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kilų Komunistu Namalšino 
Tibeto Salotima

Kinų Komunistai Nugalėjo Tibeto Sukilėlius ir Dabar
Vykdo Skerdynes; Indija Nenori Įsileisti Pabėgėlių; 

Azijoj Pasikartojo Vengrijos Tragedija; Pasau
lis Bejėgiai Žiūri j Mažos Tautos

600 milionų kinų nugalė
jo mažos Tibeto tautos su
kilimų. Tibeto sostinėje Lie
soje, pagal pranešimus iš 
Indijos, kinų komunistų ka
riuomenė išskerdė 2,000 ti
betiečių ir Kinijos vyriausy
bė giriasi pasauliui, kad ji 
pasalinusi Tibeto “reakci
ninkus” nuo valdžios ir pa
stačiusi naujų “autonominę”
Tibeto valdžių, priešakyje 
su Tibeto aukštu dvasininku 
Pančen-Lama.

Kas atsitiko su Tibeto 
dvasišku ir svietišku valdo
vu Dalai-Lama tikrų žinių 
nėra. Vieni šaltiniai sako, 
kad jis pasitraukęs su suki
lėliais į sostinės apylinkes, 
bet kiti spėlioja, kad jį kinų

sukilimo centras. Tokie kal
tinimai indams rodo, kad 
komunistams melas yra jų 
duona kasdieninė.

Po visų Indijų dabar eina 
demonstracijos ir užuojau
tos pareiškimai Tibeto gy
ventojams dėl kinų komuni
stų žiaurumų ir dėl Tibeto 
autonomijos sumindymo į 
purvų. Indijos visuomenės 
protestams vadovauja Indi
jos socialistų partija.

Indija ir Tibetas yra ne 
tik kaimynai, bet ir kultūri
niu, ekonominiu ir tikybinių 
atžvilgiais giminingi kraš
tai. Todėl Indijos gyvento
jai, nors ir supranta jų vy
riausybės atsargumų ir ne
norų pyktis su komunistine

AGiminstai uus pagavę ir gai 
net nužudę.

žmonių sukilimas Tibete 
nėra dar galutinai numalšin- 
4asrsnfe8ėftt būriai .dar vei
kia įvairiose krašto vietose, 
bet jų numalšinimas yra tik 
laiko klausimas.

Tibeto likimas primena 
nesenų vengrų tautos likimų 
Europoje. Kai vengrai suki
lo 1956 metų rudenį prieš 
rusų okupacijų, jiems nie
kas neatėjo į pagalbų. Pana
šiai ir Tibeto žmonės nė iš 
niekur negavo pagalbos sa
vo kovoje. Tibetui padėti 
galėjo tik Indija, bet ji ne 
tik nieko nepadėjo, bet La
jos vadas Nehru pasisakė 
už nepriėmimų Tibeto pabė
gėlių, jei jų būtų labai daug.
Nehru išreiškė savo simpati
jų Dalai-Lamai ir atmetė ki
nų komunistų reikalavimų, 
kad Indijos parlamentas ne
turėtų svarstyti Tibeto suki
limo, bet kartu pabrėžė, kad 
jei pabėgėlių iš Tibeto bū
tų daug, jie nebūtų įleidžia
mi į Indijų.

Amerikos vyriausybė pa
kartotinai pasmerkė kinų 
komunistų barbariškumų ir 
jų nesilaikymų savo sutarties 
su Tibetu, pagal kurių Tibe
tui buvo pažadėta teisė tvar
kytis autonomiškai be kinų 
kišimosi į Tibeto vidaus rei
kalus.

Kinų komunistai už Tibe
to sukilimų kaltę bando su
versti ant Indijos, ant tos 
pačios, kurios vadas žada 
net Tibeto pabėgėlių neįsi
leisti į Indijų.

Indijos vyriausybė yra la
bai atsargi dėl Tibeto rėmi
mo ir tik tenkinasi simpati
jos pareiškimu Tibeto kai
mynams, bet užtat Indijos 
visuomenė netyli ir milžiniš
kuose protestuose reiškia 
savo pasipiktinimų dėl Ti
beto žmonių skerdynių.

Indijos visuomenėj dide
lio pasipiktinimo sukėlė ki
nų komunistų kaltinimas, 
kad Indijoj • Tibeto sukili- . w . 
mas buvęs suplanuotas ir mus, taip pat paminės NA- 
kad Indijoj esųs tikrasis to TO įkurtuvių dešimtmetį
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simpatijų Tibetui ir neslepia 
savo pasišlykštėjimo Tibeto 
smaugikamą.

Atomų Submarinas 
Siaurės Poliuje

Amerikos atominis sub
marinas “Skate” pereitų sa
vaitę pranešė, kad jis 12 
dienų plaukiojo po Šiaurės 
vandenyno ledu ir kelis kar
tus buvo iškilęs į viršų, kur 
rado lede plyšių ar kur galė
jo pralaūžti ledų. Submari- 
nas padarė po ledu 3096 
mylių.

“Skate” jau ne pirmų kar
tų plaukiojo po šiaurės jūrų 
ledu, bet dabar savo žygį 
pakartojo žiemos sųlygose.

Karišku žvilgsniu ‘Skate’ 
kelionė po ledu svarbi tuo, 
jog karo metu toks submari
nas galėtų prasikalti ledų 
šiaurės jūrose ir laidyti pik
tas bombas į priešo šalį.

‘Skate’ kovo 17 d. buvo 
iškilęs prie šiaurės poliaus 
ir ten išbarstė žinomo šiau
rės sričių tyrinėtojo admiro
lo Wilkins pelenus. Adm. 
Wilkins mirė pernai gruo
džio 1 d. Framinghamė prie 
Bostono.

NATO Taryba 
Renkasi Posėdžių

Šių savaitę Washingtone 
posėdžiaus Šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sų jungos < NA
TO) taryba, į kurių įeina 15 
valstybių. užsienių reikalų 
ministeriai. Prieš tai, šį an
tradienį, posėdžiauja anglų, 
prancūzų ir amerikiečių už
sienių reikalų ministeriai, o 
trečiadienį tie patys mini
steriai tarsis su Vokietijos 
užsienių reikalų ministerių. 
Ketvirtadienį NATO valsty
bių užs. reikalų ministeriai 
apsvarstys Sovietų grasini
mus atimti iš Vakarų valsty
bių Berlynu ir kitus klausi-
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Ir malonus pavasaris reikalauja auką. Šia .n pavasariui nusišypsojus. Bostone Char
les upėj įvyko baisi nelaimė. Mėgėjai balda rėmis plaukioti išvažiavo į Charles upę pa
simokyti ir štai Wekh šeima — vyras su ž ntona per arti privažiavo prie užtvankos ir 
nebegalėjo baidarės sulaikyti. Bangose žuv o pats Welch, bet jo žmona, laukianti kūdi
kio, išsigeibėjo. Vos nenuskendo ir mokytojas baidarėmis plaukioti, kuris mėgino 
Welch gelbėti. Aišku, pavasario aukų jau y ra ir daugiau.

De Gaulle Užsiminė 
Vokiečiu Sienas

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle pereitų savai-

Ispanų Opozicija Chruščiovas'Pataria 
Dar Nevieninaa Vokiečiam Neskubėt

Ispanijoj visuose gyven
tojų sluoksniuose opozicija

tę pasisakė už išlaikymų da- fašistinei gear Franko xttk- 
bartinių Vokietijos sienų tatūrai eina didyn, bet iki 
“vakaruose, rytuose, pie- šiolei ta opozicija nepajėgia 
tuose ir šiaurėje”. Tai yra veikti vieningai ir dar nesu- 
pirmas Vakarų valstybių at- gebėjo sukurti bet kokių sti-
sakomingo vado pasisaky
mas už dabartines lenkų-vo- 
kiečių sienas prie Odros-Ny- 
sos upių.

Vokiečiai dėl tokio gen.

presnę organizacijų. 
Neseniai Franko policija

išardė socialistų opozicijų ir 
keliasdešimt žymesnių soci
alistų vadų sugaudė ir padė-

de Gaulle pasisakymo yra ja kalėjiman. 
nepatenkinti, bet prancūzai j Dabar kiek gyviau pradė
jau ir seniau ne kaitų minė- !jo reikštis krikščionių dė
jo, kad jie Lenkijos vakari-’mokratų opozicija, kurios 
nes sienas skaito tvarkoje. į žmonės nusagsto didmiesčių

Privaičai ir vokiečiai jau‘sienas plakatais su viena 
sako, kad jie neturi jokių braidė “P”—kas reiškia pro- 
vilčių taikiu būdu savo šie- Į testų prieš fašistinę diktatū- 
nas su Lenkija pakeisti. Irų. Policija tokius plakatus 

nuplėšo, bet jų ir vėl atsi
randa . . .

Ispanijoj plačiai kalba
ma, kas bus, kai Franko tu
rės perleisti savo sostų kam 

Daugumas spėlioja, 
kad armija bandys įkelti į 
sostų karalių ir padalyti Is
paniją monarchija.

Zuvo Alžyriečių
Sukilėlių Vadas

Prancūzai praneša, kad 
jie Alžyro kautynėse nušovę J* 
pagarsėjusį alžyriečių suki
lėlių vadų “Amoruš”, žino
mų sukilėlių tarpe kaip pul
kininkų. *1 v

Sukilėlių pulkininko lavo- Eina MllzUUSkas
. i i* J - y -.. i j Apsivalymas Irake
tarp kelių desimtų sukilėlių! ___ -_____

P° y^no mūšio su su- j- jrnfco praneša, kad ten
dl in-1U’’ • • diktatorius generolas Kas-

Pulk. Amirus, civiliniame didžiulį “apsivaly-
gyvenime buvo vaistininkas, lmą„ apie 5 „ 6 tūk- 
ji8 sugebėjo Įvesti sukilėlių žmonių jau sukista į
tarpe geležinę discipliną Ir [kalėjimus, o kai kas sako, 
buvo žinomas kaip vienas kadJnet , 5>000 žmonių yra 
gabiausių arabų partizanų už ^ų. Valdžia

t‘°-kal kada va|osj po paskutinio nacio- 
būdavo 5,000 vyrų. „ 1 - --------

ŠILIMĄ į_ELEKTRĄ
Westinghouse kompanija 

praneša, kad jos inžinieriai 
suradę būdų paversti šilimų 
tiesiai į elektrą, be jokių ju
dančių mašinų ir kitokių 
prietaisų .

Firma sako, kad šilima jų

nalistu bandymo ginklais 
apsidirbti su Kassem dik
tatūra.

Masinis teroras Irake yra 
komunistų įkvėptas. Apie 
gen
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Sovietai Siūlo Didiesiems 
Aptarti Rapackio Planą

Dar Neatsakė į Vakarų Notas Dėl Užs. Reikalų Ministerių
Pasitarimo; Per “Tass” Siūlo Derėtis Dėl Nepuolimo 

Sutarties ir Dėl “Rapackio Plano;” Lenkai ir 
Čekai Nori Dalyvauti Kaip Lygūs Derybose

Amerika - Bulgarija 
Atnaujina Ryšius

Amerika ir Bulgarija su
tarė atnaujinti diplomati
nius santykius, kurie buvo 
nutraukti 1950 metais. San
tykiai buvo nutraukti po to, 
kai Bulgarijos komunistai, 
teisdami vienų savo vadų, T. 
Kostovų, jį kaltino esant 
Amerikos šnipu ir dirbusiu 
su Amerikos ambasadorių 
Heath. Vėliau patys komu
nistai prisipažino Kostovų 
nužudė be jokio reikalo . ..

Laukiama, kad Amerika 
užmegs diplomatinius san

Rusijos diktatorius Chru
ščiovas neseniai lankėsi ry
tinėj Vokietijoj ir ten vienom 
je, tik dabar paskelbtoje 
kalboje “patarė” vokiečių 
komunistams n e siskubinti 
su Vokietijos suvienijimu, 
nes šiuo tarpu mažai tesą

tykius ir su Albanija ir gal 
net su Laukutine Mongolija. 
Santykių su šiaurine Korėja, 
šiaurine Indokinija ir komu-

Sovietų Rusija dar neat
sakė į Vakarų valstybių no
tas pasiųstas Maskvai dėl 
keturių didžiųjų derybų ir 
dėl užsienių reikalų ministe
rių susitikimo gegužės 11 d. 
Ženevoje. Bet per savo tele
grafo agentūrų “Tass” rusai 
paskelbė, kad didieji turėtų 
aptarti “nepuolimo sutar
ties” sudarymų tarp NATO 
valstybių ir Varšuvos pakto 
valstybių ir taip pat siūlo 
aptarti didiesiems “Rapac
kio planų”, kurį Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
Adam Rapacki jau seniai 
pasiūlė. Pagal tų planų, vi
durio Europos valstybėms, 
Lenkijai, abiem Vokietijom 
ir Čekoslovakijai būtų’už
drausta turėti atominių gin
klų ir tų valstybių teritorijoj 
būtų mažinama kariuome
nė,

nistine Kinija Amerika dar
" ______ _______ _

pat ir rytinė Vokietija dar 'įįį g ten būtų ištrauktos, ’o 
nepripažįstama. visą tų reikalų prižiūrėtų

tarptautinė kontrolė.
Maždaug tokį pasiūlymų 

Sovietai siūlo didiesiems 
apsvarstyti. Viešas pasiūly
mas, kų didieji turėtų aptar
ti, daroma propagandos su
metimais, nes rusai gali sa
vo pasiūlymus ir tiesiai Va
karų valstybėms pasiūlyti ir 
nerėkauti apie juos spaudoj.

Vakarų valstybės dabar 
laukia atsakymo į savo no
tas pasiųstas pereitų savaitę. 
Rusų atsakymas parodys, ar 
Chruščiovas nori derėtis, ar 
tik nori patrukšmauti dėl 
Berlyno ir laikyti padėtį į- 
temptų.

Vakarai siūlė, kad len
kai ir čekai dalyvautų di
džiųjų derybose-kaip stebė
tojai, bet tų valstybių vadai 
atmeta tokį dalyvavimų. 
Lenkai pastebi, kad jie kare 
prieš vokiečius neteko 6 mi
lionų žmonių, arba daugiau 
negu anglai, amerikiečiai ir 
prancūzai kartu paėmus ir 
todėl jie skaito, kad jų daly
vavimas aptariant Vokieti
jos klausimų yra jų teisė, o 
ne koki ten geradėjystė iš 
Vakarų valstybių pusės.

Derybų su Maskva klausi
mų šių savaitę aptars NATO 
valstybių užsienių reikalų 
ministeriai, kurie renkasi 
posėdžių šių savaitę VVash
ingtone.

Savo pranešime rusai siū
lo ir daugiau klausimų ap
tarti ir atrodo, kad jie jau 
iš anksto ruošia “viršūnių 
konferencijai” darbų tvarkų 
ir varo propagandų už tos, 
o ne kitos darbų tvarkos 
svarstymų. Aišku, rusai siū
lo svarstyti tik tuos klausi- 

Sekretorius McElroy atsa-mus, kurie jiems atrodo la
kė kritikams, kurie ragina bai svarbūs ir visai užmiršta 
stiprinti šalies ginkluotas tuos klausimus, kuriuos Va- 
pajėgas. |karai skaito svarbu aptartu

„„ ...  __ __ t,Nubos Fidel Castro
vilties visų Vokietijų pada- Lankysis Amerikoje 
ryti komunistine, o jis neno-
ri, kad rytinė Vokietija pa
sidarytų kapitalistine.

Iš to Nikitos pasisakymo 
aišku yra, kad Sovietų Rusi
ja dabartiniu laiku neprikiš 
prie Vokietijos dviejų da
lių sujungimo į vienų valsty
bę. Tas ir be Chruščiovo at
viro pasisakymo buvo žino
ma, o dabar niekam jokių 
abejonių nebegali būti.

KOKIOS JO BĖDOS!

George Gerry iš Water- 
ville, Me., įpratino savo ka
tinų skraidyti lėktuvu su 
savimi ir dabar turi bėdos, 
katinas nebenori žeme vaik
ščioti ir vis taikosi įšokti 
bet kokį lėktuvų Lafleur 
aerodrome ir jau pasidarė 
specialistas pasislėpti lėktu
ve taip, kad jo niekas prieš 
lėktuvui pakilant nesuran
da, o kai lėktuvas jau yra 
ore, tada katinas prisistato 
prie bufeto ir ubagauja mai
sto. Savininkas sakosi dar 
nesuradęs būdo katinų at
pratinti nuo skraidymo. 

PLIENO STREIKAS

Kubos ministerių pirmi
ninkas Fidel Castro, nese
niai iš “teroristo” virtęs val
stybės vyru, balandžio 17 d. 
lankysis Amerikos sostinėje 
ir čia su mūsų vyriausybės 
pareigūnais tarsis dėl Kubos 
ir JAV tolimesnio sugyveni
mo. Amerika yra investavu
si į Kubų daug pinigų ir Ku
bos ūkiškas gyvenimas daug 
priklauso nuo santykių su 
Amerika.

Fidel Castro ta proga lan
kysis ir kituose Amerikos 
miestuose, Amerikos visuo
menė ji neabejojamai pasi
tiks kaip didvyrį jau vien 
todėl, kad jis sugebėjo iš 
nieko dakopti iki viršūnių

Amerika Gali 
Sunaikinti Sovietus

Plieno pramonės darbi
ninkai greit pradės derybas 
su darbdaviais dėl naujos 
darbo sutarties, o kai kurie 

Kassem dabar spiečia- darbininkai jau nutarė, kad 
si Irako komunistai ir bolše- 'darbdaviai nenori vesti rim- 
vikuojantieji žmonės, kurie tas derybas ir išėjo į streikų, 
su dideliu įnirsimu naikina' Kol kas sustreikavo tik vie- 
arabų nacionalistus ir skel-'na nedidelė plieno dirbtuvė1_ • _ __ _ —. - -J   Ilaboratorijose n a udojama ibia širdingą bendradarbia- jVVillimantic, Conn., kur Jo

tam tikroms medžiagoms vimų su Maskva. nes-Laughlin korporacija
kaitinti ir iš tų medžiagų! Iš Sovietų Rusijos Irakas turi mažų plieno dirbtuvėlę 
gaunama elektros srovė, ku- :dabar gauna daug ginklų ir su 20 darbininkų. Tos dirb
inu galima naudoti • naudin- santykiai tarp Maskvos ir tuvėlės darbininkai ir išėjo į 
gam darbui. 'Irako yra labai šilti. streikų.

Amerikos krašto apsau
gos sekretorius McElroy sa
ko, kad Amerika turi tokių 
galių, kad jos užtektų So
vietų Rusijai sunaikinti, jei 
Rusija kada užsimanytų 
pulti Ameriką. Toki, pagal 
krašto gynimo sekretorių, 
esanti visų mūsų šalies karo 
vadų nuomonė.

Amerikos karo jėgos pag
rindas yra jos sunkieji bom
beriai, vidurinieji bomberiai 
užjūrių bazėse, lėktuvus nė
šio jantieji karo laivai ir tak- 
tikiniai lėktuvai, visi gin
kluoti atominėmis bombo
mis. Prieš tų jėgų Sovietai 
nepajėgtų apsiginti.



Fuskpi? Antras

Nepastebėti nuostoliai
Amerikoje šiuo metu Yra apie 5 milionus bedarbių, 

kurie nieko negamina, bet maitintis turi. Kol bedarbiai 
gauna draudimo numatytas paramas, jie gali galus su 
galais suvesti, gali gyventi, taip sakant, iš atsargų, sudė
tų visuomenės ižde. bet kadangi jie nieko negamina, tai 
visas kraštas dėl jų nedarbo turi didelius nuostolius. Tų 
nuostolių niekas nėra tikrai apskaičiavęs ir. jei kas tą 
padarytų, tai gautųsi didžiulės sumos pinigų arba di
džiulės krūvos nepagamintų gėrybių . - .

Bet tai nėra viskas, šiomis dienomis rienas Ame
rikos žinomas ekonomistas. L. H. Keyserling. buvęs prez. 
Trumano laikais prezidento ekonominių patarėjų pir
mininkas. apskaičiavo, kiek kraštui kainuoja ūkio “stag
nacija” ar stovėjimas vietoje.

Pagal ta ekonomistų, Amerikos ūkis pokariniais 
metais kasmet kilo 4*7, o vėliau ir beveik 57 
*4.77 ). Taip buvo iki 1953 metų.

