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Naujas Valstybės Sekretorius! 
Paskirtas, Bus Patvirtintas

Herter ii Massachusetts, Buvęs Valstybės Se
kretoriaus Pavaduotojas, Perima J. F. Dulles Dar

bų; Senato Patvirtinimas Tikras; Vyks į Euro
pą Deripti Vakarų Valstybių Politikų.

Pereitos savaitės gale 
prezidentas D. D. Eisenho- 
wer paskyrė naujų valstybės 
sekretorių Christian Herterį, 
buvusį per eilę metų atstovų 
rūmų narį ir Massachusetts

Tibeto Dalai Lama 
Kaltina Kinus

Tibeto Dalai Lama, vy
riausias to krašto dvasiškas 
ir svietiškas vadas, paskelbė 
Indijoj pranešimų, kuriame

gubernatorių. Savo jaunose sako, jog kinų komunistai
zl, UIX 4x, X, «TZX •   A. _ #1^*7 A • w i •dienose C. Herteris tarnavo 
diplomatinėj tarnyboj, o 
dabar jau du metai eina 
valstybės sekretoriaus padė
jėjo pareigas. Jo paskyri
mas šiek tiek užsitęsė todėl, 
kad prezidentas norėjo, kad 
naujasis valstybės sekreto
rius patikrintų savo sveika
tų prieš perimdamas naujas 
pareigas.

Kadangi Ch. Herter per

priverts Tibetu pasirašyti 
bendradarbiavimo suartį, 
bet patys tos suarties visiš
kai nesilaikė ir sauvaliavo 
Tibete, kaip jie norėjo.

Nebepakęsdami komunis
tų teroro Tibeto žmonės su
kilo ir bandė atgauti savo 
nepriklausomybę, bet kinų 
armija sukilimų užsmaugė, 
nors dar ir negalutinai. Da
lai Lama sakosi savo noru

Ifi SAULIS LMS ELEKTRĄ

merikos mokslininkai sugalvojo šitokį p 
paversti į elektrą. Tas prietaisas bus palei 
dirbs. Tai bus pirmas mėginimas erdvėje eiekiros stotį įrengti.

iela; ą saciės spinduliams rinkti ir juos 
tas į tolima erdvę ir ten jis savo darbą

Bolivijoj Maištas 
Tuoj Nuramintas

Bolivijos sostinėj La Paz 
sekmadienį balandžio 19 d. 
dešinieji nacionalistai ‘Pa

ilgus metus buvo kongrese apleidęs kraštų ir kinų ko-įlangistai” bandė ginklais 
ir turi gerus santykius su1 ’ "
kongresmonais ir senato
riais, tai laukiama, jog jo 
bendradarbiavimas su kon- simanymas. 
gresu bus sklandus. Dar šių^ Dalai Lama plačiau pa- 
savaitę laukiama, kad sena- pasakojo apie kinų komunis
tas jį patvirtins naujose pa- ttų terorų Tibete ir atmeta 
reigose, o šio mėnesio gale visokius komunistų prasima- 
naujas valstybės sekretorius Į nymus apie jį ir apie “dvari- 
vyks į Europą, kur galutinai įninku ir kunigų” sumoksiu 
bus bandoma susitarti dėl prieš “liaudies vyriausybę 
derybų su rusais. Užsienių 
reikalų ministerių konferen
cija su rusais įvyks Ženevoj 
gegužės 11 d., todėl iki to

munistų pranešimai, kad jį ; nuversti vyriausybę ir pasi- 
“reakcininkai” Drievarta iš- orohti valdyto
gabenę iš krašto yra tik pra-,buvo greit numalšintas gin

kluotos darbininkų milini- 
jos, net be kariuomenės pa
galbos.

Sukilime žuvo 22 žmonės 
ir gal 25 sužeisti. Virš 50 
sukilėlių buvo suimta. Suki
lėliai vienų laikų buvo užė- 

• mę radijo stotį, bet jų neil-
Robert Nixon

Vyks į Maskvą
laiko visi Vakarų valstybių [ Viceprezidentas R. Nix- 
skirtumai turės būti išlygin-on liepos mėnesį važiuos į 
ti, kad derybose Vak&rai Maskvų, kur jis atidarys A- 
“**’*'"’ : merikos parodų. Rusai tuo

pat metu atidarys savo pa
rodų New Yorke. Rusai čia 

Kokių nors staigių per- rodys savo “sputnikus” ir 
mainų Amerikos užsienių į kitas gudrybes, o Amerikos 
politikoj, paskyrus naujų' parodoje bus rodomas ame- 
jos vadovų, nelaukiama. rikiečių gyvenimas. Tarp ki- 

Buvęs valstybės sekreto- tų dalykų Amerikos parodo- 
rius John Foster Dulles lie- je bus parodytas “vidutinis”

atstovautų vieningų nuomo
nę Berlyno ir kitais klausi 
mais.

ka prezidento patarėju už
sienių politikos klausimais. 
Vėžio liga privertė John 
Foster Dulles trauktis iš 
valstybės sekretoriaus pa
reigų. Prezidentas labai ap
gailestavo J. F. Dulles pasi
traukimų.

YANKUS
AUSTRALIJOJ

amerikiečių gyvenamas na
mas maždaug 13,000 dole
rių vertės su 5,000 dolerių 
vertės baldais. Rusai tų “vi
dutinį” amerikiečių namų 
jau iš anksto išjuokė, kaip 
apgaulingų propagandų.

R. Nixono lankymasis 
Maskvoje gali būti dalis de
rybų, kurios dabar vyksta 
ir dėl nusiginklavimo, ir dėl 
Berlyno ir kitų klausimų.

Kubos Vadas CastroTito Vadina Staliną 
Aiškina Politiką\ Jugoslavų Skerdiku
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Amerika Nustebusi Dėl 
Anglijos Baukštimosi

Skirtumai Tarp Anglijos ir Amerikos Viešai Aptariami; 
Anglai Paria, Kad Amerikos Generolai Daro Dide

lės įtakos Politikai; Ginčas Dėl Klausimo, Kaip
Aukštai Lėktuvai Gali Lėkti į Berlynu.

Plnninn/tmp TJkuip I Skirtumai tarP Vakarų riarungame y^Kyje j Valstybių dėj derybų ir dėl
TolkaCl i aptariamųjų klausimų su

Sovietų Rusija dabar viešai

gai telaikė.
Bolivijos ūkis dabar per

gyvena didelius sunkumus 
dėl cinos kainų kritimo, o 
eina yra svarbiausias Boli
vijos eksportas.

Alžyro Rinkimai 
Kartu Su Teroru

Revoliucinės Kubos va
das Fidel Castro keliose 
prakalbose Amerikoje aiš
kino, kad jis nėra komunis
tas ir jis mano, kad Kubos 
gyventojai nepakryps į ko
munizmų, jei naujoji vy
riausybė sugebės jiems už
tikrinti duonos ir darbo.

Castro aiškino, kad jis 
ir jo vyriausybė turi milži
niškos gyventojų daugumos 
pritarimų, įvykusiai revoliu
cijai Kubos gyventojai pri
taria. Vyriausybė imasi sku
bių reformų, bet Kubos ūkis metais 
yra sunkioje padėtyje, be
darbių yra daug, daugiau 
negu Amerikoje didžiosios 
depresijos metais ir Ameri
ka galėtų padėti Kubai, jei 
sutiktų pirkti iš jos daugiau 
cukraus. Kuba nėra elgeta, 
sakė Castro, ji tik nori rasti 
rinkų Amerikoje savo pro
duktams.

Jugoslavijos d i k t atorius 
Tito, minėdamas Jugoslavi
jos komunistų partijos su
kaktuves, prisiminė, kad 
Stalinas 1935-1940 metų lai
kotarpyje išskerdė Rusijoj 
virš šimto Jugoslavijos ko
munistų partijos vadų, ku
rie ieškojo prieglaudos Ru
sijoj nuo persekiojimų sava
me krašte.

Tito sakosi ir pats vos tik 
išsigelbėjęs nuo Stalino bu
delių, “trockistų” naikinimo

Minėdami savo partijos 
sukaktuves Jugoslavijos ko
munistai sako, kad Stalino 
skerdynės padarė iš komu
nistų revoliucionierių komu
nistus be nugarkaulio, kurie 

j žiūri, kų vyresnybė įsako.
Del revizionizmo jugosla

vai sako, kad ir rusai daug

Maskvos dienraštyje “Iz- 
viestija” ekonomistas Bur- 
galcev rašo, kad Sovietų 
pramonėje daug milionų 
rublių išleidžiama visai ne
reikalingiems tarnautojams, 
taip vadinamiems “tolkači”, 
kurie jokio produktingo 
darbo nedirba, bet 
gyvena.

“Tolkači” (stūmikai) yra 
dirbtuvių pasamdyti žmo
nės, kurie rūpinasi, kad 
dirbtuvės laiku gautų įvai
rias joms reikalingas žalia
vas. Jei laiku negausi žalia
vų, negalėsi pagaminti rei
kalingų produktų, neišpil
dysi plano, bet dirbtuvės re
tai tegauna joms reikalingas 
žaliavas laiku. Todėl ir rei
kalingi “tolkači”, arba žmo
nės, kurie papirkimais ir ki
tokiais būdais stengiasi dir
btuvėms parūpinti reikalin
gas žaliavas. Pavyzdžiui, 
vienas automobilų fabrikas 
Urale pernai per 11 mėnesių 
pasiuntė 2,762 “tolkači” ieš
koti reikalingų fabrikui ža
liavų ir įvairių kitokių daly
kų. Plieno fabrikas Krivo- 
rog mieste pasiuntęs net 2, 
813 “tolkači”. Minsko trak
torininkų fabrikas išleido 
pernai 170,000 rublių “tol- 
kačiams” samdyti.

Pagal planų dirbtuvės ta
ką naujo įvedė po Stalino žaliavas gauti laiku.

Alžyre eina savivaldybių 
rinkimai. Alžyro sukilėliai 
rinkimus boikotuoja. Tų pat 
daro ir Alžyro dešinieji 
prancūzai, kurie nepaten
kinti, kad arabai, berberai, Puertoriko salos, 
kabliai ir kiti vietiniai žmo- aiškinti erdvės

Gal jau ateinantį mėnesį'mirties, todėl koks jiems yra
Amerikos keli laivai pradės 
gręžti kelių mylių gilumo 
skylę į žemės gelmes. Gręži
mas skylės į žemės gelmes 
bus daromas jūroje, netoli 

Pradėjus 
paslap*is

pagrindas pravardžiuoti vi
sus naujenybių ieškančius 
komunistus revizionistais iš
davikais?

Stanley Yankus, iš Ame
rikos išvykęs ž Michigan 
farmeris, jau yra Australi
joj ir ten apžiūrinėja pirkti 
farmų. Jo šeima dar tebėra 
jo parduotoj farmoj Dowa- 
cgiai, Mich.

MONTELLO, MASS.

Mirė D. Vitkauskas

Balandžio 19 d. sekma
dienį Montelloje mirė Domi- 
nikas Vitkauskas sulaukęs 
arti 70 metų amžiaus. Velio
nis laidojamas šį trečiadie
nį, 1 vai. Melrose kapinėse. 
Velionis buvo senas “Kelei
vio” skaitytojas, jo šeimai 
reiškiame gilių užuojautų.

FIDEL CASTRO

Kabas ministeris pirminin
kas Fidel astro atvyko į A- 
meriką. Jis jau buvo Wa. 
shingtone. tarėsi su vai 
džtos atstovais, šį šeštadie
nį jis bos Bostone ir kalbės 
viešame mitinge po atviru 
dangumi.

nės turi tas pačias balsavi
mo teises, kaip ir prancūzai.

Alžyro sukilėliai rinki
mus trukdo teroru. Pirmų 
rinkimų dienų buvo užmuš
ti 8 žmonės ir virš 80 žmo
nių sužeista, o 20 žmonių 
sukilėliai pagavo ir išgabeno 
į kalnus. Pagauti ir nužudy
tieji daugumoje magometo- 
nai kandidatai.

DAUG GYVAČIŲ,
DAUG IR JŲ AUKŲ

Indijoj yra apie 400 rūšių 
vairiausių gyvačių ir apie 

40 gyvačių rūšių yra nuodin
gos. Gyvačių yra visoj Indi
joj ir jos įkanda daug žmo
nių. Vien pernai metais 200, 
000 žmonių nukentėjo nuo 
gyvačių įkandimo ir apie 
20,000 žmonių dėl to mirė.

Kai kuriose vietose Indi
joj gyvatės yra neliečiamos, 
jos nenaikinamoe ir joms 
net statomos savotiškos 
bažnyčios.

■mokslininkai nenori atsilik 
ti nė žemės gelmių tyrinėji
me.

Montanos Kalinių 
Maištas Nuramintas

Bet gyvenime einasi ne taip, 
kaip plane numatyta, o to
dėl ir reikalingi “ tolkači” 
ar stūmikai, kurie “planų 
pafiksina”.

PREZIDENTO LAIŠKAS

VĖL LIGONINĖJ

John Foster Dalies liga pa
blogėjo, todėl jis gavo grįž
ti ii Floridos, eiti į ligoni
nę ir atsisakyti iš valstybės 
sekretoriaus vietos. Jo vie
ton paskirtas buvęs Dulles 
padėjėjas ir jo ligos meta 
ėjęs valst. sekretoriaus pa
reigas Christian Herter. 
buvęs Mass. gubernatorius.

Deer Lodge kalėjime, 
Montanoje, pereitų penkta
dieni sukilo kaliniai, jie pa
sigrobė 16 užstovų, kalėjimo 
sargų ir kelius kalinius, ku
riuos jie skaitė kalėjimo ad- 
minintracijos “šnipais” ir 
grasino visus užstovus nužo- 
dyti, jei kalėjimo vadovybė 
bandytų juos nuginkluoti ir 
nuraminti.

Po 36 valandų maišto ka 
Įėjimo viršininkas davė įsa
kymą nacionalinės gvardi 
jos kariams atakuoti maiš
taujančius kalinius ir per 
20 minučių maistininkai bu
vo nuginkluoti, tvarka atsta
tyta ir užstovai išlaisvin
ti. Iš viso buvo išgelbėti 21 
žmogus.

Kalinių maišto vadai vie
nas nusižudė, o kitas buvo 
nusižudžiusio vado nušau
tas. Kaliniai reikalavo ge
resnio elgesio ir kitų page
rinimų.

Prezidentas Eisenhower 
parašė laišką Chruščiovui 
ir ragina jį netrukdyti susi
tarimo dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo.

aptariami anglų ir Ameri
kos spaudoje. Anglų vyriau
sybė sakosi esanti priešinga 
“pataikavimo” (a p p e a s e- 
ment) politikai, bet ji nori 
panaudoti derybas dėl Ber
lyno tam, kad padėtį Euro
poje galima būtų stabilizuo- 

gerai ti. Anglai sutiktų pripažinti 
esamų padėtį rytų Europoje, 
jei rusai pasirodytų sukal
bami dėl kariuomenių su
mažinimo centralinėj Euro
poj ir dėl Berlyno klausimo 
išsprendimo. Amerika, kaip 
Vokietija ir Praniūzija, 
skaito, kad pripažinimas e- 
samos padėties nebūtų nie
kuo pateisinamas.

Kitas klausimas, kuris ap
tariamas angių spaudoje, y- 
ra Amerikon atsisakymas 
nusilenkti rusų reikalavi
mui, kad Amerikos lėktuvai 
neskraidytų į Berlyno mies
tų aukščiau kaip 10,006 pė
dų aukštumoje. Amerika tų 
rusų reikalavimų niekada 
nepripažino ir nenori pripa
žinti, o anglai įtaria, kad 
baukštytis “Amerikos gene
rolai diktuoja” tokį nusista
tymų ir lyg tyčia nori paro
dyti savo “kietų nusistatymų.

Kai anglų spauda pranėjo 
baukštytis “Amerikos gene
rolų įtakos, Amerikos vy
riausybės šaltiniai pastebė
jo, kad Amerika yra nuste
busi dėl anglų baukštimosi, 
kas paskatino anglų vyriau
sybę pasisakyti, kad ji yra 
priešinga “pataikavimui” 
rusams, bet nori rimtų dery
bų ir nori prieiti pastoves
nės padėties Europoje.

Tie ir panašūs ginčai bus 
aiškinami Paryžiuje, kur ba
landžio 29 d. susirinks Va
karų valstybių užsienių rei
kalų ministeriai tartis dėl 
derybų su Sovietų Rusija.

FRANZ STRAUSS
~ " 1

Vokietijos karo ministeris 
atvyko į Ameriką. Jis čia 
išbus 16 dienu, tarsis su 
krašto apsaugos sekretorių 
ir kitais, susipažins su kra
što apsaugos reikalais.

NIKITA 65 METŲ

Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščiov balandžio 17 mi
nėjo savo 65 metų gimimo 
sukaktį. Ta proga Sovieti
jos spauda jį garbino, kaip 
kadaise garbindavo Stalinų. 
22 artimiausieji Nikitos 
bendradarbiai jį vadina: 
“mūsų vyresnysis draugas ir 
prietelius, tikrasis Lenino 
mokinys, žymusis komunis
tų partijos, Sovietų valsty
bės, komunistų internacio
nalo ir darbininkų judėjimo 
vadas”.

Savo gimtadienį Nikita 
praleido liuksusinime kuror
te prie Juodųjų Masių.

Nikitos liaupsinimas dar 
neišsigimė į “asmenybės 
kultų”, bet prie to jau eina
ma dideliais žingsniais.
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Valstybes sekretorius
Žemaičiai sako,—jei nori būti geras, tai numirk ar 

išeik. Ta išmintis pasitvirtina ir ne Žemaičiuose, kai da
bar matome, kaip visi apgailestauja valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles pasitraukimą iš savo pareigų dėl sun
kios ligos. Dabar ir kai kurie jo griežtieji kritikai apie jį 
kalba, kaip apie dideli valstybės sekretorių, kurio pasi
traukimas, ypač šiuo metu, kada ruošiamasi prie derybų 
su rtisais, esąs net visos šalies tragedija.

Valstybės sekretorius, po prezidento, užima svar
biausią vietą vyriausybėje ir, prezidento pavestas, vado
vauja krašto užsienių politikai. Buvęs valstybės sekreto
rius Jonn Foster Dulles tikrai buvo toks vadovas, prezi
dentas juo pasitikėjo ir jo patarimai visada rasdavo at
vira prezidento ausi.

