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Senatas Aiškina Atominių
z

Ginklų Bandymų Sulaikymą
Senato Tyrinėtojai Nori liaiikinti, Gal Verta Būtų Su* 

laikyti Atominių Ginklų Bandymus; Šen. Humph- 
rey Sako, Mokslininkai Bus Apklausinėjami

Dėl Galimybės Susekti Atominius Sprogdi-

Kongresas Po Švenčių Turi 
Daug Klausimų Išspręsti

Lenktynės Tarp Kongreso Ir Administracijos Prieš Rin
kimus; Kova Prieš Ūkio Krizę Pirmoje Vietoje; 

Daug Vyriausybės Pasiūlymų Susilauks Kon
grese Griežtos Opozicijos; Kalbos Apie 

Mokesčių Mažinimą.

šią savaitę senato viena 
komisija pradeda apklausi
nėti liudininkus dėl atomi
nių ginklų bandymų sulai
kymo. Senatoriai nori išsi
aiškinti, ar atominių ginklų 
sulaikymas pekenktų krašto 
gynimosi reikalui.

Pirmiausiai bus apklausi
nėjami mokslininkai dėl ga
limybės susekti atominius 
sprogdinimus Sovietuose. 
Nuomonės tuo klausimu ski
riasi, kai kurie mokslinin
kai sako, jog mažesnių 
sprogdinmų negalima su
sekti. Bet kiti mano kitaip 
ir tvirtina, kad paskirsčius 
stebėtojus po įvairi*** kraš
tus galima būtų susekti ir 
mažus sprogdinimus, - todėl 
susitarimą dėl atominių gin
klų bandymų sustabdymo 
galima būtų kontroliuoti.

Vienas iš senato tyrinėto
jų, šen. Hųmphrey iš Min
nesota mano, kad atominių 
ginklų bandymų sulaiky
mas Amerikai negalėtų bū
ti kenksmingas. Amerika 
turi daugiau ir geresnių a- 
tominių ginklų kaip Rusija, 
todėl sulaikius bandymus 
Amerika ir pasiliktų su ge
resniais ginklas. Tas pats 
senatorius sako, kad Neva- 
doje buvo “girdimas” dide
lis sprogimas Sovietuose. 
Reiškia sprogimas 5,000 
mylių atstume galima su
sekti.r*

Daugumas liudininkų, tiek 
iš mokslininkų tarpo, tiek 
ir iš Atominės Energijos 
Komisijos liudys viešai, bet 
kai kurie liudininkai duos 
savo parodymus uždaruose 
posėdžiuose.

Amerika greitu laiku,da
lys atominių ginklų bandy
mus Pacifiko vandenyne. 
Pacifistai tam yra priešingi. 
Grupė žmonių, viso 4, mita
le “protestuoti” prieš tuos 
atominius bandymus “vieto
je”, kur bombos bus sprog
dinamos. Tie žmonės ma
žu laiveliu, pavadintu “Gol- 
den Rule”, išplaukė j Paci- 
fiką link Eniwtok salelės. 
Pereitą penktadienį Atomi
nės Energijos Komisija iš
leido patvarkymą, kuris 
draudžia Amerikos pilie
čiams vykti į atominių ban-, 
dymų vietą be vyriausybės 
leidimo. Bet “Golden Rule” 
plaukia toliau. Žinoma, pro
testuojantieji bus sulaikyti 
ir į bandymų vietą nepa
teks, bet jų protestas kelia 
dėmesio ir atominių ginklų 
bandymas plačiai aptaria
mas.

Rusų atsisakymas nuo i 
atominių bandymų plačiai 
nuskambėjo. Tas klausi
mas jaudina ir Amerikos 
žmones.

Sputnikas II Baigia 
Kelionę Aplink Žemę

Rusų pernai lapkričio 3 
d. paleistas j aukštybes že
mės palydovas “Sputnikas 
U” šios savaitės pradžioje 
baigia savo kelionę ir kren
ta žemyn. Kada jis nukris 
ar sudegs atmosferoje, spė
liojama visaip, bet jo va
landos jau yra suskaitytos.

Iki sekmadienio vakaro 
“sputnikasll” apibėgo ap
link žemę 2365 kartus bėg
damas po 18,000 mylių per 
valandą. Dabar pasirodo, 
kad “sputnikas II” yra daug 
sunkesnis, negu rusai skel
bė—-jis gal būt sveria 7,000 
svarų, o ne 1029 svarus, 
kaip buvo skelbiama pra
džioje.

Išmesti tokiam sunkiam 
svoriui į aukštybes buvo 
reikalinga milžiniška jėga. 
Amerikos dirbtinis mėnulis 
“Explorer” sveria tik 30 
svarų.

Vėliausiu pranešimu “Spu
tnikas U” baigė savo dienas 
šį pirmadienį iš ryto, nors 
jo dalis dar tęsia kelionę 
kuriam laikui.

JAPONIJOJ NEBĖRA 
KARO KRIMINALISTŲ

Pereitą savaitę Amerika ir 
kitos taikos sutartį su Japo
nija pasirašiusios valstybės 
sutiko, kad paskutinieji 10 
japonų karo kriminalistų 
būtų paleisti besąlyginiai į 
laisvę. Kiti nuteistieji kalė
ti už karo žiaurumus jau 
buvo paleisti anksčiau. Pas
kutinieji 10 jau išėjo į lais
vę.

KALBA APIE ERDVU

Krašto apsaugas sekreto
rius Neil H. McElroy H ūdi
ja senato komitetui, kad jo 
vadovaujama įstaiga jau 
turi erdvės užkariavimo 
planą, bet smulkiai paruo
štas jis tebus kitais metais.

PAVASARIS VISUR KREČIA NEMALONIUS POKŠTUS

sis pavasaris krečia visokių išdaigu, čia matome
Kalifornijos vaizdus, kur potvyniai pridarė milionus dolerių nuostolių ir nevie
nam žmogui atėmė gyvybę. Gubernatorius paskelbė valstiją pavojaus padėtyje 
ir prašo prezidento pagalbos 5 mil. dolerių.
Viršuje kairėj viena Rockway Beach kavinių, kurią užliejo 40 pėdų aukščio ban
gos. Apačioje kairėj žmogus mėgina išbėgti nuo jį besivejančios bangos prie 
minėtos kavinės. Dešinėj viršuje tėvas su 'Sūnumi apleidžia savo namus, gavę 
įspėjimą, kad jie gali būti užlieti, o apačioje dešinėj vienų namų Alvizo mies
tely išlikę paukščiai, sugebėję išsigelbėti, sutūpę kurioj nors aukščiausioj vie
toj, kurios vanduo nepasiekė. Tame miestely kaikuriose vietose vandens buvo 
net 8 pėdos.

Indonezija Nori Trumanas Netiki 'Purvini' Sovietų
Greit Baigti Karą

Indonezijos centralinė 
vyriausybė daro paskutinius 
pasiruošimus atakuoti Su
matros sukilėlių centrus — 
Padang ir Bukittinggi mies
tus vakarinėje Sumatros da
lyje. Vyriausybės lėktuvai 
atakuoja tuos miestus ir 
daužo bombomis sukilėlių 
pozicijas. Sukilėlių vyriau
sybė laukia puolimo bet ku
rią valandą.

Indonezijos vyriausybė 
gauna ar gavo ginklų iš 
bolševikiškų kraštų, o suki
lėliai ginklus perkasi priva
čiai per kokius tai tarpinin
kus iš nežinomų šaltinių. Iš 
svetimų vyriausybių tik pie
tinės Korėjos prezidentas S. 
Rhee yra linkęs atvirai duo
ti sukilėliams karišką pa
galbą. S. Rhee sako, kad 
Vakarų valstybės yra bai
lios ir bijo kištis į Indone
zijos konfliktą, kol dar yra 
laikas.

Nasseris Įsakė
Mažiau Koliotis

Egipto diktatorius Nasse
ris įsakė Egipto ir Sirijos 
spaudai šiek tiek sumažinti 
užpuldinėjimus prieš Ame
riką ir jau kelios dienos ta 
spauda nebekolioja Ameri
kos, kaip tai buvo įprasta 
seniau. Nasserio nepapras
tas “nuosaikumas” aiškina
mas tuo, kad jis norėtų vėl 
susigerinti su Amerika ir, 
žinoma, ką nors iš jos gau
ti.

Viršūnių Deryboms Atominiai Bandymai

Danijos spauda iš kokių 
tai šaltinių praneša, kad 
Sovietų Rusijos paskutinieji 
atominiai bandymai pasibai
gė “katastrofa”. Radioak- 

| tyvinės bombų nuosėdos la- 
i bai užteršė plačias sritis So
vietų Sąjungoje ir dėl to 
Maskvos vyriausybė buvo 
uždraudusi kuriam laikui 

j užsienių diplomatams ke
liauti j kelias Rusijos sritis.

Senatorius Hųmphrey ma
no, kad danų spaudos pra2’ 
nešimas yra teisingas. Se
natorius sako, kad rusų pas
kutinieji atominiai bandy
mai buvo “labai nešvarūs” 
ir užteršė atmosferą ne tik 
Rusijoje, bet Europoje iri 
Amerikoje.

“Purvini” bandymai su a- 
tominėmis l)ombomis būk 
tai paskatino rusus paskelb
ti atsisakymą nuo tų bom
bų tolimesnio bandymo.

Rusų Satelitai
Bijo Vokietijos

Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir rytinės Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriai po
sėdžiavo Pragoję ir paskel- 

1 bė pranešimą, kuriame pa- 
; smerkia vakarinės Vokieti
jos ginklavimąsi atominiais 
ginklais. Ministeriai skel
bia, kad Vokietijos impe
rializmas ir noras atsigrieb
ti prarastas žemes sudaro 
didžiausią karo pavojų Eu
ropoje. Ministeriai pasisakė 
už “Rapackio planą” —už- 

i drausti atominius ginklus.

Buvęs prezidentas H. S. 
Truman mano, kad “viršū
nių pasimatymas” neturės 
jokios įtakos į tarptautinę 
padėtį, jei Sovietų Rusija 
nepakeis savo politikos. Jei 
rusai nori taikaus sugyveni
mo, jie gali pakeisti savo 
politiką ir sugyvenimas bus 
galima, bet jei jiems rūpi 
tik propaganda, tai didžių
jų valstybių vadų pasimaty
mas visai nepagerins santy
kių tarp valstybių.

H. Truman nurodė, kad 
visi pokariniai sunkumai ki
lo iš to, kad Sovietų Rusija 
vedė agresingą ir plėšikišką 
politiką.

A. MORAVSKIS

Alfonsas Moravskis — vienas 
Lietuvos Socialdemokratą 
Partijos steigėją, ekonomis
tas, Kauno universiteto pro
fesorius, nuo kurio gimimo 
balandžio 19 d. sukako 90 
metą. Jis mirė Kaune 1941 
m. kovo 15 d.

JUO NUDCRfi

Policininkas tiria 8 colią 
peilį, karį garsiosios akto
rės Lana Turner 14 metą 
duktė Cheryl suvarė į mo
tinos meilužio Stompanato 
pilvą.

Prancūzai Tarsis 
Tiesiog Su Tunisu

Prancūzijos vyriausybė šią 
savaitę pradeda tiesiogines 

i derybas su Tunisu dėl san
tykių pagerinimo. Per ke
lias savaites Amerikos ir 

1 Anglijos du diplomatai tar- 
įpininkavo tarp Prancūzijos 
• ir Tuniso ir pagaliau pasiū
lė pagrindą tiesioginėms de
ryboms.

j Prancūzija nelabai noriai 
pradeda tiesiogines dery
bas, nes Tunisas nenori su
tikti neutralizuoti savo sie
ną su Alžyru. Per tą sieną 

i Alžyro maištininkai yąbe-z
naši sau ginklų iš Tuniso, 
siunčia į Tunisą savo kovo
tojus apmokymui, poilsiui 
sjunčia sužeistus gydyti. Tu- 
nisafe atsisako būti neutra
lus Alžyro karo atžvilgiu, 
todėl tiesioginės deiybos ga
li neduoti rezultatų.

Tiesioginių deiybų klau
simą dar aptaria prancūzų 
parlamentas ir galimas 
daiktas, kad tiesioginės de
rybos bus dar atmestos.

Kubos Diktatorius 
Kol Kas Dar Laimi

Kubos sukilėliai pereitą 
savaitę bandė iššaukti kraš
te generalinį streiką ir buvo 
pradėję puolimus įvairiuo
se krašto vietose, bet vy
riausybės kariuomenė ir 
policija visus jų puolimus 
atrėmė, o diktatūrai paklus
nūs darbininkų unijų vadai 
ir policijos teroras sulaikė 
darbininkus nuo generalinio 
streiko.

Kol kas kruvinas imtynes 
laimėjo diktatūra. Bet pi
lietinis karas tęsiasi.

Prezidentas D. D. Eisen
hovver ragina šį pirmadieni 
vėl pradedantį posėdžiauti 
kongresą greičiau priimti 
įstatymą apie v pratęsimą be
darbių pašalpų mokėjimą 
tiems bedarbiams, kurie jau 
išėmė savo pašalpas. Bet 
prezidentas dar neapsi
sprendė, ar jis pasirašys 
kongreso priimtus įstatymus 
kovai prieš ūkio krizę. Pre
zidentas turi tą padaryti šią 
savaitę.

Kova prieš ūkio krizę da
bar stovi visuomenės dėme
sio pirmoje vietoje. Grįžę 
iš velykinių atostogų kong- 
resmonai ir senatoriai sako-
oi iroun ioniizii lrosi lrročtu

daugiausiai įdomauja, kaip 
administracija ir kongresas 
mano vesti kovą prieš ne
darbą. Uogienių politika 
šiuo tarpu yra antroje vie
toje.

Kongresas dabar posė
džiaus iki vasaros, o tada 
išsiskirstys pertraukai ir ru
dens rinkimams. Rinkimai 
jau meta šešėlį ant kongre
so svarstomų klausimų.

Vyriausybė turės nema
žai vargo pravesti savo pa
darytus pasiūlymus kongre
se. Ypač tokie klausimai, 
kaip prekybos politikos nu
statymas, davimas pagalbos 
užsieniams ir kariškų jėgų 
perorganizavimas jau kelia 
didelių ginčų.

Daug ginčų jau kelia pre
zidento pasiūlymas pertvar
kyti krašto gynimo organi
zaciją. Kongrese ir pačiose 
ginkluotose pajėgose prieš 
prezidento pasiūlymą skel
biasi opozicija, bet prezi
dentas sako, kad jis dės 
visas pastangas, kreipsis i 
kraštą ir įtikinės kongresą, 
kad reforma yra reikalinga.

Mažiau inciatyvos vyriau
sybė kol kas rodo kovoje 
prieš ūkio krizę, vis lauk
dama, kad nedarbas pradės 
eiti mažyn. Prezidentas ra
gina visus’ “pirkti”, pirkti 
bet ką, kad prekių pareika
lavimas krašte padidėtų. 
Tada, girdi, ir ūkio krize 
išnyks.

AMERIKA “TAIKYSIS” 
SU NASSERIU?

Amerikoje daug kalbama, 
kad gal verta būtų paban
dyti sugyventi su Nasseriu, 
nes tas diktatorius dabar y- 
ra jėga ir arabų kraštuose 
jo įtaka yra didelė.

Nasseris dabar ruošiasi 
lankytis Sovietų Sąjungoje, 
kur jam ruošiamas “kara
liškas” pasitikimas. Bet ir 
keldamas į padanges Mas
kvą, Nasseris būtų linkęs 
gauti išmaldos ir iš neken
čiamų Vakarų.

s
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Kolchozu reforma Kas savaite
Sovietų Rusijoj ir Lietuvoje dabar eina naujas kol

chozų pertvarkymas, dėl kurio reikšmės sovietiško gyve
nimo stebėtojai dar nėra vienos nuomonės. Ar tai yra ko
munistų diktatūros ••traukimasis” prieš savo amžiną prie
šą—valstiečius, ar “tiesus kelias i komunizmą,” kaip tą 
aiškina Maskvos diktatorių išlaikomi plunksnos tarnau
tojai? Atsakymo neturime nė mes.

Kolchozų naujausias pertvarkymas reiškiasi tuo, kad 
kolchozams leidžiama Įsigyti nuosavos mašinos. Kolcho
zai perka traktorius ir visokias kitokias mašinas iš Maši
nų Traktorių Stočių (MTS) ir ateityje patys bus mašinų 
savininkai, todėl nebeturės samdytis mašinų iš valdiškų 
MTS-čių ir. žinoma, nebeturės mokėti MTS-tims už ma
šinų naudojimą išpūstų kainų. Iki šioliai MTS buvo ne 
tiktai valdžios Įkurtos mašinų stotys, kurios aptarnaudavo 
kolchozus, bet tai buvo ir valdžios šnipinėjimo bei seki
mo Įstaigos, o taip pat ir “žemės ūkio plano” vykdymo 
prižiūrėtojų centrai. Lietuvoje MTS buvo dai* ir okupanto 
budri akis lietuviškam kaimui sekti ir “kramolai“ nai
kinti, o šiaip žmonės pasakoja, kad tai buvo ir bolševi
kiškai aziatiškos kultūros platintojų lizdai, arba girtuo
kliavimo, lytinių ligų ir ištvirkimo nešėjai. Žinios apie 
garsųjį šyškovą, kuris kaip koks veislinis bulius apylin
kėje prigamino 60 vaikų, pasiekė net ir Ameriką, nors 
“tarybinėj” literatūroj tokie tipai ir nevaizduojami . . .

Chruščiovas naujausią kolchozų reformą Įsakė vyk
dyti praktiškais sumetimais, kad pakeltų žemės ūkio 
gamybą. MTS buvo žemės ūkio gamybos stabdys. MTS 
viršininkai buvo diktatūros dešinė ranka kaime ii* siekė 
diktuoti kolchozams, kaip jie turi žemę dirbti, kaip jie 
turi “planą vykdyti,” o kadangi ir MTS dirbo irgi “pagal 
planą,” tai MTS viršininkai kai kur užkardavo kolcho
zams savo patarnavimus, dargi jei tokie patarnavimai 
visai nebuvo reikalingi, o kai mašinos buvo reikalingos, 
tai jų kaltais negalima buvo prisišaukti. Dabar, kai MTS 
pradedamos likviduoti, bolševikų spaudoje girdisi pasisa
kymų, kaip MTS vadovai terorizavo kolchozus. Maskvos 
“Pravdoje” viena “didvyrė” Praskovja Angelina skun
džiasi, kaip MTS “kultivavo” kolchozo pūdymą net še-
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buvo pavesta “pagal planą? apdirbti tiek tai žemės, o to
dėl MTS vedėjai ir pureno kolchozo pūdymą, kol jis virto 
dulkėmis ... Planas Įvykdytas, o žemė subiaurota! Tokie 
MTS pasižymėjimai tik dabar keliami viešumon, o seniau 
apie tai ir lapė nėlojo, nes tos Įstaigos buvo neiieeiamos.

Valstiečiai kolchozuose, jei tikėti bolševikų spaudai, 
pritaria Chruščiovo reformai (ir kada tie vargšai yra ne
pritarę “partijos ir vyriausybės” užmačioms?) ir skubina 
Įsigyti iš MTS-čių jų mašinas. Kauno rajono komunistų 
partijos sekretorius Strielcov aprašinėja laikraštyje “So- 
vietskaja Litva”, kaip kolchozas “Vienybė” nutarė tuoj 
pat nusipirkti iš MTS tris traktorius su visais prikabina
mais Įrankiais. Kai vietos kompartijos skyriaus sekreto
rius Janulevičius paklausęs kolchozninkų, iš kur imsime 
lėšų traktoriams pirkti, tai kolchozninkai atsakę: “Tegu 
• kolchozo) valdyba panaudoja pinigus numatytus išmo
kėjimui už darbadienius, o mes palauksime tris keturius 
mėnesius. Bet užtat turėsime traktorius ir žemės ūkio 
mašinas.”