Nuo 1953 metų iki 1958 metų galo ūkio kilimas pa
sidarė daug lėtesnis. Imant dabartinės administracijos 
laikotarpi ir turint galvoje dvi recesijas, Amerikos ūkis 
vidutiniškai kilo tik kiek mažiau kaip pusantro nuošim
čio per metus (1.37). Toks ūkio kilimo sulėtėjimas 
yra vyriausybės ūkiškos ar finansinės politikos padari
ny?. Apskaičiavus nuostolius, kokius kraštas turėjo dėl 
savo ūkiškos veiklos sulėtinimo, gautųsi milžinišką suma. 
net 150 bilionų dolerių. Tai būtų didžiulė krūva gėrybių 
— dirbtuvių, prekių, patarnavimų, namų. kelių, aerodro
mų ir 1.1., bet tos gėrybės nebuvo pagamintos. Nuostolis 
nėra pastebimas, bet kraštas tokius nuostolius visvien 
turėjo. Gėrybės, kurios galėjo būti pagamintos, liko ne
pagamintos.

Gamybos kilimas būtų atsiliepęs i visų mūsų gyv 
rimą. o taip pat ir i biudžetų, i valstybės pajamas

7fttZWia, SO. EOstGN

A. JENKINS
už 5,000

TIBETO SOSTINE

Kajp dmhu. Tibeto gyventom 
tas. čia matome Tibeto sostinę 
laja kabinose- Tibete yra

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

, * • 1 *< • - • *11 tz - ...v, . aistijos teises, _ (krašto gynimą ir kitus viešuosius reikalus. Kraštas ga- kovo j? d. atstovu rūmai 
Įėjo būti turtingesnis ir stipresnis, bet dėl pasirinktos ū- nriėmp ta hilhi ir tuomi lai
kiškos politikos paliko tūpčioti vietoje. Ūkio kilimas
po pusantro (1.3) nuošimčio per metus tik šiaip taip iš 
laiko esamą gyvenimo lygi. nes krašte* kasmet priauga
apie 3 milionus žmonių, todėl visokių gėrybių pareika__
lavimas savaime didėja ir toks ūkio kilimas, koks jis Pacifiko sa.ų 
buvo per pastaruosius 5 metus, vos patenkina didėjanti Girdėjom skaitant balsus
pareikalavimą dėl gyventojų skaičiaus augimo. Kuomet trečiadieni sena-_______ , - - ____ ________ r r____ - z___ , -

Vienokia ar kitokia ūkiška politika gal neturėtų -g ha Įsa U prieš 15 pasi- kilo,-;. Colorado 4 už. Con- šitie laužų gaisrai darė į-jos provincijų. .klJai Banui)
tiek svarbos, jei dabar pasaulyje nevyktų varžytinės už Havajus, tai jau necticut I>eleware 1 spūdį, vieniems priminė in- Tibeto ' gyventojai gina Jau nuo Pernai vasaros
tarp Sovietų bloko ir likusio pasaulio. Sovietų Rusija buvo numatoma, kad greit El°rida 5 “ž, prieš 3; dėnų ruošimosis į mūšį. ki-savo kraštą, savo laisvę, sa- žinoma,
.vra pasimojusi kelti savo ūkį maždaug 87 per metus, ir atstovu rūmai tars savo Georgia 1 už, 9 prieš: Ida- tiems Amerikos “fortdžiu-vo nepriklausomybę. Bet jų
Tai vra milžiniškas ūkio kėlimas ir jis vra galimas Rusi- nulemianti žodį. Dėl to ū- b o -! už, Illinois 22 už. prieš lajaus šventę, o šių žodžių kova jokios pagalbos iš už-’, a am
joj tik SDaudžiant vartotojus ir iščiulpiant kruvinų pra- mai buvo iššauktas j Wa.nk 3: Ind.ana 10 pnes autonu, senovės lfetnvių sienių negauna ir net dar “ tTeV^
kaitų is valsnecių masių. Amerikoje, jei ūkis butų ke- įungtonų gube rnatorius 9 k-Bntlwkx. . nž s «Tibrto žm<m5“ko^a 'eužsT si tu0> kad BaSdado su

minė dar nė žodžiu. “ 'lties vaI^bi’i pasitarimuoseliamas kasmet po 4
kūmų nejaus^, nes čia gamyba yra dvigubai didesne prieš; Manland 7 už: Mas- Sveikumą.. Artimiausias Tibeto kai- “*<Wva'o. Dabar jis o-
kaip Sonetų Rusijoj, ir nek keliant šalies ūki rusai ga- budėjo“J nekantru- isacbusetts 14 visi už; Michi- Te!egramos ir speciaiiniai mynas Indija laikosi neutra- ""raukia lysius su
lėtų ilgai plepėu apie pasivijunų ir pralenkimą Amen- mu teigiamu žinių. i?an 14 už. 4 pnes: Minneso- laiįkaj į( ani y „adeneė -Veutraliai ir bailiai. Ti- bu'osMB partneriais.

irtadieni 12 d., 6-tą “ už. Mississippi 6 pnes Honolulu miesto rotuše ir betas yra antra Vengrija. Tu° "'P? žodži<l karas 
(bet jau pnesai mus nebe- variniu t/Ut,; tarP Irako ir Egipto dikta-
jaudinai: Missouri 8 už 3 'seįmeffe Berlynas? torių dar nepasibaigė.Egip-
pnes: Montana, ^bj^ka agx.o Sveikjna Ha^aJUS York Tjmes to diktatonus Nassens mo-
^eva^jr Nea lfampJure į^įpo naują ir 50-tą Aniri-vo korespondentus apklau- 1̂^ SaV0 pUS€J l'?,ro
Tl U v.w^5lrik^2 k0s va!st>b«- Suber- «"«)« M* aimlas amerikie- m °"’* .""'"'raiteto
tik 1 pnes. Ne«_ Menkoj natoriai. visų Pacifiko salų čių. kaip jie žiūri i -‘Berlyno '?ant0J° žinovus, ku-
“iau^ ^ ir m^tank^ ir 'alstybėiės. Tolbkriag”. Didelė daigumą 'pa- J“ pa?keIbe «*“** kov’

kos. jie jos \isvien nei pavyti, nei pralenkti nesugebėtų. Ketvirtadienį 
Bet jei Amerikos ūkio kilimas pradeda lėtėti, tai rusai vai. ryto Hawajų laiku, o 
gali turėti rilties per tam tikrų laikų Ameriką pasivyti. Washingtone 11 vai. ryte, 
Kų tas reikštų tarptautinėj politikoj nesunku įsivaizdinti, atstovų rūmuose prasidėjo 
Tai būtų pralaimėjimas ne tiktai ‘'šaltojo karo,” bet ir 'debatai už ir prieš Hawa- 
varžytinių dėl pirmos vietos pasaulyje. Jei Amerika Jus- ^įsur ~ namuose, dar- 
leistu save pralenkti ūkio srityje, ji ir politikoj ir visose Avietėse, krautuvėse ir \ a- 
Kitose gj-v-emmo srityse atsidurtų antroje vietoje. -Ame- radijo k,,™,
nkos amžius’, apie kurį tiek daug girdėjome tuoj po ka- mįg žinjų į
ro. būtų buvęs labai trumpas ir nueitų istorijon nepali- Artėjant 
kęs jokių gilesnių pėdsakų. jau buvo pranešta, kad de-j

lgA p ž v a
SIENŲ KLAUSIMAS kus Potsdame kompensavo Tai pirmą syk istorijoj virš ir tuoj pradėjo rotužės boks-

Mažai dabar kalbama. "* .^vo Jaltos išdavystę ry-į 
t daugelio žmonių minty- un5? ' okiettjos zememis._ į,,, . .ir taikos sutartis jas pakeis, būtų nuplautas.

Sienų Klausimų pereitą Išaiškinimas klausimo dėl į Kalbant apie sienų klau' < durtuvu 
?a\aitę ai>Kiai priminė Vokietijos rytinių ir pietinių simą verta priminti, kad
Prancuzijo? p i e z i dentas «j^nu vra svarbus Vakarų Potsdamo didžiųjų konfe- 
gen. de Gaulle. Jis sakė, imtynėse. Lenlrijos ko-;rencija padare didelę
ka(* -munistų partijos suvažiavi-'skriaudą lietuvių tautai. To-

vais. dabartinę Vokietijos' ••sujumrima, dvieju Vokieti- me W- Gomulka žibėjo 7'ji konferencija iš vokiečių 
— Lenkijos sieną vadina jos dalių j vieną Vokietiją, kuri valandas ir veik visą laiką atimtus Rytprūsius padalino

r .-e: daugelio žmonių minty 
se nuolat yra Europos vals
tybių ir ypač Vokietijos sie
nų klausimas.

Rytinės Vokietijos valdy
tojai. pastatyti nišų durtu-

“taikos siena" ir ją pripažį 
sta. Bet vakarinės Vokieti

j_: būtų visiškai laisva, mums ro- apie vokišką pavojų, kuris,tarp Lenkijos ir Rusijos, ri- 
i-'^L?orinį,us- vokiečių. lenkams yra itin rimtas ir sai neatsižvelgdama į Ui,

. »» , ... •• i • • ^uwnvų Ui J|C Ii 4 ^UVAItilTii? a i, __ i v* Enon. » H.*.<anncj \ okifctijoj ! nustatytą visos Europos organi- atpUAŲ, gal SU NATO ga-

net Įprasta kalbėti, kad da- zaciją bendradarbiavimui, lais- rantija. tų tautų priklauso- 
bar Vokietija esanti padaly-rr t*“1** pa&ikyti • jmybė nuo Maskvos tuoj pa

išliko daug lietuvių.

la i tris dalis — vakarinę, 
vidurinę msų okupuotų ir

Prancūzai jau ir seniau s^ar?Tų mažesnė, 
yra pasisakę už dabartines Nėra abejonės, kad de 

rytinę - Lenkijos okupuo-;Vokietijos-Lenkijos sienos Gaulle pasisakymas už esa-
t# • • • išlaikymą, bet niekada taip mas Vokietijos sienas ras

PataiKaudami vokiečiams 'aiškiai, kaip tų padarė da- didelio atgarsio Lenkijoj ir 
amerikiečiai ir anglai irgi'bar gen. de Gaulle. Čechoslovakijoj ir sustip-
kalba apie Potsdame jų pa- ; Gal ta proga ir kitos Va- rins “vakarietiškas" nuotai-

jos ten ton jos ragams ir len- tytos sienos yra tik laikinos (čekus pririštų prie Maskvos,

O yra daug tokių lietuvių, besis

tengiančių kiek imanant išsi

nerti iš lietuvybės. Perspėda

mas sveikuosius, nurodysiu čia 

tos ligos žymes: lietuviškos šak

nies pavardes pakeičia į svetim- 

tautiškas. vengia lietuviškai 

kalbėti arba kalba maivydamie- 

rodydami savo ma- 

Bqpj51 hĮ.\nt»ij Auoį

to varpai skambėti. Tai bu- ~ 
vo laimėjimo signalas ir ' 
pradžia didžios šventės. Ro
tužės varpų skambanti bal
sų pasekė Perlų įlankoj šar
vuočių trūbos ir kanuolių 
šūviai. Buvo iššauta 49 syk, 
o penkiasdešimtų — 50 ka-
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Kas savaite
Tibete ir išmesti j mėšlyną. Kas ir 

buvo padaryta.
Iš Tibeto per Indiją atei-• i •puolių subaubė vienu sykiu pa daugiau žinių apie Viriūnių

ir tų girdėjo visos Pacifiko 
salos. žmonių sukilimą Tibete viršūnių pasimaty-

prieš kinus. Žinoma, 1 mi: mas ar nebus? Kai anglų 
. .. 1_Gubernatorius Qu,nn pa- g ^.entojų ne. ^^acmilIan baigė savo

skelbė proklamaciją sv^o n aJėti milionų ki. k^us su preįdentu 
dvi dienas. Spontaniškai blogai ko. spauda g ge-

•minios zmomu bsįtejo , voh* lfe įveikti ge. tvirtino, &d
gatves, savaime susiforma- rai ginkluotų kinų kariuo- įyriaušybių galvų pasimaty- 
vo eisenos ir demonstravo menfe dafei Kova nelvgi jį;
s aKrpasak>li’ «

• i •«-: • - -i s*- ka> ją L.me?. konferencija ir neduotu jo-eisenose, kiti nesose aikšte- r7 -fakta<s kad Ti- J
“ S-J0 Aprikę, patriou- gn.bfei sarai, # pi.
šventas rie<me>. daugiausia - • J- - - l? rt nojome, kad viršumų konfe-
-God^lSs'.kmerS^A  ̂ reneijos klausimas dar nėra
Varia” ir -rinm- Ti^rv a tode1’ kad ^enima* aa .; galutinav-sutartas ir niekas G G ry’ A' s* nebepakenčiamas ir rėi- yakaių valstybėms negali į- 

. * . . . ..kia ginti savo laisvę, savo k ti : tokia konferenciją
A ia trobesiai pasipuošė gyvenimo būdą. papročius, kti

Amerikos trispalve o mi- Raibą. * Išeiių, įa(J vkkas priklau.
mos žmonių gyvų gelių vai- Tibetas nuo amžių gyve- svs nuo to kaip ^įs užsie- 
nikais, grupėmis ir poromis no nepriklausomu gyveni- pi reikalų ministerių kon- 
^?.eia€niį..f1^e w mu, nors visokiuose zemela- ferencija. Tai senas Ameri-

ęalvos’ piuose ir tarptautinėj politi- kos nusistatymas. Tuo tarpu 
religinių isitiKimmų bei po- koj jis buvo priskiriamas Angiijos vadas Macmil|an 

ų nusite ų me prie Kinijos. Savo vidaus Londone kartoja, kad užsie
nių reikalų ministeriai

Jau ir
Jungtinėse Valstybėse

40 metų kova baigėsi Ha

mylių Hawajų

Vardošaukis
gar, bet kiekvienas sau ir

cesijos. muzika, šokiai, dai-siuntė kanuomenę j Tibetą ^kirtingai, 
nos ir visokiausi žaidimai ir po trumpo pasipriešinimo

•so civilizuoto pasaulio šalys, arti

komunizmui, o kiti dvasiš
ki vadai dar žada paleisti 
savo perkūnus į Irako nu
krypėlius.

Irako diktatorius, iš savopuses apklausinėtų
tetų Uik-is Uugiasi, tuoj D±i> iTenfi pridėjo i negaiš sveikininmo tele-žmonių riš 470 net 185) pa-ipuįT -„Turt" 'imte“.™, 
prasidės vardosaukis ir bai- ** igramų vien tik iš Kinijos, sisakė nieko nežiną apie S7/ «• f 1 u -°. P V’

nno, vac^, • • ~ __savimas bus transliuojamas į Honolulu miesto meras Rusijos ir jų pa vergtu sate- Bėrimo krizę ir net nežino, ni- • . .
tiesiai iš kongreso įūmų. Blaisdele paspaude sagutę Htų. ‘ kad* Berlynas yra tolokai! i*?1!..11’ non L kalm>'no

puldinėjimus atsakyti tvla.JY kongresas dar kaitą į- Sonetų bloko teritorijoj iš 
rodė pasauliui, kaip demo- rišu šalių apsuptas komuni- 
kratiniu būdu sprendžiamas stų valdomos teritorijos! 
tautinis klausimas — ne Nežino ii- negirdėjo apie tai. NATO 10 metuj__... . * • • r - M. . t r*. i_ a

Plyšys arabų tarpe eina 
gilyn.

ir prievartavimu. Laikraščius skaito, radijo! ,
. a___ Balandzo 4 d.bet laisvu ir slaptu žmonių klausosi. į televiziją spokso, 

balsavimu. Ginčytasi ir žo- bet paprastų
sueina ly-

aslų tarptautinio gai,^ "’?*« ,kaiP ts>kOr® 
faktų nežino ir .-lfe“"*

nezinojimą. rer karą
prieš 80 metų buvo absoliu- nuobodumo buvo triūbije* 
tė monarchija; vėliau kons- ma apie Atlanto čarterį. At- 
titucinė karalystė, respubli- lanto čarterio tekstas buvo
ka, vėliau Amerikos globoje iškabintas visose viešose nim. —
demokratinė teritorija ir pa- vietose, jį minėdavo spau- tlks*u’ kai Maskva
galiaus demokratiniu būdu da, radijas ir kalbėtojai ne- £35° Perdau».ia« atvirai 
prijungta, kaipo 50-toji pavargdami. Bet kada Ame- dantis ir apeti-
šiaurės Amerikos valstybė, rikos prezidentas Roosevel- metų NATO sto-
Daug metų trako Hawajų tas ruošėsi vykti į Jaltą,
žmonėms Įrodyti ir įtikinti “pollsteriai” padarė žmonių 
Amerikos žmones, kad ir apklausinėjimų dėl Atlanto 
jie tinka būti Jungtinių A- Čarterio ir sužinojo, kad pu- 
menkos Valstybių šeimos sė amerikiečių nieko nėra 
nariais. Ir todėl šiandien-girdėję apie tokį padarų, o 
taip išdidžiai ir įspūdingai kiti girdėjo, bet irgi turėjo4., *__?_____ • • a > _* t

Islandijos, Kanados ir Nor
vegijos šiaurėje.

šiaurės Atlanto Gynimos 
Sąjunga (NATO) gimė gy-

— * v « a b VZ
vėjo \ akarų pasaulio sargy
boje ir dabar yra stipriau
sias Vakarų įrankis prieš 
Sovietų Rusijos imperialis
tinius apetitus.

Kai Sovietai sušvelnina 
savo kalbą, NATO atleidžia

triumfuojama — procesijo- tik miglotą supratimą, ką pavadžius ir lyg prade- 
sveSuS rouzfc*, dainomis ir tie du žodžiai reiškė. da snaust1’ *** kai Chniščio- 

i>araudonuoja, lyg į virš visko garsiai šaukiama Po tokio ignoracijos pa
rodymo Jaltoje nesunku bu
vo m^erj uzAttati Į ^1, Ij,

;— Lai Gyvuoja Jungtinės 
Amerikos Valstybės!

vas pradeda rėkaut—NATO 
ir vėl pabunda , . .
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TO NOVAS N VOKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

Tas duonos nkpraso

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Amerikos tragedija

Chicagoj, 62 W. Medison 
gatvėj, kine “TODAY” yra 
rodoma labai įdomus neilgi 
kronikiniai filmai.

Daug pasakanti filmai 
buvo rodomi tarp vasario 
mėn. 26 d. ir kovo mėn. 4 
d. Viena iš jų vadinosi “Ke
lionė po Rusiją.” šiam filme 
buvo parodyta visokios gra
žiausios vietos Rusijoj; 
Kremlius, puošnūs pamink
lai, meno kūriniai, gražesni 
pastatai, gabaliukas baleto 
ir ekskursijos laivais. Ob
jektyvumo dėlei porai se
kundžių buvo parodyta sale 
naujai statomų namų ir keli 
apgriuvę laužai. Bet nieko 
nebuvo parodyta apie konc- 
lagerius, kalėjimus, žmonių 
kankinimą, šaudymą ir ki
tus “rojaus**- darbelius, lyg 
jų ir nebūta. Visi rodomi 
žmonės buvo labai nutukę, 
gerai apsirengę, keli net su 
ordinais.

Tuoj po šio ėjo kitas fil
mas, pavadintas “Amerikos 
tragedija”, kuriame parody
ta trys scenos jau iš Ame
rikos gyvenimo: dvi vaiz
davo jaunuolių muštynes ir 
viena — žiaurų ‘ mergaitės 
užpuolimą, šiame filme A- 
tnerika pavaizduota kuo 
biauriausiai. Kiekvienas sil
pnesnio galvojimo žmogus 
iš šių dviejų filmų lengvai 
susidarys įspūdį, kad Ame
rika tai pragaras, o sovieti
nė Rusija — rojus. Tai pir
mieji vaisiai iš “kultūrinio** 
bendradarbiavimo su sovie
tais. Sakykite, kas tą viską 
tvarko, komanduoja ir fi
nansuoja?

Toliau dar buvo rodoma 
labai žiaurios kaubojų štu- 
kos su kankinamais arkliais 
ir buliais. Amerikoj tie špo
sai labai mėgiami, bet tikrai 
kultūringam krašte už to
kius dalykus reikėtų atsaky
ti teisme. Dar buvo parody
tos labai žiaurios bokso im
tynės taip suaugusių ir vai
kų, net mergaitės su bemiu- 
ku^Šios muštynės labai pri
minė senovės Romos gladia
torių kovas ir Nerono liūtų 
bei tigrų šėrimą krikščioni
mis. Nelaukim nieko gero, 
kol tokiu dvasiniu penu mai
tinamas šių dienų Ameri
kos žmogus, net jaunimas. 
Ne svetimieji, o Amerikos 
nedori piliečiai knisasi po 
savo valstybės laisvės ir lai
mės pamatais, ir savo žemei 
gamina svetimus dievus. 
Štai kur Amerikos tragedi
ja-

M. P.

Balfo 85 skyrius rengia 
Margučių balių-linksmava- 
karį, kuris bus Lietuvių Klu
bo didžiojoj salėj baland
žio 5 d. 2 :30 vai. popiet.