John Foster Dulles pasitraukimas iš vyriausybės dėl 
liūdnų aplinkybių yra nemažas smūgis prezidentui ir vi
sai šalies užsienių politikai, nors didelių pasikeitimų toje 
politikoje vargu yra pagrindo laukti Viena, J. F. Dulles 
ris dar lieka prezidento patarėju užsienių politikos klau
simais ir, be to, jo vietininkas Christian Herter per du me- ' 
tu buvo jo artimas bendradarbis ir neabejojamai yra ger Į 
rai susipažinęs su J. F. Dulles pagrindine politika. j

Amerikos užsienių politika, kaip buvo, taip greičiau- i
šiai ir pasiliks apsigynimo politika. Nežiūrint garsių kalbų Į -----------------
apie “paleidimą nuo pavadžio” kinų nacionalistų ir apie I A. JENKINS kambariuo-
“pavergtųjų tautų vadavimą” buvusio valstybės sekreto- Lietuvio balus ii Aliadto. bet jis nemano to laukti,'se, turėsi tarnus ir šoferį, 
riaus užsienių politika buvo gynimosi, plyšių lopymo iri . . .. jaučiasi pasiturintis, planuo-!Gi pas mus Alaskoje, tai
tvorų tvarstymo politika. iniciatyva užsienių politikoje Į Havajams laimėjus oO- ja pasitraukti iš kasdieninių-vien tik geras butas tiek kai- 
per pastaruosius šešius metus ir net seniau buvo komuni- į s valstljos teises, ta proga parejgų įr apleisti Alaską. i nuo ja, neskaitant kitų pra- 
stinio bloko vadų rankose. Jie bandė Amerikos atsparumą n^elkio^ Kai rašėm jam pirmą laiš-gyvenimo reikmenų. Beje,
ir Indokinijoj, ir Gvatemaloj, ir Irake ir dabar Berlyne. į. • u’1: kuti’ tai buyo čia pirma die-.kaip gi pragyvenimas Ha-
Amerika jokios iniciatyvos neparodė ir tenkinosi saugo- i staigmena! Niekad nemanė- na -pava^an°- kovo 22-tra, Į vajuose, ar ir pas jus taip

PER PLAUKĄ GYVI MUKO

Doatinikonę respublikos diktatoriaus ambasadorius Ku
boje Porfirio Rubirosa su penktąja žmona. Jie per 
plauką išliko gyvi, kai teroristai metė bombą i Do- 
minisoną respublikos ambasadą Kubos sostinėje.

1$ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

50 ir pas mus bonka mažes
nė. Tiesa, importuoti like
riai ir ten brangūs. j
! “Rio de Janeiro labai i 
'puikus miestas ir auga kaip, 
ant mielių. Sostinė keliama 
Įiš miesto į kalnus, kur dirba 
įvirs 50 tūkstančių darbinin
kų ir žada būti viena iš gra
žiausių sostinių visame pa
sauly.

f “Tame gražiajam mieste 
į daugiausiai gyvena vietos 
į pasiturintis luomas, o atei
viai ir biednuomenė gyvena Į lūšnelėse kalnų pakrantė
se, kur net policija nedrįs-

Kas savaite
Popiežius įsako

Popiežius Jonas XXIII 
paskelbė viso pasaulio kata
likams, kad jie politiniuose

i priešingosios pusės atsako
mybę už galimą plieno kai
nų kėlimą, jei derybose bū
tu susitarta pakelti uždar
bius.

rinkimuose negali balsuoti 
už komunistus ar už kandi
datus, kurie vienu ar kitu
būdu remia ar palaiko ko-______
munistus. Tas tinka ir poli- pramonininkų daryli viską, 

, ... . x . tinėms partijoms, kurios, plieno kainos nebūtų
ita rodytis. Kaip visur, taip ;katalilnJ bažnyčios akyse, !keijamos. 
jir ten, kas turtingas, tai iCircmia, palaiko ar kaip ki-į 
.perdaug nutukęs, o kas ^į. padeda komunistams. "Taksačiuzeto”
Ibiednas, tai smilksta neap- Tok? yva oficialus popie-! Massachusetts ir

ziaus Įsakymas visiems ka- kaimyninžs N. Hampshire 
talikams. Tai jau ne P'r’nas!valstijų kilo savotiškas 
katalikų bažnyčios galvos ,.mokJe^į karas”. yienas 
pasisakymas. Dabartinio po-įN H ^entojas, kuris dir-

■ piežiaus pirmtakas skeibe, fa Massachusetts valstijoj, 
kad visi komunistai yra eks- atsisak4 pajamų m0.
komunikuojami. kesčius, kuriuos mūsų valsti*

Dar iki popiežiaus pasisa- ja iš,aiko g išmoka-
kymo bažnyčios vadovai i-įį, už tei ilietis
vairiuose kraštuose eido sa-jy^tier buvo pasodintas j
£,,«=, ssss-r* &fi
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jie nebalsuotų nė už socialis-, Kaimvninės v a 1 s t i i o s 
tuc kzii km* ctopioi v JlT’ pragaru drįstantienS spauda pradėjo net pravar- jd pragaru austantiems, džiuoti mQs^ valstij*ą «Tak.

. sačiuzets” už mokesčių rei
kalavimo iš N. H. valstijos 

Bendrai paėmus, popie- fflyentojų, kurie atvyksta j
žiaus naujausias įsakymas ????. duo"os -!1281-
maža ką tepakeičia klero *rbtl: »et prayardziojimas 
politikoje. Jie dabar tik ar- ne>» n- nėra argu-
šiau naudos bažnyčią savo ?s’ . W1 „ .
politiniams tikslams. ' .Toks. 1>atf ka'.as Jau ?>-

n niau eina tarp New Yorko
gali girti pooiežių už jo «re. valstijo® ir kaimynių Con- 
fllizmn” necticut ir New Jessey vals-

4 ’ tijų. Daugelis žmonių vyks-
._  A - :ta dirbti į New Yorką ar ki-

Je į tus tos valstijos miestus, bet
Mūsų krašte lankosi kai- gyverta “užsieniuose”. To- 

mynės Kubos vadas Fidel k*e žmonės moka New Yor- 
Castro. Jo apsaugai vyriau- ko valstijos mokesčius, o 
sybė sukėlė tiek pat visokių paskui turi ir savai valsti- 
sargybinių, kaip ir Mikoja- J3* mokesčius mokėti, 
no apsaugai. Mat ,Kuboje! Klausimas dabar atsidūrė 
ką tik įvyko griežtas vyriau- kongrese. Ten svarstoma 
sybės pasikeitimas ir Castro konstitucijos p a k e i t imas, 
užsieniuose turi nemaža kad piliečiai nebūtų du kart 
priešų, kurie mielu noru su apkraunami mokesčiais. Bet 
juo susitvarkytų. pirm negu kongresas pasi-

Nauja Kubos vyriausybė, ru°š pakeisti konstituciją, tą 
kiek ji yra pasisakiusi Čas- klausimą greičiausiai aptars 
tro lūpomis, nori vesti kaž teismai ir gal net auksčiau- 
kokią neutralią politiką, bet s*as teismas padalys galą 
kartu norėtų, kad Amerika tokiems “karams”, 
pirktų daugiau jų cukraus' . .
duotų Kubai kreditų ir kito- Na##en# lr Mazkva 
kių malonių. Tais klau
simais jaunas Kubos vadas 
čia ir kalbasi..

Plieno kainų stabilizacija 
būtų svarbu visam kraštui, 
o prezidentas Eisenhower į- 
sakmiai prašė darbininkų ir

sakomam skurde, tose pa 
kalnėse knibžda bedaliai it 
skruzdėlynas ir visi atkišę 
rankas tik išmaldos prašo.

“Turint išteklių Brazilijoj 
gali pusėtinai gerai gyventi, 
nes su 20 dolerių gali ištisą 
mėnesį pragyventi, o jei tu
ri daug išteklių ir gali skirti 
jiki 200 mėnesiui, tai gyven-

jimu to, ko komunistai dar nespėjo pasigrobti. Tuo tikslu me, kad ten būtų lietuvių
John Foster Dulles laikais buvo sustiprintos kariškos są- ir dargi turėtų mano adre-
jungosi, bet niekui* nebuvo bandoma Sovietų bloko įta- Įsą. Trumpai padėkojęs už
ka nustumti atgal ir net nebuvo išnaudotos tokios pro- • laiškutį, prašiau daugiau
gos, kaip bolševizmo krizė 1953-56 metais, kada po Sta- 'duomenų apie tą ~ keistą
lino galo rasų komunistų diktatūra pergyveno visą eilę i kraštą, ypač, kaip jis pats 

ten atsirado ir kuomi ver-sunkumų.
Nežiūrint kartais ir karineesnįu kalbu. Amerikos no- Į ____

litika buvo ir lieka taiki politika. Klausimas, kaip išiaiky- to įdomaus* tautiečio318 
ti taiką nepraradus pasaulyje įtakos ir savo garbės, bus ir Į Antanas čelkis, kilęs iš 
toliau vyriausias Amerikos politikos tikslas. Juo toliau Chicagos, gyvenęs kiek Lie- 
juo tas tikslas bus sunkiau siekti todėl, kad Sovietų blo
kas į kovą traukia ginkluotas ne tik propaganda ir paža
dais, bet ir ris didėjančia ūkiška pagalba neapsisprendu- 
sioms ir ekonomiškai atsilikusioms šalims. Ta kova iš 
Azijos ir Viduriniųjų Rytų kraštų dabar persikelia į Afri
ką ir kas ten bus laimėtojas šiandien dar tik galima spė
lioti. “Taikos gelbėjimo” darbe naujas valstybės sekreto
rius gal ir įneš ką nors nauja, nors ir šitame reikale kokių

gražu, šilta ir temperatūra 
buvo pakilusi ligi 84’ F, o
tuom tarpu Alaskoje buvo ____________ ________
nukritusi iki 40 žemiau nu-Įge su dviem šimtais per mė
lio. Kai antrą laišką jis nesį pragyvensi vidutiniš- 
mums rašė, tai jau tempera- kai, neturėsi tarnų, nei šo- 
tura buvusi kiek pakilusi, ferio ir pats savo mašiną

viskas brangu, kaip Alasko
je?”

Jam atsakėme: Hawajuo-

balsuoti ir 
“bedievius” 
kiais esant .

uz bet 
ar įtartus

jau buvo 10 žemiau nulio. 
Aišku, tokiame klimate gy
venti niekam nepavydėtina.
Kelionė po Braziliją

Čelkis rašo: „“Kelionė bu
vo labai įdomi, nemažai te
ko sutikti lietuvių nevien 
didmiestyj Rio de Jeneiro, 
bet ii* provincijoje sutikau 

tuo tikslu lankėsi: Prancū-'vieną lietuvi, vokiečių įkur- 
zijoj, Anglijoj, Ispanijoj,
Brazilijoj, Urugvajuje, Ar
gentinoje, Meksikoje, Ka-

’ čiasi. šiandien vėl gavau

tuvoje, pasiliuosavęs iš Dė
dės Šamo tarnybos, negavęs 
darbo Chicagoje, tad apsis
prendė pamatyt pasaulį ir

nors žymesnių permainų gal sulauksime tik po kitų metų stabtelėjo laikinai Alaskoje,
rinkimų, kada prie valstybės vairo pačioje viršūnėje stos 
nauji žmonės.

Šiuo metu naujas valstybės sekretorius paveldėjo iš 
susirgusio valstybės sekretoriaus Berlyno krizę, kurią ru
sai lengvapėdiškai išprovokavo, kad galėtų sustiprinti sa
vo vokiškąjį satelitą ir panaikinti Berlyno “vėžį”, kuris 
komunistams yra visokiais žrilgsniais nepatogus. Kaip tą 
krizę pasitikti ir bandyti išgyventi, Vakarų valstybių 
vadų tarpe dar nėra vieningo nusistatymo.

A P *z v a lg

vairuosi, bet ir nedatekliaus 
luMsfJ O ioi nkdinaraaiiiW*u^VOX

pakasinėti žemę, tai prisiau
ginsi daržovių, kurios čja 
buiniai auga apskritus me
tus, ir iš tos sumos dar at
liks, taip sakant, lietingai 
dienai.
Urugvajuje

Apie Urugvajų A. čelkistam miesčiuke, kavos plan-j^V
. “Turėjau progos svečiuo- plantaciją ir, matyti, gana r

nadoje ir prieš 13 metųigerai įsikūręs. Besikalbant

kur ir būna ligi šiandien. 
Keliaudamas ir besidairy

damas po pasaulį, nei nepa
juto, kaip peržengė 50-tą 
savo gyvenimo slenkstelį ir 
suprato, kad jau laikas pas
toviai kur nors įsikurti, to
dėl teiraujasi apie Hava
jus. Kita staigmena: mūsų 
adresą gavo?' kai lankėsi

tis pas labai gerą lietuvį ir 
pusėtinai stambų pramonipatyriau kad Lietuvoj ki- k„^a7do^ 350

Ięs ,s bajorų seimos, dvan- !darbSiinkų ir yra labai pui- 
ninko sūnūs, agronomas, 
aišku jau senukas ir neap

,darbininkų ir yra labai pui 
agronomas, jęjaį |sikūręs. Atidžiai tą ris

sakomai įdomus tipas, lyg 
komunistuojantis. Savo 
plantacijoj negyvena, bet 
gyvena tame vokiškam mie
stelyje viešbuty, kur pragy
venimas labai pigus — 
kambarys, maistas ir visas

Brazilijoj, kur mes niekad išlaikymas atseina per mė- 
neturėjome ir neturime nei i nesį $21.00. Toliau sako- 
menkiausių ryšių su nie-r “Kaip žinoma, vokiečiai
kuom.

Kaip žinoma, Alaskoje 
stoka gražiosios lyties, ten, 
rodos, tik viena moteris 7 
vyrams, dėlto daugumas vy-

Antanas Bimba rašo ko-įmunistu, o Sovietijoj ir Lie-
monistinėj “Laisvėj” apie;tuvoje gali būti išrinkti wn„ v *v • ą
Lietuvoje įvykusius “rinki-tiktai komunistai, ar komu-L - Į’, ,s a a lkl 25 c., vietos
mus”. Jis sako: nistų parinkti “nepartiniai”,įn ai3 T ®

'kuripžoka narai komunistu ■Z1OS,tarnyboj€’ P 11 metM Alaskoje mokame už ivZ •«»!* L^Ž'mū2iką. O Amerik^!su8llaute valdinfe Perjos,itokios pat rūšieg gpiritą $9.

rinkimai. Išrinkta 209 deputa žmonės nerenka komunistų į
JuLtV' 58 y™.pirm’?u.t>u'Vįį kongresą? Ar kas drau-!tus — partinius ar neparti- irgi darė tokius “rinkimus”, 
i^v^mrtiniak ’ž'džia? Ne, niekas nedrau-nius— kokius jie nori. Tai yra A. Bimbos “idea-

v.. x----- i----------- 1_ “demokratijos” A

KAM PATINKA taip?SOVIETIŠKI RINKIMAI? j Nagi, Amerikoje į kon
gresą žmonės neišrenka ko-

is prigimties sočiai gyvena, 
tai ir viešbuty savo įna
miams duoda gerą maistą, 
tik likeriai reik pačiam pir
ktis, bet ir ta dievulio dova
nėlė labai prieinama — bon
ka alaus

ką sekiau ir priėjau išvadą, 
kad su 30 tūkstančių dole
rių, atsigabenęs mašinas iš 
JV, čia gali pasidaryti labai 
gerą pragyvenimu. Arba su 
40 tūkstančių gali pastatyti 
puikiausi apartamentą ir iš 
nuomos be rūpesčio gali 
gerai gyventi. Chicagoje, ar 
bet kui* kitur JV su tokia 
suma tegalėsi pastatyti dvie
jų šeimų namuką ir vieną iš
nuomavęs nepakaks nei 
taksams mokėti. O kaip pas 
jus Hawajuose, kiek reikė
tų kapitalo, kad galima bū-

Egipto diktatorius Nasse- 
ris pereitą savaitę vėl atnau- 

Vnkoo j*no ataką žodžiais

c “ . . .nią. Jis sake, kad EinotasLo's “fe
darbių. Tai gal yi a kariškos --SU Sov,etals - »*»
diktatūros palikimas, bet
kova su skurdu Kuboje seklio ♦:», __ .aus 5 centai, geriausio]^ ^|vend* sis tik tame atsitikime, jei

bonka iki 25 c, vietos tas

mai. įdžia, bet žmonės komunis-
“Savo atstovų išrinkime <w.jtams nepasitiki ir už juos ne-

lvvavo 1.784.697 piliečiai is 1. » , - v____ • •785.794 turinčiu teise dalvvauti, alsuoja. Komunistai Čia 
linkimuose. gali išstatyti savo kandida-

• Pa; mus. Amerikoje, papra- tus, jje kadaise net yra turė-
stai tik apie pusė turinčių teisę 
lialsuoti dalyvauja balsavimuo
se.

“Pas mus visame Kongrese 
nė su žiburiu nesurasi nė vieno
nepartinio.

“Jei nori patekti Kongresam 
turi šokti pagal demokratų arba 
respublikonų muziką, tai yra. 
būti vienos tų kapitalistinių 
partijų žmogumi.”

Iš to pasisakymo aišku 
yra, kad ponui Bimbai ne
patinka amerikoniški rinki
mai, bet jam patinka rinki
mai, kaip jie pravedami Lie-

ję ir komunistuojančių kon 
gresmonų <pavyzdžiui, Mar- 
cantonio iš New Yorko), 
bet dabar jau kuris laikas 
komunistai net ir nebesis
tengia išstatyti kandidatų, 
nes ir reikiamo skaičiaus 
parašų nepajėgia surinkti, 
kad kandidatai būtų išstaty
ti. Dėl savo silpnumo tokie 
Bimbos dantimis griežia ir 
gėrisi “rinkimais” bolševi
kiškuose kraštuose, kur tik- 

. , ,. . . tai viena komunistų partija
tuvoje n kituose boiševiki-Įtėra legali ir kur tik komu- 
škuose kraštuose. Kodėl nistai gali išstatyti kandidaw

Tokios “demokratijos” A. 
Bimba norėtų ir Amerikoje. 
Todėl jis peizoja Amerikos 
demokratiją ir giria bolše
vikišką smurto tvarką, ku
rioje viena partija tupi žmo
nėms ant sprando ir, jei ruo
šia “rinkimus”, tai tik dėl 
žmonių pamuštravojimo, o 
ne kad jų valios norėtų atsi
klausti.

