuje yra ir žmonos muši
mas.

Pakalbinkime draugas kai- 
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai, 
mynių ir pažįstamus užsria

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

vės, kaip pvz., bulvės, mor
kos, žali žirniai arba pupe
lės su ankštimis, kukurūzai-

Pagal galimybes reikiaI kornai, o taip pat virti ryžiai, 
stengtis naudoti garnirams Prie šutintos mėsos (garuo-
žalias daržoves, nes jos turi 
daugiausia vitaminų ir kitų 
organiz,mui reikalingų me
džiagų.

Virtos mėsos patiekalams

se arba mažame skysčio kie
kyje) taip pat tinka virtos 
daržovės arba įvairių daržo-J 
vių tyrės, kaip pvz., bulvių/ 
špinatų tyrė su pieno pada- 

gerai tinka ir virtos daržo- žu, burokėlių tyrė su rūgšti-

Ostroverchovas tempė mane nuo vieno stalo prie ki
to, nuo lentynos prie lentynos, su pasitenkinimu smulkiai 
apibūdindamas kambary buvusių dalykų paskirtį. Kravco
vas tyliai ir niūriai sekė tardytoją.

(Bus daugiau)

SANDRA DEE

Ji dalyvauja sukamame fil
me ”Imk ją, ji mano“.

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašj-mas, 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 5<X> puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ............................. .......... $4.00Irflino e, ®C

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- Žuko }- 
domus atsiminimai, 477 psL, kai
na ........................................ $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, F. Abelkic 
istorinis romanas ii žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai__ _ $3.5r

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psL

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 pal., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- į 
nimu antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius

464 psl. Kaina

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpi, 
pasakojimu. 180 p3l. Kaina .. $2.0*

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ........................$6.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardfl. 
nas. Kaina............................25 Cnt

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $1.26

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai- Kaina............................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių
dai. Paulius Galaunė, di 
ga su daugybe paveikslų, 
popieriuje. Kaina ...............

visame paša■auly,
$6.50

y-
gerame
. $8.50

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

PINIGAI nuo

galo 7795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, $96 psL, geras popierius, 
kaina .......................................$10.09

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

SNOVES LIETUVIU PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos 
priklausomvbės galo 1795 me 
Pa------

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai 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 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ... ,$4j50

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keHf»i 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.

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

ŠĘJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie ga:o tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų “vaduotojų’, 536 psl. Kaina. $5.00

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

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

4AŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psL, 

••••••••••••••••••• $5.00.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina................................ $1.00

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Paraiė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZA8 STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS. SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJfh PROGRAMINES GAL. 
RES, 32 pat, kaina......... 25 Cut

Vito. IVLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-
’ ot? nLlsnb? I NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė-

KalS’ “ ... -P $6& » ^»ybės, 80 psl, kaina .. $1.0$

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3fl E. Broadtray — ? ■■ So. Boston 27, Mi

t



1

Nr 22, Gegužės 29, 1963 [VIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

Komunistas apie komunistus
Keleivio Nr. 17 buvo duo

ta buv. Jugoslavijos vicepre
zidento, Tito artimo draugo 
Milovano Džilo veikale 
”Naujoji klasė“ pareikštų 
minčių apie komunizmą ir 
komunistus, už ukuria?Tito

naudotojų ir valdytojų kla
sė gimė iš išnaudojamųjų 
klasės.“

Kodėl komunistinei revo
liucijai ar valstybės aparato

jį kalino kelerius metus ir! kymo čia reikia ieškoti ūkio 
dabar tebekalina už pana-, ir visuomenės nesubrendi-
šias mintis, parašytas kita 
me veikale. Čia rasite dar 
kiek to paties Džilo minčių.

* * *
“Naujoji klasė artėja į 

valdžią proletariato ir var
guolių pastangomis. Partija 
ir naujoji klasė turi remtis 
tomis masėmis ir susieti jų 
interesus su savaisiais. Taip 
trunka, kol naujoji klasė ga
lutinai įsitvirtina valdžioje. 
Išskyrus tai, naujajai klasei 
proletariatas ii- varguoliai 
tik tiek teįdomūs, kiek jie