Bus suvaidinta vieno vei
ksmo linksma komedija 
Nenorėjai duonos — grau

žk plytas’*. Be to, bus mar
gučių paroda, tradicinis 
margučių ritinėjimas ir kiti 
žaidimai. Už gražiausius 
margučius bus skirtos 3 pi
niginės dovanos. Už kie- 
čiausią-stipriausią margutį

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Jojo apraiaaia:
Apie keUoną Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; 
Darbininku fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; suakmenėjęs miškas; 
YeDowstone Paritas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt; 
Grand Csinyon tarpeklis; įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Santa, kuriame žmogus neskęsta;
Neiimatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės ialtinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po ieme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Se

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

“KELEIVIS”
So. Boetoq 27, Mass.

ROCKFORD, ILL.

bus skirta taip pat piniginė 
dovana. Varžyboms tebus 
užskaitomi tik vištų kiauši
niai. Margučius reik atnešti 
baliaus dieną nuo 10 iki 2 
vai.

Premijų fondan iki šiam 
laikui jau yra aukoję: dr. V. 
Plioplys, dr. Surantienė, 
SLA 77 kuopa ir J. Bacevi
čius. Jei aukotojų atsiras 
dar daugiau, jie bus pas
kelbti baliaus metu.

Šokius grieš geras orkes
tras, bus bufetas su skaniais 
gėrimais ir skaniais lietuviš
kais užkandžiais. Gautas 
pelnas skiriamas broliams ir 
sesėms lietuviams, vargs
tantiems tremtyje — Sibiro 
koncentracijos stovyklose ir 
kitur.

Mielas broii ir sese! Jei 
Tavo širdyje yra dar nors 
kiek artimo meilės jausmo, 
tai ištieskite savo duosnią 
ranką ir sušelpkite Jūsų 
brolius ir seses vargą vargs
tančius!

Balfo 85 skyriaus valdyba 
kviečia Jus atsilankyti į šį 

(gražų Margučių balių. Bū
site patenkinti. Tai iki ma
lonaus pasimatymo parengi
me.

Perkūns

LOS ANGELES, CALIF.

daug prisideda prie lietuvy
bės palaikymo ir ugdymo. 
Ir dabar dr-jos lėšomis 
greit pasirodys knyga, ku
rioje bus aprašyti miestai ir 
miesteliai ir šiaip žymesnės 
vietos. Ši knyga primins mū
sų vaikų vaikams gražiąją 
tėvynę Lietuvą ir jos kovas 
už laisvę.

Po kalbų vyko koncertinė 
dalis. Joje dalyvavo solistė 
M. Jurkanskienė ir pianistė 
Alicija Dotto. Po to p. Con- 
radas, iš Long Beach, rodė 
įdomią filmą apie mūsų tau
tinę sporto olimpiadą, kuri 
buvo prieš pat II pas. karą 
ir apie kitus žymesnius įvy
kius nepr. Lietuvos laikais.

Susidomėjimas programa 
buvo nemažas. Be Lietuvos 
konsulo Bielskio atsilankiu
sių svečių tarpe buvo pasi
žymėjęs sportininkas Lubi
nas ir kiti. D-

PATERSON, N. J.

Mirė J. DulkU
Vasario 3 d. mirė Juozas 

Dulkis, 68 metų amžiaus, 
palikęs liūdinčią žmoną Ka
zimierą, brolį Joną ir seserį 
Oną Budrevičienę.

Tėvynė* Mylėtojų dr-jos 
šventė

Kovo 15 d. liet kat pa
rapijos salėje buvo Tėvynės 
Mylėtojų Dr-jos 8 .kuopos 
15 metų sukakties minėji
mas.

Apie kuopos sėkmingą 
veiklą kalbėjo kuopos pir
mininkė Petkienė. Po jos 
prasmingą kalbą pasakė 
Lietuvos garbės konsulas 
dr. J. Bielskis. Baigiamąjį 
žodį tarė Los Angeles SLA 
ir kitų kelių organizacijų 
pirmininkas A. Bėkša, kuris 
apibudino Tėvynės Mylėto
jų Dr-jos tikslus. Anot jo, 
draugija apie 50 metų, leis
dama lietuviškas knygas,

JUOZAS DULKIS

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Dusmenos bažnytkie- 
my, Paterson išgyveno virš 
40 metų, o čia atvyko iš Lo
veli, Mass. Dirbo šilko au
dykloje.

Kadangi velionis čia se
niai gyveno ir daug veikė, 
tai ir paskutinį kartą su juo 
atsisveikinti atėjo daugybė 

įju. į amžino poilsio 
vietą lydėjo virš 40 aulumo* 
bilių. Preikštas tarė atsisvei
kinimo žodį.

Velionis nemaža padėjo 
naujiesiems ateiviams.ir

Todėl ir jų didokas būrys 
dalyvavo laidotuvėse.

Drg. Juozas iš jaunų die- 
veikė įvairiose lietuvių or- 
organizacijose: Lietuvių So
cialistų S-gos 65 kuopoj, 
<kurį laką buvo L. Socialis
tų S-gos pirmininku) LSA 
101 kuopoj, Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Draugijoje, Lie
tuvių Piliečių Klube, Liet 
Darbininkų Literatūros 
Draugijoj.

Kaip žinoma, po karo 
LSS tapo suardyta. Velionis 
kurį laiką buvo linkęs į ko
munistų pusę, bet vėliau su
prato jų tikslus ir iki mirties 
paliko ištikimas demokrati
nio judėjimo narys. Už tai 
komunistai net ir mirusiam 
negali atleisti. Laisvė apra
šydama laidotuves pažymi, 
kad velionis buvo eneigin- 
gas ir veiklus, bet nebuvo 
marksistas, net nesuprato 
darbininkiško judėjimo ir 
didžiausia jo nuodėmė, kad 
vėliau nuėjo su dešiniaisiais 
r padėjo vadinamiesiems 

dipukams.
Ilsėkis, Juozai, ramiai.

SENIAU IR DABAR

Virtaje Matome, kaip “patogiai” maudėnės prieš 50 
metą, • apačioje vaizdas, kaip šiandien galime U “ope
raciją” atlikti.

MIAMI, FLA.

Pagražino klubą
Buvęs Lietuvių Piliečių 

Klubo pirm. F. Rodgers 
daug gero padarė klubui. 
Naujasis pirmininkas P. 
Svecinskas stengiasi dar 
daugiau ką nors padaryti. 
Stalai buvo mediniai ilgi, 
dabar nupirkta maži metali
niai, prie kurių .gali sėdėti 
po 4 asmenis, arba sustūmus 
— daugiau.

Jau buvo rašyta, kad or
ganizuojama tautinių šokių 
grupė, šeštadieniais grieš 
orkestras.

Kovo 9 d. buvo Klubo na
rių susirinkimas, dalyvavo 
virš 60 asmenų.

Kovo 14 d. direktoriai nu-

Mirė L Dysna
Širdies smūgio ištiktas, 

kovo 25 d., dukters namuose 
(58 Ocean Drive East), mi
rė ilgametis Lietuvos užsie
nio tarnybos narys Leopol
das Dymša.

Velionis buvo gimęs 
1893 m. vasario 15 d. Rasei
nių apsk., ir valsčiuje, Pau- 
supio kaime. Jis buvo bai- 

* - - ic i • • ££s Londono universitetą.
skyriui Tarnavo Lietuvos kariuome-

iert1952^’ JF"bo s*r? nėję iki 1922 metų. Kaip 
$60 vertes. Kai tik tuos pi- mokantis vikarų Europos 
nigus gausiu, tuoj pasiųsiu kalbas buvo karinin. 
Balfo centrui, res Balfo 39 ku prje p^ncūzų ir brifiį 
skyrius uždarytas — niekas karinių misijų Kaune, o nuo 
nenori veiku. 1921 metų Lietuvos atstovu
Ap?Mfc tab»inrči*» 'prie prandteų olraijdn^

vLil. U.-1. s-- L>- v j valdžios Kdpėd»jKrašte» V»tw taikras is rase, kad i928 piTp^jo į Ue- 
paketaive žydaite, priversta tuvos už^0 £eil^ Mi. 
toukti kelias valandas trau- nisterijos ten
tolio w neturėdama kas vei- dirb<> JiM „./^ipacijos.
kta, «jus* į miestų pasivat- Nuo 1936 buvQ
“*<*Įlr liniu konsulu Karaliaučiuje,
bažnyčių. Atsisėdusi į klau-j Karo metu sėkmingai at- 

kaip din- stovavo lietuvių reikalus va-
«s JOS rankinukas su bdetu karų Voki«ijoje prie britų 

. okupacinės valdžios, o nuo
K? ’"Jfra^ls.pa™‘i 1946 metų pavasario buvo

?**>*[ i“** fakt*,.Bazny«!°- i oficialiu BALFo ir National 
je vykdoma rinkliava. Vie- Catho]ic Wtlfare Con/, įga- 
nm> vyrąs pasisakė pinigų jotiniu. Į j. A. Valstybes

5?. tu?8 .$?? ! atvyko 1960 m. ir kurį laikų
ąr jei rinkėjas jo čekį įskei- d;CAEE *
ife tai jis doosiųs »8 Rm- VeIionis j
kėjas davęs jam $16, bet ki- jjetuvių kalbų H. Beecher
Į* P831’^0’ - Stowe Dčdčs Tomo Trobe-
kad tas čekis buvęs netikras. įf j Svifto Gulivero ke-

Radijas skelbė, kad vie
noj bažnyčioj surasta mun- 
šaino varykla.
Atsargiam reik visur būti

Mūsų giminaitė, atvykusi 
iš Kenoshos, Wis., nuvažia
vo į Coral Gables šio to nu
sipirkti. Tuos pirkinius ma
šinoje palikusi, ji nuėjo dar 
kažko nusipirkti, bet grįžusi 
neberado nė paliktojo ryšu
lio.

Aplankiau Raičius
Cikagiečiai O. ir F. Ras-

tie - Raščiai gražiai įsikūrė bus Putnam ir Turston rea- 
Fort Lauderdale mieste, pa-itorane. Dalyvaus žymūs val-

tys pasistatė namus, kurie 
jiems kaštavo virš $16,000, 
bet jų tikroji vertė yra daug 
didesnė. Juos aplankiau 
kaitų su savo sūnų Benedik
tu, prekybos laivyno kari
ninku.

C. K. Brase 

ST AMF0RD, CONN.

liones. Bendradarbiavo Lie
tuvos, o vėliau tremties lie
tuvių spaudoje.

Paliko liūdinčią žmoną 
Ireną <buv. Parčevskaitę) ir 
dukrą Marijoną Ogden.

L. G. K.

WORCESTER, MASS.

Pagerbs V. Pigafą
Balandžio 5 d. vietos de

mokratai ruošia banketą 
naujai išrinktam valstybės 
seimelio atstovui Vytautui 
Pigagai pagerbti. Pokjdis

KAS NAUJO BROOKLYNE
“Žilu jaunuolių” Iš naujųjų ateivių: 

sąjunga P™*- Steponas Kairys,
x Bronius Brasiūnas,

Kaip metai pa alinti į ke- jonas Makauskis, 
turis sezonus: pavasaris, va- Matas Miliukas, sara, ruduo ir Žiema, taip ir g1* u 
žmogaus amžių galima da-: gje asmenys, turinti nuo 
linti į keturius laikotarpius, g- metų amžiaus, o kai ku-

Pirmojo - nuo gimimo rfe 70 ret
iki 20 metų laikotarpio m - žodžių rašėjui yra 
žmones vadintume jaunuo- paž|gtami o Wek dar dau.

• on -w au ^iau Brooklyne yra tokių
Antrojo no 20 iki 45 “jaunuolių” kas čia gali pa- 

~ suaugusiais sakyti. “Žilų jaunuolių” am-
Treciojo — nuo 4o iki 65 ^jaug laikotarpis yra garbin- 

metų — seniais. Igas. Juk ta^SasJo tesulau-
Ketvirtojo — nuo 65 me- kja 

tų — “žilais jaunuoliais”, j amžiaus sulaukus, ne-
Brooklyne man žinomi bereikalingi du dalykai: ka-

šie “žili jaunuoliai” lietu
viai:

Juozas Ambraziejus, 
Jui'gis Andriuškevičius, 
Pranas Armakauskas, 
Jonas Aymanas,
Kazys Bajorinas,
Matas P. Ballas,
Pijus Bukšnaitis,
Jonas Buivydas,
Kazys Buivydas,
Vincas Brazaitis,
Juozas Bubnelis,
Pranas Buknys,
Juozas Degutis,
Antanas Diržulaitis, 
Pranas Dovydaitis,
Juozas Garšva,
Juozas Ginkus,
Jonas Gudinąs,
Povilas Gustas,
Jonas Jackūnas,
Vincas Jankus,
Kazys Juknis,
Raymondas Jusevičius, 
Kazys Juodis,
Pranas Jucunskis,
Vincas Kalvelis,
Steponas Karvelis,
Juozas Kašmore,
Domas Klinga,
Kazys Kundrotas,
Kazys Kriaučiūnas,
Tadas Laučius,
Jonas Laučiškis,
Matas Laukus,
Juozas Lazauskas,
Maikis Liepas,
Bronius Mendėris,
Bruno Minėt,
Dr. Jonas S. Misevičius, 
Stasys Misunas,
Juozas Makola,
Walter Narbutas,
Pranas Narvydas,
Jurgis Nalivaika,
Stasys Paražinskas,
Kazys J. Paulauskas, 
Stasys Pauža,
Dr. Antanas Petriką, 
Juozas Peterson,
Bruno Petkevičius,
Kazys Pupkis,
Petras Pusnikas,
Domas Raškevičius, 
Maikis Riškevičius,
Petras šlits,
Matas šalinskas,
Jonas Sakalauskas, 
Benediktas Schegaus, 
Pranas Sniečkus,
Antanas šleinis,
Juozas Stilsonas,
Ignas Sutkus,
Jonas Steponaitis,
Juozas Steponaitis,
Juozas Tamošiūnas, 
Antanas Tautkus,
Jonas Vaiginis,
Antanas Vikrikas,
Dr. Matas J. Vinikas, 
Stasys Volskis,
Juozas Zakarauskas, 
Pranas Zaveckas,
Juozas Zeidat,
Antanas Z ižas,
Antanas žingilas,
Vincas Žvirblis.

stybės ir miesto pareigūnai.
Pokyliui vadovauja Juozas 
Grigaitis ir adv. Richardas ,mo.
Sarapas. J. Krasinskas LSS 116 kp. valdyba

lendorius ir laikrodis. Mat, 
pensionieriu esant nereikia 
sekti ar darbo diena ar 
švente, ir nereikia daboti, 
kada keltis. Gulk, kada no
ri, ir kelkis, kada išmiego
jęs-

Numatyta šaukti steigia
masis susirinkimas ir Bro- 
oklyne sudaryti Lietuvių 
žilų jaunuolių” Sąjungos

pirmąjį skyrių.

DETROIT, MICH. 
Buvo socialdemokratų

LSS 116 kuopos narių su
sirinkimas buvo kovo 8 d. 
draugų Kudžių naujuose 
namuose 14912 Lesare Avė.

Išklausius valdybos pra
nešimus, priėmus apyskaitą 
jau buvo norima susirinki
mą baigti, bet drg. B. Keb- 
laitienė sako — “Palauki
te”. Ir iš ryšulio išvyniojo 
gražią Kipro Bielinio knygą 

‘“Dienojant”.
Kuopa gana daug išplati

no drg. Stepono Kairio 
knygos “Lietuva budo”, da
bar ji imsis platinti ir antrą
ją IJ3S Literatūros Fondo 
išleistą knygą. Uoliausi 
kuopos knygų platintojai y- 
ra B. Keblaitienė, J. Pilka 
ir V. Sirutavičius.

Susirinkimą baigus drg. 
Kudzienė pakvietė visus 
prie vaišių. Tuoj stalai buvo 
apkrauti visokiomis gėrybė
mis. Visi, sočiai vaišinosi. 
Pirmininkas J. Pilka padė
kojo šeimininkams už gard
žias vaišes, o jie į tą atsakė, 
kad čia buvo lyg ir įkurtu
vės.

M. L B.

LSS 116 kuopos vakarie
nė buvo kovo 15 d. buvu
sioje Lietuvių Svetainėje, 
į ją atsilankė per 100 svečių. 
Atrodė, kad visi buvo pa
tenkinti.

Mes dėkojame vakarienės 
vedėjai B. Keblaitienei, O. 
Balchūnienei už šeimininka
vimą, Z. Sirutavičienei už 
skanius keksus, A. Kava
liauskienei, M. Brazauskie
nei, O. Strazdienei, A. Ku- 
lešienei, O. Riškienei, A. 
Zigmantienei, M. L Balchu- 
nui, A. Strazdui, St Kiš
kiui.

Ačiū lietuvaitei gėlininkei 
Antonetai Webber <Harper 
Canton Florist 12019 Jos. 
Campau, Detroit 12) kuri 
visuomet pobūviams aukoja 
gėles, todėl nepamirškime ir 
jos.

Ačiū A. Nakui už progra
mos vedimą, ačiū visiems, 
kurie šiuo ar tuo prisidėjo 
prie mūsų pobūvio pasiseki-
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Iš Pavergtos LietuvosĮ

VALGĖ NE TIK ŠUNIS, BET IR PELES 
Pasakoja U Sibiro sugrįžę* lietuvis

Keleivio Nr 10 ir 11 buvo 
išspausdinta, ką Eltos ko
respondentui papasakojo du 
kartu ištremtas iš Lietuvos 
ir atvykęs f Vakarus lietu
vis. Čia tęsiame jo pasakoji
mą.

(Elta) Kadangi tie miško 
ūkiai nuo Komi sostinės 
Sykyvkoro daug kur yra nu
tolę 200-250 km., susisieki
mas ir miško transportavi
mas vykdomas tik vasaros 
metu ir tik upe. Tai čia, 
Vyčegdos aukštupyje, 1941 
/42 metų žiemą žuvo 10-15 
% lietuvių.

Tačiau didžiausias badas 
ir išsekimas buvo 1942-1943 
-1944 metų žiemomis. Jau 
1942 m. vasarą lietuviai 
<kaip ir lenkai) tremtiniai 
mito žolėmis (dilgėlėmis, 
jaunų pušaičių pumpurais ir 
kt). Vietinių gyventojų pa
dėtis, nors ir buvo sunki, ta
čiau ne tokia baisi; jie to
kio bado nekentė ir turėjo 
nors bulvių. Duonos normos 
paprastai būdavo išimamos 
3-4 dienas į priekį, o atėjus 
mėnesio galui priseidavo 
kęsti badą tikra to žodžio 
prasme.

šunų jau nebuvo likę — 
valgė pele*

1941-42 m. žiemą mirė iš 
bado ir išsekimo, turbūt, a- 
pie pusė lenkų tremtinių. Iš

rastai sunku, o daugiausia 
ir visai neįmanoma, nors o- 
ficialiai buvo reikalaujama 
lankyti mokyklas. Visi vai
kai maždaug nuo 13-14 me
tų ėjo į darbą ir dirbo kartu 
su suaugusiais įvairius dar
bus. Mažesni kaip 13 metų 
mokyklas nelankė dėl rūbų 
ir maisto stokos.

Karui pasibaigus, daugu
mas lietuvių jaunuolių su 
nepaprastu veržlumu lankė 
mokyklas, technikumus, o 
dalis net baigė institutus. 
Gyvendami pusbadžiai — 
nes daugumas neturėjo pa-

«r sriubos ramos iš giminių — lietu
viai mokyklas baigė su ge
rais arba labai gerais pažy-

darbams buvo 
darbo normos.

medžiagos išvežimas į san
dėlius prie upių buvo šiek 
tiek mechanizuotas. Bet ir 
tai buvo tik pradžioje. Vė
liau, karui tęsiantis, visos 
transporto priemonės buvo 
išsiųstos į frontą.

Už šaukštą
Visiems 

nustatytos
Dviem asmenim <vistiek, ar mials* 
vyrams, ar moterims), dir
bantiems dvirankiu piūklu, 
reikėjo prikirsti malkų 4-5 
kubinių mtr. (nupjauti me
džius, nugenėti, sudeginti 
šakas, supiauti į 1,5 m. ilgio 
gabalus, juos perskelti pu
siau, jei, stori, ir sukrausty- 
ti). Neišpildantiems tokios 
dienos normos buvo maži
namas maisto davinys val
gykloje, o viršijantiems nor
mas — stachanoviečiams 
buvo duodama papildoma 
porcija košės arba sriubos.