A. Bimba išgyrė bolševi
kiškus “rinkimus”, kur tik 
viena partija stato kandida
tus ir veda rinkiminę agita
ciją, bet jis užmiršo pasaky
ti, kad tokie rinkimai nėra 
bolševizmo monopolis. Ispa
nijos fašistų Franko irgi da
ro panašius rinkimus. Ka
daise Hitleris ir Mussolini

las’
Be to, A. Bimba užmiršo 

pasakyti, kad išrinktieji 
atstovai į visokias aukštas ir 
mažiau aukštas “tarybas” 
bolševikiškuose kraštuose y- 
ra tik “yesmonai”, kurie pa
sako “amen” prie visų ko
munistų partijos ir jos pas
tatytos valdžios patvarky
mų, įstatymų ir ukazų. To
kio parlamento buvimas 
nič nieko nereiškia ir Lietu
vos žmonių gyvenime, nes 
“aukščiausioji taryba” nie
ko netaria, tik paskko 
“taip” prie to, ką komunis
tų valdžia jau ankščiau pa
sako. Tokie nebyliai parla
mentai taip pat yra Bimbos 
“idealas”

ti į smulkų verslą, bet iš to 
niekas neišeis, nes gelton- 
veidžiai tuos verslus kontro
liuoja ir budriai daboja, 
kad neišsprūstų iš jų rankų. 
Japonai, ypač kinai yra la
bai apsukrūs verslininkai, 
betgi ir jie tik taip verčiasi, 
kaip ir kitur tos rūšies biz
nieriai. O stambusis kapita
las išimtinai sindikatų kon
trolėje ir smulkiuosius ryja 
it žuvis žuvį. Hawajams lai
mėjus valstijos teises prasi
dėjo lyg ir nenormalus gy
venimas, stambaus verslo a- 
gentai zuja visomis pakam
pėmis ir, kur tik galima gau
ti sklypą žemės, grobia ir 
moka pasakiškas kainas. 
Kur pirmiau už pėdą mokė
davo 10-15 centų, tai dabar 
moka 2, 3 ir daugiau dole
rių. Prieš 15 metų kas dėjo
si Floridoj, arba Atlantic 
City, tas dabar vyksta Havajuose.

ir didžiojo kaimyno šiaurėje 
simpatijų.

Plieno kainos
Plieno pramonės kapito

nai ir tos pramonės darbi
ninkų unija greit pradės de
rybas dėl naujos darbo su
tarties. Senoji sutartis bai
giasi birželio 30 d.

Šiuo tarpu eina “dirvos 
paruošimas”. Unija skelbia, 
kad plieno pramonės pelnai 
šiais metais siekia čiukuro 
ir pramonė gali žymiai pa
kelti darbininkų uždarbius 
nekeldama plieno kainų. 
Pramonės vadovai iš savo 
pusės jau siūlo viešai “stabi
lizuoti” darbininkų uždar
bius ir žada dėti pastangų,, 
kad ir plieno kainos nebūtų 
keliamos.

Tai pirmieji susikirtimai

pridūrė, kad jis “nėra gata
vas parduoti savo kraštą už 
700 milionų rublių pagalbos 
iš Sovietų Rusijos”.

Pagal Nasserį, komunistai 
laike 21-jo Sovietų komu
nistų kongreso suplanavo 
sukurti sovietų bazę arabų 
kraštuose ir tokią bazę jau 
turi Irake...

Kadangi Nasseris yra 
“neutralus”, tai jis ta pačia 
proga stipriai išplūdo Angli
ją ir sakė, kad anglai esą 
pasiruošę bet kokioms prie
monėmis jį sunaikinti, nes 
jie dar neužmiršo “Sueco li- 
g^s'\ o apie Ameriką Nasse
ris sakė, kad ji iš viso netu- _ • -n politikos Viduriniuose 
Rytuose.

Tokias mintis Egipto dik
tatorius išdėstė Indijos laik- 
‘aščiui “Blitz” ir baigė 
savo samprotavimus šitaip: 
‘Mes, arabų nacionalistai, 

nebeturime sąjungininkų”.
J. D.

dar nepradėtose derybose. ,Niuj?rko dienraščio “Times’ 
Ir viena ir kita Dusė sten- sek'na!,ienin« laidai reikia tiek giasi iš anksta suv^^t
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAflO 

TAS DUONOS NEPRAflO

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
WORCESTER, MASS.

Gražu* Meno Ratelio 
pasirodymas

Balandžio 11 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėj Lietu
vių Meno Ratelio choras, e- 
nergingo muziko Jono Bei
norto vadovaujamas, vaidi
no 2 veiksmų operetę 
“Viengungiai”.

Geriausia pasižymėjo šie 
vaidintojai: V a 1 e r i j onas 
Roževičius (bosas), Ir. Sa
vickienė (sopranas), Vytau
tas Prapuolenis (baritonas), 
Stasys Raudonis (tenoras).

Antras veiksmas buvo 
daugiausia dainų. Dainavo 
moterų choras iš 10 asmenų 
ir vyrų iš 26. Chorai turi ge
rų balsų, moteių chore pui
kų sopranų turi Aid. Bran- 
tienė.

Worcestery jau seniai to
kia meno šventė bebuvo bu
vusi, todėl ir žmonių buvo 
pilna salė.

Po vaidinimo šokiai tęsėsi 
iki vėlos nakties.

Šiam vaidinimui paruošti 
daugiausia dirbo muz. J. 
Beinoris, pianistė Olga Ker- 
šytė, režisorius Adolfas Ra- 
čiukaitis.

r|. Nereikėtų visuomenę 
klaidinti vienpusiškomis ži
niomis.

J. Krasinskas 

LAWRENCE, MASS.

Vyrų choras Sandaros 
bankete

Balandžio 12 d. Lietuvių 
Klube buvo Sandaros 16 
kuopos banketas. Ir jame 
apie porą šimtų dalyvių 
klausėsi žavingu Meno Ra
telio vyru ehoro gražių dai
nų, kurios plaukė iš 26 vyrų 
-ąžuolų krūtinių.

Sandaros 16 kuopos var
du tariu nuoširdų dėkui cho
ro dainininkams ir jo vado
vui muz. Jonui Beinoriui.

Bankete buvo svečių ir iš toliau. Iš Bostono J. Arlaus
kas, inž. A. Čaplikas ir S. Jokubauskas, iš Gilbertsvi- 
lle Tomkai, Gudauskai, J. 
Stankevičius, J. Ramonas.Banketui vadovavo J. Pupka ir V. Mitrikas.
Kito* naujienos

Klasikinės aukštosios mo
kyklos futbolo komandos 
kapitonu paskirtas nauja
kurių sūnus Kęstutis Ged
mintas.

Kovo 13 d. vietos veikė
jas Antanas Kriaučialis mi
nėjo savo 64-ji gimtadienį.

Aleksandras Žvalkaus- 
kas, lietuvių tarpe plačiai 
žinomas/šio mėnesio pabai
goje išeina i pensiją.

“Lietuvių Dienų” kovo 
mėnesio numery Prano Pau- 
liukonio prirašyta daug ne
tikslių žinių apie Worceste-

Šv. Ono*

’šv. Onos Dr-jos balandžio 
4 d. surengtas banketas ga
na gerai pavyko: svečių bu
vo per 200, liko ir pelno.

Bankete buvo ir kailių 
paroda, kurią dalyviai ati
džiai apžiūrėjo.

Žiemą draugijos susirin
kimai būdavo kas antrą ^se
kmadienį, o nuo gegužės 
mėnesio iki rudens jie bus 
kas antrą pirmadienį. Narės,

Į įsidėmėkite!
■Moterų Klubo banketas
' Lietuvių Moterų Piliečių 
Klubas balandžio 25 d. Lie
tuvių Klubo didžiojoj salėj 
rengia įvairų pobūvį. Pel
nas skiriamas klubo salei 
pagražinti.

P. Šimoni* ir kiti

Įvairių draugijų veiklus 
narys, senas Keleivio skai
tytojas Petras Šimonis jau 
3 savaites serga namuose 
gydytojų priežiūroje. Jau 
kelios savaites serga ir Bal
tinis šimkonis, guli Clover 
Hill ligoninėj. Jis taip pat 
yra senas Keleivio skaityto
jas.

Sunkiai susirgo ir dr. Pe
ter McKinnis. Jis balandžio 
10 d. išvežtas į ligęninę iš 
savo ofiso,

M. Stonie

Stakionių sūnus
profesoriau* padėjėju

Į Geri “Keleivio” bičiuliai 
•ir ilgamečiai skaitytojai 
Stakioniai (Stonie) džiau
giasi turėdami gabų sūnų. 
Jisai pabaigė Northeastern 
Universitetą ir Andoverio 
Nevvtono Theological Scho
ol, o dabar lanko Bostono 
Universitetą ir likusį laiką 
eina instruktoriaus parei
gas Emersona kolegijoj. 
Matyt, čia jam geraisekasi, 
nes angliški-jaikraščihi aną
dien paskelbė, kad jaunas 
Hanry J. Stonie Emersono 
kolegijoj jau pakeltas į vi
suomeninių mokslų profeso
riaus padėjėjus.

Emersono kolegija yra 
Bostone.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: J. 
Venc kūnas, 1 Rockvvell 
Cre**, Obristoa, Bellshill,

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvvoodo žvaigžde*;
Amerikos dykumos; Mirties Kloni!
Yelk>wstone Parkas au verdančiais ši
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksiko*; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeiti* ir dabartį*;
Ežerus, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tcxas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių,..
Ir daug, daug kitų įdomybių l Sa graiiala

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. n,
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Didelė revoliucija žemės ūky buvo geležiui* arklas 
—plūgas. Prieš 50 metų dar buvo rengiamos arimo 
plūgais varžybos, šiandien Amerikoje arkly* nuo plū
go traukimo atleistas, jį pakeitė trųktoriai ir iei šian
dien artojai varžosi, kas daugiau suars, tai tų daro 
sėdėdami ant traktoriaus, kurį varo

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q.

Minėtas A. Švedo 
gimtadienis

Verdune, Montrealio 
priemiesty, balandžio mėn. 
4 d. buvo paminėta vieno 
darbščiųjų, nenuilstamo rė
mėjo, drg. Aleksandro Šve
do 63 metu gimimo sukak-c c?
tis.

apleidžia policijos eiles ir 
imasi savarankaus darbo.

Artimiau susidraugauja 
ir su kitų, buv. verduniečiu, 
mūsų garbingos atminties 
draugu Zuperka.

1928 m. emigruoja Kana- 
don. Visą laiką gyvena 
Montrealyje. Būdamas ga
bus amatininkas neturi sun
kumų ir didžiosios depresi
jos metu. Verčiasi savaran
kiai. 1942 m. pereina dirbti 
į Candair lėktuvų fabrikus, 
kur ir šiandien dirba.

Visą laiką A. Švedas yra 
ifiūsų mielas draugas ir ma
terialinis rėmėjas. Nenuils
tantis ir nežinantis nuolaidų 
komunistams veikėjas. Nuo
širdus visur, kur reikalinga 
parama, nesibijantis ir pa-

Ši.,ii.ua

draugui Aleksandrui. ŠVE
DUI ilgų metų ir geros svei
katos. Linkėsime, kad išsi- 
sipildytų jo noras sulaukti 
laisvos, demokratinės Lietu
vos. Linkėsime, kad išsipil
dytų ir kitas jo noras, kad 

Ijo antroji tėvynė Kanada

Šio laikraščio skiltyse no
riu nors trumpai tą įvykį pa
minėti. _____ __  _ ________

A. švedas yra gimęs 1896 sulauktų socialistinės - de
ni. Dotnuvoje ir čia iki pir-'mokratines santvarkos, 
mojo karo praleido savoj Tad ir ateityje, mielas 
jaunystę. Karas, evakuacija drauge Aleksandrai, nenu- 
Rusijos gilumom Tremtinio; leiski rankų ir nenustoki ge- 
dalia, vėliau mobilizacija, ros nuotaikos,
A. Švedas, po ti-umpo apmo- p g
kymo geležinkelio batalio
ne siunčiamas jau galutinai 
irstančios caristinės Rusijos 
ginti. Bet patenka į pilieti-} Balandžio 25 d., kaip jau 
nio karo sūkurį. Mato visus buvo rašyta, bus paminkli- 
žiaurumus, kurie mūsų su- nės lentos Lietuvos savano- 
kaktuvir.inko jautrią sąžinę riams atminti akto pasirasy- 
skaudžiai paliečia. mas. Ta proga norisi tarti:

Apkeliauja Rusiją nuo' Jūs kritot už brangiosios 
Murmansko iki Kaukazo, tautos laisvę ir mums, gy- 
Teko daug pergyventi, viešiems palikote testamen- 
daug matyti ir nemažai iš- tą: Nevertas tas laisvės, kas 
kentėti. 1918 m. A. švedas negina je*. 
jau vos tik atsikuriančioje! Šiandien toli nuo Lietu- 
Lietuvoje. Tuojaus, užuot ii- vos laukų, svetimoj žemėj, 
sėjęsis, jis stoja Lietuvos kad ir ne visų pripažintoj 
laisvę ginti. Reikalinga jė- tinkamoj vietoj bus prikal- 
gos ne tik frontui, bet ir be- ta lenta, kurios uždavinys 
siorganizuojančiai ad minis- bus priminti Tavo, Lietuva, 
tracijai, ramių piliečių ap-'vaikų auką, sudėtą ant Iais- 
saugai, švedas matomas vės aukuro, 
pirmose dienose jau Dotnu-I Tu, brangus Lietuvos ko
voje policijos eilėse, bet vos(vų kaiy, iš šios lentos žvelg- 
tik nusistovėjus tvaikai, jis si į savo tėvų žemės vaikų

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOSveidus ir kalbėsi jiems:
Sunkiausioje mūsų tautos

u'"d3u,“Ė3.'E!; KENSINGTON. RA. ~ SU.II
MS-sS................— _ s v"“-

būsimos derybos geruoju 
baigsis, nes darbdaviai siū
lo senas darbo sąlygas. Dar
bininkams jos nepriimtinos.

A. iš A.

BROOKLYN, N. Y.

Angliakasių kovo* su 
medicinos gydytojai*

Keleivy jau buvo rašyta 
kaip angliakasių — The U- 
nited Mine Workers of A- 
merica vadovybė rūpinasi 

Dubysos, šventosios, Nevė-j^vo unijos narių sveikata, 
žio krantuose. Nepabojo ji; Unija turi savo 10 ligoni- 
dvaro ir neretos klebonijos į nįų? kuriose jos nariai gau- 
prakeikimo, išėjo prislėgtos na pnną gydymą ir maistą 
šalies vaikai pančių -sutrau- už tai nieko atskirai nepri- 
kyti, kurie jų kraštą laikė mokėdami.
surišę. Dabar toji pati unija su-

“vadai” apleido, aš išgirdau 
nors dar jauno, bet valingo, 
ryžtingo vyro, stojusio prie 
valstybės vairo, balsą.

Su manimi pakilo tauta 
Nemuno, Neries, Šešupės,

Sutiko jie priešą nelygų, 
bet nepabūgo. Senos moti
nos šiam žygiui palaiminti 
stojo mirtinon kovon ir su
dėjo brangiausią auką — a- 
tidavė gyvybę savajai tėvy
nei.

Savo mirtimi aš įpareigo
ju savuosius draugus, bro
lius savo krauju rašytą tes-

metė dar vieną ligoninę įs
teigti New Kensington, Pa. 
Šiose apylinkėse daug dir
ba ir gyvena angliakasių. 
Angliakasių Medical Clinic 
pastatymui ir jos įrengimui 
jau paskirta 250 tūkstančių 
dolerių. Prieš ligoninės įs
teigimo sumanymą pasišiau
šė Amerikos Gydytojų

tamentą vykdyti. Draugijos nariai. Čia tokių
Taigi nuo šitos kovos dėl organizuotų gydytojų esama

Lietuvos laisvės ir mes čia e- 53.
santieji nesame atleisti ir tu- jje sako, kad sergą an- 
rime joje mums galimais gliakasiai gali naudotis vie- 
būdais dalyvauti. O kas iš į tos ligonine — Citizen Gė
jos šalinasi, tas nevertas lie
tuvio vardo.

P. Šimelaitis

PADEKIME 
PROF. M. BIRŽIŠKAI

Lietuvių Profesorių Drau
gija Amerikoje kreipiasi į 
visuomenę prašydama padė
ti sudalyti Fondą Mykolui 
Biržiškai Remti, ir tuo būdu 
garantuoti tam žymiam 
mokslininkui ir visuomeni
ninkui patikrintą rytojų ra
miai Lietuvai brangų darbą 
dirbti.

neral Hospital. Mat, su ta 
ligonine vietos gydytojai 
bendradarbiauja.

Angliakasių unijos išlai
komos ligoninės turi savo 
samdomus gydytojus ir kitą 
ligoninės aptarnaujantį per
sonalą. Jis yra angliakasių 
unijos žinioj.

New Kensington Citizen 
General Hospital nėra dar
bininkams prieinama. Ten 
už paros buvimą ir gydy
mąsi tenka mokėti iki 25 
dolerių. Taigi, net jei ir uni
ja sumoka už nario gydy
mą, daug pinigo reikia iš
leisti. Angliakasių unijos iš- 

Profesorių Draugija pri- laikomose ligoninėse ser- 
mena, kad prof M. Biržiš-jgančio gydymas pigiau at- 
ka tun u metus, gyvena: seina, nes ten pelno negraib- ' p ■ •
Los Angeles, globoja našlę stoma. ranas »v-
dukterį ir jos 3 vaikučius, o New Kensington miestas 
pajamų šaltinis — menka turi virš 40 tūkstančių gy- 
socialinės globos pašalpa, ventojų, tai tokiam miestui

bendrai yra maža vienos li-

Dėi “žilų jaunuolių”
K. žemaitis nemaža dar

bo įdėjo surašydamas bent 
“žilų jaunuolių” dalį. Tas 
sąrašas būtų dar įdomesnis, 
vertingesnis, jei prie kiek
vienos pavardės būtų pridė
ta, ką kuris jų bendran mū
sų lobynan yra įnešęs.

Tas sąrašas toli gražu ne
pilnas. To ir norėti netenka, 
nes kur čia vienas žmogus 
gali visus žinoti. Bet jame 
pasigendi ir tokių asmenų, 
kurie toli ir už Niujorko ri
bų yra žinomi. Jie tai jau 
tikrai turėjo būti įtraukti į 
tą sąrašą. Aš kelis tokius 
čia prisiminsiu.

Štai Kipras Bielinis, Vi
suomenininkas, kovotojas, 
caristinės Rusijos okupantų 
kalintas, katorgininkas, Lie
tuvos St Seimo ir kitų sei
mų buvęs narys, socialde
mokratas, spaudos bendra
darbis ir labai įdomios kny
gos “Dienojant” autorius.

Antanas Lukoševičius, ki
lęs iš Sausininkų km. jau 
daug metų Brooklyne gy
venąs, buvęs Lietuvių Atle
tų Klubo ilgametis pirmi
ninkas, dabar pensininkas.

Petras Montvila, kilęs nuo 
Mariampolės, ilgametis Bro
oklyno gyventojas, lietuvių 
siuvėjų unijos skyriaus vei
kėjas, dar Lietuvoje būda
mas rausės caristinės Rusi

Prof. M. Biržiška 
metu uoliai tvarko 
brolio Vaclovo paliktus Lie
tuvos mokslui svarbius raš
tus.