VAŽIUOS DEŠINE PUSE JUOKAI | gandrams nebetinka
EUROPA i

TIKRA TEISYBĖ

Apie vieną pamokslautoją

Vienas pamokslautojas, kreip-
... .... damasis į žmones per
Šluojama kairiąja puse.. Ka-, christ<>foro atlaidus, gražbylin- 
dangi tarptautinis susisieki- gai gyrė šventąjį už tai, kad 
mas automobiliais vis didė- ant pečiu jis nešęs Kristų, 
ja, tai tas nevienodumas su- pamokslautojas nesiliaudamas 
daro pavojų: pav., JAV vai- klausė:

Visur važiuojama dešine 
puse, tik Anglijoje, Airijoje 
ir Švedijoje iki šiol buvo va-

iširimui reikia karo? Atsa-j ruotojui, pripratus laikytis 
dešinės, Anglijoje neleng-

Atrodo, kad Pietų Afrikos 
- gan(iiai jau ima atsižadėti 
sven 0 savo kasmetinių kelionių į 

Europą. Paukščių tyrinėto
jai nustatė, kad skaičius 
gandrų, skrendančių pava
sari į Europą perėti, nuolat 
mažėja. Daugelis minėtų 
paukščių dabar peri Afriko-

Ar turi šitas 
knygas?

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj I 
“Tikra teisybė apie Sovietų
Sąjungą. i DIDYSIS SAPNININKAS, 185

Joje rasite bendrų žinių psl.. kaina ................... $1.50
apie Sovietiją, apie jos pa- LIETI, vos RESPUBLIKOS
dėtį, kaip bolševikai paėmė ISTOPJJA su spalvotu žemė

lapiu, % psl, kaina .. $0.75

me. Sistemai byrant ii- ypač
va automobilį vairuoti, nes

__Kas žemeje nusipelnė būti
tuo išrinktuoju, kad ant savo je į. atsis^ išvykų į Euro-
pečių neštų Išganytoją? pą.

. gali lengvai su kitu susidurti, i Kada jis įkyriai kelis kartusį 0 juk gandrai buv0 dide]ė
karo metu, kurio pasėkos y-j Todėl Švedijos parlamentas' pakartojo, ”kas nusipelne tokios, puOgmena įrdaUgybeį Lietu- 
ra nepalankios valdantiems , nutarė, tą 200 metų paprotį j malonės“, vienam sąmojingam' VOg sodybų.

valdžią, tvarko ūkį, kokia, GYVULIŲ PUOTAS, 212 psi., 
yra darbininkų padėtis, apie i kaina 75 centai, 
koncentracijos stovyklas, są- LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai-
žinės laisvę ir t.t. ir t.t. 1 na ...........................

Ypač šiuo metu ji naudin-! NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
ga ir įdomi paskaityti. Jos ’ ' 
kaina tik 50 centų.

sluogsniams ir valstybinei 
sistemai, maža, bet gerai or
ganizuota ir drausminga 
grupė paprastai gali paimti 
valdžią į savo rankas.

* * *

keisti, bet tik nuo 1967 m. 
važiuojant bus laikomasi de
šinės. Neabejotina, kad ir 
konservatyvūs anglai bei ai
riai netrukus važiuos dešine 
puse.

BEVEIK 10 MILIONŲ 
UŽ VIENĄ FILMĄ

žmogui nusibodo, ir jis šūktelė
jo: | Kunigui duok

— Asilas, nešęs ant savęs Ma- • pabučiuok, 
riją ir kūdikį! I

ir dar ranką
ĮDOMIOS knygos 

ROMANAI

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

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

Valdžiai užgrobti reikia 
bent dalies gyventojų para
mos ir aktyvaus dalyvavimo, 
tačiau partija, kuri vadovau
ja revoliucijai ir užima val-j Aktorė Elizabeth Taylor, 

vaidinusi Cleopatra filme 
svarbiausią vaidmenį, jau

Geriau dešimt mergaičių, 
negu viena moteris

Ne visi laimingi, kurie juo- Ny 
kiasi.