Maždaug 1943 metais 
lenkai tremtiniai pradėjo 
gauti maisto bei rūbų iš len
kų atstovybių. Lenkų padė
tis tada žymiai pagerėjo ir 
jie turėjo geriausią materia
linę būklę iš visų gyvento
jų. Lietuviai iš jų už tabaką 
ar degtinę (kurią dirbantie
ji retkarčiais gaudavo) išsi
mainydavo ame rikoniškų 
sriubų, kiaušinių miltelių, 
taukų ir pan., o taip pat ir

Neatitrūko 
kilmės ir kalbos

Net baisiausio bado me
tais lietuviai tremtiniai iš
laikė vieną itin svarbų bruo
žą : bendravo vieni su kitais, 
niekuomet neatitrūko nuo 
savo lietuviškos kilmės ir 
savosios kalbos. Ir vaikai, 
kurie gimė tremtyje, pui
kiausiai kalbėjo lietuviškai. 
Išlaikė taip pat ir savo tiky
binius įpročius. Švenčiant į- 
vairias religines šventes, 
pvz., Kalėdas ar Velykas, 
jautėsi tam tikras pakili
mas, suartėjimas. Bendro
mis jėgomis būdavo rengia
mos Kūčios, nors iš dažnai 
kuklių maisto atsargų. To
kios atsargos būdavo suda
romos iš tų pačių normų. 
Keletą dienų prieš kurią

lenkų lietuviai tuomet išmo- rūbų, nes savųjų, atsivežtų- 
ko pavasari kolchozu lau- iu. iau nebuvo likę
kuose rinkti supuvusias bul
ves, iš kurių kepdavosi bly
nus. Atėjus pavasariui, to
kie “blynai” buvo tiesiog iš
ganymas, non kepant juos 
pasklisdavo didžiausia 
smarvė. Bet badaujantiems 
atrodė, kad pasaulyje nėra 
nieko skanesnio . . .

Rudens metu visi lietuvių

Lenkai buvo grąžinti is 
Komijos apie 1944 metų ru
denį.

Lietuviai nebuvo nustoję 
vilties ir tikėjosi, kad ir jų 
likimas išsispręs panašiai, 
kaip ir lenkų, tačiau to ne
sulaukė.

Kas iš lietuvių išsilaikė 
iki 1944 metų, tai daugu-

nors žymesnę šventę nebuvo 
suvalgoma duona, dalis val
gyklų patiekalų, kad atliktų 
šventėms. Tokios “vaišės”, 
žinoma, būdavo ruošiamės 
po darbo, kelioms lietuviš
koms šeimoms susidėjus.

Lietuviškas sąmoningu
mas, darbštumas, vaišingu
mas, pamaldumas išlaikė 
sunkiausius mėginimus. 

Praūžus karui ir bado

Seinų krašto lietuviai
(Tęsinys)

Dabar daug tų neigiamų 
reiškinių pašalinta, tačiau 
klero darbas subrandino 
nuodingus vaisius — supiu- 
dė vietinius lenkus ir lietu
vius, bet laimėjo apskrities 
tamsuolių paramą.

Štai kai kurie pavyzdžiai.
Siekiant sukelti prieštiky- 

bines nuotaikas, sukurti 
tautinę neapykantą, dezor
ganizuoti apskrities gyveni
mą, skleidžiamos paskalos 
ir grasinimai, kad “draugi
jos pirmininkas nuvyko į 
Varšuvą sienos pakeitimo 
reikalu”. \

Kad paskala įgautų di
desnio įtikėtinumo ir ilgiau 
tvertų, Vidugirių valsčiuje 
pereitais metais dingo sie
nos stulpai. Nesvarbu, ar tai 
padarė lenkų ar. lietuvių na
cionalistai, esminga gi yni 
tai, — kaip pareiškė parti
jos pasitarime draugijos 
pirmininkas Savickis, — 
kad dezorientuoti žmonės 
klausė jo ir kitų patarimo: 
“Turiu arklį. Karvę ar arklį 
parduoti, o gal vieną ir ki
tą? Ir ką pirkti? Gal kostiu
mą, gal ką kita?”

Baigę su paskala ir grasi
ntais, provokatoriai, mato
mai, pasiryžo kitu būdu sėti 
nerimą, štai paskutinėmis 
savaitėmis Oškinių kaime 
du kartus nuvertė pakelės 
kryžių. Aiškus dalykas, kad 
veikė čia ta pati lanka, kuri 
pašalino sienos stulpus.

Ryšium su blogu prekių 
tiekimu Punsko valščiaus 
kooperatyvui, — kalba lie-
taleriui __ cH in rio--- onuiįvia £^c***v*c*x y
kad tai daroma specialiai 
dėl lietuvių ir dėl to kenčia 
taip pat ir vietiniai lenkai. 
O juk viskuo yra kalta Su
valkų apskrities valsčių ko

tas, — neabejotinai buvo 
permažai atsižvelgiama par
tinių organizacijų, tautos 
tarybų bei visuomeninių or
ganizacijų darbe.

Šią pažiūrą patvirtina 
kaikurie skaičiai:

Lenkų tarpe yra 310 par
tijos narių ir kandidatų, tuo 
tarpu lietuvių, priklausan
čių partijai, tėra tik 30.

Kaimo jaunimo sąjunga 
lietuviškuose sodžiuose te
turi tik vieną ratelį iš 14 vi
same apskrityje ir dvi stei
gėjų grupės. Iš 26 žemės ū- 
kio ratelių tik 7 tėra lietu
viški. Kaimo šeimininkių

. i . , . operatyvo sąjunga, kuri vi-smeklai, lietuvių bendravi-isj§jcaj įUO nesįdomi. įsiveisė

tremtinių vaikai vaikščioda-mas ir išliko gyvi. Į karo 
vo po taigą rinkdami uogas gąlą maisto reikalai šiek 
ir grybus, tuo padėdami iš- tiek pagerėjo. Visur valgyk- 
silaikyti savo vyresniesiems i lose pasirodė
broliams ir seserims ir tė
vams.

1942-43 metų žiemą ba
das pasiekė tokį laipsnį, 
kad daugumas lietuvių val
gė pagautas peles, žiurkes 
— šunų jau seniai nebuvo 
likę.

Žiurkė* vaikam* ausi* 
apgrauždavo

Tačiau tautiečiai kentė 
ne tik nuo bado. Juos na-

konservai.
1945 m. rudenį atsirado 

vadinama komercinė duona, 
po 100 įublių už 1 kg. Prie 
tokių parduotuvių išsiri
kiuodavo eilės, kurios siek
davo iki pusės kilometro. 
Epidemijos

Visais karo metais Komi
joje siautė vidurių šiltinė ir 
dėmėtosios šiltinės epidemi
ja. Ypatingai daug gyvybių 
nusinešė dėmėtoji šiltinė, 
kurios platintojai buvo utė
lės. Utėlių antplūdis būdavo 
toks, kad senesnieji, išsekę 

jonai blakių, su kuriomis! žmonės nebepajėgdavo su 
kovoti nepadėdavo jokios jomis susidoroti.

muose kamavo parazitai. A- 
pleistų senų barakų sienų 
rąstų tarpuose, prikimštuose 
sumanu, buvo privisę mili-

pnemonės, nei karštas van
duo, nei žibalas.Ypatingai 
parazitų aktyvumas pasirei
kšdavo vasarą. Be blakių 
prisidėdavo dar uodai, mu
sėlės ir bimbalai. Šiltomis 
vasaros naktimis žmonės 
net po sunkių darbų negalė
davo pailsėti, užmigti. Per 
kiauras naktis rūkydavo uo
dus, traiškydavo kraujo pri
sisiurbusias blakes — o įsis
maginę graužikai apgrauž
davo mažiems vaikams au
sis.

Kertant mišką taip pat 
buvo sunku apsiginti nuo 
uodų. Kirtėjai ant veido už
sidėdavo tinklelį, nes be jo 
darbas visai būtų buvęs neį
manomas. Šiltam orui esant 
su tinkleliu irgi buvo nepa
togu. Prakaitas srovėmis 
varvėdavo.

Miško darbai mažai tebu
vo mechanizuoti. Tik miško

Gydytojų buvo nepapras
tai maža ir tik ligoninėse 
bei poliklinikose, f ligoninę 
pakliūti buvo didžiausia lai
mė, nes dažniausia visos lo
vos būdavo užimtos.

Didelė problema buvo 
vaistų klausimas. Beveik vi
sas ligas gydydavo kelių rū
šių milteliais ar tabletėmis.
Ugnis iš titnago

Per visus karo metus Ko
mijoje buvo labai sunku su 
druska ir degtukais. Dauge
lis žmonių ugniai užžiebti 
naudodavo skiltuvą titnagą 
ir kempinę. Nebuvo krautu
vėse ir tokių būtinų dalykų, 
kaip šukos. Žmonės jas pa
sigamindavo patys, iš aliu
minių indų, o tankios šu
kos buvo gaminamos iš me
dinių plokštelių.

Lietuvių tremtinių vai
kams mokytis buvo nepap- paprastai.

mas dar sustiprėjo. Gyveni
mui įėjus bent kiek į norma
lesnes vėžes, būdavo suruo- 
šiami ir linksmesni subuvi
mai, su šokiais, gegužinės. 
Tuomet drąsiai skambėda
vo lietuviškos dainos.

Lietuvių santykiai su kitų 
tautybių tremtiniais buvo 
kuo geriausi, gal dėl visų 
bendro likimo. Puikus lietu
vių bruožas buvo ir tai, kad 
lietuviškas jaunimas nesu
darydavo mišrių šeimų. Man 
yra žinomas tik vienas atsi
tikimas, kada lietuvis vedė 
rusę, tačiau ir tai įvyko tik 
dėl to, kad tame miško kir
timo punkte nebuvo nė vie
nos lietuvaitės.

įvairių įstaigų ir įmonių 
vadovai lietuvius labiau už 
kitus vertindavo — už jų 
darbštumą ir žymiai mažes
nį patraukimą prie degtinės. 
Pasiliuosuoti iš darbo lietu
viui buvo ir yra labai sunku. 

(Bus daugiau)

čia daug sauvališkumo. Val
sčiaus kooperatyvo tarnau
tojas Henrikas Stefanovič 
draudžia krautuvėje kalbėti 
lietuviškai. Kitas gi “atsa
kingas” pašto tarnautojas, 
būdamas neblaivus, pasira
šė įsakymą, draudžiantį ki
tiems pašto tarnautojams 
net tarp savęs kalbėtis lie
tuviškai.

Apskrities partijos komi
tetas tyrė šiuos faktus ir 
juos patvirtino.

į lietuvių tautinės mažu
mos egzistavimo faktą, — 
tvirtina apskrities komite-

rateliai te jungia tik 24 lie
tuves. Organizacijų — Liau
dies švietimo draugija, Ta
rybų Sąjungos-Lenkijos bi
čiulių draugija, liaudies 
sporto sambūriai, Karių bi
čiulių sąjunga, Lenkijos 
Raudonasis kryžius ir Len
kijos skautų sąjunga — vei
kimas lietuvių tarpe yra ap
leistas. Šių organizacijų va
dovybėse nėra nei vieno lie
tuvio.

Iš 217 tarrėjų valsčių ta 
rybose —47 yra lietuviai, iš 
apskrities tarybos tarėjų — 
8, vaivadijos taryboje — 
tarėjas lietuvių tautybės. Be 
to, lietuviai dalyvauja aps
krities ir valsčių teismų ko
legijose. Keletas lietuvių eL 
ia atsakingas visuomenines 
ir administracines pareigas.

Pasiruošimai partiniams 
pasitarimams ir jų eiga įro
dė mūsų įtakos menkumą 
lietuvių sluoksniuose. Dabar
i’Ailri«a ialvorinti foooi a nai lza« «*£?«?**%* J
dimas, drąsiai įtraukti į par
tiją užsitarnavusius lietu
vius valstiečius.

Esame betkokio lokalinio 
kaip fr dominuojančios tau
tos L y. lenkų nacionalizmo 
priešininkai. Svarbiausias 
pavojus glūdi lenkų nacio
nalizme nepaisant to, ar jis 
pasireiškia klerikaline, pse- 
udopatriotine, įsižeidimo, e- 
mocine, priešukrainietiška, 
priešvokiška, priešlietuviška 
ir kitokia forma. Lietuvis, 
ukrainietis ar slovakas, jau 
kartą nuskaustas, bijosi se^ 
kančio smūgio — nežino iš 
kurios pusės tas smūgis vėl 
kris. Visus laiko galingais 
priešais. Tampa jautrus ir 
nepasitikįs, linkęs pasiduoti 
nacionalizmui. Nepakirtus 
nacionalizmo dominuojan
čioje tautoje, neišrovus jo iš 
paskirų lenkų tautos sluoks
nių sąmonės, nebus įmano
ma sėkmingai kovoti su vie
tiniu nacionalizmu — lietu
višku, ukrainietišku, slova
kišku ir pan. Kiekvienoje a- 
pskrityje, o ypač ten, kur y- 
ra tautinės mažumos, reikia 
visa jėga smogti į lenkų vi
suomenės nacionalizmą, nes

KLAIPĖDOS KRAŠTO VAIZDAI

Metai kur tokiame mažame plote, kaip Klaipėdos kraštas, 
rasime tokį didelį gamtos įvairumą ir tiek grožio. Ten ir 
smėlio kalnai, ir miškai, ir vanduo, ir didingą briedžių ka
ralystė.

Kas čia per paukščiai"
Ne taip seniai San Diego, 

Cal. pradėjo veikti “Laisvų 
Lietuvių Etinė Draugija”,
lf,,,*Lnc nipmini nlrii uva Pc»t_Z\VUXVO j/ii
ras Vaitulionis, sekr. Julius 
Švitra, ižd. Paulius Paka
sius. Ji gana dažnai daug 
kam siunčia savo propagan
dinę medžiagą lietuvių ir

Užplūdo

Bolševikų spauda rašo, 
kad lietuvių kalba jau esą 
išleista daugiau kaip 900 
rasų grožinės literatūros 
knygų, beveik 10 milionų 
egzempliorių.
Scenoj rodo

Pasak bolševikų spaudos, 
“piimą kartą teatro scenoje 
vaizduojami b u r žuazinės 
Lietuvos asmenys. Naujoje 
A. Guzevičiaus pjesėje “Ne
matomas Ginklas” žiūrovai 
mato Antaną Smetoną, mi 
nistrą Skučą, departamento 
direktorių Povilaitį ir kt”

Lauko darbai prasidėję 
visu mėnesiu anksčiau negu

Nubaudė už 
meilę broliam*

Prie Ministeriu tarybos 
veikianti “Tarybinės kon
trolės komisija” nubaudė at
leidimu iš tarnybos Klaipė
dos faneros gamyklos direk
torių V. Skupą už tai, kad 
fabrikas kitiems ekonomi- lokalinis nacionalizmas ma
niams rajonams (suprask 
kitoms sovietinėms respub
likoms) nepakankamai pri
statė faneros, o labiau aprū
pino fanera savo krašto į- 
mones. Gamyklos vyr. inži
nieriui A. ščetinui išreikštas 
papeikimas. Atleistas iš dar
bo taip pat ir gamyklos di
rektoriaus pavaduotojas A.
Stukas. Komisija nubaudė 
(nepasakyta kuria bausme) 
ir Liaudies ūkio tarybos po
pieriaus ir medžio apdirbi
mo pramonės valdybos vir
šininko pavaduotoją A. Za- 
brodskį, kad nesiėmė prie
monių tuo reikalu.
J&KV.\A\ . . ..Nauja* plytų fabrikas 

P*
Prie Telšių suplanuotas 

naujas plytų fabrikas, kuris 
per metus M pagaminsiąs 8 
milionus plytų.

žesnių, silpnesnių tautų arba 
tautinių mažumų visų pirma 
vystosi užnuodytoje dirvoje, 
kurią paruošia lenkiškas na
cionalizmas. Apskrities par
tinė įstaiga turi tai įžvelgti, 
savo politikair propaganda 
smogdama į svarbiausius 
židinius, į lenkų nacionaliz
mą; jį silpnindama ir eli
minuodama, tuo pačiu eli
minuos ir vietinių tautinių 
mažumų nacionalizmą.

Toliau autorius pasakoja, 
kaip ir komunistų pareigū
nai įsijungia į vienos tautos 
prieš kitą erzinimą. Jis nu
rodo partinės organizacijos 
sekretorių Pavlovič, kuris 
skleidė gandus* kad veiklie
ji lietuviai bus išsiųsti į Ta
rybų Lietuvą, kad bus užda
ryti Lietuvių Kultūros Na
mai, kad lietuviai bus išvai-

?

kuriems ne Lietuva ir jos 
nepriklausomybė yra arti 
šiniies, o tik Lietuvos nepri- 
lrlausnmvho —y ■ ■ ■ ■■ i ■ ■ ■ ,
pasipinigavimas!” (Jų pa* 
braukta, Žemaitis)

Visiems tiems jų vadina* 
miems raketieriams “Lietu
va yra reikalinga tik daž-

anglų kalbomis. Mano ran-Įnoms rinkliavoms daryti, 
koše yra vėliausiai gautas 3 seimais pavadintus balaga- 
puslapių raštas — “ ‘Nepri- nūs šaukti ir juose iš lengva

tikių iškaulytus dolerius 
pasidalinti”.

Tie “pedlioriai per perei*

klausomos’ Lietuvos fias
ko”. Iš jo duosiu kelias iš
traukas, kurias perskaičius, 
neabejoju, kiekvienam kils 
klausimas: Kokie “paukš
čiai” susisuko lizdą toje 
draugijoj?

Rašto autoriams niekad 
gero nebuvo Lietuvoj, ir ne
priklausomos Lietuvos de
klaraciją pasirašė “labai 
margas elementas — papis- 
tai, marksistai, monarchis- 
tai ir kitokie neaiškaus vei
do karjeristai”, “iš šitokios 
visokių vėjų supustos med
žiagos sukulta valstybė ne
būt galėjus ilgiau laikytis, 
jei net ir Rusijoj nebūt ki
lęs bolševizmas ir Vokieti
joje nacizmas”.

“ .. . VLIKe ir ALTe su
sibūrę raketieriai — kunigai 
ir jų paklupdyti tautininkai, 
sandaiiečiai ir socialistai — 
šiandien nesisarmatina kau
linti aukas, kad tokia svieto 
pajuokai Lietuva vėl būtų 
atstatyta”.

“Čia, broluci, reikėtų ma
nyti, kad šitie raketieriai y- 
ra kvakštelėję Jurgiai, jei 
nežinotum, kad jie yra žmo
niškumą praradę šarlatanai,

kyti iš bažnyčios. Jis net bu
vęs sušaukęs posėdį, kuria
me buvę svarstoma, kaip 
pašalinti lietuvių kalbą iš 
valstybinių įstaigų, krautu
vių, mokyklų ir tt. Tas sek
retorius aiškinęs, kad lietu
vių kalba užgauna lenkus, 
kad ji daro gėdą Lenkijos 
herbui, jis net griebęsis pro
vokacijos, lietuvių vardu 
parašęs sau grasinamą laiš
ką ir jį įteikęs valdžios įs
taigai.

(Bus daugiau)

tą 19 metų surinko ir išsida* 
lino jau milionus dolerių”.

“Netenka stebėtis, kodėl 
raketieriai tyčia vengia liau* 
džiai šitą tiesą pasakyti. Pi* 
ratai nenori, kad jų biznio 
paslaptį visi žinotų. Jie pui
kiai nusimano, kad jei vi
suomenė sužinotų, kad jų 
sudėtos aukos nenueina to- 
liaus, negu yra Brizgio bat- 
laižių kišenius, jų auksinei 
rugiapjūtei automatiškai būt 
padarytas galas”

‘ . . jėzuitų įkurta ir pa
žabota ALT (Amerikos Lie
tuvių Taryba, Žem.) yra tik 
doleriams žvejoti raketas — 
pinigams daryti mašina”, 
jos “pirmininkas, sekreto
rius ir iždininkas yra tik do
leriniais patriotais” ...

Minėto rašto autoriams 
“VLIKo ir ALTo priešakyje 
stovinti inteligentija, o y- 
patingai laikraštininkai, yra 
supuvusios moralybės žmo
nės, ... Lietuvos nepriklau
somybė yra tik pie in the 
aky — nerealizuojama Ura- 
rija — absurdus tikėjimas” 
(Jų pabraukta, Žem.)