Keleivio skaitytojai žino, 
kokius daibus iki šiol yra

škio

Pranas Lavinskas taip pat 
Brooklyno gyventojas, SLA 
veikėjas, socialdemokratas, 
knygų platintojas, didelio 
lietuvių spaudos rinkinio 
savininkas, Angliakasių ir 
Amerikos lietuvių laikraščių 
knygų leidėjas, joms med
žiagos paruošėjas, kartu su 
žmona jau toli prašokęs.; 6Ę 
metų slenkstį. i

Jonas Pakalka, buvęs Lie
tuvos St. Seimo narys, ko
operatininkas, i 1 g a m e t is 
Kauno vartotojų bendrovės 
“Paramos” pirmininkas, pir
mas Pabaltijos valstybėse 
automatinės duonos kepyk
los įsteigėjas, socialdemo
kratas, jau keliolika metų 
Brooklyne gyvenąs ir š. m. 
sausio mėn. per 65 metų gy
venimo slenkstį prašokęs.

Antanas Žilinskas tai tik- 
The Pittsburgh Plate rasis 82 metų jaunuolis, iki 

GJass — stiklo . dirbtuvių šiol nepailsęs socialistinėj

savo goninės.
Šių metų kovo 31 d. čia 

būta 6,6000 darbininkų, ne
turinčių darbo. Tai skandus 
reiškinys, kuris tik nerimą 
sėja ir komunizmo diegus

nudirbęs prof. Mykolas'ugdo.
Biržiška, nes apie tai nekar- o kai darbininkai neturi 
'tą buvo rašyta, todėl čia jų darbo, tai ir verslo žmonės 
neminėsime. pasigenda dolerio. O dolerį

Kas norėtų Profesorių visi myli, nes doleris tyli, 
Draugijos iškeltą sumanymą doleris šneka.
paremti, prašom savo auką A. i* A.
siųsti Profesorių Dr-jos iž
dininko Prof. St. Dirmanto 
vardu: Prof. St. Dirmantas,
4241 So. Maplewood Avė.,
Chicago 32, III.

PITTSBURGH, PA.

Darbininku streikas

WATERBURY, CONN.

A. įgauni* atvyko iš 
Lietuvos

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko Antanas Igau- 
nis, buvęs geležinkelių poli
cijos viršininko padėjėjas, 
67 metų amžiaus. 1940 m. 
jis buvo išvežtas į Sibirą, o 
šeima 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. Vėliau žmona su 
sūnumi ir dukra (kiti 2 sū
nūs išvyko į Australiją) at
vykusi į Ameriką, pradėjo 
rūpintis gauti leidimą vyrui 
atvažiuoti į Ameriką. Priėjo 
ji ir prie Adlai Stevensono, 
kuris lankydamasi Maskvo
je gavo iš Chruščiovo paža
dą Igaunį išleisti.

Taip po 19 metų Igau- 
nių šeima vėl susijungė

bendrovės darbininkai tesė
jo streikuoti net 134 dienas.

Streiko pagrindinė, be ki
tų, priežastis tai bendrovės

veikloj dalyvauti, savą 
spaudą platinti, joj bendra
darbiauti, vienas pirmųjų 
Balfo direktorijos narių, ten

Waterbuiy jis jau gavo dar- čia galimas ir plieno dar
bą. I bininkų streikas. Šiemet

vadų pasikėsinimas išardyti ,socialdemokratus atstova- 
darbininkų uniją. Deja, vęs; kartu ir jo žmona pas- 
darbdavių ketinimai nuėjo j kui jį seka neatsilikdama 
vėjais. .‘nuo 82 metų gyvenimo nas-

Seniau tose stiklo dirbtu
vėse dirbo per 25 tūkstan
čius darbininkų. Dabar dir
bančių skaičius dėl darbo 
mechanizavimo ir jo suma
žėjimo taip pat sumažėjo.
Stiklo pramonės darbininkai 
yra susimetę į “The United 
Glass and Ceramic Workers 
of North America”.

Pittsburgho stiklo dirbtu
vės stiklą gamina taip pat ir 
automobilių ir orlaivių lan
gams

tos.
Apie kitus, spėjusius 65 

metus praeityje palikti, gal 
kas kitas prisimins ir para
šys bent trumpai suminėda
mas, kokį lietuviams kultūri
nį kraitelį jie sukrovė įveik
dami 65 metų gyvenimo naš
tą pakelti.

J. Vlk*.

Jei tavo draugas ar kaimv- 
aas neskaito •‘Keleivio”, 
gink išsirašyti. Kaina 
tane ilk $4.
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Iš Pavergtos Lietuvos)

ŽIEMĄ MIEGOJO MIŠKE EGLEŠAKIŲ KROVOSE 
Pasakoja ii Sibiro sugrįžęs lietuvis

Daugiausia komiai, po jų 
seka rusai ir ukrainiečiai. 
O iš kitų tautybių iki 1958 
metų daugiausia buvo lietu
vių. Man išvykstant, jų čia 
buvo dar apie 200.

(Galas)

(Tęsinys)
madieniai dažniausia būna 
darbo dienomis, tačiau už
darbio tarifai nebūna pake
liami, kaip kad turėtų būti 
pagal darbo kodeksų.

Darbininkų - motoristų, 
dirbančių su piūklu, uždar
biai siekia 1,000-1,200 rb. 
mėn.

Vidutinis vyro darbinin
ko uždarbis yra maždaug 
600-700 rublių mėnesiui, maždaug tokia: Eglių 50%,

Mirė B. Pundžius

Vilniuje po ilgos ligos mi
rė skulptorius Bronius Pun
džius, gimęs 1907 metais, 
Tirkšlių valsčiuje, Mažeikių

f, .. apskr. Jis jau nepriklauso-Komijos miškų sudėtis J" . T . f < - J

Kadangi klimatinės sąlygos 
yra labai žiaurios, tai didelė

pušų 45 ‘ ir apie 5% ber
žų ir kitų lapuočių (drebulė,

dalis uždarbio išeina šiltų jievab Miškai labai pelkėti.
rūbų įsigijimui. Žiema trun 
ka nuo spalio vidurio iki ba 
landžio vidurio. Žiemos me-

Daug privirtę senų, pūvan
čių medžių. Beveik nėra 
miškinių paukščių bei žvė-

tu būtina nešioti vailokus, irių, išskyrus meškų ir bried-
kailinius, šiltas pirštines. 
Šalčiai siekia 56 laipsnius 
Celzijaus (apie 60 Faren-

žių. Meškų pasitaiko sutikti 
labai dažnai. Kartais žie
mą, keliant miškus, meškos

heito žemiau nulio), nors būna pakeliamos iš savo 
dažniausia neviršija 42-45 .guolių ir sudaro daug nema
laipsnių žemiau nulio. 

Darbininkai miško kirtė
jai žiemą nešioja vatinukus

lonumų, jei kirtėjas neturi 
su savim šautuvo.

Tiek vasaros, tiek žiemos
ir vatines kelnes, vailokus metu Komi miškuose, jei ar-
ir kailines pirštines. Miško jti nekeliama, viešpatauja
darbai nenutrūksta nei prie VoT‘”
45 laipsnių šalčio. O darbo
sąlygos miške nepaprastai ... .. -r -j . snties sostinesunkios. Apie žiemos vidurj
sniego danga kai kuriais Komi autonominės res- 
metais siekia 1 metro, o publikos sostinė Syktyvko- 
normaliai 80-90 cm. Norint lūs — tai tikra trėmimo 
nuleisti medžius (juos dabar j srities sostinė. Miestas yra 
piauna jau elektriniais piūk-toje vietoje, kur upė Sysola 
lais), reikia apdoroti aplink Įteka i Vyčegdą. Miesto tei- 
juos sniegą, padaryti “įkri- sės gavo 1870 metais. Gy- 
timą” ir po to piauti. Elek-ventojų turi apie 40,000. 
trinis piūklas, markės “K-j Kai dėl miesto geografinės 
5”, sveria apie 10 kg. Be to, i padėties, tai iki Kotloso yra 
reikia su savim tampyti ke-,424 km, iki artimiausios ge
lių šimtų metrų elektrinį ka- ležinkelio stoties Aikino be- 
belį, kuris taip pat nėra len-j veik 100 km. Miestas lyg

kapų tyla.
Syktyvkoras — trėmimo

moj Lietuvoj buvo sukūręs 
nemaža žymių kūrinių. Be 
kitų, jis didžiausiame Lietu
voj Puntuko akmeny iškalė 
Dariaus ir Girėno atvaizdus.

Pavergtoje Lietuvoje jis 
dirbo Taikomosios Dailės 
institute.
Išpiovė visu* paukščius

A. Sniečkus, Maskyos 
klapčiukų bosas Lietuvoje, 
kalbėdamas Ramygaloje, 
pripažino, kad “daugelis 
kolūkių ir tarybinių ūkių va
dovų, užuot ėmęsi priemo
nių paukščių skaičių padi
dinti, visiškai juos likvida
vo”.

Bet apie pagrindines prie
žastis, kodėl taip daroma, 
Sniečkus nedrįso kalbėti.
Kame išganymas?

Ne kas kitas, bet tas pats 
A. Sniečkus siūlė kolchozų 
vadovams duoti penėti kiau
les kolchozininkų privačiuo-

Mongoliškas auklėjimas
V. KIMANTAS•

“Eltos” biuletenis šių me- binis režimas nori pasiga- 
tų vasario mėnesio 28 dienos •minti dvasinių ir fizinių ro- 
pranešė trumpą žinutę įš botų. Iš mažų dienų atplė- 
Panevėžio: šiami nuo tėvų vaikai, tėvų

“Vienas iš stambiausų in- nebeįtakuojami, atiduoda-
ternatų Lietuvoj šiemet* mi “auklėti” tarybiškai ir
pradedamas statyti Panevė- komunistiniai išprusintam
žyje. Cia bus surinkta apie “auklėtojų” personalui. Vai-
1,000 kolhozininkų vaikų, ir .kai nuo pat jaunų dienų pra-
jie atskirti nuo tėvų, bus deda gyventi kazarminį,
apmokomi ir auklėjami ko- griežtai disciplinuotą gyve-
munistinėj dvasioje. Ryšium! nimą, kuriame viskas nusta- _ ____ • • _ ______________

SANDĖLIS “BOMBŲ” CARO VALOMAI SROGMNTI

Jurgio Diikaus daržinėlė, kurioje garsioji Garšvię organiza
cija slėpė caro draudžiamas lietuviškas knygas ir jas skirs
tė. Apie tai ir daug kitu dalyką sužinosite perskaitę išėjusią 
Kipro Bielinio atsiminimų knygą — Dienojant. Knygos 
kaina §6, ją galima gauti ir Keleivio administracijoje.«

su naująja mokyklos refor
ma tokių internatų numato-

tyta tiek vaiko sielai, tiek ir 
jo gyvenimo būdui, ir tai

ma pastatyti didelį skaičių, nuo ankstyvo ryto iki vėly 
Maskvos yra duotas obalsis vo vakaro, nuolatos besi- 
per tam tikrą laiką visus vartant tokiu pat būdu vei

kiamų vaikų minioje.
Tokio internato vaikui 

nevalia reikšti savo valios 
ar noro. Jo galvojimą, ^jo 
gyvenimo uždavinius ir jo 
gyvenimo prasmės suprati
mą nustato “auklėtojai”. Iš 
vaiko reikalaujama, kad jis 
aklai pasiduotų taip for
muojamas, kaip tas reika
linga Kremliaus chanams, 
— kad pasidarytų režimui 
absoliučiai klusnus, trybiš- 
kai “sukurpalintas” žmogus? 
Bolševizmo chanai tikisi, 
kad jiems tuo būdu pavyks 
laimėti jaunimą, išdildinant 
iš žmogaus žmogų.

Be “ideologinių” uždavi
nių tie nauji Rusijoje “ko-

vaikus atskirti nuo tėvų ir 
juos perleisti per internatus 
mokyklas”.

Ta klaiki žinia turėjo su
silaukti ir lietuviškoje emi
gracijoje gyvesnio susido
mėjimo. Panevėžyje pradė
tas statyti tūkstančiui vaikų 
internatas yra Lietuvoje 
pradžia tos mongoliškos, 
vaikams taikomos “auklėji
mo” sistemos, kuri pačioje 
Rusijoje jau yra plačiai 
vykdoma kelinti metai. Ten 
tokių internatų jau daug. J 
juos suvaryta šimtai tūks
tančių vaikų, prievarta iš tė
vų atimtų, ir iš tų vaikų 
bandoma auginti “tarybi
niai žmonės”, — tokie bū
tent, kokie yra reikalingi

se pastatuose. Ir veislinius dabartiniam bolševizmo re-
galvijus siūloma auginti žimui.

K. Liutkaus mirties sukaktis
Geraisiais darbais 
dęs savo gyvenimo 
kelią . . .

NORA GUGIENĖ
Šiandien, minėdamagnn- - šiandien, minėdama jo 

! dviejų metų mirties sukaktį 
ir norėdama baigti tvąrkyti 
Kazio Liutkaus reikalus, išBalandžio 17-tą sukanka ..... . . _.

dveji metai, kaip iš mūsų $200.00 čekį Lietuvių Dar
bininkų Draugijai, kad per-

taip jau ilgas laikotarpį
vis dėlto, man atrodo, kad b<t„ $loaoo „Ke|ei.

tarpo išsiskyrė Kazys Liut
kus. Dveji metai, rodos, ne

jau seniai, seniai jis kas 
penktadienio vakarą lanky
davo mūsų namus ir mudu 
bekalbėdavom apie įvairią

orvac Miinlaf hrai/lant rri_Kvuvanmv vra cM-vacnaav jjv j dLOikil L<XO liUV VK5V '

lų sniegą, jei temperatūra ' nes per upes nėra jokių til- 
nėra labai žema, sušlampa tų. Be Aikino, didesnė gele- 
vailokai ir pradeda smarkiai žinkelio stotis yra Kniaž-

kolchozininkų tvartuose 
Mat, kolchozai iki šiol ne

pajėgė reikiamo kiekio mė
sos pagaminti, o Sniečkus 
mato, kad kolchozininkai 
savo kiaules ir galvijus 
daug geriau prižiūri ir daug 
daugiau naudos turi.

Kremliaus chanai tuo sa
vo sumanymu, kartu ir mo-

veiklą, daugiausia apie mu- 
munistų gaminimo fabrikai” ziką, kurią jis labai mėgda- 
turi ir gyvenimiškai prak-vo ir lankydavo visus mūsų' 
tiškų. Internatų vaikai gau- geresnius parengimus, 
na tik aprėžto mokslo. Ly
giagrečiai su pamokomis

Kazys Liutkus buvo ne 
tik dainos ir muzikos mėgė-

kyklos reforma, siekia kelių;vaikai gauna mokytis kurio jas, bet ir visos kultūrinės

viui” ir $100.00 čekį “Nau
jienoms”.

Kazys Liutkus pavedė sa
vo reikalų tvarkymą mano 
nuožiūrai. Man atrodo, kad 
jis būtų pageidavęs šitokio 
paskirstymo.

Lai šios kuklios aukos 
primena mums velionį Ka
zį Liutkų, geraisiais darbais

šalti kojos, tuo tarpu kai vi 
sas organizmas, bedirbant, 
yra sukaitęs, kad nuo vati-

Triutiai — komunizmo 
didvyriai

A. Sniečkus liepia kol-

Pogastas, 150 km nuotolyje, 
per kurią, kaip ir per Aiki- 
ną, žiemos metu pristatomi 

nių net debesėliai kyla. II- kroviniai miestui ir apylin- chozininkams triušius au- 
_•— v.j.- v j—- , . ginti. Iš jų esą geros mėsos

tikslų. Milijonus išžudęs nors gamybinio darbo spe- 
Kremlius vis labiau stinga4 cialiai įrengtose dirbtuvėse,
Žmonių dai’hni kartu atin_*ar ir intarnatiii artimnco i-ima ir danar nrici/torlavn dar-----------*«*W-W* ' 4l»*«j» ii J71 *V7»V»VV»»» T V KU* —
ga išmokslintų darbininkų įmonėse. Tuo būdu Sovietai,1 bu ir finansine parama prie 
specialiems darbams dirbti, ruošdami sau profesinius “Žiburėlio” draugijos.
Iki šiol daug jaunimo, pa- • darbininkus, jau pradeda
lengvintomis sąlygomis ga- praktikuoti vaikų darbo pa
le jusio eiti mokslą, galėjo naudojimą, prieš ką pašau- aukojo Lietuvos reikalams, 
baigti ir universitetus bei linis darbininkų sąjūdis tiek Per dešimt su viršum metų 
aukštąsias technikos mo-

li v JCV0 IVUlVvUlllvO __  • j v • • •

veiklos rėmėjas. Jis įvertin- e™™?
davo mokslą einantį jauni-

Jis buvo tikras Lietuvos 
patriotas, nuolatos dirbo ir

kelią, ir ramiai besiilsintį 
Chicagos Lietuvių Tautinė
se Kapinėse.

LAIMĖJIMAI AZIJOJE 
ATSILIEPIA EUROPOJ

giau bedirbdami miško dar- kei.
bus daugumas darbininkų Tačiau didžiausią reikš- 
įgauna sunkios formos reu-mę miestui turi vandens ke- mėsa Sniečkus tikisi išlygin- 
matizmą. Daugumos lietu- Hai. Upė Vyčegda lairinga mėsos trūkumą, 
vių tremtinių — ypač iš pir- maždaug 700 km, nors auk-
mosios tremties — sveikata štupis apie 200 km ruože va- 
labai pairusi. saros metu laivininkystei

Žiemą paruošta miško sunkiai prieinamas dėl van- 
medžiaga sandėliuojama u- dens stokos. Upe Syslova

_ kyklas. Galėjo baigti bent
ir vertingų kailiukų. Tiušių8^mnaziJas- P©1* eilę metų 

— 4.-,„_- i-,—•_ Sovietuose atsirado “moky
tų” žmonių perteklius, ku
rie temokėjo dirbti “inteli
gentišką” darbą. ApsidairęsVaikai planui vykdyti

Vilniaus radijas kovo 201 padėtyje, Nikita, aptikda- 
d. gėrėjosi tais mokiniais, į mas valdininkų prikimštas 
kurie ne tik mokykloje mo- Įstaigas, pradėjo juos šim- 

laivininkystė vvksta tik įkosi» bet eina ir į dirbtuves tūkstančių vyti iš viso- 
anksti pavasari ir rudeni. |kaiP “tikri darbininkai” ir kiM ministerijų ir statyti prie 

Iš miesto prieplaukos kie- Pac^e^a ' 5 kdyti septynme-

___ _______ __ Pavergtųjų Europos Tau-
ilgai ir atkakliai turėjo ko- dirbo Chicagos Lietuvių Ta-'^ Organizacija šiais metais 
—4.1 i._ii__ ix-ii_xi_si. —_ !__v-- ___~ buvo pasiuntusi savo dele

gaciją į Aziją Apie jos pa
tyrimus papasakojo tos or
ganizacijos balandžio 8 d.

kius aukštuosius mokslus, į nėjus,' tačiau ir sirgdamas P0^^ pirmininkas S. Kor- 
apie jokį kitokį gyvenimo rūpinosi, klausinėjo manęs,

voti, kol kapitalistinėje san- rybos eilėse, būdamas so-
tvarkoje liko vaikams užda
ryti fabrikų vartai. Tie in
ternatų auklėtiniai apie jo-

cialdemokratų grupės atsto
vas. Iš šių pareigų jis pasi
braukė tik sveikatai susilp-

pių ir upelių pakraščiuose.
Pradedant sniegui tirpti 
(maždaug balandžio vidu
ryje) prasideda miško pluk
dymas. šiam darbui mobili
zuojami visi miško darbi- A
ninkai. Darbas tikrai kator-;jr aukštvn iki Ustj-Kolomo. įm? pasaulyje tarptautinė-;P1 mių inteligentų ga- 
ginis. Plukdymas vyksta to-!Vvčegdos laivynas turi ke- m’s sutartimis vaikų darbas mybiniam darbui visai ne- 
li nuo gyvenviečių, B miškų dešimtis „ėma£ uždėtas. •Darbinin-
gilumos. Žmonės naktį netu-ibuksirinių kuterių ir saviei-;^ rojuje n \ alkams dai
ri patalpų kur pernakvoti.;gių baidokų. ,bas privalomas.
Todėl miegodavo sniegui i patg Syktyvkoro miestas Mirė Banys 
dar nesutirpus — tiesiog baugiausia medinis — na-

kvieną dieną senoviški lai
vai (su varomuoju ratu)

čio planą
Didelio čia daikto komu-

gamybinio” darbo fabri
kuose, žemės ūkyje, trans
porte, statyboje. Paaiškėjo

kelią, kaip jam patikrina 
suteiktoji profesija, atrodo, 
neturi svajoti. Tikri tarybi
nės valstybės vergai!

