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Sovietų Sąjungoj Darbininkai
Kovoja Už Savo Teises

— 
Kazachstane Keli Tūkstančiai Jaunų Komunistų Ėmėsi

Ginklo Prieš Nepakeliamų Išnaudojimų; Visame 
Krašte Darbininkai Priešinasi Uždarbių Mažini

mui, Darbo Normų Didinimui. Spauda Tyli.

Riaušėse buvo 1500 aukų valdiškos Įstaigos ir žiūri 
valdžios (darbdavio) inte-

Jau seniau “Keleivyje” resų, todėl darbininkams1 
buvo pranešta apie darbi- nelengva yra už savo teises 
ninku riaušes Kazachstane, kovoti. Bet baimė nyksta, o 
netoli Karagandos. Dabar gyvenimo sąlygų blogini- 
gauta daugiau žinių apie tas mas verčia ir užguitus So- 
riaušes. vietų Rusijos darbininkus

Pernai rudenį, spalio 3 ir ginti savo reikalus nuo be- 
4 d. Temir Tau vietovėje, sotės biurokratijos pieštu
kus dirba virš 7 tūkstančių mo ir išnaudojimo.
jaunų komunistų iš Įvairių -------------------------------
Sovietijos vietų, kilo riaušės Pietų Afrika ŠIUO 
X“’ X“™ K Tarpu Apsiramino
sunkios. Jauni žmonės dirbo .
piie naujo plieno gamybos P*ętų Ąfnkoje negrų pro- 
centro statymo. Jiems buvo testai pneš griežtos segie- 
žadamos geros gyvenimo gacijos įstatymus kiek apri- 
sąiygos, bet po metų laiko .Pne to daugiausiai pri- 
žmonės vis dai* gyveno pala- adėjo masiniai areštai li
pinėse be jokių patogumų. smurtas prieš ne-
Pagaliau jų kantrybė išseko <Sru^ ir JU vadus., 
ir -spalio 3 d. prasidėjo strei- I Nėgių protestai betgi pa
kas. Dalis streikuojančių Yeik® siek ^.ek ¥1 valdancią- 
darbininkų užėmė turgų ir JB būrų nacionalistų partiją.

PANAUDOJA HELIKOPTERĮ

At ?zz.ios mokslininkai dar nesugalvojo tikro būdo, kaip 
s?'5giai oagjuti grįžtančią iš erdvės raketos nosį, ar me
talinį krepši, kuriame žmogus bus siunčiamas j erdvės 
plalyb.s. Čia matome bandymą tam reikalui panaudoti 
helikopterį, kuris nage.una iš aukštybių krentantį para

šiutą su prie jo prikabinta raketos nosimi.

Korėjos Riaušėse 
Žuvo 124 Žmonės

KELEIVIS’ 
Lithuanian W okly

PuU'shed in So. Boston. M 
Since February 9, 1905

Address: 
KELEIVIS

63« Bruadway. So. Boston 27. .M
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Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

Prezidentiniai Kandidatai 
Aptaria ’Tikybos Klausimą’Pereitą savaitę Korėjos so

stinėje Seoule studentų ir 
šiaip piliečių minios demon-
vyriausybė dėeiZISavtaų i Prezidentu. Sutarė Pęryti Vietų. Debetu.;

preziderto rinkiniuose kovo
15 d. Policija demonstran
tus bandė išvaikyti, bet ne
galėjo ir pradėjo į minią; 
šaudyti. Sostinėje nuo po
licijos kulkų žuvo nemažai 
žmonių ir daug yra sužeistų. 
Iš viso pereitos savaitės ne
ramumuose žuvo 124 žmo
nės ir 700 žmonių yra su
žeistų

Jie Aptars ir “Tikybos Klausimą” Rinkimuose; De
batai Bus Gegužės 4 D.; Visi Kandidatai Jau 

Aiškino Spaudai Savo Pažiūras.

Senųjų Gydymas 
Svarstoma Kongrese

VVest Virginia valstijoj 
gegužės 10 d. bus nominaci- 
niai balsavimai. Demokratų 
■partijoj varžosi šen. Kenne

Šią savaitę kongresas (at
stovų rūmai) pradeda svar
styti tris Įstatymų sumany- joj. Wisconsinc laimėjo šen.

Prezidentas Rhee paskel- ;mus’ tarPe ir istatym^ dėl Kennedy, bet laimėjo su 
bė didžiiinsinn  ̂ nemokamo senatvės pensi- “katalikų bloko” balsais, už
karo stovį ir pavedė tvarką ninkll Sūdymo. Svarstoma jį balsavo daug republikonų 
prižiūrėti kariuomenei j temoki atų pasiūlymas, nes katalikų, matomai katali-

i Riaušės Korėjoj kilo dėl "ei va“V “ž,kų “^cijų paraginti
to, kad žmonės pagristai C‘OJ1, Partija jokio pasiūly-i balsuoti “uz savo tikybos 

jtena, jog valdžia sukčiavo daj. nepatdkž D^\o dabar w
s ai n pa uo us uz įvai-, ge kongrese švaisto- valstijoj protestantai telkia-

dy ir šen. Humphrey. Jie 
varžėsi ir Wisconsin valsti-

Irius kandidatus balsus. To-. . mas įstatymo projektas apie! dėl po visą Korėja ema rei- , .- -i 1 • j • skyrimą didesnes paramoskalavimas darvti naujus . < , ... , -v-t .. , . . ’ -j ,, statvbai ir pagalbos teiki-;prezidento ir viceprezidento ' r
rinkimus.

1

si irgi balsuoti “už savo ti
kybos” žmogų ir šen. Ken
nedy ten gali pralaimėti, 
nes toje valstijoje katalikų 
tėra mažiau 10%, tuo tar

pų yra

mas nedarbo paliestoms ša
lies sritims. Vyriausybė yra 
priešinga abiem tiem

irvriaiiIndų Kinų Derybos i venecueia įsvaiKe , d k 4 —»- ------ - ,v- --- - „
l ahiri Sunkini Fina Karins Mništininkns.- - v- -j- v tymams, todėl gal priimti ;apie 30% ar daugiau. LMOl SunKiai Kiną Karius inaisuninicus ti visokiais pažadais. Vy- įstatymai batų vetuoti. i Šen. Kennedy pasiūlė šen.

XIVAIUVIIVV jsūi- pu kai W ISCUUSIITC

pažadais. Vy-
T- . [ Pereita pavokę Venecue- (rįausyl)ė. Jau pertvarkyta, Nėra tikrumo nė dėl Įsta- Humphrey viešus debatus

--------------v---------—_ . .. .... Kinijos ministerių pir- , . p-eneroj0 jesus Maria e?na tylėjimas dėl sukcia- tymo apie Įtraukimą senat-prieš W. Virginia balsavi-
ten konfiskavo maisto pro- kurios> eilese girdisi balsai mininkas Ču-En-lai pereitą T^on sutelkti kariš- vlTn^ rinkimuose, bet ar to VgS pensininkų gydymo Į so- mą, nors jis nesutiko viešai
duktus. Vietinė milicija ne--P? P°^ikos keitimą santy- savaitę atvyko Į Indijos sos- perversmininkai bandė u^ks žmonių pasipiktini- cja]įni draudimą. Vyriau-[debatuoti Wisconsine, kur 
Rnrrphėio tvarkos atst.atvti kiuose su negerų dauguma stine tartis su Indijos vy-  , -i- .• i 

žmonių
sugebėjo tvarkos atstatyti šiuose su nėgių uauguma stinę tartis su . Indijos vy- pra(jdtj kragte pilietini kaią. mu*. nurartl*nt*’ aau& Kassybė tam via priešinga, 'jis jautėsi stipresnis. Deba- 
ir buvo iššaukta kariuome- Krašte......................................... riausybė dėl sienų . nustaty- ^pie 200 kariškų maistiniu- a^ei°Ja: ___ bet ar įstatymas būtų vetuo- tuose bus paliestas ir “tiky-
nė. Tuo tarpu streikuojan-1, Opozicija reikalauja, kad mo tarp tų dviejų didžiausių iškriks. Korėjos gyventojai reika- ta tiknl žinil) nėra.
■■••• komunistai gavo kraste bQt1 Panaikintus ne- pasaulio valstybių. Ų 1S K-o,um01Jos u ®7/ c ^uja švarių rinkimų ir de
kaž kur rinklu ir bandė ka- i paprastas stovis ir kad areš- f * ‘ suslt?lke netoli San mokratjjos<
riuomeneT priešinti S^sirė- tuoti be reikalo žmonės bū- T Komunistinė Kinija sau- Cnstobal miesto ir uzeme -----------------------
įiuomenei priešintis, busire-• leigti vališkai vra užgrobusi apie tą miestą. Bet perversmmm- ■
mimo pasekmėj 91 daibi-, ____________________ 9 000 ketvirtaines myjių že. kams nesisisekė patraukti Tunisas Grasina
ninkas buvo užmušti, o e- QyVENIMAS BRANGSTA mių, kurios priklauso Indi- paskui save nei kariškių, i 

jai ir dar reikalauja apie nei civilių ir jie greit buvo

tieji jauni

i

KELEIVIS KITOKS

bos klausimas’ 
kovoj. Debatai 
žės 4 d. vakare.

rinkiminėj 
įvyks gegu

Ii šimtai buvo sužeisti. Iš 
viso riaušių aukų buvo apie 
pusantro tūkstančio žmo
nių.

Paskelbta statistika apie 30 000 ar 40,000 kev. mylių išvaikyti, 
pragyvenimo brangumą ro-žemiy Indija reikalav<M Sukilėlių vadas generolas
:do, kad kovo mėnesi kainos ka(Į Kįnai pirma turi trauk-Jesus Maria Castro Leon ^rasina» kad Tunisas 

Temir Tau vietovėje vie-įvėl pasiekė rekordinio auk- neteisėtai užimtų indu šaukė Venecuelos gyvento- Jausls esąs karo stovyje su 
; gyventojai kazachai į ščio. Pirmą kartą šešių mė- žemįu įr tik no to bus gali- jus “gelbėti” krašta nuo Prancūzija, jei prancūzai 

nėšių bėgyje pakilo ir mai- 1 atfe sieTO §Sy- demokratijos, bet jo niekas Pertos puoli-
sto kainos. ginimą, tet pagaliau sutiko nepaklausė ir peivei-sminin-P™sa*zjTiecius sukilę-

Kova prieš infliaciją, derėtįs ir tos sąlygos neiš-kų vadas turėjo bėgti I kai- llus Tuniso teritorijoj.
slėptis nuo demokrati-

tes gyventojai kazachai j 
riaušes nesikišo, jie skaitė, 
kad tai yra rusų reikalas.

Apie darbininkų nepasi
tenkinimą pranešama ir iš 
kitų Sovietijos vietų, tik vi
si pranešimai yra gerokai 
suvėluoti, nes ateina per at
skirus asmenis, o rusų spau
da apie tokius dalykus visai 
nepraneša.

Temir Tau riaušių “va
dai” butfo teisiami: 2 nutei
sti mirti, du gavo po 10 me
tų kalėjimo ir 3 po 5 metus 
kalėjimo.

Kazachstano komunistų 
vadai neminėdami nei riau
šių vietos nei aukų skaičiaus 
pasakoja tik, kad komuni
stinių statybų vadai dažnai 
visai nesiskaito su dai binin
kų reikalavimais ir nesirūpi
na jų gyvenimo sąlygomis.

Sovietų Rusija dabar ruo
šiasi pereiti prie 42 valandų 
darbo savaitės ir dėl tos 
priežasties peržiūi inėja dar
bo normas ir atlyginimą už 
darbo nuo štukės. Valdžia 
nori, kad jai nepabrangtų 
gamybą dėl darbo laiko 
sutrumpinimo. Darbininkai 
p: iešinasi bandymams nu
mušti atlyginimą ar pakelti 
darbo noiinas, bet negali 
pasipriešinti streikais, nes 
neturi savo nepriklausomų 
unijų. Sovietuose unijos yra į

kaip statistika rodo, nelabai pydžius 
sekasi,

AMIDOEE FANFANI

Kali os prezidentas jara pa
vedė sudaryti mia'steri j 
kabinetą. J* yra kLL'č o- 
niy demokratą partijoj Lai
komas kairiu. Kn la ’.^i vi> 
na jo partija daugumos ne
turi, tai į kabinetą reikia 
įtraukti ir kit ? a stovus. Jis 
mėgina susitarti su Ne-mi 
socialistais, kuris berd;?- 
darbiauja su Votrunistais. 
Popiežius pareiškė sa*o ne
pasitenkinimą tokia Fanfa-

ni politika.

Derybos kol kas eina la-f
bai sunkiai ir manoma, kad 
jos šiuo tarpu prie nieko ne
prives.

nūs
jos gynėjų.

Civilių Teisių Bilius 
Galu Gale Priimtas

Civilių teisių Įstatymas 
pereitą savaitę kongrese 
buvo galutinai priimtas ir 
pasiųstas prezidentui pasi
rašyti. Neabejojama, kad 
prezidentas ji pasirašys ir 
paskelbs.

Naujas, jau antras civilių 
teisių Įstatymas išėjo daug 
kuklesnis, negu pradžioje 
buvo užsimota jį išleisti. Jis 
svarbiausiai skiriamas ginti 
nėgių piliečių teisę dalyvau
ti rinkimuose. Jei vietos 
valstijų pareigūnai trukdo 
kur nors negrams registruo
tis balsavimui, federalinis 
teismas gali paskiri! regis^- 
tratorių ar registratorius, 
kurie turintiems teisę bal
suoti piliečiams išduos pa
žymėjimus. kad jie gali da
lyvauti linkimuose.

RASISTU IŠDAIGA

Tcvaso u iii ersiteto studen
tai žiūri į medyje pakabin
tą juodos spalvos žmogaus 
L,kamšą su šitokiu parašu: 
“šiame medyje kabo tas, 
kuris norė:o sutepti baltą
ją visuomenę’’. Tcxa»e, 
kaip ir kitose piety valsti
jose, neseniai nuaidėjo pro
testą bacg: prieš integra

cijos išplėtimą.

De Gaulle Tariasi Su
Prez. Eisenhoweriu
Prancūzijos prezidentas 

Charles de Gaulle pereitą 
penktadienį atvyko į Ame
riką iš Kanados. Savaitės 

Laikraštį galėjome išleisti tik gaje jis keliaus į prancūzų 
Gviana Pietų Amerikoj ir Į 
Martiniąue ir Guadeloupe 
salas. Čia jis dar lankys 
New Yorką, Kaliforniją ir 
New Orleans.

Prezidentas Eisenhoweris 
turėjo su prancūzų vadu il
gokus pasikalbėjimus ir po 
jų pranešama, kad buvo su
sitarta dėl bendros laikyse
nos viršūnių konferencijoj, 
kuri bus gegužės 16 d. Pa
ryžiuje.

Irakas Jau Pažino
Rusų Pranašumą

Iš arabų valstybės Irako 
praneša, kad ten tusų Įtaka 

'žymiai yra sumažėjusi. Net 
i ir Irako komunistų tarpe 
! rasų Įtaka mažėja.

Priežastis kodėl rusų Įta
ka tame krašte sumažėjo 

i yra ta, kad arabai perdaug 
visako iš rusų tikėjosi, bet 
apsigavo. Rusų ekonominė 
pagalba pasirodė ne toki 
jau didelė, rusų atsiųsti te
chnikai irgi nepadarė gero 
Įspūdžio arabams dėl kai 
kurių iš jų nesugebėjimo sa
vo darbo tinkamai atlikti, 
dėl jų nekokio apdaro ir dėl 
negalėjimo susikalbėti.

I žodžiu, “medaus mėnuo” 
praėjo ir Irakas vėl dairosi 
techniškos pagalbos iš Va- 
kara valstybių.

šis Keleivio numeris išeina
Karu Prancuzams ikiek kitokios «vaizdo«, smk-

_____ i tas kitokiomis raidėmis. Taip
atsitiko to dėl. kad mūšy lino. 
tipas sugedo ir penkias dienas 
negalėjome juo dirbti.

Tuniso prezidentas Bour-

Praeitą savaitę spauda 
pranešė, kad Alžyro sukilė
liai iš Tuniso kanuolėmis 
'apšaudo prancūzus Alžyro 
i teritorijoj. Prancūzai Į šū- 
• vius atsakė šūviais į Tuniso 
teritoriją ir, be to, jie pa- i 
^siuntė savo karius j Tunisą 
ir ten primetę i ružkasę pa
sienyj nemažai minų, o jų 
lėktuvai bombardavę kai 

i kurias vietas Tunise.
Tuniso prezidentas sako, 

jei prancūzai nesiliaus tą da
rę, tai Tunisas ras priemo
nių jiems atkeršyti, juo la
biau, kad Tunise dar yra ne
mažai prancūzų, kurie dėl 
to turės nukentėti.

O jei prancūzai bandys 
pasiekti Tuniso teritorijoj 
alžyriečius sukilėlius, tai 
Tunisas esąs pasiruošęs to
kius prancūzų bandymus at
remti ginklais.

dėka pagalbai iš mūsų kaimy 
ninės L. Enciklopedijos spaos- 
uvės. už ką ir spaustuvės savi- 
įinkui J. Kapočiui ir jos darbi- 
linkams P. Pilkai ir K. Simana
ičiui tariame širdingai ačiū.

“K.” Leidėjai

CJIARLIUS DE GmLLLE

Prmcū’i os oręri’cnfns 
O. de GanRe nra^itą penk
tadieni atv’ko į V.’as’iinj- 
toną nusitarti su preziden
tu EsenLoiverin netrukus 
f’rencijos ir kit-’s klausi
mais. t JAV’ de Gadle at
vvko iš Kanados, o grįžda
mas iš Amerikos jis dar ža
da aplankyti prancūzų Gra

nu ir West Indies salas.

KITĄ SAVAITĘ 
DVIGUBAS KELEIVIS

Kitą savaitę “Keleivis”
sukaktuvių proga išeis dvi-

i
gubai padidintas—16 pusla
pių dydžio.
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Viršūnių belaukiant
Didžiųjų valstybių galvų pasimatymas artinasi ir vi

si savaip prie to Įvykio ruošiasi. Gal Įdomiausiai ruošiasi 
Maskva. Sovietų spauda pilna Įtarinėjimų ir visokių pra
simanymų, ji sako pamokslus Vakarų vadams ir karto
ja nepavargdama, kad neišsprendus Berlyno klausimo 
taip, kaip tušai nori, pasaulio taika atsidurs pavojuje ir 
Vakarų valstybės bus atsakomingos už visus nemalonu
mus, kurie seks. Matomai, Maskvos valdovai mano, kad 
gerai jbaidyti vakariečiai bus sukalbamesni ir nusilenks 
Maskvos bolševikiškiems chanams.

Kiek kitaip viršūnėms ruošiasi Prancūzijos preziden
tas de Gaulle. kuris dabar lankosi Amerikoje. -Jis pasta
ruoju laiku turėjo progos kalbėti su visais būsimų “viršū
nių” dalyviais ir yra tos nuomonės, kad primas valstybių 
galvų pasimatymas nieko praktiško negali išspręsti ir 
neturėtų net bandyti spręsti tokių klausimų, kaip Berly
no ir Vokietijos suvienijimo, bet geriau padarytų, jei ap
tartų Rytų-Vakaių santykius ir paruoštų dirvų rimtoms 
deryboms dėl nusiginklavimo. Pagal prancūzų vadą, 
viršūnių derybos turėtų tik sudalyti palankesnes sąlygas 
vėlesniems deiyboms, turėtų “atleisti” Įtempimą ir tuo 
būdu paruošti dirvą žmoniškesniam sugvvenimui, o kai 
atsiras daugiau pasitikėjimo, tada lengviau bus ir dabar 
neišsprendžiamus klausimus išspręsti.

Gen. de Gaulle mano, kad didžiųjų pasimatymas 
būtų gera proga pradėti praktiškai kalbėtis apie pramo
ningųjų kraštų sutelktinę pagalbą ūkiškai atsilikusiems 
kraštams, kas ilgainiui turės labai didelės reikšmės.

Amerkos vyrausvbė jau pakartotinai pabrėžė, kad 
Vakarai neleis savęs iš Berlyno išvaryti ir kad rusai žai
džia pavojingą žaidimą, jei jie mano grasinimais ir ulti
matumais bet ką laimėti. Taip pereitą savaitę kalbėjo pa- 
>ekretorius Dillon.

PRANAS ir ROZALIJA RULIAI

Jie “Keleivi” skaito nno pirmo numerio, prieš 10 metą minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 50 mėty sukaktį, gyvena Dorchestery. 

Mass.

