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Ministeriai Ženevoje Svarsto 
Ką Toliau Svarstyti

Abi Pusės Išdėstė Savo Planus ir Abi Pusės Atmetė 
Priešingos Pusės Planus; Ką Toliau Svarstyti?

Amerika Aptaria Su Sąjungininkais Tolimesnę 
Derybų Eigą; Spėliojama, Ar Viršūnių 

Konferencija Bus Ar Nebus.
Keturių didžiųjų valsty- kalo, būtų paliktas ramybė- 
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Amerikos Ūkio Atsistatymas 
Jau Muša Rekordus

Pirmame Metų Ketvirtyje Pagaminu Rekordinis Kiekis
Gėrybių; Vartotojų Pirkimai Irgi Rekordiniai; Bet 

Bedarbių Skaičius Dar Viršija 3 Milionus;
Ar Plieno Streikas Sutrukdys Ūkišką

Veiklą?

rių konferencija Ženevoje 
pereitą savaitę iš propagan
dos perėjo prie “rimto dar
bo”. Stalų, kėdžių, dalyvių 
skaičiaus didinimo klausi
mai buvo padėti j šalį ir bu
vo išklausytas pasiūlymas 
Vakarų valstybių tartis dėl 
Vokietijos suvienijimo ir 
Europos saugumo užtikrini
mo. Tokį planą išdėstė val
stybės sekretorius Ch. A.
Herter. Jo planą palaikė sai Ženevos nutarimus už- 
Anglija ii- Prancūzija. miršo ir dabar apie juos ne- 

Pagal Herterio pasiūlytą nori net prisiminti, nors 
1955 metais jie buvo juos 
priėmę.

Marš. Montgomery 
Vi Sugyvenimą

planą pirmiausiai Berlyno 
miesto dvi dalys, lytinė ir 
vakarinė, būtų sujungtos į 
vieną miestą, laisvais rinki
mais išrenkant to miesto 
valdžią, kokios miesto gy
ventojai nori. Paskui būtų 
sudaryta iš dviejų Vokietijų 
komitetas, kuris rūpintųsi 
visą Vokietiją sujungti taip 
pat laisvais rinkimais. Kar
tu su palaipsniui vykdomu 
Vokietijos sujungimu būtų

bių dalinas nusiginklavi 
mas, o Europos valstybėms 
būtų užtikrintas saugumas 
nuo vokiečių galimo milita- 
rizmo įvairiais suvaržymais 
sujungtai Vokietijai dėl 
ginklavimosi. Tas vadina
mas “taikos planas” būtų į- 
vykdytas per keletą metų ir 
užtikrintų Vokietijos suvie
nijimą, Europos saugumą ir 
pašalintų neramumų šaltinį 
Europos centre.

Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų ministeris Gromyko 
Amerikos pasiūlytąjį “tai
kos planą” atmetė ir pasiūlė 
savąjį planą, kuris jau prieš 
šešius mėnesius buvo Chruš
čiovo iškeltas. Pagal tą rusų 
siūlymą reikia išvaryti Va
kaių kariuomenę iš vakari
nio Berlyno miesto ir pada
ryti tą miestą “laisvu” ir rei
kia pasirašyti taikos sutartį 
su dviem Vokietijom, palie
kant toms Vokieti joms kal
bėtis dėl jų susijungimo į 
vieną valstybę.

Vakarų valstybės Gromy
ko pasiūlytąjį planą vienin
gai atmetė. Beje, Vakarų 
valstybių “taikos planą” at
metė ir Chruščiovas Mas
kvoje.

Tiek pereitą savaitę mi
nisterių konferencija Žene
voje nudirbo, šios savaitės 
pradžioje ji nebeturi ką 
švaistyti, nes iš abiejų pu
sių pasiūlytieji planai buvo 
priešingųjų pusių atmesti.

Šį pirmadienį Amerikos 
valstybės sekretorius Herte
ris tariasi su anglais ir pran
cūzais, ką toliau svarstyti. 
Esą, Amerika esanti linkusi 
aptarti su rusais Berlyno 
klausimą, kad jis laikinai, 
iki bus susitarta dėl viso rei-

Vakarinės Vokietijos. Pran 
cūzija mananti, kad nėra ko 
skubėti svarstyti Berlyno 
klausimą, esą tegu rusai pa
siūlo ką nors nauja konfe
rencijai svarstyti.

Amerika savo “taikos pla
ną” rėmė 1955 metų viršū
nių konferencijos tarimais, 
kurie buvo numatę laisvus 
rinkimus Vokietijoj tam 
kraštui sujungti. Vėliau ru

ČIA YRA ŠIŲ DIENŲ DĖMESIO (ENTRAS

Maurire Couve 
Chrmtteu Herter. V. S. de MtirviMe. F.-an-e.

Viršuje kairėj Tautę Sąjungos rūmai G ere voj. kuriuose posėdžiauja Vakarę ir 
Sovietijos užsienio reikalą ministeriai, d ešinėj Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministeris Andrėj Gromiko. Apačioj kair ėj JAV sekretorius Christian nerier, 
dešinėj Vokietijos ir kitę Europos valsty biu žemėlapis, vidury viršuje Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Sdwyn Uoyd , apačioje Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Maurice Couve de Murville. .
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Anglų maršalas Montgo
mery, aprašinėdamas savo 
kelių dienų kelionę į Mas
kvą, sako, kad Rusija neno
ri atominio karo, nors ji ir

lėtų savo žmonių skurdų gy-
venimą pagerinti. Bet Rusi
joj valdantieji žmonės ma
no, kad Vakarai rengiasi 
juos pulti. Tą patį mano Va
karų vadai apie rusus ir to
dėl abi pusės ginkluojasi, 
nors nei viena, nei ktia pusė 
karo nenori.

Šaltasis karas eis toliau, 
sako marš. Montgomery. 
Bet reikia daryti bandymus 
susitarti su komunistų va
dais ir jeigu pasisektų išlai
kyti taiką bent vienos gent- 
kartės laikui, tai gal Sovie
tijoj įvyktų pasikeitimai, 
kurie iš Rusijos padarytų 
‘k r i k š č i o nišką kraštą”. 
Maršalo išvada yra, kad rei
kia bandyti susitarti.

RYTAI

Andrėj Gromiko. Sovie
tą Sąjungos užsienio rei
kalą minfcderis. Rytą at
stovas Genevos konferen
cijoje

Kuboje Komunistai 
Gyvai Organizuojasi

Revoliucinėje Kuboje ko
munistai gyvai veikia ir di
dina savo įtaką darbininkų 
; unijose ir kitose orrganiza- 
cijose. Komunistų spauda 
Kuboje garsiai giria revoliu
cijos vadą Fidel Castro, bet 
pas Castro šalininkus kyla į- 
tarimas, kad komunistai 
veidmainiauja, stiprinasi ir 
rangia pinkles Castro vy
riausybei.

F. Castro laikraštis “Re- 
voliucion” įspėja Kubos dar
bininkus saugotis komunistų 
ir sako, kad Castro judėji
mas turi kovoti lygiai prieš 
kairiuosius ir dešiniuosius 
totalitarinės diktatūros šali
ninkus. Bet tokie įspėjimai 
mažai tesulaiko komunistų 
veikimą ir jų įtakos stiprėji
mą darbininkų tarpe.

Del Savo Sienų
Vakarinės ' Vokietijos vy

riausybė rengiasi daryti for
mali pareiškimą 4 didžiųjų 
ministeriam Ženevoje dėl 
Vokietijos busimųjų sienų. 
Ji nori pabrėžti, kad jos sie
nos su Lenkija ir su Čekos
lovakija galės būti nustaty
tos tiktai būsimoje taikos 
sutartyje, kurią pasirašys 
suvienyta Vokietija.

Vokiečiai seniau nekė
lė pretenzijų dėl Čekoslova
kijos sienų, bet dabai* ir tą 
sieną reikalauja nustatyti 
būsimje taikos sutartyje. 
Dėl sienų su Lenkija vokie
čiai reikalauja jų revizijos 
ir kol taikos sutartis bus pa
sirašyta, jie skaito, kad “le
galiai” lenkų ir rusų prisi
jungtos vokiškos teritorijos 
rytuose dar tebėra Vokieti
jos “nuosavybė”.

Floridoje Žemes 
Spekuliacija Žydi

Iš Flordos praneša, kad 
ten užėjo žemės pirkimo 
karštis. Žmonės iš visų A- 
merikos kampų teiraujasi 
pirkti sklypus namams ir 
pramonės įmonėms statyti. 
Teiraujasi ir perka, net ne
apžiūrėję, o paštu. Pirkimas 
sklypų pasidarė savotiška e- 
pidemija, kokia reiškėsi ir 
dvidešimtaisiais metais, ka
da Floridoje sklypus žmonės 
irgi gaudyte gaudė, iki atė
jo “krachas”.

Kartu su padidėjusiu 
sklypų pirkimu kyla ir jų 
kainos. Kai kuriose nusau
sintose vietose prie Tampa 
miesto už vieną akrą žemės 
mokama iki $3,800, o kur 
žemė kainavo 1944 metais 
po $2,50 akras dabar moka
ma iki 700 dolerių už akrą.

VAKARAI
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Vokiečiai Pareikš Kinų ‘Komunose’

JAV valstybes sekretorius 
Christian Herter, svarbiau
sias Vakaru atstovas Gene-

konfereocijoja.

Naujos Reformos

Komunistinės Kinijos val
stiečiai yra suvaryti į di
džiules “komunas”, kuriose 
vyrauja kariška disciplina. 
Blogas maitinimas “bendro
se virtuvėse” ir sunkus dar
bas, po kurio žemės dirbė
jai dar yra verčiami moky
tis vartoti ginklą “liaudies 
milicijoj”, sukėlė daug ne
pasitenkinimo valstiečių tar
pe. Bruzdėjimas komunose 
prieš valdžią pasiekė tokio 
laipsnio, kad komunistų vy
riausybė nutarė atleisti šiek 
tiek pavadžius ir pagerino 
maistą bendrose virtuvėse, 
o taip pat duoda šeimoms 
progos dažniau ir ilgiau bū
ti kartu. Dėl tų “reformų” 
padėtis komunose šiek tiek 

1 pagerėjo, be užtat miestuose 
įdaug kur trūksta maisto ir 
žmonės ilgose eilėse laukia 
progos nusipirkti reikalingo 
maisto.

Sudetų Vokiečiai 
Nori Grįžti Namo

Austrijos sostinėje Vieno
je susirinko apie 300,000 
“sudėtų” vokiečių, kurie ka
daise gyveno Čekoslovaki
joj ir po karo buvo iš ten iš
varyti. Savo milžiniškame 
sąskrydyje sudėtų vokiečiai j 
pasisakė už leidimą jiems 
grįžti į Čekoslovakiją ir už 
atgavimą savo nuosavybių 
tame krašte. Jie taip pat pa
sisakė ir už pietinio Tirolio 
vokiečių teisę gyventi ne
priklausomai nuo Italijos.

Sudetų vokiečių vadų kal
bose nė žodžiu nebuvo už
siminta Hitlerio laikai ir tų 
vokiečių rolė hitlerizmo įsi
galėjime. Prieš karą ir karo 
metu jie buvo labai uolūs 
hitlerininkai

Nuo Javų Perteklių 
Galvas Skauda

Amerikos vyriausybės' 
sandėliuose dabar yra virš 
1,200,000,000 bušelių kvie
čių, kurių nei parduoti, nei 
suvalgyti negalima. Tiek 
kviečių užtektų daugiau ne
gu metams visam kraštui 
maitinti ir net į užsienius 
gabenti, bet maistui tie kvie
čiai nereikalingi, o greit jau 
ir šių 1959 metų derlius lips 
ant kulnų ir jo perteklius 
reikės kur nors padėti.

Vyriausybė sako, kad jei
gu taip ilgiau tęsis, pertek
liai augs, tai susilauksime 
“katastrofos” — nebebus 
vietos, kui* perteklius dėti ir 
iždas užsikraus sunkią naš
tą kviečių perteklius supirki
nėti ir už jų saugojimą mo
kėti.

Kongresas svarsto ką da
ryti, bet kol kas senate ir at
stovų rūmuose svarstomi du 
skirtingi įstatymai, kuriuos 
sunku bus suderinti. Perte
klių yra ne tik kviečių, bet 
ir kornų, medvilnės, sviesto 
ir kitų gėrybių.

JOHN FOSTER DULLES
SVEIKATA SILPNĖJA

John Foster Dulles, buvęs 
valstybės sekretorius, eina 
silpnyn. Taip praneša iš li
goninės, kur gydosi nuo vė
žio ligos. Jo sveikata pablo
gėjo po to, kai jis pagavo 
lengvą plaučių uždegimą. 

SKUTA BARZDAS

I

Kuboj sukilimo dalyviai ne
seku t o barzdą, ir pats Cas
tro net Air.etrikoje buvo su 
didele netvarkinga barzda. 
Barzduota buvo ir policija, 
bet dabar sostinės Havanos 
policijos viršininkas įsakė 
policininkams barzdas nu
siskusti.

Prekybos departamentas 
praneša galutinus skaičius 
apie pirmojo šių metų ke
tvirčio ūkišką veiklą. Iš pa
skelbtų skaičių matosi, kad 
Amerikos gamyba žymiai 
pašoko į viršų, recesija jau 
išgyventa ir gėrybių gamini- 

’mas pasiekė rekordinio auk
ščio. Jei pirmojo ketvirčio 

‘skaičius perkelti į visų metų 
* gamybą, tai visa krašto me
dinė gamyba siektų 467 bi- 
i lionų dolerių. Atrodo, kad 
į ūkio pakilimas laikysis il- 
Įgesnį laiką.

Tik bedarbių skaičius dai* 
yra nemažas. Virš trijų mi
lionų bedarbių krašte liudi- 

I ja apie technišką ūkio pa-
X . M » La» am* alzQl_
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čiumi darbininkų pagami
nama didesni gėrybių kie
kiai. Bet ir bedarbių skai
čius žymiai yra sumažėjęs 
nuo to laiko, kai jis siekė 
virš penkių milionų. Lau
kiama, kad bedarbių skai
čius dar eis mažyn.

Kartu su padidėjusia ga
myba prekybos departa
mentas praneša ir apie var
totojų padidėjusius pirki
mus įvairių prekių. Didėja 

Į ir vartotojų įsiskolininmas 
(krautuvėms, nes didelis 
skaičius pirkėjų perka įvai
rias gėrybes išsimokėtinai.

Juodas debesis ūkio veik
loje yra galimas plieno pra
monės streikas, kuris su
trukdytų ūkio pažangą.

Komunistai 
Apšaudo Salas

Keturiems didiesiems be
sitariant, kinų komunistai 
nutarė pasiskelbti, kad ir jie 
dar yra gyvi ir turi nepaten
kintų apetitų. Jų artilerija 
pereitos savaitės gale pra
dėjo bombarduoti pakraščių 
[salas, kurias laiko savo ran
kose kinų nacionalistai. Šį 
kartą daugiausia granatų 
paleista i Matsu salas, o 
Quemony salos dar palieka
mos ramybėje.

Kinų karingumo rodymas 
rišamas su Ženevos konfe
rencija.

SOVIETŲ POLITINE
POLICIJA “BUDĖS”

Sovietų politinė policija, 
seniau vadianma Čeką, dar 
vėliau NKVD ir dabar pa
vadinta nauju vardu turėjo 
Maskvoje nepaprastą kon
ferenciją. Tos policijos val
dininkai pasiuntė Chruščio
vui savo ištikimybės pareiš
kimą ir žada budriai daboti, 
kad šnipai ir kitoki žmonės 
•nedrumstų Sovietų Sąjun
gos ramybės. Ta pačia pro
ga policininkai pasmerkė 
buvusį savo vadą Beriją, se
niai jau sušaudytą.
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LDD suvažiavimas
Gegužės 30 ir 31 (ld. Bostone įvyks Lietuvių Darbi 

ninku Draugijos suvažiavimas. LLD darbuotojai Bostone i 
sako, kad laukiama kelių dešimtų atstovų nuo veiklesnių i 
kuopų ir pavienių delegatų iš vietų, kur organizuotos kuo- , 
pos dėl Įvairių priežasčių nebeveikia.

Lietuvių Darbininkų Draugija yra išvariusi gilių vagų 
mūsų išeivijos kultūri • ir politiniame gyvenime ir 
tegu dabar Draugijc^ „„ra kiek sulėtėjusi, ji vis dar
atlieka naudinga ir reikalinga kultūrinį darbų. Atlieka 
ramiai, be didelio garsinimosi, bet neatlaidžiai ir širdin
gai. Tų darbų Draugija yra pasiryžusi tęsti ir toliau ir Į 
galima tik palinkėti nepavargti gerame pasimojime.

Lietuvių Darbininkų Draugija Įsikūrė veik prieš 30 
metų. Jos organizatoriai ir pirmieji veiklesnieji darbuo
tojai buvo socialistai, kurie 1919 metais, rusų revoliucijos 
skambių šūkių ir tikrovės nežinojimo pagauti buvo nuėję 
su komunistais. Apsižiūrėję ir isitikinę, kad jie pakliuvo j 
i diktatūros garbintojų eiles, tie socialistai ‘pakėlė maištų’ 
ir atsiskyrė nuo žmogaus laisvę ir garbę paneigusio komu
nizmo ir grįžo į demokratinio socializmo eiles. 1940 me
tais buvo ir formaliai nutaita susiartinti su LSS organi- 
cija ir nuo to laiko visoks skirtumas tarp LDD ir LSS iš
nyko, liko tik darbo pasidalijimas ir nuoširdus bendradar
biavimas, o veiklesnieji nariai LDD eilėse veikia ir LSS 
organizacijose, kaip ir atvirkščiai.

Lietuvių Darbininkų Draugija jau eilė metų leidžia

iirtniSivta, Sv. 50a įON

Taip jie rinkosi genevoje

Kairėj Sovietu Sąjungos užsienio reikalu ministeris An
drėj Gromiko sa Sovietu Sąjungos ambasadorių Lon
done Jakob Malik. Dešinėj Amerikos valstybės sekreto
rius! Christian Herter su savo žmona.

IŠ TOLIMŲ JŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

LIETUVOS ROTA ŽEMES ŪKIO PARODOJE

Kiekvienais metais
Darbo” žurnalų, kuri pavarčius krenta į akis žurnalo vyksta žemės ūkio visuotinė-prisiauginę

evoliucija nuo techniškai skurdoko ir turiniu gal kiek pil- paroda, į kuinų farmeriai su- rvbių. 
Koko iki įspūdingo išvaizda ir nelengvai įkandamo 
žurnalo. Porų pastarųjų metų žurnalas “Darbas 
mūsų jaunesniosios kartos šviesuolių prieglauda
progos pasireikšti nemažam skaičiui gabių publicistų ir, . , . x .
i-ašjlojų. “Darbo” tolimesnis leidimas bus Įr dabar jvyk- tikria™ikani
stanciame suvažiavime aptartas ir, reikia tikėtis, kad bus į iįtuviškas tui gus. Skirtu- 
surasta priemonių žurnalo leidimų ir toliau užtikrinti ir mas gaj tas, kad šitas 
tuo būdu duoti jaunesniajai kartai laisvų tribūnų pasisa- turgus vyksta tris dienas, o 
kyti ir spręsti gyvenimo keliamus klausimus. Lietuvoje būdavo tik vienų

Nėra abejonės, kad LDD suvažiavimas nepraeis tylo- dienų; daiktų vertybę *čia 
mis ne pro dabar lietuvių išeivijoj diskutuojamo klausimo nustato specialistai, o uie- 
dėl “santykių su Lietuva,” kaip jis pradėtas aiškintis pas- Patys kaimiečiai e-
kutiniajame “Darbo” žurnalo numeryje. Tas -klausimas’, n.Sl del ka,nųsu p,rkeJalS ,r 
mūsų supratimu, kilo tik todėl, kad pirmiau kai kurie lie
tuviškosios politinės emigracijos darbuotojai tarėsi su 
savim iš Lietuvos išsivežę kone visų Lietuvą. Apsižiūrė
jus pasirodė, kad taip nėra, todėl ir kyla “santykių atnau- i kaip 65 metų amžiaus žmo- 
jinimo” su tėviške klausimas. Aptariant tų reikalų gali- (nės, kurie kaip samdomoji 
ma nueiti per toli ir užmiršti, kad iš “anos pusės” bet koks j prekė netinkama ir jau ne- 
kultūrinių santykių palaikymas su tėvyne bus tik tiek tole- ^darbingi. Bet dažnai pasi- 
ruojamas, kiek ten valdančiai totalitarinei diktatūrai ta- rod<b ka^ J*e pajėgumo ir 
tai bus politiniai naudinga. su™anumo ™0 **

Neabejojame, kad LDD suvažiavimas Bostone bus la*įjį n€leidžiai b6te„t, v4e- 
gyvas ir įdomus. Linkėtina, kad jame dalyvautų juo dau-, peiliuku drožinėja ir pa
ginu LDD, LSS ir paskira mūsų kolonijų darbuotojų, ypač įdaro puikius dalykus, kiti 
tų, kurie domisi mūsų išeivijos kultūriniais klausimais, (šepetuku tėplioja ir nupie- 

■■ --------- šia gamtos gražiausius vaiz-

A p z. v a 1 g a
KADA A. BIMBAI 
KAPINĖSE LIŪDNA

ves, gėles ir vaismedžius. 
Mūsų darže pastebėjo dide
lį krūmų gražių rūtų ir tuoj 
klausė:

—Koks čia augalas?
—O, tai mano žmonos 

mylimiausias žalumynas, 
bet jis parodoje netinkamas 
ir nemanome jo ten rodyti, 
— pratariau, kreipdamas 
dėmesį į kitus augalus.