Mintis ir valia taip “auk
lėti” vaikus, klaikiu smurtu

Delegacija lankėsi nuo 
sausio 26 iki 26 dienos Ja
ponijoje, Korėjoje, Formo-

plaukia žemyn iki Kotloso nis!?ms> kąd. “b»ržuazinia->ip pat, kad dauguma tų

kaip eina Lietuvos laisvini
mo reikalai.

Kazys Liutkus veikė ir ki- . ... -
tose organizacijose, ypač z°Je» Filipinuose, Australi- 
Susivienijime Lietuvių A-|j°je.\ Singapūre, Vietname, 
merikoje, įstodamas į šią or-J^n^y°je» I*akistane, Turki- 

žudant tėvus, žalojant pa-!^anizaciją dar prieš 50 me-|j°je’ Graikijoje, Italijoje, 
čius vaikus ir žalojant isti-bU‘ I Komunistinis pogrindis vi-

Arčiausia jo širdžiai buvo suose lankytuose kraštuosesas tautas, galėjo atsirasti 
ir subręsti tik mongoliškuo-

eglėšakių ki*ū\a> su-'maj suręsti iš apvalių rąstų. Kaune mirė agronomas

tinka.
Dabartinė mokyklos re- 

foi-ma Sovietijoje, kartu ir 
Lietuvoje, siekia labai pri
verti jaunimui duris į aug- 
štąjį mokslą. Tik tie, jauni- 

baigusio vidurinę mo-

vienur stipriau, kitur sil
pniau — yra jaučiamas ir 
vienur stipriau, kitur silp-

bando užplūsti ir mūsų Lie- nuo' phmųjų dienų atvyki- niau_ administracijos prie- 
4---- nv,1 amonėmis yra prilaikomas.

darbo žmonių gerovė. Jis
se rytuose ir mongoliško priklausė prie Lietuvių So- 
būdo žmonių galvose. Rytai cialistų Sąjungos beveik

tuvą Tikėkimės, kad tas mo Amerikon ir visą laiką 
tikrai “pekliškas” bandy- —’’ -------

sikrovę. Per darbę. p«fl.p,iTOt ^^2 Banys, žemės ūkio akademi- j J^kla ^T2a^^ J
avalyne ir rūbai nebūdavo tvt0^ mūriniais daugiausia J08 pi'orektonus ūkio reika-3, £ali dabar stoti | 
gorinami per visą plukdy-& ^ų namaS Ke- Imvera,tetos ar Intos a„va

10-15 dienų. jjos gatvės yra asfaltuotos.

mas sugniuš be vaisių, atšok
damas nuo mūsų tautos ne
palaužiamo pasipriešinimo.

mo sezoną
Kad žmonės nepradėtų g a 1 i t g a tviai daugumoje, 
chroniškai ir masiškai sirgti, kai ir visuoge šiuose mies. 
! plukdymo vietas atyezda- tuose iš lent Keletag t; 
vo daug degtines, kunos

KAS SUNAIKINS 
KOMUNIZMĄ?

vių grįstos medinėmis kala
dėlėmis. Daugumas gatvių 
visiškai neišbrendamos ir 
neišvažiuojamos.

Mieste yra pedagoginis 
institutas 'apie 1,000 moks
leivių), be to, kooperacinis 
technikumas, miškų tech
nikumas, žemės ūkio tech
nikumas, yra dramos teat
ras ir du kino teatrai. Mies
te yra įsikūręs sovnarcho- 
zas, kuris tvarko Komi eko
nominį rajoną.

Prie miesto ant Sysolos 
krantų yra dvi stambios

kaina tuo metu žymiai su
mažinama. Žmonės nuo bai
saus įtempimo, nuovargio ir 
šalčio raminasi degtine.
Dirbti tuo metu priverčia po 
14-16 valandų per parą, o 
kartais ir dar daugiau, jei 
pastebima, kad vanduo upė
se smarkiai krinta. Dirbda
mas tokiomis sunkiomis są
lygomis, darbininkas per 
plukdymo sezoną (20-25 d.) 
uždirba iki 1,500 rublių, ta
čiau žymią dalį iš tos sumos 
išleidžia degtinei.

Apskritai, šiltesniais mė
nesiais darbininkai dirba nepentpiūvės, kurios per metus 
po 8 valandas, bet po 10-12 'suplauna apie porą milijonų

u-
niversitetus ar kitas aukštą
sias mokyklas* kas baigęs 
'gimnaziją ar jos ir nevisai 
baigęs du metu bus padirbė
jęs kurioje įmonėje ar že
mės ūkyje. Tas reikalavimas 
“g a m y b i š k a i” padirbėti 
daug reiškia.

Tik rinktinių gabumų

KOMUNISTAI SAKO — 
APGAUDINĖJIMAS

vai. per dieną Miško ūkio 
direktorių įsakymu ir sek-

kietmeterių miško.

Kom u n i s tų leidžiamas 
žurnalas Moskva ražo:

“Revizionizmas turi būti . . „
sunaikintas. Arba mes pa-p1’ rinktinio būdo jaunimas, 
guldysime rerizionizmą į per du metus atitrūkęs nuo 
karstą, arba revizionizmas rnokslo, ar dar turėdamas
mus pribaigs. Trečio spren
dimo negali būti”.

O jei nori žinoti, kas yra

vidurinę mokyklą baigti, 
mokydamasis vakarais, pa
jėgs vėl pasiruošti ir eiti

tas revizionizmas, skaityk ;augstuosius mokslus. Vi^K
TV___ L _ »__ _____ 1- _____t___ a.? liLrilciDarbo žurnalą Jo paskuti 
niajame numery apie tai 
plačiai rąžomą. Numerio 
kaina $1, galima gauti ir 
Keleivio administracijoje.

Darbo žurnalo metine 
prenumerata $3. Adminis
tracijos adresas: Darbas 
c/o V. Gervickas, 86-03 76

likusi dauguma pasilieka 
dirbti jau pradėtą darbą ir 
pasidaro Sovietams taip rei
kalingais “kvalifikuotais” 
darbininkais.

Tačiau tiems vaikams, 
kuriuos dabar pradedama 
sugrūsti į minėtus interna
tus, Kremlius skiria žiaures-LzVlHUlVl Kr/ W Ve VJCIVlvKCIS, W j "

Miesto gyventojų sudėtis: SL, Woodhaven, 21, N. Y. |nl ūkimą. Is tų vaikų taiy-

šią vasarą Maskvoje pa
rodoj Amerika parodys pa
vyzdinį Amerikos darbinin
ko namą, kurio vertė tik 13, 
000. Mūsų toks namelis ne
stebina, nes tokių namų A- 
merikoj kiekvienoj vietoj 
matai ir žinai, kad juose gy
vena ne “buržujai”, bet pa
prasti darbininkai.

Bet komunistų spaudos 
žinių agentūra “Tass” jau 
d£bar užsipuolė Amerikos 
vyriausybę už tai, kad ji to
kį namą rodydama norinti 
apgaudinėti Sovietijos paro
dos lankytojus. Komunistų 
vadai žino, kaip gyvena A- 
merikos darbininkai, bet jie 
Jtiijo, kad to nesužinotų ir 
paprasti žmonės, nes ten juk

rūpestingai dirbo Sąjungos Komunistinės Kinijos mil- 
veikloje. šiai idėjai velionis 'žinas veikia Aziją ne tik sa- 
aukojo nemaža savo jėgų ir Y? karinės jėgos bauginan

čia persvara, bet ir savo 
rinkų platumu Japonijos ir 
kitų kraštų gaminiams par
duoti. Ne tik oficialiųjų 
sluogsnių atstovai, bet ir 
plačiosios visuomenės eili
niai žmonės vieningai įsiti
kinę, kad Europos politinių 
klausimų vienoks ar kitoks 
sprendimas tuoj atsispindė
tų ir Azijoj. Kiekvienas so
vietų laimėjimas Europoj 
tuoj stiprintų sovietų jėgas 
Azijoj. Antra vertus, Rytų- 
Vakarų surastas būdas Vo
kietijai apjungti esą lygiai 
galėtų tikti ir Korėjai, ir 
Vietnamui sujungti.

Azijos komunizmo žlugi
mą spėjama kilsiant iš vi
daus, nes Kinijoje “rajoni
niai” sukilimai prieš komu
nistinį režimą yra nuolatinis 
reiškinys.

Liūdesys — tai svarbiausias 
meilės maistas. Negaivinama 
tyrom skausmo ašarom meilė 
miršta. IA >1^ --vi—

iki paskutinės dienos buvo 
šiam idealui ištikimas.

Net savo testamente jis 
pareiškė, kad “reikia dirbti 
už kultūrą ir mokslą dėl 
darbo žmonių. Reikia nuo
latos tęsti kovą už laisvę, ly
gybę — tai mano pamink
las dėl ko gyvenime tarna
vau ...”

Buvau užversta įvairiais 
darbais, bet negalėjau atsi
sakyti, j<ai ilgametis Kazio 
Gugio ir mano draugas Ka
zys Liutkus, nujausdamas 
artėjančią mirtį, paprašė 
tvarkyti pomirtinius jo rei
kalus. Teko rūpintis laidotu
vėmis, paminklo pastatymu 
ir kitais reikalais. Viskas 
buvo apmokėta ir dar liko 
keli doleriai.

Sovietijoj darbininkai gra
žiuose namuose gyveną o 
“supuvusioj” Amerikoj jie 
vargsta pašiūrėse ir rūsiuo- 

visą laiką kalama, kad tik se.

/
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Puslapis Penktas

Raide
(ATSIMINIMŲ PLUOŠTELIS)

J. VLKS

(Pradžia 7 ir 12 Nr.)
Sunki pradžia

Spaudos darbuotojų koo
peratinės bendrovės “Rai
dė” pirmieji veikimo metai 
buvo sunkoki. Spaustuvė 
darbo turėjo ir negalėjo jo 
aprėpti dėl įvairių mašinų 
stokos ir jų geroko nusidė
vėjimo. Bet spaustuvėje dir
bančių tarpe nebūta siekia
mo sugyvenimo ir bendra
darbiavimo. Kaip kam bu
vo sunku susiprasti ir pri
prasti, kad jis yra tos bend
rovės narys, atsieit šeiminin
kas ir toks turi rūpintis 
spaustuvės gerove, taip ly
giai kaip savo. Kiti gal bu
vo užsigavę, kodėl ne jie iš
rinkti į tos bendrovės val

dybos, tarybos, arba revizi
jos komisijos narius. Su to
kiais teko skirtis: vieni jų 
patys pasišalino, o kiti bu
vo įspėti išeiti. Tarp vienų 
ir kitų būta įgudusių spaus
tuvės darbe ir gerai tą dar- 
!bą išmanančių. Tokie 

—Maik, ar tu žinai, “kas —Kunigas irgi nori savo buvo J. Puodžiūnas, J. Stik-
yra pistoletas?

-Tai yra mažutis gink
pinigus ginti. * -liūs ir kiti. Nors jie ir buvo

Bet tie pinigai, Maiki, nuoširdūs visuomeninnkai,
las, tėve, šaujamas iš vienos jam nepriklauso. Jis suren- darbininkų judėjimo daly-
rankos.

—Ai* tai nebus pištalie-
tas?

—Tas pats, tėve.
—Tai kodėl mūsų gazie

tos vadina jį pistoletu? Juk 
mūsų žmonių kalboj tokio 
žodžio nėra. Aš užaugau 
Lietuvoj ir dabar Amerikoj 
su lietuviais frentauju, ale 
nesu girdėjęs kad kas sakv- 
tų tokį škaradną žodį. Paro
dyk tą tulšį kam nori, o kož
nas pasakys, kad tai pišta- 
lietas. Tą patį pasakys ir 
dzūkas, ir kalakutas, ir že
maitis, ir zanemunčikas. Kai 
kas dar pasako “pukštalie- 
tas”, ale niekas nesako taip, 
kaip gazietos rašo. Tai pa-

ka juos Dievo garbei. Taigi viai, bet jie neprisiderino 
savo prapertę turėtų apsau- prie naujos visiems bendros 
goti pats Dievas. Plėšikams tvarkos ir bendro darbo, 
turėtų prišalti kojos prie. Jų vieton atėjo kiti, jau- 
flioro, ar kaip kitaip jie nu- nesni, jau Nepriklausomos 
koroti. Kam čia kunigui tie Lietuvos mokyklas lankę

rė, kad valdžios ir kaip ku
rių bendrovių įstaigų kai 
kurie tarnautojai, kuriems 
buvo pavesta rūpintis įstai
gos ūkio reikalais ir spau
dos darbais, su spaustuvės 
savininkais dalindavosi nu
matytu pelnu už gautus ■ 
spaudos darbus. “Raidė”j 
pradėjo reikalauti visur dar- i 
bus atiduoti i£ varžytinių, ;
“Raidės” spaustuvės reika-i 
lavimus palaikė akc. ben-į 
drovės “Varpo” spaustuvės 
vedėjai, Spaudos Fondo ir 
kitos spaustuvės, kurios 
tvarkėsi visuomeniniais pa
grindais. “Raidės” spaustu
vės vadovybė taip pat įstai
gų viršininkams įrodinėjo, 
kad kaip kas iš gavusių 
spaudos darbus atlieka juos 
rfe taip, kaip sutarta, tai yra 
duoda ne tą popierių koks j 
buvo numatyta. Kiti jų ga
vę dhrbo nebuvo pajėgūsi 
juos atlikti ir pasidalindavo i 
su kitais. Tokios dalybos' 
taip pat didino spaudos 
darbo kainas.

Kaip kas iš privačių 
spaustuvių pradėjo landžio
ti po įvairias valstybines įs
taigas ir skundė “Raidę”,
Skundė nepagrįstai, kaip 
kada šlykščiai. Būk “Rai
dės” spaustuvės darbininkai 
demoralizuoja visų kitų
į?.® ust u X ių darbininkus.■ yas mažasjs vabalėlis yra 
Buk jie ragina kitų spaustu- poeto ženkle gimęs Stasys

KOVOKIME SU GAISRAIS

PREVENT RANGE FIRES!
Dar neprasidėjo karščiai, o miškai jau dega. Ir blogiau, 
šia, kad dega dėl žmonių neatsargumo. Praeitą savaitę 
per vieną dieną Massachusetts valstijoje buvo 117 
miško gaisru. Saugokim tą brangią gamtos dovaną!

S. Santvara ’Atidari langai’
FAUSTAS K1RŠA

pištalietai? Juk Dievo galy- ar belanką: jaunasis Glem- 
bė turėtų būt didesnė. ža, Vytauto D. Universiteto

—Čia tėvas tikrai turi di- studentas lituanistas, J. Sa- 
delę mįslę. Bet aš neapsiimu baliauskas, išstojęs iš Laz- 
ją spėti. ’dijų gimnazijos 7 klasės ir

—Kodėl? Ar tavo knyga kiti. Jie visi žinojo, kur eina 
apie tokį biznį nieko nesą- dirbti ir kaip reikės dirbti, 
ko? šiuodu mokėsi intertipu

—Ne, tėve. raidžių rinkimo. O A.Matu-
—Nu, pamislyk biski, oĮlaitfc, taip pat Kauno Vy- 

gal galėsi išfigeriuot, kodėl Į tauto universiteto studentas užvėją.
taip yra? Kodėl geri žmonės 
dažftai vaikščiodami krinta 
negyvi; arba kodėl jaunai, 

sakykV kodėl tie mandūa- nekaltai mergaitei Dievas 
pypkiai redaktoriai taip ne- kartais atima kojas, o riieko 
gražiai bliuznija? nepadaro ra z baininkams,

—Bet kodėl tėvo galvon kūne grobia jo garbei sudė- 
įsrigo toks klausimas? • J asakyk, Mai-

—Todėl, Maiki, kad su į1’ .kodei {''?'■ .!>°1ciel 
tuo klausimu ym Surišta la-
bai mįslinga mįslė.

—Kokia?
—Džiust minut, aš tau 

paaiškinsiu. Niudžeržės štei- 
te, Newarko mieste, plėšikai 
neseniai nurubavojo šv. An
tano parapijos kleboniją; 
pagropė $1,500, kuriuos kle
bonas buvo bažnyčioje su
rinkęs.

—Tai nėra jokia mįslė, 
tėve.

—Veidaminut, Maik, bus 
ir mįslė. Tas atsitikimas nu
gąsdino visus kunigus. Šv. 
Juozapo parapijos klebo
nas taip nusigandęs parei
kalavo, kad- policija duotų 
jam permitą nusipirkti 7 
pištalietus — vieną jam pa
čiam, o šešis jo’ špitolnin- 
kams, ką renka jam pini
gus bažnyčioj.

—Nu, tai kas?
—Tai yra ta mįslinga mį

slė, Maiki, kurios aš negaliu 
išfigeriuot. Kam kunigui 
reikia tiek daug pištalietų?

—Kad galėtų nuo plėšikų 
apsiginti, ar ne aišku?