Lietuvio išeivio kelias

APŽVALGA
ROJUS MIZARA APIE 

KOLCHOZUS

pie mūsų seniausius skaitytojus.
Keletas pasiskelbė, kurie laik
rašti skaito nuo pat jo pasiro-
dvmo ar bent nuo 1905 metų. 

viskas priklauso nuo pačių ko-i^ tokių nebėra daug Ir tai 
.lūkiečių.” Jei nuo jų prikĮausy-isl,?rantania j Air.eriką Lietu- 
tų. tai kolchozų visai nebūtų. vos jaunimas traukė daugiausia

Besiruošdami minėti Keleivio; visoj Rusijoj mažiausia norma 
55 metų sukakti, teiravomės a-[buvo tik 3 dešimtinės, bet tėvas

Apie Koicnozus Uerūvoje Kai AKrimakuoc Ič rvcit nirmn 7n-.4 1 iv. rci U ĮS** I --kantono amžiaus” Kai rėikė-
bėjo daugelis bolševikų ir bolše- džių, R. Mizara toliau aiškina,į davo stoti j rusų kariuomenę, 

" - --- « ------- > 'kad “Daug viskas priklauso ir j daugelis pasirinkdavo geriau A-vikuojančių, kurie pernai buvo 
su ekskursijomis nuvykę pasi
žiūrėti Lietuvos. Bet nė vienas 
iš mačiusiųjų apie kolchozus at
virai nekalbėjo ir pilnos teisybės 
nepasakė ir nenorėjo pasakyti-'
Matomai, tai yra viena skaudi: kas” tai grynas idiotizmas. Tik- 
vieta bolševikų šeimininkavime J renybėje nuo kolchozo pirminin- 
Kita skaudi vieta yra darbinin- ko, pagal kolchozams privalomą 
kų uždarbiai dirbtuvėse. Apie tą

nuo kolūkio pirmininko
“Daug viskas” yra grynas mi-

zarizmas, nuo kolchozo pirmi
ninko priklauso arba “viskas”, 
arba “daug” kas, bet “daug vis-

meriką. o ne rusų armiją. To
dėl 1905 metais ar seniau atvy
kusieji ateiviai dabar jau yra 
75 metų ar vyresni...

Iš pasiskelbusiųjų skaitytojų

ten nei pažįstamų, nei dargi ad
reso Rnogaus, pas kurį nuvažia
vęs galėtų sustoti.

Reikta pažymėti, kad Pietų 
Afriką “atrado” Lietuvos žydai.
Daugelis ji} ten vyko ir skai-’ 
čluojama, kad apie 40,000 Lietu
vos žydų ten yra apsigyvenę. Korėjoj neramu 
Žydus pasekė ir lietuviai. Nuvy
kęs i Cape Tov/n, Pranas greit Korėjoj kovo lo d. buvo pre- 
susidūrė su žydais, kilusiais iš zi<tento rinkimai. Prezidentu dai 
Lietuvos, ir per vienų jų gavo Aai išrinktas S. Rhee, o vice- 
nasiūlymą eiti į siuvyklą dirbti. -orez^cntu valtlanėios liberalų 
Apie metus laiko Pranas ir dir-; Part*jos vadas.
5o Cape Town vienoje siuvyklo- Sinkimų kovoje valdančioji 
ie, išmoko darbo, apsidairė ir po P31'1^3 naudojo visokias priemo- 
•netų laiko nutarė traukti į daug nes savo kandidatams, ypač vi- 
taugiau žadantį didmiestį Jo-' ^prezidentui išrinkti. Tų prte- 
įannesburgą. ruonių skaičiuje buvo ir balsų

J Pietų Afriką P. Rulis išvyko j “savotiškas skaičiavimas”, ir o- 
1894 metais, po metų laiko per- i Pozicijos darbuotojų persekioji- 
ūkėlė į Johannesburgą ir ten, mas’ ir Pana^ūs toksai.
kaip patyręs siuvėjas, jau neblo
gai vertėsi. Johannesburg? spie-

Valdančiosios partijos ir polici
jos savavaliavimas sukėlė didelio

‘ėsi nemaža lietuvių. 1899 me- Pasipiktinimo krašte ir pereitą 
ais, Pranui iš ten išvažiuojant. ^,aiU\ia^.pa!ipiktn?.1^pra; 

ten buvo apie 300 lietuvių, jų
tarpe tik 7 moterys...

1898 metais kilo anglų būrų
taras. Johannesburge pradžioje 
šeimininkavo būrai (olandų kil
mės baltieji to krašto šeiminin
kai), bet anglai greit juos iš 
miesto išvarė į kalnus. Karas su
stabdė visokius darbus, ir atei
viams buvo sunku verstis. Ir ‘
Pranas pasijuto, kad jo santau
pos mažėja, o karui galo nesi
matė, todėl nutarė grįžti į Lie
tuvą ir 1899 metais grįžo veži
nas 2000 rublių. Tai penkerių 
metų darbo vaisius.

Tiek pinigb tais laikais buvo

trūko kruvinomis studentų ir 
nepatekintų žmonių demonstra
cijomis. Bemalšinant demonst
racijas daug žmonių užmušta ir 
dar daugiau sužeista. Tik įvedus 
kai kuriuose miestuose karo sto
vį ir pavedus tvarkos palaiky
mą armijai, kraštas kiek apri
mo.

Dabar Korėjos vyriausybė, A- 
merikos raginama, svarsto, ko
kių priemonių imtis, kad kraš
tas tikrai nusiramintų ir kad 
padarytos rinkimų metu sukty
bės būtų atitaisytos.

Tegu ir kruvinomis riaušėmis, 
bet Korėjos demokratija rodo

daryti Lietuvoje? Pranas dar iš 
Afrikos atsiuntė pinigų seseriai 
ir vienam broliui, padėjo pasta
tyti namelius namiškiams. Bet 
kai bandė su savo santaupomis 
kurtis Lietuvoje, nelabai sekėsi, 

turėjo penkis vaikus — 3 sūnus! Buvo sumanęs nusipirkti kaimy- 
ir dvi dukteris. Aišku, kad vi-'nystėje malūną ir jau buvo su-

bijojo daugiau žemės prašyti, 
nes ėjo kalbos, kad už gautą že
mę reiks eiti į caro kariuomenę 
tarnauti__

Dviejų dešimtinių ūkininkas

siems namuose negalėjo ouu
vietos, ir mažas Pranas, vos su
laukęs 8 metų amžiaus, jau tu-

didelis kanitatas Bet ka su juo subrendima’ * gyventojai ten
j___ 4_. T .P ____ nebesiduoda nei įbauginami, nei

per akis apgaudinėjami. Žmonės

a._________taręs su Savininku. UCl I
neišdegė. Malūno savininkas 
malūną turėjo ant svetimos žė

nori švarių rinkimų ir už savo 
teises kovoja.

Kas kita šiaurinėje Korėjoje. 
Ten “rinkimai” visada buvo suk
ti ir yra sukti, kaip ir visuose 
komunistų valdomuose kraštuo
se. Bet protestų ten nesigirdi. 
Diktatūroje protestai baigiasi 
vengriškomis skerdynėmis.

rėjo eiti “į svietą” — tarnauti mės. Kilo neaiškumų, kokie bus 
piemeniu. Apie mokyklą nebuvo 
nė kalbos. Pas pirmą ūkininką

malūno pirkėjo santykiai su že
mės savininku, kada malūnas

Pranas ištarnavo 5 metus, pas bus nupirktas, o iš žemės savi-
kitą 1 metus ir pas trečia vėl 5

nuo pirmo numerio vienas yra metus. Betarnaudamas Pranas

♦ * ♦

irgi visi ekskursantai kalbėjo tik 
liežuvį prikandę, arba išpešiojo 
pavyzdžius geriau uždirbančių
jų, o apie darbininkų didelės 
daugumos gyvenimą visi praėjo 
tylomis.

Užtat visi ekskursantai matė 
ponų biurokratų pusėtinai ar ir 
visai žmonišką gyvenimą, visi 
matė ar girdėjo apie mokyklų 
gausumą, apie socialinį draudi
mą ir kitus dalykus.

Tuo žvilgsniu nedaro išimties 
nė R. Mizara. kuris Lietuvoje iš
buvo net šešius mėnesius ir to 
dėl galėjo daugiau ką matyti, 
negu tie eiliniai ekskursantai, 
kuriuos biurokratai pavedžiojo 
po tarybinę tėvynę. Spėjant iš 
R. Mizaros aprašymų bolševikiš
koj “Laisvėj” (Nr. 32), atrody
tų, kad tas žmogus yra gerokai 
žlibas ir daugelio dalykų visai 
nematė, kuriuos galėjo matyti. 
O gal “akliausias yra tas, kuris 
nenori matyli?”

Savo pasakojimą apie kolcho
zus Mizara pradeda nuo to, kad 
Lietuvoje yra 1.800 kolchozų ir 
visų jų niekas negali apvažinėti. 
Kolchozai turi po 2, 3 ar net 4 
tūkstančius hektarų žemės. Ki
taip sakant, tai milžiniški dvarai.

“Kiekvienas kolūkis — sako 
Mizara — savotiška respublika. 
Jis tvarkosi taip, kaip jo nariai 
sutaria. Žinoma yra tam tikri 
bendri nuostatai, tam tikros tai- 
svklės. pateiktos visiems kolū
kiams, pagal kurias tvarkosi. 
Bet vyriausiai viskas priklauso 
nuo pačių kūlokiečių.”

Iš to Mizaros įvado žmogus 
gali pamanyli, kad kolchozai 
kažkokie žemės ūkio kooperaty
vai. kurie patys priima savo įs
tatus ir tvarkos, kaip jie nori. 
Žinoma, tai yra baikos. Kolcho
zai. kaip ir pats Mizara nenoriai 
užsimena, turi “bendrus nuosta
tus. tam tikras taisykles”, kurie 
visiems kolchozams yra privalo- 

To dėl Mizara galėjo ir tu
rėjo sakyli. kad kiekvienas kol
chozas yra “savotiška respubli
ka su ta pačia konstitucija.” 
Vietoj to jis griebiasi partinės

“konstituciją”, priklauso viskas. 
Jis yra milžiniško dvaro šeimi
ninkas ir nuo jo sugebėjimo, 
noro ir apsukrumo priklauso 
šimtų žmonių gyvenimas.

O kaip kolchozai gauna pirmi
ninkus? Apie- tai Mizara nesako 
nė pusės žodžio, lyg tarsi pirmi
ninkai iš debesų nukrenta kol- 
chozninkams ant sprando. Bet 
jis galėjo pasakyti, kad “princi
pe” kolchozų pirmininkai yra 
nariu renkami, bet praktikoje 
kolchozų pirmininkus skiria dik
tatūrinė valdžia.

Tą netiesioginiai patvirtina ir 
pats Mizara. kai jis toliau rašo:

“kai kurie kolūkiečiai man pa
sakojo: mes norime, kad kolū
kio pirmininkas suprastų tai. 
kam jis vadovauja, ką jis daro. 
Jis turi būti apsišvietęs, turi su
prasti savo pareigas; turi būti. 
pagaliau, žmogus mokąs susi
kalbėti su kitais.”

Taigi, kolūkiečiai norėtų gerų 
kolchozų pirmininkų, kurie ūkį 
gerai veda, žino, ką daro. ir su 
kuriais galima susikalbėti. Jei 
pirmininku pasirinkimas pri
klausytų nuo kolchozninkų, jie 
tokius ir pasirinktų, bet kai pir
mininkai yra valdžios iš viršaus 
užkariami, tai pasitaiko visokių. 
Pasitaiko daug ir tokių, su ku
riais negalima susikalbėti, nes 
jie lietuviškai remoka. Tai “vy
resniojo brolio” dovana lietu
viams.

Toliau Mizara “atrado Ameri
ką” ir pasakoja, kad kolchozų 
gerovė “priklauso ir nuo žemės” 
— girdi, geroj žemėj ūkininkau
ti lengviau ir pajamos didesnės, 
blogoj žemėj sunkiau einasi.

Tai viskas, ką sužinome iš Mi
zaros apie kolchozus. Sužinome, 
kad yra turtingų kolchozų, yra 
ir nuskurusių. Kiek turtingų, 
kiek nuskurusių. Mizara tą pa
laiko savo žiniai, o bolševikiško 
laikraščio skaitytojus jis peni 
tuščiomis pasakaitėmis, iš kurių 
neišeina nei velnias nei gegutė.

Kalbėdamas apie kolchozus, 
R. Mizara prikalba tokių negra
žių dalykų, kad keista, kaip jis 
drįsta su tokia išmintimi rody-

mūsų kaimynas Pranas Rulis, 
gyvenąs Dorchestery, Mass. Su 
juo teko plačiau pasikalbėti ir 
iš jo pasakojimo galime susida
ryti sau vaizdą ne vien jo, bet 
visos mūsų išeivijos eito sunk
aus kelio.

Pranas Rulis dabar jau greit 
bus 88 metų amžiaus. Jis gimė 
1872 metais rugsėjo 18 d. Ne
žiūrint puikaus amžiaus, Pranas 
Rulis yra dar judrus, gyvai įdo
maujasi ir spauda, ir politika, ir, 
žinoma, daugiausia savo plačia 
šeimynėle — vaikais, anūkais ir 
ąroanūkais.

P. Rulis yra baisogališkis; jis 
gimė Biliūnų, kaime, Baisogalos 
oarapijoj mažažemio valstiečio 
šeimoje. Tėvas turėjo tik dvi de
šimtines žemės. Gal tėvas būtų

užaugo, ir jam kilo klausimas, 
ką daryti? Kur dėtis?

Tokie klausimai kilo ne tik 
dviejų dešimtinių ūkininko vai
kams. bet ir tūkstančiams kitų 
Lietuvos jaunų žmonių, ūkinin
kų, mažažemių ir bežemių vai
kų. Vaizdžiai apie tai kalba SL 
Kairys savo knygoje “Lietuva 
budo”. Atsakymas į tokius gy
venimo klausimus dažnai buvo 
keliavimas į svetimus kraštus. 
Tokį atsakymą pasirinko ir jau
nas Pranas Rulis. Važiuoti sve
tur užsidirbti, bet kur? Kai P. 
Rulis buvo jaunas, Amerika dar 
nebuvo taip plačiai žinoma, kaip

tini jos ir sako, kad “vyriausiai tis dargi bolševikiško laikraščio

naują gyvenimą, nors ir bernau
dami pas kitus ūkininkus. Gi 
Lietuvoje, kada ėjo ūkininkų va
rymas į kolchozus, nenorintieji 
eiti į kolchozus ir stambesnieji, 
buvo be ceremonijų išvaryti iš 
savo sodybų į plačiąją Sovieti- 
ją prie vergų dart>ų.

• * *
varno raportas

Iš Lietuvos grįžo Antanas 
Varnas, kuris buvo gavęs leidi
mą nuvykti į Lietuvos sostinę. 
Jis Vilniuje išbuvo dvi naktis ir 
pusantros dienos. Savo pirmą 
raportą apie kelionę į Lietuvą 
A. Varnas paskelbė Tysliavos 
“Vienybėje” (Nr. 37).

Iš A. Varno pirmo pranešimo 
metasi į akis jo linkimas api
bendrinti. Rygoje jis kalbėjo su 
vienu žmogumi ir netiesioginiai 
gavo įspūdį, kad Latvijoje rusai 
yra nemėgiami. Gal ir taip, bet 
iš pasikeitimo keliais sakiniais 
su restorano patarnautoju dary
ti tokias išvadas yra rodymas 
nerimtumo, o ne kas kita.

Iš savo buvimo Vilniuje A. 
Varnas irgi padarė apibendrini
mų, kurie yra aiškiai neteisingi. 
Jis nuėjo į Neringos kavinę ir 
sako, kad toje kavinėje (tą va
karą) „Visi kalba lietuviškai Nei 
lenkiškai, nei rusiškai neteko 
girdėti”. Toliau jis dar drąsiau 
tvirtina, kad “Vilniuje visi kal
ba lietuviškai ir niekas iš lietu
vių savo kasdieninėje kalboje 
nevartoja rusiškų žodžių”.

Išeitų, kad Vilniuje rusų nėra, 
arba, kad ten ir lenkų nebeliko... 
Nuėjęs į kavinę visų ten esan
čiųjų žmonių kalbos negi pasi
klausysi, o sakyti, kad “Vilniu
je visi kalba lietuviškai" yra šta
mai nesąmonė.

Vilniuje A. Varnas buvo savo 
.“gerų draūgų” architektų ir 
sportininkų pasitiktas ir vedžio
jamas po miestą. Jie jam daug 
ką parodė, bet... kartu ir Var-

Kokią pusgalvių yra

Bolševikų “Vilnyje’ 
kas rašo tokią išmintį:

“Negirdėjau, kad bent vienas nas tur supranta, kad jie
menševikas ar da va t kinas atsi- . ... _ . .. ..___ __ , ~
sakytų priimti nedarbo kompen- Pam tlk oficialmę tiesą pasako- 
saciją ar mėnesinį soctalės ap- J°> nes kompanijoj išpažinčių 

nedaroma. Tiesa, vieną vakarą 
jis “pripuolamai” susitiko savo 
seną draugą ir su juo pasikeitė 
prisiminimais iki policinių gai
džių (karčiamų uždarymo lai
ko).

Jei tik tiek A. Varnas tepar- 
vežė iš Lietuvos, tai, reikia atvi
rai pasakyti, kad jis be reikalo 
pinigus kelionei leido. Bet ka
dangi pinigai jo, tai jo ir reika
las.

A. Varnas yra pirmas nauja- 
kuris lietuvis, kuris gavo leidi
mą į Vilnių nuvykti. Leidimą 
gavo tik dviem dienom.

• « «
Rinkimai ir tikyba

Po Wisconsin valstijos balsa
vimo “tikybos klausimas” rinki
muose gyvai svarstomas ir, 
matomai, bus svarstomas iki šio 
mdens rinkimų.

Dabar, norintieji pasiginčyti 
aiškina, kas kaltas, kad politi
ka ir tikyba rinkimuose maišo
si ir įneša nesantaiką ypač į de
mokratų partiją.

Šen. Kennedy šalinikai sako, 
kad kaltas esąs šen. Humphrey, 
kuris po Wisconsino pralaimėji
mo nepasitraukė iš varžytynių, 
bet perkėlė kovą į West Virgi
nijos valstiją.

Faktas betgi yra, kad šen. J. . 
F. Kennedy ar jo šalininkai 
Wisconsino balsavimuose pakėlė 
į kojas visas tos valstijos kata
likiškas organizcijas ir tuo bū
du pirmas įpynė tikybą į gry
nai politinį reikalą. Wisconsin 
valstijoj rinkimuose pasirodė 

katalikų blokas,” o tai reiškia, 
kad pasirodys ir protestantų 
blokas, kuris W. Virginijoj šen. 
Kennedy gali stipriai apipešioti.

Eiliniam piliečiui kandidatų 
tikyba neturėtų turėti spren
džiamos reikšmės, bet taip būtų 
tik tame atsitikime, jei visi 
kandidatai neteiktų davatkų.

J.*>.

L. Joni-

ninko nebus jokio dokumento, 
kad malūnas gali stovėti ant jc 
žemės? Paklaustas dėl to reika
lo, malūno savininkas nieko aiš
kaus neatsakė ir dėl tos prie- ^raudos čekį.

O kaip jie išjuokė ir plūdo a-žasties malūno pirkimas atpuolė. 
Grįžęs į Lietuvą Pranas Rulis

1900 m. vedė Rozaliją Būteikai- 
tę iš Dauderų kaimo, Baisogalos 
parapijos. Ten jis buvo tarnavęs 
5 metus prieš išvykdamas į P. 
Afriką. Bandė kurtis dviese, bet, 
kaip jau minėjome, reikalas ne
sisekė. Todėl 1904 m. Pranas, 
palikęs žmoną Lietuvoj, patrau
kė į Ameriką ir atvyko į Bos
toną. 1905 metais atvyko čia ir 
jo žmona. 1950 metais juodu mi
nėjo savo vedybinio gyvenimo

vėliau, ir iš Baisogalos apylin-| 50 metų sukaktį. Minėjo apsupti
kės nedaug kas dar traukė į A- 
m.eriką. Viena pažįstama žydė 
Pranui papasakojo, kad jos vy

galėjęs gauti ir 6 dešimtines že-,ras išvažiavęs į Pietų Afriką ir 
mės. kai, baudžiavą panaikinus ten uždirbąs per dieną net 10 
ir nuslopinus antrąjį “lenkmetį”, J rublių (vieną svarą).’ Toks pa- 
Muravjovas Korikas rodė “pa-Į sa kiškai didelis uždarbis suvilio- 
lankumą” Lietuvos valstiečiams. į jo ir Praną, todėl šiaip taip su- 
Lietuvoj valstiečiams buvo duo-'sikrapštęs pinigų kelionei, trau- 
dama 6 dešimtinės žemės, nors kia į Pietų Afriką, neturėdamas

skaitytojams. Jis pasakoja, kad Gyvename sočiai, gerai, 
kai kur Dzūkijoj visi ūkininkai: Kuo skiriasi tų bežemių skly- 
buvo iškelti iš savo ūkių, o jų pininkų dzūkų gyvenimas nuo 
žemė buvo apsodinta mišku. Ne- prieškarinio laiko, kai jie dar 
turtingi Dzūkijos kaimečiai buvo turėjo savo žemės po kelioliką
iškelti į Klaipėdos kraštą, arba hektarų? Nagi, skiriasi tuo, kad
išsikėlė į miestus, daugiausia į Jie nebeturi žemės! Grybus, uo-
Vilnių. Bet dalis ūkininkų pasi
uko savo sodybose ir nesikėlė 
nei į Klaipėdos kraštą, nei į Vil
nių. Jie buvo palikti gyventi sa
vo sodyljosa, bet jų žemė buvo 
paimta miškų ūkiui. Ir štai ką 
apie tuos bežemius dzūkus pa
sakoja mcrkiniškis dzūkas Mi- 
zvra:

— Tai ką jūs žadate daryti 
ateityje? Kodėl jūs čia gyvena
te — klausė Mizara tų bežemių 
dzūkų. O jie jam atsakė: .