Ponas Strielcovas, be abejo, kiek pei’sūdė. Jis vieno 
prieplakos balsą pavadino visų kolchozninkų balsu ir ne
pagailėjo nuo savęs pridėti “entuziazmo,” nes to reika
lauja vyresnybė. Bet nėra abejonės, kad perleidimas ma
šinų kolchozams yra didelis Įvykis kolchozninkų gyveni
me. Tas žingsnis kolchozus šiek tiek priartina prie žemės 
ūkio dirbimo koperatyvų ir daro juos gal kiek mažiau 
priklausomus nuo “partijos ir vyriausybės” šuniukų.

Mašinų pardavimas kolchozams siejasi su visa eile 
klausimų, kurie negreit bus išspręsti. Kolchozai neturi lė
šų mašinoms pirkti, todėl mašinas pirks skolon ir dai* la
biau prasiskolins diktatūros bankams (giliau ausų). Kur 
imti žmonių, mokančių mašinas valdyti? Kai kur jau 
jungia Į kolchozus MTS “mechanizatorius”, o jiems Įkur
dinti reikia statyti gyvenamas patalpas, surasti kur nors 
po karv ę ir 1.1. Visa reforma vykdoma paskubomis, “bol
ševikiškais tempais”, kaip Įprasta. Užuot pradėjus rudenį, 
reforma vykdoma pavasarį, kada jau reikia ar reiks greit 
eiti Į laukus, o todėl viskas vyksta galvatrūkčiais. Refor
mos reikšmė ir išdavos paaiškės tiktai kitais metais, ka
da kolchozai bent apvalius metus bus pašeimininkavę su 
nuosavomis mašinomis. Kai kurie kolchozai dar skaitomi 
nepribrendę turėti savas mašinas, tie bus aptarnaujami ir 
toliau MTS, o mašinoms taisyti nežinia, ar kolchozams 
bus ledžiama steigti savos dirbtuvėlės, ar liks tos pa
čios MTS.

Šiuo tarpu dar neaišku, kiek “autonomijos” turės 
kolchozai ir Įsigiję nuosavas mašinas. Gamybos kėlimas 
reikalautų užintersuoti žemdirbius žemės ūkio našumu, 
duoti žemę dii-bantiems galimybės sočiau gyventi ir lai
svai spręsti jų kolchozų vidujinius klausimus. Bet tam 
priešingas yra bolševikų “idealas”—viską atimti ir nieko 
neduoti, o kolchozus paverst Į valstybinius dvarus (sov- 
chozus) gi žemę dirbančiuosius Į paklusnius ir nemaištau
jančius robotus. Kadangi pieno, mėsos, duonos ir kitko 
reikia, tai kolchozninkai viliojami didesne kolchozų auto
nomija, bet kiek juos duos, tai kol kas Nikitos paslaptis.

ir valdiškai bei miestų sa
vivaldybių statybai trūksta 
statybinės medžiagos, o be 
to trūksta ir pinigo, o pa
skolos duodamos labai kuk
lios. Ir vis tik didžiųjų mie
stų apylinkėse dygsta kaip 
grybai mažos, dažnai blogai 
statytos lūšnos. Žmonės, 
kaip įmanydami, stengiasi 
turėti savą pastogę. Apie 
namų statybą kolūkinin- 
kams kolūkio centruose, 
kažkaip visai negirdėti. li
kai miškai išpustėti, plytų 
nėra, Sniečkus ragina ūki
ninkus naudoti Dievo duotą 
medžiagą—plūkti trobesius 
iš molio. Blogiausia su se
nomis ūkininkų trobomis: 
kurios jų dar liko, bet rei
kalingos remonto, remon
tuoti nėra kaip, — nė me
džiagos, nė pinigo.

Naujų geležinkelių, pagal 
Sniečkų, bus pastatyta tik 
vienas trumpas tarpas: iš 
Vilniaus i Trakus. Bet ir 
čia Sniečkus giriasi sveti
mais darbais: Trakai buvo 

į sujungti su Lietuvos gele
žinkeliais lenkų okupacijos 
metais, ir tai pravedant ge
ležinkelio šaką iš Lentvario.

nes rei us, m * pa gj^j^ms remontuoti, padi- dabar visi rajonų centrai 
cioje pra zioje paminėjo, dinamos dirbtuvės laivams * esą surišti su didžiaisiais 

Lietuvoje pramone cfofvfi iP turbinoms (raminti. minėtojo enoieinbik • 7 h k A i statyti ir turbinoms gaminti, miestais autobusų susisieki bei statyba dabar tvarko- nnri «,stiprinti 7 x - k -i • • ionieckus non sustiprinu mu. Anot jo beveik visi kol-
mos savarankiška. ir Ma- pran)onę; nori> kad akiu centrai turi ir telefo-
skvos leista labiau daboti ir Vod 4 ., oalaai butų geresni ir Kaa nus, o ateityje Sniečkus pa-
;aYu 1 einaių. būtu rkrarlėta traminti Įenąr. Vsis-isii ir

Pramonė vesni, paprastesni ir piges- televiziją, 
ni baldai,—tur būt ir kai-,

&aua iicvu v iorv<xin 11

mui. Apie darbo žmonių
tinius dvejus metus susti p-, Sniečkus pasigyrė, kad «««▼? Lietuvoje 
rejo Vilniaus ir Kauno elek-,qs7 i£onstn - i. ♦ u i-
tros stočių darbas, bet ir 7 ti^Zt zl?ome’ k^P b?t
labai nadidėio elektros na- vlsokl^ audmių 7 met" vikai moka pasigirti “lai-

pa j ele . 1 daugiau, kaip 1955 me- mėiimais” užsimoti ateičiai reikalavimas pramonei. Be + J- „ sėjimais , uzoimou ateičiai
to elektros enereriia reika- ta*S> ° cukiaus pagaminta :ir net pameluoti kur reikia, 
ling-a miestams ir kolū- 72 r baugiau, kaip prieš kad sovietinis rojus atrody- 
kiams. Dėl to skubama sU-dXUZ?Sh?7 ',; «?'ažesnis’ S"iedk«?
tvti hidroelektrine stoti ant Jal —1311)6 daug su barz" Maskvos gramofonas ir ak- tyti hidroelektrinę stotį ant domis _ jau bene me. laikosi Maskvos iam isa-
ri™i b^^Vn^ tei *aud0 siIke8 At- kyto? riaiko!’?„uo ivęsS-
to£ to grojama ’a^rt S“ n°"l , pridėdamas nė vienos gyvos
statyti dvi naujas hidroe l,±’£«£bnk,: ™nties:.-Gal ™. ir neturi‘
lektrines stotis: viena ties D . •" ... ... ’ . _ ,jet ūoziūnnt visų pagytų,
Skirsnemune ir kitų‘taip .. Pas‘»Tes dideliais laime- daug kame dide ės netvar- 
Birštono ir AlvUus — abi- JlmaIS’ pirmasis partijos se- kos darbe, didelio žmonių 
dvi uip pat ant Nemuno. ’ kretorius pradėjo skaičiuoti iniciatyvos suvaržymo ir 

Kol tie didieji darbai bus negeroves ir jų priskaitė kad Maskva visų laikų mū-
—♦ i„i— ----- kt.— kraštą plėšia, atrodo, kad

gyvenimas po truputį gerė
ja. Gerėja net kaime.

kaimą buvo apnikusi komu
nistų partija per mašinų ir 
traktorių stočių komunistus, 
per kolūkių pirmininkus-ko- 
munistus, laukų derliai pra
dėjo kilti ir Lietuvoje,—bu
vo gaunama kiek daugiau 
trąšų ir mašinų, bet padėtis 
svarbiausia dėl to pagerė
jo, kad Maskva pradėjo 
daugiau mokėti kolūkiams 
už valdžiai pristatomas duo
kles ir už valdžiai parduo
damus javus bei kitus pro
duktus. Daugiau “uždirb
dami”, kolūkiai pradėjo
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SKUNDŽIASI SI KJLfiUV VADUI

Viena Kubos moteris. 12 vaiką motiaa skundžiasi su
kilėliu vadui Fiėel Castra, kad diktatoriaus Batistos 
kareiviai nužudė jos vyrą ui tai, kad jis nesutiko 
duoti žinių apie sukilėlius. Fotografija padaryta prieš 
pat Castro paskelbiant diktatorių Batistai visuotinį 
karą.

Chruščiovas Vengrijoj

sciovas

u ve.n“ niekas negali, rasis-

A. Sniečkus apie lietuves ūkį
(Tęsinys) 

Pranešdamas Lietuvos ko-
mašinų, metalo dirbinių ir Kiek pastatyta naujų plen-
prietaisų elektrotech nikai tų — Sniečkus ne pasisakė,
gamyba. Statomi nauji fab- įr kaip dabar atrodo mūsų

ų p j likai: grąžtams ir skaieiuo- sauskeliai, taip pat nežinia.
mU1 jamoms mašinoms gaminti, Sniečkus tepaminėjo, kad

įeikalUS, Sniečkus pa- ctoVlomc romrtntiinti nurJi-

kad ir

Pagal Sniečkų per pasku-

dieną, giria tą tvarką ir val-
c j-i * * • džios išlaikomi rašytojai,Sovietų diktatorius Chru- . bolševikiikos dUrta-

,. . v 7valt? laa’ taros biurokratai ir trupinių
kesi Vengi įjoję. Ten jis p - ^„15)0(0^; Bet jie visi tų 
rodė savo stonj odų ir pa- į
kartotinai gyresi,kaip rusų krjtikuoti ko,chozinę tvarkų 
kariuomene “padėjo T
giams apsiginti nuo Bjlnbai sunkjau ko,_
tų’-kraujuje paskandino chozus nes 
vengrų Uutos laisves tros- apie
kirną ... liepti ir dargi eiliniai bolše-

Vienoje kalboje Chru- Bjmbos gaip jau mj.
sciovas įspėjo vengrų komu- i o Jkartais
rustus, kad sekanti sukilimų a^joJ k#Ieh
Jie turėsiu patys malšinti, ypa?
gn d, rusų tonuomene ne- gi^ų ų-
bepadesianti . Tas paša- Lietuvoje lailų
kymas nuskambėjo po visų „usiskundįmaįs
pašau Ii, o vengrai trokšUn- o skurdo ir
tieji laisves tuoj pastate au- npvilti_ J

*. »• * »• O tokie faktai, kad Lie-
žiurėjo, kad jis nuplepejo valstiečiai yra pririšti 
Į^na pavojingai ir tuoj pat rfe k„y, bau.
‘ pasitaisę ir pasakojo, jog J dva.
rusų kariuomene vuseda yna ka(| ^iehox.
pasii-uosus. ateit, i pagalbą Wg
“liaudies d e m o kratijoms • v<)g rab]ius b
padėt, skeiat. komunistų vi- ni is j kilogramų
sokius pnesininkus . kad

Chruščiovo lanlųnnasis įokho2inis darbadieiis yra 
Vengrijoj ta. buvo budelio „ injs„ ^dara^.p^.
įankjnnasĮs ant savo aukų jr bi^kratanSla-
kapo. Nikita tą misijų atli- rfeb eiHniams b 
ko neraudonuodamas, kas , b j liesas>_visa
rodo, jog ta. yra visai tin- yy
karnas skerdiko SUl.no ipe- mistePriul Bimb£

ims’ kalbėti apie kolchozus, o
, eiliniams bolševikams čia

O kaip viršūne.? Amerikoje “atsibodo” tikė-
Viršūnių konferencija vis ti Į kolchozų tvarkos geru- 

dar neišsirita iš kiaušinio, mą. Iš čia ir kyla Bimbos
Didieji negali susitarti ne “tyla.”
tik dėl pačios konferencijos, *
bet negali susikalbėti net ir Prūseika Mijonikėjo 
dėl to, kaip apie ta konfe-! « T •«
renciją Uitis! Vakarai pa- -,Po h«2 7^*4
siūlė .ūsams pereitų savMtc ^1 *5*’^“'*
vienų planą,o ūsai tuoj tų k°n>unW, “Vilnyje” Chi- 
planų atmetė ir pasiūlė nuveį* ‘r
vų. šių savaitę vakarai at- !į t0. «all?a1« l?asvbe‘klnbt!’ 
sako i rusų planų ir Uip bel*’?!:..^' bolševikiško aki- 
„alo ir krašto , plesiskumo ir prasimelavi-
8 SusiUrtTdėl konferenci- ™ " nenugalėjo.

!jos tikrai nelengva. Maskva į1.8 pra^ J0“? 
nori, kad konferencija ap-1 klskai—mmsyU sventra^ 
tartų tik tokius klausim^ 811 bolševizmu ir viską jauk-

pradėti ir baigti, Sniečkus 113 Pat, a^al 
ragina pačius kolūkininkus ^un^e be ko kito, kad 
statytis mažesnes stotis ant da^g k?? gaminama netiku- 
mažesniųjų upių. Sniečkus?131’ ^ąbmusia avalyne, ir] Nežiūrint, kad pastarai- 
be to ragina sujungti di- brangiai. sįaįs metais ir lietuviškąjį
džiąsias šilumines Lietuvos Statyba
elektros stotis Vilniuje, Į
Kaune, Šiauliuose ir Klaipė-' Statyba Lietuvoje nesigi- 
doje laido žiedu, kad rei- ir Snečkus. Per pasta- 
kalui esant viena kitai ga- uosius dvejus metus pasta- 
lėtų patalkininkauti. Mažo- tyta fabrikų ir kitokių Įmo- 
sios stotvs turėtu tiekti elek- nių 74,000 kv. m.; gyvena- 
trą Lietuvos kaimui. mųjų namų 490,000 kv. m.

Kur elektros stotys varo- Es?’ statyta ligoninių, mo- 
mos garu, jų katilams ku- tykių, viešųjų pastotų ; gra- 
renti daugiausia vartoja-a,nta nJlest®1- S’jtyty.11 'ty'7 
mos durpės. Praėjusiais me,_,. bėt beveik išimtinai 
metais durpių buvę prikasta kolūkių centruose ir trobe- 
2 mil. tonų, ir sunkieji dar- ?*al Pat’es -olukio reika- 
bai durpynuose mašinų dir-,*arPs'. Daug kas statyto blo-
bami. Durpės vartojamos ^a1’ P°. mebl k'tų oaujos , . -
ne tik kurui, bet ir kaip pa-,statybos jau būna reikalui- kiek daugiau mokėti ir uz 
kraikas galvijams. Sniečkus «°? remonto-Ypatingai blo- ko ūkininko darbadienj Y- 
pranešė dar vienų naujienų, įstatoma.Vilniuje ir Klai- patingai svarbu yra tai,kad 
-jis ragino inžinierius, kad P®’0^-. ^‘3*® atse.na .nuo sių metų pradžios uki-
greičiau būtų paruošti pro- brangiai. ninkams nebereikia mokėti
jektai vamzdžiais paduoti! Lietuvos miestai, ypatin*
dujas Vilniaus, Kauno irki- gai didieji, nežmoniškai 
tiems Lietuvos miestams, perpildyti. Ką reiškia tie 
Iki šiol Lietuvoje, gal išsky- 490,000 kv. m., pastatytų 
lūs Vilnių, nebuvo Įmonių gyvenamiems namams? Jei 
dujoms gaminti. Jei Snieč- kukliam butui dėsime 70 
kus prabilo apie vamzdžių kv. m., tai iš viso to ploto Sniečkaus pranešimu, dabar 
projektus, turbūt bent gal- būtų per dvejus metus pa- Lietuvos kaime esama 206 
vojama statyti ir dujų ga- statyta apie 7,000 butų, per ligoninės, 125 ambulatori- 
myklą. Lietuvos miestams metus 3,500. Labai kuklūs jos, 317 felčerių punktai, 
tai būtų nemažas laimėji- skaičiai, kai vidutinis žmo- Visoje respublikoje, pagal 
mas. nių prieauglis' per metus jį, dirba dabar apie 4,000

Sniečkaus teigimu per pa- Lietuvoje reikia skaityti a- gydytojų. Bet jų dauguma 
staiuosius dvejus metus žy- pie 50,000. Sunkiai vyksta stengiasi pasilikti miestuose 

imiai padidėjusi Lietuvoje ir privati statyba; jai kaip j ir dėl to kaimas kenčia.

kuriuos sprendžiant tik Va 
karai darytų nuolaidas. Ką 
rasai pavogė ir įsidėjo į sa
vo kišenę, tą jie skaito iš
spręstų ir apie tai jie nenori 
net kalbėti.

Vakarai su tuo nenori su
tikti. Iš čia ir kyla negalėji
mas susikalbėti net dėl pir
mųjų žingsnių į viršūnių pa
simatymą.

<
Jam “pradeda atsibosti”

Antanas Bimba komunis
tų “Laisvėje” skelbia, kad 
jam “pradeda atsibosti” 
kalbėtis su "Keleiviu” apie 
Lietuvos kolchozus. O jei 
taip, tai golfavyris užsičiau
pia ir apie kolchozus šiuo; 
tarpu nė čiūkšt!

Tyla — gera byla, ypač 
kai nėra kas pasakyti. Kol-

ti į margą kratinį. Savo pri
sikėlimą iš lovos Prūseika 
atžymėjo palyginimu Jėzaus 
Nazariečio teismo su Ame
rikos komunistų teismais.

Girdi, kiek panašumo! 
Yra komunistai, tai lyg tas 
Jėzus Nazarietis; yra kal
tintojai, tai Kajafai; yra 
kreivi teisėjai; yra ir Judas 
'išdavikas, tai Matusovas ...

šitaa kvailokas palygini
mas išduoda ne kokį liudiji
mą L. Prūseikos nuovokai. 
Prūseika geriau padarytų, 
jei pasiskaitytų Leono Troc
kio palyginimą, irgi imtą iš 
šventra&o, apie Prūseikos 
ne taip seniai garbintąjį 
Staliną. Trockis sakė:

<
“Iš Kristaus dvylikos

apaštalų tiktai vienas Judas 
buvo išdavikas. Bet jei Ju-

chozų tvarkos pranašumą jas būtų pasigavęs valdžią, 
gina juk Lietuvos valdiško
sios spaudos rašytojai kas-

duoklių už sodybinius skly
pus. Kiek pagerėjo ir pra
monės darbininkų atlygini
mai.

Bus, atrodo, pagerėjęs ir 
sveikatos reikalų rūpinimas,

Kiek visa ta medicinos žmo
nėms tiekiama pagalba at
sveria gyvenimo skurdą ir 
jo pasėkas žmonių sveika
tai sunku pasakyti; vaistų 
prašymai iš Lietuvos lietu
viams Amerikoje, rodos, ne
mažėja.

Tačiau ko lietuvių tauta 
už vis labiau reikalinga ir 
ko ji niekuomet nesusilauks 
geruoju iš Maskvos ir tary
binio režimo, tai laisvės 
tvarkytis kaip ji pati nori. 
Namie gyveną tą reikalą ge
riau už mus supranta, nes 
pavergimas slegia juos kas
dien ir ant kiekvieno žings
nio.

V. Rimantas

jis būtų apšaukęs kitus vie- 
nuoliką apaštolų išdavikais 
ir taip pat būtų padaręs su 
mažesniais apaštalais, ku
rių, pagal Luką evangelistą, 
buvo septynios dešimtys.”

4
Bolševizmo Judas - Sta

linas buvo pasigavęs val
džią ir skerdė tikruosius 
Lenino bendradarbius, kaip 
reta kaa istorijoj yra ką 
nors skeidęs, bet Stalino 
skerdynės Prūseikos nejau
dina, o Stalino įpėdiniu tę
siamos Stalino šunybės Prū- 
seikai net patinka.

Judo-Stalino žygius ir 
teismus Prūseika galėtų ap- 
dūmoti ir tada jam praeitų 

!gal noras niekinti Amerikos 
'teismus. J*

v
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

VO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO . 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Atsisveikinant su Kazimierinė
Amerikos lietuvių draugijos nyksta; su jomis užuomari- j 
tin eina mūsų išeivijos praeitis; draugijos, be pašalpų! 
mokėjimo, buvo mūsų kultūrinio ir politinio gyvenimo'

centrai.