Vienas vienuolis, nekreipian-į RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
tis didelio dėmesio į tai, ką pats i SKF.I RIMAS
sako, pamokslavo miniai. Rūs- .• ______

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

Vacys Kavaliūnas. KAL-į STABMELDIŠKA LIETUVA, 
GIESMĖ, premijuotas j 32 psl., kaina ............... $0.10

romanas, 201 psl., kaina i LIETUVOS SOCIALDEMO-
| KRATŲ PARTIJOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl.,

padeda jai išvystyti gamybą mažumos grupė, tegalinti 
ii- laikyti priespaudoje agre-1 pasitikėti išimtinai palan 
syviausias bei maištingiau-! kiomis aplinkybėmis, 
sias visuomenės pajėgas.“

“Monopolis, kurį naujoji 
klasė įbruka visai visuome
nei darbo klasės vardu, yra 
pirmoje eilėje monopolis, 
prislegiąs pačią darbo kla-

Tarp ankstesniųjų revo
liucijų ir šiandieninio komu
nizmo yra dar vienas di
džiulis skirtumas. Ankstes
niosios revoliucijos, ypač di
džiosios, būdavo darbo kla-

gavo vieną milioną ir 700 
tūkstančių dolerių. Be to, jai 
mokės 10% pajamų, gautų 
tą filmą rodant.

čiais žodžiais jis smerkė vedu
siųjų neištikimybę, negailėjo pa

Tuo būdu manoma, kad ji j viena ištekėjusia moterimi.

Pasaulis gyvena nuliūdime ir 
baimėje, nėra saugumo

čiu juodžiausiųju spalvų. Tarp Esamojo laiko tvarkos visai ne- 
Utko vienuolis" pasakė,_ kad tai|& ‘ji

yra tokia didelė nuodėmė, jog nebeatitinka naujajai gadynei; 
jis geriau sutiktų nusidėti suį 2) dėl to, kad mokslumas ir ži- 
dešimtimi mergaičių, negu su. nojimas padaugėjo; dėl to, kad 

žmonės patyrė, jog tiesos “skel
bėjai“ savo klaidomis

sę. Naujoji klasė pirmiausia šių kovos padariniai, bet jų 
paglemžia intelektualinį mo- vaisiai atitekdavo kitai kla-
nopolį, kuris jai tariamai 
priklauso, kaip vadinama
jam darbo klasės avangar
dui — o galiausiai monopo
lizuoja visas gyvenimo sritis. 
Tai yra didžioji apgaulė, ku
rią darbo naujoji klasė turi 
įvykdyti.“

“Buvusieji darbo klasės 
sūnūs yra atkakliausi naujo
sios klašėš nariai. Toks jau 
visuomet būdavo vergų liki
mas — duoti savo ponams 
gudriausius ir gabiausius at
stovus. Šiuo atveju nauja iš-

sei, kuri suteikdavo revoliu
cijai intelektualinę ir dažnai
organizacinę vadovybę. Bur-5 ^usic Hali. 
žuazija, kurios vardu revo-5 
liucija buvo vykdoma, pasi-j 
glemždavo didžiąją dalį val

gaus arti 10 milionų dolerių, ! Daugelis iš klausytųjų buvo ir gąsdinimu lyg pančiais suri- 
Bet ir filmo savininkai tiki-Į tos pačios nuomonės, 
si uždirbti dvigubai dau-į * * *
giau, negu išleido filmą ga-! Du draugai susitiko Maskvos 
mindami. O jie išleido 34 gatvėje. Ivanas šnibžda Vladi- 
milionus dolerių. i mirai:

Bostone tą filmą rodys' — Ar girdėjai, kad

JUOZAS STALINAS

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

$2.50.
~ Vytautas Volertas, UPĖ 

TEKA VINGIAIS, romanas, 
332 psl., kaina $3.50.

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- i 

apakino kus pilnais žmonėmis ir ti- i 
krais lietuviais, 397 psl., i 
kaina $4.00.

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
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 22.5 psi., kaina .. $5.00šo minias ir dėl to visas religi

nis mokslas bus laikomas panie
koje ir priskaitomas prie nedo
rų žmonių “išmislų ir klastų.” 
Visa tai yra “pasaulio pabai- 
gos” arba “paskutinių dienų” 
ženklai. Apaštalas Povilas pasa- 

atomo! kė: “Tai žinok, kad paskutinėse

. ‘ANARCHIZMAS 29 psl., kai-
Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO- J na .................................... $0.15

SPARNIŲ SOSTAS, premi-; i§ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
juotas romanas iŠ politinių i Kraučiūnr eilėraščiai. ’ 124 
emigrantų gyvenimo, 268 ‘ P“51“ Kttina ................. $1.00
psl., kaina $2.50. DELKO ŽMOGUI REIKIA

Aloyzas Baronas: VIENI- GERT IR VALGYT, dr. A.
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai-J Garraus’ 40 Psl-> kaina $0.15 
na $ 1,50. KAII SENOVĖJE ŽMONĖS

dienose ateis pavojingų laikų, 
nes žmonės bus savymeiliai, go-" 
dūs saugyros. . . be meilės. . . 
labiau mėgstą gėrius (teatrus, 
kortavimą, girtuokliavimą ir t. 
p.) kaip Dievą, turį, tiesa, pa- 

„ , a . , . , maldumo išvaizda, bet užginčija
— O kame tu gausi lagami-Į j0 galią 2 Tim. 3:1-5.

bombą galima įšmugeliuosi Į 
J New Yorką lagamine?
1 — Neįmanoma. — atrėžė Yla-
! dimiras.