—Ne, Maiki, nelabai aiš
ku.

—Na, o tėvas nenorėtum 
pištalieto, jeigu turėtum 
tiek pinigų, kiek jų surenka 
didelės parapijos klebonas?

—Bet aš, vaike, ne kuni
gas. Jeigu mane vagys už
pultų, tai savo skarbą aš tu
rėčiau ginti pats, todėl man 
ginklas būtų reikalingas.

tus, kad galėtų apsaugot tą, 
kas visagaliui Dievui pri
klauso?

—Manau, kad tėvas imi 
šitą klausimą ne juokais, to
dėl ir aš pasakysiu savo žo
dį be juokų.

—Nu, vot, vot, aš žinojau 
kad tu pasakysi.

—Visų pirma, tėve, pini
gai Dievui nereikalingi, ir 
ne jam kunigai juos renka.

—Bet jie sako, kad tai 
Dievo garbei, Maiki.

—Jeigu jie taip sako, tai 
jie sako neteisybę. Jie renka 
pinigus savo reikalams, o ne 
Dievui. Ir kaip jie galėtų to
kį daiktą Dievui įduoti?

—Oi, oi, Maiki, tu biskį 
jau pertoli nulėkei. Užteks 
jau. Pasikalbėsim kitą sykį.

—Iki pasimatymo, tėve!

GERIAUSIA DOVANA

žvelgiu į Maure — ten šir

dis mm plaka.

Tenai ir nuovargy jinai te- 
Mr gyva —

Tik atpažint sunku tą pa
nemunių taką,

Kariuo daug amžių ėjo ji 
laisva.

(108 p.)

Tie, kurie išgyveno karą 
ir tremtį — žiaurumus, kan
čias, alkį — pasakys, kad 
permaža tragizmo, perdaug 
švelnios lyrikos; o viso to 
nepatyrusiems bus perdaug, 
sakytum, netikrų vaizdų.

Eilė kapų, eilė kryžių.
O kiek širdžių nustojo plak

ti!

Pačiam pavasary, pačiam 
gėlių laike —

Jie įžengė į amžinąją nak.
tj.

(103 p.)

Kada kraujas liejasi ir 
jaunuolius karia ant šakų, 
tik niekuo nesirūpinąs gali 
džiaugtis vaisiais po med
žiu ir laukti, kada jį pakars. 
Jautrią sielą sunku išimti iš 
pragaro aplinkos, kad ji ne
šauktų laisvės ir žmogiško 
teisingumo.

Po šlapdriba ir po lietum 
Mes stovim kryžkelėj vie

nu vieni. 
(130 p.)

Trečiame laikotarpy, ka
da pasaulis atrodo neva ap
rimęs, Santvaras savo kūry
ba paskęsta susimąstyme, 
ieško atramos taško savo 
mintyse, kada

Dvejonė šūkauja širdy.
(155 p.)

Čia išsiveržia maldos, 
skundai į būtį:

Grįžk ir sugriauk išdidų 
Babiloną.

Tegu nuo vėtrų stogas ne- 

bedengs namų!

Galgi žmogus, iš siaubingu 

griuvėsių pakilęs,

Pradės tikėt savo paikybės 

aklumu. 
(143 p.)

nuoširdumo, paprastumo, 
prie vaizdų ir galvojimo, 
kuriuos atneša naujieji lai
kai.

Kurie dar skaito knygas 
ir mėgsta poeziją, Santvaro 
rinktinėje gali pasekti tris 
poeto laikotarpius, bet tie 

.Sm slėny' laikotarpiai ir lietuvių kul- 
turos raidoje turi savo vei
dą: pirmasis laikotarpis — 
Nep. Lietuva. Santvaias kū
lė, kas jam gulo ant šir
dies —

Kokias tu pareigas eini, 
.Mažasis vabalėli? — 
Nurims audra, prašvis tam

siam slėny, — 
kur brisi tu per šlapią smė

lį? . .
Ar vyšnią žieduose gimei?

Ar saulės ašarėlėj
Tu siūdeisi tą vaiskų dra.

bužėiį? —
Kokias tu

Mažasis vabalėli?
(«3 p.)

darbininkus streikuoti, gantvaras perėjęs per trem- 
kud streikais galėtų pasi- ties kalnus> klonis ir vande. 
naudori Raides spaustuvė. T1jrnus> įr apsigyvenęs Bosto- 
Skunde, kad Raidė neve- ne jau dešimtį metų pasto- 
danti sąžiningos sa\o ben-iyj^ nęanlęidžia Bostono ir 
drovės sąskaitybos, kad ne- nuoĮat bendrauja su poezi- 
rejketų daug mokesčių mo- ja xesenjaj pasirodė jo po- 
keti valstybei ir būk spaus- ezijos rinktinė _ “Atidari 
tuves pastogėje pnesvalsty- iare-af
biniai gaivalai -randa sau:

teisininkas, pradėjo dirbti
spaustuvės raštinėje.

Ilgainiui tarp dirbančių
jų santykiai susitvarkė, su
siprato su kooperatinio dar
bo tvarka ir pradėjo jaustis 
esą tikrai tos bendrovės šei-1

- Speigiom žiemom praėjus, 
Padangė vėl žydra.
Ant ežero vėl grįžta 
Lelijos ir giedra. z oa —. v p./

arba paklausyt,
Kaip šnara parugėj aguo

nos apie savo grožį.
(30 p.)

Nepriklausomybės laikais

nes
Raudonom ašarom pravirk

sta kiekviena šaka.
Pro langą aš regiu, kaip 

vyšnios sirpsta —
(157 p.)Malonu pažymėti, kad 

tremties metai Stasio Sant-įsa tai turint galvoje, Amžina problema
idės” sDaustuvėie dii-....u„. __keistas nujautimas gunde žiauri realybė kovoja su vil-

Visa
“Raidės” spaustuvėje 
bantieji pasitarė ir nutarė įanos lankas', 
nesipasakoti, kaip klojasi
bendrovės reikalai, kiek ir 
kas uždirba.

Suprantama, kai valdžio:

dn .rybos Kelio į poilsio ir nir-.poet^ jr papranašauti, kas

Autorius teigia, kad jis 
yra laikomas neosimboliku. 
Kaip tą plonybę išaiškinti, 
aš čia nesiimu. Skaitytojas

i dabar atrodo tikrove:
Gal dar juokausime, gal

timi. Žiaurumai nesutram
domi, kaip ir viltis nesulai
koma. Ir' vis tik žmogus

dar dainuosim stengiasi šviesios vilties ži-

mininkai, kai suvedus me- i^ig?8 susilaukė tokių vi- pats eilėraščių gali susi-

žalių kaimų bekraštėj ža

lumoj,

O gal. kaip prirakinti šu

nes staugsim

Grūmojančių vergijų glū

dumoj. 

(27 p.)
dalį, išmokėti už pajus di-iDeja> ka.s jos dar- sminga (Net tremtyje jau- Ka Santvaras pirmais N 
videndus ir dar kiekvienam^ tikrino tarp jų buta ir njeji dedasi išmintingesni už [Lietuvos metais parašė apie 
dirbančiam prie per metusi1®1?®! priekabingų, bet visi į- visus tėvus!). Ir St. Santva-
uždirbto priedu pridėti ket-'®1'tikino, jog tos bendrovės las išėjo iš Keturių Vėjų li- 
virti mėnesinės algos. Tą Į dirbama sąžiningai, visi mo- teratūros būrio, kurie neigė 
pelną dirbantieji sudarė*6^1®! mokami teisingai ir įkvėpimą, klasinę formą, 
taupydami popierių, dažus, ;!®.lku \r klti spaustuvės tautines temas. Anot jų, vis- 
elektros energiją ir kita. Vi- Įsipareigojimai atliekami be kas turi būti daroma, kaip 
sa šita bendrovės nariams jokių priekaištų. kalvių kalama. Kas iš to at
buvo išaiškinta, jų supras- Kai tokiems skundėjams sitiko, po 35 metų gali kiek- 

nepavyko spaudos darbuo- vienas •patikrinti mūsų lite- 
tojų kooperatinei “Raidės” l -

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamamam 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva į dės 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvvay.
Boston 27. M ass-

ta, labai įvertinta ir tuomet 
dar stropiau dirbančių bu
vo pradėta saugoti bendro
vės turtas, laiko negaišti, 
dirbti stropiai ir sąžiningai. 
Jau bendrovės veikimo tre
čiais metais spaustuvėje bu
vo įvesta 42 valandų darbo 
savaitė. Tada Lietuvoj bu
vo pii-miena, bet tuo nesigir
ta. Kaip ir buvo nutarta ne
sigirti ir gauta iš pelno try
liktąja mėnesine alga. Taip, 
vėliau metų apyskaitą suve
dus ir paaiškėjus pelnui, vi
sas skolas išmokėjus, kas
met buvo nutariama visiems

. _ ratūros kelią ir įsitikinti,
bendrovei pakenkti, ją su* kad nei įkvėpimas, nei klasi- 
kompromituoti, tuomei pri- nės formos, nei tautinės tė- 
vačių spaustuvių savininkų mos neišvirto iš kelmų. Ir 
buvo sumesta sudalyti visų pats Stasys Santvaras nėra 
Lietuvoje veikiančių spaus- nei ekspresionistas, bet, 
tuvių sąjunga. Tarp kitų jos kaip jis pats sako, neosim- 
tikslų buvo numatyta išlv- bohstas. Atseit, atšaka sim- 
ginti . darbininkų atlygini- boiizmo, kuris 19 amžiaus 
mus ir už darbą mokėti tos gale ir 20 amž. pradžioje 
būsimos sąjungos valdybos vyravo. Tas rodo, kad kūrė- 
nustatytomis normomis, o jai po įvairių nevisuomet pa- 
taip pat ir nekonkuruoti vie- grįstų bandymų grįžta prie
niems su kitais. Ir čia “Rai- -____________________
dės” vadovybė nesidavė pa- slaptai susitarta dėl varžyti- 
gaunama. j nių sąlygų ir gautu darbu

paraše apie 
elektrotechniką, šiandien 
kolchozninkai gali savo 
himnu laikyti —

šiandien per mūsų daržą 

Elektrotechnikas vielas ka

bina . . . 

(22 p.)

(Spausdinamas atski
rai)

Antras laikotarpis —• 
tremties ir karo laikotarpis.

Nutolusi pakrantė — Lie

tuva,,

būrelį įmesti j žiaurumų 
pragarą, kad būtų nois atsi
dusti lengviau:

Sugriūva pilys ir tvirtovės, 
kaip vaikų žaislai —

I nebūtį, kaip dūmai. Į 
bekraštį danęu Kyla

Didžių vilčių maži. maži 

krislai . . . 

(162 p.)

Santvaras, kaip dažnai 
būna pas kitus, nežaidžia be 
prasmės prašmatnumais. Jis 
yra lygus savo stiliuje, susi
kaupęs mintyse, ne tuščias 
svajonėse ir išdidus idėjose. 
Kiekvieną poetą reikia imti 
tokį, koks jis yra, nes tikro 
poeto jokia jėga iš jo kelio 
neišstums.

Nukelta į 7-ą pusi.

O iž kur gimė tas “kuk- kokie nors pasitarimai, tai Jos tokius žygius rėmė ir vi
liamas” nesigirti, kiek “Rai- “Raidės spaustuvės atsto- suomer.imais pagrindais be- 
j »» ■ j vas kviečiamas ateis su pa- skvarbančios spaustuvės:

tariamu balsu.
spaustuves 

per metus uždirba?
Veik visi be išimties pri

vačių spaustuvių savininkai 
nekentė spaudos darbuotojų 
kooperatinės “Raidės” ben
drovės. “Raidės” spaustuvės

Spaudos Fondo, šv. Kazi- 
Galų gale, kaip kurių pri-jniero, Vaipe ir kitos.

vačių spaustuvių savininkai 
liovėsi “Raidę” skunde ir

T uo 
buvo 1^

būuu, bent Kaune 
gyvendinta spaudos

EILĖRAŠČIAI APIE ELEKTRĄ
Šiandien per mūsų daržą
Elektrotechnikas vielas kabina.
Jau baigė rūkti žibalinės lempos,
Jau kaimą stebuklingąja šviesa dabinam.
Po obelim ir po klevų kepurėm
Ryt vakare sužibs lemputės kriaušių panašumo,
Ir visą naktį šoksim, kol rytai sužiurę — 
į darbą trimituos, į neaprėpiamų laukų gražumą.
Tu, sužadėtine skaisčioji,
Tu, vandenų lelijos žiede stebuklingas,
Ar nematai, kaip, atvertos šviesos žydėjime —
Iš tavo judesių dar neregėta meilė sninga?
šiandien per mūsų daržą
Elektrotechnikas vielas kabina.
Rytoj po obelim ir po klevų kepurėm
Visa apylinkė pradės naujos šviesos gadynę.

Stasys Santvaras
Iš “Atidari langai”

mėgino tartis su spaustuvės įspekuliac. ja, nesąžiningu-
kyši-vadovybe, kad, dalyvaujant 

j*v a d o vy bė, bejieškodama i varžytinėse spaudos dar- 
spaustuvei užsakymų, jiaty-jbams gauti, būtų iš aukšto

ma>. papirkinėjimas, 
ninkavimas ir kita.
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MAIKIO KRAITIS

MOTERŲ SKYRIUS
KIPRAS BIELINIS

Dienojant
piemens dienos

(Tęsinys'
Kai kaimo gatve varomų gyvulių banda priartėdavo 

prie ūkininko kiemo, to kiemo galvijai įsijungdavo į 
bendrą kaimenę, o drauge su jais vienu piemeniu padi
dėdavo bendras piemenų skaičius. Kaimo gale, paskutinio 
kiemo gyvuliams prisijungus prie bendros galvijų ban
dos, kaimo ganomoji banda būdavo galutinai susifor
mavusi. Kol raguočių ir avių kaimenė, vis didėdama ir 
didėdama, eidavo kaimo gatvės viduriu, kur kiekviena 
sodyba būdavo nuo gatvės atitverta patvaria tvora, pie
menims didelio vargo nebūdavo. Bet kai kelių šimtų 
galvų kaimenė įsukdavo Į dviem kartimis atitvertą ke
lią, už tų karčių žaliuodavo sultingas vasarojus ar dobi
liena, — piemenvs tada užimdavo savo pozicijas kaime
nės šonuose. Nors ir drąsiausias ir alkaniausias būtų gy
vulys, bet nedrįstavo išlysti iš bandos ir šokti į vasaro
jaus laukus, nes daugelis jų žinojo piemenų botagų ga
lią.

Nemačiusiems tokio gyvulių ir ganytojų žygio sunku 
būtų sukurti varomos kaimenės vaizdą: piemenų rėkavi
mus, botagų čiaužėjimus ir besigrūdančios kaimenės 
triukšmą, pripildantį auštančios ar išaušusios dienos 
rytą.

Atvykę į ganyklas gyvuliai ir jų sargai-palydovai, 
po įtempto ir kietos drausmės reikalavusio žygio, atsi
kvėpdavo .Gyvuliai pasiskleisdavo rūpestingai maisto 
ieškoti, o piemenys užimdavo atsakingas sargybinių pa
reigas, kad besiganančiai bandai galėtų duoti reikalingą 
judėjimo kryptį. čia ir pasireikšdavo kerdžiaus ganymo 
menas ir strategija, nes reikėdavo tam tikra tvarka nu
ganyti visą ganyklą: jos kampus ir kampelius, kad ga
nomieji gyvuliai daugiausia galėtų maisto prisirinkti.

Nesunku suprasti piemenuko būseną. Devynerių ar 
dešimties metų vaikui tekdavo be saulės keltis, laimėti 
sunkiausią kovą su galingu priešu — miegu ir, jo dar 
visiškai nenugalėjus, miegūstam ir dar išglebusiam į 
darbą stoti. Darbe piemenukas išbūdavo iki vakaro, apy
tikriai nemažiau 16 valandų. Kai ganomieji gyvuliai ga
nyklose suguldavo poilsio, tuomet ir piemenys, kad ir 
nevisi, gaudavo kiek snūstelti. Bet nevisuomet būdavo 
giedrios dienos, pasitaikydavo lietingų, vėjuotų, su au
dromis dienų. Gal būtų visai neblogai, kad neįsivaizduo
jantiems piemenukų gyvenimo idilijos miesto vaikams 
jų tėtės ir mamos bent vieną vienintelę dienelę savo vai
kams sudarytų progą šią idiliją praktiškai patirti. Tuo
met jie suprastų operinių pastoralių tikrąją gyvenimiš
kąją realybę. Būtų visai malonu išgirsti, ką pasakytų apie 
anų laikų kaimo piemenis išprusinti auklėtojai, pedago
gai, medicinos gydytojai, dietų specialistai ir kitokie šių 
sričių žinovai. Nereikėdavo stebėtis, kad po ilgų darbo

so. sosto#

DŪKTO MOTINOS PtDOMIS

Veria Smith Kruchten so dukterimi Sara Kruchten ir 
šios 7 mėnesių sūnumi. Veria, kuri su pirmuoju vyru 
buvo išsiskyrusi, 1957 m. ištekėjo už našlio Kruchten. 
o po metų jos duktė už Kruchten sūnaus. Dabar abi 
skiriasi, kaltindamos vyrus žiaurumu.

msu.' isf

PAVASARĖJANT

Sultingos žemės lūpos 
Pavasariu jau kvepia;
Žaliais vainikais supas 
Apmirę medžių šakos.

Žibutės galvas kelia 
Iš šalto kieto miego.
Per tulpių margą kelią 
Rasos lašeliai rieda.

Pilkieji vyturėliai 
Padangėj smuikais groja,
O upės saulėj žėri,
Bangom krantus vanoja.

Ir kur tik žvilgsnis krenta,
tt.__ ___ »_ •_ _;„i« t
VISUT gliti u ir iiiici«x;

Kūrėjo geros rankos 
Papuoš ir mano sielą. a

Ignas Šmigelskis

ŠEIMININKĖMS
Saldūs riestainėliai

Imkime pusę stiklinės
grietinėlės, 4 kiaušinius, pu
sę stiklinės sviesto, 3 stikli
nes miltų.

Sviestą ištrinkime iki bal
tumo, dėkime po vieną kiau
šinį ir sukime, kol visus sų- 
dėsime. Tada supilkime 
grietinėlę ir sudėkime mil- 

valandų kaitrioje saulėje ar iki kaulų lietaus permerktam tus. Tešla turi būti vidutinio 
mažajam darbininkui, grįžusiam vakare į pastogę, jau
nebebūdavo jėgų išlaukti vakarienės. Toks vyras čia pat 
kampe išvirsdavo nuo keto. o šeimininkėms ir vėl reikė
davo vaiką žadinti vakarienei ir nutraukti jo miegą. Ge
rai, jei toks vyras būdavo savo mamos tikras vaikas, bet 
jei jis būdavo samdytas, tai čia kita šneka ir kitas rū
pestis būdavo.