Balandžio 27 d. “Susivie- jimas Lietuvių Amerikoje, 
nijimo Lietuvių šv. Kaži* jau ėjo ir lietuviška spauda, į 
miero Draugija” Bostone “Vienybė Lietuvninkų” jau! 
daro savo paskutinį susirin- buvo ėjusi kelis metus. Bet; 
kimų. Tame susirinkime na- **««***«» hnvn nirm„tin£>

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ SV. KAZIMIERO DRAUGIJA

'4*7

riams bus išmokėti Draugi-
Bostone tai buvo pirmutinė; 
organizacija. Kaip ir kitos

C •* • • ''A, *•“« df* ‘ r ėį'* < • i .'V ' <

? U - ’* - A' •

jos dar turimi pinigai, 194 . pirmutinės organizacijos, 
nariams po 39 dolerius ir 'Draugija pasirinko sau šven-j 
65 centus, ir Draugija nus-stojo vardą, nes kaip čia gy-j
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tos gyvavusi. Tai bus dar 
viena draugija, kuri nutrau-‘ 
kia savo veikimą. Viena iš 
daugelio. Vien Bostone jau 
priskaitome apie penkias 
draugijas, kurios likvidavo
si. Tas pats vyksta ir kitose 
kolonijose. O draugijos, ku
rios dar gyvuoja, dėl savo 
ateities nebeturi jokių iliu
zijų ir žiūri tik keletą metų 
pirmyn.

Bostono “Kazimierinę” 
verta plačiau paminėti dėl 
to, kad tai buvo pati pirmo
ji lietuvių organizacija Bos
tone. Ji Įsikūrė 1889 me
tais, taigi beveik prieš 70 
metų. Jei draugija nebūtų 
paskubėjusi save likviduoti, 
kitais metais ji būtų galė
jusi minėti savo 70 metų 
amžiaus sukakti, o gyventi 
ji dar galėjo, nes joje dar 
dabar via 194 nariai - lik
vidatoriai ir pinigų ji dar 
turi dalyboms 7 su puse 
tūkstančius dolerių. Likvi
duojasi ji dėl to, kad toks 
jau ūpas dabar — girdi, a- 
teities visvien nėra, nariai 
sensta, naujų neistoja ir juo 
ilgiau lauksime, juo po ma
žiau bebus kas pasidalyti...

Bostono “Kazimierinė” 
nebuvo pirmoji lietuvių or
ganizacija Amerikoje. Kai 
ji kūrėsi, panašių organiza
cijų jau buvo Pennsylvani
joj ir kitose valstijose. Tada

yuosi be patrono. Tais lai
kais veik visos lietuvių 
draugijos Amerikoje buvo 
šventųjų vardais krikštija- j 
mos. Iš tų laikų turime ka- 
zimierinių, joninių, juozapi- 
nių ir kitokių panašių var- 
dų draugijų, kurioms šven-! 
tųjų vardai greit nutrupėjo; 
ir kasdieninėj kalboj paliko
tik priminimas, kad varde kėjai pasijuto visai be atei- i mirus išmoka pomirtinę, ar- 
yra ir šventasis patronas, ties, draugijų vadovybės ne- ba pati savo narį iš drau- 
Vėliau draugijos jau kūrėsi bemato sau pakaitos ir ū- gijos lėšų palaidoja. Po 50 
Lietuvos kunigaikščių ar pas palaikyti senąsias orga- centų i mėnesi ir tais senais 
žymesnių mūsų tautos vyrų nizacijas visai susmuko. Ži- laikais, kada centas buvo 
vardais pasipuošusios, kaip įnoma, svarbiausia draugijų ne toks sublogęs, kaip da
tai Vytauto, Gedimino, Si- likvidavimosi priežastis yra bar, didelių sumų negalima 
mano Daukanto, Keistučio ekonominė ir ji visai neturi buvo sukrauti ir didesnių 
irt. t. j nieko bendra su naujaisiais pašalpų nebuvo iš ko mokė-

J. Krasinskas, “Keleivio” ateiviais. atsimenant, kad tais
bendradarbis iš Worcester, Paia,„. 4«rE», i[alk.a® lr savaitiniai uzdar-
Mass., neseniai pastebėjo, biai buvo menki žemiau 10
kad ir organizacijų vardai i Kai Hetuviai pradėjo ma- dolerių, tai keli doleriai pa- 
rrĮį.i_™„ au siniai vvkti i Jungtines A- šalpos per savaitę, kelių sa-
niau jos buvo šventųjų var- merikos Valstybes, Amen-,>aicių begyje, buvo įimta 
dais krikštijamos, vėliau j buvo kitokia, negu po- pagalba. Kazimierinė mo- 
tautiniais vardais o kai na- iruzveltinė Amerika. Tas lai- kejo $5 per savaitę ligoje 
sirodė paskutinė ateivių vii-lkas šioje šalyje vyravo nuo- ir $100 pomirtines. Dabar 
nis tai atėjo ir nauja var-'gas kapitalizmas. Darbinin- toki pagalba nieko nebevi-1 - *■ X _ ? -1 _ __1_ •  'Ii .rt i rt rt 1 rtrt «Trt MA rt rt rt4-
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Fclrgrsfucta 1912 metais prie lietuviu šv. Petro tažnyčics South Bostone.

KAS NAUJO BROOKLYNE

dų mada draugijoms — at
sirado rateliai, būreliai, an
sambliai, sambūriai, bend
ruomenė ir kt.

Draugijų likvidavimąsi 
paskatino šiek tiek ir nau
jųjų ateivių vilnis. ‘Taska- 
tino” tuo,, kad veik niekas 
iš naujosios, grynai politi
nės emigracijos eilių j seną
sias pašalpines draugijas

jau buvo Įsikūręs Susivieni- nesidėjo, o todėl senieji vei-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.; 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kain: 
(1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;

KELį’VIS
CM E. Rrr»»«tw(k> « $•» Rmitso 27. Mm,
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdikis 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squcre, Worcester, Maaa.

< <
< < «
«

Jei Jums reikia vaistą, kreipkitės Į registruotą vaistiniu- ! 
ką Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš- ; 

» pildomi gydytoju rdcepai ir patarnaujama sveikatos reika- ; 
luoee. Kreipkitės tt toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR Tarime ; 
sperialinių vaistą nno džiovos ampulėse, ! 
vaistą nno ankšto kraujo spaudimo, nuo ; 
reumatizmo, nuo širdim* ir nervą ligą. 
Vaistai siunčiami VISUR Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. R S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaisttnie aavtatukaa 

Ir Notury

luoee. Kreipki Tęs

m.......... na

kas, ypač ateivis darbinin- boja dėl savo mažumo, bet 
kas, čia buvo “darbo ran- senosios draugijos ir dabar 
kos” darbo rinkoje. Jis bu- nei mokesčių kelia, nei pa
vo samdomas už tam tikrą šalpų didina. Iš dalies to- 
atlyginimą, jam uždarbis dėl senosios draugijos ir 
|buvo reguliariškai išmoka-Į naujųjų ateivių nepajėgė 
mas (kai kur ir nusuka- prisivilioti.
mas), o gavęs uždarbį dar-į Nuo gyvenimo bando'ne- 
bininkas gyveno, kaip jis atsilikti platesnės šalpos or- 
išmanė — juo niekas nebe- ganizacijos, kurios seniai iš
sirūpino, jei neskaityti poli- augo iš vietinių draugijų rė- 
cijos, kuri giltą nugafcenda- mų. Tokios organizacijos y- 
vo Į džėlą, o gatvėje par- ra “Susivienijimai” — fra- 
griuvusĮ dėl ligos — i mies-jternalės šalpos ir gyvybės 
to ligoninę. Jokios globos draudimo organizacijos, 
ateivis darbininkas negalė- Fratemalės organizacijos 
jo nė iš niekur tikėtis nei išaugo iš vietinių pašalpinių 
ligos, nei nedarbo metu, o draugijų. Ir Susivienijimas
susižeidus prie darbo vie
nas kelias buvo šauktis ad
vokato ir bylinėtis su darb
daviu dėl kompensacijos. 
Jei advokatas pasiimdavo 
tokią bylą — tai su juo rei
kėjo ir kompensacija dalin
tis.

Tokiose sąlygose ateiviai 
buvo palikti sau ir patys tu
rėjo savimi rūpintis. Rūpin
tis kaip? Ką daryti ligoje? 
Kas tave laidos, jei tu nu
mirsi? Mirimo klausimas 
buvo gana opus, nes daugu
mas ateivių buvo viengun
giai, be šeimų ir kadangi 
niekas nenorėjo, kad jį, kaip 
dvėselieną nugabentu po 
mirties Į lavoninę ir iš ten 
užkastų galas žino kur, tai 
;r tuo klausimu reikėjo pa
tiems pasirūpinti. Draugijos 
buvo ateivių darbininkų at
sakymas Į socialinės globos 
visišką nebuvimą. Reikėjo 
patiems iii pi n tis savimi ir 
saviškiais. Iš to reikalo ir 
gimė pašalpines draugijos, 
vėliau pašalpiniai klubai su 
“pomirtinių” mokėjimais.

Organizavimosi principas 
buvo labai paprastas—kiek
vienas narys moka mažą į- 
stojamąjį mokestį Į draugi
ją ir paskui po 50 centų per 
mėnesį, o ligos atsitikime 
draugija moka pašalpą ir

Lietuvių Amerikoje yra pa 
šalpinė draugija, tik išsiplė
tusi po visą kraštą ir vėles
niu laiku bent gyvybės drau
dimo srityje daugiau prisi
taikiusi prie gyvenimo pa
sikeitimų. Ligos pašalpų at
žvilgiu Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje (SLA) ma
žai ką tėra pralenkęs vieti
nes pašalpines draugijas ir 
kaip vietinės draugijos, taip 
ir Susivienijimas nėra atsa
kymas į skaudų ligos drau
dimo klausimą Amerikoje.

Bostono “Kazimierinė” 
vienu laikotarpiu buvo pri
sidėjusi prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir per 
eilę metų, nuo 1902 iki 1907 
metų, Bostono “Kazimieri
nė” buvo pavedusi Susivie
nijimui mokėti savo na
riams pomirtines pašalpas 
pagal tam tikra susitarimą. 
Per 5 metus Bostono “Ka
zimierinė” ir S.L.A. bendra
darbiavo iki 1907 metais iš
kilo Draugijoje vidujiniai 
vaidai ir net skilimas. Tada 
nutrūko ir bendradarbiavi
mas su S.L.A. Apie tai ir 
apie Draugijos kitokią veik
lą pakalbėsime kitą savaitę.

J. Sekinis

Kas kitam kilpas spendžia, 
pats Įkliūva.

Lituanicos aikštė
Didysis New Yorko mies

tas yra garsus aikštėmis. Vi
durinėje miesto dalyje, va
dinamam Manhattan, prie 
42-os gatvės yra vadinamas 
Times Square. Tenai ap
linkui New York Times pa- 

i statą elektra apšviestomis 
didelėmis raidėmis kas die
na ir kas vakaras leidžiami 
pranešimai apie svarbiau
sius įvykius pasaulyje. Ten 
visuomet stovi būriai žiop- 

jsotojų, sekančių tuos prane
šimus. Naujų Metų laukti 
toje aikštėje susirenka virš 
100,000 žmonių, kurie Įvai
riais barškalais, skambalais 
ir ryksmais palydi senuo
sius ir sutinka naujuosius 
metus.

Žemutinėje miesto dalyje, 
prie 14th St., yra kita di
delė aikštė, vadinama U- 
nion Souare. Toje aikštėje 
dažnai, o ypatingai gegu
žės pirmą dieną, susirink
davo komunistai sovietinės 
santvarkos garbinti. Pra
eitais metais jie neturėjo 
leidimo demonstraoti, ar 
šiais metais gaus, dar nėra 
žinoma.

Brooklyne yra žinoma Li- 
tuanica Square, arba Litua
nicos aikštė, bet skirtinga 
negu minėtos New Yorke. 
Nuo Broad\vay Grand gat? 
vės linkmėje yra pravesta 
Union Avenue ir šalimai 
He\ves Street, . kuri palei 
Lietuvių PiliečĮų Klubą Įsi
jungia į Union Avė. To ky
lio gale yra protestantų ba
žnyčia ir jos klebonui gy
venti namas. Prieš 20 metu 
i Brooklyną buvo atvykęs 
South Bostone buvęs pro
testantų kunigas B. F. Ku
bilius ir kalbino taip pat 
buvusi southbostonieti Kazį 
Paulauską tapti kunigu. Sa
ko, organizacija leis tave 
mokyklon toms pareigoms 
paraošti. Parapijonais ga
vęs apie 50 šeimų, turėsi 
gyvenimui namą ir bažnyti
nes patalpas lietuviškai vei
klai. . Bažnyčios viršutinė 
patalpa apeigoms tinkama 
susirinkimams ir prakal
boms, o apatinė patalpa — 
didelė salė, talpinanti apie 
500 žmonių, tinkama ban
ketams ir kitoms pramo
goms. Lietuviams būtų la
bai reikalinga ir tinkama.

Paulauskas tuo metu bu
vo Rimbo leidėjas, to pa
siūlymo nepriėmė, nes, kaip 
jis sakė, nepatogu, jei žmo

nės ji vadins kunigu Rim
bu. Kito kandidato toms 
pareigoms nesusiradus, taip 
ir liko. Vėliau tą bažnyčią 
valdė slovakai, o dabar jau 
valdo portorikiečiai, nes iš
laukinės iškabos ispanų kal
ba.

Prie tos bažnyčios, pačia
me gatvių kylio gale, yra 
maža aikštelė apie 15 pėdų 
pločio ir apie 25 pėdos il
gio, cemento pagrindu a- 
pie puse pėdos pakelta nuo 
gatvių aukštumos. Joje pa
sodinta pora medžių ir pa
dėta keli suolai, ant kurių 
vasaros metu sėdi iš klubo 
išėję arba šalimų namų gy
ventojai. Tai tokia yra Li
tuanicos aikštė.

Kai Darius ir Girėnas per
skrido Atlantą, Brooklyno 
lietuviai tai aikštelei gavo 
tokį pavadinimą ir dabar 
bus čia statomas Dariaus ir 
Girėno atminimui pamink
las, kurio pedestalas bus ap
dengtas gražiai apdirbtu 
akmeniu su reikalingais ja
me Įrašais, o pedestalo vir
šuje bus aukštas stiebas, ku
rio viršaje Amerikos šven
čių proga bus iškelta Ame
rikos vėliava. Buvo mano
ma prie pedestalo pridėti .ir 
lakūnų veidus, bronze iš
lietus, bet tam trūksta lėšų, 
o be to ne visi tam pritaria. 
Mat, kadangi aikštelė ne
bus aptverta, tai manoma, 
kad išdykę vaikėzai su kie
to metalo gabalais tuos vei
dus subraižys ir sugadys pa
minklo išvaizdą.
Bus šaunios vestuvės

Teko girdėti, kad Stasys 
Liogys susižiedavo su Alvi- 
na Povilauskaite, kurių ves
tuvės bus biraelio mėnesyje. 
AlVira Povilauskaite Ameri
koje gimus ir augus lietu
vaitė. Velionis jos tėvas An
tanas Povilauskas, buvo 
plačiai žinomas biznierius 
Brooklyne. Jam mirus, li
kusi našlė Elena Povilaus- 
kienė taipgi laiko baro biz
nį nuosavam name 158 
Grand St., Brooklyne.

Liogių — pavyzdinga šei
ma, atvykusi iš tremties. 3 
broliai jauni vyrai gražiai 
auklėti amatininkai. Vienas 
brolių Bronius pavyzdingas 
linotipininkas dirba Darbi
ninko spaustuvėje. Jaunave
džiai bus pavyzdinga pora. 
Linkiu jiems geriausios sėk
mės vedybiniam gyvenime. 

Kazys Žemaitis

Dariam Girėno paminklo 
statymas ir aukos

Kaip jau buvo pranešta, 
Paminklo Komitetas yra pa
sirišęs sutarti su kontrakto- 
rium pradėti statyti pamin
klą kovo mėn., bet dėl žie
mes blogo oro statyba ati
dėta balandžio mėn.

Aukos paminklui reikalin
gos ir prašome jas siųsti 
pašto perlaida Darius Girė
nas Monument Fund vardu 
iždininko adresu: Mr. J. J. 
Montvila, 85 - 66 98th St., 
Woodhaven 21, N. Y. 

i Brooklyniečių aukos: Mo
tera Vienybė $25; po §10: 
Moterų Auxiliary Klubas, 
Maspeth, N. Y., Juozas Gar
šva; ix) $5: T. P. Pusnin- 
kas, P. Strolis, Uršulė Šu- 
šienė, dr. V. Avižonis, Bay 
Shore, L. I. ir V. Beleckas; 
po §2: A. Verbyla ir S. Ka
zlauskas; po $1: A. Kulis, 
Svilainiai ir Mrs. Akelis.

Aukos iš kitur: Mrs. Ag
nės Gilis (Stasio Girėno se
sutė), Los Angeles, Cal., 
$100; po $10: Rūta Lee 
Kilmonytė, Hollywood, Ca
lif. ; S. Zansitis, Easton, Pa.; 
SLA 40 kuopa, Pittsburgh, 
Fa.; 23 kp. Shenandoah, 

į Pa.; 352 kp., Detroit, Mich.; 
i 236 kp., Toronto, Canada. 
Po $5: SLA 173 kp., Dra- 
eutt, Mass.; J. Vitkūnas, 
Canada. ii- P. J. Labanaus
kas, Washington, D. C., o 
O. Švedaitė Montreal, Ca
nada, $2.

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos Ramovės skyrius, Balti
more, Md., surinko $75. 
Aukojo po $5: K. Jancas, 
V.'J. Matekūnas, J. Gudau
skas, E. Dizaitis ir M. Šid
lauskas. Po $2: J. Austrą, 
J. Kazakevičius, J. Naudū- 
nas, K. Bradūnas, H. Aima
nas ir B. Astasauskaitė. Po 
$1.50: N. L. E. ir M. Šim
kus. Po $1: S. Malkelis,
J. Ližaitis, Nolius, V.. Va
leika, J. Ankus, J. Verec- 
kūnas, Krakaitis, Gudaus
kas, Jakubauskas, Karatas, 
Sližys, Kanuka, S. Kelpša,
K. Stupuras, J. Gailevičius, 
B. Kalinauskienė, D. Lazai- 
tis, V. Mikalonis ir Bayutas. 
Kiti aukojo mažiau, rinklia
vą vykdė M. Šukys.

Už čia paskelbtas aukas 
visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Paminklo Komitetas

CAMBRIDGE, MASS.

Mirė A. Cingienė

Balandžio 5 d. šv. Myko-‘ 
lo kapinėse palaidota Ana- 
rata Cingienė, kuri mirė ba
landžio 2 d. Velionė gimė 
Pasvaly 1896 m., i Ameriką 
atvyko 1909 m., 1913 m. 
ištekėjo už Petro Čingio, 
kuris mirė prieš 18 metų, vi
są laiką gyveno Cambridge,« 
priklausė Dukterų ir Sūnų 
Draugystei, paliko liūdin
čias dukteris Kazę Jonės 
(Cambridge) ir Pradenciją 
Hill (Arlingtone), sūnų 
John (Los Angeles, Cal.),
3 seseris Amerikoje: Oną 
Akunevičienę (Brooklyne), 
Pauliną Valeikienę (Bed- 
forde), Kazę Jasiūnienę 
(Cambridge, Mass.), 2 se
seris Lietuvoje: Zofiją Ga- 
rastienę ir Kostancija Gu
delienę ir motiną Elzbietą 
Šimbelienę.