—Kas tinka jūsų darže, 
tas tinka ir parodoje — vie
nas iš sprendėjų atsakė ir 
vėl teiraujasi — kaip vadi
nasi, koks prieskonis, prie 
ko ir su kuo geriausiai tin
ka?

—Visai ne prieskonis, tai 
Lietuvos tautinė gėlė ir mūsų 
mergaičių nekaltybės sim
bolis — trumpai paaiškinau, 
bet to jiems, jau neužteko.

—Kų tas reiškia mergai
čių nekaltybės simbolis?

Kas savaite
Stalo, kėdžių krizės . . .

Ženevoje eina ministerių 
derybos. Keturi “dideli” su
sirinko ir iš pirmos dienos

ižiųjų Valstybių ginkluotos 
Ijėgos.

Prie to pridėjus Europos 
valstybių apsaugų nuo gali
mo vokiečių militarizmo ir

susibarė dėl stalo. Salėj bu-'uždraudus Vokietijai atomi- 
vo padėtas keturkampis j nių ir kitokių masinio žudy- 
stalas, bet nišai norėjo sėą-mo ginklų gamybų, galima 
dėti prie apvalo stalo. To-į būtų atstatyti Europos širdy- 
kio neatsirado. Teko šaukti «je taikų ir užtikrinti to kon- 
meisterius, kad padirbtų ant tinento tautoms ramybę.

Herterio planas yra gerai 
apgalvotas. Jei jis širdingai 
būtų vykdomas, gal Europa 
ir susilauktų ramumo, o vo-

greitųjų apvalų stalų ... su 
skyle viduryje. Taip viena 
“krizė” buvo išspręsta.

Tada atsirado kita “kri
zė”. Rusai pareikalavo, kad į kiečių kaimynai saugumo 
konferencijoj prie (jau) ap-jBet... rusams planas nepri
valo stalo sėdėtų ir dviejų imtinas.

—Reiškia tą, kad mik,
tautoj kiekviena mergaitė, |nes konferencija buvo su-I Jei “antipartiniai” žmo- 
susituokiant, eina prie alto- šaukta keturių didžiųjų vai-nės Maskvoje prieš trejetų 
naus su rūtų vainikėliu, tai'gtybių, o ne šešių. Rusai pa- - metų būtų pašalinę iš komu- 
buna ženklas jos nekalty- siožiavo ir po kiek laiko su nistu partijos sekretoriaus
bės.

—Tas labai įdomu, o kaip 
'su tomis, kurios pirm vedy-turi iv..__ •!_ !_• _

gė-

tuo sutiko . . . Bet neilgam, ivietos N. Chruščiovų, šian- 
Jie greit sugalvojo “kėdžių 'dien Ženevoje derybas vestų 
krizę” ir pareikalavo, kad į V. Molotovas, Stalino ilga-čia styti žemelę daržuose ir turi T-ir pareikalavo, kad i V. Molotovas, Malino nga-

inė-prisiauginę visokiausiu gė- . ų ?P-llaukla kūdikio — čia !prie atskirų stalų, prie kurių Į mėtis bendradarbis ir visų 
pasijutau lyg pne sienos sėdės dvi vokiškos delegaci-1 jo juodų ir kravinų darbų 
pnspaustas^stoka žodžių ir jos patariamu balsu, būtų po‘rėmėjas. Išėjo kitaip. Mo- 

. _ po jotoms dabar “ištremtas” į
todėl, kad Laukutinę Mongoliją, prie 

didžiosios dele- įKinijos. Ten jis yra ambasa-
visuotinėj parodoje. Daly- j ^*cvu*«* »uuu au- gacijos turi po 10 kėdžių, dorių,
vavo ir taip gerai pasirodė, ^°.nau. dlg? Kaminsko, arba Tą “problemą” besvarstant,! Pereitą savaitę Ceilono 
kad jų paišyti gamtos vaiz- ~f.tUVO.s an?vo 1'usai staiga užmiršo apie ambasadorius paskelbė savo
dai, skulptūros ir kiti meno autoriaus drg. kėdes ir pareikalavo, kad pasikalbėjimą su Molotovu,
kūriniai, moterų mezginiai betp pnspaustam Lenkija ir Čekoslovakija (Molotovas sakėsi nieko ne-
ir išsiuvinėjimai tiesiog vi- p issisuktl ir reikia būtų pakviestos dalyvauti ’sigailįs ir esąs patenkintas

aiškinti. konferencijoj lygiomis tei-savo tarnyba. Tiesa, jis sa-
_ __ ____ _______ ______ _______ ___ BlltlJ KlHldH ir nenor- S^TTI!S_ KoHpI tik ir Va ii nAi^inoi

de. malu sakyti, kad musų tau- Čekoslovakiją, o ne Jugos-į pasiųsti ambasadorių i O-
toj nėra pamestinukų, taip, laviją, Olandiją, Noivegijų, iandijų, bet olandai paprašę 
jų yra, bet jų motinoms bū- Belgiją? Nagi, todėl, kad to nedalyti . . . Taip “anti
ną labai mažai progų susi- rusams svarbu buvo pasiro- partinis” ir liko L. Mongoli- 
tuokti, o jei kurios ir tuokia- dyti lenkų ir čekų globėjais, joj ir, žinoma, turi būti pa- 
si, tai jau be rūtų vainikėlio o apie Tito, olandus, norve- tenkintas, kad Chruščiovas 

nedrąsiai lyg abejoda- gus jie taip ir pamiršo. įsu juo nepadarė, kų Stalinas 
mas atsakiau ir tą jie aiškiai: Kai Amerikos valstybės padarė su šimtais sovietiškų 
pastebėjo. sekretorius Ch. A. Herter diplomatų — juos paskerdė.

- Bet, kaip tokios eina perėmė pirmininkauti, jis Yra ko būti patenkintam, 
pne altonaus? — vėl klau- pasiūlė “imtis darbo” ir visi
šia kitas. neužbaigti ginčai buvo ati- Streikas ligonini

—Eina paskendusios liū- dėti. 
desy, apsiašarojusios, nei , Jv.
menkiausio išdidumo netu-, rbo pradz,a ii,niai” 't
ri ir būna it replėmis gėdos į Konferencijos darbo pra- jtie kurie atlieka1 ne ^vdV
suspaustos. įdžia buvo atekįi-ų delegacijų £", Iptaraa^

—O kaip su vynskiais? atstovų prakalbos apie kon-!darba 4 puu
—Taip, kaip ir kitur, ferencijos tikslus. Visi pasi-į Ligoninės aiškina kad

Jiems kepurė nuo galvos ne- sakė už rimtas deivbas, visi «t, Pikai • ka"
nukrinta, bet vis Um mer-reiškė viltį, kad konferend .^taigose
gaitės nuskriaudėja, mūsų ja parac/dirvų “vienių” J^o ^raStuT
bendraomenėje atatinkamos pasimatymui, bet ir atidary__
pagarbos jau neturi. mo kalbose buvo žymūs es-

Šitas pasikalbėjimas pra- Įminiai skirtumai. Rusų Gro- 
sidėjo mūsų darže, bet tai myko pabrėžė,. kad reikia 
buvo tik pradžia, gi parodo- švaistyti “nenormališką” 
je tų reikėjo aiškinti atkar- [Berlyno padėtį ir kalbėti a- 
totinai, nes puokštė ratų P^e taikos sutarties surašy- 
buvo padėta žymioj vietoj Vokietijai, bet Vakaru spindėjų plžyniėta J valstybės šiaip tuo nesiten-

ietuvos tautinė gėlė” ir Kinti, aptarti visą “vokiškų nautoiai nnrt i Z, 
platesnių duomenų gali gau- klausimą”, susitarti dėl Vo- ’ - - ’ *
ti pas A. Jenkins. kietijos suvienijimo ir taip

vietoje prekiauja.
Pas mus yra “Auksinio

Amžiaus” klubas, kurio na
riais gali būti ne jaunesni

damas palikęs daug pinigų, bet 
nespėjęs prieš mirtį palikti tes
tamentą. Pinigus s u aigraibstė 
piktos valios žiaurūs žmo 

inės ...”

dus, o dar kiti bedūlinėdami 
pajūriu prisirenka įvairiau
sių spalvotų kiautų, vėžliu
kų ir padaro tam tikrus pa
puošalus. Gi turistai tokius 
daiktus godžiai graibsto, 
perka nepaisant (fargi jų

Pavyzdžiui, mes iš savo 
daržo turėjome išstatę ir 
pirmų dovanų- gavome už 
kopūstus, morkas, salotas, 
burokėlius ir petruškas 
(parsley), o antrų už batvi
nius, svogūnus, ridikučius ir 
rukšleles. O mūsų tautinė 
gėlė ratą atsidūrė specialėje 
vietoje ir gavo garbės juos
tų, kaipo naujenybė. Nevien 
publika bet ir Hawajų uni
versiteto agronomijos sky
riaus profesoriai, kurie čia 
buvo oficialiais teisėjais, 
pirmų sykį matė rūtų ir tei
ravosi, koks čia augalas ir 
ko vertas?

Gal būčiau rūtos parodoje 
neradęs, bet turėjau tų da
ryti štai dėl ko. Tie 
profesoriai, būsimos mugės 
teisėjai, prieš porų savaičių 
ėjo per daržus ir jau iš ank-

New Yorke streikuoja še
šių ligoninių “neprofesiona-

Amerikos lietuvių komu-į 
nistu vadas A. Bimba mėg- i. Paliko pinigų, bet Bimba 
sta dolerį. Doleri mėgsta ne jy negavo, tai Antanui tuoj 
tik jis ir nebūtų ko priekaiš- liūdnumas užgulė širdį” ir 
tauti komunistui, kad jisjkaiP neužguls, jei pinigai 
mėgsta kapitalistinius $$$. 'teko galas žino kam.
Bet Bimba mėgsta dolerius! Yia lietuvių, kurie specia- 
ypatingai karštai ir kai jis bzuojasi testamentų gaudy-

aukštos kainos. Be to, visi ,sto apžiūrinėjo, kaip, kas ir 
klubo seneliai mėgsta kap-!kokįu būdu augina daržo-

suomeniniam, kultūriniam litaristas ir apie militaristiš- 
ar šalpos reikalui ir tuo bū- kus dalykus. Ponas advoka- 
du galėtų įamžinti savo var- tas, tos knygos pasiskaitęs, 

priėjo tokios išvados:

goniai, jei jų niekas nebe- 
prižiūrėtų ir net nebegydyr- 
tų! Kartu ligoninės pripažį
sta, kad jų tarnautojai 
gauna baisiai žema atlygini
mų, kai kurie tik po $32 sa
vaitėje. Kaip iš tokių uždar
bių žmonės gali pragyventi?

dų bent tol, kol mūsų pėdsa
kai čia dar neišnyko. Bet

pamato doleri, prašliaužu-j™1; ‘/Tėvai” pranciškonai 
si pro jo delmonų, jis tuoj dažnai pamini savo spaudo- į fm°nes. Kartais tun pasku
ima liūdėti ir glaudžiai skų- J?» kad mirė toks tai vienuo-.jau ligos gausti tą 
gĮjg įlių “geradaris”, gypjagję Į reikalų atlikti ir tada dažnai

kadaise J. Buivvdas pa- žmogus, kurio pinigai po jja^du?da testamentų me
nkojo linksmą nuotyki, j mirties ar dar ir prieš mirtį
kaip Bimba vienoje rinklia- Į vienuolių delmonų ^advOkauHr

reikalui” davė Panašiai žvejoja ir komunis-aavoKaiai ii
kai]
voje geramS10 o grižu* no rinkliavos tah Testamentų medžiokle išgaudytų. Taip
3>io, o gi ižus po nnKiiavos, žmonėms k„ atsitinka su žmonėmis, ku-
uz scenos, tą dešimkę tuoj I)eJninRa žmonėms, Ku-
pat atsiėmė iš skrybėlfe. Da- '.',e tu" ^Įs ir Pakiša!"®.,,^ Jį !®^a„
bar pats Bimba pasipasako-;2mogui 'gerą tikslą ..Dau-^ *______
ja, kaip jis aplankė Lewis- gausia reikia gerų akių.
tone “laisviečius” kapinėse., .Lietuvių tarpe senų žmo- 
Ji vedžiojo viena “Laisvės” ,111^ * nemažai. Pasitaiko 
skaitytoja. Jis aplankė mi- UrI>e ir turtingesnių. Bet 
rusių Pr. Apšegos, P. Vizba- daugelis lietuvių vengia iš 
ro, J. Liaudansko, A. Kau- ank'sto Pralyti testamentų.

M KOKIŲ ESAMA 
ANTIMILITARISTŲ”

“Ir dabar ateinama prie Lie
tuvos militarizmo apaštalo, ku
rio militariška knyga ‘žvilgsnis 
į praeitį’ Terra matė sau pelnin
gu bizniu atspausdinti ir parda
vinėti po 5 dol. Kad Terra iš. 
leidžia militaristišką knygą, 
man tai labai pastabu. Terra 
šiuo savo skaitytojus ir jos ži
niomis visi vėliausi ateiviai iš 
Lietuvos yra militaristai (? 
Red.) Ir taip aklai Terra tiki, 
kad leidžia SAVO pinigus spau
sdinti tokiai militaristiškai kny
gai. kaip K. Žuko ‘Žvilgsnis į 
praeitį”.

„Ką tai reiškia? Mano supra
timu. tai reiškia lietuvių tautos 
pražūtį”.

Išėjo vieno pulkininko 
atsiminimų knyga. Pulkinin
kas rašo apie savo gyvenimų

lakio, K. Salemono, J. LaU. Sakome “iš anksto” ta prasmuko įdomiai parašyta kny.
me, kada žmogus dar visai Žvilgsnis j praeit)”. A- 
r.esirengia mirti, kada jis P* knygą “Keleivyje” 

v«. ..v. a w >dar n^ra ligos kamuojamas. dar Bus kalbama plačiau,
Bet štai priėjo jis prie kapo !^e’ žmogus sveikas pagal vo-‘todėl, jos neliečiame. Bet 
Simano Antanaičio aP,e testamento surašymų norisi atkreipti demesj į vie-

ir darytų tų pats jokių “anos įnų tos knygos vertinimų, pa- 
pusės” ar Maskvos davatkų rašytą adv. Kleofo Jurgelio- 
nefcurstomas ir nemokomas, įni° >r paskelbto “Vienybė-rrolot,, (rromtvoc IS) 'Tz.n clrnl

cienes kapus ir pro visus 
praėjo jokio liūdesio nepa
reiškęs, bent apie tai nerašo.

“to vieno iš pačiu įžymiausiu 
darbininkiškos spaudo* palaiky
tojų ir rėmėjų, mirusio 1954 
metais. Ir didžiausias liūdnumas

Neseniai išėjo pulk. K. įir ypač plačiau sustoja ties
nepriklausomos Lietuvos 
kūrimosi laikotarpiu ir Lie
tuvos kariuomenės organi
zavimu. To užteko advoka
tui ir arklių lenktynių spe
cialistui, kad tuoj paskelbtų 
“lietuvių tautos pražūti”.

Keistų žmonių esama pa
saulyje, bet bene keisčiau-

jis galėtų palikti savo pini-!>” (gegužės 15). Ten skai-'sįas bus ponas Kleopas Jur-
užguiė man širdį. Simanas mir- gus jo paties pasirinktam vi- jtome, kad knygų parašė mi- geltonis,

Mums buvo irgi staigme
na, kad Tolimųjų Rytų 
žmonės neturi nei menkiau
sio supratimo apie lietuviš
kų kručkų, kuris iš mūsų 
daržo irgi parodoje atsidū
rė specialėje vietoje, kaipo 
naujenybė ir visi klausinėjo, 
kaip ir kam jis tinkamas. 
Prieš tai mūsų darže buvo 
net trys ežios it kelmų pri
augusių ir dažnai maniau, 
kur juos reiks padėti, o da
bar po parodos jau baigia 
it kamparas išnykti, visi 
prašo paragauti.

Mes gyvenam tokioj kai
mynystėje, kur visi diplo
muoti žmonės ir be diplo
mų buvome vien tik mudu 
su žmona. Dahargi po šitos 
parodos jau ir maniškė gavo 
net du diplomus — vienų — 
“Certificate of Merit” už 
savo išsiuvinėjimus, o kitų 
už radinius paplūdimiuose. 
Dabar palikau aš tik vienas 
be diplomo žmogus visoje 
Aliomanų apylinkėje.

jau dėl Europos saugumo.
‘Herterio paketas”

Darbo pradžiai Amerikos 
valstybės sekretorius Žene
voje pasiūlė keturiems nu

kartu ima ir labdaros pašal
pas iš miesto, nes iš savo už
darbių negali išmaitinti sa
vo šeimų!

Ligoninės dabar jau su
tinka pakelti uždarbius, bet 
nenori sutikti pripažinti tar
nautojų unijų. Tarnautojai

nisteriams visų “paketą” i- gi mano, kad jei jie pasiliks 
dejų ir sumanymu. Anriiia be unijos, iie ir toliau bussumanymą. Anglija 
ir Prancūzija tiems sumany
mams iš anksto davė prita
rimą, o rusai žadėjo jį rim
tai apsvarstyti.

Amerikos valstybės se
kretorius sakė, kad Berlyno 
miesto klausimo negalima 
skirti nuo saugumo. Todėl 
jis ir siūlė pirma sujungti 
Berlyną į vienų miestų, pas
kui sudaryti bendrą abiejų 
Vokietijų komitetą to kraš
to sujungimui paruošti, kar
tu apkarpyti didžiųjų vals
tybių ginklavimąsi, vėliau 
pravesti visoj Vokietijoj 
laisvus rinkimus, iš kurių 
išeis visos Vokietijos vyriau
sybė, su kuria ir bus sudary
ta taikos sutartis ir kartu 
vėl bus sutarta aprėžti did-

unijos, jie ir toliau bus 
skriaudžiami.

Ginčas taip ir tęsiasi. Įdo
mu, kad visos šešios streiko 
ištiktos ligoninės yra “lab
daringos,” jos gyvena iš vi
suomenės aukų.

J. D.

didžiausios
VALSTYBES

Gyventojų skaičiumi did
žiausios valstybės yra šios: 
Kinija — 640 milionų gy
ventojų, Indija — 392 mi
lionų, Sovietų Sąjunga — 
208 milionai. Jungtinės A- 
merikos Valstybės — 176 
milionai, Japonija — 92 mi
lionai.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS

Dar apie potvynius
Jau rašiau, kad kai kurio

se Argentinos provincijose, 
Biazilijoje Rio Grande do 
Sul valstijoje ir beveik viso
je Urugvajaus respublikoje 
iki balandžio pabaigos lijo 
ir potvyniai nesiliovė, prida
rydami daug žalos.

Didžiausia Urugvajaus e- 
lektrainė prie Rio Negro u- 
pės, kaštavusi valstybei 200 
milionų pezų, buvo visiškai 
užsemta ir tik dabar prade
da iš vandens išlysti. Ji ne
veikė 2 savaiti, be šviesos 
paliko ne tik miestai ii- mie
steliai krašto gilumoje, bet 
ir sostinė Moptevideo gavo 
sumažinti elektros šviesos 
tiekimą. Todėl nuo 5 vai. 
vak. barai, krautuvės, teat
rai ir tt. turėjo būti uždary
ti.

Įš netoli minėtos elektrai
nės 10,000 gyventojų Paso 
de Los Toros miesto buvo 
iškelti visi gyventojai, nes 
jis visas buvo vandens ap
semtas.

žodžiu, tūkstančiai žmo
nių neteko pastogės ir viso 
turto, nes vandeniui staiga 
užliejus reikėjo viską palik
ti ir galvatrūkčiais savo gy
vybę gelbėti.

•__ —____• _ v •__ •rašKuunemlš žiniomis iš 
7 su puse milionų raguočių 
žuvo apie 2% ir iš 27 milio
nų avių žuvo apie 6%.