Gal dėl to. kad kaimo žmonės patys' suprasdavo 
sunkią piemens dalią, gal pačių piemenų, o gal kerdžių Pyrago* su obuoliai*
trimitininkų dėka Sekminių pirmoji diena būdavo tra
dicinė piemenų šventė. Tą dieną, o kaliais dar ir sekma
dieniais, kad piemuo išsimiegotų, bernai, o dažniau su
augusios merginos išgindavo į ganyklą bandas ir jas 
ganydavo. Gi piemenys Sekminių dieną vaišindavosi, 
puotaudavo, kaltais net degtinę gerdavo. Švęsdavo visa 
piemenų korporacija su savo viršininku, kerdžium, prie
šakyje. Reikalingus baliui užkandžius duodavo šeimi
ninkės ir šeimininkai. Ši Lietuvos piemenukų sukurtoji 
šventė buvo gražus kaimo praeities paprotys, išnykęs be 
pėdsako, pasikeitus ūkininkavimo sąlygoms.

Mes. mūsų namų piemenys, turėjom tik vieną iškil
mę, kurios laukdavom ii- kurioje dalyvaudavom. Mano 
vaidmuo šiose iškilmėse būdavo pašalinis. Svarbiausias 
asmuo čia buvo gyvulių ir avių piemenukas. Birželio 
pradžioje, kai saulė būdavo kaitriausia ir įvairių vabalų 
privisdavo begalės, ganyklose apie raguočius pradė
davo sukinėtis įvairių bimbalų. Jie smarkiai geidavo 
karves ir karštagalvius veršius. Užtekdavo, kad ir vie
nam bimbalui pabimbinti apie gvvplius, ir šie pradėdavo 
nerimauti ir zyliuoti. Matyt, tai buvo savotiškos rūšies 
bimbalai, nes bandą apimdavo pamišimas, kai jie pasiro
dydavo. Sugelti ir nesugelti gyvuliai šokdavo į krūmus ar 
dumdavo į namus, ir visa piemenų valdžia bei autorite
tas vienu akimirksniu eidavo velniop. Mūsų krašto tokį 
gyvulių pasiutimą vadina “bizojimu”.

(Bus daugiau)

KALENDORIUJE RASITE 
SĄMOJINGŲ JUOKŲ

F. Raškinis, E!. Cajon, Cali- 
fornia. $6.00., A. Yuskevicius,
W. Chesire, Conn.. $5. 50, A. J.
Rudžius, Detroit, Mich.. $2.50,
Mrs. O. Slegaitis, Schenectady,
N. Y. ^2.00.

Po $1.50: J. Daržininkas, Mt.
Clemens, Mich.. P. Tamašaus
kas, Detroit. Mich.. V. Bcžienė,
Reading, Pa., G. Čeponis, Ke- 
coughtan, Va., St. Knasas, Chi
cago. Iii., M. Petrauskas, De- 
Ka!b, IU.

Po $1.00: Mrs. M. Kizelevich,
Union City, Conn., M. Daugir
da, Rockford, IU,, W. Bružas,
Ft. Wiiliam, Ont. Canada, A.
Liutkus, Bridewater. Mass., F.j__. . ,
Asmutis, Chicago, IU., J. ša-i v ieną kartą po sunkios dar- 
ras, Cambridge. iiass., V. Jac-.bo dienos trys elgetos ilsisi

Juokas — geriausi vais
tai. Kas daug juokiasi, sa
koma, ilgai gyvena. Kelei
vio 1959 metų kalendoriuje 
rasite tokių juokų. Štai vie
nas jų iš elgetų gyvenimo:

“žemaičių Kalvarija per 
didžiuosius atlaidus su
traukdavo minias karštesnių 
ir vėsesnių maldininkų. Su
traukdavo* ir didelius būrius 
elgetų iš plačios apylinkės.

kūnas. Somerville, Mass.. Mrs
• S. -

Bradford, Mass.'‘jų kalba užsibaigė visų tri 
panašia nuomone:

N. Pokina. Nashua, N. H., S. iir šnekučiuojasi. Pagaliau,

centų. Tuoj išsirašykite, nes 
baigiamas išparduoti. . Pi ni- 
gus siųskite šiuo adresu:

So. Boston 27, Mos*.

ŽYMIOSIOS MOTERYS

Garsioji Radcliffe kolegi
ja išleis “Amerikos pasižy
mėjusios moterys 1607 — 
1950” knygą. Joje bus apie 
15,000 įvairiose srityse pa
sižymėjusių Amerikos mo
terų, mirusių ne vėliau kaip 
1950 m. gruodžio 31 .d., bio
grafijos.

Paplauskien
A. Zablacke, Baltimore, Md.,!ju

A. .Aklas elgeta sako: “Nu-
Conn., Fr. Yaras, Jersey City, gi, pamatysime, kaip Čia

J- Areska. New Ėufialo, bus ir tada tikrai žinosi- 
MiCh., Ona Earavykienė, Ma- 
ttanan, Mass. j e *

Po 50 c.: J. Yarnoskas. Espa- Kurčias elgeta pridėjo:
nola, Ont., Canada, A. Mastei-. “Taigi, išgirsime ir žinosi- 
ka, So.. Boston. Mass., M. ,,
Ruops, Gardner. Mass.. J. Kuo-, e *
dis. Chicago, m., T. Miliauskas, Bekojis elgeta iš savo pu- 

P’?dar«: «« daęi-
Mich.. J. Gužauskas, \Vavkegan. Sime ir tada viskas bus ais- 
111., J. G ūgis, Philadelphia. Pa., ku”.
Jos. Borowick. Auburn. Mass.,
K. Dauknys, Philadelphia. Pa.,
P. Klopman. Detroit, Mich.,'
A. VValekonis. Cliffside Park,
N. J-, Mrs. N. Grinys, Union 
City, N. J., M. Nameiūnas, Ke-' 
nosha. Wisc., K. ŠHkauskas,
Montreal, Canada. P. Černiaus
kas, Maspeth, N. Y., A. Skama- 
rokas, Philadelphia, Pa., K.
Dumbrys, Philadelphia, Pa..;kny„u KeleivioUdminTstiįcljoieI POS TAUTŲ, dalyvavusių

Kalendoriaus kaina 50

SKAITYTOJU BALSAI

Sušelpė Maikį s« tėvu
Nors mano prenumerata su

mokėta iki šių metų galo, bet 
siunčiu dar vienerių metų pre
numeratų ir už kalendorių, o 
kas liks, tai iš tos sumos Maikis 
galės nusipirkti knygą, o tėvas 
puskvortę degtinės.

A. Yuskevičius 
W. Cheshire, Conn.

Visuomet pavojingiausi prie
šai yra tie, nuo kurių žmogus 
nesirengia gintis.

A. Graf

IMKIT ir SKAITYKIT!
— o---------

Be šitoj vietoj nuolat skelbtų ISTORIJOS ĮŽYMIŲJŲ EURO-

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja
me.

Administracija

toras, 32 psl., kaina 50 centų kaina ............................ $0.25
JŪRININKO SINDBADO NUO-,ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,

TYKIAI, įdomūs pasakojimai; 23 psl., kaina ............... $0.15
jaunimui, 108 psl., kaina $200.KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 

ANOJ PUSĖJ EŽERO, Pulgio! lės, V. Kirlys, 103 psl.,
Andriušio apysakos, 101 psl.,; kaina ............................ $0.20
kaina ............................ $1.50 LIETUVIŲ VESTUVINIAI

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, į PAPROČIAI — paveikslai su 
Liudo Dovydėno apysaka. 168 i aprašymais. A. Dargis. 46

, v , - - , , psl., kaina .................... $2.00 psL. kaina ................... $1.00
dziamas žurnalas rašo, kad < NEPRIKLAUSOMOS LIETU- NEW ORiGlNAL POLKAS, Ch. 
Vinicoj <Ukrainoj) ypatin-i VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- Kinderis, gaidos akordeonui
troi mokvklni damnan kain rys’ 225 psL’ kaina “ ^50° su smuiku’ kaina .... $075

I”T OJ baugiau kaip Jg DŪMiNėS LŪŠNELĖS. K. LIAUDIES DAINOS, gaidos
1,000 studentų paruošiami. Kraučiūno eilėraščiai. 124( mišriam chorui. V. Banaitis, 
šnipinėjimui Amerikoje. psl.. kaina .................. $1.00 kaina ............................ $1.50

Ten tnkino VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir- KAS YRA SOCIALIZACIJA,
len sudaromos lokius kog šimtmetis Nepriklauso-: K. Kautsky, 31 psl., kai

mą ir pavergta Lietuva ii* kt. į na.................................... $0-30
str.), 196 psl., kaina .. $2.00 ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks- 

SOCIALDEMO- mo komedija, 29 psl.. kai-
KRATŲ PARTIJOS PROG-! na .................................... $0.15
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., MONOLOGAI IR DEKLAMA- 
kaina 25 centai. CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

SOCIALDEMO-
Nr 4 ir 5, kaina

35 centai

KAIP RUOŠIA ŠNIPUS

Švedų karo įstaigų lei-

piršto storumo skiltelėmis,
pašalinti sėklines ir sudėti pa^ sąlygos, kurias turi Ame-
tešlos paviršiuje eilutęmis, likos vidutinis stodentas. _______
viduryje galima sudalyti jje vajgO tokiuose restora- 
žvaigždutę. .... nuošė, kokie yra New Yor-

Kepti 1 valandą vidutinio ke, Chicagoj ar kur kitur, 
karštumo temperatūroje. valgo tik amerikoniškus JAUNASIS 

Iškepęs pyragas atsiskiria valgius, mato tik Hollywoo-' 
nuo formos sienelių, o įbe- (jo fįimus, važinėja Fordo' MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 
dus sausą ploną šakaliuką, ar Chevrolet automobiliais i daug patarimų kaip natūra- 
neapsivelia tešla. Iš formos ir laikosi Amerikoj nustaty-l lia,i *Įin}imus reguliuoti 224 
Pyra^.išimti_ tik praaušus. taisyklių. Jie mokosi A- KELIAS ? PASISEKIMĄ? J.
Jo viršus nepuošiamas, tik merikos istorijos iš Amtri- 
apdulkinamas miltiniu cuk- koj vartojamų knygų, jie 

kalba apie beisbolą ir apie 
paskutinius kriminalinius į- 
įvykius Amerikoje.

kietumo. Jeigu pasirodytų 
perdaug minkštą, . gąlimąi 
pridęti nriltį. laibaik gerai
išminkinus tešlą, dalykime: e . .......................
8 pavidalo riestainėUus. Neseniai JAV lankėsi Ci-Kepdamos aptepkime plak-^s respublikos parlatnento ) ^nintelis skirtu-
tu kiaušiniu ir pabarstykime 3 atstovės. Čilės respublika, taij> tų Ymicos ir Amt 
kristaliniu cukrum. !i~:~ ~------- — 2^-- nkos studentų-yra tas, ka<

Pusė svaro sviesto, tiek 
pat cdkraus, 3 kiaušiniai, 5

“TT
ČILĖS MOTERYS Žinoma, jie turi išmoku

kaip žinoma, yra Pietų A
merikoie ios nlntas trunu- P11011^1 .^ia ? J ’• J - U 1 Pi liuotų vielų tvora

S UZ ,eXaS° 7 aplinkos. ‘ 
tybės, o gyventojų yra 7 r 
milionai.

Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais.
144 psl.. kaina ........... $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ
MENOS, Vladas Vijeikis, 
42 psl-. kaina ........ $.50

PRAKTINĖ LIKTUMŲ KAL
BOS GRAMATIKA. A. Ses- 

plaukio. 97 psl.. kaina .. $2.00 
DAIKTAI IR NUORŪKOS. L 

Žitkevičiaus lyrinės ironijos,
46 psl.. kaina............... $1.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 
na 50 centu ,

min kitn< DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, nuo Kitob 3 veksm„ Mo|iero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centu

tas, kad 
atitverti spyg-

Į mokyklą tegali patekti. KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
T5 minat,, t labai atrinkti universite-! Aleksa, 76 psl., kaina 25

JSSTLr: ‘m lentai. Jų mokslas ten £&šaukštai grietinės, 3 dideliame, kad Čilės moteiys £ni?b.Jų K.sl*'ten
nbnolini. nnsė svaro miltu. kokmnmA io>io tęsiasi kaltais net iki 10 me-obuoliai, pusė svaro miltų, 
vienas šaukštelis kėlimo 
miltelių, vienos citrinos žie- 
vutė.

Sviestą mediniu šaukštu 
išsukti iki purumo, į jį dėti 
po vieną kiaušinio trynį, 
šaukštą cukraus, šaukštą 
miltų ir gerai išsukti. Sudė
jus trynius, dėti po šaukštą 
grietinės, toliau dėti cukrų 
ir miltus. Dalį miltų sumai
šyti su kėlimo milteliais.

Į tešlą įtarkuoti žalios ar 
džiovintos citrinos žieve
lės.

Kiaušinių baltymus iš
plakti, pabarstyti likusiais 
miltais ir, sudėjus į tešlą, iš
maišyti.

Tešlos paviršių išlyginti 
taip, kad pakraščiai būtų 
kiek aukštesni, nes kepant 
vidurys daugiau iškyla.

Rūgštesnius, prinokusius 
obuolius nulupti, supiaustyti

balsavimo teisę gavo 1949 ., .... . . ...
metais (nuo 1934 m. jos jau ’» oP T
galėjo balsuoti savivaldy- a,tv-v^. »
bių rinkimuose). Šiuo met<i ’ UOJ lauclasl '<all>
parlamente yra 3 moterys. a ie’

Visuomeniniame gyveni
me moterys vaidina svarbų 
vaidmenį. Ne be jų didelių 
pastangų šiandien yra iš-

MOTERIS INDIJOS 
SOSTINĖS MAJORAS

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina ...................  $1.50

PASAULIŲ RATAS — astro
nominis mūsų saulinės siste

mos aprašymas, 80 psl.. kaina
25 centai-
PAPARčIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis. 31 psl., kaina 
15 centu

ni CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini- leistas įstatomas kuris rei- ■‘nf’1-Įos sostines New Dęl- mas> 42 pai.. kaina 25 centai.
kalauia* karTkiikvienoi i- hl sostines majoro perrinkta TEATRAS ŽMONIJOS GYVE. 
aaiauja Kart kiekvienoj j-, A f AH j. NIME, J. Baltrušaitis, 32 psl.,
monėj, kur dirba ne mažiau , Į*"-J1 kaina J5 ^tu.

oa —<— —n...!išrinkta peinai, o siemetvel slaptas GINKLAS, 1 veiks-
• komedija, J. Steponaitis,

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

kaina 75 centai.
UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 

«orkas, 56 psl.. kaina 50 centu
APIE TURTŲ ISDIRBIMĄ, 

130 p«l . kaina 50 rantu
SOCIALIZMO BLAIVUMAS, 

230 psb, kaina ........... $0.50
EGLĖ. duetas iš tos operos, M. 

Petrauskas, kaina .... $0.50

kaip 20 moterų, būtų vaikų "f1’ u gervei
VnmnL, Penkta antram terminui.

Ji yra buvusi komunistė, 
bet dabar laiko* save nepri-

Ne be pačių moterų rū- ^™a J*.l'rink,ta, k<- 
pesfio šiandien įstatymas ™“n «baisa,s. 
garantuoja našalDa gimdy- , 'a,z<nas Nehru partijos 

saiait^rirt b tiek k“!’d,datas tegavo mažiau

lopšelis, kuriame moterys 
galėtų darbo metu palikti 
savo vaikus.

prieš
po gimdymo, valdžia moka 
vaikų priedą pradedant 3 
mėn. nuo gimimo iki 18 me
tų amžiaus.

------ -- -
Tinginiui vis blogi metai.

balsų.

Pakalbinkim draugas ir 
kaimynu* užsisakyti “Kelei-,

S4.

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai
na • ••••••••»•••••••• $0.1 -4

SALOMĖJA, vieno akto drama. 
59 psl., kaina ............... $0.25

DEBATAI SOCIALISTU SU 
KLERIKALAIS, 45 psl.. kai
na ................   $0.15

DĖL PĮNIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L/Tolstojus. .62 psl., ‘kai
na • $0.o.t

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
• tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 
DIEVO TEISMAS. parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 
MATERIALISTIŠKAS ISTORI

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

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

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage
dija, 61 psl., kaina . $0.25

KARĖS NUOTAIKOS. vieno a- 
kto - veiksmo drama, 42 psl-,
kaina ...................     $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl.,
kaina ............................ $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA.
32 psl., kaina............... $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI,- J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .................................... S0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl.. kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na • $0. 4 O

ŽEMĖS PAKOPOS. J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl..
lesina ............................ $0 75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Rnmdway
Sa Rmtnn 27. Mn«.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Huo adresu: 
KELEIVIS

-!• Su. Bastau 17.

K

s
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VIETINES ŽINIOS
“GLUŠAS” BOSTONO SCENOJ

Aktoriams

I

be-Buvom pratę kasmet ma-1 • ^aiges ..
tyfi vienį naują Dra- S
mos Sambūrio pastatymą;. .. J«*MWO» UUO1
Šiemet jau buvo kilę abejo- 1
mų, kad po V. Kudirkos pa
kartojimo vargu ką ntuja 
pamatysime. Bet tos abejo
nės buvusios be pagimdo. 
Bendru omenės Apylnkės 
valdybos paprašytas Sam
būris per kelias savaites pa

J. V-ga*

Metai bėga zovada

Jie bėga nesulaikomi. To
kie jie buvo ir Valerijai ir 

širuosėir balandžio 19 d. su- Š Vytautui Šlidžiauskiams iš 
vaidino L. Puidos 5 veiks- Allston°, kuriems praeitą 
mų komediją “Glušą”. Jos ^esUd}ęnį gi™inill, draugų 
pažiūrėti susirinko gana di- j^r bičiulių didokas būrys 
delis būrys, nors jis galėjo Paminė, kad jie vienas an- 
būti ir didesnis Jtram ištikimi būti pasižadė-

šį kartą apsieita be ‘im-jį°vjau psi‘š 25 m’ Radv"fr 
portuotų” profesionalų yįitokio j M# sidabrin& 
vietos jėgos visk, “išvežę”. isukakties buv0 iškeI

seen, buvo išvesta aktorių,^ Tautjn£ g.
Iziunii z»io rioi» r»nhnvnn"iA 1 . * o *

lėj. Puotai vadovavo A. 
Andriulionis, o jos rengimu

kūnų čia dar nebuvome ma-1 
tę (Stasys Jurgelevičius, 
Bronius Strikaitis), o, saky
sim, Felicija Karosienė kad 
ir buvom matę, bet daug 
menkesnėj rolėj. Ir pats

“svočia’* Frances

KELEIVIS, SO. BOSTON
Moterų kortų vakaras

Dorchesterio Moterų Klu
bas rengia kortų vakarą 
(Whist and Blitz Party) šį 
šeštadienį, balandžio 25 d. 
Sandaros svetainėj, 124 F 
St. So. Bostone). Pradžia 
7:30 vai. vak. Bus gražių 
dovanų, arbatėlė ir užkan
džių.