Velionė buvo ilgametė Ke
leivio skaitytoja. Ilsėkis, A- 
narata, ramiai šios šalies 
žemėje. Mes likusieji Tavęs 
nepamiršime. A. Valeika



I

fMdapIs Ketvirtai SO. BOSTON No. 16, Balandžio 16, 1958

=įi<

Neklastokime praeities
..... , ... Atviras laiikas Lietuvių Enciklopedijos Redakcijai
tada, kada jos buvo reika-. ’ * •

k’nvn i fi d buvo atstovu i lingos’ Reik manyti, kad jie Lietuvių Enciklopedijos 19-20 metų, gi visas LSDP 
<5ainn<rn« A likčiau- ne^us paslaugesni, jei tas 12-am tome komunizmui “nacionalistiškumas” tebu

sią^ ^T^ ba ir Tautvbiu ma^inas atves taisyti iš kol- skirtam straipsnyje, kur vo tas, kad partija savo pro- 
tJ-vIvj vadinamipii rinki- cilozll’ kips nemažesnes kalbama apie Lietuvos Ko- pramoję skelbė siekianti 

Kandidatus kain vi- kaiRas už taisymą, žodžiu, munistų Partijos veiklą nepriklausomos demokrati- 
cnompt naskvrė komunistu V^ia.1110 4Tpu nusi" (297-301 pusi.), yra liečia-nės Lietuvos respublikos, 
narsia 'ir fpk kipk rpikpio dėvėjusias mašinas gaus ne- mi ir Lietuvos Socialdemo- sufederuotos su kaimynais, 
brinkti Tn dpi rinkimai v- krūvą rublių ir galės kratų Partijos (LSDP) san- sunku patikėti. Nėra taip
i-a tik knmpdiia bpt iie toliau kolchozus melžti. Gu-tykiai su ta organizacija, pat jokių duomenų teigti, 
kurtu vra ir traopdiia nes dresnių darbo žmonių iš- Straipsnyje yra eilė netiks- kad LSD raitijoje tuomet

J,- np n nnkti tini nau(‘ot°jll šioje žemėje dar lumų, vietomis LSDP san-:būtų buvę betkurios frakęi-
eiti. Tik pamėgintum neiti. nela buv«- tykiai su kitomts organiza- j«u
Visi žino. ka tas reiškia,- Mirė S. K.pn,. ctjomts nupasakojami taktu! Tenka sukoreguoti enct-
Latsiojo Ste. ovo agentai to- ... budH> katl skaitytoju, gal; klopedtjoje paauoaamas zi-
kius moka sutvarkyti. To Vilniuje kovo 19 d. po ii-duoti progos nesusigaudyti( mas ir apie VVierzbickj. 
dėl bolševikai ir galėjo pa- Sos ir sunkios ligos mirė ir daryti klaidingas išvadas. Kurpius Bonifacas Wierz- 
«ke bti kad iš 1 736 751 tu- rašytojas Stasys Kanapie- Pagaliau straipsnyje yra ne-!bickis buvo LSDP nariu nuo 
rausiu teisę balsuoti baisa- •■ts • Kapnys, gimęs Širviu- teisingų duomenų. Dėl to pat jos įsikūrimo ir paliko 
ve 99 96'< valsč. m- spalio 12 visko straipsnyje jaučiama partijoje iki 1919 metų,

I Aukščiausiąja Tarvba d- Velionis pradėjo rašyti! tendencija. Šio atviro lais-; kuomet jis žuvo Vilniuje 
‘išrinkti” 10 “atstovu” • Pet- 1926 m- Jo kūri- ko tikslas — pakoreguoti kovoje su lenkų legionie-

- stambesnius straipsnio ne- riais.
tikslumus, kurie tiesioginiai! Tose straipsnio eilutėse, 
ar netiesiogiai liečia LSDP? kur kalbama apie susikūru- 

Dėl Felikso Dzeržinskio. Į šią Vilniuje 1896 metais 
Enciklopedijos straipsnyje Lietuvos Darbininkų Sąjun

Lietuvos “atstovai

1926 m.
ras Bučinskas, Zigmantas *naI Parodė Kultūros žur- 
Dzimisevičius, Jonas Lauri- .f; 
naitis, Kazimieras Liaudis, Ria
Juozas Matulis, Juozas Mie-

Jo “Kai širdis trau- 
ir “Traukinys ateina” 

vaidino Kauno ir Šiaulių
žlaiškis, Antanas Sniečkus, *eatrai- Jls >Ta Pa1^ ke~ 
Motiejus Šumauskas, Anta- liS d1?1110;, veikalus Vai
nas Venclova, maišalas Pa- karas’ liaudies teatrams. 19- 
vel Žigariov (Vyriausios o- o6m- bavo lš^ista jo nnk- 
ro laivyno valdybos virši- tinių raštų ‘Rinktinė . . 
ninkas, kuris su Lietuva nie- , w*ehonis lr Pernai išleistoj 
ko bendra neturi, bet jis y- knygoj A ar. Lietuvos rašy 
ra jos “atstovas ). tojai", kurioje kiekvienas 

iasė apie save, nesilenkė 
partijai, nesidžiaugė nauja 
"saule”, nedėkojo jai, pasi
tenkino parašęs, kad kūrė 
Kiek sugebėjo ir sveikata 
leido.

pasakyta:
“Feliksas Dzerzinskis, vė

liau bolševikų čekos — po
litinės policijos— organiza
torius, tada RSDDP veikė
jas, dar 1895 metais prie
kaištavo LSDP veikėjams 
(dr. A. Domaševičiui ir A. 
Moravskiui) jų nacionalis- 
tiškumą. 1896 metų pra
džioje eilė intemacionalis- 
tinės revoliucinės krypties
socialdemokratų nelietuvių, kratais’ 
nepatenkintų LSDP nacio
nalistišku nusiteikimu, įkū
rė Lietuvos darbinįnkų są
jungą (LDS), kuriai vado
vavo S. Trusevičius (Zalew- 
skis) ir kurtoje veikliau rei
škėsi F. Dzeržinskis, E. So- 
kolovvskis, Balevviczius,
VVerzbickis, Rulkowskis,

gą (LDS), jos atsiskyrimas 
nuo LSDP aiškinamas bol
ševikinio stilihus motyvais 
—tos grupės nariai ar sim- 
patikai straipsnyje vadina
mi “Lietuvos socialdemo
kratais”. Ir man teko kiek 
vėlesniais metais, dirbant 
Vilniaus darbininkų tarpe,

sias bolševikiškų simpatijų 
pažymys. Pagaliau ir auto
nomistai LSDP tarpe, siek
dami politinės Lietuvai au
tonomijos, tuo siekė dek 
plačių autonomiškai Lietu
vai teisių, kad tuomet jų 
negalėjo pripažinti ne tik 
bolševikai, bet ir menševi
kai. Ir V. Kapsuką, ir Z. 
Aleksą pagavo įvykiai Ru
sijoje daug vėliau, jau vyks
tant pirmajam pasauliniam 
karui, ir juos palenkė į grei
tų laimėjimų šalininkus.

Kalbėdamas apie Lietu
vos Komunistų partijos vei
klą jau nepriklausomoje 
Lietuvoje, V. R. sako:

“Tačiau po tų rinkimų (į 
3-jį seimą J. K.), pasinau
doję demokratinėmis laisvė
mis, -1926 metų vasarą ko
munistų veikėjai įgijo įta
kos profesinėse sąjungose, 
XI, 7 komunistams pavyko 
Lietuvoje suorganizuoti jau 
viešus bolševikinės vad. 
spalio revoliucijos Rusijoje 
devintųjų metinių minėji
mus (Kaune, Kėdainiuose, 
Vilkaviškyje, Biržuose ir 
kt..”

Iš to tektų daryti išvadą, 
kad komunistinis sąjūdis 
Lietuvoje, atsiremdamas į 
profesines darbininkų są
jungas, tikrai stiprėjo, ar
tėjant 1926 metų gruodžio 
17 dienos perversmui. Bet 
čia sąmoningai ar nesąmo-

PAVASARIS LIETUVOJE

BIČIULIŲ KANDIDATAI

Į tautybių taiycą “išrink
ti'* šie 25 “atstovai”:

Kos as Baranauskas, Adje- 
lė Bindokaitė, Karolis Di
džiulis, Tadas Daugėla, Da
nielius Eviltis, Mečislovas
Gedvilas, Kazė Jakentaitė, Kas atstovaus Kara-

o •ivičiiCj žlAUCl^lIS STla’
TO/*' -1c

Konoratas, Stasė Laurynai- Iš čia Sovietų Sąjungos 
tienė, Viktoras Markevičius, Aukščiausioj taryboj sėdės 
Juozas Mackevičius, Genius ^mirclas Charlamov, tos 
L.irauskis, Metodijus Neča- stit.es partijos pirmasis se- 
jevas, Vladas Niunka, Edu
ardas Ozarskis, Justas Pa- 
1 ck s, Irena Petrauskienė, 
j'inrtrljus i’olika.rpovas, 
Mykolas Bamonas, Stasė 
R inde'katė, Nina Sadaus
kaitė, Adelė Simanaitytė, 
Borisas Markovas.

Luno kaili ir lups

kietorius Cemičev ir sov- 
chozo “Kaliningradskyj 
oaibininkė Pleiniova.

susidurti su tos grupės žmo- ningai klastojami faktai, 
nėmis. Bet niekuomet jie Nepriklausomoje Lietuvoje 
savęs “Lietuvos socialdemo- profesinių sąjungų organi-

nevadino. Lietu
viais, nuo 1905 metų Lie
tuvos sociaiaemokratais vi
suomet save vadino LSDP 
nariai. Ta straipsnio vieta 
labiausia gali skaitytoją 
klaidinti dėl buvusių Vil
niuje partinių santykių. Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga, 
1900 metais apsijungusi su

Magina rinkti kultūros
vertybes

P. Bugailiškis, S. Čipkus, 
P. Galaunė, K. Jablonskis, 
J. Jurginis, J. Kirlys, „K. 
Korsakas, H. Lizdenis, V. 
č.iikolaitis - Putinas, R. Šar- 
ma.tis, B. Švėgžda ir S.

Rozovvskis, Jęremiejevas ir, jai gimininga organizacija 
1.2x299 f TfAio iTŽrSriic *T .'įiVcnm.

Kaip žinoma, Chruščiovas 
paskelbė, kad mašinų -trak
torių stotys bus panaikintos.
'•ai f uvo vienos ba’siujuer- paskelbė atsišaukimą, ku
kiu, kurios siurbė kolūkie- ™.^ginama rinkti visas 
čių kraują, r.cs tos stotys!5 21 esnes senienas, istori- 
blogai (Liko ir nežmoniškai ĮaiUS dokumentus ir Lt.
: rangiai jkaičiavo už savoj Susi4ickima, SiauiittO3e 
C3! »r. laigi kolchozams i
„u para kirtimas būtu aide- Šiaulių mieste veikiančios 
lė la me. Bet Maskvos vieš-į ? autobusų linijos ir 26 lini- 
1 učiai nieko nedaro papras-į.;os su užmiesčia’s susisiekti, 
tu amoniu labui, jie vis Neseniai gauti iš Maskvos 
ž. ū.i, kaip juos išnaudoti, i keli nauji autobusai su ati- 
r tų stočių panaikinTmu; laromais langais. Jie tus 

panaudojami ypač vasarą 
susisiekimui su vasarvietė-

arv.vdas Vilniaus spaudoje

kiti
Iš to reikėtų suprasti, kad 

F. Dzeržinskis jau 1895 me
tais buvo RSDDP (Rusijos 
Socialdemokratų Darbinin
kų Partijos) veikėjas. Tuo 
tarpu pirmasis rusų social
demokratų suvažiavimas į- 
vyko 1898 metais Minske ir 
as suvažiavimas nepriėmė 

nė partijos programos, nė 
jos statuto. Iš tikrųjų RSD
DP susiorganizavo kaip par
tija per II-jį suvažiavimą 
1903 metais. Tat RSDDP 
veikėju F. Dzeržinskis mini
mu laiku kad ir norėdamas

Lenkijoje (Rožės Liuksem- 
burg grupė), pasivadino 
Ienkijos ir Lietuvos Social
demokratija ir buvo atskira 
partija, su kuria LSDP Vil
niuje palaikė “kaimyniš
kus” santykius.

Enciklopedijos straipsnio 
autorius V. R. paskubėjo 
pakreipti į internacionalisti- 
nės, atseit, bolševistinės 
krypties šalininkus V. Mic
kevičių - Kapsuką ir Z. A- 
leksą - Angarietį, tardamas, 
kad tai bus pasireiškę 1904- 
1907 metais. Taip nebuvo. 
Ir tuomet LSDP, atidžiai

negalėjo būti. F. Dzeržins-! sekdama kas darosi Rusijo-

ask\os valdžia nori pasi- 
I elnyti. Ji privers kolcho
zus senas, netinkamas sto-įmis 
č.ų -mašinas nupirkti už, 

kainą. Gerai, jei.»-rangią Oškinio sklandytuvai 
vizai Sovietijaikuris kolchozas turi didesnį 

“nedalomą fondą”. Jis ga- Jau iš prieškarinių laikų 
lės už mašinas sumokėti iš i žinomo sklandytuvų (lėktu
vo, o kuris neturi, tas turės 
tapti valdžios skolininkas

vu be motoių) konstrukto
riaus Br. Oškinio naujas

ir kolūkiečiai dar labiau i sklandytuvas “BRO 12” 
prakaituodami gaus tą sko- ’Maskvoj pripažintas geriau

siu ir jis bus gaminamas vi
sai Sovietų Sąjungai.

Slepia Karaliaučiaus sritį

Bolševikai Karaliaučiaus 
srity kaž ką slepia, nes iki 
šiol ten jokiam užsieniečiui 
neleidžiama kojos įkelti.

lą mokėti. Taigi, valdžia 
• vienu kolchozų fondus iš
tuštins, kitus pavers savo 
skolininkais.

Bet ir stotys, pasirodo, ne
bus visiškai panaikintos.
Jos pasiliks kaip mašinų 
taisymo įmonės. Anot Lie
tuvos žemės ūkio ministerio, Net tiesioginio susisiekimo 
j avaduotojo Koničinskio! Karaliaučius - Maskva trau- 
žodžių, vietoje 126 mašinų-1 kiniai, Įsigalėjus vasaros 
traktorių stočių reikėsią 90 ■ tvarkaraščiui, eisią ne tiesiai 
taisymo stočių. Vadinasi, tų pro Įsrutį - Virbalį, bet 
stočių biurokratus netaip pro Šilutę, Klaipėdą, Tel- 
lengva iš karto panaikinti, i sius, Šiaulius, Panevėžį, tai- 
Kolchozai, ir savo mašinas‘gi darydami didžiulį lanką.
turėdami, dar bus priklau-1------------------ ---------------------
somi taisymo stočių biuro- Tiktai viena penktoji dalis 
kratų, kurie iki šiol vis ne- Mek.-ikos žemės tetinka žemės 
suspėdavo mašinų sutaisyti ūkiui.

kis, dar gimnazistu buvęs 
stiprioje dr. A. Domaševi
čiaus įtekmėje, dalyvavo 
pilnateisiu nariu Lietuvių 
Socialdemokratų partijos 
steigiamajam susirinkime 
Vilniuje 1896 metų gegu
žės mėn. 1 dieną, 1897 me
tais dirbo Kluno darbinin
kų tarpe, tų pačių metų bir
želio mėn. buvo suimtas, 
1899 metais kartu su kitais 
elesdiečiais buvo nuteistas 
ir ištremtas į Viatkos gu
berniją. Tais pačiais metais 
F. Dzeržinskis, pabėgęs iš 
tremties (ne iš kalėjimo), 
nuvyko Lenkijon ir ten po 
kurio laiko buvo vėl suim
tas. Tad iki pabėgusį iš 
Viatkos 1899 metais F. 
Dzeržinskį bent formaliai 
reikia laikyti LSDP nariu. 
Grįžęs po antrojo suėmimo 
Lenkijon bene 1902 metais, 
F. Dzeržinskis prisidėjo

je, gyveno savu gyvenimu. 
Tik retas pasidomėdavo, 
kaip vyksta partiniai ginčai 
Rusijos socialdemokratų 
partijoje. LSDP narių tarpe 
rusams atitinkamo frakci
nio susiskirstymo nebuvo. 
Jei RSDD Partijoje bolše
vikams buvo būdinga jų 
'“radikalumas” kovos takti
koje, žemės klausimo spren
dime, politinių uždavinių 
kiausime ir dėl santykių su 
kitomis partijomis, tai LS
DP tarpe panašus radikalu
mas reiškėsi kitokiomis 
kryptimis. Tam “radikalu
mui” buvo labiausia būdin
gas LSDP narių nusistaty
mas politinių siekimų klau
simu, kai gretimai su “fe- 
deralistais” jau buvo atsi
radę ir “autonomistai” (ne- 
siskyrimo iš išsilaisvinusios 
Rusijos šalininkai). Tačiau 
pažymėtina, kad dar 1906

prie 1900 metais susikūru- metais Kapsukas, būdamas
sios Lenkijos ir Lietuvos 
Socialdemokratijos, nebeie
škojo ryšių su LSDP ir ne
bandė kuriuo nors būdu jos 
paveikti. Kiek F. Dzeržins
kis galėjo priekaištauti LS

laisvas, dėjosi karštu fede
racijos principo šalininku, 
gi Z. Aleksa, dalyvaudamas 
1907 metais partijos suva
žiavime Krokuvoje, tebe- 
svyravo tarp federalistų ir

žavimas prasidėjo iš pirmų 
metų. Jame dalyvavo ir so
cialdemokratai, ir komunis
tai. Pasigaudami nevaržo
mos demagogijos savo pa
žaduose ir savo ‘reikalavi
muose, spekuliuodami sa
votiškai aiškinamais įvy
kiais Rusijoje, komunistai 
pradžioje nugalėjo social
demokratus ir spėjo įsigalė
ti visoje eilėje profsąjungų 
vadovybių. Bet tai buvo lai
kiniai laimėjimai. Atkak
liai kovodami eilę metų, so
cialdemokratai viena po ki
tos “atsiėmė” iš komunistų 
sąjungų vadovavimą, ir 19- 
26 metais narių skaičius so
cialdemokratų vadovauja
mose profsąjungose buvo a- 
pie 20,000, jų tarpe ir stip
riausios žemės ūkio darbi
ninkų bei geležinkelių dar
bininkų bei tarnautojų są
jungos. Komunistų įtakoje 
beliko žydų darbininkų 
profsąjungos skaičium apie 
7,000.

Man čia būnant nepavy
ko patikrinti, ar tikrai buvo 
XI. 7.26 tiek bolševikų de
monstracijų, kiek jų mini
ma enciklopedijos straips
nyje. Po seimo rinkimų su
sidarius naujai vyriausybei, 
panaikinus karo stovį ir lei
dus piliečiams naudotis pi
lietinėmis laisvėmis, jų ga? 
Įėjo būti ir dar daugiau. 
Bet tai nerodė komunistų 
sąjūdžio Lietuvoje stiprėji
mą. Komunistų partijoje ir 
tuomet nebuvo daugiau 700 
-800 žmonių, daugiausia žy
dų tautybės. Komunistų į- 
taka pradėjo stiprėti, siek
dama ir lietuviškąjį kaimą, 
kaip tik vadistinio Lietuvo
je režimo metais, nežiūrint 
visų policinių kovos su ko
munizmu priemonių.

• J. Kaminskas
1958.4.2.

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

Šiomis dienomis ir aš ga
vau 8 puslapių rašinį “Tie
sos žodis S.L.A. nariams” 
kurį paruošė “SLA bičiulių 
komisija” ir man išsiuntė iš 
Wilkes - Barre pašto.

Jame surašo 10 dabarti
nės Pildomosios Tarybos 
“griekų”, siūlo balsuoti už 
4 nurodytus kandidatus ir 
duoda 14 “pažadų”.

Kas tie “S.L.A. bičiuliai” 
ir iš kur jie, nesuksime gal
vos, bet pažiūrėkime ką jie 
sako.

Jie kaltina dabartinę Pil
domąją Tarybą surašę net 
10 “griekų”, bet jų nė vie
nas nėra paremtas Susivie
nijimo statutu ar seimo nu
tarimais. Jos pirmininko P. 
Dargio didžiausiu “nusikal
timu” jie laiko, kad jis ra
gina narius balsuoti už vi
sus dabartinius tarybos na
rius, o sekretoriui dr. Vini- 
kui primeta jo išlaidumą.