— Kodėl ? — paklausė Ivanas... .. . , . , , , Šiandien, kada prieš 10,stiecių ir saukiulotų kovą, m StaKnal
derliaus. Tautos mases da- , ” . . , _ ... ,. .pačių komunistų paskelb- ną? — atsake Vladimiras.lyvavo ir komunistinėje re
voliucijoje, bet revoliucijos
vaisiai atiteko ne joms, bet; ... . . .hiurokraUiaL Nes biurokra-l!“.u??l“Ja'“ 
tiį yra niekas kitas, kaip re-',b?i »doma paskaityti Ke>«- 
voliuciją įvykdžiusi partija. v,°

tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš

# * *
prieš 15 

knygelę —
metų

Tai nereiškia, kad naujoji 
partija ir naujoji klasė yra 
tapatingos. Tačiau partija 
yra tos klasės branduolys ir 

j pagrindas. Apibrėžti naujo
sios klasės ribas ir nustatyti į 
jos narius yra gana sunku,!

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Tas pats Dievo Žodis, kuris pra
našauja apie pasaulio pabaigos ' 

j suspaudimus, patiekia taip pat 
Kartą vakare einu New Yorko j paguodos ir vilties. Apaštalas 

gatve ir matau, kaip iš viešbučio! Petras sako: “Bet mes laukiame
____ —z    ■ , . : <ulior izi rva-y'artai įnori njlnin Aan_išėjo skubėdamas girtas vyras r——■—

... . . . ... ... gaus ir naujos žemes, kuriuose
išleistą ir, priėjęs prie netoli stovėjusio gyvena teisybė.” (2 Petro 3:16).

uniformuoto vyro, tarė: Kitoj vietoj tas pats Apaštalas
— Pašauk man ūksi. i raAo: “T°<tel darykite atgailą ir

., . . ' , - . ! grįžkite, kad jūsų nuodėmės bū-
— Atsiprašau, atsake jam į išdildytos, kad ateitų nuo 

uniformuotasis: — Aš esu JAV Viešpaties veido atgaivinimo lai- 
karo laivyno admirolas! kai, ir kad jis siųstu jums ap-

— Gerai, admirole, tai pašauk 
man laivelį.

skelbtąjį Jėzų Kristų. Dabar jį 
turi paimti dangus iki visų daly
kų atnaujinimui, apie ką yra 

j kalbėjęs Dievas nuo amžių savo

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pust, 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 i

PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

F J L Ė S I) STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas, Kražių skerdvnės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

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

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

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

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

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

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

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

Leonard Valiuku, LI
THUANIA LAND 0F HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

Įima pareikšti, kad naujoji 
klasė susideda iš žmonių, 
kurie pasiglemžė administ
racinį monopolį ir jo dėka 
naudojasi ypatingomis me-j 
džiaginėmis ir
privilegijomis.

Jieskojimai
Paieškoma Alė Valtaitė-Grin- 

cevičienė. 1948 metais gyveno 
Schweinfurte, Vokietijoje.

Y. , . .i Rašyti Keleivio Redakcijai, 
kitokiomis Į Stasei Kereišaitei.

NAUJIENA

Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas? Šitos

ERDVĖS SLUOGSNIAI I burna/’ Ap. j romanas Iš Vinco Kudirkos ! KARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-
_______  >Darb- 3:1&-2į- _ _ . levvenimo. 394 misi kaina kos šimtmetis, _ Nepriklauso-Apaštalas Povito,. rašydamas I 394 rUSl kaina... . ! np«uu<» rvvuaa, laayuaiiuiM a .