Bet daugiausia nukentė
jo pasėliai — bulvių, ryžių 
ir kt. Skaičiuojama, kad po
tvynis sunaikino apie' ketvir
tadali visų pasėlių. Dar ilgai 
truks, kol gyvenimas Įeis Į 
seną vagą.

Tenka pastebėti, kad nu- 
kentėjusiems nuo potvynio 
daugiausia i pagalbą atėjo 
Raudonasis Kryžius ir ka
riuomenė. Daug padėjo Ar
gentinos, Brazilijos ir Ame
rikos helikopteriai, kurie 
laiku atskubėjo. Jei ne jie, 
žmonių aukų būtų buvę dar 
daugiau.
Minėjo “raudonojo 
kampelio” sukaktį

Balandžio 12 d. vietos lie
tuviai komunistai minėjo sa
vo namų' 13 metų sukakti. 
Tas namas vadinamas Lie
tuvių Centru.

Iškilmėse be nuolatinių 
dalyvių, dar buvo buvęs Vy- 
diškių vargonininkas VI. 
Svilainis, buvęs didelis ka
talikas ir jų seniau Urugva
juje leisto laikraščio “Tie
sa” redaktorius “daktaras” 
Pr. Sačikauskas, o taipgi 
Lietuvoj buvęs gimnazijos

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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

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

“KELEIVIS”
838 East Broadvray So. Boaton 27, Masa.

mokytojas, seimo narys ir 
čia “didelis visuomenės vei
kėjas” Pr. Vikonis ir dar kai 
kas, ieškančių sugyvenimo 
su Maskvos garbintojais.

Žinoma, atvyko ir nese
niai prie nišų pasiuntinybės 
priskirtas sekretorius “drau- 
igas” Černiauskas su žmona.

M. Krasinskas

KAS NESILAIKO 
TAISYKLIŲ

Chicagoje, III. specialistai 
ištyrė 106 asmenis, kurie 
nusižengė trafiko taisyk
lėms. Pasirodo, kad tiek fi
ziškai tiek protiškai tinka
mų vairuoti tebuvo tik 12. 
Amžinų alkoholikų buvo 21, 
nealkoholikų, bet važiavu
sių gerokai “išmetus” buvo 
13, visi kiti turėjo didesnių 
ar mažesnių protinių sutri
kimų.

A. L. S. S-GOS KUOPŲ 
ŽINIAI

Pastaruoju laiku ALSS
Centro Komiteto prezidiu
mas yra persitvarkęs ir da
bartinė jo sudėtis yra šito
kia:

Advokatas Steponas Bre
des — pirmininkas,

Juozas V. Stilsonas — vi
cepirmininkas,

Jonas Pakalka — proto
kolų sekretorius ii' iždinin
kas. Nuo dabar visą Sąjun
gos vadovavimo darbą tvar
ko ne sekretorius, bet Cen
tro Komiteto pirmininkas. 
C. K-to ir jo pirmininko yra 
šis adresas:

S. Bredes, Jr.
37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.
J Centro Komiteto pirmi

ninką kreipiamasi visais Są
jungą liečiančiais reikalais, 
tik piniginius klausimus 
(duokles ir k.) prašoma aiš
kintis su iždininku, kurio 
adresas yra toks:

Jonas Pakalka 
1127 Putnam Ave^ 
Brooklyn 21, N. Y. 
Laukiame, kuopų koope-

ravimo. į
A. L. S Sąjungos 
Centro Komitetas

LAWRENCE, MASS.

Mirė Mary Kibildienė
Gegužės 5 d. čia mirė 

Mary Paulauskaitė - Kibil
dienė, 1918 metais mirusio 
laidotuvių direktoriaus Pet
ro Kibildžiaus našlė, sulau
kusi virš 80 metų amžiaus. 
Velionė atvyko iš Lietuvos, 
iš Kauno gubernijos prieš

JIS MALONES NEPRAŠO

Paskutiniajame pasauliniame kare vienas pirmųjų A 
menkos žuvusių lakūnų buvo Kelly. Prezidentas Roose 
velt anuomet parašė laiškų Amerikos prezidentui, ku 
ris bus 1959 m., kad jis įsakytų Kelly sūnų, tada ma 
žūtį vaiką, be egzaminų priimti į West Point karo aka 
demiją. Bet Kelly sūnus nenorėjo auUoaės ir ėjo lai 
kyti egzaminų, kuriuos išlaikė ir buvo priimtas. Pre
zidentas Eisenhoweris jį širdingai pasveikino.

60 metų ir visą laiką gyveno 
Lawrence.

Velionė paliko liūdinčius 
tris sūnus: Julių P. Lawren- 
ce, Petrą F. Ogdenburg, N. 
J. Walteri R. Saleme, N. 
H., šešis anūkus ir vieną 
proanūkę. Velionė palaido
ta gegužės 9 d. iš Čiurlionio 
koplyčios Lietuvių Tautinė
se Kapinėse Methuen, Mass.
Kun Ralriinac sufoilrA iaiIC M AO'Ks J***
paskutinį patarnavimą.

Velionė buvo ilgametė 
‘Keleivio” skaitytoja. Jos 
eimai mūsų širdinga užuo- 
auta.

WALLUM LAKE, R. L

Dr. B. Matulionis vyksta 
į Čikagą

Dr. Balys Matulionis, vie
tos valstybinės džiovininkų 
sanatorijos vyresnysis gydy
tojas, nuo gegužės 22 iki 
birželio 2 d. vyksta i Čika
gą, kur dalyvaus Amerikos 
Džiovininkų Dr-jos ir Ame
rikos Trudeau Dr-jos suva
žiavimuose.
Ir sūnus bus gydytojas

Dr. Balio Matulionio vy
resnysis sūnus Algis Kana
doj baigė Halifaxo universi
teto medicinos fakultetą ir 
dabar ten atlieka privalomą 
vienerių metų praktiką.

MAIKIO KRAITIS

Keleivio skaitytojai su prenu. 
merata atsiuntė ir aukų:

J. Bakanavičius, Verdun, Ka
nada, $6.00;

Mrs. S. Matelis. Baltimore, 
Md., $2.00;

T. Jankauskas, Chicago, III., 
$1.75.

Mrs. D. Bakas, Chicago. III., 
$1.50.

Po $1.00: P. Nonvich. Little 
Falls, N. Y.: Mrs. E. Kuraus- 
kas, No. Bellmore. N. Y.; P. 
Vasiliauskas. Thorsby, Kanada; 
Mrs E. Bulauskas, Chicago, III.; 
J. Meknes, Seattle. VVash.; J. 
Vasil, Cleveland, Ohio; J. Z., 
Phila, Pa; A. Macevičius^ Niles, 
Mich.; J. Yuska. Detroit, Mich.; 
A. Garbas, Toronto, Kanada; J. 
Girdžius. Montreal, Kanada; 
J. Gricius, Dorchester, Mass.. 
J. Vilkas, So. Boston, Mass.; P. 
Wieta, Norvvood, Mass.; Stanis- 
lovaitis, So. Boston. Mass.; P. 
Kručas, Norwood. Mass.; J. Na
vickas. E. St. Louis, Ilk; E. Mi- 
kužiūtė, Chicago, Ilk; J. Shukis, 
Cleveland, Ohio; S. Grabas, 
Chicago. Ilk; Mrs. T. Bukaus
kas, Methuen, Mass.; T. Vai- 
chun, Eden, Kanada; VV. Powell, 
Pittsburgh, Pa.; J. Savage, 
Bridgeport. Conn.; J. Gatautis, 
Sudbury’, Kanada; J. Kesel, 
East Coulee, Kanada.

Po 75 centus: A. Jankauskas, 
Chicago, Ilk; P. Višniauskas, 
Cleveland, Ohio.

Po 50 centų: C. Tamulionis, 
Fitchburg, Mass.; J. Burinskas, 
Torrington, Conn.; M. Seronas, 
Waterbury, Conn.; J. Grabaus
kas, Tornto, Kanada; A. Songai
la, Harrison N. J.; A. Zigmont, 
Keamy, N. J.; P. Stonesi Gary, 
Ind.; R. Yakavonis, Bristol, 
Conn.; A. Valinčius, Bridgeport, 
Conn.; P. Dombrauskas, Spring
field, Ohio; C. Račas. Pitts
burgh, Pa.; M. Nozpovitch, Phi
la. Pa.; K. Yushko, Dearbom, 
Mich.; C. VVasilas, Watertown, 
Conn.; Mrs. P. Bradauskas, De
troit, Mich.; J. Maris, Chicago, 
Ilk; V. Stosiu*, Detroit, Mich.; 
A. Balsis, Chicago, Ilk; Mrs. 
S. Moses, Waltham. Mass.; W. 
Alukonis, Nashua, N, H.; Chas. 
Savickas, Cherry Valley, Mass.; 
F. Bukis, Toronto, Kanada; S. 
Yuskevicia. Wilkes Bare, Pa.; 
P. Lekavičius, Baltimore, Md.

P. Lingis, Roch Creek, Ohio, 
25 centus.

Visiems aukotojams nušir- 
džiai dėkoja

Administracija

SKAITYTOJŲ BALSAI

Apie knygnešius

Ryšium su Kipro Bielinio at
siminimų knygos “Dienojant” 
pasirodymu ir kitomis progomis 
buvo prisimintas knygnešių ka
raliumi vadinamas Jurgis Bie
linis. Mane tas paskatino kelis 
žodžius parašyti apie Viduklės 
apylinkės knygnešius.

gimtinė — AĮiajtnų kai
mas, Viduklės parapijoj.

Mūsų kame buvo 7 gyvento
jai. Vienas jų buvo Stasvs Ne- 
teckis (mirė 1915 m.). Per jo 
rankas ėjo plati knygų kontro- 
banda. Neteckisi buvo geruose 
santykiuose su su lietuvėj usiu 
rusu uriadniku Kruglovu, todėl 
uriadnikas ne viską ‘matė”.

Mano tėvelis ir du vyresnieji 
broliai buvo knygnešiai ir dirbo 
kartu su Neteckiu. Mūsų na
muose kontrabandininkai na- 
kvodavo, tėvas ir broliai nakčia 
juos* nuveždavo ten, kur buvo 
reikalinga, žinoma, ne už dykų 
— gerai sumokėdavo.

Mus nekartą kratė ieškodami 
knygų. Kardais net bulves su
badė ieškodami knygų, bet nie
ko nerado.

Iš Viduklės už knygų neši
mų į Maskoliją 5 metams buvo 
išvarytas Juozas Sakalauskas, 
Paliepių kaimo gyventojas An
tanas Gečas buvo pagautas kny
gas vežant ir išsiųstas į Mas
koliją 6 m.

Mano brolis knygnešys turė
jo peršauta peti. jis mirė 1931 
m. Westvilfeje, UI. Antrasis bro
lis Juozapas buvo siuvėjas, jis 
taipgi uoliai knygas platino, mi
rė Chicagoje 1930 m.

Chicagoje dar gyvas tebėra 
vaistininkas Justinas Kulis, ki
lęs nuo Panevėžio. Jis 16 metų 
būdamas gaudavęs lietuviškų 
knygų iš Neteckio ir jas nešda
vę* Lietuvos gilumon.

Galėčiau daugiau parašyti a- 
pie savo apylinkės knygnešius.

J. Skiaderis
Clinton, Ind.

Jai tava gnu ar kaimr<

gink iistražyti. Kaina ■» 
UkU.

VISI I KOVĄ SU 
PORNOGRAFIJA

Mes neįsivaizduojame, 
koks didelis biznis vedamas 
paštu nepadoria raštija 
(pomograffija) ir tokiais 
pat paveikslais. Paskuti
niuoju metu didesniųjų paš
tų viršininkai atsišaukimais 
kreipėsi į visus gyventojus. 
Ten sakoma:

“ . . . Amerikos gyvento
jai, jei tik norėtų, galėtų 
beregint panaikinti pusės 
bilijono dolerių per metus 
biznį, siuntinėjant ir plati
nant per paštą visokiausią 
nešvarią literatūrą ir pavei
kslus.

“Mes galime apvalyti viso 
krašto paštą, jei tik pakan
kamai daug piliečių susirū
pins, kokia rimta tai yra 
problema, ir pavartos visą 
savo įtaką. Mes turime tai 
padaryti, jei norime apsau
goti savo namus, sumažinti 
jaunuolių nusikaltimus ir 
nebeleisti toliau nuodyti 
mūsų vaikų mintis”.

Washingtone surinkta 
medžiaga rodo, kad purvi
nos literatūros ir paveikslų 
platintojai nebesitenkina 
suaugusiais, bet vis labiau 
pradeda nuodyti paauglius 
ir vaikus, besąžiningai ir be- 
—gėdiškai siuntinėdami ar 
išnešiodami savo brudą po 
namus.

General, pašto viršininkas 
A. Summerfield dėl tos 
grėsmės pasakė:

“Mano giliu įsitikinimu, 
kurį tenka dažnai pareikšti 
Kongreso komitetui, religi
niams ir švietimo vadovams, 
piliečių grupėms, kad 
rimčiausia moralinė ir so
cialinė problema Jungtinėse 
Valstybėse šiandien yra 
daug milijoninis biznis, 
siuntinėjant per paštą šlykš
tybes”.

Viršininkas yra įsitikinęs, 
kad kongresui ir visuomenei 
gyvai bendradarbiaujant, ši
tas vaikų pūdymas ir krašto 
nuodijimas bus galimas pa
naikinti.

Pašto viršininkų atsišau
kime sakoma, kad porno
grafijos biznis paštu siekia 
pusės biliono dolerių vertės. 
Per paskutiniuosius 12 mėn. 
pašto inspektoriai padarė 
4,000 tyrinėjimų, kurių pa
sėkoje suimta 293 minėtų 
šlykštybių platintojai. Pas
kutinėmis savaitėmis vien 
New Yorke susekta 15 tonų 
tos rūšies raštijos, filmų ir 
kt. Ta medžiaga buvo siun
čiama 100,000 asmenų.

Visi piliečiai, kurių vardu 
atsiųsta tokios nepadorios 
raštijos ar paveikslų, prašo
mi paduoti skundą paštui, 
pasiunčiant jam gautąją 
medžiagą ir voką, kuriame 
ta medžiaga buvo atsiųsta, 
ir pridėjus raštelį, kad pro
testuojama prieš tokius neš- 
varybių platintojus.

“Post Office Department 
tuoj praves tyrinėjimą ir 
perduos teismui. Visur, kur 
tik tokia medžiaga yra aiš
kiai poraografiška, tai vie
tos prokuratūra, su Pašto 
departamentu pradeda bylą. 
Baudos už tokius nusikalti
mus yra kalėjimas ir pini- 
inė bausmė.

BROOKLYN, N. Y.

Apvogė Lietuvių Klubą
Nakties metu plėšikai išl

auže į Lietuvių Piliečių 
Klubą (280 Union Avė.) ir 
3aėmė rastus registeryje 
pinigus ir kelis butelius deg
tinės.

GIRDĖTI
Kitur dar blogiau

Mūsuose mėgstama pade
juoti, kad esame susiskaldę, 
kad be reikalo daug jėgų 
eikvojame savitarpiniams 
ginčams ir tt. Yra čia kiek 
teisybės, galėtų būti geriau, 
bet be pagrindo manoma, 
kad kitur yra geriau.

Štai, žiūrėkite, koks ka
ras vedamas Lenkų Tauti
niame Susivienijime, kuris 
turi apie 370,000 narių ir 
kurio pirmininku yra K. Ro- 
zmarek.

Jo cenzorius teisėjas 
Gunther kaltina pirmininką 
sauvaliavimu, įstatų laužy
mu ir tt., o pirmininkas savo 
priešininką pakrikštijo sa- 
botažniku, grioviku ir tt.

Abu, žinoma, turi savo 
šalininkų. Neseniai Gunther 
Chicagoje buvo sukvietęs 
“nepaprastą seimą”, į kuii 
teatvyko apie 200 atstovų. 
Tokio skaičiaus nėra gana 
teisėtiems nutarimams da
ryti.

Šią vasarą Harforde, 
Conn., šaukiamas Susivieni
jimo seimas, bet nesusita
riama dėl dienos ir vietos: 
vienas skelbia vieną, antras 
antrą dieną ir vietą.

Kuo tas baigsis, pamaty
sime vėliau.
Bajerčius nebuvo gydytojas

Čia daktaru vadintas Ben
druomenės p ir m i n i nkas, 
“žymus veikėjas” Bajer
čius, kuris, sako, išvažiavęs 
į Lietuvą, nebuvo joks dak
taras. Lietuvoje jis buvo 
baigęs medicinos fakultetą, 
bet diplomo neturėjo ir nuo 
1933 m. nesugebėjo valsty
binių egzaminų išlaikyti. 
Latvių kongresas

Gegužės 15-18 dienomis 
buvo Latvių Susivienijimo 
Amerikoje Aštuntasis Kon
gresas. Jis posėdžiavo Lat
vių Namuose 4146 No. Els- 
ton St.
Janutos rengiasi išsikelti

Kazys ir Petronėlė Janu
tos rengiasi apleisti Chicagą 
ir išsikelti i vakarus — Kali
forniją.

Netrukus pasirodys Petro- 
įelės Orintaitės-Janutienės 

knyga — Tafilė iš Kražan
tės.

KONKURSAS 
PRATĘSTAS

Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-gos Cen
tro Valdyba praneša, kad 
konkursas Lietuvos pasiun
tinybės rūmams Brazilijoje 
suprojektuoti pratęstas iki 
š. m. spalio 1 d.

Visais klausimais kreip
tis šiuo adr.; Prof. J. šimo- 
liūnas, 1561 Holmes Avė., 
Racine, Wisc., USA. 

DETROIT, MICH.

Vilniečių suvažiavimas
Gegužės 30-31 dienomis 

Hispanos viešbučio didžio
joj salėj (3570 W. Vernor ir 
25 St. kampas) bus Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavi
mas. Pradžia gegužės 30 d. 
10 vai. ryto.

Darbotvarkėje be valdy
bos, revizijos komisijos ir 
skyrių atstovų pranešimų, 
bus svarstomi Šie klausimai:

“Vilnius Lietuvos gyni
me” leidinio eiga (pranešė

jas J. Cicėnas), Vilniaus 
metraščio leidimas (Prane
šėjai St. Griežė-Jurgelevi- 
čius ir F. Kirša), Vilniaus 
Spaudos Fondo Įstatų svars- 
jtymas (Pranešėjas V. Kul
bokienė), Sąjungos įstatų 
keitimas (Ref. Al. Dundu
lis), Šalpos reikalai (Ref. 
K. Baronas), Šaipos reikalai 
(Ref. K. Baronas), Vilniaus 
Bičiulių Sąjūdžio steigimas 
(Ref. V. Kulbokienė).

Gegužės 31 d. 12 vai. 30 
min. bus iškilminga akade
mija, kurioj Sąjungos pirm. 
A. Juknevičius iš Bostono 
kalbės tema: “Želigovskio 
žygio padariniai”.

Gegužės 30 d. vakare bus 
bendra vakarienė - banke
tas.

Be giynai vilnietiškų 
klausimų, suvažiavimas tu
rės progos susikaupti ir ties 
kitais lietuviams svarbiais 
klausimais, nes VLIKo at
stovė Alena Devenienė pa
dalys atatinkamą praneši
mą.

NEW YORK, N. Y.

Buvo suvažiavę 
Bendruomenės atstovai

| Gegužės 9-10 dienomis 
.buvo JAV Rytinio Pakraš
čio Lietuvių Bendruomenės 
apygardų atstovų ir švieti
mo darbuotojų suvažiavi
mas.
| Iš priimtųjų rezoliucijų 
pažymėtina:

j Lituanistinis švietimas y- 
ra visos lietuvių išeivijos 

i gyvybinis reikalas, o ne vien 
,tik * lietuviškųjų mokyklų 
mokytojų, mokinių ir jų tė
vų, todėl juo privalėtų visa 
išeivija rūpintis.

Suvažiavimas sveikino vi
sus Lietuvos laisvinimo dar
bą dirbančius veiksnius 
ir linkėjo jiems vienybės ir 
susipratimo tame didelės 
reikšmės darbe.

Suvažiavimas dėkoja lie
tuvių spaudai ir radijo va
landėlių vadovams už para
mą bendruomenės darbui, 
akino lietuvių išeiviją visa
da atsiminti lietuvių tautos 
kovas ir aukas dėl spausdin- 

’to lietuviškojo žodžio ir jį 
čia, laisvėje, branginti ir 
remti.

ACUSHNET, MASS.

Mirė A. Geltauskis
Mirė ilgametis Keleivio 

skaitytojas Antanas Geltau
skis, 64 metų amžiaus, gyve
nęs 64 Pembroke Avė.