Didžiausiu Susivienijimo 
gelbėtoju “bičiuliai” laiko 
adv. J. R. Verbalį, piršdami 
jį pirmininko vietai. Jis 
vaizduojamas dideliu Susi
vienijimo reikalų žinovu if 
taupytojų.

Kaip jis žino Susivieniji
mo reikalus, galime spręsti 
iš jo veiklos įstatų komisi
joje. Jis ten buvo pirminin
ku. Komisija turėjo paruoš

ti pataisas. Kas iš tų J. R.. 
Verbalio pataisų išėjo? Sei
mas Wilkes-Barre jas vie
nu balsu atmetė, nes jos ne
atitiko S.L.A. dvasiai, ir pa
vedė paruošti kitą pakeiti
mą iki Detroito seimo.

Bet J. R. Verbalio ir tas 
nieko nepamokė, ir jei ne 
velionio prezidento adv. Ka 
linausko ir sekretoriaus Vi- 
niko nuoširdus darbas kon
stituciją keičiant, tai gal ir 
šiandien neturėtume būtinų 
konstitucijos pakeitimų, nes 
ir Detroito seimas J. R. Ver
balio pataisų nebūtų galė
jęs priimti.

O tas taupumas? Pažiū
rėkite J. R. Verbalio konsti
tucijos taisymo 4 metų iš
laidas, jos bus didžiausios 
už visų kitų buvusių konsti
tucijos taisymo komisijų.

Jei jau “bičiuliai” tik tokį 
“išganytoją” priekin tepa- 
statė, tai ko gera gali Susi
vienijimas tikėtis ir iš visos 
jų siūlomos kompanijos?

Ne. Negalime pirkti ka
tes maiše, negalime ir bal
suoti už tokius kandidatus, 
kurių darbų nežinome. To 
dėl kas dar nebalsavo bal
suos už tuos, kurių darbus 
patys matom, balsuos už 
tuos, kurie dabar vadovauja 
Susivienijimui.

SLA kuopos sekretorius

DP kūlėjams jų “nacionali-! autonomistų. O jug politi- 
stiškumą” anais savo veik- nė orientacija į nedalomą 
los metais, kai jam tebuvo'Rusiją turėjo būti ryškiau-

SEATTLE, WASH. 

Niekas netrukdė

i šių metų Keleivio Nr. 10 
buvo neteisingai aprašytas 
Gedimino Dr-jos suruoštas 
Vasario 16 minėjimas. Ten 
buvo pasakyta, kad draugi
jos pirmininkė pasakiusi, 
kad kalbų nebus ir tik ki
tiems reiškiant nepasitenki
nimą leidusi kalbėti, bet tik 
trumpai, to dėl tokiose są
lygose neatsiradę norinčių 
kalbėti.

Niekas kalbėti nedraudė, 
bet tas, kas buvo žadėjęs 
programą paruošti, savo 
darbo, neatliko. Jis ir kaltas.

Gedimino Dr-ja reiškia 
padėką visiems, kurie atsi
lankė, ir visoms, kurios dir
bo.

Gautasis pelnas $40 pa
siųstas lietuviams vargstan
tiems Vokietijoje.

J. Meknes

“Kdebto* to* *DarW” atate* 
ve adresas pasikeitė. Jfo dabar 
wart SL, BeHshilI - Mossend. 
yra toks: J. Veesktaas, 8 Ste- 
Ijmarsbire.

KOKIO ESI TIKĖJIMO?

Toks klausimas buvo duo
damas surašant gyventojus. 
Dabar tas klausimas iš su
rašymo klausimų lapo iš
brauktas ir 1960 metais gy
ventojus surašant į tą klau
simą nebeteks atsakyti.

Pagal paskutinįjį gyven
tojų surašymą mūsų krašte 
protestantų buvo 79 milio
nai, tai yra 66.2^, Romos 
kataliku 30.7, arba 25.7%, 
žydų tikybos 3.9 mil., arba 
3.2%. Visokių kitų 4.6%.
" Iš protestantų daugiausia 
buvo babtistų — 23.5 mil., 
metodistų — 16.7 mil., liu
teronų — 8.4 mil., presbi
terionų — 6.7 mil., kitų sek
tų — 23.7 mil.

Jei tavu drangas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio’’, para
gink iSsirašyti. Kaina 
lam* 1ik $4.

mi mm inHmiiiiininntiniimr
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AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti « 

Joje
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

stit.es
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—Maiki, aš noriu, kad tu tada, kada ji apšviečia kokį 
man išvirozytum vieną nors daiktą arba medžiagą.

MENUO tarp BRAZILUOS LIETUVIŲ
Raio M. Krasinskas

(Tęsinys)

klausimą
—O kas tėvui neaišku? 

—Pasakyk, ar teisybė, kad

Bet tuščioj erdvėj, kur ji 
niekui* neatsimuša, tenai vi
siškai tamsu. Pavyzdžiu ga-

Sao Paulo miestas ir jo 
lietimai

Sao Paulo miestas ir ja
me gyvenantieji lietuviai 
padarė man gerą įspūdį. 
Miesto centre nemaža gra
žią dangorėžių, aikščių ir 
alėjų. Didelė pramonė, pre
kyba.

Kaip minėjau, lietuvių tir
ščiausia gyvena VilaZelina 
priemiestyje. Cia yra nema
ža lietuvių prekybininkų, 
pramonininkų ir kitų profe
sijų žmonių.

Čia neblogai įsikūrę kau
niečiai Paukščiai, kurie tu
ri dvi gerai lietuviškai kal
bančias dukras ir, rodos, 
tiek pat sūnų. Rokiškėnai 
Tijūnai laiko restoraną, ki
lęs nuo Butrimonių V. Ba
nys turi automobilių (tak
sį), o sūnus savo namuose 
lietsargių dirbtuvę. Neblo
gai įsikūrę Azaravičiai, Ta
mošiūnienė, Juodgudžiai, 
Pangonienė, Lukaševičiai ir 
kt.

Muinho Velho (Seno ma
lūno) priemiesty yra gerai 
įsikūrę rokiškėnai Tūbeliai, 
kurie turi batų dirbtuvę. Jie

nuoti.
Deja, šešių iš mūsų klas

to vyrų jau neberadau gy
vųjų tarpe, būtent: Kilusio 
iš Žagariu km. Kazio Džer- 
vaus, iš Punios miestelio 
Kastanto Baranausko ir pus
brolio Andriaus Mocevi- 
siaus, iš mano gimtojo Kru- 
žiūnų kaimo Jokūbo Kun
cevičiaus, Juozo Dudavi- 
čiaus ir pusbrolio Petro 
Krasinsko.

Kadangi piano pusbrolis 
Andrius Mocevičius yra mi
ręs tik prieš porą metų, tai 
su draugais aplankiau jo 
kapą ir jo našlę su sūnumi.

Sutikau ir porą Stalino 
“saulės apšviestų” tautiečių. 
Pasirodo, jie 'visur vienodi 
—bolševikinės propagandos 
apglušinti.
Lietuvių koncerte

Be bažnytinių organiza
cijų, kurioms vadovauja lie
tuviai kunigai, yra Brazili
jos Lietuvių Sąjunga, ku
rion susibūrę įvairių pažiū
rų žmonės, išskyras komu 
nistus.

Gruodžio 28 d. Moocos

GAVO DAR VIENĄ DIPLOMĄ
HĮRRR

Atsargos generolas David Saraoff, 67 metę amžiaus, 
Amerikos Radijo Bendrovės direkcijos pirmininkas, už 
nuopelnus mokslui, ypač elektronikos ir susisiekimo 
srities turi 21 kolegijos garbės daktaro laipsnį, bet 
jis neturėjo aukštesniosios mokyklos diplomo, kurį jam 
neseniai įteikė Stuyvesant aukštesnioji mokykla (ten 
Sarnoff gyveno jaunystėj), čia matome jį su tos mo
kyklos mokiniu atstovais.

kai iš mūsų pačių lietuvių
kilę smurtininkai drįąo ją 
sutremti. ;

Labai vertingi priede pa
skelbtieji dokumentai, o y- 
pač kun. Rodzevičiaus ‘do- 
nosas” caro valdžiai apie 
“litvonamus”, Lietuvių De
mokratų partijos programa, 
“Lietuviškos Socialdemo- 
kratiškos partijos” progra
ma, kurioje pirmą kartą aiš
kiai reikalaujama Lietuvos 
nepriklausomybės.

žodžiu, tai labai brangi ir 
kiekvienam sąmoningam lie
tuviui skaitytina 'knyga.

Winnipego ir apylinkės 
lietuviai, norintieji ją įsigy
ti, prašomi kreiptis į mane.

K. Beniušis

NEDRAUGIŠKAS
“DRAUGAS”

KANADOS NAUJIENOS

W1NNIPEG, MAN.

Gavome “Lietuva budo’

išaugino gerai lietuviškai lietuvių mokyklos patalpose

Katalikų dienraštis “Drau
gas” kovo 1 d. trumpai pa
minėjo St. Kairio knygą 
“Lietuva budo”. Laikraštis 
pripažįsta, kad “veikalas 

dienų socializmo idėjai pa- parašytas kultūringai”. Jam 
sišventusio ir dėl Lietuvosi labai patinka jaunatvės at- 
laisvės kovojusio, į kunigus; siminimai ir religinių jaus- 
leisto, bet inžinieriaus mok- i mų aprašymai. Tačiau anfc-

Šiomis dienomis gavau A- gjug išėjusio žymaus sočiai-1 ra knygos dalis “Draugui” 
merikos Lietuviu Socialde- demokratų veikėjo Stepono nepatinka dėl “švelniai, bet 
mokratų Sąjungos Literatu- Kairio. dažnai pasikartojančių prie-
ros Fondo lėšomis išleistos ( Kaip knygos autorius sa-kaištU kitoms grupėms, jų 
knygos Lietuva budo ke- vo žodyje “I Skaitytoją”; tan^ k* autoriaus vadina- 
lis egzempliorius. Knygos nurodo, tai knvgai medžią- niiems klerikalams”. Taigi

baltas žiuponas bus daug li būt kad ir mėnulis, kuris 
šiltesnis, jeigu jį nudažysi; savaime yra tamsus daiktas, 
juodai? į Mes ji matom tik tada, kai

—Teisybė, tėve. 
—O kodėl?

saulė jį apšviečia. Bet kai 
jis atsistoja prieš mus neap-

—Šį klausimą bus leng- šviestu savo šonu, mes jo 
viau suprasti, tėve, jeigu vi-! nebematom. Tai parodo, 
sų pirma išaiškinsim, kodėl kad erdvėj yra tamsu, nes 
juodas drabužis yra juodas, kitaip mes jį matytume vi-

—čia, Maiki, tu juokus sada. 
kreti. Juodas daiktas yra1 —Kodėl dienos laiku mė- 
juodas dėl to, kad jis juo- nulio nesimato, kuomet nak-.
das ir kitoks negali būt.

—Ne, tėve; juodas daik
tas yra juodas dėl to, kad 
jis neatmeta nuo savęs švie
sos spindulių; jis sugeria 
juos.

—Nu, tai kas kad suge
ria?

—Tai yra tas, tėve, kad 
šviesos spinduliai yra kartu 
ir šilumos spinduliai. Taigi 
daiktas, kuris
są, kartu sugena 
Tas išaiškina, kodėl tamsios 
spalvos drabužis yra šiltes
nis negu šviesus, kuris šili
mą atmeta nuo savęs. Ir 
dėl to vasaras laiku, kuo
met saulės spinduliai labai 
karšti, žmonės dėvi baltas 
bei šviesias drapanas.

—O kaip toli, vaike, nuo 
žemės iki dangaus, iš kur 
saulė siunčia tuos karštus 
spindulius?

—Nuo žemės iki saulės 
skaitoma vidutiniškai 92 
milionai ir 830 tūkstančių 
mylių, tėve.

—Tai visgi šmotas kelio 
iki dangaus karalystės.

—Saulė nė(a dangaus ka
ralystė, tėve.

—Bet ji šviečia iš dan
gaus, ar ne?

—Ne, ne iš dangaus.
—Nu, tai kaip tu vadini 

tą mėlynę viršum mūsų gal
vų?

—Tai yra saulės spindu
liais apšviestas oras. Jo 
sluogsnis apskaitomas iki 50 
ar 60 mylių. Kur jis baigia
si, tenai baigiasi ir ta mė
lynė. Toliau visiška tamsa.

—Veidiminut, Maik! čia 
man nelabai aišku. Sakai, 
oro yra tik kokia 50 ar 60 
mylių ir tenai jis jau pasi
baigia.

—Taip, tėve.
—Tai kodėl tu sakai, kad 

tenai visiškai tamsu? Kur

sugena svie- 
■ ir šilimą.

tį matosi?
—Todėl, tėve, kad saulė 

jį nustelbia. Dėl to ir žvaig
ždės matosi tiktai naktį. 
Matai, šviesūs ar apšviesti 
daiktai tamsoj matosi daug 
aiškiau ir toliau negu die
nos laiku.

—Maiki, ant šito punkto 
aš-nelabai norėčiau su ta
vim sutikti.

—Kodėl?
—Todėl, vaike, kad tavo 

kalba man atrodo bedieviš
ka. JRuk Dievas sutvėrė 
šviesą ir davė žmogui akis, 
kad galėtų viską matyti; o 
tu šneki, kad be šviesos 
žmogus gali geriau matyti. 
Nu, į ką' tai padabna?

—Tėvas klaidingai mano 
kalbą supratai. Aš šviesos 
neniekinu. Aš tik sakau, 
kad šviesūs ar apšviesti 
daiktai geriausia matosi 
tamsoje. Tėvui, be abejo, 
teko nakties laiku keliauti, 
tai turėtum žinoti, kad ži
buriai languose matosi per 
mylias.

—Jes, Maiki, kai Lietu
voje eidavau patamsy pas 
merginas, tai visada žiūrė
davau, kur matosi lange ži
burys.

—Bet dienos laiku tėvas 
to žiburio nematytum, jeigu 
jis ir būtų lange.

—Žinoma, kad ne.
—Galim paimti ir kitą pa

vyzdį, tėve. Jeigu naktį tu
rėsime gerai apšviestą kam
barį ir norėsime pažiūrėti 
per langą į lauką, tenai nie
ko nematysim. Bet jeigu 
šviesą kambary užgesysim, 
tada jau galėsim ką nors 
per langą pamatyt, ar ne?

—šiur, kad galėsime.
—Šiuos pavyzdžius, tėve, 

galima prilyginti ir prie er
dvės. Tegul mūsų apšviestą 
kambarį atstoja saulės ap- 

Ir jeigu iš 
žiūrėsimo i

gi pasideda saulės šviesa? šviestas oras. 
—Šviesa, tėve, matosi tik apšviesto oro

kalbančią dukrą ir du sū- buvo tos Sąjungos koncer- - nurodo, tai knygai medžią- nnems Klerikalams". Taigi
nus. J. Lukaševičius turi tas kuriame ir man teko I J?1?3/ v°°’ Reikia pasaky- gos teikimu yra prisidėję: “Draugas” pageidautų, kad
vaistinę, Vaitkevičius mė- būtį. šaunuolis Viktoras “5 KiPras Bielinis, prof. Vac- Kanys net švelnių priekaiš-
sos krautuvę, Lisauskas au- Kaltenis
tomobilių (taksį). įr Paukštytė

Turėdamas gražaus laiko dionu, brazilietė 'pašoko, Kie“,iamH.a! žinąs, Jonas Buivydas, Pen- tonus apie
išeidavau į miestą pasivaik- miesto primadona Nedi Ro- silvaniJ‘os universiteto įsigy- tus \r veik1^ tiek d.auS
ščioti tomis vietomis, kur ssi pdaianavo kelias operų ixsnallsta L-nvon« nevadini ta ^r‘ ^au^° biblioteka, nLeia’?;\,Ų’ 0 aPie kunigus
lietuviu daugiausia gvvena- ariias išspausta kn*S°s Pradini- y Siruta virius, V= Požėla, skundikus caro valdžiai —
ma, ir dažnai išgindavau Atrodė kad koncertui su- ”?3S’ ° nu®ai eles aut0_ A. Zamzičkas, N. Gugienė, geriau visai nutylėtų, 
idomių pasikalbėjų. reikti dau^iaui dirbo vai- Sii“^išleidimo“ meto? ?Tp J’ kitU' ‘ >,a?ei(lavimai su*

terėlės einair kalbasi:, “m” & Knyga ‘“‘'r*’’ £mas ^rtinimas, kad St

RaČPliZnė ir Amb- - i , • yg l)aias-vta Jau daug proto joje sutelkta. Kaino knygoje “kunigas 
naceuene ir Amo- zilgalvio, nuo pat jaunystes atskleidęs ir į tu- vaizduojamas kaip skundė-

Voži jas caro valdžiai’. Tokio
“Vaikai, kumute, geri, tik cevicius, 
kad jis nedoras”. Kitur trys'roževieiene.
lietuvės gyvai svarstė savo 
gyvenimo kasdieninius rei
kalus. Dar kitur jaunas ku
nigas barėsi su bobomis, 
brukte brukdamas joms 
kažkokio pobūvio kvieti
mus. “Ir aš esu velnio neš
tas ir pamestas”, kalbėjo 
kunigas, o iš kitos balagano 
pusės vyriškas balsas atsi
liepė: “Žmonės sako, kad 
kunigo velnias neįmąs”.

Kuriuos pažįstamus suti
kau po 30 metų, visi jau 
senstelėję ir gerokai praži
lę, bet dar stiprūs ir ener
gingi. Su jais prisiminus 
senas dienas teko ir padai-

tamsią erdvę, tenai nieko 
nematysime, taip kaip žiū
rėdami per langą į tamsų 
lauką. Bet kai saulė nusi
leis ir mūsų aplinka sutems, 
tada pamatysime ir mėnulį 
ir žvaigždes. Vienu žodžiu, 
naktį mes matom šviesius 
daiktus daug geriau, negu 
dieną. Kai kurios žvaigž
dės yra taip toli, kad jų at
stumą myliomis sunku iš
reikšti, todėl astronomai 
skaito* jį šviesmečiais. Švies
metis reiškia tokį atstumą, 
kurį nueiti šviesos spindu
lys trunka apskritus metus. 
Taip tolimas žvaigždes žmo
gaus akis gali matyti tiktai 
nakties laiku ir tiktai dėl 
to, kad jos šviečiasi tamsioj 
erdvėj. Tas irgi parpdo, 
kad erdvė yra visiškai tam
si.