Žmogui vis daugiau dė- apie būsimąjį Kristaus karalia- į
mesio kreipiant į erdvę, daž- rimą, pasakė: “Jis turi karaliau- j Vytautas Alantas: TARP 
niau susiduriama ir su ją ti. iki nepadės visus savo priešus DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
liečiančiais keistais vardais, blogybė—mirtis bus sunaikin- 
Mokslininkai yra pavadinę ta.” (Į Kor. 15:25-26).

pusi., kaina $4.50.
Vincas Ramonas:

ir erdvės sluogsnius vis ki
tais vardais.

ma ir pavergta Lietuva ir kt.
59 psl., kaina ...............$2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 pil., kaina .. $0.25 

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai-

M1L»-1 na .................................... $0-30
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a-LOTAS RYTAS, 166pusl., 

kaina $2.00.
Pranas Naujokaitis: LE

PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

To karaliavimo tikslas ir pasek
mės yra puikiai aprašytos šv. 
Jono Apreikštojo plunksna:— 
“Dievas nušluostys nuo jų akių 
kiekvieną ašarą: mirties dau-

Pa ieškau Kazio ir Juozo Iva
nauskų, jų motinos vardas Vik

torija. Kilę iŠ Kretingos parapi- Žemiausias, k,pkvi«» ašara- mirties nau
įjos. Seniau gyveno VVorcester, i navr^imis iki 10 mvlin aukš- KieKvienąasarą.. m?rues aau? Mass. Jie patys arba apie juos ?aVrziaU& lkl .10 V aURS_ *iau nebe^8’ dejavimų, nei

nuo žemes

ką žinantieji prašomi parašyti 
adresu:

. . •_ * Anelia Paulikienė-Jankaitėįdomios knygos dar tunme, 27 Spruce St., Lavvrence. Mass. 
nedidelį kiekį. Ją parašė J
kun. M. Valatka, 227 psl.,!
kaina tik .. 1.20.

(Bus daugiau)
VEDYBOS

cio, sluogsnis vadinamas 
troposfera; už jo iki 20 my
lių—stratosfera, toliau iki

skausmo daugiau nebebus, nes 
kas buvo pirma, išnyko. Tuomet 
sėdintis soste tarė: štai aš da- 

1 rau visa nauja. Jis man tarė:

pysakos, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų 
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
So. Boston 27. Mass

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir tortingiausia fraternaline organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka-

Sunniingas 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 SUSIVIENUIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di-
SLA^UODA^YVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki

$10,000.00. ... ............................ ...... .
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtą sunkumų. .
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

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

Ieškau gyvenimo draugės, esu 
50 metų amžiaus. Atsakysiu į 
visus rimtus laiškus. Rašyti:

P. G.
328 E St., So. Boston 27, Mass.

(23)

ŽODYNAI

50 mylių—chemosfera, nuo Rašyk, nes tie žodžiai yra ištiki- 
50 iki 200 mvlių aukščio—jmiausi ir tikri.” 
jonosfera ir dar aukščiau—; ( 08 daugiau))
ok'zncfovo 1 Skelbia: William Shimkus

era> I 3308 Lincoln Ave. Clevelan 34,
Ohio.

Mes turime paskaitų iš Šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės Žinios, Tėvas 

į Sūnus, šv. EJvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karelus, Tie
sa apie pragarą).

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodu 5 kambarių namą su 
dideliu sklynu. Kreiptis: 

žofiia Urinikis 
49 Louis St.
Monteho. Mass.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

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

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina .......................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368!

(22)

KNYGOS JAUNIMUI

KELIAUK PER 

COSMOS

1

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Užsakyk pas mus įvesti GARSŲJĮ 1962 METU

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina ....................$2.00

GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............... $1.00'
Ta pati knyga anglų kalba,! 
kaina ........................ $1.00

psl. apie 20,000 žodžių, kai- w®lyni karveliai. Aloyzo b»-
...................................... f0?® apysakaitės vaikams, 69 p»L-

kaina

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

l LIETUVĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite gimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų raSy- 
kite arba skambinkite

I COSMOS TRAVEL 
BUREAU

45 W. 45 St., New York 8«, N.Y. 
Tel. d 6-T711

J ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85,000 3rba 
95.000 BTU 

krosnis 
.3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 

Elektros ir kitko 
įrengimas 

SU 10 METŲ 
RAŠYTA 

GARANTUA 

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

-ir...