Velionis čia gyveno 39 
metus, kuri laiką turėjo savo 
•batų dirbtuvę, paskutiniuo
ju metu dirbo A. Freedman 
and Sons batų fabrike. Jis 
buvo nagingas žmogus, ką 
tik buvo pabaigęs statyti 
naują namą, kuriame liepos 
5 d. rengėsi minėti savo ve
dybinio gyvenimo 40 metų 
sukaktį, Bet likimas kitaip 
lėmė.

Jis priklausė Brocktono 
Lietuvių Klubui, turėjo 
daug pažįstamų, bičiulių ir 
draugų, todėl ir jo laidotu
vės buvo nepaprastos.

Liko liūdinti žmona Lou- 
ise, duktė Evelyn Furman 
ir 3 seserys Lietuvoie. Užuo
jauta šeimai, o velioniui ra
miai ilsėtis Amerikos žemė
je. K-m

Mokslui gulo nėra.
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įvesti “graždanką
“Europos Lietuvio” žimo- 'dar”) atskiruose rajonuose- dar

lenkų

** 000. Be dienraščio lenkų 
kalba (“Czervvony Sztan-

Revizionizmo praeitis ir dabartis
ERNST CHRISTIANSEN,

Danų “Sočiai - Demokraten” redaktorius.
“Revizionistai” vaidenasi. kiai non pažymėti, kad jie

tindamas sovietiškąjį moks* 
lą, kad jis nėra kasdieninės 
veiklos rodiklis. Ii tiesų juk 
jis kaip tiktai toks ir buvo. 
Diena ii dienos viskas buvo 
kreipiama ginti sovietinio 
despotizmo veiksmams, įs- 
faaitant terorų Vengrijoje ir 
pastovią ekonominę, politi-mis, komunistai nori atimti1 eina dar septyni laikraštu-V,som%..komun-i?ų parti' J? ?.retikak. ;.at?eta, • ullf. • j 

lotynišką alfabetą ir įkišti lenku “a ba š LeTkl- į0™' Š.l‘° P^oje smar- tikrą, marks.stin, tikėjimą. Iną T kultūrinę prompaud, 
aavaii raidvna kuri nrooita •• •v-i • • r , , kiai apibyrėjo nėt ir maža Istorine prasme tas pavadi* gyvenantiencA?81 Vllnių ir aPylIn.kes kas-'danų komunistu partija, nimas vargu čia tinka. Tai >ijos ribose.

sovietinės Ru*
me šimtmetyje mėgino lietu- dien ateiną apie 5,500 egz. A?.??
viams primesti carų valdžia, lenkiškos periodikos. Kny-Ma° " Chrusciovas nuolat greičiau keiksmažodis, 
bet tas jai nepavyko. Šgyruose esąs tam tikras pa-

Komunistai, nuosekliai reikalavimas lenkiškų kny-

is, ir iš Šitie priespaudos veiks- 
vienu ar kitu būdu grasina tiesų kiekvienas jų apšau- m>i ir užkirto Vakarų F.nrn. 
Titui, jspėdami jį dėl laiky- kiamas revizionistu, kas tik Į pos socialistams kelią pripa- 

i;„ . • • • mosi “revizionistinio” nu- atsisako aklai ginti sovietų'žinti Rusija ir ios satelitusZ 1 laU nSnaY ^nųjų krypimo. vadų veiksmu^šim^-^* ^-
SJ Un“u-S,e-,j£evC,?US’l Avienai religijai rei- mą patvirtina kruopštai
mo darbą, ryžtasi ir šitoj Prūso. Ozestoenes, Krasev- TeUia, o wvietlni, paruošas "Pravdos" strai>

komunizmas šiaip ar taip įsnis, kuriame rašoma: 
yra savo rūšies religija. II-

srity pasekti jos pavyzdžiu, skio, Mickevičiaus.
Tą naują raidyną — litov-l “žycie Warszawy” ba-______ ______

skij alfavit” parengęs Mas- landžio 6 d. vėl patiekė il-lįu, metus jo velniasbuvo 
kvos Poligrafijos bei Tyri- gesni savo korespondento 1343 m> pakeis-
mų Institutas ir atsiuntęs pranešimą iš Vilniaus, ši tas titoizmu; dabar mirtino

ji nuodėmė yra revizioniz-

socialistais. Sovietų Sąjun
gos santvarka gali būti ap
tarta greičiau kaip tam tik
ra valstybinio kapitalizmo

J1S JAU TEN NEBEDALYVAUS

joseph Poskonka, Chicagos darbininkas, su žmona skai

to kvietimą j komunistą susirinkimą, bet jis ten nebe- 

dalyvaus. Poskonka 15 metą buvb FBI informatorium 

apie komunistu veikią ir neseniai liudijo atstovą rū

mu komisijoje apie komunistu įtaką skerdyklą unijoj. 

Plačiau apie lai buvo rašyta praeitame numery.

“Dabarties "revizioms- 
tai”, kurie reikalauja teisės 
kurti savo socializmą, skir-

Lietuvos Mokslų Akademi- kartą ypatingai apie Vii-jį nuodėmė yra revizioniz- rastai kartoja seną buržua- 
jai. Jis tuns būti įvestas iki niaus universitetą. Priminė, ma.. izinį šūkį apie “tautinį ko-
1965 m., žinoma, pačių lie-kad prie universiteto durų “Revizionizmo” žodis pir-! munizmą”. šių dienų revi- 
tuvių savanoriškai , . kaip esanti lenta su Įrašu: Cia-mą kartą buvo pavartotas Sionistui būdinga, kad jis 
..n savanoriškai mokėsi Adomas Mickevičius prješ penkiasdešimt metų, ;nepripažįsta Sovietų Sąjun-

1815 19 metais . Po sukili- kai Darbo judėjime buvo j gai vadovaujamojo vaid- 
mų rusai daug Vilniaus um- plačiai aptariamas peržiū- mens socialistinėje stovyk- 

bioliotekos knygų įėjimas socialistinio moks- loję ir stengiasi sumažinti

ten žmonės
eina j Sibirą ar net į kartu
ves.

O kodėl lietuviams netin- versiteto 
ka dabartinis raidynas? Esą išvežę i Maskvą, Petrapilj, 
mokslininkų tyrimai įrodę, -Kievą, Charkovą. Tos kny- 
kad jis neigiamai veikiąs gos dabar esą grąžinamos, 
nervų sistemą ir regėjimą., Vilniaus universiteto biblio- 
Todėl tarybiniai žinovai-gy- teka jau atgavusi 25,000 to-
dytojai, besirūpindami pa- kių knygų. Senose, li-jo našauti kapitalizmo žlugi-Jdėl sąlygų Sovietų Sąjungo- 
salmti nervinio įssisemimo amžiaus knygose esąs ispau- 
ir skaitytojų regėjimo silp-'sta lotynų kalba: “Biblioth. 
ninimo priežastį, patartą Academ. Vilnensis”. Biblio-

lo, kuris buvo kildinamas iš sovietų komunistų partijos 
ir—a----- z---- .... didij| revoliucini patyri-Markso. Anuo metu revizio
nistai nurodinėjo, kad 
marksistinė teorija, ypač to
ji jos dalis, kuli imasi pra-

pakeisti tą raidyną naujuo- tekos patalpose esą sunku 
ju. ! visas knygas sutalpinti. Len-
Kie£ vvventoiu Lietuvei’ kų mokslinink’4 susidomėji- Riek gyventojų Lietuvoj. mas Vilniaug universiteto

Pagal Sovietų Sąjungos biblioteka esąs didelis. Iš 
šių metų pradžioje vykdyto Lenkijos biblioteka gaunan- 
gyventojų surašymo duome- ti apie 60 periodinių leidi- 
nis, Lietuvoj yra 2,713,000 nių (žinoma ir iš kitų kraš- 
gyventojų, Latvijoje — 2, tų).
094,000, Estijoje — 1,196, į
000. Naikina Kauno kapines
vViM“ie,CT,23%000’i Jau buvo rašyto, kad

Kauno kaPines-ku,iosbu™ 89,009, Šiauliuose 60,000. |prfe Vyta£t0 prospekto po 
.2 metų bus panaikintos. No-n

mą, yra pasirodžiusi klai
dinga. Jie nurodinėjo, kad 
visuomenę reikia keisti pa
laipsniui, reformistinės po
litikos priemonėmis. Tikra

ną .
Sovietų valdovams bet 

koks kritiškas pasisakymas

vienas žmo
gus, turėdamas mažos gru
pės paramų laiko savo ran
kose valdžių ir naudojasi ja 
žiauriai, kartais savo asme
niniams poreikiams. Milo- 
yan Džilas, žinomasis anks
čiau Jugoslavijos komunistų 
vadas, savo studijoje apie 
sovietinę santvarkų yra ši
taip teisingai pasakęs: 
“Šiandien socialdemokratija 
ir komunizmas yra ne tik du 
skirtingi judėjimai, bet ir

je yra lemtingoji erezija; jie 
nepakęs jokios abejonės, 
kad sovietinė praktika nesi
derina su socialistiniu ir 
marksistiniu mokslu.

teisybė, kad įvairiose kon-i Jei Marksas būtų gyvas, 
gresuose, kai tik būdavo iš-!esu tikras, kad jis su pasi
keliamas revizionizmo klau- baisejimu atmestų pretenzi- 
simas, jis vis būdavo atme-įja*, jog Sovietų Sąjungoje 
tarnas, bet praktiškai jis vi- yra socializmas marksistine 
sur padėjo pagrindus sočiai-prasme. Žinoma, maža pras- 
demokratinei politikai. įmes būtų ginčytis, ką Mark- 

Sovietų vadai, smerkdami sas butų galvojęs apie šių
kai kuliuos savo narius, dienų sąlygas, nepaprastai
kaip r e v i z i o n i stus, aiš- skirtingas nuo anų, su kurio

mis jam teko susidurti prieš

ties 150 metų sukaktis. Toj
Lenkai apie Lietuvą ir pintieji iškelti savo artimų-:šventėJ Sovietų Sąjungai at- 
Vilnių jų kapines Į kitą vietą turi ^tovaus minėtas Lietuvos

(E) “Trybuna Ludu” iki šių metų birželio 1 d. pa- kvartetas.
Varšuva) balandžio 3 d. įsi- duoti Kauno miesto vykdo- • - '

SOVIETUOS
GYVENTOJAI

VAŽIUOSIME
MIEGODAMI

Pasakiškų dalykų žada 
mums ateitis, štai du Wes- 
tinghose bendrovės inžinie
riai dr. Yaoham Chu ir P. N. 
Buford paskelbė, kad yra iš
rasti prietaisai, kuriais ap-

Šių metų pradžioje So
vietų Sąjungoje buvo gyven
tojų surašymas. Dabar jau 
pradėta skelbti to surašymo 
kai kurie duomenys.

Visoj Sovietų Sąjungoj
du skirtingi pasauliai**. 'gyvena 208,826,000 gyven- rūpintu automobiliu gali, 

Tokia iš tikro yra padėtis, . Respublikomis tas taip sakyti, ir miegodamas
nors socialistai ir komunis- skĮiž,us ?sk,u^0“?s2m „ Vazmot-L ,Ir, kaį .n.e,.'a 
tai gavo pradžią iš marksis-i, J1'?vaJ™e>-laboratorijoje
tiniu teoriiu Socialdemo- luinoj — 41,893,000, ka- jau išmėgintas reikalas,, o kraUn&Sjos^oiat X rachastane - 9,301,000, po 5 metų bus ir praktikoje 
tė savo ideologinius pagrin- Uzbekistane - «.H3,000, naudojamas
dus, kaip jau buvo pabrėžti- ’Vd?J°Je - ^,000,000, Gru- Automobili vairuos rada- 
nai suminėta ir 1951 m. So- SI1°J ~ 4,049,000, Azerbai- ras jis seks kelyje is foliaus 
cialistų Internacionalo de- ^zane ~ 3,700,000, Molda- ar kūnų kitų dažų nupieštą 
klaracijoje. Socialistinis ju-!^0^ ~ 2>S80,000, Lietuvo- juostą ir pagal joje sužymė- 
dėjimas ir toliau tebevertina '->e ~ 2,713,000, Latvijoje — i tus ženklus duos nurodymus 
Markso istorini vaidmeni *,°94>000, Kirgizijoje — 2. specialiam prietaisui derinti 
bet marksistinės teorijoj Tadžikistane — 1, Igreitį ir kryptį. Radaras ro-
kaip ir viskas yra skirtos t82’000’ Armėnijoje — 1, 'dys kelio stovį 1 mylią pir
tobulėti, revizionizmui, jei
gu norite. Taigi ankstyvo

100 metų. Po teisybei sovie
tiniams vadams visiškai ne
rūpi marksistiniai dėsniai, ir 
jie visada išsiaiškina juos 
taip, kaip jiems atitinkamu

nieji ginčai dėl revizioniz- , 
mo — kurie niekados nebu- MasKvoje gyvena o,032, 
vo išsigimę j raganų gaudy- *°° gyventojų, Leningrade

Z68,000, Turkmenistane —myn dieną ir nakt|, saulei 
5,520,000, Estijoje — 1,196, šviečiant ir didžiausiai aud

rai siaučiant, ir automatiš
kai kontroliuos vairavimą.

metu reikia. Švedų socialis-
dėjo ilgą savo koresponden- majam komitetui prašymą. •». , . Ture Nermann yra iro-
to reportažą antrašte “Prie Komitetas perkelsiąs savo Maskvoje buvusiose len- r.iškai taikliai pasakęs: 
Nemuno ir Vilijos”. Važiuo- lėšomis. iFC°s*as atletlkos varžybose ; “Rusijoje socializmas yra

Lietuvi* vi*u* nugalėjo

Okupantams ir jų pakali-!0’0?? m^trų nuotoli pirmasis į tai, kuo prieš penkiasdešimt 
nas, įlipę keleiviai kalbėję- kams šitos kapinės buvo la- i nubė£° Lietuvos bėgikas Jo-metų tikėjo Leninas, ką 
si dar rusų ir gudų kalbo- bai nemaloni rakštis, nes čia na? P^f I4 min. 38.6 prieš 100 metų galvojo

jant ruožu Balstogė-Gardi-

Lietuvossek* ^am Įteiktas Sovietų Marksas, ir kaip išaiškinomis. Bet kai tik buvo perva-palaidota daug c . - . <---- -—z - —r------
žiuota Lietuvos siena, nau- tautinio atgimimo veteranų, .^Jungos čempiono aukso Stalinas, atsižvelgdamas so
jai įlipę keleiviai, ypač jau-savanorių karių ir tt.; čiaįm™h^ . , vietinės Rusijos naudos, ir
nimas, kalbėjęsi kalba, ku-Vėlinių dieną kasmet su-L J*eral. P^r°ąe tose var-j tai gali būti diena iš dienos 
rią korespondentas sakosi plaukdavo minios žmonių, ,ir klJ? Lietuvos spor- įkeldama. Tai yra vadina-

Toks įrengimas vienam 
automobiliui kaštuos apie 
$250, jis svers 40 svarų ir. 
bus įdėtas visai nežymioj 
vietoj.

“KOŠER” IR NACIS

— 3,200,000, Kijeve — 1, 
503,000.

PRIEŠ KOMUNISTŲ 

KERMOŠIŲ

nų — paprastų paprasčiau- 
•iai sudarė pagrindų imti 
galvoti ir prieiti išvadų, kad 
marksistinės idėjos nėra 
šventenybė, kad tuos daly
kus, kurie tinka, reikia pasi
laikyti, o kitų, kurie dėl 
technikinės ir kitokio* pa
žangos yra jau pasenę, rei
kia atsisakyti.

Daug kas dar tebėra tin
kama, pavyzdžiui, istorinis 
aptarimas gamybinių jėgų 
vaidmens visuomenėje, ku
ris, aplamai imant,tebega
lioja ir šiandien. Kita ver
tus, pasirodė esanti perdėm 
klaidinga mintis dėl darbi
ninkų klasės tolydžio nusi- 
gyvenimo. Darbininkiškasis 
judėjimas savo veikla ir |- 
taka yra įrodęs, kad tai 
klaidinga, nors tai dar ne
reiškia, kad ekonominė dar
bininko padėtis dabar būtų

Komunistai šią vasarą 
[vienoje rengia jaunimo fes- ivalį. Jie nesako, kad tai 
jus jų kermošius ir festivalį

Olandjos komunistų par
ijo? kongresas nutarė pri-

.... . _ A mti nariais ir buvusius hit-/adma jaunimo švente. Bet',eninkus bei vokiečių oku. 
~ yra priemonė dūmeibendradarbius.’as
ams vilioti, o visi kiti pui

kiai žino, kokia šventė ren
giama.

Vokiečių prafesinių są
jungų (unijų) jaunimo ko- 
nitetas pareiškė, kad jis į
ą komunistų kermošių Aus- K. Žukas, ŽVILGSNIS I 
rijos sostinėj nesiųs ne tik PRAEITI, žmogaus ir kario 
itstovų, bei ir stebėtojų. atsiminimai, medžiaga isto- 

Komitetas pažymi, kad ikams, 476 psl., išleido 
5‘s nenori jokio bendradar- Tena, kaina $5.00. 
davimo su veidmainiais,
iurie iš vienos pusės kalba

Tuo nėra ko stebėtis, nes 
uk ir Vokietijoje Hitleriui 
sigalėti padėjo komunistai.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
tininkai. Vilnietė Irena

gimimų ta^sv^tė antroji nubėgo 5001-stalinizmo mokslas, ir gin-
jau nesupratęs (vadinasi papuošdavo gėlėmis ir žva-iUIllimai’ v,,Iueie A- masis marksizmo-leninizmo
lietuviškai). Stočių užrašai kūtėmis tik savo 
esą dviem kalbom: lietuvis- kapus, bet ir tų, kurie kovo 
kai ii’ rusiškai. Vilniuje pre- jo už Lietuvos laisvę.

metrų nuotolį per 1 min. įčai dėl to gali būti nepabai- 
27.6 sek. Jei imti komandas, giami”.

........*..... Vienas iš tų atkakliųjų
neseniai 

kai kurie
tos krautuvės, jų tarpe daug laikus, todėl pilna duobių,v. .joius. MaiKso išsireiškimai buvo 
komiso krautuvių. Prekių daug nuverstų, sudaužytų ar Keli grjžo iš ' nere^šmingi ir susieti tik
esą nemažai. Žinoma, pridu- aplaužytų paminklų ir tt.
ria korespondentas, jei pa- į Greta vokiečių kapinės iš-
geidautum taip sau moto-Įnįekintos taip, kaip naciai 
ciklą nusipirkti, vargu ar nįekino žydų kapines: visi 
pavyktų. Kai dėl valgių, tai paminklai nugriauti ir pa- 
korespondentas primena šalinti, kapai sulyginti su 
prieškarinius “gerus laikus”, žeme ir visas plotas pavers- 
kai vyriausybė verste vers- tas parku.
davo valgyti žąsieną. Da- i
bar, žinoma, jau kiti i^i* Lietuvos kvartetas vyks 
kai ... į Budapeštą

“Žycia Warszawy” korės-!
pondentas aprašo, kaip jis' Tą Lietuvos styginį kvar- 
vvkęs į Vilnių “lenkų ieško-tetą sudaro E. Paulauskas, 
ti” ir su šių dienų Vilnium K. Kalinauskaitė, J. Fle- 
susipažinti. Aušros vartams j džinskas ir M. Senderovas. 
praeiviai, kaip ir seniau, iš-j Jis Sovietijos ir jos okupuo- 
reiškią pagarbą, nusiimą tų valstybių l)ci tautų kvar 
kepures. Vilniaus telefonų tetų varžybose pirmąją vie- 
knygoje radęs daug lenkis- tą pasidalino pusiau su Mas-
kų pavardžių, bet gatvėse 
lenkiškai kalbančių paste-

kvos konservatorijos aspi
rančių kvartetu. Manoma,

bėjęs mažai. Esą girdimos kad jam turėjo tekti pirmoji
daugiausia rusų ir lietuvių 
kalbos. Be to, lenkai ne mie
lai savo lenkišką kilmę ro
do. Korespondento duome
nimis, lenkų Vilniuje ture

vieta, bet būtų buvę nei šis 
nei tas, kad nerusų kvarte
tas būtų nugalėtojas, todėl 
tą garbę teko pasidalinti. 