Tikrai reikėtų išaiškinti, 
kas yra tie, kurie šitokias 
mintis taip uoliai lietuvių 
tarpe skleidžia. Man tų 
“paukščių” plunksnos nepa
tinka.

MŽNULY BE BATŲ

Rusai tikrai gudrūs žmonės* 
Jie rengiasi pasiekti mėnulį 
1960 metais, o 1970 metais 
Marsą, bet tik 1980 metais kiek
vienas rusas tegalės įsigyti per 
metus vieną porą batu.
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Raidė
(ATSIMINIMŲ PLUOŠTELIS)

J. VLKS

—Pasakyk, Maiki, kas kad mūsų lietuviai taip 
bus, kad mūsų ponstva eina " * 
is razumo?

—Kų čia tėvas kalbi?
Kas yra “ponstva”7

(Pradžia 7-ame numeryje)
Kaip buvo susitarta, 1926 nu nuo / kelintos 

m. N. metų išvakarėse susi
rinko Raidės spaustuvės 
darbininkai. Deja, ne Naujų 
metų sutikti, bet Raidės 
spaustuvės likimo aptarti.
Nedelsiant pradėtas susirin
kimas. Buvau pasiruošęs 
pranešimui. Nupasakojau, 
skaičiais įrodžiau, kad į savo rankas, 
spaustuvė turi daugiau, kaip i . ..... .
40 įvairių įsiskolinimų, o S»?u*o#.^m^Mįo!yS
jos turtas nepraneša 30 tūk- . in5*„. ””Ml,roy“ Ka««e 

* - pirmieji žingsniai

Žymesniųjų kooperacijos 
veikėjų tarpe Raidės bend
rovės persitvarkymas į koo
peratinę buvo abejingai su
tiktas. Abejota ar darbinin- 

perskaičiau paruoštą Spau- kai patys galės tokį reikalą 
Darbininkų Kooperati- tvarkyti, kur galimi visake- 
Bendrovės “Raidės” įs- riopi ginčai ir nesusiprati- 
projektą. Projekte bu- 'mai dėl darbo atlyginimo, o 

o numatyta turėti savo kartu būsią sunku palaikyti 
ustuvę, leisti, spausdinti patiems ir darbo drausmė.5 

spaudos leidinius; darbinin- Bet visų buvo palinkėta ge- 
kų jaunimą mokyti spaudos ros sėkmės, kantrybės... ir 
amato; kooperatyvo nariais ffal kas išeis. O buvo ir te
gali būti visi, kieno darbas kių, kurie džiaugėsi, kad 
ir bendrai veikla yra susi- štai kooperatiškos nuotai- 
jusi su spauda; nario (pa-:kos įsigali darbininkų tarpe 
jaus) mokestis 100 litų, bet net gamybinėje ūkinio gy-

valandos 
buvo uždrausta gatvėse be 
leidimo pasirodyti ir buvo 
uždrausta bet kurie susirin* 
kimai. Bet tas draudimas 
Raidės darbininkus nepa
baugino, jie susirinko ir su
sirinkę pasiryžo Raidės 
spaustuvės likimą pasiimti

PAVASARIS

stančrų, jei atsirastų kas ją 
pirktų. O tokių pirkėjų gali 
boti tik spaustuvės darbi
ninkai. Reikia visiems susi
mesti į kooperatinę bendro
vę ir pradėti veikti. Čia pat

Ta komunistų dainelė te
na, visiems žinoma ir nnri- 
bodusi, todėl ji nieko nebe
stebina.

< Nenustebino manęs ir Ke
leivio Nr 11 išspausdinta 
korespondencija iš Filadel
fijos, kurią perskaitęs, suži
nojau, kad ten esąs toks 
Dievo sutvėrimėlis J. Gustis, 

i “Lietuvių Naujienų” redak
torius ir leidėjas, kurio nuo
mone, Lietuvos nepriklauso
mybės skelbėjai padarę 
“blogai sau ir savo genkar- 
.tei”, paskelbę atkurią ne
priklausomą Lietuvos vals
tybę. Pagalvojau — nemok
ša žmogelis, ko geresnio ga
li iš jo laukti? Jis juk ir pats 
nesupranta, ką rašo.

Bet nustebau Dirvoje Nr

Havajai ir Bostonas
Jie labai toli vienas nuo | vimo įmones ir samdo dau- 

kito, bet labai tampriai su-giau negu 22,000 darbinin- 20 perskaitęs Broniaus Rai- 
Rzurfnnoa MuUisi kų. Metinės pajamos iš ana- ‘los straipsnelį apie ALTo 

našų yra daugiau kaip 110'centro sekretoriaus dr. P.
siję, nes Bostonas padėjo 
Hssrajams ant kojų atsisto
ti. Mat, šiandien Hawajų ū- 
kio gyvenimas labai daug

milionų dolerių.
Be ananasų, Hawajai gy-

nuo ananasų < pine- j vena iš nendrių cukraus.

Grigaičio atsilankymą į Los 
Angeles, kur jis kalbėjo mi
nint Lietuvos nepriklauso-

Šiandien 80% visųišiandien ketvirtoji dalis mybės sukaktį.. . . • • i__ _______ _______ ___ i__ __kurie suvartojami Į krašte suvartojamo cukraus 
Amerikos Vals- ateina iš Hawaji 

, yra užauginami Ha-

Čia jau rašo ne koks ne
mokša, bet senas laikrašti-

nai savo pinigus spenį 
tai mano žemaitiškas " _
jas pradeda gyslose virti kadangi būtina pradėti sko-

—Ar tu nežinai?
—Ne, tėve, nežinau.
—Nu, vot tebe įaz. Sta

taisi mokslinčium, o neži
nai paprasto lietuviško žo
džio.

—Kiek man žinoma, tė
ve, lietuvių kalboj tokio žo
džio nėra.

—Kaip gi tai nėra. Ar tu 
negirdi, kaip mūsų geri tau
tiečiai kalba? Visi jie viens 
kitą vadina ponais. Ar ne 
aišku?

—Ne, neaišku.
—Bet kodėl neaišku?
—Todėl, kad ponas yra 

ponas, o ne “ponstva”.
—Maiki, vienas tautietis, 

tai ponas; o du, trys tai 
jau ponstva. Ar jau tu ne
moki rokundų?

—Na, tegul jau bus ir 
taip; bet kodėl tėvas sakai, 
kad tie geri tautiečiai “eina 
iš proto?”

—O ar tu neskaitei gazie- 
tose, ką jie padarė Čikagoj?

—Na, o ką gi?
—Jie padarė utelyje tokį 

balių, vaike, kur kiekvienas 
turėjo mokėti nuo savo no
sies po 10 dolerių; tiek pat 
ir nuo kožnos leidės. O ka
dangi balius buvo toks pa- 
nabernas, tai leidės turėjo 
siūdintis spešel dreses, turė
jo pirkti spešel šiušius su il
gom kurkom ir spešel kepe- 
liušus. Kaip mano frentas

piktumo. Tik tu 
koks mūsų tautai pažitkas į| 
tokių balių? Tuos pinimn 
suėda dideli utėliai ir 
ir nepasako lietuviams 
“denkiu”. O tuo tarpu netip 
li nuo Čikagos yra Oak Fd? 
ręst biednų žmonių ! 
lauda, kur pavargę m 
tautiečiai neturi už ką 
makorkos nusipirkti. Argi 
nebūt teisingiau, Maiki, jel- 
gu mūsų ponstva mažiau

las išlyginti, tai buvo numa
tyta, kad kiekvienas narys 
metų būvyje turi papildo
mai įsigyti nemažiau kaip 
dešimts pajų ir nedaugiau 
kaip trisdešimts.

Pranešimas ginčų veik 
nesukėlė. Susirinkusieji, be 
kelių susilaikiusių, patvirti
no įstatus ir pasižadėjo būti 
nariais. Kadangi kai ku
riems darbininkams spaus
tuvė buvo įsiskolinusi, taispendytų ant durnų balių, pyie sko!as pavertė pajais.

twajų.
Cukrinės nendrės Hawa- ninkas, kuris pats sako pa- 

0 tą tokį svarbų juose auga iš senų laikų, nes rašęs 7,000 straipsnių, ir 
ūkio ramstį ten sti-jos čia pakankamai turi to, mėgstąs kitus mokyti. O žiū- 
’ė bostonietis Jim‘kas joms reikalinga: saulės rėkite, kaip jis pristato savo 

{ir drėgmės, šiandien niekur skaitytojams seną, visiems 
> tėvynė, sako, e- ,kitur negaunama tokio auk-'žinomą visuomenės veikėją, 

sastil Brazilija, o kada jie što cukrinių nendifų der- politiką laikraštininką dr. 
liaus, kaip Havajų salose. ”

{domiausia, kad du treč
daliu cukrinių nendrių lau
kų yra dirbtinai drėkinamų.venimo srityje. Kitas reika

las vartotojų kooperatinių 
bendrovių steigimas ir jų 
veikimas. Čia turi visi vieną 
visiems suprantamą ir būti
ną interesą apsirūpinti gera 
ir pigia preke. Gi gamybos 
srityje prekė gaminama ki-

pradėjo augti Hawajuose, 
tildą žinių nėra, bet yra ži- 
noma, kad 1818 jie ten jau 
augo kaip laukinis augalas.

1886 metais anglų kapito
nai John Kidwell atvežė iš 
Jaūuuca 1,000 ananasų kel
mų ir juos pasodino, bet jų 
svetinį vairių anuomet nebu
vo galima atvežti iki San 
Francisco — jie supūdavo;

tiems, o darbo atlyginimas Teikėjo sugalvoti, kaip juos
------J*— konservuoti j,, organizuoti

tą pramonę. Kinwell 1892 
nu pradėjo juos konservuo
ti, bet nesėkmingai, ir tik 

mo darbui ir be jo drausmės jau minėtas Jim Dole, bai- ir

negalimas visiems vienodas 
ir yra būtinas bendras inte
resas, kad bendrovė sėkmin
gai veiktų, čia be atsidėji-

P. Grigaitį:
“senas ir šilutis žmogutis, 

kuriam jau laikas .pagalvo
ti apie kitą gyvenimą nu- 

O kiek jiems reikia vandens, rimti ir suprasti, jog esi pe- 
galima spręsti iš to, kad 28 lenas ir į peleną pavirsi” . . 
vandens stotys per dieną į| Rimtas laikraštininkas a- 
ananasų laukus išpila van-ipie žymų asmenį, kad ir vi- 
dens pusantro karto dau-Įsai kitų pažiūrų, taip nere
giau, negu visas Bostonas šys, iš jo asmens nesityčios, 
jo suvartoja. iTas gal leistina tokių kom-

Cukrinės nendrės auga panijoj, kurie ir 50 metų 
22-24 mėnesius kol prinoks- sulaukę tebemėgsta, kaip 
ta, iš jų vietoje gautas cuk- jauni būdami, “sveikas 
nis vežamas į San Francis- merginas maudyklose” (B. 
co ir ten tinkamai išvalomas Raila kita proga Dirvoje pa- 

unošiamas pardavimui.
delis biznis yra turiz- 

mas. Keliauninkų skaičius 
vis auga ir jie vis daugiau 
dolerių ir kitos valiutos at
veža į Hawąjų salas. Hawa- 
jams tapus atskira valstybe,

reiškė, kad jis jas mėgęs ir 
tebemėgstąs, o jis kaip tik 
neseniai įžengė į šeštąją de
šimtį.)

O dr. P. Grigaičio kelionę 
ir visą ALTo veiklą B. Rai
la sugeba taip nusakyti, lyg 
jos tikslas būtų tik pinigus 
rinkti visai tuščiam reikalui.

R. M.

VIENAS KITĄ ŽUDO

neapseisi, gi "bendros nuosa
vybės jausitlaš sunkiau su
prantamas ir tos bendros 
nuosavybės saugumas nėra 
nuoširdžiai paisomas, ne

Havardo universitetą 
sugebėjo tą reikalą tinka
mą organizuoti.

Dole ten apsigyveno 1899 
metais, o 1901 metais jam 
pavyko suburti poią desim

paaukotų kiek nors 
broliams Oak Forest prie* 
glaudoj? 5

—Tėvas čia teisingai gal
voji. Bet pas lietuvius y*g 
taip pat teisingas posakis, 
kad sotus alkano neat; 
čia. Na, tai ką čia pa 
kad tokia yra žmonių pri
gimtis? --.į

-r- Maiki, aš nemislir
kad čia kalta prigimtis, Jugjfcti. Tuoj buvo išrinkta trijų vės įregistravimu, jokių sun- 
niekas ponu negimsta. VlU leniniaiia nasirūninti Srefii- tumi,

Su Raidės pasitikėjimo 
bendrovės kai kuriais na
riais . šis reikalas iš anksto 
buvo aptartas ir jie veik
visi pasižadėjo būti koope-, taip kaip asmeninė nuosa- 
ratinės bendrovės nariais ir vybė. 
savo turimas akcijas (serus)' Tokiomis abejonėmis pa- 
pervedė į pajų sąskaitą. Vi- lydėti Raidės darbininkai 
sa bendrai sudėjus tų nors pradėjo bendrą darbą.

čių tūkstančių dolerių suor-jtikimasi, turizmas dar padi- 
ganizud&i Havajų Ananasų dės. Jau ir lietuvių vis dau- 
Bendrovei, kuri ananasų bi-giau ten užklysta, o Kelei-

______ _________________ _ ____ ______ znį paėmė į savo rankas, vio uolus bendradarbis A.
ir popierinių pajamų jau už- Via formalumai, susiję ju® į kojas pastatė Hawajų Jenkins ir ytasi sėsliai ten 

į teko pinigų spaustuvei pir- su tos kooperatinės bendro- ” —i---* -

ateina ant šio svieto lygte 
Tai kodėl mūsų tautiečiai 
vadina save ponais it ponio
mis? Plungės parapijoj, kur 
aš užaugau, tokių sutvėrimų 
visai nebuvo. Jeigu vaikinas 
su mergina apsiženydavo, 
tai būdavo ne ponas ir po
nia, ale vyras ir boba. Taigi 
aš rokuoju, kad ir tie mūsų 
tautiečiai, jeigu jie yra tik
ri lietuviai, tai stiptybę tu
rėtų semti iš Plungės para
pijos, o ne iš Varšuvos.

—Aš sutinku, tėve, kad 
Zacirka išfigeriavo, tai tas ponas in ponia yra netikęs 
tautiškas šurum-burum mū- lietuviškai porai pavadini- 
siškiems ponams galėjo kaš-maSi Kiek žinau, Lietuvo- 
tuoti po 100 dolerių. Nu, tai je ponais buvo vadinami 
kaip tu vokuoji, kur jų ražu- tiktai dvarininkai, žmonių 
mas? išnaudotojai. Bet“vy-

—Aš sakyčiau, tėve, kad ras jr boba” taipgi netinka- 
tai neišmintingas pinigų ei- mas žmonių porai pavadi- 
kvojimas. j nimas.

—Ai bečiu, Maik, kad ne-j —Tai kaip tu sakytum? 
išmintingas. Kokiems gi pa-! —Aš sakyčiau: vyras ir 
raliams ordeliuot spešel dre- moteris, arba vyras su žmo- 
ses einant ant baliaus? Kur na. Kai aš skaitau laikraš- 
jas paskui dėsi? Juk į dar-jčių korespondencijose, kad 
bą su jom neisi. Ant stryto iš Floridos grįžo “Raulas su 
jos irgi netinka. Netinka ir;ponia”, tai mane labai su- 
kičine prie sinkos. Po ba- erzina. O dar blogiau, kai 
liaus jas tik išmest į balą parašo: “Mr. ir MraRaulas”. 
Gal dėl to jas ir vadina ba- į —O kaip turėtų būt tei- 
linėm dresėm. singai, Maiki?

ūkį ir šiandien bendrovė sa
vo rankose milionus žarsto.

Šiandien Hawajuose 9 
bendrovės turi 13 didžiulių 
ananasų ūkių ir 9 konserva-

komisija pasirūpinti Spau- kūmų nesudarė. Kooperaci- 
dos darbininkų bendrovės jos bankas, kartu su įvairių 
“Raidė” įstatus registruoti; kooperatyvų centro val-
susiprasti su Kooperacijos dybomis palankiai sutiko 1-------------------------------------
banke esamu įsiskolinimu, spaudos darbininkų koope-vo į kooperatinę bendrovę, 
tai yra, kad skola butų per- ratines bendroves “Raidės” !kad‘ nereiktų darbininkanS 
vesta naujai bendrovei u- įsteigim?. Gauti sv^dnimai (amok4ti įgjįkolinimo, kad 
kad^ naujai butų atidalytas ir pasižadėjimai darbais pa- išvengtų kitu skolų mokėji- 
naujas kreditas. remti. jj. korespondentas pasi-

Čia pat buvo nutartai įsiregistravus bendrovei,:rašęs K. K., apgailestavo, 
skaityti, kad Spaudos darbi- įvyko jos narių visumos su- kad darbininku spaudos

įsikūrė ir kŪUs ragina 
pavyzdžiu sekti.

R. M.

GRAŽI SUTARTINE

jo

Kad komunistų “Laisvės” 
“Vilnies” bosams visa A- 

merikos Lietuvių Tarybos ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto (Vliko) vei
kla yra “grynas” raketas”, 
žmonių apgaudinėjimas,

ir

n^ koope^nč bendrovė
(pradeda veikti nuo 1927 m. susirinkimui leidimą iš p^ Lti prieš -Sdemokra- b U b t“S ne nau"
pradžios. Įstatus įregistra- licijos. tus buržujus”.
vu8, sušaukti narių visumos, pirmon valdybon buvo iš- Faktinai gi persiorgani- 
susinnkimą išrinkti valdy- rinkti: Ignas Augustinavi-zuota į Spaudos darbininkų 
bą, tarybą, revizijos kom isi- ^us> bendrovės sekretorium kooperatinę bendrovę “Rai- 
ją ir formaliai pradėti veik- jr reikalų vedėju; Petras dė” darbininkų uždarbiams 

. . • ,. 'Glemža pirmininko pava- apsaugoti, kad senoji bend-
Na ir ... to susirinkimo duoto ju; Stiklius ir Luobi-'rovė nebūtų licituota, už 

paskutiniuoju punktu buvo kaitė — valdybos nariais ir niekus parduota. Ir tas 
kukli silkine užkandėlė ir j. Vilkaitis — valdybos pir-;naujos bendrovės įsiparei- 
šioks toks pasisvaigimmas mininku. Bendrovės tary- gojimas buvo su kaupu į- 
gėralais. Dar vakarui nepra- bon be kitų buvo išrinkti vykdintas — visi atgavo kas 
sidėjus skirstemes. Rei- Kipras Bielinis, Stepas Kai-jiems priklausė, o už pajų 
kėjo skubėti skirstytis po Dambrauskas, L Purė-įnašus kasmet gaudavo iki 
gruodžio 17 d. nelemto per- njenė, Stikliūtė Ir dar ketu- 7% dividento ir kartu dar 
versmo buvo paskelbtas ka-ri. Revizijos komiaijon iš-
ro stovis, vakare, neatsime- rinkti trys nariai.

Įdomu, kad Spaudos dar-
ponstva!

—Ir aš sakau:

jiena, nes jie apie tai beveik 
kiekviename numery taip 
tvirtina. Jiems ir visi tie, ku
rie ramia ALTą ir VLIKą 
yra Lietuvos priešai.

Komunistų karalijoje pa
prastas reiškinys, jei vienas 
vadas kitam galvą nusuka. 
Stalinas išžudė beveik visus 
savo senuosius draugus. Pa
našiai esama ir Albanijoje, 
kur iš 13 komunistų parti
jos centro komiteto narių 
du nugalabyti, 10 sėdi kalė
jimuose, o tryliktasis — 
Enver Hoxha—valdo.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar ji* yra tolu: J. 
Ve ne kūnas, 1 Rocluroll 
Cress, Obriston, Bellshill, 
Lanarlcsbire. Scotland.
■MMMMaoMaaaaaaMėe

BE KALENDORIAUS, KAIP BE GALVOS

7%
priedu metų gale nuo pu
sės iki pusantros mėnesinės 
algos papildomai. “Raidės”

—Bet kodėl tėvas taip su
sopinai tuo balium? Juk 
ne tėvo pinigai tenai buvo 
šleidžiami.

—Turėtų būt: Raulas su 
žmona.