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

1



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 22, Gegužės 29, 1963Puslapis aštuntaa

Nauja ALT skyriaus 
valdyba

S. Jasaitis lankėsi 
New Britain

Kultūros Klubas 
baigė metus

Gražus Subatvakaris Nepamirškime J. Gaidelio Bendras Baisiojo birželio

Gegužės 18 d. Subatvaka-
mokinių koncerto i minėjimas

I
S4F " ON

Amerikos Lietuvių Tary- { roofing and SIDING €0. 
bos, Balf’o ir Bendruomenės. » 409 W. Broaduav, s©. Boston 
skyriai 1941 m. Baisiojo bir-i j AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME

Bostono Lietuvių Kultūros rio programą atliko jauni jū-| Šj sekmadienj, birželio 
Klubą šiuose metus baigė rų skautai. Komp. J. Gaide- d. 3 vai. popiet Tautinės S- 
gegužės 25 d. susirinkimu, lis juos gerai paruošė dai- gos namuose bus komp. Ju-
kuriame 1 uit universiteto; nuoti ir groti. Publika jiems liaus Gaidelio koncertas. J jj želio sukaktj mnės bendrai: • 

rnalo narys5 smarkiai plojo. . kviečiami ne tik mokinių tė-; birželio 15 d. 7 vai. vakare1 {mokomojo personalo narys;
biochemikas

Gegužės 23 d. buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyriaus susirinkimas.

Pagal įsisenėjų.; į paprotį, 
pirmininko pareigas kasmet 
perima kitos srovės atstovas. 
Iki šiol tas pareigas ėjo tau
tininkų at tovas Antanas 
Matjoška, o dabar eis sanda- 
riečių atstovas Vladas Ba
jerčius. Kiti valdybos nariai 
yra: vicepirm. adv. Anthony 
Young, sekr. Justinas Vai
čaitis ir ižd. Jackus Sonda.

ALT centrui nutarta pa
siųsti $1,000, tartasi Paverg
tųjų tautų savaitės ir Bai
siojo birželio sukakties mi
nėjimų reikalais.

Susirinkimo pradžioje su
sikaupimo minute buvo pa
gerbtas neseniai miręs ALT 
skyriaus naiys dr. Juozas 
Leimonas.

Bostono meno šventė

_____  « Baškys kalbėjo
l)r. Stanys Jasaitis su šei- klausimą.

ma šiomis dienomis buvo iš
vykęs j New Britain, Conn., 
Kovų šeimos aplankyti (Jur
gita Kovienė yra daktaro' 
pusseserė). Ten jis nusitiko 
ir su savo pusbroliu Edvardu 
Jasaičiu, JAV kariuomenės 
kapitonu, grįžusiu iš Vokie
tijos ir dabar paskirtu speci
aliai tarnybai Fort Benning. 
Ga.

Turėsime naują šeimą

dr. Bronius 
apie gyvy-

Šiais metais klubui vado-

plojo.
Vaišių metu 

būdu buvo išleistas didelis 
vėžys, už kurį įvaržė net 
$70. Subatvakario pelnas

laimėjimo! vai, bet visi, kuriems rūpi! &v- Petl'o parapijos salėje.

vavo dr. Stasys Jasaitis su! atiduotas jūros skautams 
burlaiviui pirkti.

Komp. J. Gaidelis už pa
ramą skautams apdovano-! 
tas Skautų rėmėjo ženkleliu.

Bronius Utenis

Gene Mikoniene, Meila 
Žiaugriene, Broniu Galiniu 
ir Antanu Girnium.

Per tuos metus buvo 8 su
sirinkimai, kuriuose paskai
ta.- skaitė:

Dr. J. Grinius — Lietuvių 
literatūros tematikos prob-i 
lemos.

Dr. R. Zaluba — Nepap-J 
rasti įvykiai visatoje ir as-. 
tronomijos pažanga

Bostone lankėsi 
dr. V. Jasaitis

mūsų ateitis, kurie nori ma 
tyti mūsų jaunąją kaitą vi
sapusiškai paruoštą gyveni
mui ir kurte mėgsta dainą ir 
muziką.

Gausus dalyvavimas bus 
paskatinimas ir jauniesiems 
dar uoliau dirbti.

V. V.

Adv. Z. Šalnienė 
Washingtone, D. C.