—Maiki, Lietuvos kunigai 
drausdavo žmonėms skaityt

Teko patirti, kad Brazdi-j 
jos Lietuvių Sąjungoje, kaip' 
ir Urugvajaus Lietuvių Kul-! 
tūlos Dr-joje, vyrauja “Aš”, Į 
kuris nemažai kenkia orga-’ 
nizacijai. Tie “Aš”, rodos,! 
jau sudorojo porą lietuvių 
mokyklų su visu jų turtu ir 
pastatais. Kalbama, kad 
paskutiniuoju metu kęsinta- 
si tą patį padaryti ir su Mo
ocos lietuvių mokykla, tik 
konsulo Polišaičio dėka tas, 
reikalas sulaikytas ir moky- j 
kia kol kas svetimiems ne-! 
perleista. Norėtųsi patarti 
Sao Paulo lietuviams vie
ningai susibūrus išgyven
dinti tą “Aš”, įtraukti į or
ganizaciją daugiau narių, 
ravvzdžiu galėtų būti Ar
gentinos Liet. Susivienijimo 
ir dr. Basanavičiaus Centro 
Organizacija, kur sutelpa 
visi mokratinio nusistaty
mo lietuviai, išskyrus Mas
kvos ir iš dalies Romos už
kietėjusias davatkas. 
Pažinau daug šviesuolių

Teko pažinti nevieną se
nųjų ir naujų intelektualų. 
Iš senesniųjų pažinau buvu
sį mokytoją ir “Žinių” re
daktorių S. Bakšį, dabarti
nį “Gintaro” redaktorių 
Vancevičių, buvusį kapito
ną Čiuvinską, vaistininką J» 
Lukoševičių, dailininką K. 
Ambrazevičių ir kt. Iš nau
jakurių poetą K. Jūrą, inž. 
V. Butkevičių, Kauną, Gin
tautą, Meldutį Laupinaitį ir 
kt

Daugumos jų gyvenimas

40 YEAR3 OF 
PROGRESS iii
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COHTROL ,

AMERIČANS SAVED 

FROM CANCER

y

10 OUT OF 30

AMERICAN CANCER SOCIETTX
Vėžio liga nėra nugalėta, 
bet jai pažaboti mokslas 
jau yra daug padaręs, šis 
paveikslas rodo, kad 191S 
metais iš 30 vėžiu sergan
čią tik 3 tebuvo išgydyti, 
o šiandien jau išg> durna 10.

rinį pažvelgęs, matai, kad Ja®, . x ... 
pirmojoj daly pasakojimas 'alzdavimo ^en. Y15^1 nėra*

. . f . _ V ro fiLr oicl-nc t o trr oi ii»apima vaiko ir jaunystės at
siminimus, antrojoj vaiz
duojama kaip augo Lietu

vos žemės ūkis, pramonė, 
tautinis sąjūdis, kokį vaid
menį jame vaidino socialde
mokratai ir tt Plačiai api
būdinami vaųrininkai, sar- 
giečiai. Trečiojo daly duo
dama įvairių dokumentų

Yra tik aiškūs faktai ir do
kumentalūs Įrodymai, kaip 
kai kurie kunigai pasitarna
vo caro valdžiai ar net aiš
kiai kitus skundė (skundas 
pridėtas). Tai ne vaizdavi
mas. o tvirtinimas. Ir pilnai 
pagristas. Tačiau Kairys tai
pogi giria ir nurodo nuopel
nus tų kunigų, kurie prisi-

_ ... . 1 X- dėjo Prle lietuvių tautinio
Pradėjęs knygą skaityti judėjimo. Taigi yra visapu- 

susizavi ja, nebegali atsi- siškai aprašytas, o ne išgal-
traukti, vis nori sužinoti, 
kas tolimesniame puslapyje 
rašoma. Joje lyg televizijoj 
matai Lietuvos kaimiečio— 
mūsų tėvų ir protėvių gyve
nimą ir kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. Malonu skaityti 
autoriaus priminimus kaip 
“VARPAS” yra teisingai

votas vaizdavimas. Todėl 
“Draugo” nedraugiški prie
kaištai ne vietoje.

Knyga “Lietuva budo” 
aprašo įvykius iki 1905 me
tu. Gal geriau bfitų, jei 
“Draugas” pats patiektų są
rašą kunigų, kurie prieš 19-

baręs Lietuvos inteligentiją m®tus buv o nukentėję už 
už tėvynei pareigų iškelti- hetuviską veikią, anot Drau

go, “caro valdžios kalintų, 
Sibiran ištremtų, ten miru
sių kunigų”. Toks papildy
mas būtų visiems naudin
gas.

Juozas Bartkus
2OOCXXXXXXX5©GOe<XXXXX\XXXXXi. X XXX XXXXX'K X XXXX XX»C

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

pareigų
mą i šiltas vietas Rusijoje. 
Taip jau tikrai pagirtinas 
autoriaus nurodymas kalti
ninkų, kurie nepriklausomai 
Lietuvai atsikūrus, nemokė
jo apginti laimėtų laisvių,

H* tams.

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

me-

Bibliją, kad razumas nesu-1]® rožėmis klotas, bet jie 
simaišytu; todėl ir aš tau,dll*ba lietuvybės labui nesi- 
pasakysiu, kad tu tokių kny- Spėdami nei lėšų, nei jėgų, 
gų neskaitytum, ką rašo a- tegaudami už savo pasiau- 
pie žvaigždes, ba nuo dide- lojimą kai kurių neišmanė
lio mokslo gali gauti durną ^lll visokių prikaišiojimų, 
ffslvą. (Rus dauginu)

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958
Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 

x skaitymų ir plati kalendorinė dalis.
Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 

£ patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
g ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalcndo-
x riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi-
$ sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo
x adresu:
1 

la! “KELEIVIS”
636 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

i i
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MOTERŲ SKYRIUS
B ANGLIŲ LAUKŲ

Ji II—III 11

Mes galėtame valdyti

-

Vyrai valdo dideles ir ma
žas valstybes. Taip yra ir 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. O iš tikrųjų galėtu
me valdyti mes, moterys.

Čia tvarka demokratiška, 
kurioje dauguma nusveria. 
O moterų mūsų krašte yra 
(teugiau negu vyrų. Štai 
1966 m. liepos 1 d. moterų 
buvo 1,382,000 daugiau ne
gu vyrų. Žinovai skaičiuo
ja, kad 1960 metų rinki
muose teisę balsuoti turės 
108 milionai piliečių, iš jų 
moterų 55,500,000. Taigi 
moterų balsuotojų numato
ma net 3,250,000 daugiau 
Begu vyrų. Ir jei jos visos 
balsuotų vieningai, galėtų 
nubalsuoti viską taip, kaip 
jos nori.

Deja, mes mažiau negu 
vyrai domimės politika, mū
sų daugiau ir balsavimo pa
reigos neatliekame, bet kaip 
bebūtų mūsų Įtaka yra di
delė. Tą supranta politinės 
partijos ir to dėl rūpinasi 
ko daugiau moterų savęsp 
patraukti.

Tuo tikslu jos organizuo
ja moterų klubus, šaukia jų 
konferencijas, kuriose nag
rinėjami svarbiausieji kraš
to reikalai, ir visaip kitaip 
stengiasi surasti daugiau ša
lininkių moterų tarpe.

Kovo 16-18 dienomis Xa- 
shingtone buvo rišo krašto 
moterų republikonių konfe
rencija, o balandžio 20-22 
dienomis ten pat tokią kon
ferenciją rengia demokra
tės. Joms kalbės buvęs pre
zidentas Truman, Roosevel- 
tienė, senato daugumos va
das Johnson, atstovų rūmų

pirmininkas Rayburn ir kt.
Jei mes būtume veikles

nės, tai ir lietuviškose orga
nizacijose daugiau Įtakos 
turėtume. Pavyzdžiui, kad 
ir Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje. Ir jame moterų 
jei nėra daugiau kaip vyrų, 

i tai vis viena motetų narių 
skaičius yra labai didelis.
Baigiasi jo Vykdomosios 
Tarybos rinkimai. Į iždinin
kus kandidatuoja Nora Gu
gienė, o Į iždo globėjus 
Euprozina Mikužiūtė. Abi 
savo veikla pasižymėjusios 
moterys, gerai tas pareigas 
eilę metų atliekančios ir Su
sivienijime. Jei mes visos 
moterys narės už jas bal
suosime, tai jos be abejo
nės bus išrinktos. Mes tu
rėtume taip padaryti.

R. J-nė

ŠEIMININKĖMS
Šokoladinis tortas 
be kiaušinių

Imti stiklinę rūgščios 
grietinės, stiklinę cukraus, 
2 uncijas kakavos, pusę 
šaukštelio sodos, svarą mil
tų. Tą visą sumaišyti, pada
ryti tešlą ir ją padalinti Į 
4 dalis. Kiekvieną dali iš
kočioti ant apverstos for
mos dugno ir kepti 350 
laipsnių karšty 10 minučių.

Pertepimą šitaip pagamin
ti: Imti stiklinę rūgščios
grietinės, stiklinę cukraus, 
vieno citrino sunką, visą tą 
įtrinti 15 minučių ir ta ko
še ištepti visas dalis ir vie
ną ant kitos sudėjus api
pilti viršų.

VYTURYS

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono ’ Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miesro. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MISKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
naus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su-' 
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūra, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

NEMUNO SŪNŪs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapio. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na .......................................... $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė. E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių. 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. (ieriausiaa vadovėlis pn-

Ardantiems angliškai mokytis; duodą 
angliškus pasikalbėjimu*.Uc

DŪKIOSIOS KARALIENĖS MAŽAS KARYS

Karalienės garbės sargybos karys atiduoda pagarbą ka
ralienei Elzbietai II ir jos vyrui, kai juodu ėjo Dydį jį 
Ketvirtadieni iš Westminster bažnyčios- Pagal kelią 
šimtą metu paprotį tą dieną dalinami vadinamieji 
“maundy money”, išmalda tam tyčia nukaltais sidabri
niais pinigais. Nuo 1932 metą tą išmaldą dalina pats 
karalius. Išmaldos dvdis nustatomas pagal karaliaus 
amžių. Dabartinė karalienė vra 31 metą. to dėl ji 
išdalino 31 seniams ir senėms po 31 pensą (apie 40 
centu).

Rašau iš šiaurvakarinio 
į kietųjų anglies ruožo, kuris 
tęsiasi nuo No. Mahanoy Ci
ty iki Shamokin, Pa. Šiame 
ruože yra 8 miestukai ir 
kiek daugiau vadinamųjų 
“pečiamis”—kaimukų, ku
riuos kadaise pastatė kasy
klų savininkai angliaka
siams gyventi. Kai anglių 
savininkai pamatė, kad an- 

i glies klodai baigiasi, jie 
tuos kaimukų namus išpar
davė angliakasiams. Tuo 
būdu jie dabar yra atskirų 
asmenų nuosavybė.

Seniau čia buvo apie 40 
kasyklų, kurių anglis iškas
ta ir jų Įrengimai nugriauti. 
Žemė už mokesčius perėjo 
valdžios nuosavybėn.

Minėtame ruože dar yra 
8 mažos kasykios, kuriose 
dirba virš 7,000 angliaka
sių. Prieš 25 metus tos uni
jos devintam distriktui pri- 

> klausė virš 32,000 angliaka- 
!sių, o šiandien jame bėra 
virš 6,000.

Kaip minėjau, dabar že- 
jmė yra valdžios nuosavybėj, 
t to dėl yra galimas vadina
masis nepriklausomas (in- 
dependent) anglių kasimas. 
Gauna iš žemės komisionie- 
riaus leidimą, moka jam už 
iškastos anglies toną nusta
tytą mokestį ir kasa. Kasti 
galima, nes čia anglies klo
dų kraštai yra žemės pavir
šiuje. Taigi iškasa duobę, 
šulinį ir kasa vis gilyn. Pra
džioje galima anglį kibirais 

j įkelti, o jei anglies vis dar 
giliau randama, tai tenka

1 ian #4ivnninriiviiic? jcbu uiuvoiuuo u ungiiuuo ua-
ryti.

Bet netrukus, atrodo, ir 
tas kasimo būdas pasibaigs, 
nes jau vis sunkiau surasti 
žemės sklypą, kuriame an
glis nebūtų iškasta.

Tas kasimo būdas yra ir 
labai pavojingas — įvyksta 
daug sužeidimų ir užmuši
mų ... ir niekas jokios pa
šalpos už tai nemoka.

Kai anglis kasama maši
nomis nuo viršaus, vadina 
strippmg. Yra ir nepriklau
somų laužyklų, kurios dide
lius anglies gabalus sulaužė 
į mažus gabalėlius ir angį 
suskirsto pagal rūšį.

Žinovai sako, kad taip 
kasant vis dar apie penkta
dalis anglies palieka neiš 
kasta. Yra išrasta rūgštis 
kuri anglį sutirpina ir tada 
iš joe gali gauti kitus ga 
minius. Tie žinovai sako.

Vos tik saulės snindulvsX c

Nutirpdino šaltą sniegą,
Štai parskridęs vyturys 
Kelia čiulbesiu mūs jėgą.

Nuo pat ryto,
Vos prašvito,
Jis per dieną
Skelbia linksmą mums naujieną— 
Čir-vir-vir pavasaris.

Paprasta ta jo daina,
Kas pavasari girdėta,—
Bet kaskart ji viena
Guodžia širdį sužavėtą.

Vos atšilo 
Ir pakilo 
Tik saulutė,
Mes sukrutę
Laukiam suskambant dainutę— 
Čir-vir-vir pavasaris.

O išgirdę ją anksti,
Žiedus ir gėles sapnuojam,—
Ir linksmumo apimti
Mes su vyturiu dainuojam:

Būki sveikas,
Meilės laikas!
Tu mums duotas 
Pumpuruotas,— *
Giedrink mūs jaunystės puotas— 
Čir-vir-vir pavasaris!

Putina*

(fc

AKTORĖ LANA TURNER SU DUKTERIAI

Dešinėj aktorė Lana Turner, kairėj jo* 14 metų duktė 
(’hervl, kori prisipažino virtuvės peiliu mirtinai nu- 
dfirusi motinos miegamajame jos meilutį StMUpunato, 
kai išgirdusi, kad jis grasina ją supiauntytL

kad jos pagalba bus galimi 
sunaudoti anglį iki paskuti
nio svaro. Iškasti plotai da
bar yra pribėgę vandens. 
Kai anglies bus didelis trū
kumas, tai į tuos vandem 
plotus įpils minėtos rūgš
ties, kuri ir ištirpins visą 
anglies masę. Tada siurb
liais bus galima tą vandenį 
išsiurbti ir iš jo įvairiais 
prietaisais išskirti anglies 
masę. Ant Barkauskas 

GARDNER, MASS.

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 įvairių 
trumpii pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ $2.00

BARABAS. Paer Laeerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................ $2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psj. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. I^bai įdomi kny
ga. Kaina ................................ $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po ‘$2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $0.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelsonienė* parašyta; 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai *
Kaina .............................................. $1.00

(unigo 
a, 250M Valadkos parašyta knyga 

pusi. Kaina ........................... $2.50
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
ISO pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais .................... $1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ........................................ $4
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunis!ų diktatū
rų faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo oraktika. la
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ...................................................®Oe
MIRUSIOS SIELOS. M. (k>golio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M. 
vfiškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISCM East Broadw*y •> So. Boston 27, Maso.
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ADOMAS L. GIRINIS

Nuliekamo žmogaus užrašai
KAIP PASTAČIAU PONO DIEVO NAMUS

Dabar svieitelis gerokai apgedo. Ne taip buvo ma
no laikais, kai aš su septyniais draugais buvau pas čiu- 
pulienę ant burdo, kai vienoj lovoj miegojom keturiese. 
Du dieną, du naktį. Taip pagal darbo laiką.

Mūsų Birbintono mieste, Pennsylvanijoj, nebuvo to
kios daugybės lietuviškų saliūnų, parapijų ir pono Dievo 
namų. Taigi,* ne taip kaip dabar, poną Dievą stačiai vadi
na. Mes vis sakydavom: Dėkui tau, pone Dieve, jeigu vi
są dieną išdirbai kasyklose, jeigu nuo airio negavai per 
valgomąją, jeigu saliūnininkas neprirašė daugiau stulpe
lių, negu tu pas jį išgėrei. > . .

Aš, Jokūbas Kolieka, Simonas Pratašimas ir Pranas 
čebatauskas (tas ką laikė likerštorą) ėmėm ir nutarėm: 
Reikia ir mums turėti pono Dievo namus! Manė patį Holy 
Rcsary bažnyčioj Kalėdų naktį velšis Evens įspyrė tam
soj į užpakalfir išstūmė už durų. Girdi, ašfen esąs smirda- 
lius kaip senas ožys. Kitą kartą grįžtant prieš Velykas 
iš tos pačos Holy Rosary bažnyčios, sustabdė mane ir 
Jokūbą Kolieką toks pusgirtis airis ir klausia mus, ko
kios mes tautybės. Dažnai tai mes nesakydavom, nes vi
sus neangliškai kalbančius vadino polenderiais, ir visko 
salėjai tikėtis. Bet čia, prieš Velykas, didysis penktadie
nis, tai kaip gi meluosi. Kolieka jau lyg ir išsitarė, kad 
mes frenč, be tas, šventiškai nusiteikęs, prasitariau: li
thuanian. Tai ir pasipūtė airis. Jis sako:“Tu, kalės vaike, 
esi polak.” O aš sakau, kad ne polak. Po to jis klausia, 
ar aš katalikas. Nugi kaipgi, aš katalikas. Tai jis ir vėl 
sako, kad visi katalikai iš krajaus yra polak. Aš nenusi- 
leidžiau, nes aš sakau, kad aš lithuanian.

Dabar airis klausia, kada mes pasidarėme katalikais? 
Abu su Kolieka pasitarėm , tai ir atsakėme, kad bus ge
ri šeši šimtai metų, kai mūsų karalius Mindaugas krikšti
jo Neryje ir Nemune.. Dabar airis visai pasiuto, girdi, jūs 

i dar gyvi pagonys. Pati Airija jau trys tūkstančiai astuo
ni šimtai metų kaip katalikiška. Vėl mes tariamės su Jo
kūbu Kolieka, nes mums rodosi, kad tik devyni šimtai 
antri metai nuo pone Jėzuse gimime. Taip ir atsakom. Kad 
šoks airis, girdi, kaip jūs tokie ir tokie vaikai galite taip 
sakyti! “Tai jūs norite pasakyti, kad jūs daugiau žinote, 
negu aš?” Tuo metu ėjo pro šalį du vyrukai, matyt, to 
airio pažįstami, kuriuos šisai ūmai užklausė, kada Airija 
buvo paties pono Jėzaus apkrikštyta. Anie du kraipo gal
vas, tai šisai sako, kad trys tūkstančiai astuoni šimtai 
dvidešimt pirmi metai. Anie du jam pritarė, tai šis ir tren
kė man į veidą. O tie du Koliekai po gerą kumštį užvožė. 
Bet jau ir man kraujas užvirė. Tai ką, sakau, atrodo, po- 
įai airiai norite muštis. Ar ne taip? Dabar airis man dar 
kaitą siūbtelėjo. Na, matau, kad nebėra juoko, jie jau 
š tikrųjų nori mus apkulti. Aš, teisybė, turėjau kumštį 
maroką. Tai taip pirmajam. Tas — blinkt ant gatvės. Tie 
iu kimba prie Koliekos, tai abu paėmiau už krūtinių ir 
-ubeldžiau abiejų snukius. Kolieka iš paskos užvožė į 
sprandą. Ir tiedu abu blinkt ant žemės.

Nuėjome. Širdį,.žinotumėt, toks kirminas! Gal tai 
nereikėjo daryti, juk pono Dievo mūkos diena . . .

Galop—teismas. Žinau, kad ir teisme aš būsiu sveti
mas, nesgi ten anie savi. Mudviejų perkalbėtoju, kaip da
bar sako, vertėju, pasisiūlė toks kunigas Dembskis. Tie- 
a, jis jau nešiojo barzdą, kaip tas didysis daktaras Šliu
pas ir mišių nelaikė. Tai jis ir nuėjo su mumis į teismą.

Išklausė senas teisėjas, kai anie angliškai kaip ropę 
{rimto. Visaip melavo, bet dėl ko kilo muštynės, tai jie 
beveik teisybę pasakė. Tai ir paklausė teisėjas, kaipgi tris 
yrus du vyrai galėjo sumušti. Bet jie pasakė, kaip aš du 
sakėliau abiem rankom, kaip sudūriau nosimis. Tai ir 
4ako teisėjas man, kad aš parodyčiau. Nors dreba rankos, 
n Dembskis ragina. Aš ir pakėliau anuos du, išbalusius.

Teisėjas ir sako man: Tau ne anglis kasti, bet tea- 
iruose šylą rodyti .. . Bet davė mums su Kolieka po tris 
mėnesius kalėjimo, bet.. . jeigu per dvejus metus nepa- 
larysim kokių muštynių, tai mums nereikės sėdėti.

Per tuos dvejus metus jau visaip kibo tie airiai, bet 
mudu su Kolieka vengėm kaip ugnies. Dantis sukandę 
vengėm — kentėjom.

Tik kai sukako dveji metai, tai gera proga vienam 
-aliūne visus tris kaitą pritaikę, tai jau palamdėm. Dvi 
avaites darbe visi trys nesirodė.