Rugsėjo mėnesi Vengrijos

Pietų Amerikos |?u jo W«ntuoju laiku ū- dėl
’ 'to priklauso nuo pažangosBalandžio vidury grižo iš'dėsnių”. Gaila, kad jis ne-

Argentinos sostinės Buenos‘davė pavyzdžių — galimas 
Aires rokiškėnas Petras • dalykas, kad iš baimės būti 
Greimus, iš Lietuvos išvy kęs apšauktas revizionistu.
1936 m., ir kamajiškis Jonas | Danų buvusių komunistų 
Diržys su 10 metų sūnum. įvadas Aksel Larsen vienoje 

Iš Brazilijos grįžo dusetiš-, pastarų jų kalbų yra davęs 
kis Alfonsas Braga, iš Lie- šitokį aiškų parodymą:

“Alaiksistinės teorijos 
pritaikymas ilgas jau laikas 
neina koja į koją su visuo-

tuvos išvykęs prieš 30 metų.
Mirė Bernotas

Balandžio 17 d. dėl sužei
dimo autokatastrofoj mirė 
kinostudijos režisorius ir 
aktorius Napoleonas Berno
tas, 44 metų amž. Jis buvo 
baigęs Klaipėdos pedagogi
nį institutą, kurį laiką dirbo 
Vilniaus “Vaidilos”, Šiaulių 
ir Klaipėdos teatre, vėliau

menes augimu. Tarptauti
niame komunistiniame ju
dėjime vaigu yra ką dėl to 
kaltinti. Pats aš prisiimu 
sau dalį kaltės . . . Laikant 
Staliną vieninteliu autorite
tingu marksistinės minties 
aiškintoju, pati ta mintis iš
virto Į rinkinį nelanksčių 

perėjo į lietuviškų filmų kū- dogmų ir aksiomų, užuot bu
vusi tuo, kuo ji turėtų būti: 
kasdieninės veiklos patarė-

rybą.
Mirė T. Chodakauska*

Lietuvoje mirė buvęs Pa
jų7

Aksel I^arsen buvo teisin-

įpie tariamai laisvus jauni- 
jau tokia, kokia galėtų ar no susitikimus, o iš antros, 
turėtų būti. Nepaisant didė-1 lavyzdžiui, Rytų Vokietijos 
jančio klasių maišymosi, jaunimui neduoda leidimų 
klasių kova tebevyksta, bet atvažiuoti i Vakarų Vokie- 
jau kitokiomis formomis.
Kaip Marksas yra pažymė
jęs, gamybiniams santy
kiams tobulėjant, darbinin
kų klasė yra laimėjusi sau 
reikšmingą padėtį.

Pats tikriausias reikalas, 
kuris mums vis iškelia nau
jų problemų, yra technikinė 
pažanga. Vietoj garinės ma
šinos, kaip Markso laikais 
buvo, dabar turime jau skys
tuoju kuru ir elektra varo
mąsias mašinas — šalia 
daugybės dar kitokių išra
dimų, — ir visa tai apspren
džia gamybos būdus ir mūsų 
šiandieninį kasdieninį gy
venimą. O dabar esame ant 
slenksčio į atominį amžių 
su dar nepramatomomis 
naujomis

iją-
KAS DAR NETURI 

KALENDORIAUS?
Kas dar neturit Keleivio 

domaus kalendoriaus, pasi- 

kubinkite jį užsisakyti, ne* 

au visai mažai beliko.

Kaina tik 50 centų. Užsa
kymus su pinigai* siųskite: 

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

VINCAS MIšEIKA

2ymus socialdemokratų vei
kėjas Rygoje dar gerokai 
prieš 1P05 metus. 1900 m. at
vykęs į Ameriką, apsigyvenęs 
Waterbury, o nuo 1902 m. Či
kagoje. čia įsteigęs “Aušros” 
draugiją, vedęs .jos knygyną, 
mokęs jos mokykloje, žodžiu, 
dirbęs didelį švietimo darbą. 
Daugiau apie iį rašoma K. 
Bielinio knygoje “Dienojant", 
kurią už $6.00 galite gauti 
Keleivio administracijoje.

ąjungii organizacijas pade- 
la kurti visuomenę ir socia- 
inius santykius.

Iš tikro nenatūralu galvo- 
i, kad , socialistinis judėji- 
nas ir jo idėjos turėtų išlik- 

perspektyvomis. ti nepaliesti tų milžiniškų
Pagrindinis gyvybinis veiks
nys yra buvimas stipraus 
darbininkų sąjūdžio, kuris

pasikeitimų, kurie yra bū-
lingi moderniajam pašau- 1 * *

zitoj iaus Josef Haidn mir- D^s J- Tubelienės brolis, roki arija. Bet ji» klydo^ kai- per pelitines ir profesinių I Iš “Darbininkų Balso**.
tų būti dar apie 20-30,000, sostinėj bus minima kompo- 
o visoje Lietuvoje apie 300, i

nevežio burmistras Tadas gas, pridėjęs dar, kad išva- 
Chodakauskas, S. Smetonie-doje susidarė sektos ir biu-
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rė ikalu labai rūpinasi. 
Neseniai ten sukėlė triuk

šmą Lido vardu įsteigtas re
storanas ir City Hotel vardu 
atidarytas viešbutis. Tie 
vardai svetimi islandiečių 
kalbai, todėl į parlamentą 

tokių lengvatų, fabrikantai buvo įneštas įstatymo suma- 
bematant pakeldavo plieno,nymas, kad viešų įstaigų 
kainą ir tuo būdu lengvai iš- [vardus kontroliuotų jas re- 
lygindavo savo “nuosto-gįstruojanti Įstaiga. Prieš 
liūs”. Dabartinė būklė pa-!tą tebalsavo tik vienas at- 
saulinėj plieno rinkoje stovas. Dabar registracijos 
neleidžia magnatams pavar-ijstaiga gali pasipriešinti bet 
toti tolų atsigriebimo būdą. kurios viešos įstaigos pava- 

Amerikos plienas jau da- dinimuf Tos rūšies skun- 
bar yra brangesnis, kaip pa- dams spręsti yra sudarytas 
gaminamas Europoje, Ka- i 5 asmenų komitetas, kurio 

bartinę sutarti, kuri buvo j nadoje ir kitur. Kai kainų žodis yra galutinis, 
pasirašyta 1956 m. Vadina-[skirtumas padidėtų, padidė-i žmonių vardus kraipyti 
si, siūlo dar vienerius metus
dirbti tomis pačiomis sąly
gomis kaip dabar. Plieno 
magnatai savo siūlymą re
mia ‘‘patriotiškais” sumeti
mais. Plieno pramonės dar
bininkai, girdi, gauną ir da
bar aukščiausią atlyginimą,

Didelių pasikeitimų išvakarėse
V. RIMANTAS

Šiais metais Amerikos didesnių atlyginimų bei ki- 
plieno pramonės darbinin
kai turi sudaryti naują dar
bo sutartj su dardaviais. Tas 
turi būti padaryta iki birže
lio mėnesio galo. Derybos 
jau prasidėjo, jos yra kietos 
ii* dar neaišku, kaip jos pasi
baigs.

i Plieno magnatų atstovai 
pasiūlė darbininkams pra
tęsti vieneriams metams da

tų plieno Įvežimas Ameri- ten jau uždrausta 1925 metų 
kon iš užsienio, sumažėtų a-[įstatymu. Tėvai negali duoti 
merikoniško plieno pareika- savo vaikams tokio vardo,
lavimas. Būtų bendra bėda. 

Fabrikantams yra išeitis
koki jie nori. Kunigas gali 
pasipriešinti, jei jis skamba

tu Įvedama vadinamoji au- 
kaip bet kurioje kitoj pra- tomatizacija. Ji iš karto ir* • A ll • • __* . • . _    X? - -   1*monės srityje. Atlyginimų 
darbininkams pakeli mas

ir iš tos padėties. I plieno [ne islandiškai. Kunigo 
pramonę vis platesniu mas- sprendimą galima skųsti Iš

žymiai sumažina plieno pa-

landijos universiteto meno 
fakultetui.

Iki praeito rudens nebuvo
ruošimo išlaidas jau dėl to, nė vieno tėvo skundo. Pir-

verstų fabrikantus kiek kel-kad sumažina darbininkų masis skundas buvo vokie
ti ii* plieno kainą, o tas tuo
jau paskatintų kainų kėli-

skaičių ir jiems mokamas čio Lorenz, kuris priimda- 
algas. Jau ir dabar automa- mas pilietybę turėjo savo

Baisūs skaidai

—Nu vot, Maiki, aš jauv*čia.
—Ir aš čia.
—Nu, tai koman, pasakyk 

man daugiau.
—Taip, pereitą syki aš 

užsiminiau tėvui apie Darvi
ną ir žadėjau šiandien dau
giau apie jj papasakot

—Nu, tai ir pradėk, tik 
nemeluok.

—Visų pirma tėvas gal 
norėtum žinoti, kas tas Dar
vinas buvo, kada jis gyveno, 
ir kodėl taip daug apie ji 
kalbama ir rašoma.

—Nieko neiškadys, Mai
ki, jeigu paaiškinsi. Tik pa
sakyk trumpai, ba ilgų kal
bų aš nemyliu.

—Gerai, tėve, i smulkme
nas nesileisim. Darvinas gi
mė Anglijoj pereito šimtme
čio pradžioje.

—O kada poterių išmo
ko?

—Tai nesvarbi smulkme
na, tėve.

—O kas svarbiau už pote
rius?

—Svarbu yra tas, tėve, 
kad 1831 metais Anglijos 
laivas “Beagle” buvo pa
siųstas Atlanto ir Pacifiko 
vandenynus ištirti, o Darvi
nas tarnavo tame laive gam
tos stebėtoju. Tas laivas iš
buvo kelionėj 5 metus ir 
Darvinas surinko labai daug 
medžiagos, kurią paskui il
gai tyrinėjo. Pabaigęs ši 
mokslini darbą, jis parašė 
knygą “The Origin of Spe- 
cies,” kur jis aiškina, kaip 
atsiranda visokios gyvūnų 
veislės.

—Bet tas juk yra pasaky
ta ir Biblijoj.

—Ne, tėve, Biblija to ne
aiškina. Ji stačiai pasako, 
kad visus gyvūnus sutvėrė 
Dievas per 6 dienas.

—Ar to neužtenka?
—Ne, tėve, Darvinas pa

rodė, kad gyvūnų rūšys 
keičiasi per milionus metų. 
Ir jis išaiškino, kodėl jos 
keičiasi.

—Na, o kodėl gi?
—Gyvūnų pasaulyje eina 

nuolatinė kova už būvi, 
Darvinas sako, ir toj kovoj 
išlieka tiktai tie, kurie ge
riau prisitaiko prie sąlygų. 
Kurie prisitaikyt nepajėgia, 
tie išnyksta. Šitas procesas 
evoliucijos teorijoj vadinasi 
gamtos atranka. Reiškia, 
pati gamta atranka tobu
liausius. Gamta atranka ne 
tiktai gyvūnus, bet ir aug
menis. Jeigu tėvas nuvyk-

mą ir kitoms prekėms. Vėl tizacija labai padidino fa- vardą pakeisti taip, kad 
i 1.4. =_ 4 — brikantų pelnus. Tačiau au-įjis skambėtų islandiškai —

tomatizacija išmeta iš fabri- įLaras. Kai gimė jo pirmasis 
kų gatvėn tūkstančius dar- vaikas, jis jam norėjo duoti 
bininkų ir tai visam laikui. ĮLorenz vardą,'bet kunigas 
Kas bus su tuo reiškiniu, ku- nesutiko, nes jis skamba ne 
ris pradeda skaudžiai liesti islandiškai. Tėvas kunigą 
darbininkus ir kitose pra- apskundė universiteto meno

prasidėtų lenktynės tarp 
kainų ir atlyginimų ir būtų 

tum pažiūrėti Amerikos dy.‘paraucadaba, prasidėjusi 
kūmų, kur nėra vandens, tai Amerikos ūkyje
pamatytum, kad augalai te- Pu®jąusvyra-Sai jau ne tokie, klip apie! .Pl‘eno pramones darbi-
Bostoną ar Chicagą. n.lnk,i un'>°s tV-ad?vy^ at‘

_ n Vnt-ip? simojusi atmetė darbdavių
T. ’ ... .. . . pasiūlymą. Esą fabrikantai-Jie neauga dideli ir jų verkia krokodilo ašaromis,

Jie rodo, kad pernai mū
sų krašte dėl nelaimingų at
sitikimų keliuose žuvo 36, 
700 asmenų ir 2,825,000 bu
vo sužeistų.

įsidėmėkime, kad nuo au
tomobilio atsiradimo keliuo
se užmušta ar sužeista dau
giau kaip 60 milionų asme
nų.

Tai baisūs skaičiai ypač 
dėl to, kad žymi dauguma 
tų nelaimių galėjo būti iš
vengta, kad tai Įvyko dėl 
mūsų pačių ar kitų neatsar
gumo, neturėjimo atsako
mybės jausmo.

Susisiekimą tvarkančios 
jstaigcs ir draudimo ben
drovės yra ištyrusios, kad 
daugiausia nelaimių buvo 
dėl pergraito važiavimo. 
Skaičiuojama, kad dėl tos 
priežasties pernai keliuose 
užmušta ir sužeista apie 
milioną asmenų, kitaip sa
kant tos lūšies nelaimių bu
vo daugiau ne 40% visų tra- 
fiko nelaimingų atsitikimų.

Koks reikalas tiems vai
ruotojams buvo taip skubė
ti? Kam jiems reikėjo taip 
greitai galo ieškoti ne tik 
sau, bet ir kitiems? Aišku, 
tokio reikalo nebuvo. Žuvo 
patys ir kitus nužudė arba 
sužalojo be jokio reikalo.

Nemanykite, kad daugiau 
nelaimių atsitinka esant 
blogam oi*ui ir keliui. Statis-

mingas atsitikimas, turėjo 
ne mažiau kaip vienerių me
tų patyrimą. Vadinasi, jie 
mokėjo važiuoti, bet buvo 
nepakankamai atsargūs.

Neatsargūs yra ir pėstieji. 
Jų 7,700 užmušta ir 245,800 
sužeista gatvių ir kelių san- 
kryžuose, net tokiose, kur y- 
ra signalai.

Čia jdomu, kad trafiko 
saugumo požiūriu šiuo metu 
10 saugiausių valstijų yra 
šios: Rhode lsland, Massa
chusetts, Michigan, Conec- 
ticut, New York, New Jer
sey, Pennsylvania, Dela- 
ware, Illinois, Ohio.

Neskubėkime patys pulti 
giltinei 1 glėbį! Venkime 
jos! Juk tegyvename vieną 
gyvenimą. Visi kovokime su 
trafiko nelaimėmis!

J-s

{DOMC’S KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

monės srityse? fakultetui, kuris skundą at-
Amerikoje tas reikalas metė.

lanai vra «tori vaškota žie ------ - -------------- ------ Pirm?> eilėJe darbi-j čia galima priminti, kad tika rodo, kad 76% mirtimi
įapai yia ..tūli, va-Auia zie kai gakosi susirūpinę tautossmnkų unijų vadovybėms. Islandijoj daugumas gyven- 
ve apdengti, kad neisdziutų. ūkjQ ^ikaiaig. jiems rūpįs [Automatizacija yra naujas, tojų teturi tik vieną vardą _
lik tokie gali. tenai augti. gavag reikalas įr jie ne-!bet visuotinis pramonės rei- arba vadinami savo ir tėvo 
Jeigu pasodintum tenai lie- • - - - - - - - - -
pą, beržą a;
jis niekad i^eprigytų

L.^. 4 , L.

pasibaigusių nelaimingų at
sitikimų įvyko sausam keliui

dintum tenai lie- norj pasidalinti su darbinin- [škinys. Ji visur mašinomis ir vardais, tik užsienin vyks-i Pernai ketvirtadalis nelai- 
neprigytu Gamta kais savo pelno. d?limi’ kai aParatais Pakeičia darbe tant žymima ir pavardė, kad mįngų atsitikimų įvyko tik

to pelno pernai tiek buvę, 
posūumv tin. vun-ius, j fabrikantų vadovy-

kune geriausia tuntą sau- sudarę daug4 „įpe^ 
sam k imatui. Bet jeigu kli- kaip - nuslėpti nuo valdžios 
matas tenai pasikeistų, pasi- jr nemokėti prideramų mo- 
keistų ir augalai. i "

VCIldl
žmogų

—Kodėl Sovietu Sąjungoje 
žmonės taip bijo Vidaus reikalų 
ministerijos ?

—Todėl, kad ji visur įlenda.

—Kas yra socialistinis realiz
mas!?

—Dailininko s u ge b ė j imas 
nupiešti Chruščiovo portretą 
taip, kad jis būtų vienu kartu 
panašus į Marksą, Leniną, Na
poleoną ir Romain Rolaną.

—Rašytojo sugebėjimas savo 
veikale pavaizduoti visus komu
nistų valdžios duotus pažadus, 
bet gyvenime neįvykdytus.*

—Kodėl Sovietijoje tiek daug 
nusižudo?

—Dėl to, kad tai yra vienin
telė priemonė savo paties kri- 

• tikos išvengti, kitaip tarus, pati 
save spiaudyti.

nekiltų painiavos. dėl to, kad automobiliai bu
vo netvarkoje. Ar automo- 

pažanga, ta antroji techni- JUODBĖRĖLIUI SUDIEV! bilių savininkai negalėjo
Kad ta didžiule technikos:

kos revoliucija nevirstų 
skaudžia daębininkams ne-

Įtuos trūkumus pašalinti?

Ar Tamsta kitaip Į tuos, klau
simus atsakytum?

NEJUOKAUK
Žirgas — Lietuvos ūki-,Aišku, galėjo, bet nepasiiū- 

laime, turės būti iš naujo ninko pasididžiavimas, ne-!pino ... ir nuvažiavo pas 
pertvarkytos darbo sąlygos, geniai ir Amerikoje didelį i Abraomą arba kitus ten nu- 
Ir pagrindinis darbo sąlygų vaidmenį vaidinęs, šiandien [varė (tokių buvo 3,890), ar 
pakeitimas turės paliesti nustojo savo reikšmės. Mies-!geriausiu atveju didesne ar 
darbo laiką. Turės būti aiba tuose juo besinaudoją viso-;mažesne žaizda išsisuko (jų 
sutrumpintas darbo valan- kių senų daiktų supirkinėto- buvo 608,400).
dų skaičius darbo dienoje, jai, kartais iškilmingomis j Neatsargiausi vairuotojai 
arba sumažintas dai bo die-progomis pamatome raitų yra jaunesnio amžiaus. Sta- 
nų skaičius savaitėje. Tas policininkų. tistika rodo, kad beveik
reikalas jau buvo iškilęs Retai jų bematyti ir ūki-trečdalis mirtinų nelaimių 
pernai automobilių pramo- ninku kiemuose ar tvartuo- tenka tiems vairuotojams, 

Kol vyksta deiybos, fa-, nės darbininkų derybose suse. kurie buvo jaunesni kaip
brikantai “dėl viso ko” da-!savo darbdaviais. Dabar jis žemės ūkio departamen- 25 m.

bus paliestas ir plieno dar- tas apie arklius yra surinkęs! Nedaug nelaimių teįvyks- 
bininkų derybose su savo Įdomių žinių. Pasirodo, kad ta dėl nemokėjimo važiuoti.

kesčių.
Suprantama, kiek kraštui 

svarbu, kad jo ūkyje būtų 
išvengta didesnių sukrėti
mų, todėl dėl to, o gal ir fa
brikantų paprašytas į ginčą 
jau įsiterpė ir prezidentas. 
Eisenhovveris jau kreipėsi 
raštu į abudu derybų daly
vius ir ragino susitarti ge
ruoju.

—Maiki, aš klausau ką tu 
kalbi, ale nenoriu tikėti, kad 
taip būtų, kaip tu šneki. Tu 
sakai, kad viskas keičiasi; 
oet aš jau ilgai ant svieto 

įgyvenu, o nematau, kad čia 
kas keistųsi.

—O ar tėvas nepasikei- 
!tei?

—Nausa!
—Oi, tėve, pasikeitei. Juk 

buvo laikas, kad visom .ke
turiom ropojai ir kimšai sau r0 pasiruošimą. Fabrikai 
į burną, kas pasitaikė. Ne- dirba visu gara ir daro “at-

nuošė. Jie turės paliesti visą pustrečio miliono.
Pagal tuos pačius GAL JIS, GAL KITAS?

Amerikos prezidentas VV’ood-
• row Wilson aplankė savo 
'sfcną kurčią tetą, gyvenančią 
I Virginijoj, kurią seniai bebuvo 
lankęs. Teta, žinoma, labai ap
sidžiaugė tokiu svečiu. Ji neži- 

[nojo, kuo jos sūnėnas verčiasi, 
todėl paklausė:

—Ką dabar dirbi.Tofni? 
Wilson jai į ausį šaukė:

Į —Tetulė, aš esu Amerikos 
: prezidentas.
Į Senutė neišgirdo ir tas turėjo 
būti jai keliai kartus pakartota. 
.Pagaliaus ji išgirdo, bet nepati
kėjo, nes sūnėnui atsakė: •

—Nejuokauk ir manęs neap
gaudinėk.