— O ko mes turėtume iš čia 
bėgti. Matote, turime sklypus, 
laikome karves, laikome kiau
les. pasisodinam užtenkamai 
bulvių ir daržovių, na, ir gyve
name. Ir gyvensime! Vasarą 
daug pelnome iš grybų (dau-

gas, pašalinius uždarbius girio
se, zuikelius, paukštelius ir žuvis 
jie ir seniau turėjo, Stalinas 
jiems to neatnešė, bet jie seniau 
turėjo dar ir žemės po gabalą, 
o dabar turi tik po sklypelį ir, 
pagal Mizarą, jie dabar, netekę 
savo žemės, gyvena “sočiai” ir 
“gerai”.

Vadinasi, atimk iš ūkininko 
žemę, palik jam apie akerį skly
pą, ir bolševizmo valdžioje jis 
staiga pradės gyventi gerai, o 
prieš tai tokie smiltynių ūkinin
kai skurdo, nes nebuvo Vilniuje 
Paleckio ir Maskvos atsiųstų ki
tokių činauninkų!

Ar bereikia didesnio pasity
čiojimo iš Lietuvos'valstiečių?!

giausia baravykų) ir *>£4. Pa-1 Argi Mizara mano, kad visi jo
sigaudome žuvų, pamedžiojame, ° .__„„„i,,,.:nusišauname kiškių ir paukšte- ■ skaitytojai tikrai yra paskuti- 
lių... Tai ko mums bereikia?, .niai liurbiai? '

nemažo pulko vaikų, anūkų ir 
proanūkų.

Pranas Rulis turėjo 2 brolius 
ir dvi seseris. Dabar visi jau mi
rę. Brolis Vladislovas perėmė 
tėvo ūkelį ir tik nepriklausomoj 
Lietuvoje įsikūrė kiek stipriau, 
kai pagal žemės reformos įsta
tymą gavo daugiau žemės. Bro
lis Antanas buvo atvykęs į P. 
Afriką ir ten pasiliko. Dirbo ka
syklose. Dabar ir jis jau miręs. 
Seserys Viktorija ir Valerijoną 
dabar taip pat mirusios. Miru
sios jau ir Rozalijos Rulienės- 
Būteikaitės seserys.

Amerikoje P. Rulis darbą ga
vo savo įprastoj darbo srity pas 
siuvėjus ir sakosi pirmą savaitę 
čia pas italą siuvėją Cambridge 
uždirbęs lygiai 70 centų... Pas
kui uždarbis pašoko iki $6 per 
savaitę, paskui įvarė iki 10 dole
rių per savaitę, kas jau buvo 
neblogas uždarbis. Toje darbo
vietėje P. Rulis išdirbo 18 metų, 
vėliau ir kitoje vietoje irgi dir
bo 18 metų. Buvo unijos narys 
ir ėjo kai kurias pareigas uniji
nėj organizacijoj. Čia Pranas ir 
Rozalija Ruliai užaugino gražią 
šeimą, vieną sūnų ir keturias 
dukteris. Sūnus dabar dirba ins
pektorių General Electric kom
panijoj, o sūnaus sūnus išėjo in
žinieriaus mokslus ir šiuo metu 
tarnauja kariuomenėje. Visos 
dukterys ištekėjusios ir jau už
augino savo šeimas, viso 12 anū-

(Nukeltą Į 5-tą psl.)

nąmet tuos. kurie kovojo už tas 
geroves”.

Iš L. Joniko galima visko 
laukti, bet tokio kvailo dalyko 
visgi nesitikėjome. Menševikais 
jis vadina lietuvius socialistus ir 
kas jam atėjo į galvą pasakoti, 
kad socialistai “išjuokė ir plūdo” 
senatvės pensijas ar draudimą 
nuo nedarbo?

Kada Amerikoje buvo leidžia
mi socialinės apdraudos įstaty
mai (Roosevelto laikais), bolše
vikai rėkavo apie revoliuciją ir 
laukė “trečiojo periodo” katast
rofos. Tada jiems visokie drau
dimai nuo nedarbo ir senatvės 
pensijos atrodė tik “reformistų 
išmistai. Na, o dabar ir “lauzy' 
Jonikas dedasi kovojęs “už tas 
geroves”.

* * «
Kolchozai Vokietijoj

Rytinės Vokietijos rusų pasta
tyti valdovai baigė kolektyvi- 
zuoti visą žemės ūkį. Kiek dar 
buvo likę nepriklausomų ūkinin
kų, dabar visi suvaryti į kolcho
zus ir visi “savanoriškai“ tai pa
darė. Tie, kurie bandė nepasira
šyti pareiškimo apie įstojimą į 
kolchozą, greit pajuto bolševi
kiškos diktatūros leteną ir turė
jo pasirašyti. Bet po prievartos 
pasirašymo tūkstančiai ūkinin
kų dabar bėga į vakarinę Vokie
tiją. Pradeda bėgti ir amatinin
kai, ir smulkūs krautuvininkai, 
kurie iki šiol dar buvo pakenčia
mi bolševikų tvarkoje.

Kodėl rytinės Vokietijos bol
ševikai pasiskubino suvaryti vi
sus valstiečius į kolchozus, yra 
visokių spėliojimų. Gal tikriau
sias spėjimas yra tas, kad vokie
čių komunistai dar iki “viršū
nių” konferencijos nori pasiro
dyti, kad jų valdoma Vokietijos 
dalis jau gyvena “naują (gyveni
mą” ir su kapitalistine Vokieti
jos dalimi nebegali jungtis.

Rytinės Vokietijos ūkininkai, 
kuriems visiškai priklu eiti į kol
chozus, turi dar galimybę pa
bėgti j Vakarus ir ten pradėti
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KAS NIEKO NETEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Sukaktuviniai sveikinimai

KAIP Aš PRADĖJAU 
KELEIVI SKAITYTI

Aš j Ameriką atvažiavau 1912 
m. lapkričio 16 d. ir apsigyve
nau Cambride, Mass. pas V. 
Baškį Huntington gatvėj, bet 
kiek laiko pagyvenęs išsikėliau, 
nes viename kambary 7 vyrams 
gyventi nebuvo malonu, ir apsi
gyvenau pas Benediktą Norkų 
toj pačioj gatvėj netoli Cambrid- 
ge gatvės, kurių kampe Petras 
Bartkus turėjo drabužių krautu
vę ir laikraščių agentūrą. Pas jj 
susirinkdavo “grinoriai“, ten ir 
aš gaudavau laikraščių nusi
pirkti

Po kurio laiko sumaniau laik
raštį išsirašyti ir paklausiau sa
vo šeimininkės, kun. Krasnicko 
pusseserės, kokj laikraštį išsira
šyti, koks yra geriausias.

Ji šypsodamosi atsakė:
— Nagi -Keleivis.
Aš nuėjau pas Bartkų ir pra

šau išrašyti Keleivį.
Jis pasižiūrėjo į mane ir pa

klausė, ar tikrai aš noriu Ke
leivio.

Atsakiau, kad taip, nes man ir 
šeimininkė patarė jį išsirašyti.

Taip ir pradėjau į n?»nus Ke
leivį gauti. Viskas buvo gerai, 
kol kartą atėjo kun. J. Krasnic- 
kas ir, pastebėjęs ant komodos

realį kalbėti ir atsivežė didelį la
gaminą knygų. Vėliau jis ten 
lankėsi gal 5 kartus ir visuomet 
su knygų krepšiu. S. Michel- 
nas buvo 4 kartus, o kerne Mont- 
vvdas. Kirtiklis, Gegužis ir kiti. 
Ir visi atvažiuodavo su knygo
mis. Nebuvo parengimo, kuria
me nebūtų knygos pardavinėja
mos.

O kun. X. Mockus atvilkdavo 
net po du lagaminu knygų. Šian
dien niekas taip knygų nebepla- 
tina. Lyg jos būtų nebereikalin
gos.

Aš pritariu Z. Jankausko bal
sui, kad būtų tinkamiau įvertin
ti F. Bagočius ir kiti, kurie anais 
laikais nenuilstamai kėlė išeivių 
susipratimą.

S. Taurinskas
South. VVoodsler, Ont.

X X- *•
APGAILESTAUJA, KAD NE

GAILI BŪTI BANKETE

Labai apgailestauju, kad dėl 
silpnos sveikatos negaliu daly
vauti Keleivio sukaktuviniame 
bankete, to dėl šiuo būdu svei
kinu visus draugus ir Maikio 
tėyą, kuriam įdedu $20, ir vi
siems linkiu sveikatos ir laimės.

Malonu man prisiminti, kad 
Keleivį, griebė jį pažiūrėti, kieno 1912 m. Montrealy netikėtai pir- 
vardu ateina. Pamatęs, kad ma- kartą pasitaikė susitikti su 
no, jis suriko: į Keleiviu ir nuo to laiko tapti

— Kaip... Kas tau leido Ke-, nuolatiniu skaitytoju, 
leivj skaityti? • i 1914 _m. pradžioje buvo pa

Aš pasakiau, kad šeirrfininkė skelbta, kad gegužės 1 d. Kelei-
I <JUČX

KAS SKAITO, baso 
TAS DUONOS NEPRAŠO

patarė jį esant geriausią, 
jis puolė į virtuvę ir pradėjo ten 
plūsti savo pusseserę, liepė jai 
neleisti man Keleivio skaityti, o 
jei neklausysiu, išvaryti iš kam
bario.

vis įseis aviguoaS ir lauuvnu ra= 
šąlu spausdintas. Man to nume
rio į Sydney Main (Kanadoje) 
atsiuntė platinti 100 egzemplio
rių. Aš juos visus paskleidžiau 
vietos lietuvių tarpe, vėliau ėjau

Ji man nieko nesakė, bet ne- ragindamas užsiprenumeruoti, 
trukus aš pats išėjau kitur gy- visiems Keleivis patiko ir kas
venti- dieną gaudavau naujų prenume-

Taip nuo to laiko aš ir nebe- ratoriu.
siskiriu su Keleiviu. Jis mane Kai 1916 m. atvažiavau į Bos- 
18 mėnesių lankė ir Prancūzijoj, toną, Jurgis Gegužis priėmė ma- 
kada aš ten buvau pirmojo pa- ! ne kaip tikrą broiį. 
saulinio karo metu.
Tėn jis dar labiau buvo brangi
namas, nes 2-joj divizijoj tarna
vo daug lietuvių ir visi juo dali
nomės.

Linkiu Keleiviui ir jo štabui il
giausių metų!

Steponas Janeliūnas 
So. Boston, Mass.

X- X- X-
Mieli keleiviečiai,

“Keleivio” 55 metų sukakties 
proga galėčiau daug pasakoti,

Povilas Mankus
Blackston, Mass.

XXX
Gerb. Redaktoriau,I
J Jūsų didžiai garbingojo idea

listinio bei giliai patriotiškojo 
1 “Keleivio” šauniąsias sūkaktu- 
i ves tebūna leista įpinti mano, — 
i eilinio keleiviečio,—kuo geriau- 
'sius linkėjimus!

Aš. kaip demokratinis tauti
ninkas ir Korp! “Neo-Lithua-

nes aš jį pažįstu nuo 1908 metų. i nia” filisteris su pasigėrėjimu di- 
1918-1921 metais su J. Smelsto-! džiuojuosi brangia laime būti ei
nu kartu prie vieno stalo sėdė-iliniu žurnalistiniu talkininku 
jom ir žinau, kokį ofisą turėjo ir “Keleiviui”, kuris daugiau pusės 
kiek valandų per parą dirbo. šimto metų taip atkakliai kietai,

Keleivis buvo tikras šviesos ir į galingai, ištvermingai ir vis išti-
mokslo nešėjas į plačiąsias anų 
dienų mažai išmokslintų ateivių 
eiles. Jis buvo mėgiamas už tai, 
kad nepataikavo juodiesiems a- 
paštalams ir aiškino žmonėms 
jų žalingus darbus.

Atsimenu, 1908 m. F. Bago-1

kimai žygiuoja Nepriklausomos 
bei Demokratinės Lietuvos Res
publikos ir lietuvių tautos ke
liais, — ir šviesos ir Tiesos 
kryptimi!

Lietuvos bei lietuvių tautos 
reikalui “Keleivis” iškeliavo dar

čius pirmą kartą atvyko į Mont- anuomet imperialistiškųjų rusų

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadoray So. Boston 27, Mass.

KAS PER DAUG — VISUR NEGERA

Patvinęs vanduo veržiasi per Ogdensburgo, N. Y., už
tvanką. Gerai, jei ji atlaikys, o jei ne... miestas liks be 
vandens, nes dėl to sustos stotis, kuri pumpuoja vandenį

miestui

caro ir vokiečių kaizerio tam-55 metų ilgio vagą, kuri, stebė- 
siaisiais laikmečiais. Ir dabar tina, yra nepaprastai tiesi. “Kė
višą laiką yra žūtbūtiškai ašt
riai kovojąs su imperialistiškuo- 
ju rusiškuoju komunizmu!

leivis” visada yra atviras ir 
daiktus vadina jų tikraisiais var
dais. Dėl to jį vieni myli, kiti

Keleivis” ryžtingai tryško vii- į neapkenčia, kai jų ne taip jau 
ties pragiedruliais, kada kleri- gražias užmačias “Keleivis” pa- 
kališkai fašistinis smurtas buvo rodo tokiomis, kokios jos yra.

Sveikinu Keleivį, visų žmonių 
gerą draugą, sulaukusį 55 metų, 
ir linkiu dar šimtą metų gyventi.

Keleivis mėgsta tiesą sakyti. 
Tas yra svarbiausia. Jis nei Sta
lino nebijojo, nei Chruščiovo ne
bijo ir daug teis;, bės jiems į akis 
p .svilina, rankų nebučiuoja ir jų 
pakalikams.

Keleivis turėtų kiekvieno lie
tuvio pastogę lankyti.

Labai norėčiau dalyvauti Ke
leivio 55 metų sukakties jubilie-' 
juje, bet negalėdama to padary
ti — per toli, siunčiu bent mažą 
dovanėlę — penkinę.

Adolfina Skudžhiskieoė
M' mi, Fla.

XXX
Keleivio 55 metų metų sukak

ties proga linkiu visiems drau
giškos vienybės, broliškos mei
lės, kantrybės, sveikatos ir iš- 
tvermes. Rg. d pajėgtumėte dar 
no 55, bet bent 150 metų palai
kyti kas mūsų senųjų ateivių su
kurta ir tą darbą tęsti toliau su 
dideliu pasiryžimu ir energija.

Labai gaila, kad aš iš taip toli 
negaliu atvykti j jūsų sukaktu
vinį pokylį.

Aleksandra G. Jatužienė
Parry Palmira, N.J.

XXX
Prašau priimti širdingus svei

kinimus “Keleiviui’ ir jo štabui 
sukaktuvių proga.

Jūsų Andrius Valuckas
Madison Heights, Mich.

CONNECTICUT KLONIUOSE
HARTFORD, CONN. NEW BRITAIN, CONN.

Milijonai oro vėsinimui
Travels draudimo bendrovė 

pasiryžo išleisti $5,800,000 oro 
vėsinimui (Air conditioned) j- 
vesti. Bendrovė turi pinigų ši
tam reikalui, o kai darbininkai 
pareikalauja kelių centų priedo, 
kaip sunku jiems tai iškovoti.

Hartfordo gyvybės draudimo 
bendrovės praneša, kad 1959 
metais 38,531 apdraustųjų išmo
kėta $61,058,000.

Gresia bu . u streikas
Keleivinių autobusų vairuoto

jai, kurių yra apie 1,000 ir pri
klauso ALF & CIO, jau 19-tas 
mėnuo dirba be sutarties. Dery
bos nerodo pažangos, todėl vai
ruotojų kantrybė išsenka. Buvo 
sušauktas visos valstijos susirin
kimas, kuriame nutarta, kad, 
bendrovė vilkins sutartį pasira
šyti, paskelbti visuotinį streiką. 

Streikavo Whitney Chain

Čia dirba 475 darbininkai, ku
rie priklauso .automobilių pra
monės unijai. Jie buvo paskelbę 
streiką, kai bendrovė atleido u- 
nijos skyriaus pirmininką ir ki
tus 6 darbininkus. Bendrovė nu
sileido unijos reikalavimams, ir 
streikas buvo atšauktas.

Pranas Naunčikas

Baigėsi New Britain Maehine 
bendrovės streikas

Čia streikas tęsėsi 63 dienas, 
darbininkai laimėjo. Pasirašyta 
sutartis, kuri numato, kad per 
2 metus atlyginimai bus pakel
ti 21 centu Be to, šeimos arti
miausiam nariui mirus ir dėl to 
darbininkui negalint ateiti j dar
bą, bus sumokama už 3 dienas, 
pagerintos taip pat atostogų ir 
pensijų sąlygos.

Streiko metų iš unijos kasos 
buvo mokama po $35.00 savai
tei, viso labo išmokėta $175,000. 
Bendrovė skelbia, kad darbi
ninkai streikuodami nustojo 
$760,000. ‘

Bendrovė nusiskundžia, kad 
dėl streiko prarado dalį rinkos 
ir dėl tos priežasties streikui 
pasibaigus tą pačią dieną atlei
do 75 darbininkus.

Viso labo toj dirbtuvėj dirba 
apie 750 darbininkų.

Kitos naujienos
Per šių metų 3 mėnesius virš 

900 bedarbių gavo darbo krau
tuvėse, sandėliuose, fabrikuose 
ir kt. Bet vis dėlto dar yra per 
3000 bedarbių.

Mieste gyvena apie 90,000 gy
ventojų, jame yra 9 didelės dirb
tuvės, kuriose dirba apie 23,000 
darbininkų, jiems per savaitę iš
mokama atlyginimų virš pus
antro milijono dolerių.

išgriovęs demokratiją Lietuvoje 
ir ten siautė “Geležinis Vilkas” 
(fašistinis teroristinių neclitu- 
anų padarinys) bei “Baltas Žir
gas” tokių pat fašistinių teroris
tinių ateitininkų padarinys).

“Keleivis” yra energingai sklai
dos ir likutines visokio lietuviš
kojo fašizmo palikuonių purvi
nas skiedras dabar išeivijoje!

Esu pavestas Lietuvos Demo
kratiškųjų Tautininkų Sąjungos 
bei Korp! “Neo-Lithuania” De
mokratiškojo Sąjūdžio vardu 
perduoti stiprius linkėjimus vi
sados atspariajam lietuviškumo, 
demokratijos bei tauraus žmo
niškumo ąžuolui “Keleiviui” — 
augti, klestėti, bujoti ir vis gy
vybingai žaliuoti Lietuvos lais
vės ateičiai ir lietuvių tautos 
džiaugsmui bei laimei!

Jūsų
Jonas Leonas

Cleveland, Ohio.

X- X X ‘

Nuoširdus ačiū už malonų pa
kvietimą dalyvauti “Keleivio” 
55 metų sukakties minėjime. Šį 
kartą, deja, dalyvausiu su Jumis 
tik savo mintyse, ,ąi fiziškai nė
ra galimumo persikelti per pla
čiuosius vandenynus, kurie ski
ria mūsų kontinentus. Tačiau, 
kai sekantį kartą, minėdami 60 
metų sukaktį, rašysite man pa
kvietimą, tai nebūkite taip drą
sūs tvirtindami, kad “žinau, kad 
nebūsi”, nes galiu būti! Jau 
nemaža lietuvių iš Australijos y- 
ra buvę Amerikos J. V-bėse ir 
vėl grįžę. Ir mano svajonė yra 
nuvažiuoti kartą j tą “rojų” ir 
pasižiūrėti, kaip jūs ten dirbate 
ir gyvenate. Problema ne tiek 
pinigų, kurių galima susitaupy
ti. bet laiko. Lėktuvu būtų grei
tai, bet brangu, gi laivu nebran
gu, bet reikalauja daug laiko.

Visam “Keleivio” štabui lin
kiu ištvermės toliau varyti jau

Su “Keleiviu” esu susibičiulia
vęs jau apie 35 metus. Tiesa, 
buvo pertraukų, k»da “Keleivis” 
negalėjo net Lietuvon lankytis. 
Tačiau nors ir nebuvo galima jo 
gauti, bičiulystės ryšiai niekad 
nenutrūko! Ir dabar’1 Vėl, Aušt- 
ralijoje, “Keleivis” yra nuolati
nis mano svečias, visada laukia
mas ir skaitomas.