—Maiki, ant to ir aš so- 
glasnas. Ponų ir ponių

-Maiki, tu žinai, kad aš mums nereikia, o be Raulų 
cerplyvas žmogus ir daug ir jų zjnonų negalime apsei-

šalin tuos 
boųvivanus, ką už vieną pa 
valgymą moka po 100 dole 
rią

bininkų kooperatinę bend- k o o p e ratinės bendrovės 
rovę “Raidė” pirmieji put- snaustuvės darbininku ativ-pirmieji pur< spaustuvės darbininkų atly
vais pašlakstė komunistai.
1929 m. Tilžėje ėjusio ko
munistų “Balso” Nr. 2 buvo se spaustuvėse.

ginimas ir šiaip buvo iki 
c;- aukštesnis negu kito-10%

—Nu, jeigu jau mudu a- įdėta nešvanki korespon-Į Be komunistų, Spaudos
budu taip gražiai šį kartą 
susitaikėm, Maiki, tai pa

dencija iš Kauno — “So-ld ar b i ninku kooperatinei
/.įol/lamnlri-at',, MI)....]..!**cialdemokratų gudrybės

duokim viens antram ranką Ten buvo pasakyta, kad so- 
ir pasakykim: gud lak tu cialdemokratai, tikslu ap- 
as! įgauti darbininkus, Pasitikė-

ką nutyliu; ale kai matau, ti. Šalin iš mūsų tarpo visa --Iki jiasimatymo, tėve. i jimo bendrovę peroiganiza-

bendrovei “Raidei” kaip 
kas ir iš kitų spaustuvių sa- w 
vininkų pradėjo kaišioti pa
galius į jos veiklos ratus. A 
pic tai kitą kaitą.

rasi, lenda kokia šventė, lenda kieno vardadie- 
jei neturėsi kalendoriaus? Jame rasi net leoleią 

bus Velykos 2,000 metais. Šių metų Keleiv 
yra ir daugybė kitokių įdomių rašinių! 
kėlė revoliuciją 1806 metais, savo
tai, kad lietusiai nuo amžių nenorėjo 
syti ir stengėsi svetimojo junge
rikos indėnų raštą; apie tai, kada dykumos pradas žy
dėti; leaip baisią vėžio ligą pažinti ir nuo jo laiku apsi- 

kaip rusai rusina Mažosior Lietuvos vietovar- 
ais, kuriuos visi norime saujomis val

gyti, o nežinome reikia ar nereikia; apie Tarybų Lie
tuvos rašytojus; apie sodą ir daržą ir t. t. Yra 
juoleų ir gražių eilėraščių.

centų. Jo nedaug beliko.

i
KELEIVIS 

836 BROAOWAY 
SO. BOSTON 27, MASS.



Puslapis šeštas KELCTVTS, SO. BOSTON

MOTER? SKYRUS

0 atviro draugų teisino salės
čia spausdinamas dalykėlis iš “Komjaunimo Tiesos” 
rodo, kad ir komunistinėj tvarkoj užaugęs jaunimas turi

“meilės bėdų” ir kaip su jomis kovojama.
Red.

—Prašom stoti! Teismas eina! — pilnutėlė studentų 
salė nuščiuvo. Pirmininkaujantis skelbė Lietuvos žemės 
ūkio akademijos draugų teismo sąstatu.

—Jūs nieko neturite prieš? — klausimas buvo skir
tas kaltinama jai.

Pablyškusi mergina dirstelėjo j čia pat sėdinti pus
amžį vyriškį. Jis laikėsi išdidžiai, tarytum skatindamas 
Elmą. ši sutiko.

Pirmininkaujantis paskelbė:
“Agronomijos fakulteto V kurso studentė komjau

nuolė Elma Morkūnaitė, gimusi 1936 m., kaltinama už 
tiesos slėpimą nuo draugų, amoralų elgesį, šeimos ardy

NELEISKIME VĖŽIUI ĮSIGALĖTI sią be pagrindo rizikuoti, 
spekuliuoti, jos kur protu 
nepasiekia, nujautimu nu
jaučia, kas ir kaip reikia da
ryti. Todėl jos vis daugiau 
užkariauja tokių sričių, ku
rios seniau buvo laikomos 
tik vyrų karalyste.

V. Funkienė

ŠIMTAMETĖ DAR 
SVAJOJA IŠTEKĖTI

Šalta žuvis

77mą
Šimtai akių nukrypo į Elmą. Tai grupės, kui-so, fa

kulteto draugų akys.
—Susipažindama su Mamedovu, aš nieko nežino

jau, kad jis vedęs ... — prislopintu balsu pradėjo ji. 
Fotografavo, kalbėdavomės ... Vėliau pasisakė, kad turi 
žmoną, tik nesugyvena, nes ji labai neįdomi, bet aš jau 
mylėjau. Gal ir padariau klaidą, bet... aš jį myliu.

Studijų draugai iš tribūnos aiškiai pasakė: jie ne
pavydi Elmai laimės, — atvirkščiai, nori kad mergina 
sutiktų tikrai dorą, sąžiningą draugą. Šie draugai, nuo
širdaus noro padėti skatinami, susidomėjo Mamedovo 
asmenybe, o kai šį tą apie jį sužinojo, grupės susirinkime 
pareikalavo, kad Morkūnaitė šią draugystę baigtų. Mer
gina pasižadėjo, bet netesėjo.

Žodis suteikiamas ir jam. Kalba šis keturių dešim
čių metų vyras su pasitikėjimu, gestais. Jis geros nuomo
nės apie save, savo elgesį, o įrodymui randa net pavyzd
žių, kad ii* kiti, girdi, turi po kelias žmonas.

—Žmona mano nesugyvenama. Aš turiu gerą butą, 
genis baldus, telefoną, mašiną, man pagaliau reikia ir 
geros žmonos, — jis kalba su artistiškomis pauzėmis, 
neslėpdamas savo egoistinių, tiesiog ciniškų samprota
vimų. — Aš puikūs pedagogas, bet atsitiko taip, kad ma
ne, kaip nevedusį, norėjo pasiųsti į Tolimuosius Rytus ... 
Aš neturėjau noro ten važiuoti, todėl skubotai ir apsive
džiau. Ir, atvirai kalbant, nežinau, ko žmona iš manęs 
nori: juk ji turi baldus, butą . . . Tik pagalvokit, mano 
vaikai, kurių vienam dešimt, o kitam — vienuolika me
tų, — rūko!

Paties Mamedovo (gero pedagogo!) tai, be abejo, 
neliečia.

Salėje šnibždesys, pasigirsta klausimas:
—Pasakykite sąžiningai, kiek merginų mylėjote?
Klausimas neatsitiktinis.

Massachusetts gubernatorius Furcolo1 pasiraSo deklara
ciją, kuri oalandžio mėnesį skelbia vėžio kontrolės mė
nesiu. Laiku pažintas vėžys yra išgydomas, todėl neleis
kime jam įsigalėti, tikrinkime savo sveikatą.

Mooooooooooooooooooooooonaonooi

PAVASARIO RYTAS

Sučiulbo pragydo aukštai vieversiai, 
Aliojai jau rengias į lauką.
Siūbuoja banguoja balti debesiai,
Lyg valtys ant Nemuno plauko.

Saulutė močiutė pakilo aukštai 
Nuo pievų rasų sidabrinių,
Išsvaidė išsklaidė ji šviesą antai 
Lig pat pakraščių vakarinių.

Raliuoja dūduoja dū-dū, —
Tai piemenys bandą jau gena,
Žirgai ir galvijai, pulkeliai žąsų 
Tik žvengia, mauroja, gagena.

Sujudo, sukruto kas gyvas smagiai, - 
Artojai į dirvą išjoja.
Skrajoja paukšteliai ir gieda gražiai 
Ir čiauškia, spanieliais plasnoja.

Pasėjo, akėja kaimiečiai javus,
Purena žemelę tą juodą;
Jų darbas ir triūsas be vaisiaus nebus;

''o Trilfi • VUVi jiuiiio piaiunuta uuvua.

Jovaras
* i

Moterys viską gaE
Dar ir šiandien daug yra Anglijoje, kai moterims bu- 

manančių, kad moterų vieta ’ vo suteikta teisė būti lordų 
tik virtuvėje, nes -jų ilgi rūmų nariais. Tokiai kon- 
plaukai, bet trumpas protas, servatyviai įstaigai, kaip 
Tačiau gyvenimas rodo ką lordų rūmai, tai buvo didelė 
kita: moterys pasirodo su-'naujovė

Neseniai Nettie Marrest, 
gyv. Houston, Texas, at
šventė savo 100 metų am
žiaus sukaktį. Ta proga ją 

■aplankė spaudos fotografai, 
j Marrest jau 70 m. kai na- 
■šlė. Ji tini sūnų, kuris netru
kus bus 72 m. Jis atnešė 
motinai lazdą. “Kam?” — 
ji sūnaus paklausė, — “ar 
kad aš galėčiau su fa duoti 
tau per galvą? Aš dar nesu 
reikalinga lazdos,” šimta
metė kalbėjo, “bet aš ją 
pasilaikau. Ji man gal bus 
reikalinga, kai jau būsiu se
na . . .”

šokti? Taip, ji gali. “ži
noma, aš negaliu ilgai šokti, 
bet šokti aš galiu.” Ir norė
dama tai parodyti, ji pa
griebė už rankos netoli sto
vėjusį vieną iš ją aplankiu
sių ir su juo kelis sykius vi
kriai apsisuko.

“Aš savo ramybei turiu 
keletą draugų” — ji pasakė 
ir su šypsena veide pridėjo: 
Jūs žinote, nors jau ir 100 

metų turiu, bet tebėra malo
nu ranka rankon laikytis su 
vyru”.

“Aš geriau mėgstu vyrus, 
kaip moteris. Moterys yra 
savo rūšies klastingos ka
tės. Jos apkalba mane. ka
dangi būdama 100 metų aš 
esu dar tokia greita. Bet aš 
nesijaučiu kitaip negu tos, 
kurios turi 19 arba 20 me
tų."

“Būtų gražu vėl turėti vy
rą” — spaudos reporteriams 
pareiškė 100 m. sukaktuvi
ninkė.

K. T.

IR MUSOLMONAI 
PRIEŠ DIVORSUS

šalta žuvis paprastai 
duodama vakarienei ir 
priešpiečiams (lunch). Pa
imkit “haddock fillet” kiek 
reikia savo šeimynai. Porą 
.valandų laikykit pamerktą 
šaltam vandeny, kad žuvis 
nustotų savo aštraus kvapo. 
Nusausinkit su popierium ar.

___ oje ant aliejaus,
pripilkit “ketchupo”. Žuvį 
sudėkit į stiklinį indą, uz- 
pilkit paruoštu “ketchupu” 
ir laikykit šaldytuve bent 
dieną. Kuo ilgiau toji žuvis 
stovi, tuo ji gardesnė, nes 
prisigeria “ketchupo”. Duo
ti stalan šaltą su bulvių sa
lotom.

Citrinis mozurėlu
Imkime 6 kiaušinius, 6 

šaukštus cukraus, 6 šaukštus
šluostykle, apibarstykit dru- J bulvinių miltų ir 1 citriną, 
ska, supiaustykit vidutiniais! Trynius su cukrumi, iš- 
gabalais (kiek didesniais trinti iki baltumo, pridėti 
kaip silkę piaustot), išvolio-: citrinos žievelės ir sunkos, 
kit miltuose ir kepkit svies-1 Sudėkime miltus ir išplak- 
te, ar aliejuje, kol gražiai .tus baltymus atsargiai iš- 
paras. maišykime, pilkime ant pa-

Atskirai supiaustykit vie- ruoštos skardos ir statykime 
ną svogūną, pakepinkit į nekarštą krosnį.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
iniais, iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina........... $5X0

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina . — 6.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas Simutis, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 464 
psl. kaina ............................... $6.50.

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI
RES, 32 psl., kaina............... 25c.

mAELbOROVGhtš LItHUANIan 
SELF-TAUGHT, M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ...........................$ $1X5

/DIEVŲ MISKA8, Balio Sruogoa nu- 
užmirštamas aprašymas, kų Jis in 
jo nelaimės drangai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
poslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma- 
riaos Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų 
614 pust, kieti virtai. Kaina $5.00

4EMUN0 SUNOS, Andriaus Va- 
locko romanas ii 1$35 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dali* 
280 psL Kaina ....................... $3.00

gebančios ne blogiau už vy-į Įvairių kraštų parlamen- Pagal musulmonų tikybos 'IKMUNO SCNo«. Andriaus Vaiuc-
j- -__ - ___ \ r... . ko romanas antroji oaus, mmras dirbti įvairiose srityse, ‘tuose moterų skaičius vis nuostatus vyras gali vesti 

Jos gali valdyti valstybes,-didėja. Yra jų ir Jungtinių:moters sutikimo ir taip 
Kaune apie jį daug kalbama, mušeika ir mergišių- ^aIi sėkmingai atstovauti-Tautų Organizacijos atsto-’pat lengvai išsiskirti. Vyrui

mi ii vadina 8370 kraštą kitur, gali dirbini jį vaama. ti moRslo darbą va(iOVauti
Leiskime kalbėti faktams. 1951 m. Mamedovas dir

bo fizinio lavinimo vadovu Panemunės pionierių sto-fc 
vykioje. Čia jo auka tapo šešiolikmetė Gražina S. Pats' 
Mamedovas daug nenukentėjo: jį išvijo tik iš stovyklos.

Antroji buvo Irena A., kuri ne be Mamedovo vilio
nių išsiskyrė su savo vyra, Lilė K., pedagoginės mokyklos 
moksleivė, taipogi dėl jo buvo priversta mesti mokyklą 
ir išvykti į Klaipėdą, toliau nuo draugų ... Ir dar buvo.

Tuo tarpu namuose žmoną jis įtikinėjo:

vų tarpe, didėja jų skaičius pakanka prie liudininkų 3 
ir diplomatijoje. Tokią di-.kartus pasakyti “Aš ski- 
delę valstybę — Jungtines ,riuos nuo tavęs” ir baigta r- 

-likos ., Valstybes kurį,esi ęereiskyręs. Taigi, daiig 
A-' * o-jį; at, įlengviaunegD Nevadoje.

I^ice,1 Bet moterys nebegali to- 
o .dabar ji paskirta amSsa-J kios nelygybės pakęsti. Ir 
dore Brazilijoj. ‘štai Alžire moterų organiza-

Vis svarbesnį vaidmenį cijos pradėjo kovą prieš to
ji dai- tebebuvo sosto įpėdi- ’ moterys vaidina ir ūkiška-jkią vedybų ir skyrybų tei- 
nė, važiavo dviračiu ir stu-,me gyvenime. Vakarų Euro- s?- Jų pastangos pasisekė, 
dentai, jos nepažinę, prade-į po j yra 25,000 įmonių, kur Dabar ten pakeistas vedybųte te V - * A te. te « * . — • * te * te * te te — - A _ A - - - - . _   ^r ? _ —

biznio įstaigoms ir tt.
01:

dina 
beve:,
mo priemonę. Ten- dviračiu 
važiuoja ir karalienė. Kar
tą, dabartinė karalienė, kai

lapių. Kaina ........................... $4.06
KLTORIŲ AKSELY, V. Putino-My- 

kolaičio romanas triioee dalyte 
Autorius, pats bures kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigvstės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos i viena kny
gų, kieti virtai, <531 poslapfe. Kai- 

' ' ' $6.60• * • * • • « »•*••** • • v

APIE TAIKĄ IR ŽMONES. Poete 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį. Tuma, Savickį, Gine ir Irt. 
249 pusi. Kaina...........................$2X0
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū
tas, novelių rinkinys, 155 poslapių. 
Kaina ............................... $1X0.

SOCIALIZMO TEORIJA, 
ir aiškiai parado, kaip ktittsi vi-

momenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...............................$5e
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas vienas tragiškiausių mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savojo 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 Įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ...............   $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .......................$2X5

ŽEME DEGA, J. Savicko uiražai iž 
1939 - 1945 metu, sūrios w 
torius karo metais gyve- 
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti virtai. Kaina $4X0

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalia 414 psl. Kaina .... $4X6

ŽEMAITES RAST AL Ganiosioa m*, 
su rašytojos pirmojo lrsro matu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai m 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
Kaina .............................. 5$

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Paraiė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1X9

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas trl- 
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M L 
ehelsonieuėe parašyta: 250 (vairių

-oeoptų. 132 posl Kaina ... .$1X5
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kauto 

M Vatadkoe paraiyta knyfa,_ĮM 
Kaina ........................... “

Neklausyk plepalų, tu mano buvai ir busi ... j0 juoktis iš jos storų kojų. generaliniais direktoriais y- įstatymas. Jis draudžia ve- 
Jie abu dalydavo nuotraukas. Mamedovas su vylinga Tą išgirdusi> princesė ra-'ra moterys. Statistikos duo-i8^ be moters sutikimo, iš-1 

rlrloe L-olo jjjjai" RtSakČ jiem*5 ’ -------- - » ’ ’ K
“Vieną dieną šios stam

bios kojos bus stulpai, ant 
kurių turės remtis visos O- 
landijos našta’’. Taip ir bu
vo: Ji tapo karaliene ir sėk
mingai valdo savo kraštą.

šypsena lakstė po parkus, stovyklas, fotografavo, kalė 
rublį po rublio . . . Fotokromelį buvo įkūręs net medžio 
apdirbimo technikume, supynė ten keletą intrigėlių, už 
ką gavo papeikimą ir “asmeniškai prašant” pasiliuosavo 
iš dėstytojo pareigų. Ką ten papeikimas, jeigu kieme jau 
stovėjo lengva mašina.

Kartą už žmogaus sužalojimą liaudies teismas Ma- 
medovą lygtinai nuteisė vieneriems metams.

Tuo pat metu, kada jisai prisiekinėjo meilėje Elmai, 
nebuvo abejingas ir kitoms.

—Žiūriu kartą, — pasakojo Mamedovienė, — išlipa 
iš mašinos Jūratė D. . . Norėjau pasikalbėti, bet vyras 
trenkė durimis ir nuvažiavo su ja. O kai naktį grįžo na
mo, uždarė mane į fotolaboratoriją ir grasino paplausiąs.

Mes apžiūrime kambarius; sienos apdaužytos bon- 
komis, kambariai sujaukti, kaip ir visas šios šeimos gy
venimas. Du vaikučiai baikščiai žvalgosi.

—Ar mylite tėvelį?
—Ne, nemylime, — purto galvutėmis.
—Aš bijau jo, — dreba Mamedovienė. — Prieš šį 

garbės teismą šoko su peiliu. Jei ne kaimynai.. .
Štai ką pamilo Elma Morkūnaitė. Jau nekalbant, 

kad ji, kaip komjaunuolė, kaip tarybinė jaunuolė, netu
rėjo teisės brautis į kitą šeimą, turėjo pagalvoti, ir su kuo 
suriša savo jaunystę, svajas, šiemet Elma turėjo baigti 
akademiją, išvykti į savarankišką darbą. Bet štai skersai

X et IIIVaVVzI JKO. OV<&Vir9VlI\Vo VIVlV**
menys rodo, kad Vakarų įkirti tegali tam tikri valdi- 

caaaaa minkai, draudžiama tuoktisVokietijoje iš 600,000 įmo-

šiuo metu be jos Europoj

nių kas penkta priklauso 
moteriai. Jų tarpe yra ir 
laivininkystės, ir metalo ir 
kitokių įmonių.

Moterys savo darbu įrodė,
kad jos sugeba ir sunkiuą

dar yra šios valdančios ka 
ralienės: Anglijos ir Liuk
semburgo. Ir tas nieko ne
stebina.