MAUDYMOSI KOSTIUMAS 
IR KARALIUS

—Ale visgi aš monke ne
buvau.

ti, kad jų užtektų aprūpinti 
rinkai, jei kiltų streikas. At- gyvenimą 

—O ką gali žinot, tėve, [sargas raošia ir stambiausie-: 
kuo praeity esi buvęs? Juk į ji plieno ėmėjai — automo- 
suvalgei jau ne vieną šolde- bilių pramonė ir statyba.
rį. Jeigu juos sudėtum kra 
von, gal būtų jau ne viena 
degloji.

—Maiki, dabar aš šolde- 
rių jau nevalgau. Kilbasom 
gyvenu.

—O ką gali žinoti, kokį 
žvėriuką bučeris gali į deš
rą suvalyt?

Dac inaf, Maiki, duo-

Plieno darbininkų unijos 
vadovybė visa tai mato ir 
galvoja. Ji supranta, kad fa
brikantai bus tyčia užsispy
rę nenusileisti, kad išprovo
kuotų streiką dabar, nes jį 
darbininkai, atrodo, pralai
mėtų. o tuomet ir derybos 
su jais būtų kitokios. Ant 
tos meškerės darbininkai ši

šalti- Į
mus, 1940 m. kas ketvirtas 
ūkininkas turėjo vieną trak-

_____  torių ir kiekvienas ūkinin-
Šiaurės Atlanto vandenv- kas po 2 arkliu ar mulu.

PRIEŠ SVETIMUS 
VARDUS

kim kilbasom pakajų. Ver-Įkaitą, atrodo, neužsikabins
čiau pasakyk man, ar teisy
bė, kad seniau svietas atro
dė kitaip, negu šiandien. 

Teisybė, tėve. Kitaip

ir nesusitarus toliau bus dir
bama be sutarties, dirbama 
tokiomis kaip iki šiol sąly
gomis. Vadinasi, nė karas,

atrodė žmogus, kitokie buvo [nė taika iki darbininkams 
gyvuliai, net žemės veidas patogesnio laiko..

no šiaurėje, tarp Grenlandi-Visai kitoks vaizdas 1956 
jos ir Norvegijos, yra Ken- metais. Tada jau kiekvienas 
tucky valstijos dydžio sala, ūkininkas turėjo vieną trak- 
kurioj tegyvena vos apie torių ir mažiau kaip arklį ar 
170,000 gyventojų. Tai Is- mulą.
landija. šiandien jei arklys laiko-

Ji žiloj senovėj buvo ne- mas, tai dažniausia jojimui, 
priklausoma valstybė, ir de- pramogai, o kaip darbo jėga 
mokratiškai valdėsi. 1930 jis išeina iš apyvartos, nes 
metais Islandija minėjo sa- mašina ir stipresnė, ir giei- 
vo parlamento 1,000 ’ metu tesnė, ir jos darbo vaisiai
sukaktį. " daug didesni.

Dešimtajame amžiuje ji ----------------------------
susijungė su Norvegija, ke- VEIDMAINIŲ ELGSENA
turioliktajame amžiuje pa- ---------
teko Danijos valdžion. Kai Visi gerai žinome, kad

buvo kitoks.
—O kaip jis galėjo būt 

kitoks?
—Jeigu tėvą kas nukeltų 

į Europą kokį milioną metų 
atgal, tai pamatytum nepap- gal, bet daug anksčiau; aiš-
rastą vaizdą. Kur šiandien 
stovi Berlynas, PaiTŽius,

Anglijos karalius Jurgis V 
1939 m. lankėsi Amerikoje. Pa
sitaikė labai karšta diena. Pre
zidentas Franklin Roosevelt pa
siūlė karaliui išsimaudyti kita
me Hyde parko gale esančiame 
ežere.

Jie apsivilko maudymosi kos
tiumus. sėdo į atvirą automobi
lį. kurį vairavo pats prezidentas. 
Jie turėjo važiuoti didžiąja alė
ja. kurioj buvo išrikiuota ka
riuomenė paradinėj uniformoj, 
bet prezidentas tą pamirko.

Kariai, pamatę prezidentą ir 
karalių, sustojo kaip i žemę i- 
kasti. Staiga karalius alėjos ga
le pamatė fotografų būrį ir sku
biai kreipėsi į prezidentą:

—Pone prezidente, aš manau, 
kad reikėtų sustoti ir grįžti.

—Kodėl?
—Ten stovi fotografai. Aš 

nemanau, kad mano paval džiai 
Anglijoj suprastų, kaip karal'us 
gali priimti paradą
maudymosi kostiumą.

Viršuje Morris Hess suim
tas Trenton. N. J., kartu su 
kitais driem vyrais. Jie įta
riami pavogę iš Mary Roeb- 
ling (apačioje) brangeny
bių ir kailių vieno miliono 
dolerių vertės.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

f»3(! Rroadway.
Uustou 27. Mass.

ši kaitą nėra lengva irĮigią m. Norvegija atsiskyrė Sovietų Sąjungoj darbinin- 
fabrikantų padėtis. Buvo į-įnuo Danijos, Islandija pali- kams atimta teisė reikalauti į 
prasta, kad jei darbininkai<ko Danijos valdžioje ir tik;didesnių atlyginimų, bet; 
pajėgdavo išreikalauti sau [191$ Danija pripažino [ten, kame jie nėra valdžioje, 

Islandijos neppriklausomy- jie dedasi darbininkų reika- 
bę, bet Danijos karalius bu- lų gynėjais ir skatina darbi- 
vo ir jos karalius. Tik 1944 [ninkus rikalauti geresnių 
m. Islandijos parlamentas sąlygų, tuo norėdami sau 
nutarė nutraukti ryšius su kredito Įsigyti, liet tyliai 
Danija ir paskelbė Islandiją galvodami:
respublika. Į ••Durneliai, jei mes val-

Nors tap ilgai gyvendami Į džia i savo rankas paimsi- 
svetimųjų valdomi, islandie-me, duosime jums tiek, kiek

ku. kad ji turėjo būt mažiau 
išsivysčiusi, dar žemesnio

Bernas, pamatytum neper- j laipsnio. Bet aš bijausi, kad 
einamas gilias: o vietoj tėvui nenusibostų klausy
gražių prancūzių ir vokie
taičių, pamatytum ilgais 
plaukais apžėlusias beždžio
nes. O gyvybė žemėje atri

tis apie tokią tolimą praeit), 
kur nebuvo dar nei snapso; 
todėl palikim kitam kartui.

Ju rait, Maiki. Reikiaįčiai išsaugojo savo kalbos norėsime, ir jūs nemėginsite'
rado ne milionas metų at- dar išsigerti ii- pamislyt jgiynumą ir šiuo metu tuo [net žodžio tarti ".
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MOTERŲ SKYRIUS
a

1
M. KATILIŠKIS

HEXEGRUND
Iš Terros išleistos knygos “Išėjusiems negrįžti”.

(i ęsinys'
—Atsargiai su ugnim! Tik susimildami nebraukit 

degtuko! — vyresnieji jspėdinėjo jaunuosius, karščiau
siai pasinešusius grobti.

Per dalį sekundės mes būtume virtę liepsnų kamuo
liais, jei tik kibirkštėlę kas. Bet durniams dažniausiai 
sekasi. Ir jie išeina per tiksliausiai paruoštus ugnies spą
stus. O sudega visai nekalti. Kur dešros ir žuvelės, aš ne
sidomėjau. Man užteko rūkalų. Cigarų gražiose dėžėse, 
po penkiasdešimt kiekvienoje. Cigarečių ir tabako. Prie 
to dar buvo kalnai pypkių, žiebtuvėlių ir kitos galanteri
jos. Kur tu velnio — kokie turtai ėjo niekais, ir kiek jų 
buvo sutelkta pamario sandėliuose!

Degtinę prisėjo vogti tiesiogiai iš geriančiųjų. Iš tų, 
kurie turėjo susigrobę didelius kiekius. Dėžėmis, iškloto
mis drožlėmis, ir atskira bonka. apipinta šiaudeliais. Man 
pavyko nudžiauti dvi bonkas prancūziško konjako. Vie
ną suverčiau Į gertuvę atsargai, o antrą paleidau pa
eiliui.

Iš karto pasaulis pašviesiejo. Kuopą išvarė ritinti 
jūron metalinių vamzdžių. Jų kalnai suversti smėlyne, ir 
kiekvieno skersmuo turėjo dvi pėdas. Vamzdžius ritino 
i vandeni ir tokiu būdu darė prieplauką laivams — jei ir 
nedidelės gremzlės, tai vis jau laiveliams, galintiems pa- į 
imti kelias dešimtis žmonių. Kitos brigados kalė plaustus, Į 
tam panaudodamos betkoki už vandeni lengvesnį daiktą, ; 
kiekvieną medžio nuolaužą, lentgalį, duris ar sienoją iš' 
griaunamų namų. Kur tai buvo įmanoma ir prieinama, Į 
kirto augštojo kranto pušis ir vertė pakalnėn apgenėtus, | 
žalius, sakais kvepiančius sienojus.

Blogos žinios, jei jau plaustai kalami į jūras. Į jū
ras! Ir kodėl ne? To užteks prisikasti prie anų, gumšuo
jančių laivų. Kiekvienas iš mūsų be antro paraginimo lip- 
tume ant tokių daržinės duių ir kojomis bei rankomis 
irtumės kuo toliausiai. Paskandintų, tai paskandintų. 
Vieną kartą pasibaigtų visa istorija. Bet jei žmonės lipa j 
ir per ugnį veržiasi, tai ne be vilties išplaukti. Kaip nie
kad reikalinga viltis — kurstytoja ir gaivintoja. Juo sun
kesnės valandos, tuo daugiau pasigendame žodžio ir 
skatinančio pavyzdžio.

Jų taip nedaug šiose vietose.
Aš negaliu skųstis, kad bloga. Beveik nieko man ne

trūksta. Vamzdžių ritinti nevaro. Prastas darbininkas 
vienrankis, kai antroji skeveldros nuplėštu riešu ir ap- 
muturuota kruvinais skudurais. Tokių koks dešimt. 
Kliudytų lengvai ir neskaitomų vertais ligoninės, betgi 
pripažįstamų nedarbingais. Mes trinamės rūsiuose, slan-

NIKITA SU ANASTU TARP L EIK) ŽVAIGŽDŽIŲ

hr - e :i sąjungoje dabar gastroliuoja “Hoiiday c.n Ite Show”. Ju pažiūrėti buvo nu
ėję ir ?\iki:a Chruščiovas (dešinėj) su savo padėjėju Anastu Mikojanu (kairėj). 
Tarp ją ledo čiuožikai Joan Hydolft ir Arneld Sfcoda.

SEIMININKĖMS
Kiaušiniai krienų padaže

6 kiaušiniai, 1 šaukštas 
sviesto, 1 šaukštas miltų, pu
sė stiklinės sultinio (buljo
no), 2-3 šaukštai grietinės, 

11-2 šaukštai sutarkuotų 
i krienų, 1 kiaušinio trynys, 
acto, druskos, cukraus.

Kiaušinius išvirti kietai, 
nulupti ir perplauti išilgai 
pusiau.

Sviestą ištirpinti keptuvė
je ir, sudėjus miltus, pake
pinti, kol lengvai pagels. J 
jį dalimis pilti sultinį ir vi
są laiką maišyti, kol susida
rys vientisa masė. Lengvai
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rastas; skanaus sakiaus pa
tiekalo receptas.

Paimti geros varškės, ją 
gerai ištrinti, jei per sausa, 
įpilti šiek tiek pieno arba 
grietinės. Gerai sumaišyti su 
rudu cukru. Jei sumaišysite 
su baltu cukru, nebus taip 
skanu. Duoti kiek pastovėti, 
kad cukrus visai išsileistų, 
vėl išmaišyti ir duodant val
gyti, jei norima, galima api
barstyti dar tarkuotais rie
šutais.
Pavasarinis tortas

Tešla daroma iš 5 uncijų 
sviesto, 10 unc. cukraus ir 6 
kiaušinių. Visa gerai sumai
šyti, kad būtų kaip puta. Į 
ją įmaišyti 5 uncijas šokola-

•kaitinant, sudėti' krienus, *>, išth-pyto 3-4 šaukštuose
karšto vandens. Pridėti porągrietinę, kiaušinio tryni ir .. , . . .

pagal skoni prieskonių, jdė- uncijų trupinių ir 10 uncijų
jus kiaušinio trynį, padažo 
nebe virinti.

Padažą supilti į apvalą ar
1,   r > ■. i m mina i pailgą lėkštę ir tvarkingai

; 6. Tavo maistas turi būti eilėmis sudėti kiaušinių pū
tavo vaistai, o tavo vaistai seles tryniais į viršų. Ant 

... ‘— maistas. Svarbu, kad kiaušinių galima uždėti ga-
pona> ir tai nas, tarnas mirusiųjų, ponas maistas nebūtų vienpusis- baliukus sardinės, šproto, 

gyvųjų, kas, kad jame būtų visų rei- ?ilkės ar kitos žuvies.
Per mane amžinos dvasios kalba, vieni linksminas, kalingų kūnui medžiagų. Puošti galima žaliomis

. antri verkia, treti meldžias. V.aisiai> sa'°!ai’ . &**«">* ar
. „ ... it . . pienas, varške, mėsa, neba- smulkiai piaustytais svogu-

As esu meilės, žiaurumo, pagalbos, prakeikimo jaj, «,ūris, cukrus, duona —
pasaka. Aš tą viską matau ir darau, tai svarbiausi dalykai.

Aš esu tas kodvlas, kuris kybo virš debesų. Į Šeimininkė turi žinoti,
Aš esu dūmas, kuris ramindamas dengia karo kad daugeli maisto gaminių

laukuos mirštantį karį. naj ir kitos naudingos me- 
Aš esu prie meilės altoriaus ir mirusio kapą ylžiagos. Tušinti su aliejum

visuomet lankau. ;arba sviestu gaminiai išlai- 
'ko daugumą naudingų me- 
‘džiagų.
į 7. Natūralūs maistas pir-
mon galvon. Jis turi pirme-

Aš ESU MUZIKA

Aš —

tų laiškais.

Varškė

Varškė yra sveikas maiš
as, ypač vaikams ir sene-

tarkuotų migdolų. Pilti 1 
formą, kuri ištepama sviestu 
ir kepti 50 minučių.

Kitą dieną tortas perplau
namas du kartu skersai ir 
aptepamas mušta grietinėle, 
taip pat aptepamas ir tortas 
iš viršaus. Papuošiamas 
šviežiais ar konservuotais 
vaisiais. 1

MOTERIS - ATSTOVĖ

Danų socialdemokrate 
Bodil Begtnip paskata 
Šveicarijon ambasadore. 
Anksčiau ji yra buvusi tose 

iams. Todėl gerai jos valgy-'pareigose Islandijoje ir Eu- 
i ko dažniau. Čia štai pap- ropos Taryboje.

Aš linksminu senus, jaunus ir mažus.
Aš geibėjų vargšus ir rodau kelią į meilę.
Aš tarnauju vienam, tarnauju visiem.
Karaliai tampa mano tarnais, tarnai — karaliais, -nybę prieš “kultūrinį” arba
Aš kalbu ore su paukščiais, su vabzdžiais laukuose, Pramon’ni maistą, Valgyk 

, , -- . j . . . ._ , . ^kasdien ko daugiau sveikosu tekančiais vandenimis ir jurų bangomis. ;naturalaus maist* _ vaisių.
Aš esu žinoma laukuose, miškuose,, gatvėse tarp 'salotų, daržovių, pieno, bul- 
mūių didžių, tarp ratų dundėjimo ir vą$pų gaudimo -vių, varškės ir tt

\ balsų. S. Pavasaris ir ruduo yra
pavojingas laikas. Tuo metu
3 savaites patariama gerti 
tam tikrą kraują valančią 

- arbatą. Gerai kas 2 metai 
padaryti viso kūno valymą 
bet. žinomą, su gydytojo pa
tarimu.

9. Labai svarbu geras
miegas. Miegas reiškia pil-

o i- ui- s- e-, , ramybę, bet miegant 
3. Išmok kvėpuoti. Gilus me(}fiaclj pasikeitimas kūne 

nesustoja. Anksti gulkis ir

IMKITir SKAITYKIT!

Aš esu muzika.
B. Simonavičius

Sveikata yra grožis
V. FUNKIENE

Be šitoj vietoj nuolat skelbtų EGLĖ, duetas iš tos operos. M. 

knygų Keleivio dministracijoje Petrauskas, kaina .... $0.50 

galima gauti dar šias knygas: gVENTADARBIAI, 1 veiksmo 

LSDP FOR LITHUANIA’S t tragedija, N. Gintalas, 33 psl..

FREEDOM, parašė S. A. Vik-' kaina ...... . . $0 25

toras, 32 psl.. kaina 50 centu ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 

JŪRININKO SINDBADO NUa ,.23 P»L kaina........ $0.15

TYKIAI. Įdomūs pasakojimai ERAI JAS IR KERsTAS, nove- 

jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00 lės. V. Kirlys, 103 psl., 

NAKTYS KARAL1ŠKIUOSE, , ka»>» • • • • • • • • • • • • • • S0;20 

Liudo Dovvdėno apvsaka 168 LIAUDIES DAINOS, gaidos

psl.. kaina* .................................. $2.00J mišriam chorui. V. Banaitis,

NEPRIKLAUSOMOS LIETU- ’ kaina ..... ...... $1.50

VOS PINIGAI. Jonas K. Ka- KAS YRA SOCIALIZACIJA. 

rvs, 225 psl., kaina .. $5.00 K. Kautsky, 31 psl,, kai- 

3 DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. na ..... $0-30

Kraučiūno eilėraščiai. 124 šLIUBINe IŠKILME. 1 veiks-
psl.. kaina .................................................. $1.00 mo komedija, 29 psl.. kai-

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir- ' na .................. $015

kos šimtmetis. Nepriklauso-1 MONOLOGAI TR DEKLAMA

Didysis vokiečių išmin-
kinėjame kaip nekrikštai po kampus. Gėrybių perpilni, eius Schopenhaueris yra pa- 'ritmiškas kvėpavimas pade
ir niekas jų nebevertina. Sausais konservais mintant, be- sakęs, kad devyni dešimta- 'da smegenims, sustiprina kelkis. Nemiegok
lieka vienintelis rūpestis, kaip numaldyti troškulį. Apva- daliai mūsų laimes pareina-širdį, ir kraujo apytaką. Jei perfiaua minkštoj lovoj,
liame, juodo betono bunkeryje, išlindusiame iš žemės ę’-į0 sveikatos. Ir is tikrųjų, .tūri sveikus plaučius, tai ei- įtenįfjs laikyti atvirą langą,
tik smailia konusine viršūne, be perstojo verdama kava. žmogus nesveikuoįa, dama pasi\ aikšcioti, jei o- Svarbu anlinlca Dra-
Su perbėgimais, ropojant ir šliaužiant, ją įmanoma na- no-s s auda* {ras svarus, ary taip. pu-1 ~ t pato-
siekti ir pnsdeisti karsto skysčio, koki nebūtumei atsme- kasJjr ne!,Wna. nors jis žingsnius žįngdama ikvė- 8®. šilti, gražus, batai neto-
šęs indą. Bet atsigerti sunku. Kava virta iš jūros vandens jr r-įijoru? turėtu 'puok ir 3 žingsnius sulaikyk 11 sPaustl kojų. Butas tun
ir užsaldyta tikru cukrumi. Tai kažinkoks nevykęs drus- j žinomas gydytojas H. kvėpavimą. Taip daiyk 10-būtįv. Jaukus\ nes tokiame
kos ir cukraus uždaras, ir nuo jo pasidaro šleikštu. Mes Buerger yra paskelbęs šito-' 15 kartų. Kai priprasi, tai greįdiau rasi ramybę. Jei
išsigudravome prasikasti smėlyje, prie bangų laižomos kią 12 punktų programą, ųkvėpavimą padidink iki nor* Užmiršti savo ‘pilką’
juostos, duobutes. įsisunkęs vanduo jau turėjo tikro van- kaip geriausiai išlaikyti sa- 10 žingsnių, o 5 žingsniu? y’.
dens ypatybes. Ir mes ji lakėme samčiais ir skardinė- ,vo sveikatą ir kaip sustip- 
jjjjg * *’ 'rinti savo jėgas ir atsparu-

Vienakis viršila visgi nuodijo mūsų dykaduonvstę. , V ............. , » „ -- .. . .
....... . . , " . . V . ! 1. rriziurek savo odą. , , .. ,. moralines jėgas, stiprink at-Jis Širdingiausiai nekentė tokio neproduktingo gaivalo ir, ,Kas ,.vta Paufu scpefia (]a. . S^'kapJąUKti,_va'kscioti, m.n(į Kj>g i|sifi _
kiek galėdama? ir kiek spėdamas, steigėsi parodyti savo iyk masažą širdies link. Juo 
galią ir neapykantą. Jei jo vieno valioje, tai daugelis iš palengvinsi širdies darbą, 
mūsų karo pabaigos būtume sulaukę bekybą po balkiu ar Du kartu savaitėje įtrink 
šaka. Nes jo mėgiamiausias šūksmas: būsi pakartas ir į visą kūno odą nauturalaus 
būsi sušaudytas. Jis prikibo prie mano barzdos ir įsakė aliejaus, neužmiršk ir kojų. 
tučtuojau nusiskusti. Kodėl tik prie mano — aš nežinau Prakaitavimas išvalo
ir niekaip neišsiaiškinau. Visi, be išimties, apžėlę poros J™naJ,r apsaugo nuo įvairių 
savaičių ražienomis. Ir dar bjauriai prismilkusiomis dū- , .f imk kartą savai- 
mų ir prineštomis.smėlio ir pe enų. kam tik žele bet koks įčiį namažu paj,iWvdama8 
gyvplaukis, jis raitėsi ant smakro ir žandų, ir niekas juo- kai-što vandens. Su šepečiu 
mi nesirūpino. Man tačiau įgriso nuolatiniai vienakio už- m?sažuok savo kūną, visuo- 
puldinėjimai. Aš jo saugojausi ir bijojau, kaip nieko ne- met širdies link. Po vonios 
buvau bijojęs prieš tai. Su juom nesipirksi. Ir niekas ne- susivyniok į rankšluostį, 
pražios pusės burnos tau užtarti, jei jis, gyvatsnapis, bus Mrungnu vandeniu nusi

prausk ir pagulėk mažiau
sia 45 minutes.

kvėpavimą sulaikyk. Tik vi- mai -P1^1 maloniomis 
suomet reikia saugotis ne- ^Pa’v°Riis. 
perdėti, savęs nenuvarginti. 11. Mckėk sukaupti savo

. o<;*- Sveika plaukti, vaikščioti, ,tip™,k
iu da- • k* • , X,.:,’ mintj. Kas ilsisi — tasi kalnus lipti, dainuoti, švil- <v ,

pauti ir tt. \ .sa tas padidina si<nk fcj . ųP
musų kvėpavimo pajėgumų. vkomis s m u , į

4. Visoks judėjimas svei- TaiP kartodamas stiprinsi 
ka. Sportuok kiek tik gale- savo atminti ir neduosi jai 
dama. pūdyti”.

e r- . .__ I !2. Apsisaugojimas ge-
. 5. Gerai sukramtyta r;au nCgU gydymas. Patarti- 
jau pusiau suvirškinta, v a- na kent vieną kaitą per me- 
lyk savo dantis rytą ir va- tus visai šeimai nueiti pas: 
karą. Prieš pietus gera būtų medicinos ir dantų dakta- 
šiek tiek pailsėti. Tai daug rus sveikatai patikrinti.; 
reikšmingiau negu poilsis /poks tikrinimas apsaugos 
po valgio. Ilsėdamasi ‘‘at- nuo netikėtumu ir nevienos/

•J

leisk” visus raumenis, nieko j}ęos. 
negalvok. Žiūrėk, kad virš-: Kai 
kinimas būtų tvarkoje.