J. Arminas
Australija

X- X- X-

Mielas Redaktoriau,
Dėl nesveikatos negalėsiu at

vykti į lietuviškos socialistinės 
spaudos šventę ir išlydėti ilga
amžį “Keleivį” į tolimesnę ke
lionę. kur jo laukia mūsų išei
vija.

Džiaugiuosi 55 metų sukakti
mi ir linkiu mūsų seniausio 
laikraščio leidėjams ir redakci
jai jėgų ir sėkmės.

Juozas Liūdžius 
Cleveland, Ohio.

X- X- X

Nuoširdžiai dėkoju “Keleiviui” 
už pakvietimą dalyvauti jo 55 
metų gyvavimo minėjime. Deja, 
dėl nuotolio pati dalyvauti ne
galėsiu, tat prašau iš anksto 
priimti mano geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus ir toliau taip 
pat garbingai kovoti už lietuvy
bę ir demokratiją. Geriausios 
sėkmės “Keleiviui”! Įdedu $5.00.

MARIJA IR POVILAS MANKAI

Seni “Keleivio” skaitytojai ir uolūs rėmėjai, 
per “Keleivį” jie ir vienas antrą visam gyve

nimui susirado, gyvena Blackston, Mass.

WORCESTER, MASS. LOS ANGELES. CAL.

Batavia, III.

Pranas Naunčikas

ANSON1A, CONN.

Turėjo 5 žmonas

Everett W. Freeman, 30 me
tų amžiaus, pasodintas į kalėji
mą, kaltinamas daugpatyste. 
Pasirodo, kad jis turįs 5 žmo
nas, su trimis iš jų susilaukęs 
4 vaikų- Jam gresia 3-5 metai 
kalėjimo. Vadinasi, po metus už 
kiekvieną žmoną.

Hartforde už tą patį pakliuvo 
Eustace S. Johnson, bet šis te
turėjo tik 2 žmonas.

Pranas Naunčikas

MERIDEN, CONN.

Susekė lošikų lizdą.
Susektas didelis gemblerių liz

das. Suimtas tos vietos laikyto
jas Fred Anthony. Skaičiuoja
ma, kad ten per metus daryta 
biznio iki 365,000 vertės.

Pranas Naunčikas

NEW YORK, N. Y.

V. Sruogienė

X- X- X
‘Keleivio” Redaktoriai Bostone

SOPHIE BARČU!
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 raL ryto. 

šeštadienį ir sekmadienį 
nno 8:30 iki 9:3® vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vaL ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL

Gerbiamasis,
Amerikos Latvių Spaudos 

Draugijos vardu aš norių kelis 
žodžius tarti Jūsų laikraščio 55 
metų sukakties proga. “Kelei
vis” yra vienas seniausių lietu
vių laikraščių Amerikoje, nes jis 
eina nuo 1905 m. Tokia laikraš
čio istorija tikrai galima di
džiuotis. Tuo gali didžiuotis ir 
kiekvienas “Keleivio” skaityto
jas.

Latvių rašytojai ir žurnalistai 
džiaugiasi Jūsų sukaktimi ir lin
ki geriausios sėkmės ateityje.

Su gilia pagarba
■ • 'f*

Osvalds Akmentbiš,

Amerikos Latvių Spaudos 
D-jos Sekretorius

Mirė M. Mazgelis

Balandžio 4 d. mirė senas Ke
leivio skaitytojas Motiejus Maz
gelis, 72 metų amžiaus, palikęs 
liūdinčias 3 dukteris su šeimo
mis: Rose Zereski, Albina Gab- 
riella ir Joan Matyczynski. Vi
soms joms reiškiama užuojauta.

Lietuvių Dienų sukaktis

Žurnalas “Lietuvių Dienos’, 
kurį redaguoja rašytojas Bem 
Brazdžionis, savo dešimtmet 
balandžio 24 d. paminėjo šauniu 
banketu su koncertine dalimi.

Sena meilė nerūdija.

&ĮS fin eairt spnad 
before burninį .« 

trash or (tebris

ONLY Ypy CANMEVENT FOREST RRESI

Susiorganizavo New Yorko 
lietuviai respublikonai

Balandžio 12 d. Lietuvių Pilie
čių Klube, Brooklyne, įvyko 
New Yorko lietuvių respubliko
nų susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė ir dienotvarkę pateikė 
Vladas Barčiauskas, jis susirin
kimui pirmininkauti pakvietė 
Vytautą Banelį ir sekretoriauti 
Emiliją Čekienę.

Susirinkimo dalyviams plačiai 
pasisakius apie reikalingumą 
lietuviams respublikonams or
ganizuotis, buvo nutarta įsteigti 
Amerikos Liętuvių Respubliko
nų Lygą New Yorke. Jos politi
niu vadovu išrinktas Vytautas 
Abraitis ir pavaduotoja Lidija 
Bieliukienė. Lygos pirmininku 
išrinktas Vladas Barčiauskas, 
vicepirm. Domininkas Klinga ir 
Emilija Čekienė, ižd. dr. Marija 
Žukauskienė ir sekr. Jurgis Si- 
rusas. Kor.

CHICAGO, ILL.

Mirė P. šoska

Prieš mėnesį mirė Pranas šus- 
ka. kilęs iš Urbonaičių kaimo, 
Papilės vis., Šiaulių aps., palai
dotas Tautinėse kapinėse.



t

Puslapis ketvirtas KELEIVIS ,S0. BOSTON No. 17, Balandžio 27, 1960

Iš Pavergtos Lietuvos Atėjom griauti ir statyti
su kaimynais, mes eisim savu

Jvyygdė tik pusę 
numatyto plano

Ir kolūkio pirmininkas parve
žė kultūros darbuotojams dova
ną — poliruotą stalą.

X * X

Vienos įstaigos prof .sąjungas 
atstovai užėjo j kultūrinių pre
kių parduotuvę ir nutarė pirkti 
iš kultūros reikalams skirtų lė-

(E) Vilniaus radijas pri
pažino. kad mėsos gamybo
je kolchozai rr sovchozai 
šiemet gerokai atsilikę. Jie 
jvkdė pu?? plano, kuns Įni
ro n- •t'/t-'s siekiant pa-

y«i n-ię-m- dovani darbininkams — te- 
dė, kad duoti “socialistinius lcvizoriu.
Įsipareigojimus” yra leng- Išrašė sąskaitą, nuėjo j banką 
viau negu juos Įvykdyti. — Negalima.

Dirbtinė* odos gamykla
Televizorių vis dėlto nupirko 

Kaip? Ogi išrašė kitą sąskaitą 
•Toje figūravo: rašomai masinė-

(E) Šiaulių rytiniame pa- Iei juostelių — 1-90 vienetu. ada-ičia mes jos neskelbsime, kaip ir

(keliu. Lietuvos demokratija gali

I sėkmingai ginti savo krašto lais
vę tik susitardama ir savo sieki-

___________________ .______________ mais sutapdama su kaimynų ša-
______________ j lių liaudimi, tik pati virsdama

1920 m. birželio 21 d. St. sei- limoj praeity puklinėjo \Vilhel- savo krašto šSmininkc. Ir todėl 
mo pirmoje sesijoje, aštuonio
liktame posėdyje buvo sudary
ta naujoji ministrų taryba. Mi
nistrų Tarybos pirmininku- dr.
K. Grinius, vidaus reikalų mi
nistru — R. Skipitis, krašto ap
saugos — K. Žukas, užsienio rei
kalų — J. Purickis, teisingumo 
— Karoblis, švietimo — K Bi
zauskas. susisiekimo — E. Gal
vanauską. ženn's ūkio, valstybės 
turtų — J. Aleksa.

To seimo posėdyje naujos mi
nistrų tarybos pirmininkas dr.
K. Grinius perskaitė sudarytos 
vyriausybės deklaraciją. Ji ilga.

mo Urachų rankos, o šiandien artimiausi mūsų uždaviniai su- 
jau dedasi vieninteliais Lietuvos i surišti su Latvija, Estija, su ju 
nepriklausomybės iškovotojais j darbininkija ir siekti tedcraci 
ir gynėjais. Ka p tik tie politi-J j°s-
niai elgetos, šiandien priartėję

kraštv pradėta statyti dirb- ty siuvamai mašinai — 500 vie
tinės odos fabrikas, kuris — 500 >*wkų «
būsiąs pirmas toks visoje viskas bfltV buv>
1 i * * * * '■ * * * v * • 11 * — Paaiškinkite, kur dėjote a-
odą gamins įs visokių atlie- datas«>
kų. Pirmieji odos pakaitalo Profsąjungos lyderiai daužės: 
gaminiai iš fabriko išeisią 
kitų metų pabaigoje.

Tebevargina Chruščiovo 
kelionė

j krūtinę, dievagojosi, kad čia 
jokių adatų nėra. Revizorius pa
skambino į prokuratūrą. Visą 
mėnesį tardytojas narpliojo by
lą, šaukirėjo liudininkus, bet pa-

, galiau priėjo išvadą, kad nusi- 
(E) \ isa € hruščiovo DU- jojtmao nėra — juk bankas per- 

vimo Prancūzijoj laiką Lie- vedimą praleido.
tinos įmonių darbininkai 
buvo varginami mitingais 
ir kitokiais užsiėmimais ry
šium su tuo vizitu. Bet ir 
Chru 1 ovari grįžus j Mask
vą, Lietuvos darbininkų 
varginimas nepasiba i g ė

:!g.i deklaracijų visų St. Seimo 
frakcijų padarytų. Sutrumpin
tai pranešam*' Lietuvos social
demokratų St. seimo frakcijos 
ta proga padarytą pranešimą 
Dek’arncrą skaitė socialdemo 
kratų frakcijos lyderis St. Kai
rys. Toji socialdemokratų dek- 
’araeija įneša daug šviesos j jų 
praeities nuveiktus darbus ir 
kartu pro juos įžiūrima ir atei
tis. Daug kaę ir dabar iš tos 
deklaracijos žinotina, todėl pra
verčia ją prisiminti.

LSD deklaracija
XXX

Vienai įstaigai prireikė moto- 
, ciklo.

— Turim “Ižą” su priekaba. 
Perveikite banke pinigus ir va-

Vėl Įmonėse ir įstaigose ~
(ir stambesniuose kolcho- - pasakė banke
ZUOSC bei so\chozuose) ma- įp pridūrė: — jei pirktų kolų- 
siniai buvo “reiškiamas gi-, kis — tada kitas dalykas, 
lūs pasitenkinimas” tos ke-. Buhalteris nupyškėjo į
lionės sėkmingumu, kartu nykščių šilelio kolūkį”, šie mo- 
ištariant Chruščiovui pade- tociklą nupirko. O kaip grąžin-
ka UŽ jo pastangas. 4i kolQ-kįui smigus? Sugalvojo.

j Kolūkis išrašė sąskaitą, kad
Ruošiamas Lietuvos įtvėrė «"* įstįEa‘ ,voras' a,ve- 

bibliografijos leidiny, j nQrs prje įst;ug((s jokjQS
Knygų rūmai ruošia “Lie- tvoros nėra. 

tuvių nacionalinę bibliogra
fiją”, tai yra 20-25 tomų lei- 
dini. kuriame turės būti su- ; 
žvmėta visa lietuviško j i
spauda, nebojant kur ji iš- Ir bankai Pirkėjų gudrybes ži- 
leista, visi leidiniai ir kito- no ° vis tiek perka pavalkus, 
mis kalbomis, išėję Lietuvo-

XXX

Visi bankines gudrybes žino.

je ir visa lituanistinė spau 
da arba leidiniai, kuriuose 
rašoma apie Lietuvą, taip 
pat nebojant, kur jie išleisti.

Pirmasis tomas išeisiąs 
1961 m., jis apims lietuviš
kus leidinius iki 18-jo 
žiaus.

uknolius. adatas...
Kviečiame įspėti, kas ką ap

gaudinėja?

ELTA PAMINĖJO KELEIVIO 
SUKAKTI

Vliko Vykdomosios Tarybos 
am- leidžiamos Eltos Informacijos 

balandžio 16 d. numery’ nepa- 
Bibliografijos redakcijai vado- m_iršo Pranešti ir apie Keleivio 

vauja rašytojas 'A. Venclova. j *** metU sukaktį. Pranešimas 
: baigiamas taip:

Kas ką apgaudinėja? } “Keleivis, nors laikosi tam tik-
___ . ... ros socialistinės ir demokrati-Didesnes apgaulių makalynes, 

kokia yra Sovietijoje, niekur nės krypties, savo turiniu nėra
, . . ..... „ partinis siaura prasme. Aprėp-kitur merą. štai ką jie patys , , ., , . . . damas visas lietuvių gvven mcŠluotos žurnalo Nr. 1 rašo:

J ūkinių ' prekių parduotuvę 
atvežė gražių poliruotų stalų. 
Išsirinko vieną stalą “švyturio” 
kolūkio pirmininkas Vilcius. 1

— Bus dovana mūsų klubui. 
Rašyk sąskaitą ir bėgu bankan, 
— paprašė jis parduotuvės ve
dėją. i

Banko tarnautojas pavartė 
parduotuvės išduotą sąskaitą, 
pažiūrėjo prieš šviesą ir pasakė:,

— Negalima. Reikia gauti Ii-J 
mitą.

(Reikia žinoti, kad ten įstaigų t 
i mokėjimus kontroliuoja ban
kas Red.)

Kolūkio pirmininkas vėl atbė
go į parduotuvę.

— Ka daryti? Bankas 
džia pervesti pinigų.

Pagalvojo parduotuvės

sritis vienoje ir kitoje Atlanto 
pusėje, nevengia tarti atvirą žo 
di, kai mato tai reikalinga lie
tuvių tautai ir Lietuvos reika
lui. .55 m'lai laikraštinės tarny
bos lietuvių visuomenei — tai 
reikšmingas veiklos kelias. į ku
rį su pagarba turi žiūrėti vi
si, pakraipų tautiečiai. Linkime 
laikraščiui dar daug sėkmingu 
metų.”

PABALTIJO ATSTOVAI 
VALST. DEPARTAMENTE

Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas. Estijos—Jobannes Kaiv 

nelei- Latvijos—Amolds Spckke, Lat 
vijos pasiuntinybės patarėjui A 
natol Dinbcrgs dalyvaujant, tu 

jas ir išrašė naują sąskaitą: rėjo pasitarimą Latvijos pasinn
— Dešimt pavalkų arkliams, tinybėje balandžio mėn. Iš d 

vadžių penkiolika porų. uknolių suminėtas valstybes liečiančiai? 
penkiasdešimt kilogramų ir tt. [bendrais reikalais.

Kai sąskaitoj susidarė stalo' Balandžio 19 d. visi trys Bal 
vertės suma. vedėjas pabraukė tijos valstybių atstovai buvo pri- 
brūkšnj ir pasirašė. j imti p. Valstybės Sekretoriaus

— Skaityklai pąvalkus per- Christian A. Herter. 
kat? — nustebo banko tarnau
tojas.

— Perkam. Ruošiamės statyti 
operą iš arklių gyvenimo.

— Tada kitas dalykas. Kultū
rai — galima.

— Mūsų priešai iš dešinės se
niai ir uoliai rūpinasi sudaryti 
mums vardą žmonių, užkrėstų 
maro liga. Kuomet visi kiti, sa
ko jie. eina čia su kirviu ir plūk
iu. kad statytų, eina kilnios sielos 
pagauti, socialdemokratai, girdi, 
slėpdami nuo žmonių tikrąjį vei
dą. nešasi Seiman dinamitą, kad 
jį išsprogdintų (iš dešinės: “tei
sybė”). Jie, girdi, yra pasiryžę

"A- išgriaut ne tik seimą, bet ir visą 
Lietuvos gyvenimą.

Tos kalbos tai kovos priemo
nės, Tokį kovos ginklą, tinka
mą pavergtos šalies gyvenimui, 
atsineša mūsų priešai iš liūdnos 
mūsų praeities. Mes to ginklo ne 
tik nesibijom, bet patartam mū
sų priešams, kad mestų jj šalin. 
Nuo tos dienos, kaip čia gauna
me laisvai kalbėti j Lietuvos 
liaudį, pramanytomis kalbomis 
neapsimoka naudotis, — tai ne
tikusi priemonė.

Šiandien mes patys norim pa 
sakyt, ko atėjome seiman. Atė 
jome griauti ir statyti. Griauti 
visa, kas vienoj ar fcitoj formoj 
dėjo ir tebededa Lietuvos liau
džiai vergijos pančius, kas jai ne- 
besipintų po kojų geresnėn atei 
tin žengiant. Statyti gi — nau
ją gyvenimą ir vesti pas mus 
darbo žmonių viešpatavimą 
Atėjom ir valyti. Valyti visa. 
kas nešvaru ir net kruvino 6uve 
nas mus padaryta pastaruoji 
taiku, kraštą valdant savanore1 
:r prieš liaudį neatsakomai vai 
IžiaL

Tokie mūsų norai Bet nesam? 
šdidūs ir nemanom patys pa- 
ėgsią čia didesnio ką padaryti 
ei neturėsime darho žmonių pa 
amos. jei neisime kovoje iš vie 
io su jais. Todėl mūsų žodžia 
skiriami ne tiek Seimui, kiel 
icms, kas mus rinko, ar galėję 
inkti, — skiriami Lietuvos liau 

džiai.
Mūsų priešai, ypač rinkime 

metu, nesidrovėjo žmonėms j 
kalbinėti, kad esame mūsų kraš 
to nepriklausomybės priešai, i.' 
po suolų atsiliepdami, drįso pri 
kaišioti, kad derėjomės su Ien 
kais ar rusais dėl kainos už Lie 
tuvos laisvę. Minim apie tai ne 
pasiteisinti, bet apkaltinti mūs; 
oatamsio prokurorus.

iš žmonių malonės, nori mums 
primesti iš visur suubagautus 
skarmalus. Jei mūsų džiaugsmo 
jausmas dėl Iškovotos krašto 
laisvės yra b~nt kiek sudrums
tas, tai tik dėl jų priežasties. Ta
rybos laikais jie p-'r du metu 
mokėjo po kojų parrvnti liaudies 
teises ir balagano barškalais pa
versti kilnius demokratijos sie
kimus.

Ta viitim sustiprinti, nepai
sant, kad St Seimo dauguma 
vadovauja reakciniai gaivalai, 
.drąsiai imsimės kovos už tai, 
kad Lietuva liūtų tikrai demo
kratinė respublika, kad joje visa 
valia būtų darbo žmonių, kad 
"espuhlikos valdžia nuo viršūnės 
ligi pašaknų būtų atsakinga 
prieš demokratinę krašto atsto
vybę, kad ji dirbtų liaudies nau
dai. '

Mes visas pastangas dėsime, 
kad Lietuvos konstituciją, pilie
tines musų teises. — laisvę žo
džio. susirinkimų, spaudos, drau
gijų laisvę, tikėjimo ir streikų, 
asmens, jo buto. korespondenci
jos neliečiamybę — dabotų ne 
žvalgybos skyrius, kaip iki šiol 
buvo, bet bendra pačios liaudies 
pažiūra.

Mes stovėsim už tautinių 
mažumu teises

Mūsų dienos uždavinys — su
vesti visą Lietuvą rytuose ir va
karuose vienon vieton. Mes ei
sim prie to tikslo ne ginklu mo
juodami, bet stengdamies suda
ryt čia pas mus tokį gyvenimą, 
kuris savaime viliotų anos pusės 
pavergtąją liaudį.

Baigicmasis'žodis prie LSD 
deklarae’-jas

Iš perskaitytos anais metais 
St. Kairio socialdemokratų dek
laracijos čia paimtos tik tos jos 
vietos, kurios paryškina ano me 
to socialdemokratų darbus ir ji 
ketinimus Ir kartu kas parodo 
ir nušviečia, kas iš socialdemo 
kratų numatytos veikimo prog
ramos dalinai Lietuvos nepri
klausomybės metais buvo įgy
vendinta. Vienas iš stambesnių 
tai žffinės reforma. Trasa, ne vi
sa ženr's reforma huvo taip pra
vesta, kaip socialdemokratų bu
vo pageidauta.

Laiko dulkės daug ką užkloja, 
daug kas dingsta praeityje, štai 
nors ir žemės reformos klausi
mas Lietuvoj. Nūnai kaip kas tą 
nuopelną mėgina įrašyti j kurios 
nors vienos politinės srovės są
skaitą ir net kuriam nors asme
niui. O iš tikrųjų taip tada ne
buvo. Lietuvos žemės reformos 
klausimu tada buvo susirūpinu
sios visos politinės Lietuvoje ta
da veikusios srovės, išskyrus 
tautininkus ir todėl gal tautinin
kai St. Seimo rinkimus visiškai 
prakišo.

Lietuvoje pažadėta įvykdyti 
žemės reforma nenuryjamu 
kaulu gerklėje įstrigo komunis
tams. Štai 1922 m. “Komunaro” 
Nr. 11 Z. Aleksa-Angarietis at
virai pasisako, kad komunistų 
dekretas žemės klausimu buvo 
stačiokiškas. Žemės nacionaliza
cija pavirto į dvarininkų dvarų

TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA

"TFI

Ten užaugau, iškentėjau 
aš kančias visas

ir pamėgau pamylėjau 
vargdienio dūmas.