Daugiau sukėlė nerimo mus bendradarbius, nemėg-

jaunesniems kaip 18 metų 
vyrams ir 15 metų mote
rims. (Seniau tėvai galėjo 
savo dukras vos gimus už 
vyro išleisti)

IETUVIŲ UAUTHES MENAS, Jr 
meniniu formų rtėtoiimoaL bagrin 
dirt, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 

■opieriuje. Kaina ................... $8X0
/ALGIU GAMINIMAS. parašė k» 

turios namu ūkio sgronomės: E 
Drusutienė, O. Radaitienė, E 
8tarkienė ir A. fllifienė. Didelk 
formato, su daug paveikslą. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIU KALBU «O- 
JYNAS. apie 20.000 Sodžių. 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir naujnvižkiausias žo
dynas, kieti virtai. Kaina .. $4X0

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

KNGVAS BODAS IŠMOKTI ANG 
LĮSK A T. Gerinusias

A KISS IN THE DARK. X. Janui, 
no anglų kalba sodrūs vaisdeHal

150 pusL Kabm kietais rirtehais 22 
minkštais virteliris .............*HAf

rities. JBa9 ta 0C7i
piai, kaina
TIKRA TB8TB2 APIE SOVIETO 

RUSIJĄ, arba komunistų diktato, 
ra taktų ivieaoje. Trumpa liolievir 
mo istorija ir valdymo araktifca. La*
'•*’ daug medžiagos. $6 puslapiai 
kaina ............................................... 50c.
MIRUSIOS SIELOS. M 

•vsTMaosian veiks1*’
Miškinis. 290 pusi. Kaina ..
8OClAT.DEMOKRaTTJA IR 

AEVIZMAS. Pacai K.
naujausiomis žinionita papildyta trr 
klausimu knygutė. Kaina ...........lot
SOCTALIZMA8 IR RELIGIJA. P* 

rašė E. Vandervelde, verti Vt

TIPELIS, parašė

*-»- —m -mv-o-van ▼irseiiftiSo
Pulgis 

240

M
$3.26
B0«e

.10«

ūkinius reikalus spręsti. Jos 
dirba su didesniu kaip vyrai
atsidėjimu, susikoncentravi- Jei galvojate apie velyki 
mu, moka pasirinkti tinka- nę dovaną savo pažįstamam 

ar draugui, tai atsiminėte, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio 
JbttA$T» kaina $5-50 

Bielinio
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei-: 
yio administracijoje:

kelio atsistojo “mylimasis,” visi planai sugriuvo. Elmos 
neįtikino draugų įrodymai, ji ir dabar tiki Mamedovo 
žodžiais ... Ji neklauso ir balso tėvų, kurie, be abejo, 
norėtų m&tyti savo dukrą laimingą visam gyvenimui, o 
ne tol, kol rūkai išsisklaidys.

Draugų teisme Elma Morkūnaitė atsisakė paskutinio
jo žodžio. Draugai jai patarė laikinai palikti akademi
ją, išvykus nuoširdžiai padirbėti . . . Laikas gydo visas 
klaidų padarytas žaizdas, užgydys jas ten ir Elma. Drau
gai tikisi, kad Elma savo paskutinį žodį tars, ir tara blai
viai, nes dviejų žmonių draugystė tik tada gali būti dide- 
lė, kada juos riša bendras tikslas, abipusė tiesa ir atsida
vimas.

GERIAUSIA DOVANA
MILŽINO PAUNKSME. Balio

FOv v»tK>|PiBRB. MtiOrlJOl 
•n pusk didelis *

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Faraii Dr. D. PUka.

144
VUr-*

PER KLAUSUČIŲ ULYTtLg, pa- 
Undaa Devydlnas, Jdomi 
176 psl

ISMAIČIŲ KRIKOTAS. 
Į^S^taiklto^ lafliT 

«NA8 KAREIVIS MATtiTUTIS,

P. Al
tt $«-

TAVO KELIAS I SOCIALtZMĄ. 
Paraiė Leonas Bumas. Trimpta

socializmo aiškinimas.

KODĖL 
Pilna

Ai NETIKIU I DIEVĄ.

IUOZAS STALINAS,

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lšetm
šėrikų okupacijos irb. ~ -

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAL Populiari ir

knyga. Mų 
!tt-

AR ROMOS POPIEŽIUS 
KRISTAUS VIETININKAS?

------ M. Vi

27,
-t~, tai .M tas.p’“®™*’ na1’č\.*LP,R 
■» ta- Uta ........  «-1«hTta37 w V" JĮpadaryti. SB7

b Užsakymus ir pinigui prašome siųsti kuo 
KELEIVIS
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Butų klausimas *

Šiuo metu Montrealyje y- 
ra nemaža ir tuščių butų. 
Daugiausia tuose rajonuose, 
kurie yra toliau nuo senųjų 
pramonės centrų, arba kur 
susisiekimas dar nėra taip 
gerai sutvarkytas.

“Monthly Review” nuro
do, kodėl taip yra. Pirmoji 
priežastis tai vedybų suma
žėjimas, ypač gimusiųjų 
1930 m., nes tuo laiku siau
čiant depresijai buvo labai 
žemas gimimų skaičius. Ve
dusieji šiandien vengia šei
mų, nes neaiškus rytojus, 
sunki ekonominė būklė ne
duoda sąlygų vaikų augini
mui, kuomet vieno tėvo už
darbio nepakanka 3 asmenų 
šeimai išlaikyti. Todėl jau
nosios poros negali pirktis 
namų, ar bent atskirą butą 
nuomoti. Namų kainos per
daug išpūstos, įmokėjimai 
neatatinka dirbančiųjų pa
jamoms.

Tas pat žurnalas vistik y- 
ra optimistas. Jau šiandien 
500,000 kanadiečių šeimų 
gyvena netinkamuose na
muose. Jeigu būtų atsižiūri
ma į piliečių sveikatą, tai iš 
jų turėtų būti ypač šeimos 
su mažais vaikais tuoj iškel
tos. 1980 m. jau vienas mi
lijonas namų bus senesni 
kaip 75 metų, o kitas milijo
nas bus tarp 50-75 metų se
numo.

toj jų algoms numatyta $66, 
117,850.

Prieš 14 metų tebuvo 
7,800 tarnautojų.

Daug sniego

Sniego iškrito 115 su pu
se colių ir nors jau kovo ga
las, bet jo dar iškrinta. Ilga 
ir šalta žiema įkyrėjo vi
siems, bet ypač tiems de
šimtims tūkstančių, kurie 
.Iau ilgus mėnesius neturi 
darbo, jiems ir jų šeimoms 
trūksta maisto, aprangos, 
šilto buto.
Gaisrų nuostoliai

Per paskutinį dešimtmetį 
Kanadoje gaisruose žuvo 
5,337 asmenys ir 16,000 su
žeista, kurių 80% liko vi
sam amžiui sužaloti.

Medžiaginių nuostolių 
gaisrai padarė 967 milionus 
dolerių.

Ir kiek tų gaisrų įvyko tik 
dėl mūsų pačių apsileidimo!

Pernai šalpos reikalams 
išleista 77 milionai dolerių, 
o prieš 14 metų tik 2,681, 
000 dolerių.

J. Valeika

SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerbiami Keleivio leidėjai!

Bostoniškis Ramanauskas at
vežė man Keleivio kalendorių. 
Skaitydamas apie Amerikos 
prezidentus, suradau kad 19-tas 
prezidentas Rutherford B. Hay- 
es gimęs 1882 metais, tai buvo 
vienmetis su manim. Bet kitoj 
vietoje parašyta, kad jis buvęs 
jau prezidentu nuo 1877 iki 
1881 metų. Tai reiškia, kad jis 
buvo prezidentu prieš užgimi
mų.

Tuojau paėmiau Bimbos kny
gų apie Amerikos Prezidentus 
ir suradau, kad jįs visgi gariau 
žino apie prezidentus už jūs, 
nors jums jis ir nepatinka. Ru
therford B. Hayes gimęs 1822. 
Taigi tai stambi klaida padary
ta spaustuvininkų.

Gerbiamieji! Turbūt pas jus 
dar labai šalta, kad vis dar at
važiuoja į Miami naujų žmonių 
iš visur, ne tik iš Bostono-

šių metų Kelaivio kalendoriu
je, aš surandu svarbiausia — 
tai A. G. eilės, kurios vertos ir 
dolerių, ne 50 c.

Tautiški vardai tai labai gra
žūs, gaila tik. kad aš jau vaikų 
neturėsiu . . .

Miku su tėvu visuomet yra 
galjma pasidžiaugti. Jau ir se
nis progresuoja, tik dar kalba 
savotiškai, kaip ir mano tėvas 
kalbėdavo: “Unsvatai, galgonai, 
raspusnikai”.

Viso geriausio jums.
Jūsų

K. B. Kraučiūnas
Miami, Fla.,

1’959 m. kovo 18 d.

GAVO PENICELINO

 Puslapis septintž3
Visi Dievo pažadėjimai, kurie pa- KEPĖJAS IEŠKO DARBO 

rodo jo geruosius tikslus mirštan-l ... ... . ,
čios padermės naudai, bus įvykinti l E*“ kopėjas, ieškau darbo
po sutvėrimo "naujo dangzus ir nau- Į lietuviškoj kepykloj. Tunu 10 metų 
jos žemės.” Jo pažadai apie dangus- Į P»įtilų. rašyk.te: Juozas Gontu,

mirmUaMaiųa ką paveldėjimą ištikimiems Viešpa- j 28 Knox St., Lewi.ston, Me. (13) AlUlUllv ©IMIUsUIuS ties pasekėjams, pilnai įvyks po baž- ‘
nycios iškėlimo į “garbę, šlovę ir 
nemirtinumą,” gyventi ir karaliauti 
su Kristumi. Ir kaip dau? geresnė 
yra šita tikroji nuomonė apie Dievo 
tikslą Jo bažnyčioje, negu ana, ku-;

Naujas Išradimas
Reumatizmo irLietuvos Raudonasis Kry

žius yra gavęs didoką kiekį 
penicelino. Tautiečiai, ku
riems šie vaistai rekalingi,!APAP Elixer imamas kasdieną, 
ar kurie norėtų jų pasiųsti j į"*®*"3 Priei
į Lietuvą, prašomi kreiptis,ANĄLGĖsįcjLOTnON sios daugelis taip ilgai Taikėsi, ma !
Šiuo adresu: Įtrynimui skaudančių vietų. Lydami, kad Dievas paima krikščio-į

RatnL Kryžiuj !M(^usm «zuli?lų d^a' naudo- tuojau po jų mirties vien
11 R«itlis.' abu vaistu tuo pačiu laiku. Pa-

* uin, įjuogouja nuo skausmų, kaip joks ki
tas vaistas to nepadaro. Pasitenkini-

_______ mas garantuojamas.
Iš Kanados ir kitų kraštų prašom 

pridėti 50 centų persiuntimui.
TROPICANA Dept.7 

P. O. BOX 305 
CLINTON. IND.

• * •

T/wlal _ > nrlioninio ofc_
lūgimas namų statyboje ir 
visame biznyje gali būti 
jaučiamas kelis metus. Bet 
vėliau statyba pagyvėsianti. 
Taip išvedžioja minėtas žur-

CALGARY, ALTA

Ligos užpuolė
Buvo sunkiai susirgęs 

Vincas Žemaitis, turėjo net 
3 savaites ligoninėj gulėti, 
bet sugrįžo namo ir jau dir
ba. Buvo sunegalavęs ir se-
niaii<sm<s Calorarv- --------------.j lietuvis

Gerbiamieji,

Su prenumerata siunčiu ir 
Maikio tėvukui dolerėlf. Jau su
ėjo 90 metų, kai šioj žemelėj 
vaikščioju. Saulėtoj Floridoj 
saulutė maloniai šildo ir gaivi
na- Norėčiau, kad ir Maikio tė
vas atvažiuotų čia pasišildyti.

Daugi inkėjimų Keleivio ad
ministracijai ir Maikio tėvui.

Amelia Laur
St Potoi-chnror Fla

Moterys mėgsta žiedus, o vy
rai vaisius.

Jieskofimai
TEISMO DIENA

Jurgis Adams -Adomėnas. 
Jo akys sustrekavo, nebeno
ri matyti, gydytojai siūlo 
operuoti, bet Adomėnas bi
jo. Ona Barron-Baranaus-

nalas, kuriame bendradar- (kienė sirgo plaučių uždegi- 
biaują žymūs krašto finan-mu,-ligoninėj išbuvo 3 ša
šų, socialinių ir ekonominių j vaites, jau sveiksta namuo- 
klausimų žinovai. O mums se.
iš to reikia pasidaryti a ta- Jeronimas Zvankauskas 
tinkamas išvadas, ypač net 4 savaites išbuvo ligoni- 
tiems, kurie mano mestis į nėj, buvo namo sugrįžęs, bet 
namų biznį. po kurio laiko vėl gavo eiti

į ligoninę.
Visiems ligonims linkiu 

ko greičiau pasveikti.
Nepastovus oras

Ši žiema buvo nepastovi. 
Sniego nedaug ir didelių 
šalčių nebuvo, temperatūra 
tik keletą kartų tebuvo nu
kritusi 32 laipsnių žemiau 
nulio. Didelių pūgų tebuvo 
tik pora. Viena Naujųjų 
metų išvakarėse. Šiaip dau
guma dienų šiltų, saulutė 

'^tvi‘į’'r,300fk.aisč!.ai šypsosi. Gal neyei- 
lisatviu. 978 mvlins kanali. tUl «maų provinciją vadina

Tai Prancūzijos pramo
nės paroda, kuri bus birže
lio 5-13 dienomis. Joje pa
matysime šiandieninį Pran
cūzijos pramonės išsivysty
mą ir jos gaminius.

. Parodą globoja Quebec’o 
pramonės ir prekybos de
partamentas.
įdomus

Montrealio mieste yra

ligatvių, 978 mylios kanali 
zacijos vamzdžių.

Miesto tarnautojai
Miesto savivaldybės tar

nautojų yra 14,413. Iš jų 
baltak&lnierių 4,351, polici
jos pareigūnų 2,661, ugnia- Socialistų Internacionalo 
gesių 1,835, darbininkų 'šeštasis kongresas bus Ham- 
nuolatinių 3,323, sezoninių burge, Voketijoje, liepos 14 
2,248. 1959/60 metų sama- -18 dienomis.

saulėta Alberta.
A. Kučinskas

SOCIALISTŲ 
KONGRESAS

Dėkojame
Dėkojame mūsų parapiečiui, 

už gerus linkėjimus mūsų vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
ties proga. Kadangi jis nepara
šė nei savo pavardės nei adreso, 
todėl tegalime jam padėkoti per 
Keleivį.

Monika ir Motiejus 
Matulevičiai

Chicopee Falls, Mass.

JI RAMIAI ŽIOVAUJA

f

Connie Niekotas teisiama 
Indianapoly. Ind. už meilu, 
žio nužudymų, bet ji ra
miai žiovauja, lyg ji 
dėtų teisiamųjų

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LAT VUĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. be.
NEVV YORK 11, N. Y.

Lkensed by U S S R.
ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6. SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai. 

MOŠŲ SKYRIAI:
Franklin

138 West 14tk Street, TeL CH 3-2583

«s«d Aramw|39 Raymond Piaza WJ1.W Franklin Ara. 
YORK CITY, NEWARK, N. J. 1 HARTFORD. CONN 
GR 5-7438 M. MArkct 2-28771 Tel. CH 6-4724

Paieškau broli Kazį Miliauską.) 
Jau seniai išvažiavo į Argentiną, | 
Pietų Amerikoje. Jis pats ar kas 
jį žino prašau parašyti man šiuo 
adresu:

Mrs. Mary Alekna 
312 Washington Avė.
Spring Lake. N. J. (13J

PENSININKAI IEŠKO VIETOS

Du pensininkai, vyras ir žmona, 
ieško ramios vietos gyventi, gal 
fermoje, kur galėtų sau ir valgį pa
sigaminti. Kas tokią vietą turi ar 
žino, prašom pranešti šiuo adresu: 

J. B.
Box 163 Gen. Delivery 
Riversville, W. Va. (14)

(BiMijss Tyrinėtoji Garsini 
“NAUJAS DANGUS 
IR NAUJA $EMfi~

del jų išgelbėjimo. Dabar mes ma
tome, kad Jis šaukia visus tikruosius 
krikščionis tam tikru tikslu—palai
mintu jų susivienijimu su Jėzumi 
jo karalystėje, kurioje pasaulio žmo
nėms bus teikiamas gyvenimas, 
sveikata, ir pastovi ramybė, draug 
su laime ir gerove.

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos štai Jfl- 

jsų KARALIUS 145 psl. 25 centai, 
) Kasdieninė Manna, 50 centų, Giesmių 
(knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamo? 

•literatūros. Adresas: L. B. S. A. 
3444 So. Lituanica Avė. 

Chicago 8, III.
Dvejopas simbolizmas, kalbantis 

apie “dangų” ir “žemę” paaiškina ki
tą svarbią šventraščio tiesą, kad 
Kristaus karalystė susideda iš dviejų 
dalių, dvasinės ir žmoginės; nemato
mos ir matomos. Jėzus dieviškasis 
Karalius, ir su juo jo bažnyčia, su
darys dvasinę tos karalystės vaizdo- 
mainą; o prikeltieji iš numirusių Se
nojo Testamento vertieji, bus jų žmo
giškais atstovais, šventraštis kalba 
dar apie kitas tarpininkaujančias 
dvasines esybes, kaip apie “didelį bū
rį,” stovinčias ties sostu ir tarnau
jančias dieną ir naktį. (Psal. 45:14; 
Apr. 7:9, 13-15) Trumpai pasakius, 
toki yra “naujojo dangaus ir naujo
sios žemės” organizaiijos santvarka. 
Žinodami tad, kad Dievas yra žadė
jęs pabaigti tos karalystės įkūrimą

NEW ERASHAMPOO
To ramove daadruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will pravert 
all hair troubles, it wiU make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mad $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. Ezpeuttiea 
Denver, Celerada

Reikalingas Vyras Ar Moteris 
PRIE NAMŲ RUOŠOS

Jaunoje, aktingoje šeimoje. Mo
derniškas patogus namas. Atlygini- r__ __________

pagal pajėgumą atlikti darbą. ■ ir per ją palaiminti visas tautas. 
Rašyti ar skambinti Mr. Mann, 42 į mes dabar džiaugiamės matydami, 
wFiiUn€.ch. Beverly, Mass. Tel.'kad šėtono viešpatavimas jau trupi- 
HAIker 2-6501. namas.

GERIAUSIOS KNYGOS
Lyties Garbinimas knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ................  $1.50.
Šventraščio Tikrove, nurodo biblijos dievo platinamą 
nemoralybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei
lės žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina........ $1.50.

Abi knygos sykiu, ........................................... $2.00
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St, Chicago 16, III.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1&6 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

f
VAISTUS I LIETUVA

ir j VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir. receptus ii senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Beg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterf ir apylinkę vaistais

mnanm

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina .......................................................... $2.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

ŠL1UPTARNIAI. šita didelė knyga Ubai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai, yargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 662 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykio tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.00.
Jaa šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas . .. (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margelis. 3325 So. Habted SU Chicago 8, I1L

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray

•»»
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K1MBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrtao. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos ii ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne. 
siunčiame.

Alez. Mizara
414 W. Broadvray

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vistą.