Kaip lengvai ir laimingainutaręs tave gyvą sudoroti.
Skutuos! barzdą tikru karo gamybos plieno peiliuku.

Ir barzdos išmuilinimui naudoju dantų šepetėli. Tai maž- j-j-
daug tas pats, ką šukomis išakėti kviečių diivą,* arba kiše- visa oda; Mano snukis priminė pievą, kurią šienauti ,ta yra didžiausias turtas ir 
niniu peiliuku nuleisti nuo kelmo šimtametę pušį. Atkak- ėmėsi padaigslis, pirmą kartą paėmęs į rankas dalgį. Ir l*V^in 18
lumas ir užsispyrimas viską nugali, ir aš nugalėjau barz- ' buvau patenkintas ir guodžiausi, kad nesiruošiu L ai 1 o 1 a 
dą, nors po to jaučiausi, tartum būčiau skutęsis sudaužy- kokiem pramogon,. kur bus man įlipimų mergaičių ir
to butelio šuke, išmestas į negyvenamą salą. Vietomis dar daugiau pavyduolių bernų. 
buvo likę kuokštai bjaurių šerių, užtat kitur — nunešta J C®118 daugiau)

įmonės galėtų gyventi, jei; 
jie visi būtų sveiki! Sveika-

Pakalbinkime tfrai 
Į kaimynas užsisakyti

ma ir pavergta Lietuva ir kt. 

•str.). 196 psl.. kaina .. $2.00 

LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATU TARTUOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 

kaina 25 centai.

IAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 

35 centai

MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 

daug patarimų kaio natūra

liai gimimus reguliuoti, 224 

psl., kaina .................................................. $3.00

KELIAS I PASISEKIMĄ, J. 

Grabau-Grabausko patarimai 

kaip elgtis visokiais atvejais, 

144 psl., kaina ............................ $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS, Vladas Vijeikis,

42 psl-, kaina
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL

BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

jlaukio. 97 psl.. kaina .. $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai

na 50 centu

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmų Moliero komedija, 

59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 

Z. Aleksa, 76 psl-, kaina 25

’entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl.. kaina .................................................. $1.50

PASAULIŲ RATAS — astro

nominis mūsų saulinės siste- 

nos aprašymas, 80 psl.. kaina

?5 centai.

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos, A. Antanov, 45 psl., 

kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 

J. Motekaitis, 31 psl., kaina 

15 centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini

mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis, 

30 nsl.. kaina 15 centų.
GYVULIU PROTAS, 212 psl., 

kaina 75 centai.

UŽSIENIO I^IFTUVIAL P. Ru- 

seckas. 56 psl.. kaina 50 centu
APIE TURTŲ IšDIRBIMĄ, 

130 p«l . lraina 50 centu
SOCIALIZMO BLAIVUMAS, 

230 psl., kaina ........... $0.50

CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.25 

EILĖS IR STRAIPSNIAI
(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas. Kražių skerdynės 

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

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai

na SO.lo
SALOMĖJA, vieno akto drama,

59 psl.. kaina ........................................$0 25

DEBATAI SOCIALISTU* SU 

KLERIKALAIS, 45 psl.. kai

na ............................................................ ................................$0.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis. 24 psl., kaina $0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
vezinskas. 16 nsl-, kaina $0.10

$.50; MATERIALISTIŠKAS IST0RI-
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.,

kaina ........................................................................ $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl..
kaina ........................................................................ $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage

dija, 61 psl., kaina .... $0.25 
KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psk

kaina ........................................................................ $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 

veiksmų komedija, 48 psl.,

kaina ........................................................................ $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,

32 psl., kaina ........................................$0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSIST ADYDAVO SAU

ŽEMŲ, 28 psl.. kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 

riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai

na .....................................$0.75
DELKO ŽMOGUI REIKIA 

GERT IR VALGYT, dr. A. 

Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 

Giedraitis, 32 psl., kai- 

n& §0 75
ŽEMĖS PAKOPOS'.' J. ’ Baltru

šaičio eilėraščiai, 151 psl..

kaina ........................................................................ $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ISTORIJA su spalvotu žemė

lapiu, 96 psl., kaina . . $0.75

Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Broadway

S*. Bmtm 27,
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VIETINES ŽINIOS
Rytu apygardos II rato 
varžybos Bostone

Alto skyriaus susirinkimas

FASKo Rytų Sporto Apy
garda pavedė Bostono LSK 
Dainava įvykdyti birželio 
6-7 dienomis Bostone Rytų 
apygardos antrojo rato var
žybas, kurios apima: leng
vąją atletiką, lauko tenisą, 
futbolą (soccer) ir plauky
mą. Varžybose gali daly
vauti Rytų sporto apygardoj 
registruoti sporto vienetai

Galime visi dalyvauti

1

KELaivič, SO. BGSiON

Kaip žinoma, Bostone 
Strand Hali, 376 Broadway, 
So.-Boston, (greta So. Bos
tono Lietuvių Pil.

KARVĖS MIEGOS ANT 
ČIUŽINIŲ

, Pajuokos bijo ir tas, kuris 

jau nieko pasauly nebijo.

N. Gogo!

16N LOMOJ AMAS NAMAS ! 83

Puslapis Septintas

Atėjo laikas, kada ir kar
vės gali gulėti ant minkštų, 

Dr-jos) švarių čiužinių. Tokią nau

TEISMO DIENA

(piblijos Tyrinėtojų Garsinius)d 7 *30 vhI i
vak. Lietuvių Piliečių Dr-jos gegužės 30-31 dienomis bus jenybę įvedė vienas ūkinin- 
patalpose bus Alto skyriaus Lietuvių Darbininkų Drau-kas Anglijoje majoras An- 
susirinkimas. Jame, be ^-ios suvažiavimas. Nėra a- thony Bramley.
kitų reikalų, bus sudarytas bejonės, kad visi skyriai bus Ta. mintis jam j galvų atė-
nauias prezidiumas. jame ko gausiau atstovauja- jo, kai jis pritruko šiaudų toriteta. Tikėdami pranašams, Jėzui

i ni, kad jie atveš ir aukų, karvėms kreikti. Tada iam iir apaštalams buvo d«*vo 

liek kuris pajėgs.

PRISIKĖLIMAS Iš 
NUMIRUSIŲ

mm ilr 1° kurie buvo Dievo
j„ . , ... . . » (siųsti ir įgalioti skelbti Jo valią iršovė į galvą mintis: jei zmo- IJo nutarimus. Ar žinote, kad Bibliji- 

nio pragaro, šeolo arba kapo raktusVilniečiai išrinko atstovus , D v _i Bet to butų maža. Šuva , . .
Vilniaus”Kralto Lietuvių .'įn!e ™

? Vi^ galvosūkis buvo su-
i. paskiri sportininkai, atli- Xomk BoS’ Jv gali Pate i« kvykti ir « Č* 4 ea£t’ kU' 
kę 1959 m. sportininkų nore kuklia auka pasveikin- ™ska,-ves negalėtų kano-

a . j . i * (*** • me išrinko Faustą Kiršą ir f tokia plastikinė” medžiaga

nės miega ant čiužinių, tai

taipogi ir Kiuoams nepri
klausą sportininkai regis-' 
truojasi iki gegužės 23 die-,V.

ar mažiau amerikoniškų f ® pėdų
Stelmokas — Bendruo- ‘ žaliukų”. ‘ ,6 colių ilgio, 3 pėdų 6 colių

nos pas Alfonsą želvį, 177 menės pirmininkas Draugia leidžia eražu P 5 ”U° pusantr0 lkl 3
Street, So. Boston 27, _______, žnST“DarU” Jifjau C°hU StO"°-

, Jauniams 
1941 m. sausio 
čiąms: 1943 m. sausio

. Lietuvil* Bendrauomenės tiek išaugo, kad ‘atkreipė i 
gimimo riba: Bostono Apylinkės valdyba save visų dėmesį. Bet jį rei- 
io 1 d., jaunu- -gegužės 16 d. posėdy šitaip kia dar labiau ‘tobulinti, o 

1 d. pasiskirstė pareigomis: tam reikia lėšų. Reikia jų ir

APYSKAITOS METAI

Kalendoriniai metai skai
čiuojami nuo sausio 1 d. ikiVaržybų dalyvius maistu j Pirmininkas Vyt. Stelmo-kitai draugijos'veiklai To- oi 4 u ♦ , . t-

ir nakvyne aprūpins LSK kas, vicepirm. Ona Ivaškie- dėl visi draugijos bičiuliai, 1f^sWti^id” aVkaHnti) 
Dainava. Smulkesnių žinių ne, sekr. Valentinas Vakau-|dsi pažangūs lietuviai ture- Sd d aug^kur kitaip> skai- 

ciuojami.
Pavyzdžiui Jungtinėse A- 

merikos Valstybėse 38 val-

apie varžybas (laiką ir vie- zas, ižd. Juozas Vembrė, tų pasveikinti T.DD suvažia- 
tą) teirautis sporto klubuo-kultūros ved. Pranas Mučin- irimą ne tik žodžiais, bet ir 
se, kuriuos tiesioginiai in- 'skas, nariai Irena Gražulie- žaliukais, kuinuos draugija 
formuoja LSK Dainava. Hm"*”0 ■-------j_* . . . •

Maža mergytė garsina 
Lietuvos vardą

Tokia mergytė gyvena N. 
Andover ir lanko Thompson 
pradžios mokyklos 8-jį sky
rių. Jos tėvai čia gimę lie
tuviai. Tai Deidra Dideli. Ji 
dalyvavo visos Amerikos 
pradžios mokyklų mokinių 
rašinių varžybose. Viso labo 
buvo apie 150,000 varžovų 
ir Deidra laimėjo antrąją 
dovaną — auksinį raktą, 
amžiną plunksną ir $15 če
kį.

La\vrence einantis The 
Evening Tribūne išspausdi
no visą Deidros rašinį ir įdė
jo autorės atvaizdą su jos 
mokyklos vedėja ir anglų 
kalbos mokytoju.

Deidra yra artima Teofi- 
lijos Tattan, Mass. Imigra
cijos ir Natūralizacijos įs
taigos viršininkės, giminai
tė.

Kitame numery duosime 
Deidros rašinio ištraukų.

Tame pačiame posėdy ap
tartos visų metų veiklos gai
rės, numatyta bent 4 didesni 
parengimai.

įteiks premiją

Rašytojų Dr-jos premija 
už geriausią kūrinį turėjo 
būti paskirta gegužės 16 d. 
Kas ją gavo dar nežinome.

Gegužės 24 d. New Yorke 
Baltų Laisvės Namuose bus 
iškilmingas premijos įteiki
mas. Kartu bus ir literatūros 
šventė, kurioje savo kūri
nius skaitys ir poetas Faus
tas Kirša .

Užsakė laikraštį

Skaitytojas S. Bartulis iš 
Dorchester, Mass., atnauji
no prenumeratą metams 
Mrs. K. Trinken, So. Bosto
ne.

Atsiuntė auku

Senas “Keleivio” bičiulis 
į P. Simanavičius iš LaCom- 
|ber, Alberta, Canada, at
naujindamas prenumeratą 

60,000 Naujosios Angli-^ užsisakydamas kalendo- 
jos tekstilės pramonės dar- flll\^slun^.1 Paikio ir lai- 
bininku gaus 10 centų va- ^r^cl° reikalams $4.00..

Tekstilininkai gaus 
didesnį atlyginimą

landinio priedo, 
biai nėra dideli,

Ju uždar- 
būtent, su

Ačiū.

šiuo priedu rajono ir med- 500,000 vagystė 
vilnės audyklų darbininkai 
gaus $1.51, o vilnų $1.65 va
landai.

Pagal 2 m. pasirašyta su
tarti po metų gali būti vėl 
keliamas atlyginimo pakėli
mo klausimas.

Kova dėl biudžeto

vykdyti.
™ ofSniS

2-tis

KUR žIeMĄ KVIEČIUS 
PIAUNA?

Ar žinote, kad sausio mė
nesį kviečius piauna Austra- 
liinip Mali Tzilnvizli___
Čilėj, Argentinoje. Mat, tie 
kraštai yra antroj pusėj ek
vatoriaus (pusiaujo) ir kai 
pas mus yra žiema, ten yra 
vasara.

Bet mūsų žiemoj metu 
kviečius piauna ir tuose 
kraštuose, kurie yra šiaurės 
pusrutulyje, bet netoli ekva
toriaus. Pavyzdžiui, Egipte, 
Indijoje kviečiai piaunami 
vasario-kovo mėnesiais.

Balandžio mėn. kviečiai 
pribręsta Sirijoje, Persijoje, 
Meksikoje, Kuboje ir kt.

Gegužės mėnesį rinks 
kviečių derlių Kinijoj, Japo
nijoj, Moroke> Alžire, o 
taipgi ir Texase.

Rugsėjo, spalio mėnesiais 
kviečių derliaus tesulaukia 
Škotijoj,- Švedijoj, Norvegi
joj, Šiaurės Rusijoj, o lap
kričio mėn. Peru, Pietų Af
rikoj.

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
Suimtas. Reytheon ben-. knygos, jis jos neskaitys ir 

drovės Quincy sandėlio tar- suaugęs. Todėl tėvai turi 
nautojas ir dar porą asme- parūpinti vaikams ko dau- 
nų, kaltinamų pavogus pre- giau lietuviškų knygų. Pirk-
kių pusės miliono vertės. 
Spėjama, kad jie tą “biznį”

darni vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir

vedė 10 mėnesių. Smulkme--ją dovanokite. Keleivio ad-v olr Am « <««« ___ • • _ x __ _ 1 _ _ _ _ •nos paaiškės vėliau.

Gubernatorius p a s i ū I ė' 
biudžetą 454 milionų sumos. 
Be ko kita jam subalansuoti 
siūloma dar pakelti gazoli
no mokestį puse cento kiek
vienam galonui. (Dabar to 
mokesčio imama pusšešto 
cento, siūloma imti 6 cen
tus).

Biudžeto komisija numa
tė 10 milionų išlaidų nu
braukti. Administracija tam 
priešinasi, šią savaitę vals
tybės atstovų rūmai tą klau
simą išspręs.

Kuria lietuvižką šeimą

di
desnis mokesčio procentas

Federalinis pajamų mo
kestis yra progresyvinis: 
juo didesnės pajamos, tuo 
didesnis procentas eina mo
kesčiui. Massachusetts val
stijos pajamų mokesčio iki 
šiol imamas procentas buvo 
visiems lygus, bet praeitą 
savaitę bendrame atstovų 
rūmų ir senato posėdy nu
tarta (už 143, prieš 118 bal
sų) įvesti progresyvinį mo
kestį. Tą klausimą dar kar
tą turės seimelis spręsti 1961 
ar 1962 metais ir tik tada jis 
bus atiduotas visiems bal
suotojams nuspręsti.. Jį 
daugiausia palaikė demo-

Birželio 20 d. Alfonsas 
Matulaitis susituokia su Ire
na Liaugaudaite. Vestuvinė .... 
puota bus Tautinės Sąjun-i^ra^ai’ dau/rt’ma republiko- 
gos namuose. įnų buvo prieš.

ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tnkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ......................................... $1.30.

GINTARfiLfi. J. Narūnės graži pa

saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovaną vaikams. 24 pusi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa

kėčios, 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
kaina ........................................ $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ..................................... $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO

TYKIAI, įdomūs pasakojimai 

jaunimui, 108 psl., kai

na $?,00

DVYNUKĖS,’ N.”Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 

kaina ........................................................................ $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 

Giedriaus pasakojimai ma

žiems ir nemažiems, 136 psl., 

kaina ........................................................................ $2.50

me-
tus pradeda liepos 1 d., trys 
pradeda spalio 1 d. ir po 
vieną balandžio 1 d., birže
lio 1 d., rugsėjo 1 d. ir gruo
džio 1 d.

turi ne velnias, bet mūsų Išganytojas 
Jėzus? Jis pats taip sako. Štai jo 
žodžiai: “Nebijok; aš esu pirmasis ir 
paskutinis, ir gyvasis; aš buvau nu
miręs ir štai esu gyvas per amžių 
amžius ir turiu mirties ir pragaro 
raktus.”—Apr. 1:17. 18.

Kaip linksmi mes turėtumėm būti 
dėlto, kat ne nuožmusis ir žiaurusis 
žmonijos priešas šėtonas turi vald
žios ant tų, kurie yra mirę, bet mei
lingasis mūsų Atpirkėjas pats vienas 
turi galios atrakinti pragarą ir išves
ti iš jo mūsų mylimus draugus ir 
giminės!

Ar žinote, kad sulig Biblija velnias 
visai nėra amžinuoju pragaro kursty
toju ? šėtonas arba velnias yra pas
merktas nusidėjėlis, kriminalas, skir
tas nužudymui ir galutinam sunaiki
nimui. Taip sako Raštas. Apaštalo 
Povilo laiške Ebrajams 2:14, mes ši
taip skaitome: “Kad mirtimi sunai
kintų ta, kurs turėjo miriies valdžią, 
tai yra velnią.” Tau juk negaila šito 
piktadario. Jėzus išvadino jj žmog
žudžiu ir melagiu ir melo tėvu. (Jo
no 8:44) Turėtumei džiaugtis išgir
dęs apie jo galą. Norėdamas daugiau 
ką sužinoti apie jo pašalinimą skai
tyk dvidešimtą skyrių Apreiškimo 
Knygos. Apr. 20:1-3, ir 7, 10.

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 145 psl 25 centai, 
Kasdieninė Manna, 50 centų, Giesmių 
knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A. 