Tai et, po to visko, kaip sakiau, Jokūbas Kolieka, 
Simonas Pratašimas, Pranas čebetauskas (tas ką liker- 
torę laikė), nutarėm: Yra gan mūsų saiiūnų, ačiū po
rai Dievui, pas savus gali gerti, tavęs nekliudys, neiš
mes, kai jau prageri paskutinę kapeika, yra jau ir 
rraborius Jonas Stepanackas, yra jau ir biznierius, ana 
■ a skerdikas Kulieša,—tai jau pats metas turėti savo 
rabaščių, savo pono Dievo namus, nes meldžiamės pas 

visokius airius, lenkus, gal aniems ir mūsų maldos tenka.
Tuo metu, kaip iš dangaus, pasirodė mūsų mieste 

tik ką iš anapus šiltai atvykęs kunigas Juodveršis. Jau
nas, linksmas, gaspadines lanko, kaip burdingieriai ka
syklose. Tai ir sdkom: Vyrai, statom ponui Dievui na
mučius! Jau minėtieji metamės rinkti pinigus po sa- 
liūnus, po piknikus. Kepures atkišę, visko matydami, 

'visko patirdami. Apie tai bus kitą kartą.

Biiutietių rak

Birutės Moterų Dr-ja ba
landžio 19 d. 6 vai. Lietu
vių Piliečių Klube rengia 
metinę vakarienę, kurios 
šeimininkės yra Juškienė, 
Butkienė, Tamulionienė, Je- 
žerskienė, Bekerienė, Sar- 
gatienė ir L Stacy.

Garniiki* 
KITI LAIKAI

Michigan universiteto ty
rinėjimo duomenimis, šian
dien iš dešimties vyrų ke
turi patys gaminasi pusry
čius ir maždaug tiek pat 
padeda žmonai suplauti in
dus. Bet tik vienas iš sep
tynių tepadeda kambarius 
išdulkyti ir išvalyti.

9 f
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Miršta vienas po kito

Kitos naujienos
Petras Vaičiūnas iš Phoe- 

nix, Ariz., sveikina visus 
Worcesterio sandariečius.

Politechnikos instituto stu
dentas Rimantas 2idžiūnas 
pasižymi moksle. Jis yra

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS BUS BOSTONE 
ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 2T-2S DIENOMIS. &JtM- 

KIMES..JAM! RINKIME ATSTOVUS!

Super markete. Neseniai ati-Ir. vėl išaugo keli kapai.
Mirė Walter Krasauskas, il
gą laiką turėjęs Sunkist ke-

™£U?.niį,,p,jk!ausė įnmrSkurin“ viZdo 2iXžiūno' &°j krautuvėj pirkėjas, tė, Briedis,
liko žentą Albin A. Dwos-'sūnus. pasnnKeo pratęs

daryta Cing Cole krautuvė, 
kuri laikoma viena moder
niškiausių rytinėse vabtijo-

lių ■ siūlomieji kandidatai ga-
vo mažiausia balsų, o dau
giausia balsų gavo Dargis, 
Maceina, Gugienė, Mikužiū-

A. B.

arba jo kūnus. Anksčiau jis gyveno kati mirusieji bus pabudinti'ii 
Ligmonišlcių kaime, Vajbinuikės vai. i go ir jiems bus doota proga pažinti 

■ - ■ ‘Trakų apskrityje I tiesą? Taip! Apaštalas Povilas ,iu-
CJf IC V. K1JBAPF norą ŠARKELĖ Laurynas, sūn. Povilo, ki*į dija apie tai rašydamas Timotiejui OVAVTC, pala* j^s Nsragėlių kaimo, Alytaus aps. ir sakydamas: "Nes ta yra gera ir 

šė Roman Gul, 208 pusi., iš-- Ieškomieji arba kas juos žino pra* patinka akivaizdoje mūsų Išganytojo
laidn Uidvkln atsi“ept' ®iu0 adresu:muk leiuyitis «ew ljTHUANIAN naturalization
Yorke,. kaina nepažymėta, i and social club
___ ________ __ _________ _ __ ______ . j 12 Vemon St. Worcester, Mass.

Indonezijoj yra apie 79 mil.; Attention: (^’y J- K Sbaiaviejus

gyventojų, jie gyvena 3,000 sa- BEIKIA kambario brooklvne 
lų ir kalba įvairiomis 40 kalbų, jaunas vyras ieško kambario su

------- — .... baidais Brooklyne ar New Yorko
. miesto srityje. Rašyti:JipjiJtnnmiiL A a- sutkus, ku w 69th st.=New York city Arfaa telefonuoti 

6 vai. vak. TR 4-9383.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

ke su šeima, dukterį Oną' Leopoldas Jokubauskas, 
DaiUdienę (Seattle, Wash.), Antanas ir Stasys Marcin- 
broli Leoną (Buenos Aires, jkevičiai labai malonūs vy- 
Argentinoje) ir dvi seseris rai naujakuriai^ geri lietu- 
Uetuvoje. viškos veiklos rėmėjai, sėk-

Tautinėse kapinėse palai- Alingi prekybininkai, verti 
dota Elzbieta Šarkaitė-Ta- mūsų paramos.
taronienė. Velionė paliko1 Kostas Babrauskas, Juo- 
dukterį pianistę Amelią, sū-’zas Venys - Venukevičius, 
nūs Stanley ir Andrių, kuris mano kaimynai, geri vyrai, 
daug dirba Liet Pil. Klu- Kai sueiname, nuoširdžiai 
be, dabar ten eina finansų pasikalbame. K. Babraus- 
sekretoriaus pareigas. 'kas kartu su Tamstų bend- 

Laidotuvėse dalyvavo ir radarbiu Urugvajuje M. 
mokyklų komiteto narys Krasinsku tarnavo Lietuvos 
John Ae Stundza, ‘ atstovau-; kariuomenėje Alytuje, 
damas Lietuvių Pil. Klubą. Į M- Krasinsko “Mėnuo 

Taipgi mirė Rida Žurau- tarp Brazilijos lietuvių” 
liūtė - Cirienė, Domininko daug kam patinka, skaito 
Ciro žmona. laukia daugiau.

jas j vežimėlį, išeidamas 
sumoka kasininkei vot jas, o 
pirkiniai atitinkamus dir
žais ir tuneliais nugabena* 
mi į kitą pastatą kieme, o 
iš čia jauni vaikinai juos 
atneša pirkėjui į automo
bilį.

VALDŽIOS DOVANA 
BALFUI

Motina Lietuvoje ieško savo sū
naus Kazio BURBOS, sūn. Petro, 
gimus 1M9 na. kovo 1 d. Šiauliuose.*

Ieško Darbe
, Nešlė moteris nori gauti darbą už 

Jis pats ar kas jį žino prašom malo- gaspadinę. Rašyti
nėti parašyti motinai 

Oną Burbienė 
Eimučio gatvė Nr. 17 
Lietuvos T. S. R. USSR (18!

CFORD,. ILL.

Dalyvaukime Balfo

Liko liūdintis vyras Do
mininkas, sesuo Margareta 
Buck ir brolis Julius.

Velione priklausė įvai
rioms vietos organizacijoms, 
jų oficialės atstovės dalyva
vo ir laidotuvėse. Palaido
ta Tautinėse kapinėse.

M. S.

WORCEST£R, MASS.

Sandaros pokilys

Balandžio 20 d. 1:30 vai. 
p. p. Lietuvių Piliečių Klu
bo salėj bus Sandaros 16 kp. 
pokylis, kuriame bus pa
gerbtas mūsų himno auto
rius Vincas Kudirka, nuo 
kurio gimimo šiemet sueina 
100 metų. Meninę dalį at
liks kvartetas iš Nashua, N. 
H., kuriam akompanuos Ma
rijona Meškienė -’Jablons- 
kytė, kalbininko Jablonskio 
brolio duktė.

Iš Hartfordo rašo Bronius 
Videikis ii* A. Ručinskas, 
kad į pokylj atvyks keli au
tomobiliai, dar daugiau lau
kiama iš Bostono.

atstovą

S.LA. 57 kuopa balan
džio 3 d. susirinkime rinko 
Pildomosios Tarybos narius 
ir atstovą į Susivienijimo 
seimą Čikagoje liepos mė
nesį. Juo išrinktas Jūsų 
bendradarbis Ji Krasinskas. 
Mirė iie lietuviai

J.

BRIDGEPORT, CONN.

Mirė du lietuviai

Balandžio 20 d. 2:30 vai. 
p. p. Lietuvių Kultūros Klu
bo didžiojoj salėj bus gra
žus parengimas. Šaulių me
no mėgėjai iš Čikagos su
vaidins vieno veiksmo ko
mediją “Raidės, o ne žmo
nės”, kurią režisuoja akto
rius A. Brinką. K. Ulevi
čiaus vadovaujami tautinių 
šokių šokėjai pašoks, vėliau

Dievo, kurs nori kad visi žmonės 
būtų išganyti ir pasiektų tiesos pa
žinimą. Nes vienas yra Dievas, vie
nas taip pat tarpininkas tarp Dievo 
ir žmonių, Žmogus Kristus Jėzus, 
kurs davė pats save atpirkimą už 
visus, kad būtų liudijama tinaamu 
lailąą”— 1 Tim. 2:3-6.

Situose tekstuose pasirodo dvi la
bai «svarbios mintys; pirma,, kad 
Dievas nori, kad visi būtų išganyti 
ir ateitų į tiesos pažinimą; ir antra, 
kad apie tai bus liudijama viaieaaa 
tinkamu metu. Ant pirmo pažvelgi
mo gali atrodyti, kad tas pareiški
mas yra priešingas kitiems Sveųt- 
raščio tekstams, reikalaujantiems 
kad pirma žmogus turi pažinti tiesą 
ir paskui, remiantis tuo žinojimu ti- 
keti ir būti išganytu; nes čia apašta
las kalba apie "išganymą” pirma, ir 
paskui apie pažinimą tiesos.

(Bus daugiau)

Reikalaukite veltui duodamos li
teratūros, gausit nemokamai. Rašyti:

LBSA, 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

Mrs. Marta Maneovski 
26*Siar Street 
Ansoaia, Conn.J.A.V. žemės ūkio minis

terija davė daug maisto gė
rybių. Jos visos skirtos Vo
kietijoje esančių tremtinių 
šaipais Kovo T d. laivas 
išvežė 80,000 svarų miltų.
Balandžio 22 d. išplauks su 
44,000 svarų pieno miltelių.
Sūris (36,000 ąyąrų) iš
plauks į Europą gegužės 22 
d. Taigi Amerikos vyriau
sybė mūsų šelpiamiesiems 
davė 80,000 kg. vertingo 
maisto, verto ne mažiau 
kaip 25,000 dolerių.

Visos šios gėrybės, kiek 
tai įmanoma, bus lygiai pa
skirstytos mūsų broliams . . _ . ,
.. , I į-i • it eJna »» Vilniaus krašto, Žiežmariuilietuviams, likusiems Vo-j valsčiaus ir parapijos. Jie patys ar 

kurie juos žino, malonėkite parašyti 
šiuo adresu:

Petras Lekavičius 
1326 Glyndom Avė.
Baltimore, 23, Md. (17

PAIEŠKO GIMINIŲ 14 UETU.OS
Esame gavę laiškų iŠ Lietuvos su 
prašymu padėti surasti gimines gy
venančias užsieniuose. Paieškomi šie 
asmenys
KIEVISAS Viktoras ,sūnus Mikolo, 
gimęs Karolinės km., Grinkiškio vaL 
Kėdainių apskr.
KIEVISAITĖ Liuba, duktė Jono, gi
musi toj pačioj vietoj.
Ankščiau išvykęs MINAKIEVISAS, 
sūn. Jono. gyvenęs toj pačioj vietoj.- - - - u,

kietijoje. Visa bėda, kad 
Balfui trūksta pinigų išve-

. „ bus visų šokiai, veiks geras P^a^a\
Mirė Pranas Darnusis, virš b bus gardžių

Andrusky (Andruškevi-, visi lietuviai kviečiami t,
? uit. amžiaus. Abu popjetę nesėdėti namuose, 

pnklause Lietuvių Jaunų ateiti j paren^
Vyrų Draugystei. Jų sei- būsite Hpaten6kin^
moms ir giminėms reiškiu o k ištiesitį pagalbos 
užuojautą. rankų tiems, kurie dėl se-
Teks mokėti už nau- natvės arba būdamįinvali-
do j imąsi paplūdimiu dai nebegali užsidirbti duo-

Praeitą vasarą Bridgepor-11?^?^™0- 
,__ Iki pasimatymo balandžiorf„E*.P SiTT 20 d. Balfo vaidinime! 
nntas. Siurbliais iš juros 
ištrauktu smėliu buvo išly-; 
gintas maudymosi paplūdi
mys. Dabar virš porą mylių i 
pajūrio yra tinkamas mau
dytis.

Vasarą čia suvažiuoja
tūkstančių tūkstančiai ne

(21

PARDUODU FARSU 
Parduodu farmą 190 akrų žemės,Antosė Baublytė iš Argentinos

“T® brt>1“ Baublio, galvijų, 2 arkliai, trakto-
Kimuaio 1896 metais Perlojos kaime., J
Į Ameriką jis-atvyko 1914 metais ir
ilgą laiką gyveno Boetoee ar apylin
kėse. Taip pat ieško Jurgio Dekedk
vičiaus, gyvena Bostone ar arti jo. 
Ieškomieji, ar kas juos žino, prašom 
parašyti šiuo adresu:

Antoaia BauUytė De Gromada 
Peru 780, Vilią Martelli 
Buenos Aires, Argentina 

arba:
A. J. Paičius 
211 E. Broad Sta 
Burlington, New Jersey

rius, visos mašinos, tinkama pieno 
ūkiui. Galiu priimti ir ant pusės. Ra
šykite:

K. Žukauskas
Rivcsville, W. V*. (17

TEISMO DIENA
(17 (Biblijos Tyrinėtojų Garsinimas) 

Pranašas Jeremijas pasakoja i 
rautos apie ateities laiką, kuriuo 
Viešpats padarys "naują sandora su 

!Jūdo namais ir. su Izraelio namais,” 
Brolis Motiejus Bagdanaviėius iš1 ir Jis aiškina, kad tuomet dieviškas

I Sibiro paieško savo brolių Vaclovo ir j įstatymas bus įrašytas j žmonių šir- 
įKazimiero Bagdanavičių (Bagdonu).‘di.s- Ir,P° t0 Jis dar Prideda užtikri- 
Jie išvažiavo į Ameriką, prieš pirmąjį ^“et pažinimas Viešpa
karą. Jis- susirašinėjo su jais kai 
Lietuva buvo nepriklausoma, bet pa
skui susirašinėjimas nutrūko. Jia pa-

TIKTAI GRAMERCY
Licensed and Bonded by 

N. J. RanUn-r Commission 
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI J LIETUVA 

’er 2 savaites—pakvitavimas ( 
patikrinamas 
100 RUBLIŲ —>10

SS iki $SO saaM 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

f Reikalaukit mūsų 16 puslapių!
ir vaistų kainoraštį. 1 

15-ti metai
patenkintų klijentų. 

lGRA.MERCY — Saite 
[744 Broad St, Neurark. N. J.

VVILKES-BARRE, PA. 

S.L.A. 35 kuopa balsavo

Įvyko S>L.A. 35 kp. susi
rinkimas. Tai kuopai labai

tik iš Connecticut valstijos, geraj pažįstamas ir bičiulių 
bet ir iš New Yorko ir to Įsiūlomas pirmininku Verba- 
liau. Iki šiol uz naudojimą- u
s. paplūdimiu nereikejo nie-!vo dvi bai 
ko mokėti, o dabar is kitų p Dal^ k Mtj bja^ 
valstijų atvažiavę turės mo-
keti $1, o iš kitų Connecti
cut valstijos miestų 50 cen
tų. Bridgeporto gyventojai 
nieko nemokės, jie prie au
tomobilio turės prisilipdę 
nustatytą ženklelį.

ši nauja tvarka įvesta mū
sų naujo majoro S. Tades- 
co sumanymu ir pavesta jau
nam lietuviui policijos lei-

Archibaldas Saldukas, A- Kalėdai Pa'
domas Gulbickas ir Marty- A“
nas Rudis. Šiemet iki balan
džio 10 d. mirė 35 lietu
viai, bet vis dėlto šią žie
mą mirtingumas mažesnis 
kaip pernai.

jūrį kontroliuoti.
Didelės maisto krautuvės

Prie Ėridgeporto yra pa
statytos kelios didelės nau- 

jjoviškos maisto krautuvės—

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungto. Betartus bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini soMannną, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtoS APDRAUDA IKI 610,000-

8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 610,000 dešimčiai 
ir dvidašiateiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
80 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

8 LA mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei- 
etai. ,

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 6826 j mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios antr ša.

Dangisa šulių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA Imopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose to SLA Centre- Rašykite tokiu

DR. M X VINIKAS
Nn» Yorfc 1, N. T-

blaškiusiems po Vokietiją 
tautiečiams. Kaikuriuos iš 
jų šelpti Balfas yra privers
tas prasyti, kad šelptų vie
tinės organizacijos.

VĖL NAUJAS 
“DARBININKŲ BALSAS”

Lievuvių Profesinių 
jungų Grupės Egzilėje lei
džiamas “Darbininkų Bal
sas” buvo mimiografu spau
sdinamas, o nuo šių metų 
jis išeina spaustuvėj gražiai 
'spausdinamas.

Paskutiniajame numeryje 
yra šie straipsniai: Savuo
ju keliu, Sovietinio atoly- 
džio paraštėje, Profesinės 
ligos, Kai Lietuva budo, De
mokratija ir Komunizmas ir 
nemaža kronikos.

Darbinnkų Balso adresas: 
55 Ringmer Avė., London, 
SW 6, Gr. Britain.

ties bus taiD visuotinas kad nė vie
nam nebereikės mokinti kitą pažinti 
Viešpatį; nes visi pažins j'į “nuo ma- 
žiaasio iki didžiausiąjtra iš jų.”
Jer. 31:31-34.

Natūraliai kyla klausimas ar šitas 
busimasis pasaulio apšvietimas pa
sieks ir tuos, kurie yra mirę. Ar 
puikūs Dievo pažadėjimai reiškia,

PASIRINK IŠ MŪSŲ KATALOGO. IR UŽSAKYK. 
PER PASTĄ SIUNTINĮ Į LIETUVĄ

Nr. 3 — $14.90 
j lO svarų cukraus 
4 10 svarų miltų

Nr. 13 — $19.00 
5 svarus taukų, cuk.

raus, ryžių ir miltų.

į Dvigubas — $26.80
20 svarų cukraus 
20 svarų miltų

Dvigubas — $35.00 
Po 10 svarų taukų, cuk
raus, ryžių ir miltų.

juje, Pietų Amerikoj.
SLIORA Stasys, sūn. Bonifaco, gi- ą 
męs Puodžių kaime, Grinkiškio vai. 
BUDEVIČIUS Juozas, šūn. Antano,

Į kainas įeina viskas. Pasirink vieną iš mūsų 26 Maišo 
ųj i-aRetų. Taip pat SpeCiSiiniai paketai S VciR S^SiEviCaisSp
< Jau DEŠIMTIS METŲ MES SPECIALIZUOJAMAS 

MAISTO SIUNTIME. MES GARANTUOJAME GREI-
4 ČIAUS1Ą PRISTATYMĄ IR MŪSŲ DAKTARŲ VAISTI-
< NINKU PATARIMĄ.

' X Mes galime pasiųsti Siuvamas Mašinas, Dviračius, A»- 
kordionua, Armonikas, Peilių Stiklui Piauti, Kompasus ir 
Skaičiavimo Lenteles (Sliding Rule).

Reikalaukite pavyzdžių mūsų geriausiu anglišku vilno
nių medžiagų ir NAUJŲ SPALVŲ MEDVILNĖS ME
DŽIAGŲ.

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-970&

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Sųuare).

5VENTRA.SČIO TIKROVE
Pante* AT. KUČINSKAS

Pažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo
nėjimas savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
Kristus turėjo vaiką! Biblijos Dievas su mergaitės dora darė biz
ni bažnyčioje, susipykus dėl pinigų, Dievas mergaitę išvadino pa
leistuve. Dievaa platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t. 
t. šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama- 

pa»T. A KUČINSKAS
740 W, 34tk Street, Chicago 16, IU.