VLIKAS, ALTAS budi
Jo pirmininkas lankėsi valstybės departamente, prašė kelti 

Lietuvos išlaisvinimo klausimą viršūnių konferencijoj

vedė-

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės gerą 
draugą.

LSD įpareigojanti praeitis

Lietuvos socialdemokratų par 
’ija jau nuo 1896 m. savo prog 
rarre pastatė Lietuvai nepri 
klausomos demokratinės res 
oublikos reikalavimą. Jos būtiej’ 
25 metai buvo nuosaikios kovo: 
metai už Lietuvos paliuosavimą 
iš politinės vergijos, už jos su
tvarkymą tikrai demokratiniai? 
pagrindais. Toje kovoje savo 
oriešų eilėse mes matėm ne tik 
despotinę Rusiją, ne tik grobuo- 
nius Prūsų junkerius, bet ir visą 
eilę žmonių iš savo visuomenės, 
kurie anais metais greiti buvo 
klupčioti prieš caro sostą, neto-

Socialdemokratams, kaip dar- ’ . . .
bininkų partijai, politinė laisvė nepriklausomybes mano, kad jie
ir demokratinis krašto sutvar- kanauja dėl žemes. Ir esą-------
kymas, tai 'būtinos proletarams
sąlygos vesti sėkmingai kovai 
dėl darbininkų pagerinimo bū
vio dabar, dėl galutinų siekimų 
ateity.

Kaimo darbininkų, bežemių ir 
mažažemių padėtis Lietuvoje ir 
bendras žemes valdymas ir ūkio 
stovis stato mūsų gyvenimo die- 
notvarkėn žemės reformos klau
simą, kaip vieną opiausių.

Spręsdami žemės klausimą, 
mes stovėsime už tai, kad visos 
buvusios rusų valdžios, caro šei
mos, cerkvių, bažnyčių, vienuo
lynų ir majoratų žemės pereitų 
krašto nuosavybėn. Krašto nuo
savybėn turi būti be atlyginimo 
įaimtos ir visų stambesnių ūkių 
:emės. Maksimalinei žemės nuo-

WASHIN’GTONAS, D.C. (EL- žmonės pakartojo, kad JAV nė- 
TA). Lietuvos atstovo Washing-ra pakeitusi savo principinio nu- 
tone J. Rajecko lydimas, Vliko1 sistatymo — nepripažinti Lietu- 
pirmininkas dr. A. Trimakas ba-; vos pavergimo.
landžio 13 d. lankėsi valstybės J Savo įteiktu memorandumu 
departamente ir įteikė ta proga'vilkas prašo iškelti Lietuvos 
atitinkamą memorandumą. j laisvės bylą Paryžiaus konfe- 

Per pasikalbėjimą su aukštais rencijoje, nes pavergtųjų klau- 
gynimą nuo darbininkų ir vals-' valstybės departamento parei- Į simo neišsprendus, vargu ar 
tiečių. Gi Lietuvoje, girdi, karei
viai. kariaudami dėl Lietuvos

rciglinais buvo plačiai paliesta j Rerlvno ir Vokietijos reikalai 
dabartinė padėtis pavergtoje bus patenkinama

mes
privalom parodyti jiems, kad 
•mes ne prieš žemės dalinimą, jei 
žemės ūkio darbininkai tame ras 
laimę”.

Tada Lietuvoje žemės refor
mos klausimas buvo gyvas visų 
St Seimą sudariusių politinių 
frakcijų veikimo' programose. O 
St. Seimo demokratiniu būdu iš
rinktų 112 atstovų sąstatas bu
vo toks: krikščionių demokratų 
bloko 59, valstiečių sąjungos 
bloko — 28, socialdemokratų — 
12, žydų — 7, lenkų — 3, vokie
čių — 1 ir 2 nepartiniai.

St. Seimas faktinai įteisino 
Lietuvos nepriklausomybę ir jo 
atstovai visais požiūriais buvo 
teisėti Lietuvos šeimininkai. St. 
Seimo rinkimai ir jo darbai ne-

;avybės normai nustatyti jvai- turi sau lygaus istorinio įvykio
-iose Lietuvos srityse socialde
mokratai šauks

lietuvių tautos kovingoje praei-
organizuotu tyje. Naujai sukurtoji tada Lie- 

’arbininkų suvažiavimą, derin
lami savo nusistatymą su jų nu- 
istatvmu.

Iš sudaryto tuo būdu žemės 
ondo mes reikalausim, kad bū 

•ų žeme aprūpinti be atlyginimo 
ie, kas norės ją dirbti, atiduo 
’ant žemę dirbti paveldėtinai, ir 
iviesim darbininkus, kad kur 
ik galima vestų ūkį bendrai, 
įaudodami pagerintas mašinas 
r technikos mokslo nurodomas 
priemones.

Aukštos kultūros ūkiai, kaipo 
pavyzdingos ūkio mokyklos, kai- 
'o aruodai turi būti neskaidomi 
r tik perimti visuomenės nuosa- 
zybėn. Mes stengsimės skiepyti 
ėmės ūkio kooperaciją visuose 
os pavidaluose, keldami tuo bū- 
lu ūkio našumą ir auklėdami 
larbininkuose bendrumo jaus
mą ir reikalingą bendram dar
bui discipliną.

Buvusis karas skaudžiai pa- 
>idė krašto ūkį, kai kurias ša- 
’as visai išgriaudamas. Einant 

naują gyvenimą Lietuvos dar
bininkams teks eiti griuvėsiais 
užgriozdytu keliu. Pakelti darbi
ninkų gerovę, duoti įsikurti že
mės ūkiui, pakelti liaudies švie
timą ir kultūrą, — reiškia su
tvarkyti ir pakelti pats krašto 
ūkis. Turtai nekrinta iš dan
gaus. Juos gamino ir garnys
liaudies darbas.

Lietuvos santykius nustatant

tuvos valstybė nusikratė bet ku
rių turėtų svetimų saitų, kas 
prieš carinės Rusijos okupaciją, 
virš 100 metų tvėrusią, trukdė 
ai kaip valstybei visai nepri

klausomai reikštis. St. Seimas 
igvvendino Vytauto Didžiojo 
dėtas pastangas nusikratyti uni- 
’os su Lenkija. Tiesa, nė St. 
Seimui, nė vėliau kitiems sei
mams nepavyko sujungti lietu
vių apgyventų žemių, o poseimi- 
niais metais Lietuvoje šeiminin
kaujant monopolinėmis teisėmis 
vienai tautininkų sąjungai, buvo 
prarastas Klaipėdos kraštas, tas 
slenkstis į anapus Nemuno lietu
vių gyventas žemes. O dabar, 
naujoji, pakartotinai susovietin- 
tos Rusijos okupacija anoje Ne
muno pusėje stengiasi ir lietuvių 
kapinynus panaikinti, kad tos 
žemės atrodytų — zdes ištino 
ruski krai. To jie.tolydžio tylu
moj ir iš pasalų siekia ir šioje 
Nemuno pusėje, dabar jų tram
domoje Lietuvoje.

Mūsų lietuvių ateivijoje Lietu
vos St. Seimas privalėtų būti mi
nimas kartu su Vasario 16 — 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo akto diena.

Lietuvoje, komunistinės propa
gandos sustiprinimas, priešreli- 
ginės veiklos padidinimas, rusi
nimas ir skurdi ūkinė būklė.

Buvo taip pat pasikeista nuo
monėmis apie naują Sovietų po
litinį manevrą kviesti laisvuo
sius lietuvius atvykti šią vasarą 
į Vilnių neva savųjų pamatyti. 
Iš tikrųjų, ten Maskva koncent
ruoja Lietuvos aneksijos sukak
ties minėjimą ir norėtų svečius 
iš laisvojo pasaulio, jei tokių 
būtų, panaudoti propagandos 
reikalam — minėjimui išpopu
liarinti ir išgarsinti. Kvietimas 
atvykti yra todėl grynai politi
nis Maskvos žygis. Su kvietimu 
susijęs, be abejo, yra neleistinas 
Sovietų reikalavimas, kad pra
šantieji vizos Lietuvon, jei jie 
yra buvę Lietuvos piliečiai, at
sisakytų Sovietų pilietybės, ku
rio? jie niekados nėra turėję. 
Tai Sovietų bandymas išprievar
tauti tuos žmones, kad jie pri
pažintų Lietuvos aneksiją, kaip į 
teisėtą aktą.

Tuo pat reikalavimu Sovietai 
verčia kandidatus kelionei į Lie
tuvą pasielgti priešingai JAV 
galiojančiai užsienio politikai, 
kuri nepripažįsta Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Valstv-

prasme su
tvarkyti. Tarptautinio atlydžio, 
saugumas ir teisinga taika bus 
pasiekti tik tada. kada Sovietai 
bus priversti pasitraukti iš pa
vergtųjų kraštų ir kada lietu
viams, kaip ir kitoms Europos 
pavergtosioms tautoms, bus leis
ta laisvų rinkimų keliu pasisa
kyti, kokios politinės ir kokios 
socialinės bei ūkinės tvarkos jos 
nori.

Ar pavergtųjų klausimas bus 
formaliai Paryžiaus konferen
cijoje keliamas iš pasikalbėjimo 
nepaaiškėjo. Buvo tačiau leis
ta suprasti, kad toji problema 
gali savaime kilti diskusijų me
tu. Tuo atveju JAV laikysis sa
vo tradicinio nusistatymo rem
ti pavergtųjų laisvės bylą.

Kaip tenka iš kitų šaltinių 
patirti, JAV siūlė pavergtųjų 
klausimą kelti Paryžiuje, ta
čiau prancūzai tam pasipriešinę. 
Klausimas tuo būdu likęs atidė
tas.

AUTO TELEGRAMA 
HF.RTERIUI

Amerikos Lietuvių Taryba pa
siuntė valst. sekretoriui Herte- 
riui telegramą, kurioj prašoma 
darvti pastangų, kad viršūnių

bės departamentas pažadėjo šj konferencijoj būtų iškeltas Lie- 
reikala nuodugniai ištirti ir pa-.tuvos ir kitų pavergtųjų tautų 
darvti reikiamas išvadas. Ta pa-; laisvės ir nepriklausomybės at- 
čia proga valst. departamento statymo klausimas.

Pagal arklį ir balnas. 

Paukštį iš plunksnų pažinsi. 

Purvu purvą nenuplausi.

t
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Jau atspausdintas! Užsisakykite!

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yra Įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

v, KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston 27, Mas*.
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Kas ir ką išnaudoja ?
J. VLKS

Kai pavergtos Lietuvos mask-i O be to dar, Lietuva neturi 
vinių komunistų tramdoma teisės betarpiai prekiauti su už
spaudą rašo apie Lietuvos vie-1 sieniu. Jei Lietuvos gamyboe 
nus ar kitus ūkio ar kultūros prekės patenka užsienin, tai t':!:
srityje la:rr?jimus, tai visuomet 
tokie pranešimai palydimi padė
kos žodžiais rusų didžiajai tau
tai — lietuvių tautos vyresniam

j broliui už suteiktą paramą t 
atsiekimų įgyvendinimui. Kai 
kada prie tų padėkos žodžiu dar 
prikergiamos bendru posakiu ir 
kitos sovietinės tautos. Visos tos 
žinios apie tuos laimėjimus skai
tytojams taip patiekiamos lyg 
kas dabar okupuotoje Lietuvoje 
atsiekta, tai atsiekta Maskvos 
pinigais, jų specialistų dėka ir 
dalinai Lietuvos žmonių darbu 
Jei ne Maskva ir jos valdovai, 
tai atrodo, kad Lietuvoje būtų

Maskvai tarpininkaujant. Lietu 
va savo gaminius Maskvai tur 
atiduoti juos nustatyta kaina, r 
užsienin tos prekės patenka ja' 
kita, dažnai aukštesne ka n" 
negu Markva Lietuvai mokėjo 
Tas pelnas irgi eina Maskvoj 
naudai.

Muitinių visos pajamos taij 
pat patenka Maskvos iždan. Tai 
gi, JAV lietuvių ateivijos sumo 
keti čia muitai už siunčiamas 
Lietuvos gyventojams dovanas 
taip pat eina Maskvos naudai 
Tai negirdėtas plėšikavimas, ku 
ris vaigu kada nors buvo varto 
jamas kapitalistinių kraštų sa-

nimą. Jiems įkalbėta ir tuo 
jie pilnai tiki, kad viskas, 
kas ten yra, priklauso 
jiems, o jie vis* priklauso 
Robinsonui ir jie neturi nei 
menkiausio supratimo, kaip 
iš tikiųjų galėtų gyventi be 
pono globos. (Linkolnui iš
vadavus negrus iš kolonistų 
vergijos, irgi kai kurie šau
kė: “Kur dėsimės be po-
nų?).

Tos šeimos vyriausias sū
nus Aylmer Robinson, 71 
metų amžiaus, išprusintas 
Harvard universitete, y* a 
Niihau salos galva ir vieš
pats. Be jo žinios niekas ne
gali ten nuvykti ir išvykti. 
O jei kas ir išvyksta be ats
kiro leidimo, tai tas jau nie
kad atgal nesugrįš. Draus
mė griežčiausia.

Laisvo susisiekimo nėra

LIETI VOS EŽERAS

Lietuvoje yra keli tūkstančiai gražių ežtrų.

! keturių vėjų blaškoma dykuma : vo kolonijose Afrikoj ir Azijoj

— Maiki, ar tu matai, kad va
sara atėjo?

— Matau, tėve, matau.
— Nu, tai ką tu dabar dary

si? Ar vis dar škulėj tupėsi?
— Taip, tėve, aš dar lankysiu 

mokyklą. O ką tėvas manai da
ryti?

•—Aš, vaike, mylėčiau pažu
vauti, jeigu būtų galima.

— 0 kodėl negalima?
— Vot, Maiki čia tai klausy

simas. Rodos, Dievas prileido 
į rives ir ežerus žuvų, kad smo
gui būtų gera zobova if pažit
kas, ale politikierių valdžia ne
leidžia. Jeigu nori pažuvauti, tai 
turi nusipirkti laisnį, kas Mu- 
sučiužės šteite man karštuotų 
$3.25. Nu, tai pamįslyk, ar ver
ta? Nusipirksi laisnį ir gal nie
ko nepagausi, ba tas negaran
tuota. Taigi verčiau už tuos pi
nigus nusipirkti pantę gero 
snapso. Ai bečiu!

— Bet aš manau, kad tėvui 
reikėtų pirkti leidimą.

— Kokį leidimą?
— Tokį pat, ką tėvas “lais- 

niu” vadini.
*—šiur, kad reikia. Jeigu žu

vausi be laisnio ir gėm vordenas 
tave sučiups, tai raidavei būsi 
uždarytas į lakūną.

— O kiek tėvas skaičiuoji sau 
metų?

— Dabar, vaike, jau nežinau. 
Ale atsimenu, kai ruskis su ja
ponu vajavojo, tai man buvo 25 
metai. Nu, tai imk ir išfigeriuok, 
kiek man galėtų būti dabar.

— Rusų japonų karas prasi
dėjo 1904 metais ir baigėsi 1905- 
tųjų pradžioj, tėve; reiškia, 55 
metai atgal; o tėvas tada buvai 
jau pagyvenęs 25 metus, tai da
bar turėtum turėti jau 80.

— Gali būt, Maiki; tu geriau 
žinai Ale pasakyk, kam tau rei
kia mano metų?

— Nuo amžiaus, tėve. priklau
so tam tikros privilegijos. Žmo
gus, susilaukęs 70 metų am
žiaus, gauna leidimą žuvauti jau 
nemokamai; taigi ir tėvui nerei
kia jį pirkti.

— Ar tu šiur?
— Leidimą, tėve, reikia gauti, 

bet nereikia už jį mokėti.
— Nu, jeigu tu šiur, kad mo

kei! nereikia, tai padarysiu porą 
mešekerių ir eisime abudu meš
kerioti. Ar bus gerai?

— Aš, tėve, perdaug užimtas. 
Eik vienas.

— Maiki, Amerikoj yra dide
lių žuvų. Gali užsikabinti tokia, 
kad vienas neištrauksiu. Viena? 
ribokas man pasakojo, kad jie 
tryse negalėjo ištraukti iš eže
ro vieno ungurio — toks buvo 
didelis!

— Tai tik pasaka, tėve.
— Ne, Maiki, jis man kalbėjo 

labai davadlyvai. Sako, visą die
ną žuvavę ir nieko nepagavę. 
Ale baigiant jau prisiirti prie 
kempės, staiga kažin kas smar
kiai truktelėjo. Jie pradėjo

! O kai toji pati maskvinių ko- 
nunistų tramdoma spauda pri
simena Lietuvos nepriklauso- 
myb-'s metus, tai visuomet su
mini, kad tada Lietuva buvo už
sienio kapitalistų išnaudojama 
ir Lietuvos nagingi darbo žmo
nės turėjo skursti, nes jų rankų 
žymioji gamybos dalis atitekda
vo užsienio kapitalistams.

O štai faktai. Šiais metais iš 
Lietuvos gyventojų pajamų mo-

, .. _ . , . kesčių numatyta surinkti 668
traukti. Paąrode unguno galva. mi!ionus surinktų
Traukė ir traukė, ale viso ne
galėjo iš vandens ištraukti. Ta
da jie nutarė šmotą to ungurio 
su galva nuplauti vakarienei o 
kitką paliko rytdienai ežere, tik 
pririšo prie medžio, kad nepa
bėgtų. Iš ryto nutarė nupiauti 
dar vieną jo šmotą pusryčiams, 
ale'apsižiūrėjo, kad druskos jau 
neturi. Bet antroj pusėj ežero, 
už kokių trijų mylių, buvo kita 
ribokų kempė, taigi jie nutarė 
tenai nusiirti druskos pasisko
linti. Ale sėdant jiems Į botą, 
ių unguns pradėjo smarkiai 
traukti į vandenį — tiek trau
kė, kad net medis pradėjo link
ti. Ale apžiūrėjo, kad pririštas 
gerai, ir nusiirė per ežerą. Ar 
tu žinai, ką jie pamatė tenai 
nusiirę?

— Na, o ką gi?
— Ogi tenai trys kiti ribokai 

nusitvėrę tą patį ungurį už vuo- 
degos traukė į savo kempę! Ar 
tu žinojai, kad Amerikoje yra 

1 tokių ungurių?
— Šitą pasaką, tėve, aš esu 

jau girdėjęs.
— Tai tu nenori tikėti?
— Ne. tokių ungurių nėra nei 

Amerikoj, nei kitur.
— Bet žuvų yra visokių, Mai

ki.
— Tas tiesa, tėve. Yra žuvį}, 

ką gali be vandens gyvenai; yra 
tokių, ką eina medžioti ir lipe 
j medžius. Yra net ir tokių žu
vų, ką skraido oru, kaip paukš
čiai. Yra tokių mažyčių žuvely
čių, kurių be padidinamo stiklo 
net ir nepamatysi. Ir yra tokių

pinigų sumos Lietuvos reika
lams paliekama tik pusė — 344 
milionai rublių. Kita dalis ati
tenka Maskvos iždui. Apie tai 
galima išskaityti 1959 m. komu
nistų “Tiesos” Nr. 256.

Kai 1959 m. lapkričio mėn. 
Vilniuje susirinko Aukščiausias 
Lietuvos Sovietas, tai finansų 
ministras Sikorskis pranešė, jog 
apyvartos mokesčių šiais metais 
būsią galima gauti tris bilionus 
941 milioną rublių. Lietuvos rei
kalams iš tos gautinos pinigų SU- 
mos paliekama 2 bilionai 428 
milionai rublių, o kita tos pinigų 
sumos dalis — vienas biliona?

Ir čia yra šlykščiausią, ka; 
Lietuvos okupacijos batlaižiai 
bet kuria proga dėkoja “vyres
niam broliui” — rusų tautai už 
neva Lietuvai teikiamą paramą 
Žinoma, čia rusų tauta nieko dė-

Tarpe Kauai ir Niihau sa
lų labai gili jūios praraja, 
kui* nuolatos siaučia didelės 
vilnys ir paprastu leiveliu 
persiirti negalima. Atatin
kamo laivo vietos gyvento-

ta. Ji paversta tik komunistų jai neturi, kai būna bent ko- 
partijos skoliniu ir įbrukta į dik- kis reikalas, aprūpina Ro
tatoriaus mąšineriją. Lietuvos binsonas SU savo didžiuoju 
šalies rusifikacijos tikslais varo- jaįvu
ma tokia propaganda, kad Lio- Toįįe cjvi]izacijos išmis_
tuvos žmonės nesukiltų nusi
kratyti maskvinio jungo, nesi- 
šiauštų prieš rusų tautą. Kaip ir 
dalinai nekalti ir Lietuvos oku
pacijos savi talkininkai, iš Lie
tuvos gyventojų tarpo kilę, nes 
jie, atsidūrę savotiškoje vergų 
padėtyje, teisę gyventi, sočiai 
valgyti, geriau rėdytis turi pirk
ti tokia kaina.