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, IU.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar
\r~__ «_. ju yra

»»
toks: J.

i i\oczwcu

Prie fanuos nuomoju naujai deko-1 
ruotą namą su visais patogumais. I 
Graži vieta, galima žuvauti, arti prie 
miestelių (3.5 ir G mylios). Dėl in-, 
formacijų rašykit:

Lavtrence P. Legwood 
107 SUte St.,
Paw Paw, Mich. (22)

PARDUODU NAMUS
Našlė parduoda gražioj vietoj na 

mus (4 kamb). Gera vieia dėl pen
sininkų. Gražus mainierių miestas. 
Daugiau informocijų pas savininkę: 

Mrs. M. Šaltis
1212 E. Main St.,
Eenton, 111. (22)

Jieškojimai
Ioškomas Daukantas Stasys, sūn. 

Vinco. Gyveno 14 Commonwetikh 
Avė., Mass. Jo ieško brolis Lietuvo
je: Juozas Daukantas 

Pergalės g-vė Nr. 109 
Raseiniai, Lietuvos T. S. R. (21)

KIMBARAS ZOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus- 

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Med’leva žievės yra vienos iš 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.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 

Užeikite i A!exander’s vietą.

Ieškoma Heneulaite Olga, duktė 
Augusto, kilusi iš Tauragės apskr., 
Kvėdarnos valse., Šilalės parapijos, 
Genioto km. Ją ieško Herulcas Ro
bertas, sūn. Augusto. Adresas: Šila
lės rajonas, Kvėdarnos paštas, Žadei
kių km. Lietuvos T. S. R.

(21)

Giminės Lietuvoje per Raudonąjį 
Kryžių iežko Leono Puodžiūno, sūn. 
Vinco, gimusio 1920 m. Chicagoje. 
1941 m. jis gyvino Bostone, 928 
Broadway. Jis pats ar jį žinantieji 
malonėkite panešti “Keleivio” įstai-

PARDUODU NAMUS
Brocktone, geroj vietoj, 5 Far- 

rington St. (iš No. Main St.), par
duodu 3 šeimų, 5-5-5- kambarių na
mus. Gazas, šildymas (steam heat) 
ir kiti įrengimai. Gera proga įsigyti 
lengvomis sąlygomis. Mažas įneši
mas, pats duosiu pirmą mortgičių. 

i Kreiptis Telef. Myrtle 9-2011 arba 
Števe Bagdon
3 Robin St.,
Plainville, Mass. (20)

Cress, Obriston, Belkhill,
Lanarkshire. Scotland-

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 

asmeniškai.

VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. i
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais 

»minimnimwinini* mumini.

KAS ČIA KALBA?
Nugi. baisiai Įdomios knygos, kurias pradėjęs’ skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki gali . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir i Lietuvą ir ta pačia 

kaina — tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite į 

Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 

myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. 

Kaina $3.00.

CICAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, 

kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mario

se vandens ir druskos. Iliustruota, 316 puslapių. Kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažisi. kada mane skaitysi. 449 

psl. Kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 

)ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 

dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 

išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1, ar 2, 

ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted St,

Ccicago S. Iii.

Ieškau savo giminių, Petro šligerio 
(sūn. Stasio) iš Liepalotų km., ir 
Silvestro Medeikio. Jie patys a:- juos 
žinantieij rašykite:

Malūno g. Nr. 38 
Biržai, Lietuvos T. S. R.

Ieškau Jurgio Kuginėlio iš 

Madeikių kaimo, V. Liulevičių 

ir M. Rinkevičiūtės iš Avižienių 

km. arba Uteniškių Narkūno 

km. Turiu daug reikalų. Ieško

mieji patys arba apie juos ži

nantieji prašom atsiliepti šiuo 

adresu:

Anthony Pastelis (20) 

2 Bay St., Dorchester. Mass.

Vedybos
Artinasi atostogos. Gera proga su

sipažinti ir pasimatyti su pusamžiu 
vyriškiu. Jei tik rimtai galvojate, 
rašykite M. P., P. O. B»x 24, South 
Omaha 7, Nebraska. (20)

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
all hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
ne ver had before.

Mai! §2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. Expositiou 
Denver, Colorado

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broachray 

So. Boston 27, Maaa.

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON

MEDŽIAGOS VYRU IR MOTFRU KOSTIUMAMS:
* Tennis Fancj’ “B” juoda, mėlyna, ruda ar pilka ....................... §15.60
* Sunkus Fibro juodas ar rudas....................................................... $11.50
* Storas flanelis pilkos spalvos ....................................................... $11.50
* Rajono gabardinas mėlynas, smėlio, pilkas ar rudas............... $11.50
* Cheviot jauniems žr.ronėms, 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 snalvos .................................. $42.70
* Didelis pasirinkimas lengvų medžiagų moterų suknelėms ar blius-

koms (rajono, medvilnės, poplino, ši’ko, ortrandie ar satino ko
munijos suknelėms) ...................... nuo $5.30 iki .......................$8.80
Vasaros apatiniai visas setas: moterų $2.85. vyru ...................$3.00
Paulino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kaki spalvos ..$4.00
Rajono ar medvilnės skarelės ...................................................... $2.00
Moterų satino ($16.30 i ar plastiko lietpaltis .......................... $9.70
Parker Duofold No. 17 amžina plunksna .................................. $7.45
Vyriškas ar moteriška® rankinis laikrodis ’"Wega”...................$29.50
Laikrodis budintojas “Westc!ox” .................................................. $6.35

— ir bateliai, odos, paklodės, rankšluosčiai, skustuvai, žirklės, 
stiklo piautuvai. pučiamos armonikos ir Armonikos—

SIUNTIMAS VAISTU YRI MvSU SPECIALYBk. ORO PAŠTU 
DABAR TIK 90 CENTU SVARUI

ASPIRINAS 250 tablečių ........................................................ .. $1.55
KARDIAZOLIS (nuo širdies) 100 tablečių................................... $6.10
F 99 MOSTIS (nuo odos ligų) 2 un...............................................  $2.25
HYDANTAI, (nuo puolamos ligos) 100 tablečių ......................  $2.85
LARGACTIL (r.uo neurozės) 100 tablečių po 10 mg.............. $2.35
KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE (r.uo anemijos) 10 ce ampl. $3.45
MULTIVITAMINAI 500 tablečių ................................................... $3.75
PENICILINAS CRYSTAL. 10 x 100.000 vienetų ...................... $2.10
PENICILINAS ALIEJUOTAS po 300,000 vien. 10 ampulių ..$2 15 
PREDNISONE (DECORTISYI.) (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 taisymo, medicinos ir chirurgijos prietai
sai, klausos gerinimo prietaisai, akiniai, švirkštimo adatos—

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJŲ KATALOGŲ ir PAVYZDŽIŲ

Tazab of London
81 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auklėja 
tantinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko. 
▼aa dil Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtS 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
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pažalpoe iki $325 j mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos U 
gilios senstvėm

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

DR. M. J. VINIKAS 
$07 West 9Mb Strapt, Nmr Y«b 1> N. Y.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAKKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvč padarys tamstoms viską 

ir n«hyi greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita apaustuvč. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”

8M East Broadvray, Sootk Boston 27, Mas*.
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 20, Gegužės 20,1959

Kontrimų auksinė
šventė

Banketas LDD suvažiavimo

Antroji amerikiečių ir 
lietuvių meno popietė

Seni So. Bostono gyven
tojai Konstancija ir Bronius 
Kontrimai gegužės 23 d. mi
ni savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Ta proga 
juos nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime dar ilgų ramių 
malonių meti}.

Sukaktuvininkai yra abu 
žemaičiai: Bronius šį pasau-

Pirmoji, kaip praeitame 
numery buvo rašyta, buvo 
Suaugusiųjų Švietimo Cen
tre gegužės 3 d., o gegužės 
14 d. ta pati programa su 
mažais pakeitimais buvo pa
kartota Viešosios bibliote
kos So. Bostono skvriaus

Gegužės 30-31 dienomis 
Bostone bus Lietuvių Darbi
ninkų Dr-jos suvažiavimas. 
Gegužės 30 d. 6 vai. vak. 
Strand Hali (376 Broad- 
way, greta Liet. Pil. Dr-jos) 
rengiamas banketas suva
žiavimo atstovams pagerbti.

Kultūros klubo paskutinis 
susirinkimas

Gegužės 23 d. 7:30 vai. 
vak. bus paskutinis šį pava
sarį Bostono Lietuvių Kul-

naujose gražiose patalpose 'turos Klubo susirinkimas, 
____________ (greta Keleivio Įstaigos), kuriame Lituanus žurnalo

Ii išvydęs Akmenės mieste- Be amerikiečių muzikos į vyr. redaktorius dr. Vytau- 
h- rRoi-tr. inhr. Rovtoohi tas Vygantas skaitvs naskai-ly, Šiaulių apskr., o Kons
tancija svirkončių kaime, 
\ iekšnių valse. Bronius į 
Ameriką atvažiavo 1907 m., 
apsigyveno So. Bostone ir 
čia visą laiką gyvena. Kaip 
ir visi ateiviai turėjo griebtis 
visokių darbų, taip darė ir 
Bronius. Nuo 1917 m. jis ki
bo į draudimo, tarpininka-

(Barth Kool, John Bavicchi jtas Vygantas skaitys paskai- 
ii- kt.), buvo atliktos Jeroni-: tą apie šių dienų Amerikoje 
mo Kačinsko 3 miniatūros j besireiškiantį palinkimą 
fleita, klarnetų ir violeneele, i Prie daugumos taikytis 
John Holmes ii Stasys San- (konformizmą).

Diskusijose bus svarsto-

NAUJAS SKYRIUS ATIDARYTAS 
NEI SODINTI — NEI KASTI 

PANAŠŪS PAMINKLAI 
FOREST HILLS------ ROSLINDALE, MASS.

j Laimingi dienų neskaito. 
£©ąj0otxxjeoe«oeexxxxxx>»:xxx*

Peter Maksvytis
iCARPENTER A BULDI

Atliekam visokius namų tai*' 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka-' 
binetus ir kitokius vidaus jren-i 
gimus. Naujiems pastatams turi 
me įvairių standartinių projektų.; 
Uarbas garantuotai. Pasaukite 
dėl įkainavimo.

įJ25 E. 4th St„ So. Bostone? 
Tel. AX 8-3630

SXXXXXXX5O©:XXXXi 
^XXX>OGtXXXX3CXXXXXX.XXXXXX.3U<-x;

Valytojas*
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų * 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 

X LEON CLEANSER
2 483 Broadway, So. Boston
5xXXXXXXXXXXXXXSXXXxx=xXX^

perka ar 
namus, ūkius, Manius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONEI

Saukit nuo 9 Iki 7 t. vak. 
Tel.: AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0699

tvaras paskaitė po 3 eilėraš
čius. S. Santvaras skaitė lie
tuviškai savo Sagą, Dainą ir 
Džiaugsmą. Jei nelietuviai 
jo žodžių nesuprato, tai

vimo biznį, kurio nepameta I bent galėjo gėrėtis jo gražiu 
ir šiandien, būdamas kartu Skaitymu. Kitą kaitų tokia

proga ar nereikėtų nors vie
nu antiu sakiniu angliškai 
nusakyti eilėraščio turinį.

Nauja šioj programoj bu
vo Beverly Acker šokiai pa
gal Bavicchi muziką.

Prieš programą ir po buvo 
progos pažiūrėti Alice Ac-

ma, kiek šis palinkimas, ves
damas į žmogaus nuasmeni
nimą, veda ir į nutautimą.

A. Ivaška vadovauja 
dideliam teatrui

ir teismo anstoliu (justice 
of the peace).

Jis So. Bostone pradėjo 
mirkčioti žemaitei Konstan
cijai ir 1909 m. gegužės 23 
d. sumainė su ja žiedus. Su
mainė laimingą dieną, nes 
laimingai kaitų išgyveno 50
metų ir turi vilties dar ilgai iker ir Viktoro Vizgirdos 
gyventi. Jie užaugino vieną paveikslų, kurių čia via ^tjjj^yyio vardą garsinančios 
sūnų Bronių, kuris dirba te- pora dešimčių. Paroda bus ‘toiį :r Artritinilefonu bendrovėj, ir 2 dūk-dar ir šią savaip todėl no- Sį^Sias
tens/abi mokytojas — Ele- nnueji dar gali ją pamatyti. sūnus> nuo įgūžės 1 d. paš
ilą iyenejy gyvena Baltinio-! Lietuvius programos da-kirtas didžiausio Bostone 
įej. n Nebe Murphy Sy- Jyp1^ 11 Jį* Ja^ai ^karnai Metropolitan kinoteatro ve- 
racuse, iv. i. jpiiSvate uioiloteKOS Denarą-ifiaiu (menedžeriui

Bronius Kontrim nesiten--dartė lietuvaitė Veronika Algimantas Ivaška yral
kino tik savais reikalais, Votts (.Joeyte). baigęs imoniu administraci-
jam rūpėjo ir lietuvių bendn . Atsilankė gana gausus 
reikalai. Jis priklausė ir pri-j būtys, nemaža buvo ir lietu- 
klauso įvairioms lietuvių or-l'ių. Bibliotekos vedėja vė- 
ganizacijoms: Vytauto, Lie-bau surengė vaišes progia- 
tuvos Sūnų ir Dukterų, Cam- mos dalyviams, kurių metu 
bridge, Brightono klubams,jie galėjo užmegzti dar tam- 
Sandarai ir tt. ir jose aktin- ipresnius santykius, 
gai veikia. Jis ilgus metus I Gž tokio malonaus kultū- 
ėjo vienokias ar kitokias ringo pobūvio surengimą 
pareigas S. Bostono Lietu-’padėka priklauso bibliote- 
yių Dr-js vadovybėj, dabar kos vedėjai poniai Irene 
išrinktas į statybos komisi- Tuttle, kuri atidarymo žo- 
ją. kuri prižiūrės patalpų dyje pažymėjo, kad šito- 
praplėtimo darbus. kios rūšies pobūvis čia yra

Šių metų balandžio 14 d. (pirmas, bet jis nebus pasku- 
Bronius Kontrim įžengė į tinis.
aštuntąją dešimtį dar kūpi- 2-tis
nas jėgų. Jis dar lengvai su- • -------------------- --------
dorotų betkurį airišių, drį- Mirė A. Kneižienė
susi pakelti prieš žemaitį sa- ! ---------
vo ranką. i Gegužės 11d. mirė buvu-

Valio žemaičiams Kontri-lsio Darbininko redakto- 
mams jų Auksinės su- (riaus, Lietuvių Radijo Va- 
kakties proga!

Algimantas Ivaška, prieš 
3 metus mirusio tauraus 
žmogaus ir visuomenininko 
Aleksandro ir didelės tauti
nių šokių puoselėtojos, jau 
virš 20 metų vadovaujan
čios Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūriui ir juo

jos mokslus, o paskutiniuo
ju laiku studijavo elektro
niką.

Žemaitis

Nauja vasarvietė

landos vedėjo Antano Knei- 
jžio žmona Alice. Liko vy
ras Antanas, 5 sūnūs (iš jų 
vienas kunigas ) ir 2 dukte- 
įys.

Vėl mažina 
skaičių

traukiniu

Rosengardo Klinika praneša
SAVO NAUJUS TELEFONO NUMERIUS: 

AN 8-1500 AN 8-1501 ir AN 8-9838
£<*■9 paviene iiūnicimis galima »auikil ir *^aują VIlIi ui g III Į dhU*

į bos Skyrių, o taip pat ir Fizinės Reabilitacijo skyrių.
380 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

Brocktoniškiai Keleivio 
kalendorių gali gauti pas A. 
Strumskį 109 Ames St., 
Montello.

Lawrence jį gausite pas 
M. Stonie, 57 Sunset Avė.
>oooeooouoooaooooaeeuaooa*

LAIKAS PAGALVOTI 
APIE ATOSTOGAS

•ooBOooeooopeflM nąi

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus kzjsiu su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai Įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

V«siškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245

Vis daugiau naujųjų atei
vių Įsigyja vasarviečių gra-: 
žiajame Cape Cod. Pirmoji! 
ten koja ikėlė dr. V. Norvai- ;lilJ bendrovei leista suma-1 
šiene, vėliau ją pasekė Šliu-Ižinti traukimų skaičių. Trys' 
pavičiai.- Pakščiai, Lūšiai- |vietos susisiekimo linijos 
Veltai. Jansonai, o šiemet bus visai panaikintos. Jose

Boston-Maine

Pats laikas pagalvoti, kur 
praleisime ateinančias vasaros 
atostogas. Ir neabejojame, kad 
Jūs dažnai minėsite saulėtą 
Cape Cod, Mass.

Lietuviu vasarvietės “Meš
ka” savininkai Stasys Lūšys ir 
Brutenis Veitas kviečia Jus at
vykti į Cape Cod. Vila vasaroji
mui bus atidaryta birželio 15 
dieną.

Vilos adresas: “Meška” Mo
nument Beach, Cape Cod. Mass.

Informacijų bei rezervacijų 
reikalu kreiptis: St. Lūšys 

i 105 Grand SL, Brooklyn II, 
geležinke- N. Y. Tel. EVergreen 7-5576.

PASAUK DABAR 23^ GE 6-1204

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

^MUBP3W8Sg5g?tTyiBBmtBMWBBifikWMHMMblillftillinBli8Pemi

IEŠKO BUTO
Dviem suaugusiems ieškomas bu

tas 3 ar 4 kambarių 1-me ar 2-me 
aukšte švaresnėj ir ramesnėj vietoj.

visus pralenkė J. Kapočius Įbuvo 52 stotys, ėjo 76 trau- Pageidauja. s„ centraiiu šildymu, 
kiniai.

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

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

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

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyros šventadieniui, Ir

ir J. Vasiliauskas, atsistoda
mi akcinės bendrovės Os- 
terville Manor priešaky. 
Bendrovė turi net 60 kam
barių vasarvietę. Vasarvie
tė bus atidaryta birželio 1 
d.

neaukščiau 55-65 dol. mene-
siui. Prašom skambinti: AN 8-4145. DJD2IAUSIA

Cambridge Klubo banketas

Lietuvių Klubas savo pa
talpose 163 Havard St. šį 
sekmadienį, gegužės 24 d. 
rengia banketą savo pirmi
ninkui Thomui ir jo žmonai 
j»a£ierbti. Pradžia 3 vai. po- 
jiet

Šokius grieš geras orkes
tras. Visi nrašomi atsilankv- 
ti.

Saturday

Fo: Three Year-Olds 
Six Furloaųa

First Post 1:45 
D. D. Closes 1:3$

Club Hcuse S2.5O incl. ta> 

Grandsland SI.50 

A.?ipie Paikinę

RiMilversan Stakt! 
$25,000 MM

No. U

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

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 • 6030

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
•ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minki*.

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside ąnd 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

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

.nuimiiiinmniiriiffinniumhimuc

V. Vadeiša j
ODA SIUNTINIAMS (

^Parduodu pirmus rūšies odų, au-J 
lėlius, gatavus batus tinkamus 
siuntimai, padus, vitpadžius siun
tiniams nupiginta kaina. 

tUeka visas batsiuvio
sąžiningai ir duodu patari- 
apie odas. Adresas:

173 Eighth SU So. Boston 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir sekmadienius. 

Telefonas: AN 8-0055
atnsaaaaannaaaa nestota*

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
į Atlieka visokius “plumbing" 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

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

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

Į Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštą į lietuvių kalbą.

«u^xxCxx«>soc<xjb3cx»0OG«wąx«Geo0GocxsoooB0eos«eo«e0e
SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadvay, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-0764
Persiunčiame Jteų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų tūbų, avalynes, medžiagų, mauto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

IŠTAIGA LlETt’VIAKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai Įsitikino, kad musu Įstaiga greičiausia/ . 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Intur^to įgaliojimais.

Siuntiniai priimanti kasdien nuo 9 ik) 5 vai. valu. Ketvirtadieniais
9 t) to iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais ano 8 ryta iki 2 va L pn pistą.

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

14 Gartland Street

YsL: JA 4^576

APSIDRAUSK NUO 1 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt,). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
•f tka 

398 R.
Se. Banten 27,

K AN 8-1741 Ir AN 8-2483

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo t Ik* 4 

ir ano 7 Iki B

546 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL A V Z-4IM

Dr. John Repshis
LIF-TUVIS GYDYTOJAS

Valandor: S-4 ir 8-8 
Nedėliomu, ir šventadieniai*:

pagal susitarimų
_»__ i - ivro uoiumoia nona 

Arti UpNtn s Corae, 
DOkCHESTER. MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J, C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, noo .7-8
534 BS0ADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTaTE « INSURANCM

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
S7 GMOLE STREET 

Weat Roibury, Maaa.
Tel. FA 3-5615

ii

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Lnikrodžiai-DeimanUl 
Papuošalai

Elektras Prietaisai 
Rūpe»tingki taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Bavtaiakaa A. I. Alekna

•38 East Brmdaay 
South Bastau 27, Mase.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Mal-voe 

Popierofl Sienoms
Stiklas Lana>

Vlaokio Reikmenys Nsi 
Reikmenys Plumberisms 
Visokie Geležiai Daiktai

I
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>