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Naaįas Gy4y«

Stebuklas
Džiaukis israrša, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogią 
veido ir odos dėmiu! Stebėtina nau. 
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, elcsemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netapantis ir no. 
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, k< jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigą—10 Dieną Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada. 
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.
Nesitjsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropieana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui 82 
ir C. 0. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais reiultatais, grąžink ir atgausi 
savo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TKOPICANA Deut. S 
P. O. BOK 3S5

CLINTON. INDIANA J

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON

.MEDŽIAGOS VARU IR MOTERŲ KOSTHSAMS:
* Tennis Fancv “B” juoda, mėlyna, ruda ar pilka........................S15.60
* Sunkus Fibro juodas ar rudas ....................................................... $11.50
* Storas flanelis pilkos spalvos ................................................... $11.50
* Rajono gabardinas mėlynas, smėlio, pilkas ar rudas................$11.50
* Cheviot jauniems žmonėms, rudas, mėlynas ar pilkas........... $15.50
* Pilnas setas priedų prie vyriško kostiumo.................................... $9.00
* Pilnas setas priedų moteriškam kostiumui ................................ $8.25
* Vyriškas gatavas kostiumas, paprastas ar dvigubas priekis, pil

kos ar mėlynos spalvos................................... $42.70
* Didelis pasirinkimas lengvų medžiagų moterų suknelėms ar blius-

koms (rajono, medvilnės, poplino, šillio, organdie ar satino ko
munijos suknelėms) ....................... nuo 15.30 iki ........................$8J(0

* Vasaros apatiniai visas setas: moterų $2.85. vyru ................... $3.00
* Panlino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kaki spalvos ..$4.00
* Rnjono ar medvilnės skarelės ....................................................... $2.00
* Moterų satino ($16.30) ar nląstiko lietpaltis .......................... $9.70
* Par’-er Duofold No. 17 amžina plunksna................................... $7.45
* Vyriškas ar moteriška® rankinis laikrodis ”Wega” ................... $29.50
* Laikrodis budintojas **Westclox” ................................................... $6.35
— ir bateliai, odos. paklodės, rankšluosčiai, skustuvai, žirklės.

stiklo pjautuvai, pučiamos armonikos ir armonikos—

SIUNTIMAS VAISTŲ VR\ MOSU SPEflALYBft. ORO PAŠTU 
DABAR TIK Va CENTŲ SVARUI

* ASPIRINAS 250 tablečių.................................................................. Šl.$5
* KARDIAZOL1S (nuo širdies) 100 tablečių..................... .... ... #6.10’
* F MOSTIS (nuo odos ligų) 2 unc.............................................. $2.25
* HYDANTAL (nuo puolamos ligos) 100 tablečių ........................ $2.85
* IARG*CTTL (nuo neurozės) 100 tablečių po 10 mg...............$2.35
* KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE (nuo anemijos) 10 cc ampl. $3.45
* MULTIVITAMINAI 500 tablečių ................................................... $3.75
* PENICILINAS CRYSTAL. 10 x 100.000 vienetų .......................$2.10
* PENICILINAS ALIEJUOTAS po 300,000 vien. 10 amnuliu ..$2.45
* PREDN1SONE (DECORTISYL) (nuo reumatizmo, 100 tbl... $6.75
* ROBADEN (nuo vid. žaizdų) 60 tablečių.................................... $7.05
* SEROMYCIN - CYCLOSERIN (nuo džiovos) 40 tablečių .. $23.60 
—vaikų preparatai, dantų taisvmo, medicinos ir chirurgijos prietai

sai, klausos gerinimo prietaisai, akiniai, švirkštimo adatos—
REIKALAUKITE MC8V NAUJŲ KATALOGŲ ir PAVYZDŽIŲ

Tazab of London
81 ReserroirSt. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9708i

(Offisas atdaras vis$ laiką)
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuviui bendram lietuviikam darbui, auklėja 
tautinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBBS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
aodrauda duoda oašalDoa iki $825 i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
giUoa senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žynmsnėee lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. RaiyUte tokiu adresu:

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstom raildB—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padaryt tamstom 
ir nwIųi greičiau ir pigiau, negu kuri

apaustuvė. Prašoma kreiptis Muo

H

966 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
TeL T0wer 1-1461

632 W. Girard Avė. 
PhibdeMUa 23, Pa. 
TeL WAhą,

141
N1W 

ToL
*332 Fflhaorc Avė- 388 W. Fonrth St. 11339 Jos. Caa 
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MI 
Tai. MOkaefc 2674 TsL ANdree 8-5848 Tel. TOwnsend

tisais klausimais. ryšyje su persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės i
įstaigų arba j patyrusius, atydžius ir mandagius mūsų skyrių vedėjus, jie visi matomai «>- 
ms visus nurodymus. PradUugiuUte savu g-mines ir draugus ausiųsdami jiems siuntini. Mftsų 
firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentu 100% gąraatuuja siuntinių pristatymų. Kie- 
siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu per

7-12 dienų).
Mūsų isUiguae yra pirmos rūšies pasirinkimas maisto produktų. įvairių pramonės dirbinių, odų, ava
lynių, laikrodžių ir kitokių prekių pačiomis žemiau-tomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų 
talagų, kuriuose rusite informacijų apie naajus muitų normas ir patvarkymus.
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visame kame. kas liečia siuntiniu persiuntimą.

5-8878 
▼y-

ka-
367 Weet

DR. M, J. VINIKAS
IUw Ywfc t, N. Y.

v
•J •

838 East Brotdway,
LE1VIS"
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13, Balandžio 1, 1959
Kaip išlaisto*?

NEPAMIRŠKIME, KAD BALANDŽIO 26 D. SO. BOS
TONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS SALĖJ BUS 
UĘTUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS 60 
KUOPOS METINIS BANKETAS.

KUO**OS METINIS BANKETAS

Laisve* Varpo banketas Sukaktuvinis pokylis

Sekmadieni, balandžio 5 i Cambridžio Lietuvių Klu- 
d. 5 vai. po pietų Lietuvių bas (163 Havard St, Cam- 
Piliečių Diaugijos auditori-bridge, Mass.) balandžio 12 
joje So. Bostone bus Lais-j d. 3 vai. popiet rengia 15 
vės Varpo metinis banketas, 'metų sukakties pokylį, ku- 
skirtas šios radijo progra-jriame dalyvauti visi kviečia
mos penkerių metų veiklos mi.
sukakčiai paminėti. Banke- Kiekvieną penktadienį ir 
te bus pagerbta taip pat J. 'šeštadienį nuo 8 vai. vakaro

Balandžio 19 d. 3 vai. po- 
iet Bostono ir apylinkių 
etuviai turės progų pama

tyti So. Bostono High Scho- 
ol salėje L. Fuldo 5 veiksmų 
komedijų “Glušų”. Vaidins 
Bostono Dramos Sambūrio 
aktoriai, kurie jau nekartų 
Bostone ir kitur pasirodė su 
savo puikia vaidyba. Veika
lų režisuoja nenuilstančioji 
ponia Aleksandra Gustaitie- 
nė.

Senesnieji šio krašto lie
tuviai dar prisimena, kai 
prieš daugelį metų “Glušo” 
komedija buvo vaidinta ne
vienoje Amerikos Lietuvių 
kolonijoje. Vanagaitis, Pil
ka, Dineika, Dikinis buvo 
tie žmonės, kurie anais lai
kais “Glušu” ir kitais vaidi
nimais įnešė šviesių pragie
drulių į pilkų lietuvių išeivių

Bostono miesto šeiminin
kai šaukia, kaip sumažinti 
miesto išlaidas bent 16 mi- 
lionų? Jie nesuranda būdų 
ir todėl majoras pritaria gu
bernatoriaus pasiūlymuį į- 
vesti 3% apyvartos mokestį, 
prieš kurį griežtai pasisakė

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

Vaičiūnienė iš Brocktono, 
nauja Laisvės Varpo mece
natė.

Banketu rūpinasi speciali 
komisija, į kurių įeina A.

ArlauskasAndrulionis, J. 
ir J. Gedmintas. 
banketo šeimininke yra 
Ona Šiugždienė. Banketų 
sudarys trys dalys: speciali 
programa, vakarienė ir šo
kiai.

Programoje dalyvaus dai
nininkas St Liepas ir kiti. 
Šokius gros Cūnio orkestras 
iš Worcesterio. Visų laikų 
veiks bufetas.

Visi lietuviai iš arti ir toli 
kviečiami gausiai dalyvauti 
bankete, kurio pelnas ski
riamas tolimesniam Laisvės 
Varpo išlaikymui. Visuome
nei pageidaujant, kad šioji
nmarama nohnhi rtorlrraiitn

skelbimais, reikia sustiprin
ti pajamas iš parengimų ir 
klausytojų įnašų. Rengia
mas banketas yra gera pro-, 
ga kiekvienam įsijungti į 
Laisvės Varpo darbo rėmi
mų.

Dabar Laisvės Varpas 
girdimas sekmadieniais nuo 
2 vai. ligi 3 vai. po pietų iš 
radijo stoties WK0X iš 
Framingham, banga 1190.

klube būna šokiai, 
nemokamas.

Klubo gegužinė bus bir
želio 21 d. Romuvos Parke 
•Brocktone.

Vyriausia Dorchesterio Klubas 
ieško namų pirkti

Kovo 24 d. buvo gausus 
klubo susirinkimas. Pagal 
fin. sekr. dr. A. Kapochy 
pranešimo, klubas turi gry
nais $2,600.

Tartasi savo namo įsigiji
mo reikalu. Tuo rūpintis — 
paieškoti tinkamų namų pa
vesta V. Stelmokui.

Kitas susirinkimas bus 
gegužės 26 d. buvusioj Klu
bo patalpoj 1810 Dorchester 
Avė.

Gegužės 17 d. 5 vai. po
piet Bostono Lietuviu
Piliečių Dr-jos salėj bus 
Klubo metinis banketas. 
Klubo nariams įėjimas vel
tui. Ir šis banketas, kaip ir 
visi buvusieji, bus puikus. 

V,

įėjimas į gyvenimų.
Nepriklausomos Lietuvos 

laikotarpyje šis veikalas bu
vo nekartų statytas Valsty
bės Teatre, o taip pat ir mė
gėjų teatruose provincijoje.

Vaidinimų rengia Liet B- 
nės Bostono Apylinkė.

Nepraleiskite progos šių 
linksmų komedijų pamatyti. 

Liet. B-nes Bostono 
Apylinkė

Savo šokiu* matysime 
televizijoje

šį penktadienį, balandžio 
3 d. nuo 6 iki 6:30 vai. vak. 
iš televizijos stoties WHDH 
(kanalas 5) bus rodomi tau
tiniai šokiai. Šoks geriausi 
šokėjai, kurie dalyvaus N. 
Anglijos tautų šventėje ba
landžio mėnesio gale. Jų 
tarpe yra ir Onos Ivaškienės 
vadovaujami šokėjai, kurie 
pašoks Kepurinį ir čigonėlį. 
Pažiūrėkime!

darbo unijų vadovybė.
Aš gerai nežinau miesto 

pajamų ir išlaidų šaltinių, 
todėl recepto negaliu tiems 
ponams duoti, bet aš, daž
nai užsukdamas į So. Bosto
no viešųjų bibliotekų, ma
tau ten nuolat dežuruojantį 
policininkų. Priloidžiu, jei 
jis dežuruoja čia, tai kitas 
tų patį daro kitoj bibliote
koj. Tiems policininkams 
reikia mokėti nemažų algų, 
o kam jie ten reikalingi?

Aš nemačiau, kad polici
ninkai būtų Teikalingi nei 
smetoninės Lietuvos, nei hi
tlerinės Vokietijos, jau ne
kalbant demokratinės Šve
dijos bibliotekose. Manau, 
kad jų nėra ir Sovietijos 
bibliotekose.

O kas čia nekalba apie 
visokius “politinius “dža- 
bus? Panaikinkite juos, tik
rai sutaupysite nemaža. O 
jęi kas pakedentų įvairių 
darbų organizavimų, tikrai 
surastų taupytinų pozicijų? 
Bet apie tai nieko negirdėti.

Savivaldybininkas

Onos Ivaškienės vadavau- 
jamas tautinių šokių sambū
ris beveik kasdien šoka mū
sų liaudies šokius amerikie
čiams. Kovo 28 d. jie šoko 
televizijos programoje, ba 
landžio 3 d. vėl šoks kitos 
televizijos programoje, ba
landžio 6 d. jis yra pakvies
tas šokti Rindge technikos 
mokyklos Cambridge pa
baigtuvių pokyly, o balan
džio 11 d. dalyvaus Law- 
rence tautinio meno šventė
je, pagaliau balandžio 25 d. 
šoks didžiulėj N. Anglijos 
įvairių tautų šventėje, kurio
je pakviesti tik geriausieji 
šokėjų sambūriai.

D. Zaletskas iildosi Floridoj

Laidojimo įstaigas savi
ninkas Domininkas Zalets
kas išvyko pasišildyti į Flo
ridų ir sugrįš apie balandžio 
vidurį, šiuo metu laidoji
mo įstaigos reikalus tvarko 
jo žmona.

Patiko

Mūsų draugas Vincas 
Anesta tebevendravoja po 
Floridų, jau suspėjo apsukti 
jos rytinį pakraštį ir šiuo 
metu sukinėjasi St. Peters- 
burgo apylinkėse. Iš ten ža
da patraukti į šiaurę.

Montello.

A. Voverienę

Sandaros kortų vakaras

J. Šimkus pakliuvo už

Šį šeštadienį, balandžio 4 
d. 7:30 vai. vak. Sandaros

framingfiam, banga ,savo. P^P05*
Per vis, valandą jis duoda'<124 f ?;) re»gja totų 
beveik išimtinai lietuviškojo kal? (wh,st P31^): Busu«e' 
gyvenimo aktualijas ir lie-tr gardžių uskan- 
tuvių dainas, atliekamas ge-,dmi' Vb1
riaušių mūsų dainininkų ir J____________engėjai
chorų. Paskutiniu metu į- *

John Shimkus iš VVorces
terio sumanė lengvu būdu 
daug pinigo uždirbti. Jis pa
skelbė galvosūkių kontestų, 
kurio dalyviai moka $3. 
Galvosūkiai buvo lengvi, 
bet jis tuoj paskelbė antrų 
kontestų, jhu sunkesnį, jo 
dalyviai moka $7.50 ir tuč
tuojau Putnam, Conn., .įs
teigė National Contest A- 
gency, kuri kontestantams 
pasiūlė už $10 teisingus at-

Legionierių St. - Dariaus 
posto moterys balandžio 12 
d. pagerbs savo buvusių an
trųjų pirmininkę Onų Vove
riene Pobūvis bus le^ono 
namuose 169 H SL Pradžia 
5 vai. popiet.

Sugrįžo K. Trainavičiu*

K. Trainaličius, 3 mėne
sius praleidęs Floridoj, su
grįžo į So. Bostonų.

reuzr inuiufuyius
CAKPENTER A BUILDER
Stato naujus namus, taiso se-j 

nūs, atlieka visokius taisymo dar-; 
bus iš lauko ir viduje. Pašaukit 
dėl įkainavimo. Patikimas, greit 
ir sųžiningas darbas.
925 E. 4th SU So. Bost 

Tek AN 8-3*30

fali
109

pas A.
St, Praną Lembertą

RKAL1OR

M. Stonie, 57 Sunset Avė.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas 2 šeimų namas, 

prie Thomas parko. Visi patogumai, 
centraliniai šildymai su alyva. Du 
garažai. Namas geram stovyje. Tei
rautis:

M. Dapkus 
6< ‘G’ St.
So. Boston, Mass. (15)

[Siuvėjas Valytoji
Vyriškų ir Moteriškų Rūb 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant 
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER 
483 Broadvay, So. Boston

mo S Ml T *. tok. 
ToL: AN S-7S31

o lutu laiku: AN 8-6699

vesta literatūrinė valandėlė .Seni,« “k**" ™ 
ir programa vaikams. Tai t Senesnių kaip 65 metų 
vis dalykai, kurie nesutinka- žmonių skaičiumi Massa- sakymus. Aišku, atsakymų 
mi kitose lietuvių radijo chusetts valstybė yra ketvir- pareikalavimas buvo dide-
programose.

Koresp.

Eglė* ir Floridoj nežydi

toji iš eilės. Tokių asmenų;lis.

Vienas mūsų skaitytojas 
klausia, ar tikrai V. Anesta 
rašė, kad Floridoj “medžiai

!l

yra 500,000, o po 10 metų 
spėjama bus 700,000.

Iš jų daugelį reikia šelpti. 
Tokių senatvės pašalpų gau
nančių prieš 14 metų buvo 
88,000, o dabar yra 221,000. 
Valstybė tam reikalui per
nai išleido 63 milionus do-

Netrukus jis paskelbė dar 
trečių kontestų ir už atsaky
mus jau nustatė $12.50. 
Šimtai ir jų plaukė į Wor- 
cesterį.

Tada Shimkus paskelbė, 
kad visi atsakymai su kitų 
pagalba nepriimami dėme-

žaliuoja, eglės žydi”. Ilerių (prieš 14 metų tik 16įsin ir tuo pasirėmęs atmetė 
Žinoma, jis taip nerašė, ;mil. dolerių). Bet visos išlai-visus atsakymus. Kiti me

nes ir Floridoj eglės nežydi. 
Jis rašė, kad visur gėlės žy
di, bet dėl korektoriaus ne
apsižiūrėjimo išspausdinta 
“eglės” žydi”.

Gazolinas nepabrangs

dos seniams šelpti siekia 
126 milionu, iš kurių pusę 
sumoka federalinė valdžia 
ir vietos savivaldybės.

Didės senių skaičius, di
dės ir tos rūšies išlaidos, bet 
jos pateisinamos. Kur kur, 
bet jau turtingoje Ameriko- 

Praeitų savaitę seimelis je ir senatvės sulaukęs žmo- 
151 balsu prieš 68 atmetėjus turi teisę būti tinkamai 
pasiūlymų pakelti gazolino aprūpintas, jei jis dėl tokios 
mokestį vienu centu galio- ar kitokios priežasties pats
nui. 'nepajėgia.

gino įrodinėti, kad jie pa
tys išsprendė, bet Shimkus 
gerai žinojo, kad tai jo a- 
gentūros Putname sprendi
mai ir todėl savo nutarimo 
nekeitė.

Tada ir reikalas išėjo 
viešumon. Shimkus spėjama 
uždirbo ne mažiau kaip $10, 
000, bet jis savo bizniui nau
dojo paštų, todėl jis patrau
ktas tieson už naudojimųsi 
paštu apgaulės tikslu.

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tarmie vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki

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

Jei reik vaistų-—eikit i Betaviikų vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S^ Reg. PkaraL,

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 

Nuo 9 ryto iki 8 vaL

SS
SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We*t Broadvray, So. Boaton 27, Mas*. Tat AN 9-9764 

i LIETUVA ir VISAS

DIDŽIAUSIA

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadvray, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

Goriausias namų dažytojos 
(Painter outside * inside and 
paperhanger) naudoja aukš- Į 
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra I

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

>OUųųųOOU»ųOOWUUOOUPOUU»j
V. Vadeisa

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine
308 WEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BRO A DW A Y, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jū»ų atneštus mūras siuntinius j Liet a v, ir visss kitan Sovietu vaMemas kraštas. Siųsti gali
ma tik naujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl 
siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai apdraasti, pristatymas garantaatas.
Siuntiniai išeina j Lietuva ir kitur tiesiai iš Centrą li nio Bostono Pašto. Gavėjų jie pasiekia 4—4 savai
čių laikotarpyje. Siuntiniai siunčiami su Inturisto licenzijomis.
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 
ezpress), įdėjus daiktų surašą ir aiškų adresų, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė į Bostonų.
Primename, kad pas mas yra didelis pasirinkimas ĮVAIRIV MEDŽIAGŲ KOSTIUMAMS, SLKNEt.fi 
MS ir KITOKIV. • taip pat oda batams labai ie-mmm* kainomis.
IŠTAIGA AT1PARA: Kasdien nuo 9 ryto iki C vak.. šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 valandų po pietų. 

VISl'S KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
Valstybėse turi net devynius skyrus su daug tūkstančių patenkintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėjas .MEČYS KAVAI.lAI SKAS

kitas RUSIJOS 
ii naujų rūbų, avalynės, mertžisgi 
ir SSSR muito apmoka siuntėja*.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj 
tų sųnšų ir aiškiu* siuntėjo ir gavėjo 
pranešime Junta, klek kainuoja

Atsiųsti pešis dantis
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketas, jei siunčiami*# daiktai 

dėžėje, kurios dydis yra 15 s 11 s 12 colių. Oro pešta salima

vaistų ir kitko. Visai išlaidas

22 svarų siuntinio*.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA, RRBIPKITtS LIETUVIUI Al

Visi siuntėjai įsitikino, kad mftsaįstaiga grtMtaostaf 1 
uja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su Inturi«to įgaliojimais, 
i priimami kasdlro nuo S Nrt & vai. valu,

9 ryte iki 7 vak rak. ir M-štadieniari atm H ryto iki 2 vak po pietų.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
iodklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iienų. Perduodamos Eetu- 
riškoe dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gau-

ir “Keleivis.”

« Parduodu pirmos rūšies odų,
J lėlius, gatavus batus tinkamus ’ 
« siuntimui, padus, vitpadžius siun

tiniams nupiginta kaina.
Atlieka visos batsiuvio 4arbm 
greit, sųžiningai ir duodu patari
mus apie odas.
173 Eighth SU So; 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir aekmait

Telefonas: AN 8-0055

mm

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Atlieka visokius nplum
aliejaus ir gazo vamzdžių į______
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

TeMoaas CO 5-5839 
12 Mk Veraon. Dorshester, Haas.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ- 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURA- 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštų į lietuvių kalb>

NAMU SAVININKAMS 
Pentiname namua iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijasus ir 
dengiam bei taisom

kreiptis:

14 Gartlsad Street

T<: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio,
Mų kitokių ligų ir ano aa- 
laimių (agnis, audra ir kt.). 
Visata

BRONIS KONTRIM 
uf the

TsL AN 8-1741 ir AN 8-2481

DR. D. PILKA
Oftoo Vdmta^ m» I M 4

549 BROADWAY 

AN 8-1889

IhL AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

TeL AN8-S712 Ma BĮ4-9911

Dr, J. C. Seymour

VALANDOS: nuo 2-4. auo T-S 
*34 BBOADWAT

TeL AN 8-2808
Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd 

orroutnmM
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 4

447 BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

* A. J. NAMAKSY
SBAL BTATB S INSURANCa

409 W. Broadvray 
. SOUTH BOSTON. HA8B.

— Offieo ToL AN S-4S4S ’
Boa. «T OMOLB glHSBT

ToL PA 3-441*

f
KETVIRTIS < CO.

879 W. BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON 

TsL AN 8-4448

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

TsSSsSs^AnSUmST

I

SLKNEt.fi