Gi Lietuvos nepriklausomybės 
metais taip pat užsienin buvo iš
vežamos Lietuvos gėrybės, jos 
darbo žmonių gaminiai, dau
giausia žemės ūkio produktai. 
Bet anuomet dėl savo prekių

lai, kaip kino teatrai, tele
vizijos ii- radijo įtaisymai, 
plačios gatvės, milžiniškos 
su daugybe prekių krautu
vės, puošnios su skanumy
nais valgyklos, klubai, alu
dės ir žaidimų aikštės čia 
niekam nėra žinoma. Jie 
nematė gelžkelio. Dažna* 
mato skraidančius lėktuvus, 
bet kaip ten taip aukš
tai ir tokie dideli paukščiai 
ore gali išsilaikyti, — jiems 
didžiausias galvosūkis.

Nėra elektros, telefono,

to, Robinsonas ir nenori, 
i kad jo pavaldiniai perdaug 
ko išmoktų. Savimi kyla 
klausimas, iš kui- tiedu mo
kytojai atsirado ir kur Įgijo 
mokytojavimo laipsnį pagal 
valdžios reikalavimus?

Oahu saloje, Honolulu 
mieste yra paruošiamoji mo
kykla havajiečių kilmės 
jaunuoliams, vadinama Ka- 
mehameha akademija, ku
rioje prirengiama aukštes
niesiems mokslams. Tai čia 
ir išprusina mokytojus Nii
hau salai.

Robinsonas nenori, kad 
mokytojai iš kitur čia atvyk
tų, tai j*s pats lyg gerašir
dis parenka vietos jaunuo
lius ir savo lėšomis juos 
siunčia į Kamehameha aka
demiją mokytojo darbui pa
siruošti. Bet dažnai jam ten
ka nusivilti, nes jaunuolis, 
išėjęs akademijos, jau eina 
toliau i pasauli ir neturi nė 
menkiausio palinkimo grįž
ti pas saviškius Į primityvų

kainos buvo vedamos derybos, į
buvo sudaromos sutartys ir jei pašto, bibliotekos U* nei 
su vienu kraštu nepavykdavo menkiausio susisiekimo su

513 milionų rubliu atitenka j?uv0. ?eramas‘,su pasauliu. Kai ko pritrūksta
-- . - — • , - > «...------ Kitais. Laisvoji vietos ir kitų jr nOnma pasisaukti Robin-

valstybių tarptautinė rinka tuo- sona iš Kauai saIos> tai kar. 
met diktavo kainas. Kainas, ku->liui je pririšama
nos nusistovėdavo varzvbų-kon- . . , , . , -' mazgimukas, kuriame būnakurencijos pasėkoje. . . ,

. T . . ,/mstas tam tikras ženklas ir Dabar pavergta Lietuva nuo : . , , . „ . . . ,
viso ato yra atpalaiduota - “iš- kal bematant seimininkas 
laisvinta”, tai Maskvos darbas, atvyksta 
o Lietuva tik jos išnaudojama 
kolonija.

Tai kas ką išnaudoja? Kas 
kam dėkingas?

Palaiminti asilai, kurie įtikėjo

Maskvai. Tuo būdu šiais metais 
viso Maskva iš Lietuvos gaus 
vieną bilioną aštuonis šimtus 
penkiasdešimt septynis milionus 
rublių. (Žr. 1959 m. “Tiesos”
Nr. 276).

Į Tai štai kaip kasmet Maskvos 
apiplėšiama pavergtoji Lietuva!
Tr tas apiplėšimas metai iš metų 
tolydžio vis auga. Jei seniau Lie
tuvos bendrų pajamų Maskvai 

. tekdavo vienas trečdalis, tai da
bar jau Maskvos iždui bendrų
Lietuvos krašto pajamų atiten- i Maskvai, nes žemėje jie jau 
ka daugiau kaip pusė. turėjo rojų...

'P-

Čia nežinomi asfalto ke
bai, nei automobiliai, tik 
keletas yra sunkvežimių ir 
pora “džiperių” (mažytis 
automobiliukas), kuriais va
žiuojant nenuklimpsi ir to
kiam padarui nereikia bru
kuoto kebo.

Niibtin rrvvonimo----------

(Bus daugiau)

LIETUVIO IŠEIVIO KELIAS

UŽGINTA SALA
A. JENKINS

Amerikos Jungtinės Vals- Robinsonu šeima — se- 
tybės susideda iš 50 atskirų nutė motina ir keturi sūnūs

Į milžinų, ką laivus apverčia. Bet valstybių, paskutinė pen----- gyvena Kauai saloje, čia
tokių ungurių, kaip tas melagis kiasdešimtoji Hawaii vals- irgi turi daug žemės, kur
tėvui šnekėjo, niekur nėra.

— Bet man atrodo, kad ir tu. 
Maiki. meluoji. Aš jau pasenau 
ant šio svieto gvvende.mas, o 
nebuvau dar girdėjęs, kad būtu 
tokių žuvų, ką lipa į medžius ir 
skraido kaip paukščiai.

— Palauk, tėve, kitą kartą aš 
daugiau apie tai papasakosiu.

— Olrait, aš lauksju.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga,*947 
pusi. kaina $11.00.

GAVOME NAUJUS 
ŽODYNUS

tybė yra Pacifiko vandeny- tinkamesnę išnuomoja cuk- 
ne, kuri susideda *š 25 ats- raus bei ananasų plantaci- 
kirų salų, bet žemėlapyje joms, o kuri netinkama dir- 
tematome tik 8 salas. Tai bimu*, ten ganosi Dievulio 
kur dar 17 salų? Apie tas priežiūroje banda galvijų, iš 
17, arba visas 25 salas šiuo to visko ta šeima be men- 
sykiu nekalbėsime, nes per kiaušio triūso turi per me- 
paskutinius 8 metus daug tus virš 4 milionų dolerių 
rašėme ir jau “KeleivicP pajamų. Kiek iš viso ta še*- 
skaitytojai ganėtinai supa- ma verta, to niekas nežino, 
žindinti. Čia kalbėsime apie į Jie pasižymi savo labda- 
vieną Niihau salą, kuri vie- ringumu bažnyčioms ir kai 
tos gyventojams žinoma an- kurioms tos srities organiza- 
gliškai “Forbiden Island” 'cijoms. Niihau saloje gyve- 

Kauai salos kairiajame na dviejų tikybų žmonės, 
šone vykstant Į vakarus a*š- daugiausiai protestonai ir 
kiai matyti už 17 mylių mė- keletas katalikų, bet per 
lynajam Pacifike apipinta 100 metų Robinsonai ten 
legendomis, įvairiais posa- viešpataudami nepastatė nei 
kiais ir apgaubta storoka vienos tinkamos bažnyčios, 
mistikos pluta Niihau sala, neigi menkiausios ligoninės 
kuri užima 97 kt. ml. žemės ir tik vienam dr. J. M. 
plotą — 18 ilgio ir 5 pločio. Kuhs leistina ten retkarčiais 
Turi 250 gyventojų, 30,000 nuvykti, kad patikrintų 
avių, 2,000 raguočių, 300 žmonelių sveikatą, bet nė

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina
$7.00. Anglų-lietuvių žody- arklių,, daug laukinių kiau- vienos tikybos dvasiškis ten 
Inas, paruošė V. Baravykas, i Hų *r neapsakoma daugybę niekad kojos nebuvo Įkėlęs, 
redagavo A. Laučka ir A. paukščių - laukinių kala- vitk„ jfi, Q
.Dantaitė, 583 pusk, jame k**tų, kurapkų ir vistų. Tas 
lyra 30,000 žodžių, kaina viskas Robinsonų šeimos sa- j Niihau salos žmonės gy- noi-s patekt*• Si _____ • A.*’! ’ 11 “

Žmonės polinezų giminės
Tie 250 Niihau gyventojų 

vartoja savotišką havajiečių 
kalbą. Tai polinezų tyro 
kraujo palikuonys, bronzi
nės spalvos ainiai, kurie 
stropiai daboja savo kultūrą 
-papročius, legendas, muzi
ką, šokius, žalumynų kos
tiumus ir dainas. Tarprasi- 
nis susituokimas jiems yra 
didžiausia gėda ir neatleis
tinas nusižengimas.

Gimstančius kūdikius pa
sitinka senutės, mokytų 
akušerių čia nėra, motinoms 
gimdyti ligoninėje, ypač 
vyriškio gydytojo priežiūro
je, neįmanoma — havaj*e- 
tė greičiau sutiks mirti negu 
taip gimdyti. Todėl jų daug 
ir žūsta.

Vienintelė pradžios 
mokykla

Šalę apšepusios protesto- 
nų bažnytpalaikės riokso 
taip pat apšepusi pradžios 
mokykla su dviem kamba
riais, viename mokytojauja 
Hannah K. Niau nuo pirmo 
iki ketvirto skyriaus, o ki
tame Gilbert Pahulehau 
moko nuo 5 iki 8-to sky
riaus vaikučius, vidurinės 
mokyklos čia nėra ir kam 

aukštesnius

(Atkelta iš 2-o psl.)
kių ir anūkų. Jau auga ir jau
nesnioji karta, penki proanūkai.

Besikalbant su P. Ruliu, feko 
nugirsti gailų nusiskundimą dėl 
to, kad į platų gyvenimą teko 
eiti lx? jokio mokslo. Sako, “kad 
bent būč galėjęs pasirašyti.. 
loja, jau suaugusiam svetimoje 
salyje teko mokytis skaityti ir 
rašyti.

Iš savo atsiminimų P. Rulis į- 
jomiai pasakoja pergyvenimus 
P. Afrikoje. P. Rulio jaunystės 
metais P. Afrika lenktyniavo su 
Amerika lietuvių išeivių vilioji
mo atžvilgiu, bet dėl anglų-būrų 
karo ir dėl Amerikos vėlesnio iš
garsėjimo P. Afrika buvo lyg ir 
ji miršta. Daugelis išeivių vėliau 
traukė į Škotiją ir per to kraš- 
o anglių kasyklas nemažas 
skaičius pasiekė Ameriką. Kiti 
r per vakarinės Prūsijos kasvk- 
'as atkeliavo j Ameriką, bet vi
su" liko nemažos lietuvių kolo
nijos. Pietų Afrikos lietuviškoji 
kolonija dabar baigia išnykti: 
senoji ateivių karta baigia iš
mirti, o jaunimas susiliejo su 
vietiniais gyventojais. Žydai Iže- 
'uvos nepriklausomybės laikais 
lar palaikė ryšius su savo g'mi- 
aėmis Lietuvoje, bet po Hitlerio

$6.00. vastis. vena lyg komunistišką gyve- mokslus nėra galimybės. Be

siaūtėjjmo ir jų ryšiai su Lietu
va nutrūko, o jų prieit ūglis su
siliejo su angliškai kalbančiais 
P. Afrikos gyventojais.

Daljar P. Afrika garsėja neg
rų klausimu. P. Rulio ten buvi
mo laikais tokio klausimo nebu
vo, bet lietuviai vyrai kartais 
susibaudę vykdavo “kafirų” pa
žiūrėti ir matydavo negrų mote
ris nuogas iki juostos. Tai buvo 
savotiška pramoga.

Vieną savo pergyvenimą P. 
Afrikoje P. Rulis gyvai atsime
na. Tai buvo didžiulis dinamito 
sprogimas Johannesburge. Keli 
vagonai dinamito ten išsprogo 
1896 metais ir pridarė baisių 
nuostolių. Ir P. Rulis buvo pri
trenktas savo siuvykloje, bet at
sipeikėjo ir jokių blogų pasek
mių dėl to įvykio nejaučia. De
ja, taip pigiai jam nepasisekė at
sipirkti nuo vienos nelaimės čia 
Amerikoje. 1953 metais jis jau 
buvo išėjęs į pensiją ir kartą, 
einant jam gatve, jį suvažinėjo 
automobilis. Jis atsimena tą 
liūdną dieną, birželio 10 d., ka
da jį vos gyvą nugabeno į ligo
ninę. Po ilgo gydymosi šiai taip 
pasveiko, bet koja ir dabar dar 
neduoda ramybės, dažnai skau-

r aminė jome viena mūsų gal 
seniausio laikraščio skaitytojo 
oraeitį ir esame tikri, kad dau
gelis kitų skaitytojų ta proga 
prisimins ir savo kelią išeivijoje, 
kodėl reikėjo apleisti gimtąjį 
kraštą, kaip sekėsi kurtis ir už- 

į darbiauti svetur.
Mūsų seniausiam skaitytojui 

Pranui Ruliui ir jo žmonai Ro
zalijai laikraščio sukakties pro
ga linkime dar daug saulėtų die
nų ir geros sveikatos jiems ir 

i jų plačiai šeimai. «W.

ARGENTINA

Mirė gen. T. Daukantas
Balandžio 10 d. mirė gen. Te- 

•odoras Daukantas, nepriklauso
moje Lietuvoje du kartus buvęs 
krašto apsaugos ministerių, ku
rj laiką dėstęs geografiją Kau
no ir Vilniaus universitetuose.
'•y 77 TJ " S7 SJ.JJ 5:

AR SKAITĖT DARBĄ?

Jei neskaitėte Darbo žur
nalo paskutiniojo numerio, 
būtinai paskaitykite: Suži
nosite daug Įdomių dalykų. 
Kaina $1.00, metinė prenu
merata $3.00. Galite gauti ir 
Keleivio administrarijoje, 
636 E. Broadway, So. Bo
ston. Mass.

: 'Keleivio’ 55 Metų Sukakties Proga
KIEKVIENAS. KAS TIK NORI, GALI GAUTI

| NEPAPRASTĄ DOVANĄ
! Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą 
j’ “LIETUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
I kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir 
} įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis 
j turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $5.30.

ARBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA,’’ 
j 327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny- 
• goję surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par- 
. duodama už $5.00.I
' Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at-
5 siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenumera- 
I tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 
I skaitytojas yra toks, kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs,
1 arba nebeskaito jo bent du metus).

Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 
į adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.
I. - - - - , , - T T , - - - - “r T ■ « ■



Puslapis Šešta* KELEIVIS ,S0. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
A. SVEIKAS

AMERIKONKA
ve'(Tęcin

Visi klausytojai buvo labai sudominti ir jautėsi pakelta nuo
taika. Atrodo, Balvočiaus žodžiai pasiekė klausytojų širdis. O šir
dys žadino nuo sunkaus ir nuobodaus darbo atbukusius protus ir 
per surambėjusius raumenis dilgino pojūčius.

Ona pasižiūrėjo j savo brolį Jeną ir pastebėjo jj esant kaž kaip 
pasikeitus, skruostai buvo įraudę ir akys žėrėjo. Jo visa išvaizda 
atrodė kilni ir pasikeitusi. Onos nuotaika,buvo keista. Ji. rodos, 
norėtų įsileisti į tų naują pajustą, srovę, bet kartu jautėsi svetima. 
Onai atrodė labai teisingi žodžiai apie baudžiavą ir vergiją, bet ji 
labai abejojo ar tai būtų galima, kad visiems žmonėms mokėtų 
senatvės pensijas? Kad žmonės dirbtų tik S valandas? O kaip su 
mokesčiu, pagalvojo. Tada mažiau mokės. Dabar ji dirba “pieca 
*’ork”, tai jei ji dirbtų mažiau valandų, tai mažiau ir uždirbtų? 
Ji norėjo klausti, bet nedrįso. Gal visa tai būtų gerai, jei įvyktų, 
kaip kalbėtojas sakė. bot jis sakė. kad reikia kovoti. Ir vergija 
Amerikoje tik per karą buvo panaikinta. O kare daug žmonių 
žuvo. Ona juto, kad jei ji nuplauks su ta srove, tai ir jai reiks ko
voti. O ji juk atvažiavo čia į .' Sr.eriką ne kovoti ar tuo labiau žūti, 
bet užsidirbti pinigų. Ir nors ta srovė ir atrodė masinanti užsimo
jimais ir ryžtumu, jai atrodė geriau pasilikti krante ir žiūrėti į 
besiveržiančią srovę. Taip pagalvojus, jai kaž kaip saugu pasidarė. 
Ji apžvelgė susirinkusius. Jie visi tebebuvo sujaudinti kalbos, bet 
vienas kitas kėlė klausimus ir visų dėmesys nukrypo į tuos klau
simus ir atsakymus. Onai pradėjo nerūpėti gauti atsakymus į jai 
rūpimus klausimus. Ji net bijojo tų atsakymų, kad nenustotų to 
staigiai įgyto saugumo jausmo. Pasinaudojusi pertrauka, ji paliko 
susirinkimą ir nuėjo namo. Sutikusi Balaišienę. papasakojo jai 
apie susirinkimą. Balvočiaus kalbą ir pasidalino savo abejojimais. 
Balaišienė apžvelgė ją ir paėmusi už paties su pirštu prikišamai 
dėstė:

— Onut, nevaikščiok ten. Tai vyrams, o ne moterims svarstyti 
tuos reikalus. O vyrai kai kada nukenčia. Būna atsitikimų, kad 
skebai užmuša unionistus per streikus. Tai ko tau ten lysti. O Bal- 
vočius iš didelio rašto išeina iš krašto. Kas tai matė, nedirbantiems 
mokės pašalpas? Kas norės dirbti? Tai ką Balvočius pasakoja, la
bai gražu, bet kol saulė patekės, rasa akis išės! Reikia ne tik turėti 
skarelę ašaroms nusišluostyti. 1x4 į tą skarelę reikia ir gerą maz
geli dolerių įrišti. Tai geriausiai ašaras džiovina.

Onai labai tiko tie žodžiai. Susirinkimas pasiliko tolimas, bet 
kartu buvo gailia, kad jo atsiminimas dilsta. Lyg ko nors kilnaus 
būtų nustojusi.

Nerimas praėjo tik su Juozu Palubiu išėjus pavaikšioti. Su juo 
buvo ir saugu ir gaivinanti šiluma užliedavo širdį. Ona užklausė 
Palubį apie susirinkimą. šis aiškino:

— Socialistai geri žmonės. Jie aiškiai nori pagerinti darbininku 
būklę. Kai pagerins ir man bus geriau. Bet savo sprando į tuos rei
kalus aš nekišiu. Žinai, kaip sunku buvo Lietuvoje kapeiką už
dirbti. O ir čia centas brangus. Reikia centą prie cento krauti, kac 
būtų lengviau gyventi, žiūrėk, krautuvininkas, pas kurį dirbu 
turi neblogą pelną.. O be pinigo ir krautuvės neįsigysi. Aš čia atva
žiavęs Amerikos nepakeisiu. Bet pragyvenimą galiu pasidaryti 
Onut, mudu dar padarysime pinigų. Tu galėsi su karieta pas save 
mamą nuvažiuoti, — pataikavo jai Juozas. O tas jai buvo taip 
saldu, kaip medus. Ypač iš jo lūpų. Ona pralinksmėjo. Kitą dieną 
nuėjusi į darbą, niūniavo dainas ir darbas jai virte virė. Rodės1 
jai, kad kiekviena jos įsiūta saga didina tuos centus, apie kuriuo? 
Juozas kalbėjo. Ir ji deda savo centus kartu su Juozo centais ir 
su jais jie abu kurs savo gyvenimą.

X- X- X-
J u ozas Palubis apsiprato dirbti krautuvėje. Rankos įgijo lanks 

tumo. Veide dažnai rodėsi šypsena. Jėgos jam užteko. Pusę jaučic 
galėjo panešti. Taigi krautuvininkas pirko nesupiaustvtą mėsą, c 
Juozas pagal kursuose išmoktą amatą mėsą sudorodavo ir pa
ruošdavo pirkėjams.

Krautuvininko žmona ėmė sirgti ne juokais ir dažnai atsidur
davo ligoninėje. Juozui reikėjo padėti aptarnauti pirkėjus. Taig 
naktimis piaustė ir ruošė mėsą. o dienomis pardavinėjo kartu su 
šeimininku. Šeimininkas labiau aptarnavo “grocerv” skyrių, c 
visa “bučemės” atsakomybė kliuvo Juozui. Sunku buvo su kalba 
Ne dėl to, kad jis negalėtų pirkėjų suprasti ar jiems pasakyti, bet 
patys pašnekesiai jam nesirišo. Beveik kiekviena moteris norėję 
ką nors pasakyti, pasiguosti ar pasigirti. O jis nežinojo, ką joms 
atsakyti, šeimininkui, rodos, niekada kalbos netrūko. Taigi Juozas 
jo paklausė:

— Kaip tu žinai, ką toms moterims sakyti? Tau niekada kal
bos nepritrūksta. Ką aš joms turiu sakyti, kai jos pradeda save 
bėdas pasakoti?