Visos draugijos prašomos 
tą dieną neruošti savo pobū
vių ir paraginti savo narius i» 
šiame minėjime dalyvauti, i

Pamaldos evangelikams

AI Stecke F.i
• Res. Faxon St.
{ Brockton 583-8004
i

Pukanasis
Natick

655-0807

DOVANOS J LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą perŠj sekmadienj, birželio 2 į1
J d., 2:30 vai. popiet First Lu- mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- 
theran Church, 299 Berke-,eina tvarkingai ir be trukdy- 
ley St. Bostone, bus Bostone mOi*- Neužmirškime gimi- 
ir jo apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams evangeli-

Birželio 11 d. Danutė 
Liaugaudaitė .-usituoks su
Vytautu Dilba. Vestuvinė' .. ..ilA-
puota bus Tautinės S-gos na-1 n£ Pel aichitektuios
muose 2 vai. popiet.

Pabrangs mokslas

Bostono meno šventė šie 
met prasidės birželio 20 d. ir j 
tęsis iki liepos 14 d. Ta šven
tė jau rengiama 12 metų. 
Lietuvių Tautinių Šokių 
Sambūris joje visuomet da
lyvauja, dalyvaus ir šiemet 
birželio 21d.

Daug universitetų paskel
bė nuo kitų mokslo metų Į 
pakelsiu mokslapinigius. 
Pvz., Harvardo universite
tas nuo 1964 m. rugsėjo 
mėn. ims $1,760 (dabar ima 
$1,520).

E. Ketvirtis—veteranų 
vadas

ir draugų Lietuvoje.
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

kams pamaldom, kurias lai
kys kun. R. Dumpys.Šiomis dieromis Bostonan 

j buvo atvykęs chemijos dak-
I o J taras Viktoras Jasaitis, ku-! vavo Valstybės departamen-

teatras iš atokiau. i ris eina atsakingas pareigas! to sukvestoje nevaldinių or-
Dr. J. Gimbutas — Kelio- ^P^Jamųjų medžiagų tab- ganizacijų užsienio pilitikos Gegužės 26 d. buvo valte- 

! likę Lewinston, Idaho. Į konferencijoj, kurtoj kalbė- iįų lenktynės, kurias Ameri- 
paminklus. Į Boston3 jis atvyko savo .-ū- jo prezidentas J. F. Kenne- kos valtelių dr-ja rengė

V'. Vizgirda_ Apie giai-' n®no dr. Stasio Jasaičio ir; dy ir valstybės sekretorius - -

Adv. Zuzana Šalnienė ge
gužės 27-28 dienomis daly

Lietuviai moka ir valtelėmis 
plaukti

kų skulptūrą.
Dr. J. Kakarieka — Pietų 

Amerikos socialinės proble
mos.

Dr. J. Navickas — Filoso
fijos problemos, jų prigim
ti.-, prasmė ir reikšmė.

Dr. B. Baškys — Gyvybes 
problemos fiziškai cheminių 
veiksnių šviesoje.

Kitais metais klubui va
dovaus Bostono kolegijos

jo šeimos bei savo jaunystės' Dean Rusk 
draugų Vizgirdų, Keturakių,
Kaladžių ir kt. aplankyti.
Aplankė ir savo mirusio 
draugo dr. J. Leimono šei
mą.

Namai ne blynais dengti: var
nos nesules, katės nesuės.

— . . | profesorius dr. Juozas Na-Ketvirtis yra1, vickas>Edmundas 
Bostono Karo 
Bendrosios Tarybos vadas, i

Vetei anų|

PIRMAS PAVASARINIS GRAŽUS

PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
Rengia Sandaros 7-ta Kuopa Šo. Boston, Mass.

1963 M. BIRŽELIO 2 D., SEKMADIENĮ,
2 valandą popiet

BERNICE CLAIRE SODYBOJE
357 Bay Road, North Easton, Mass.

Bus linkima muzika, dainos, veiks bufetas.
įžanga: suaugusiems 50 ct., vaikams—nieko. 

Šiemet ten pastatyta nauja šokiams patogi svetainė. 
Bernice Claire faunoj yra gražus pušynėlis, jame miela 

laiką pralėkti, o vaikų malonumui yra sūpynės ir kt.
Autobusai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos 1 valandą.

Autobuso kaina ten ir atgal su įžanga tik $1.75.

I
Buvo atvykęs anglų 
karališkasis baletas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad ien ia is—u žda ra

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Charles upėje. Dalyvavo per 
200 įvairių valtelių, kurios’ 
buvo suskirstytos klasėmis. 
Plaukti reikėjo 9 mylias. 