MEDUS
Ar norite gyven- 

. ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- 
čių medaus 65 cen
tai už bonkų; Span
guolių meduk 75

centai už bonkų; Liepos žiedų 
medus 61-25 už bonkų; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias 62.00 už bonką. 
Trejankos pakelis $1.00. 
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A. Mizara 
414 W. Braadway 
Se. Boston,

Užeikite į 
vietą.

KAS ČIA KALBA?
> Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
’ skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
‘ visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa

čia kaina—tik 5 dcleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite

seną Alexander’s J į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

■m ■aeaaafgwwgaraaui
ŽODYNAS

A. LALIO
Ar Neri Būti Strikas ir Drūtas? Į| Lietuvių-Anglą ir

Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 
amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraujų ir 
nervus. Mes dąbar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėti įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideel Ultrabes Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu 67 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiv 

IDEAL PHARMACY, 26 KeHy Sq^- - - - vinįni

Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

V. G. Skrinską (savininkas)

Dk. D. PILKA 
B. Broaduray 

So. Boston 27, Mass.
'»e»»eei neeevvvv

Siuntiniai į. SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitap SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAYEt C0., INC.
135 W. 14th SU NSW YORK U, 1C Y^ TeL Ctt 3-29S3

LiMOM^ to USSR
Pagal sutartį, sudaryta su Inturista, firma teisita ataati siuntiniai 1 viaas USSR respublikai ir į Lie
tuvą. Visos iilaidoa, įMmttant muitą, apmikamee Ma mūsų firmoje. Siųsti galima tik aaajas daiktai 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas paraataotas. Siantiaios galiam atneš
ti. atsiųsti paštu, arba pristatyti kito jums patogia būdu. kalių dieną siuntėjas gausa Amerikos 
pašto kvitą, o siuatiaį pristačius asmenišką adresato pakvitavimą. Turime dideli pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS 8IUNTINYS APDRAUSTAS 
na 9 vaL ryto Ud g vaL vek. SųhmdtonMo Ud 4

116 Bart. 7th Slmi, NBW YORK, N. Y. Tek YU MSB 

332 Filhaore Ava. CLEVELAND 13, OMa DETROIT 12, Mieto. PHILADELPHIA 23,

, SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik 63.00

‘ ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku- 
I rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
I vandens ir druskos. Iliustruota. 316 pst, kaina ... 63.06.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- 
’ dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449- 
’ puslapiai, kaina 64.00. Iliustruota.

ŠL1UPTAKN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios

► dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį
► išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik 63.00!
► VISOS 4 KNYGOS TJK Už 66.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 

ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik 66.00.
Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago 8, IU
l'IUIIIIIHRI

NMMMAMMMaaiMootMMnMtaMMeiKJOoaaaneeotMM

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstom! reikia—
♦ BIŽNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ « PLAKATŲ

“Keleivio” •pdoatijvš padaryt tamstoms viską 
ir nueiųa greičiau ir pigiau, negu kurt notų 
kita spaustuvė. PraSome kreiptis Nuo adresu:

635 Ea»t 8roa<fway, South Boaton 27. Maaa,
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GRAŽUS KONCERTAS GERAM TIKSLUI

Lietuviam* pavyko Griebia vairuotoju*

Šį sekmadienį, balandžio nepajėgia jų išleisti, jie te- 
20 d. 3 vai. p. p. Thortas beguli jų stalčiuose paslėp- 
Park mokyklos salėje bus ti. Jei jie būtų išleisti, mes
smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas. Praeita
me numery mes trumpai 
pristatėme skaitytojams Izi
dorių Vasyliūnų, pažymėda
mi, kad tai yra pačiame pa- 
jėgume aukšto lygio smuiki-;

be abejonės dažnai išgirstu
me juos atliekant koncer
tuose, radijų programose ir 
tt

Smuikininkas I. Vasyliū
nas susirūpino ir šituo rei
kalu. Jis sutiko atlikti kon-

ninkas, apie kurio meninius certų programas be jokio 
sugebėjimus gražiai atsilie-^mokesčio, jei tik jų pelnas• * _ -1 • * • • • » _ > _ * • 4 • U w •pia ir amerikiečiai muzikos 
žinovai. Šį kartų, keli žo
džiai apie koncerto tikslų.

Žinoma, visų pirma kon
certas rengiamas tam, kad 
atėję jo pasiklausyti kelias 
valandas pamirštų savo kas
dieninius rūpesčius, pajustų 
esu nežemiškame pasauly ir 
giliais įspūdžiais praturtin
tų savo vidaus gyvenimų.

Tas tikslas bus neabejo
tinai pasiektas, nes, kaip 
jau esu minėjęs, I. Vasyliū- 
no rankose smuikas ir ver
kia ir dainuoja.

Šis koncertas dar turi ir 
kitų gražų tikslų.

Mūsų čia tėra nedaug. 
Mes kitų akis į save atkrep- 
ti tegalime savo kultūriniais

eis mūsų kompozitorių kūri
niams išleisti.

Sumanymas paprastas ir, 
rodos, labai lengvai įvyk
domas. Nereikalaujama jo
kių aukų, tik ateik į koncer
tų, nusipirk už $1—$3 bile- 
tų, ir viskas. Turėsi didelio 
malonumo ir padėsi įvykdy
ti ddelį kultūrinį darbų.

Argi Bostone ir apylinkėj 
nėra tūkstančio lietuvių, ku
rių širdys žavėtųsi smuiko

Balandžio 11-13 d.d. su
ruoštoje N. Anglijos liau
dies šventėje dalyvavo ir 
lietuviai. Onos Ivaškienės 
tautinių šokių šokėjai, di
desnieji ir mažesnieji, susi
laukė didelio žiūrovų susi
domėjimo ir pelnė daug ka
tučių

Lietuviškų valgių stalu rū
pinosi Irena Galinienė. Prie 
stalo viliojo ne tik gražiais 
tautiniais rūbais pasipuošu
sios šeimininkės, bet ir gar
dūs valgiai.

SXX 175 kuopa balsavo

Daugiausia balsų gavo P. 
Dargis (prez.), A. Trečio
kas (viceprez.), M. Vinikas 
(sekr.), N. Gugienė (ižd.), 
E. Mikužiūtė ir S. Briedis 
(iždo glob.), dr. Zalatorius 
(gyd. kvot.).

Nukrito lėktuvą*

Sekmadienį 4 vai. p. p. 
So. Bostone visai arti City 
Point supilto į jūrų iškišu-
lio nukrito sprausminis lėk 

garsais, kurie noTetų, kad £vas kun vairavo 
mūsų kompozitorių kūrinius
į savo programas trauktų ir 
kitataučiai? Aišku, kad yra.
O jei jie šį sekmadienį su
sirinks į Thomas Park mo
kyklos salę I. Vasyliūno 
koncerto, štai mes jau ir

laimėjimais, savo kūrėjų j gaiime išleisti vienų gerą 
Kūmiais. jų mes turime, bet lietuvio kompozitoriaus ku
kąs iš to, jei tie kūriniai ne
gali dienos šviesos išvysti.

nnj.

Imkime kad ir mūsų kom-į 
pozitonus. Jie tun sukurę
geru muzikos dalykų, bet Žemaiti*

Tarybos posėdi* Vilniečių susirinkimą*

Pirmadienį, balandžio 21 j Balandžio 13 d. buvo Vii-, 
d. 7:30 vai. vak. Liet Pilie- niaus Krašto Lietuvių Sų- 
čių Dr-jos patalpose bus jungos skyriaus susirinki- 
Lietuvių Tarybos skyriaus nias S. Jurgelevičiaus bute
susirinkimas. Visi nanai 
prašomi dalyvauti, nes bus 
tariamasi Lietuvių kongreso 
reikalais.

Šeštadienį maratonis 
bėgimas

Šį šeštadienį, balandžio 
19 d. Bostone bus marato
ninio bėgimo lenktynės, ku
rios čia pradėtos 1897 me
tais ir kasmet tų dienų vyk
domos.

Bėgama 26 mylios ir 385 
jardai, pradžia Hopkinton, 
Mass., miestely, pabaiga

Iš valdybos pranešimo su
žinota, kad yra organizuo
tas Vilniaus Spaudos Fon
das, kurio valdyboj yra S. 
Jurgelevičius (pirm.), V. 
Kulbokienė (sekr.), A. 
Matjoška (ižd.). A. Juk
nevičius ir M. Gimbutienei 
Fondo tikslas rinkti Vil
niaus kraštų liečiančių do
kumentinę medžiagų ir leis
ti leidinius opiausiais Vil
niaus kiašto reikalais. Pir
mon galvon numatoma iš
leisti metraštį, kurio vyriau
siu redaktorių pakviestas 
žinomas vilnietis žurnalistas 
Jeronimas Cicėnas.Bostone Exeter gatvėje. , _ . .....

Tose lenktynėse dalyvau-L SkynUS ,nnk“
pora šimtų bėgikų ne tik^'??8, lr drabužius Lenkt-ja

iš šio krašto, bet ir iš Pietų 
Amerikos, net Europos ir kt.

Peniai lenktynėse pirmų
jų vieta laimėjo Johnny 
Kelley, mokytojas iš Gro- 
ton, Conn.

Ir čia daug bedarbių

jos lietuviams.
Valdybos ir atstovo į A-

Hegarty. Iškišulio gale bu
vo kelios dešimtys žmonių, 
jų tarpe ir K. Leikus, ir jei 
lėktuvas būtų ne taip staiga 
į vandenį nusileidęs, tai gal 
visi jie būtų žuvę.

Lakūnas nusileido para
šiutu ir buvo išgelbėtas.

Pagerbs Kiliuliu*
Balandžio 19 d. '7 vai. 

vak. Sandaros name Sofija 
ir Steponas Kiliuliai bus 
pagerbti jų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakties 
proga.

S. ir S. Kiliuliai yra ma
lonūs žmonės, savo darbais 
remia nevienų organizacijų. 
Jie išaugino du sūnus, vie
nas jų tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėje Europoje, 
pasiruošęs ginti ne tik Ame
rikos; bet ir savo tėvų že
mę Lietuvą.

Giminės ir draugai linki 
Sofijai ir Steponui Kiliu
liams sveikiems ir laimin
giems kaip iki šiol sulauk
ti auksinės vedybinio gyve
nimo sukakties.

A. Andrulionis

Žmogžudy*, gengateri#...

Taip buvo pasveikintas 
Sovietų Sąjungos atstovas 
Jungtinėse Tautose Sobolev 
Velykų sekmadienį, kada 
jis pradėjo Bostone savo pa
skaitų apie sugyvenimų su 
vakarais. Organizatoriai 
turėjo nemaža vargo, kol

Naujasis automobilių re
gistracijos viršininkas Riley 
pradėjo smarkiai čiupti vai
ruotojus, kurie nusikalsta 
eismo taisyklėms: pergrei- 
tai važiuoja, vairuoja girti, 
nedaboja šviesų, greitai su
ka ant pasisukimų, važiuoja 
nepašalinę mašinos įrengi
mų trūkumų ir t.t. Kiekvie
nam tokiam bus atimtas lei
dimas ne mažiau kaip 3 
dienoms.

Per trejetų dienų jau at
imta leidimai iš kelių šim
tų vairuotojų.

Tuo būdu norima suma
žinti nelaimingų įvykių skai
čių. O jis šiemet ypač pa
šoko. Pernai Massachusetts 
valstijoje per pirmuosius 3 
mėnesius keliuose tebuvo 
užmušta 88 asmenys, o šie
met iki balandžio 1 d. tokių 
aukų buvo 119.

Mirė buvęs gubernatorių*

Balandžio 11 d. staiga mi
rė buvęs Massachusetts gu
bernatorius 1949 - 1952 me
tais Paul A. Dever, 55 me
tų amžiaus. Mirė miegoda-

OfcJ r« or

merikos Lietuvių Kongresųi publikų nuramino, ir Sobo-

mas ankstį rytų. Vakarykš- pochy, J. Arlauskas, dr. A. 
čiai jis dalyvavo savo drau- Kapochy, J. Lekys ir A. I 
go motorų registracijos vir- Mockienė. ‘
šininko Riley pagerbimo Susirinkime dainavo pa-[tuva 
pokyly. | lyginti maža narių dalis.

Velionis iki paskutiniųjų Gaila, kad nariai tokie abe- 
dienų vaidino žymų vaid- jingi savo organizacijos 
menį demokratų partijoje, reikalams.

Del jo mirties visi žymiau-
Arabų priežodis sako: “Ge

riausias draugas nelaimėje yra
šieji demokratų vadai kraš
te pareiškė užuojautos ir., 
pabrėžė velionies didelę j-.toyga 
takų demokratų partijoje.' ~
1952 m., demokratų konven- i Per w metus toj vieto, vei.
cijoj Paul Dever buvo pro- kianti kirpykla parduodama. Priežas

tį pardavimo sužinosite vietoj. Kreip
tis: 349 E. Eighth St., So. Bostone, 
pirmame aukšte. (19

PARDUODAMA BARBEKNt

NAUJ1ENA

na S&50.

galite gauti Ke-

graminis kalbėtojas.

S.1~A. 43 kuopa balsavo 
ir atstovu* išrinko

BUTAS NUOMAI 
6 kambariu butas su šiltu vandeniu 

ir automatišku apšildymu. Kreiptis 
11 Bigelow St., Brighton 35, Mass.

Balandžio 9 d. S.L.A. 43 Į___________________ <16
kuopos narių susimkimeį mažas butas nuomai
buvo renkami Vykdomosios '2 kambarių butas (virtuvė ir kam- 

:~ c T a antrame aukšte išnuomuoja-TarybOS nanai ir S.L.A. sei- mas už $7 mėnesiui. Kreiptis: 
mO atstovai. P® Woodward St., off 1 Sayward PI.

, . . i So. Boston 27, Mass. (16
Pirmininku daugiausia

balsų gavo P. Dargis, vice- 3 V. Vadeisa ► 
pirm. J. Maceina, įzdimku < lietuvis batsiuvis 
A. Čaplikas, sekr. Vinikas, ’ oda siuntiniams 
iždo glob. J. Arlauskas ir į įduodu pirmos rūšies odą, au-5
E. Mikužiūtė; gyd. kvotėju 1 S Mž£us"Si5nta SL*
dr. Biežis. ! visus batsiuvio darbui

. . , H rreit. sąžiningai ir duodu patari
Atstovais į Čikagoje įvyk-^ nūs apie odas. Adresas:

stantį seimų išrinkti: Am-; 3173 Eighth St., So. Boston •. O T~1 U V n V ji nuo 7 ryto iki 7 vai. vak. išsky- ,
Šie, S. JOkubaUSkaS, B. Ka- j rus trečiadienius ir sekmadienius. * 

> Telefonas: AN 8-0055 J
.............................. ***<**4riririKHr****************

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL, 1430 kilociklų 
Medford, Mass.

WORC, 1310 kilociklų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDftJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18. MASS.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing**- 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei«{ 
narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon. Dorskester,

PLEKĄV1CIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
St., Cambridge, KEPĖJAI

BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką suraikytą duoną ne tik šeimoms, 

bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukit visur!

r The Apothecary
Liefurisfca Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W. BROAD5VAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyros šventadienius, ir sekmad-

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dienų. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponą* Minko*.

<smaB8SR9BM

! PATOGI VIETA PARENGIMAMS
■
i

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadieni, 1:00 P. M., 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštą i lietuvių kalbą.
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Dr. B.

DR. D. PILKA
amt RI d 

kmTtil
546 BROADWAY 
80. BOSTON, MABB. 
Telefonas AN8-18S0

TsL A V

Or. John Repshis
UEim GYDYTOJAS

«-4 Ir M
MadOoads ir

pagal susitarimą

Arti Ui
Road

^eL AN 8-2712

Dr. J. C. Seymour
BĮ 4-8011

Vartoja

(LARUBOS) 
Ir

Z-BAT

VALANDOS: nuo j-4, aaa M 
SM BBOAD1TAT

SOUTH BOSTON,

Paskutiniuoju metu Mas
sachusetts valstijoje nedar
bo pašalpų gauna 143,700. 
Prie jų dar reik pridėti ne 
mažiau kaip 50,000 bedar
bių, kurie jau gavo visų pa
šalpų arba neturėjo teisės 
jos gauti.

Gubernatorius prašo leisti 
paimti 50 mil. paskolų įvai
riems darbams vykdyti ir 
tuo būdu sumažinti bedar
bių skaičių, bet jo pasiūly
mas sutinka didelį kažkurių 
siuogsnių pasipriešinimų.

Plečia Broadvvay
I

Praeita savaitę pradėjo 
platinti Broadvvay važiuo
jamąją dalį. Platinama nuo 
Dorchester gatvės iki L ga
i vės.

rinkimai atidėti kitam susi-, 
rinkimui.
Gražu* latvių koncertas

Balandžio 12 d. Dauguvos 
Vanagų namuose buvo lat
vių “Liga” choro koncertas. 
Chorui vadovauja Janis Au
strams, kuris lygiai prieš 25 
metus Latvijoje pirmų kar
tų į rankas paėmė dirigento 
lazdelę. To dėl po koncer
to jis buvo gausiai apdova
notas gėlėmis ir dovano
mis.

Choras turi apie 50 daini
ninkų (šį kartų dainavo 
42), jų tarpe yra gerų bal
sų, turinčių ilgametį patyri
mų, to dėl jo dainos skam
ba darniai, įspūdingai. Pro
gramoj buvo 15 dainų, kai- 
kurias jų gavo kartoti ir 
dar naujų pridėti, nes ki
taip publika nenurimo.

Prisirinko pilna nemaža 
salė, buvo ir keli lietuviai. 
Reikėtų labiau domėtis sa
vo kaimynų gyvenimu ir jų 
kūrybiniais laimėjimais.

lev galėjo paskaitų skaityti.
Visa pasakojo, kas seniai 

žinoma. Iš daugelio prane
šėjo teigimų klausytojai 
juokėsi.

Atsakinėjo į klausimus 
suktai ir negudriai. Paklau
sus apie Lenkiją ir Vengri
ją, patarė kreiptis į tų 
valstybių atstovus.

Į klausimų, kada Sovietai 
išeis iš užimtų Pabaltijo ir 
kitų kraštų, Sobolev atsakė, 
kad niekas tų kraštų nepa
vergė, jie patys prisijungė 
prie Sovietų Sąjungos.

Į klausimų, kodėl žmo
nės ir dabar bėga iš Sovie
tuos, Sobolev atsakė, kad 
jis apie tokius pabėgėlius 
nieko nežino.

Iš tokio atsakymo pradė
jo juoktis net kalbėtojui 
palankesnieji klausytojai.

Po paskaitos išeinantį So- 
bolevų gatvėj laukė vengrų 
studentai su prieškomunis- 
tiniais plakatais.

Projiagandinė paskaita ti
krai nepasisekė.

COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, 
yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky
klų iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugų iš
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga
lima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už
sisakyti. Išnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti.

Paga1 susitarimą, darbo dienom parengimams vietą ga
lima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lemberlą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. G8 6-2887

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengianti bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petru*
14 Garthmd Street 

Jamaica Pfatia, Maaa. 
T«Lf JA4-4678
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

• GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We*t Broadvvay, So. Boston 27, Ma**. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSUOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

Atsiųsti pašta siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITtS LIETUVIŠKAI
Visi

nauja ir
Siunčiame su Inturi.to įgaliojimais.

Siusiiniai priimami kasdien mm 9 iki vai. vsk^ keliirladieniai- nuo Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-248! 
• iki 1 vak. ir sdi»aiai« umm k iki ? rsl nn nieta

siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar- 
ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

BBBBl

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių Ugų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTIUM 
Jas tie* of the 

598 B.
So. Bostoa 27,

TeL AN8-2806

Dr. J .L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodti 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Noo 9 ryto iki *

447 RROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BTATB * INSUBANCB

409 W. Broadaray 
SOUTH BOSTON. MASS.

Offica Tel. AN 8-0*48 
Hm. M OBIOLB STBBBT

Tat FA 9-551I

KETVIRTIS A CO.

279 W. JBa55wAY 

SOUTH BOSTON 
T«L AN 84648

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

T«tafooM ANd4148