— Ugi nieko nesakyk. — atsakė šeimininkas, — sakyk tik 
aha, tai šitaip? Negali būti? Ar tikrai? Eik jau eik! Ką sakai? 
Tai viskas, ką tau reikia sakyti. Tegul jos pasakoja. Jos nori 
kad jų klausytų, o ne kad su jomis šnekėtų. Taigi tau tik klausytis 
reikia ir parodyti, kad tikrai seki. ką jos sako. Tik vieną turi ži
noti: jei moteris peikia savo vyrą ar vaikus, — tai nepritark jai' 
Sakyk negali būti! Eik jau eik! O ji tegul peikia, kiek jai telpa 
Tada ji turės didelį pasitikėjimą tavim.

Atrodė, kad šeimininko pamokymai buvo teisingi. Visos pir
kėjos pamėgo Juozą. Jos pilnai pasitikėdavo ir jo patarimais apie 
mėsą. Juozaspasidarė pirmos eilės “bučeriu”. Jis dirbo ilgas va
landas, bet jo uždarbis pasidarė geras ir jis ėmė nejuokais pinigus 
taupyti.

» (Bus daugiau)

IK JIE TI KI VKSTtVKIV RŪPESČIŲ

Anglijos karalienės sesuo Margareta gegužės 6 d. susi
tuoks su paprastos kilmės Antony Armtrong. Dėl tos jo 
kilmės beveik visu kitų valstybių karališko kraujo atsto
vai atsisako vestuvėse dalyvauti, žinoma, teisindamiesi 
visokiomis kitomis priežastimis. O iš antros pusės jauni
kio pasirinktas svotu Jeremy Fry karalienės rūmą buvo 
pripažintas ’nekošer” ir juo greičiausiai bus Kento kuni
gaikštis (apačioj kairėj) arba Billy Wallace (apačioj de
šinėj). Viršuje Margareta (dešinėj) su savo sužadėtiniu 
stebi fejerverą iš Buckinghamo rūmu balkono. Kairėj

karalienė Elzbieta II.

Draugai! Duokit ranką! 
Didesniu ratu 
Keliausim per žemę kartu.

Užtrauksime dainą.
Liūdesys nukris,
Ir šypsena veidas nušvis.

Ne baisios mums audros, 
Nebaisūs griausmai, — 
Keliaujam per žemę linksmai.

Gegužis saulėtas,
Gegužis šviesus
Gaivina mus jaunus visus.

Salomėja

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
bodo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jent”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

fi.'JG Broad wav,
ISoston 27. Mass.

pakalbink i m draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.00

a
•ii į. 
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Nėrisi

Matoma ir nematoma siena
V. FL’NKIENĖ

i Reikia visuomet stengtis ne tik 
j “imti”, bet ir “duoti”, tuomi pa- 
■ laikant gyvą ryšį su kitais. 
Stengtis būti maloni, natūrali, 

įsu tikru interesu išklausyti kitų 
jžmenių vargus bei rūpesčius. 
Reikalui erint pasistengti padė
ti jiems. Taip pat kartu ir pasi- 

! linksminti, pasijuokti, vaišingai 
I priimti. Stenkitės galvoti ir rū
pintis kitais daugiau negu savi
mi, ir vargu atsiras tada “ne
matomi* siena” ta nemaloni, ne 
apsaugojanti, bot skirianti sie
na. Siena, kuri skiria jus nuo šil
to gyvenimo. Dabokite ir neduo
kite jai išaugti, ją pastebėjus — 
naikinkite kuo greičiau!

KAČIŲ GIMDYMO 
KONTROLE

AURORA, ILL.

Dr. V. Sruogienės paskaita 

amerikietėms
Prieš Velykas dr. V. Sruogie

nė buvo pakviesta Auroros Mo
terų Klube skaityti paskaitą a- 
pie gyvenimą Sovietų Sąjungoj.

Paskaita sukėlė didelio susido
mėjimo, todėl reikia manyti, kad 
dr. V. Sruogienė bus kviečiama 
ir dažniau panašiems paskai
toms skaityti.

KNYGOS JAUNIMU!

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau- 
iau lietuviškų knygų. Pirk

Didelių ginčų kelia žmo- Jamj vaikams dovanas, vi- 
mų gim d ymo kontroles suomet ataiminkite knyg, ir 
'klausimas, o pasirodo, yra „ dovanokite. Keleivio ad.
, ir tokių, kūne naktis nemie-j minjsjracjjoje ga|de gauti 
Iga susirūpinę dėl kačiukų jaunimui tinkamas kny. 
■gimdymo kontrolės. . Ig^.
1 Tai Memphis ir Viduri- .JAUNI BAIGEI J Al, J. Narūnės era-i♦ tie Ail&itMScAiot >VA •■> i > .ac- a a a vie wtn *nių jų Pietų Kačių Mėgėjų 
Klubas (Tennessee valstijo
je).

j To klubo pirmininkė sa
ko, kad nepageidaujami ka
čiukai kankinami, žiauriai 
žpdomi. Kiubas meta šūkį: 

į “Išklausykime negimusių 
•kačiukų maldavimų!”

Aišku, kultūringas žmo
gus ir gyvulio gailisi, bet 
•gyvenime dažnai matome, 
■kad Įvairūs “mielaširdingi” 
• ponai ir ponios uoliai šau
kia dėl tokių ar kitokių ke- 
,t u r k o j ų kankinimų ir 
skriaudų, bet akis užmerkia
pačių žmonių kančioms. Da
žniausiai tie “mielaširdin-
gieji” nė necyptelėja dėl iš
tisų tautų kankinimo ir nai-

o lrn/4 i*’ lYUIIIIIV. IY U7VJJV7VII 1CI, ZVCtVft ii
minėto klubo narių tarpe 
nestinga tokių “gerašir
džių.”

MAISTO VIRŠKINIMAS

Sakoma, kad dėl to kinie
čiai retai serga aukšto krau
jo spaudimu, kad jie beveik 

j vien ryžiais maitinasi. Ry
čiai yra tas maistas, kurį vi
duriai greičiausiai suvirški- 
•na. Rūkyta mėsa trunka il- 
giausia. Štai lentelė daž
niausia vartojamų valgių ir 
kaip ilgai trunka, kol vidu
riai juos suvirškina: virti 
ryžiai 1 valanda, virintas 
pienas 1 vai. ir 35 minutes, 
šviežias pienas 2 vai. ir 15 
min., minkštai virtas kiau
šinis 2 vai. ir 45 min., o kie
tai virtas jau net 3 vai. ir

Net ir paprasta siena gali tu- goja jus nuo šalčio ir vėjo, bet ™ . kpntos bulvės 2 vai
?ti žmogaus gyvenime nemažos visai nesmagu gyventi vienai už . J?1 b-3. , , .
aikšnės. Yra matomos ir ne- “nematomos sienos”. ir .mm., 0 Virtos o vai. IT
aatomos sienos. Kiekvienas, tu- Iškart gal jūs ir nepajusite, 30 min., kepta kiauliena 3 
intis savo butą ar kambarį, tu- kad yra ta siena tarp jūsų ir vai. ir 15 min., kepta ver- 
i ir sienas. Jos daug ką gali pasaulio, bet su laiku pradėsite Šieną 2 vai. 45 min., kepta 
asakyti apie žmogų, kuris ten save klausti, kas vra, kad vis aviena tarp 3 ir 4 valandų, 
-yvena. Tuščia niūri siena rodo, rečiau ir rečiau užeina pas jus virta višta taro2 ir 3 valan- 

pažįstami ir draugai? Ir ardų> vjrta jautiena 3 vai. ir 
1,’^7.V.url‘?.d.ar.S.i?'?!,2;80 min., bet kokia rūkyta

ad jos savininkas turi mažai 
mtazijos ir rūpinasi tiktai ma- 
?rialiniais reikalais. Jam nėra tada
ūko ar neįdomu sudaryti jau- pažįstamus. Tiesa, jie jus sutikor , - > ♦ o .
esnę aplinką: pakabinti pa- mandagiai ir vaišingai, bet jūsŠvieži kopūstai 2 vai., rau- 
eikslą ar gėles ant tų sienų, i jaučiate, kad nėra tikro širdin-3 va^ Tikėkit ar ne, 
:ad pradžiugintų save ir kilus, gumo, nėra ryšio. Lyg tarp jūsų
let maža pakabinti bet kokį pa- 
eikslą ir gal net būtinai virš so- 
os. nes taip esą “priimta” ir vi- 
;ur daroma.

Prieš kabinant paveikslus, 
•ankdarbius ir pan., pirmiau ge- 
ai pagalvokite ir paieškokite 
iems dalykams tinkamą vietą: 
:ad ir šviesa būtų palanki ir su 
:ambario baldais suderinta, 
niekuomet nereikia kabinti pa
keiksiu per aukštai, bet taip, kad 
įtovint galėtum žiūrėti į juos 
įepakeliant aukštyn savo gal- 
zos. Visokiai^ būdais galima pa
gražinti sieną savo kambaryje, 
aadaryti ją gražią, įdomią, ma- 
onią pavartojus tinkamus ap
mušalus, dekoracijas, paveiks- 
us. gėles ir t.t. Bet “nemato

mą sieną” jau sunku pagražinti 
bei padaryti malonią. Jau tas 
faktas, kad ta siena yra tarp 
jūsų ir kitų — yra nemalonus 
faktas. Kaip smagu ir jauku gy
venti už sienos iš medžio arba 
akmens, už sienos, kuri apsau-

Jūs einat aolankvti savo' - . a • emėsa tarp 4 ir 6 valandų,

ir jų “stovi kaž kas” ir yra ne
matoma siena, kuri stovi tarp 
jūsų. Iš kur ji atsirado? O gal ji 
ir visuomet ten buvo? Jeigu jūs 
pajutote tą sieną ir ji jums ne
patinka, tai pradėkite ją kuo 
greičiau pamažu griauti. Kar
tais galima iš karto pramušti tą 
sieną, bet tai pavyks su savo ge
rais draugais, arba su tikrai pro
tingais žmonėmis.’ Jų, deja, ne
daug yra. O kas galvoja, kad ji 
ar jis tokia yra, tai kaip tik la
bai apsirinka, nes tikrai protin
gi žmonės niekuomet apie save 
to galvoti neleis. Tad jau ver
čiau griauti tą sieną pamažu: 
akmenį po akmenio nustumti j 
šalį. Nekaltinkite kitų, kad atsi
rado ta siena, bet pradėkite ieš
koti “kaltės” savyje. Gal jūs tik 
apie save visuomet galvojate, 
tik savo interesus dabojote ir 
savo vargus ant kitų užversti 
norite? Bet ir kiti žmonės nori 
ir laukia, kad jūs jais įdomau- 
tumėtės ir juos atjaustumėt

bet grybams suvirškinti rei
kia 5 valandų.

PAVELDĖS MILIONUS

Turtuolė Arthur Whltney 
mirdama paliko 4 mBfoną 
vertės palikimą savo aug- 
gintinel Joannah Ctapton, 
21 m., kurią ji paėmė ma
ginti 2 metą amžiaus iš ka

ro sugriauto Londono.
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GINTARĖLE, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ................ $0.96.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yru 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALIŠKI UOSE, Lin
do Dovydėno apysaka, 168 psl.,

.......................................... $2.00
MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba

rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
k >4 R t

DVYNI’KfiS. N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl,, 
kaina ............................. $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ....................,.. $2.00

LEKUčlO ATSIMINIMAI. A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kuiną ...................... $2 51)

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” 
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau-

iūs eilėraščiai mažiesiems ir mo- i. « . . .
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai ją adresą nepamiršti para* 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai-N ...
na ............................................. $1.30. SV“ lr #enoJ°-

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

’JETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

9IENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

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

1VILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

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

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

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti, ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ....................... $5.00

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

ĖNGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt

4ARLBOROUGH‘S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $125

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

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

•HŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl., 
kieti viršeliai Kaina........... $5.00.• - *

1EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valiu
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius .Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

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

nKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
rų faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kainu ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $6.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $120

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

KODĖL AS NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY- 
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ______$3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................... $4.60

ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina . — $4.50

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

I5E4U0ILOT0 IM x i, iii.
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 ps4. Kaina .; $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvūsto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina .................................$2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina 60

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...................$1.26

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 260 
puslapių. Kaina........................... $2.50

V KISS IN THE DARK, J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ____   $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina............................. 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina..........  25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina .......................................... $16.90

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ...................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadtray ------ : So. Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
Mirė A. Bagdonienė Lietuvių protestantų žiniai

SKAITYTOJŲ BALSAI

SandaririČ! navcrbė 
karalienę

. “Naifiaaos” apie mūsų sukaktį

Kovo 18 d. Methuene mirė 
Antanina Lukauskaitė - Bagdo-

gegužės 1 d. 
Highland St.,

nienė, gyvenusi 5 Simone St. Roxbury, Mass. — Luthe-

Sį sekmadienį,
2 vai. popiet 41 Gerbiamieji,

Jūsų laikraštis visados labai

Balandžio 24 d. Sandaros Mo
terų Klubas, kuriam vadovauja 
energinga Jadvyga Kcsbrienė. 
{Kigerbf* šių metų našlių kara
liene Orui Gikus iš No. Wey- 
mount.

į pokylį susirinko pilna Sanda
ros salė, prie garbės stalo buvo 
pasodinta karalienė su karalių 
Charles Savickiu ir palydovė
mis, o taipgi seniausia našlė.

Po gardžios vakarienės, kurią 
paruošė O. Kruopinė su savo 
štabu — M. Ross, Mikėniene, 
Andriulionienė ir kt., J. Kesle- 
rienė pasveikino karalienę, įtei
kė jai puikią dovaną, pristatė 
kai kuriuos svečius, suminėjo vi
sų 10 metų našlių karalienes.

Ji priminė, kad kitą sekmadie
ni, gegužės 1 d. bus “Keleivio” 
sukaktuvinis banketas ir ragino 
jame dalyvauti.

Jaukus pokyiis buvo baigtas 
šokiais. Ž-is

Serme B. Kanočienė

Bostoniškiams gerai pažįsta
mas Jurgis Jašinskas “Naujie
nose” labai gražiai priminė Ke
leivio 55 meų sukaktį ir jo šį 
sekmadienį būsimą banketą Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėje. Ki
tame numery , jį išspausdinsime.

Lankė i dr. B. Matulionis

“Prisikėlimo” vaidin’mo pa
žiūrėti buvo atvažiavęs ir dr. B. 
Matulionis iš Wallum Lake, R.I. 
Su juo kartu buvo ir dail. J. 
Pautienius, kurio kūrinių paro
da neseniai buvo Bostone. Jis po 
parodos viešėjo pas daktarą.

Dr. B. Matulionis žada atvykti 
į Keleivio banketą.

Motėm Klubo susirinkimas

Palaidota kovo 21 d. Lietuvių! 
tautinėse kapinėse Mathuene iš 
Volungus koplyčios ir iš Sal
džiausios Jėzauę Širdies bažny
čios, kur kun. Albinas E. Bakū- 
nas atlaikė gedulingas mišias. 
Per mišias giedojo bažnyčios 
choras, Charles Volungus ir J. 
C. Navas.

Karsta nešėjai huvo George 
Blazonis, Stanley Jowall, Wil- 
liam Kaupini., velionės pusbro
lis Fdix Lapinskas ir velionės 
anūkai Fred Owirka ir Juozas 
Lukošiūnas.

Velionės vyras Stanley Bag
donas ir šeima dėkoja visiems, 
kurie pareiškė jiems užuojautą 
jų liūdesio valandoje ir vienu ar 
kitu būdu atidavė velionei pas
kutinį patarnavimą.

Pagerbė P. Vaičiūną
Lietuvių Moterų Klubo susi- 

rinkimas bus gegužės 1 d. 3 vai 24 d. is
popiet Stepono Dariaus postol,vykę aktoriai , -^„,0 va.
patalpose (168 H St.). dovaujami. suvaidino P. Vaičiū-

Progrtrro) B. Vasyliunatnos Vaidinimo žiū-
pranešimas ir J. Adomavičienės

ran Church (Laivių liuteronų laukiamas. Ypač patinka straips- 
bažnvčioj), įvyks Bostono ir jo niai šeimos klausimais. Mano 
apylinkėse gyvenantiems lietu- džiaugiasi, kai randa ašt-

* mišriom šei- 
kui'ie kratosi

viams protestantams pamaldos 
su šventa vakariene, kurias lai
kys kunigas P. Dagys.

Važiuoti iki Dudley stoties— 
imti Allston busą iki Elliot Sq., 
čia pat Highland gatve. Po pa
maldų numatoma arbatėlė.

Valdyto

Žalgirio kautynių sukaktis 
bus minima

riau “pavažiuota 
man arba tiems, 
lietuviškumo.

Siunčiu metinę prenumeratą. 
Su pagai-ba V.

! Hespeler, Ont.

Pereitą penktadienį buvo Alto 
skyriaus sukviestas draugijų at
stovų pasitarimas Žalgirio kau
tynių 550 metų sukakties minė
jimo reikalu.

Nutarta sukaktį minėti; daly
viai davė įvairių sumanymų.

Dėkoju Maikiui su tėvu, kad 
jie manęs nepamiršta aplankyti 
Kai aš buvau armijoj, Maikio tė
vas buvo generolu, o aš tik pa
prastas "bombardirius”, bet da
bar aš siunčiu jam penkinę ba
tams pasitaisyti, kad galėtų pas 
mane ir kitas keliauti.

A, Urboar
Rockford, III.

Gerbiamieji keleiviečiai,
Keleivio sukaktuviniame

Sasirgo dr. A. Kapočiaus žmo
na Blanche. Ji guli Beth Israel 
ligoninėj. Linkime ligonei grei
čiau pasveikti.

F. Kissell — kandidatė į

dainos. 
Narės ir

dalyvauti.
viešnios prašomos

Paskutinis Pabaltiečių 
koncertas

demokratų moterų komitetą
Advokatė Fra.iees Kissell yra 

kandidatė į demokratų partijos 
Massachusetts valstijos moterų 
komitetą 6, 7, 8 ir 13 rinkiminė
se apylinkėse. Ji aktingai dirba 
įvairiose visuomeninėse organi
zacijose.

E?

Balandžio 24 d. buvo paskuti
nis šį sezoną Pabaltiečių Dr-jos 
koncertas. Jo programą atliko 
esčių choras iš Toronto, kuriam 
vadovauja Udo Kasemets. Cho
re dalyvavo 36 dainininkės.

Lietuvių koncerte buvo labai 
mažai, nes tuo pačiu metu bu
vo ir “Prisikėlimo” vaidinimas.

rėjo keli šimtai asmenų. 
Vaidinimą rengė Laisvės Var

po radijas. Tą dieną jo vedėjas 
P. Viščinis gražiai apibūdino P. 
Vaičiūno asmenį, jo kūrybą ir 
teatro reikšmę ypač lietuvių gy
venime.

Buvo aptvinęs miesto sodas

Juos nuodugniai aptarti ir minė-bankete mes negalime daly-
š Hartfordo Pimo meL,nenis Paruošti pavesta lVauti, t0 dėl siunčiame po 

' Alto skyriui, kuris vėliau su- ki Maikiui su tėvu. 
kvies kitą draugijų atstovų pasi-m je bflna bankete fc. 
tarimą. Jame minėjimo progra-1 , z . , ., ,
ma bus galutinai priimta ir iš- maloniai laiką praleidžia, 
rinktas Minėjimo Komitetas.

Gamtos mokslą raida šiame 
amžiuje

Kultūros Klube ba
ri. kalbėjo Comel

?«USH

1

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir
Anglu-Lie*u vi ų

Kaina $14
Pinigu* siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mas*.

Pereito ketvirtadienio vakare 
plyšo vienos : pagrindinės van
dentiekio linijos 42 colių storu
mo vamzdis miesto sode netoli 
Charles ir Boylston gatvių. Kol 
vandenį sulaikė, jo nutekėjo 20 
milijonų galionų. Tuo metu dau
gelio aukštesnių namų viršuti
niai aukštai paliko be vandens. 
Bet už tai paplūdo aplinkinės 
gatvės ir Boston Garden, gul
bių prūdelis dvigubai padidėjo. 
Nuostolių skaičiuojama virš ket
virčio milijono dolerių. O kas i 
būtų buvę, jei tuo metu toj apy
linkėj būtų kilęs gaisras? Iš to 
vamzdžio vandeni gauna hidran
tai.

J. Arlauskas dar ligoninėj

Apie tai 
landžio 23 
(Ithaca, N.Y.) universitete stu
dijuojąs R. Šviedrys.