į Lenktynėse dalyvavo ir 
šie lietuviai: Algiras ir Ri
mas Manomaičlai, Geriman
tas Griauzdė, Kurapka ir 
Kiliulis.

Nidos Knygų Klubas, ku- Valtelė, kuria plaukė Al-

Z. Šalnienė atstovavo 
suvažiavime Zonta Interna
tional.

NIDOS KNYGŲ KLUBO 
ATSTOVYBĖ

rio būstinė yra Londone, sa-' 
LIETUVOS 2LMĖLAPIS ! vo atstovu Bostone paskyrė 

Gražų Lietuyos žemėlapį ' Justiną Vaičaitį, 359 W. 
galite gauti Keleivio įstaigoj 1 Broaduav, So. Bostone, tel.

I Garsus Anglų baletas gas- 
! traliavo Bostone gegužės 24- 

29 dd. Jame dabar dalyvau
ja prieš kelis metus iš Sovie- j 
tijos pabėgęs žymus šokėjas' 
Nugejev ir iš Lietuvos kilu
si rusė Svetlana Beriozovo, 
to baleto viena genijų šokė
ju.

Susirenka Dorchesterio 
klubas

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo mėnesinis susi
rinkimas bus šį penktadienį,

giras Manomaitis ir Geri
mantas Griauzdė, laimėjo 
tos klasės 3 vietą.

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

Telefonas: A N 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan
i
\Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Į Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

( 447 BR0ADWAY
t South Boston. Mass

1 gegužės 31 d. 8 vai. vak. So. 
Visi lietuviai su savo giminėm ir bičiuliais kviečiami daly- J Bostono Lietuvių Piliečių i 
vauti; atsilankiusieji bus maloniai priimti ir skaniai i Dr-jos salėje. Tai bus pa-J

pavaišinti.
Dr-jos salėje, 
skutinis susirinkimas sj pa-

Kelrodis: Važiuojant automobiliais Stoughton 138 keliu, • todėl visi nartai kvie-
už 3 mylių nuo Stoughtono, privažiavus Femandez Mar-!ciami ayvautL
ket, sukti įdešinę, į kelią Main Street, ir už 1 mylios bus į-------------------------------------
miestukas North Easton. Čia važiuoti viduriniu keliu į
kalniuką, ir tas kelias nuves iki kelio Bay Road, tada 
sukti į kairę ir tiesiai į Bernice Claire farmą.

P.S. Jeigu birželio 2 dieną būtu lietus, minimas pik
nikas BERNICE CLAIRE SODYBOJE neįvyktų. Tą pačią 
dieną ir valandą Sandaros 7-tos kuopos svetainėje, 124 
F St., So. Boston, būtų piknikas po stogu. Visi kviečiami 
tuo atveju čia dalyvauti.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8- 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nckon-ervuotas maistas. Vi-i dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesine iš BOSTONO nėr 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą načią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame a korei jonus, 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūšy kata
logu.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik-. 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų,; 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dydis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠK AI i
VIST SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAJTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIl’NTINTAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
B vai ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai- nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

ir krautuvė įvairių prekių, 
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
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav. automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, • pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai 

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

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo planą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radij.) susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel (o„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį. ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirutę:

45 DORSET ST, DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL CO.

f S

K 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. Emanuei 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

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

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

patral susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass. i

« t 
«
»
<1

VISO- ♦ ,

{kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
{Visais insurance reikalais {
{kreiptis: {
{ BRONIS KONTRIM
{ Jas tire of thePeace—Constable 
J 598 E. Broadway 
{ So. Boston 27, Mass.
1 Tek AN 8-1761 ir AN 8-2483

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Į♦ i
Į

{ Draudžiame nuo polio,

Dažau ir Taisau 4 
4 
4

► Namus iš lauko ir viduje. 4 
k Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. **
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Satin Hill Avė.

I
W - M M M M T

Dorchester, Mass. 
TeL CO 5-5854

, teeeeeeeeee*eoeeeee>a>eej

Charles J. Kay J
LIETUVIS j

Plnmbing—Heating—Gas—Oil * 
License No. 4839 »

j Gazo šilimą permainyti 8265 
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET 
i DORCHESTER 25, MASS. |
iaaaaaaaaat>>ai>>tea>ata»^

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtnjas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir l'ki-:
287 Conrord Rd.. Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžioa, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADVVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i t