Malonu pastebėti, kad prane
šėjas, nors iš Lietuvos išvažia
vęs dar vaikas, Vokietijoj baigęs 
pradžios mokyklą, vėliau gyve
nęs ir mokęsis svetimoj aplin
koj, sugeba gražia lietuvių kal
ba savo mintis reikšti. .. Ž-is

Sirgo O. Mažuikienė

Su draugiškais linkėji
mais

i N. Trumpikes, John Salo.

jAkron, Ohio

Gerbiamieji draugai,
Atėjo pavasaris, todėl aš su 

pempėmis manau vėl lėkti į pa
jūrį — apsigyventi Highlands, 
N. J. Prašau pakeisti adresą, 
kad Maikis su tėvu ir ten galėtų 
mane lankyti. O kad jie būtų 
stipresni, įdedu $5.00. 

i P. Kriaučiukas

MIESTAS BE GATVIŲ 
VARDŲ

mi. Tikrai ne. O tuo tarpu Bartlcuvienė-Kriščiūnaite, Lie-
pats didžiausias miestas
mūsų žemėj neturi gatvių i Hartford. Conn. Tuo adresu rašyti 
pavadinimų. Tai Japonijos laiškai grįžo. Kas Žilio, kur jis dabar 

sostinė Tokyo. yra •
Daugiau ar mažiau tvar- Ežerėlio gyvenvietė ir paštas 

kingai miestas yra suskirsty- Kauno rajonas 
tas i 23 kvartalus (ku), 3,- Lietuvos TAT. »1«)
000 apylinkių (chome).
Gauni, sakysim, adresą: na
mų numeris 3, 3-chome, Mi- 
nato-ku. Suradęs tą kvarta
lą ir apylinkę, dar toli gra
žu gali nesurasti to namo, 
nes skaitmuo nereiškia, kad 
jis bus trečias iš eilės. Vie
nu atveju taip gali būti, o 
kitu atveju jis gali būti gre
ta numerio 98 ar 172 ar ko
kio kito. O pagaliaus atvy
kęs j minėtą apylinkę, gali 
sužinoti, kad 3-chome visi 
namai yra trijų skaičiaus.

Todėl ten kiekviena žy
mesnė vieta, kiekviena san
kryža, tramvajaus sustoji
mo vieta, tiltas yra išeities 
taškai ieškant reikalingo 
adreso.

Bet japonai šimtmečius 
gyveno ir sugebėjo vienas 
kitą susirasti.

Atėję amerikiečiai savo 
reikalams davė bent didžių
jų gatvių savus pavadini
mus. Dabar jau ir japonai 
susirūpino gatvių vardus su
tvarkyti. Tam juos skatina 
Olimpiada, kuri ten numa
tyta 1964 metais. Į ją suva
žiuos daug svetimtaučių, 
kurie tokiame milžiniškame 
mieste, kurio gatvės neturi 
vardų, o namų numeriai be 
jokios tvarkos, nežinos kas 
daryti. O iš antros pusės ir 
patys japonai jau jaučia, 
kad tas reikalas tvarkyti-

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
GARSINIMAS

“Atgaivinimo Laikai”

Petras pasakė, kad atgaivinimo lai
kai turi ateiti nuo “Viešpati^ vei
do”. Toksai pareiškimas yra papras
tas Kytų šalių gy ventojų figūros kal
boje, nes veidas reiškia asmens drau
giškumą arba malonę, nusigręžimas 
gi simbolizuoja neprietelystę arba 
neprielankumą. Tasai simbolis pasi
rodo daugelyje vietų Šventraštyje. 
Senovinis Izraelio įstatymdavis rašė: 
“Viešpats teparodo sau savo veidą. į; 
Viešpats teduoda tau ramyhės.”-^- 
l Mozės 6 : 25, 26

Petro pareiškimas, kad atgaivini
mo laikai turi “ateiti nuo Viešpaties 
veido”, yra panašus pasakymui, kad 
Dievas parodys savo veido šviesą sa
vo žmonėms ir suteiks jiems ramy
bės. Apaštalas aiškina, kad tai bus 
įvykdinta “siunčiant Jėzų Kristų”, ir 
čia nurodoma į jo antrąjj atėjimą. 
Šitas jo pareiškimas yra daug reiš
kiąs ir siekia labai toli. ir jame įtal
pinamas visas dieviškasis planas, lie
čiąs žmogaus sutvėrimą, ir tasai pla
nas siekia nuo tvėrimo laikų. nuj> 
kurių jau praėjo daugiau kaip šeši 
tūkstančiai metų. iki žmogaus atstei- 
gimui ir padarymui jo žemės kara
liumi. kaip Sutvertojo buvo origina
liai sumanyta.

Pritaikydami šį reikšmingą Apaš
talo naudotąjį simbolį, mes matome, 
kad Dievas nugręžė savo veidą nuo 
žmogaus, dėl to, kad jis prasižengė 
prieš dieviškąjį įstatymą. Pranašas 
Dovydas pasakė apie Dievą: “Jo 
maloningume gyvenimas: Verksmas 
gali tęstis per naktį, o rytmetį links
mybė.” (Psl. 30 :6). Jei Dievo ma
loningume randamas gyvenimas, tai 
kitoje pusėje. Jo nemalonėj, yra mir
tis. (Bus daugiau)

nas.

MM

Mūsų laikraščio skaitytoja O- 
na Mažuikienė iš Dorchesterio
pereitą savaite grižo iš Angefes‘“ar'kS-
nes, kur ji išbuvo 11 dienų. Da-' . , ,__ _
bar gydosi namuose, bet dar tu- r- kitą miestą, kuns neturė- 
rės vykti į ligoninę patikrinti sa-ĮtŲ gatvių pavadinimų, O na
vo sveikatą. Linkime jai greit mai būtų numeruojami pa- 
sustiprėti. gal eilę, kaip jie buvo stato-

Ar mes galime įsivaiz
duoti, sakysim, Niujorką, Geriausias būdas paremti 

laikraštį yra gauti jam nau
jų skaitytojų. Padarykim tą.

via 3^ Uiiiiubl
ir kitus dalykus iš Biblijos, gausit* 
veltui, kreipkitės:

L B. S. A. *;
3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III. -.*

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA

• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą..................................... . ..$2.70

• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardą .. .............................................................. $2.70

• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų.................... $24.75

tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm...............$28.00
• STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KAŠMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto

32 x 32 colių dydžio.............................................................. po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70

— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) ... ... .. $29.00

3 su trečdaliu jardu vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust. 
3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.

• STANDARTO PAKETAS AD 702 (moterims) ..... .. $29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2 ’A jardų bo- 
velninės medž. bltuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių

• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00 
NAUJOS ŽEMESNĖS KAINOS MAISTUI. REIKALAUKITE

NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS. 
VAIKAMS PREPARATAI, DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
51 Retervoir St CAMBRIDGE, Mim. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

Juozas Arlauskas jau dvi sa
vaites guli Camey ligoninėje. 
Sekmadienį jį aplankiau. Sako, 
jaučiąsis geriau ir po savaitės ti
kisi gelėsiąs grįžti namo. Palin
kėjau, kad jo viltys išsipildytų.

Ž-Ls

DABAR JŪS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE

>IR KITAS U. S. S. R. VIETAS 
j PAVIENIAI AR GRUPĖMIS 
: Tūkstančiai pasitenkinusių lanky- 
J tojų sako apie darbingumą 
J COSMOS TRAVEL

BUREAU, Ine., New Yorke.
(kuris tvarkė jų keliones į įvairias 
f SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.

MES PADEDAME JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavimų |
1------------ ?ir rezervacijų, prašom rašyti 

arba kreipkitės:
COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 We*t 45th Street, 
Nevv York City, N. Y. 

TeL CI 5-7711 
į COSMOS . .'. padeda keliauto

jams jau nuo 1898 metų.

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų 1
SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ,

UKRAINA, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kita* Respublikas 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 160% garantuoja siuntinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymu*, At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
Licensed by U S S R.

135 VVest 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583
Atidaryta kasdien no«5 iki 6., sekmadieniais nne 9 iki 4 vai. po pietų. Tiktai vyriausioje ištaigoje 

MŪSŲ SKYRIAI:
141 Second Aveaae|39 Raymond Plaza W1 132 Franklin Are. I 900 LRerary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 I TeL MArket 2-28771 TeL CH 0-4724 iTel. TOtrer 1-1461

firmos patarnavimu.

332 Fillmore Avė. 1 359 West Broadvvay I 11339 Jos. Campau
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. “ . ---------------- -------

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
TeL WAlnot 5-S878Tel. MOhawk 26741 TeL ANdrew 8-5040 |Tel. TOvrraend 9-3980

2134 W. Chicago Ave^ CHICAGO 22, IB^ TEL: DIckena 2-8232 
3216 Sunset Blvd. LOS ANGELES 26, CaHf„ Tet NOrmandy 5-9887

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ 
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, 
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas, 
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po 
priedanga dievystės.

Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th Street, Chicago 16, IU.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoa sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSTU 
^drauda duoda pašalpos iki >326 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios ssnatvšs-

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdrauda* galite 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
lonijoee ir SLA Centrą Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

Jieškoįimai
Stanley Kukas ieško Vytauto Sly- 

ževičiaus arba Juozo Stulgos iš Tau
ragės aps.. Žigaičių vis.

Jie patys arba tie, kurie apie juos 
žino, prašom rašyti:

Mr. £tanley Kukas 
R. 1
Dcwagiac. Mich.

Agota Norkūnaitė-Kvedakavičienė 
ieško savo kaimynės Rožės Suječiū- 
tės-Montvilienės iš Šventežerio mies
telio. Ji pati ar ją žinantieji rašykite:

Mrs. A. K vedas 
132 W. National St.
Harrisburg. III. (18)

TRUKžOLĖS į

Trukžolių šaknis 
nuo patrūkimo, pd 
krūtine skaudėj!* 
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. S v a r ak 
$3.00. i

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak? 
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. 0. D. 
Alexaader’s

395 Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879--1955
knygą, užsisako ’ Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą , 
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu, 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano 
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th St., Long Island City 4, N. Y.

■MMMgumniilii ...............................................................i..................................m.......... ....

VAISTUS J LIETUVĄ
ir j 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. ssv. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais
s—aaaniHDmmmsgo—pcmaBB—sb—bmsb—sm 
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MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų'
9 Bet kokiai pramogai biletų

__ 9 Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.
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Puslapis aštuntas KELEIVIS ,S0. BOSTON No. 17, Balandžio 27, 1960

Vietines Žinios

Ar turi bilietą KELEIVIO* banketui.?
Ar jau turite biletą Į Ke- Jų galima gauti: “ ~

leivio sukaktuvinį banketą, Bostone: Keleivio admi- 
kuris bus So. Bostono Lie- nistracijoj;
tuvių Piliečių Draugijos sa- Worceatery: J. Krasins- 
lėj (368 Broadvvay), gegu- kas, 85 Ward St., tel. PL 4- 
žės 1 dieną 5 vai. vak.? -4234;

Jei netuiite ir rengiatės Lawrence: M. Stonie, 57 
jame būti, prašome nedel- Sunset Avė. 
siant juo pasirūpinti. Tą pa- Norwoode: F. Ramanau- 
darę būsite tikras dėl vie- «kas, 65 Tremont St 
tos ir palengvinsite rengėjų i Brocktone: J. Strumskis, 
darbą. Bileto kaina $3.00. 109 Ame* SL 
Boooooooooooeocnaooooooooeootiioooo^oooooaeeoooooeoooei

Kur eisi sekmadieni? Dainuos ne tik ponios

JIE DALYVAUJA KELEIVIO BANKETO PKOGRAMOJE

Kairėje motery trejetukas: Alė Dousienė, Vida .KJi.šauskaiiė ir Irena Mickūnienė. Deši
nėj komp. Julius Gaidelis, trejetuko vadovas. t)ar nedaug kas girdėjo tas trys dainininkes 
dainuojant, bet kas girdėjo, visi gražiai atsili < pia apie jas. Keleivio bankete turėsime progos 
ju dainų pasiklausyti ir jomis pasigerėti.

Trijų žemynų tautų 
šokių vakaras Atvažiuoja iŠ Nctv Yorko

Ne juokas iš 3 žemynų su- Jau žinom?, k.td is Nevv Yor- 
traukti j Bostoną liaudies šokių ko j mūsų banketą atvažiuos: 
šokėjus, bet Onos Ivaškienės

Kam ir klausi, nes. aišku, bū-' Pranešime, kas sudaro komp.
, , , . , . J. Gaidelio vadovaujamą mote-

siu bankete, kokio nebuvo jau trejctuką kuris dainuos mū. vadovaujamas Tautinių šokių 
5 melai ir nežinau, kada toks SJJ bankete įsibrovė didelė kiai-i Sambūris tą pajėgia. Jis gegu- ! 
bebus.

LSS pirmininkas adv. S. Briedis. 
LDD 7 kuopos pirm. B. Spūdie
nė, V. Kalvelis ir P. Kriaučiu
kas.

da. Ten buvo parašyta, kad, be
— O kur toks banketas bus? Alės Dousicnės ir Irenos Mickū-
— Kur buvai ikišiol, kad to nienė.% trejetuke dalyvauja Vi-

žės 8 d. So. Bostono Aukšt Mo- !Ikyklos salėj Thomas Park ren- } 
gia liaudies šokių vakarą, kuria- J

.. . ‘ ‘ . . . ' _ „Ida Mališauskienė, o turėjo būti me šoks Europos, Azijos ir Pie- {
nežinai. Tai Keleivio oo metų Vjda Mališauskaitė. Labai atsi .tų Amerikos 12 tautų šokėjai. {

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR f KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos I

sukakties banketas, kuris bus šj 
sekmadienį, gegužės 1 d., So.
Bostono Lietuvių Piliečių Drau- i Gintaras Karosas ir pianu pa- U pasisekimą.

prašome už tą klaidą. i Tokių vakarų reta tėra, todėl «
Be to. bankete smuiku pagrieš neabejotina, kad jis turės dide- {

- ._____ — "_________ •_  -_____ _____ ' li ciotfUrimo I

HnuMnoįamus bulas

So. Bostone. 21 Gatės St., išiiuom. 
luitas iš 3 kamb. III aukšte. Vonia ir 
kt. Kaina 4'M). mėn. Tik suaugu
siems. Kreiptis bet kada. (18*

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši įstai
ga nėra suinteresuota turėti 
pelno iš parduodamų pre
kių. x

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—)

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

gijos salėj. Paskutinį kartą Ke
leivio banketas buvo prieš 5 me
tus. Tada salė buvo pirkimšta. 
pavėlavusieji nebetilpo. Kad ir 
man taip neatsitiktų, aš bilietą 
jau įsigijau Keleivio įstaigoje. 
Patariu ir tau jį iš anksto įsigy
ti. Bilieto kaina tik S3.00. Pasi
matysime šį sekmadienį Kelei
vio bankete. Ten sutiksime daug 
pažįstamų ir draugų ne tik iš 
Bostono, bet ir iš tolimesnių 
vietovių, išgirsime gražaus mo
terų trejetuko skambių dainų, 
pasivaišinsime, jei norėsime, at
minimui turėsime ir nuotrauką, 
nes banketas bus fotografuoja
mas, kaip ir prieš 5 metus, žo
džiu, nepraleisk progos ten būti.

Mūsų bankete bus svečių iš 
Kanados

Ontario provincijoje dabar ū-

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den 
giame aliuminijum ir dažo-» 
me iš lauko sienas. {
Apskaičiuojame iš anksto ne- • 

(mokamai taisymo išlaidas. •
Du broliai lietuviai 

»Charles ir Peter Kislauskai» 
» Garantuojame gerą darbą |

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

ii
ti«»
ti

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

JVakaras remtinas dar ir kitu t 
požiūriu: jo pelnas skiriamas 
Bostono Tautinių Šokių Sambū
rio kelionei į Washingtoną bir
želio 4 d. atstovauti lietuviams * _ _ _ i Zt ’ l ’

Skautų ir skaučių tuntų bend- visos Amerikos tautinių šokių į GcnCFHl 1 cLFCCl & IrStVCl VO., UlC. {
šventėje. Ten dalyvaus 40 tautų I
šokėjai ir jų tarpe Bostono lie- S 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040,

skambins Giedrė Karosaitė.

Iškilminga skautų sueiga

ra iškilminga sueiga bus šį šeš
tadienį. balandžio 30 d. 6 vai. 
vakare Lietuvių parapijos salėj.

Kviečiami dalyvauti tėveliai, 
globėjai, rėmėjai ir visuomenė.

tuviai.

K. Geležinienė į Kaliforniją

Legionierių kortų vakaras

St. Dariaus posto legionierės 
šį šeštadienį, balandžio 30 d., 
posto namuose rengia kortų va 
karą. Pradžia 8 vai. vak. Bus 
skanių užkandžių ir gerų dova
nų. Pelnas skiriamas ligoninėse 
gulintiems veteranams sušelpti.

Rengėjos visus maloniai kvie
čia atsilankyti.

Bostono orkestras išvyko į Aziją

kininkaująs mūsų draugas A. Pirmadienį Bostono supfoni
Frenzelis rašo: “Nors norime 
atvažiuoti į tokį svarbų vien
minčių subuvimą, bet laikas

Turime pasirinktina medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-* 
mis kainom:.. Gavom? austrišku deimantinių stiklui piauti} 
riežtukų nuo l.6"> už št.ikę. Siunčiame su lnturisto leidimu.* 

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

{staiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P. M. 
šeštadieniais 3 A. M. - 4 P. M.

Keleivio skaitytojo Kotryna' į 
Geležinienė su savo dukrelėmis J J 
Ieva ir Birute pereitą savaitę iš
vyko į Kaliforniją poilsio pas sa
vo sūnų Jurgį Paulauską ir 
•marčią Elzbietą ir ten žada pa
būti porą savaičių. Linkime lai
mingos kelionės ir malonaus po
ilsio.

K. Geležinienė apgailestavo, 
kad negalės būti Keleivio sukak
tuviniame bankete, ir už tai pa
ti sau užsidėjo pabaudą S3.00.

Ačiū jai už tai.

Vedėjas: M. Kavaliauskas

TAUPYK DAUG $ $ $$ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą. automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku 

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

KAIP TIK JUMS!

TAe Baltic Fuel Co.
dabar pristato aliejų 

visame Bostone
• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 Setų patyrimas su alia.

jaus krosnimis
• Darome* visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame "burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

Skautų didelis pokylis
Birželio 11 d. Bostono Akade

minio Skautų Sąjūdžio Skyrius, 
rengia didelę šventę ir balių. 
Rengėjai prašo rytinio pakraš
čio jaunimą tą šeštadienį nieko

r
TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

jos orkestras (104 muzikantai) 
išskrido į Korėją, kur bus jo du 
koncertai. Iš ten jis vyksta į Ja- 

mums ūkininkams yra labai ne- ■ poniją 23 koncertams, o vėliau 
patogus. Nežinome, ar galėsime, !į Australiją ir N. Zelandiją, 
bet rengiamės važiuoti. Tai iki, Orkestrui diriguoja Charles'pas save neplanuoti, o į Bosto- 
pasimatymo gegužės 1 d.” Munch. 1i ną atvažiuoti!

“KELEIVIO” SUKAKTUVINIS BANKETAS
BUS SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

368 W. Broadvvay, So. Bostone, Mass.

GEGUŽĖS 1 DIENA PRADŽIA 5 VAL. VAK
Biletų kaina $3.00. Jų gauti galima Keleivio administracijoj, Worcestery 

pas J. Krasinską (85 Ward St., tel. PL 4-4234), Lawrence pas M. Stonie (57 
Sunset Avė.), Norwoode pas F. Ramanauską (65 Tremont St.).

Bendraujame per laikraštį, o dabar turėsime progos susitikti akis į akį 
susipažinti ar atnaujinti senas pažintis ir prie gardžios vakarienės pasigėrė
sime puikia meniška programa. Keleivio banketai yra reta* įvyki*.

Maloniai prašome visus iš anksto įsigyti biletus. Tuo palengvinsime rengė
jų darbą ir užtikrinsime geresnį svečių aptarnavimą. Ačiū iš anksto.

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTVRISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BR0ADWAY 643-647 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12, CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir,vietinės gamy
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100", vilnonės 
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu
mams ”ž S55.t>0. akordeonai nuo $75.00 iki $980.00. 20 svaru cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Rei
kalaukite MŪSŲ KATALOGŲ. Į čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kita.

Jūsų patogumui, įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
mūsų firmą, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 valandų vakaro:
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki t vai. po pietų. Vedėjas .MYKOLAS CURECKAS

I
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14«/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

FORTŪNA FUEL CO.
43 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- fi rv /»
tadieniais ŠAUKIT ™ O-IOM

Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. -------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kr a Vaistine

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime vi«us gatavus vaistus.

'1 urinie vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip ;>eniciiiną. 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 galvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad*

ratą/:::- ’«E3ri5B
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
V AISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_ 

pa dėžėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
siunčiame so iNTl’RISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šentadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Iraudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
creiptis:

BRONIS KONTRIM
instice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

j Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY aparatą 

Į pritaiko akinius
| VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8

534 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Ameiia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, <

Lipdau popierius ir taisau* 
ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS ‘STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

tvisk4:

ar.
Charles J. Kay g

(KUČINSKAS) *

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokios “plumbing”— 
Uiejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
.r taisymo darbas. Kainos priei 
karnos. Pirm nagu ką darote, pas 
<ambinkit, paklauskit mūsų kainų

Telefonas CO 5-5839 
2 ML Vernon, Dorshester, MassMUKS tsss.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
5o. Bostone, L ir 4th St. BAž 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamai 
Jas laiko teologas A. JURfi 
NAS. . «

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & C o.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Elood Sąare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiam  ̂
Visokie geležies daiktai