Visi kviečiami dalyvauti.

Kalbės apie “Altorių 
ly” autoriaus kūrybą

Lietuvių Kultūros Klubo 
susirinkime balandžio 25 d. 
7:30 vai. vak. Tarptautinio 
Instituto patalpose kritikas 
ir poetas Nyka-Niliūnas iš 
Baltimorės skaitys paskaitą 
apie Putino kūrybą.
Lietuviai chemikų 
suvažiavime

rūpinosi 
Gedrimienė.

žodžiu sukaktuvininkus 
sveikino jų duktė Zita, sū-

, , - • , .jims Henrikas, atvykęs išmuo teko ne profesionalui ,Kanados Oto A N<fėnas, 
Jurgiui Jasinskiu, kinų ne- t k žn)ona B Hart.
kart, mateme žinojome jį fol.d B. Bajerčius, Germa- 
esant pajėgų bet tik Gluse!navia B J Strikaitis j 
Įsitikinome, kad jis Dievo Gedmintas J. Rudis, Am 
buvo sutvertas scenoj gy-

pagrindinis šio*veikalo vaid- nug

Bostono buvusiame che
mikų suvažiavime, kuriame 
dalyvavo virš 8,000 asmenų, 
buvo ir lietuvių. Vienas jų 
dr. inž. A. Darnusis, buvęs 
Kauno universiteto prof., 
skaitė paskaitą.

Be jo dar dalyvavo Birutė 
Miniotaitė, Kęstutis Keblys 
ir Donatas Šatas.

Pabusk ir skaityk

Puslapis Septintas

$333,925. Kitas virepirm. 
Healy tegavęs $230,899, o 
buvęs pirm. Brown $100, 
174.

Skyriaus iždininkas 
O’Brien, paklaustas apie 
tuos išmokėjimus, nieko ne
paaiškino ir prisidengė kon-

NEW BRITAIN, CONN.

Klube metinis banketas

Lietuvių Varpo Dramati
nis Klubas balandžio 26 d. 
3 vai. popiet Lietuvių sve
tainėj (Park St) rengia me-

dymu- $1vinenam asmeniui.
Visi nariai nepraleiskite 

progos, visi dalyvaukite 
bankete.

Pranas Naunčikas

KNYGOS JAUNIMUI

Stasys Santvaras, ATTI-! 
DARI LANGAI. Rinktinei 
lyrika. Lietuvių Enciklope-' 
dijos leidinys, 167 pusi., 
Bostonas, 1958 m. Kaina 3 
dol.

J ieškojimai

.1
 4

Š4
4I

U
I f

cė
tk

« M

venti.
Nėra čia vietos smulkiai 

vaidybą nagrinėti — kas 
matė, turi savo nuomonę, o 
kas nematė, nieko nepadės, 
o režisūra, pamačiusi klai
das. jei hus reikalo kitų knr- 
tą nelygumus pašalins.

Bet neiškenčiu nepastebė
jęs, kad jei visi būtų gar
siau, rečiau nuo žiūrovų 
nusisukę kalbėję, būtų buvę 
daug geriau ir žiūrovų juo
kas būtų dažniau išsiveržęs..

Sambūrio režisorė Alek
sandra Gustaitienė tikrai 
daug darbo įdėjo, jei per 
taip trumpą laiką sugebėjo 
paruošti tokį spektaklį. A- 
čiū jai! Lauksime rudenį 
jau vėl “rimto” veikalo.

Be jau minėtųjų, vaidino 
Aldona Mongirdienė, Alek
sandra Daukantienė, Pianas 
Averka, Antanas Vileniškis, 
Bronius Mickevičius.

Komedijai p a s i b a,i gus 
visiems aktoriams į sceną 
išėjus, prasidėjo “drama”, 
kaip Antanas Gustaitis pa
reiškė.

Mat, vakarykščiai viena 
svarbiųjų Sambūrio aktorė 
ir šiame veikale vaidinusi 
turtingos amerikietės Doris 
vaidmenį Regina Norvaišai
tė ištekėjo už Aloizo Petru- 
čio. Todėl ir jis buvo iššauk
tas į sceną, Antanas Gustai
tis Sambūrio vardu tarė gra
žų žodį, apgailestaudamas, 
kad iš toli atskridęs vanagas 
pagavo jų geriausią ir gra
žiausią aktorę ir palinkėjo 
laimės. Žinoma, jaunoji bu
vo apdovanota gėlėmis, o 
jaunajam buvo įteikta gra
ži vaza. Jaunasis atsiprašė;

Tokiu šūkiu visoj Ameri
koj nuo balandžio 12Jki 18

brozaitienė, Jurkus, J. Son- d- . buvo bibliotekų sa- 
da ir kt. vaite. Savaitės tikslas viso-

Laiškais pasveikino su- kiais būdais visuomenę la- 
kaktuvininkfe motina ir se- biay sudominti knygomis, 
šuo iš Lietuvos, dėdė iš Ar- ’ . ir lietuviškoji
gentinos ir kt. visuomenė nelabai draugin-

Jaunieji nuoširdžįai vi- savajai knygai. Ir jai rei- 
nadėkoio už sveikini. ketų su pavasariu pabusti irsipms

mus ir dovanas.
Geros nuotaikos puotos da-

knygą labiau pamėgti.

Siūlo panaikinti pienolyviai linksminosi kol laikas f,u,° panaumm pi< 
leido. ^kontrole* komisiją

2-tis

Svečia* ii Eastono, Pa.

Mūsų įstaigoj lankėsi 
Mykolas Sungaila iš East- 
ton, Pa. Jis buvo atvykęs į 
So. Bostoną savo brolio Jo
no Sungailos laidoti ir ta 
proga išbuvo čia apie dvi 
savaites.. Pereitą savaitę 
svečias išvyko namo.

Svečias sakėsi turėjęs 9 
brolius, 6 Amerikoje ir 3 
Lietuvoje. Iš jų dabar bėra 
tik 3 Amerikoje ir vienas 
Lietuvoje. Dar gyvi yra bro
lis Stanislovas So. Bostone, 
Jokūbas Brocktone ir Pra
nas Brooklyne, N. Y. Du 
broliai dingo kažkur Lietu
voje, o vienas dar pasiskel
bė, bet ir tas gyvena ne są 
vo tėviškėj.

Mykolas Sungaila yra vy
riausias šeimoje ir jau eina 
79 metus, bet dar yra drū
tas, sakosi apie 50 metų dir
bęs Eastono “plušinėj” — 
šilko audykloj.

Gubernatorius F u r c o 1 o 
pasiūlė seimeliui atimti iš 
pieno kontrolės komisijos 
teisę nustatyti pieno maž
menų pardavinėjimo kainą, 
jei jis nesutinka iš viso tos 
komisijos panaikinti.
Ačiū už knygas

Drg. M. Virbalas iš Dor
chesterio Keleivio bibliote
kai paaukojo knygų ir žur
nalų. Ačiū jam už tai.
Pasukite laikrodžius

Šį sekmadienį, balandžio 
26 d. pasukite laikrodžius 
1 vai. pirmyn.

TAI BENT SUKČIAI

Sambūrį “apvogęs”.

Atmetė
bilių

Sacco-Vancetti

Šoferių (teamster) unijos 
.[vadovybėse, matyti, yra su

sispietę patys didžiausi suk
čiai. Senato tyrinėtojai ten 
vis iškasa nuostabių sukty
bių. Štai neseniai tie tyrinė
tojai, susipažinę su tos uni
jos Chicagos skyriaus kny
gomis, apkaltino 4 jo va
dus, kad jie vienas kitam iš 
unijos fondų išmokėjo $1, 
136,275.

Vienas tų sukčių yra sky
riaus iždininkas ir unijos 

Massachusetts seimelis at- 'centro vicepirmininkas 
metė įneštą bilių, kuris siūlė O’Brien, kuris gavęs $471, 
pasigailėti 1927 m. nužudy- 286, antrasis Schmitt, sky-
tų Sacco-Vanzetti. riaus vicepirmininkas, gavęs

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kita* Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. hc.
135 We»t l«h Street, NEW YORK 11, N. Y. Tek CH 3-2583

Licensed by U S S R.
MŪSŲ SKYRIAI:

141 Second Ave«ae|39 RaymoMl Ptu* WJ 132 Franklin Avė. I 900 IJterary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK. N. J. lHARTPORD, CONN. (Tevetaml 13, Ohio 

| TeL MArket 2-28771 TeL CH 6-4724 iTel. TOwer 1-1461
308 W. Foarth St. j 11339 Jos. Caama 1632 W- Girard Avė. 

BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa.
_____ _________ . Tek ANdrew 8-5M0 įTri. TOnaaend 9-3980j TeL WAh>ot 5-6878
Mūš? didžiulė”firma turėdama tūkstančiu*“patenkintų" klijentų 100čį faraataoia^iaatinij pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų 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 patvarkymus. At- 
i-iminkite, kad mes osamc specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

TeL GR 5-7430
332 Fillmore Avė. 

BUFFALO 6,.N. Y. 
Td. MOhawk 2674

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
ją dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tnkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na • •««.«.*,«.••.. — $1 ..,0.

GINTARfiLfi, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina .............. $0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 163 psl.,
kaina ........................................ $2.00

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

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

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.,
kaina ............................. $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma-

‘ATIDARI LANGAI**

(Atkelta iš 5-o psl.) 
“Atidari* langai” lyrikos 

rinktinė sudaryta iš penkių 
'autoriaus poezijos knygų. 
Santvaras lyrikai skyrė ne 
daugiausia laiko. Visų pir
ma jis mokėsi ir buvo ope
ros dainininkas. Rašė teat
rui dramas ir pjeses. Jo 

Žvejai” apėjo Pabaltijo 
valstybių scenas. Palankes
nėse sąlygose rinktinė galė
jo būti daug storesnė. Gerai, 
kad nors toks poezijos šiu
pinys eina į skaitytoją su 
grynu lietuvišku žodžiu, 
kiek moderniška eilėdara ir 
kilniom idėjomis kovoti dėl 
meno vertės, dėl laisvės ir 
Lietuvos garbės. Santvaras 
yra dar vienas tų svetimoje 
šalyje mogikanų, kuris iš sa
vo poezijos dar neišmeta nei 
Lietuvos vardo, nei Lietuvos 
vaizdų, nei lietuviško galvo-

Lagūna vičius Pranas ieško Jono 
ABROMAVIČIAUS iš Aukštosios 
Panemunės valsčiaus, Viršužiglio 
kaimo. Jis pats ar kas jį žino pra
šom atsiliepti šiuo adresu:

Mr. Frank Palionis 
57 Mitcbell St.
Pittston, Pa.

Ieškau mano pusbrolį Ramušį 
DIDŽIULI, seniau gyveno Conneci- 
eut valstijoj. Jis pats ar kas jį žino 
prašom atsiliepti adresu:

Mrs. Sophie Egounis 
Kittery Avė. Rowley, Mass. (17)

Paieškau savo broliu ir seserų 
Burdulio kilusių iš Blandžių kaimo. 
Kirsnos vals. ir Mokevičių iš Paliū
nų kaimo Rudaminos vals. ar iu 
vaiku, pabėgusių nuo Stalino. Jie 
patys ar kas apie juos žino prašau 
atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Joseph Burdules 
Box 546
Hermine. Pa. (13)

REIKIA KAMBARIO 
WORCESTERYJE

Inteligentiškas vyras ieško kamba
rio su baldais ir teise naudotis vir
tuve Woreestery,! Mass. Prašom ra
šyti:

Mr. A. Sutkus
P. O. Box 1102, Worcester, Mass.

REIKALINGA MOTERIS
prie lengvaus namų darbo kontrėje 
(kaime) arti prie miesto, gali būti ir 
pensininkė. Mokesnis pagal susitari
mą. Prašau kreiptis:

Mrs. A. Raktis
1001 Black Horse Pike
Pleasantville. N. J. (17)

Žėmš"ir"nenMdi«ms,"736 įi. )lm0- Menu„ Pasmesusiems
kaina ............................. $2.50 internacionalistams tas jau

'neberūpi.

VAISIUS Į L1L1UVĄ
ir i VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus1 ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
Asmeniškai. j
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname VVorcesteri ir apylinkę vaistais

KNYGA, SVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

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

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

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

ŠLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

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

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

Visos 5 knygos drauge tik už $8.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margelis. 3325 So. Halsted St„ Chicago 8, IU.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroul, auklėja 
tsntinf soUdsrumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* <K1 Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dvMstiinčM metą ypatingai naudinga jaunimui. Fo 10 ar 
20 matą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatais.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurioe yra visose žymesnėse lietuvių ko- 

Ir SLA Centre. Rąžykite tokiu

MI7 Weet
DR. M. J. VINIKAS
NNk Street. New York 1. N. Y.

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

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

Medleva Žievės yra vienos iš g»» 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne
si u nčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

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

PARDUODU BALANDŽIUS
Turiu visokių balandžių (karve

lių) parduoti, labai gražių ir didelių, 
kų sveria po 3 svarus. Aš juos au
ginu per 60 metų. Kreiptis:

Peter Andriekus (19)
7719 So. Major
Oaklawn, III.

PARDUODU FARMĄ
Parduodu farmų, labai gražioj vie

toj. 12 akrų žemės su naujais pasta
tais ir visais įrengimais. Kreiptis 
Mrs. J. Nelson, R D 2, Cherry Va- 
lley, N. Y. arba telefonu 5831. C. V.

(17) fXXXXXXXXS©OCXXXXX5OO000OOOf*

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
all hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Ma«l $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitaatas 

527 E. Exposition
. Denver, Colorado 

‘Joc«o0Gos«3eooooc»»x>00OQoe»?

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai f
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigu* siųsti karta su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway

Sr* Bnafon 27. Maaa.

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON

MEDŽIAGOS VYRŲ IR MOTERŲ KOSTIUMAMS:
* Tennis Fancy “B” juoda, mėlyna, ruda ar pilka .......................SI 5.60
* Sunkus Fibro juodas ar rudas .......................................................  $11.50
* Storas flanelis pilkos spalvos ....................................................... $11.50
* Rajono gabardinas mėlynas, smėlio, pilkas ar rudas...............$11.50
* Cheviot jauniems žmonėms, rudas, mėlynas ar pilkas ..........  $15.50
* Pilnas setas priedų prie vyriško kostiumo......................................$9.00
* Pilnas setas priedų moteriškam kostiumui ............................. $8.25
* Vyriškas gatavas kostiumas, paprastas ar dvigubas priekis, pil

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

koms (rajono, medvilnės, poplino, šilko, organdie ar satino ko
munijos suknelėms) ....................... nuo $5.30 iki .......................$8.80
Vasaros apatiniai visas setas: moterų $2.85. vyrų ...................$3.00
Paulino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kaki spalvos ..$4.00
Rajono ar medvilnės skarelės ....................................................... $2.00
Moterų satino ($16.30) ar plastiko lietpaltis ........................... $9.70
Parker Duofold No. 17 amžina plunksna ................................... $7.45
Vyriškas ar moteriškas rankinis laikrodis "Wega”...................$29.50
Laikrodis budintojas “Westclox” ................................................... $6.35

— ir bateliai, odos. paklodės. rankšluos?>ai. skustuvai, žirklės, 
stiklo piautuvai, pučiamos armonikos ir armonikos—

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MfSU SPECIALYBĖ. ORO PAŠTU 
- - F ' DABAR TIK 90 CENTU SVARUI

ASPIRINAS 250 tablečių .....................................L............ $1.55
KARDIAZOLIS (nuo širdies) 100 tablečių................................. $6.10
F 99 MOSTIS (nuo odos ligų! 2 un............................................... $2.25
HYDANTAL (nuo puolamos ligos) 1O0 tablečių ....................... $2.85
LARGACTIL (nuo neurozės) 100 tablečių po 10 mg.............. $2.35
KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE <nuo anemijos) 10 ce ampl. $3.45
MULTIVITAMINAI 500 tablečių ................................................... $3.75
PENICILINAS CRYSTAL. 10 x lOO.ooo vienetų .......................$2.10
PENICILINAS ALIEJUOTAS po 300,000 vien. 10 amnulių ..$2.45 
PREDNISONE (DEOORTIRYL) (nuo reumatizmo) 100 tbl... $6.75
ROBADEN (nuo vid. žaizdų) 60 tablečių ................................... $7.05
SEROMYCIN - CYCLOSERIN (nuo džiovos) 40 tablečių .. $23.60

—vaikų preparatai, dantų taisymo, medicinos ir chirurgijos prietai
sai, klausos gerinimo prietaisai, akiniai, švirkštimo adatos—

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJŲ KATALOGŲ ir PAVYZDŽIŲ

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

MMMMCM0mąmme9cx»n8ec?8oocxxxxxxx»8e»oecxMNNMBi

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
M tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

•‘Keleivio’’ spautavC padarys tamstoms viską 

ir mvhp greičiau ir pigiau, negu kuri nori 
Uta apaurtuvė. Praiome kreiptis Nuo adresu: 

"KELEIVIS"
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16, Balandžio 22, 1959

PRAŠOME j MOŠŲ BANKETĄ

Choro banketas Sportininkų šokiai

Kalbėsim trumpai ir aiškiai. Šį sekmadienį, dvide
šimt šeštą balandžio šeštą vakaro valandą socialdemo
kratų ogranizacija ruošia metinį banketą So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Salėje. “Keleivyje” jis labai mažai te
buvo skelbiamas. Pereitame numery tilpo vos trijų colių 
skeibmėlis, kai tuo tarpu “Glušo” reklamai pavestas 
beveik visas paskutinis puslapis.

"'Keleivis” visada geriau patarnauja savo kaimy
nams, negu pats sau. Redakcija laikosi kuklumo. Sako, 
patiems girtis negražu.

t i esą, kad patiems girtis negražu, nors kiti gražumo J 
nežiūri ir giriasi. Bet socialdemokratai gali pasakyti, 
tiesą ir nesigirdami. Mes galim, ir norim pasakyti savo! 
kaimynams štai ką:

Gerbiamieji, mūsų laikraštis patarnauja Tamstoms 
visokiais pranešimais ir skelbimais, dažniausia nemoka- ' 
mais, todėl mums būtų malonu bent matyti Jus, gerbia- ! 
mieji, mūsų bankete. Mes lankomės pas Jus, prašome: 
atsilankyti ir pas mus. Ir Jūs jausitės geriau, ir mums bus 
malonu matyti Jus savo tarpe. Prašome!

Be tradicinės vakaro programos, gerų valgių, gėri
mų ir muzikos, šiam banketui yra dar paskirti 6 tomai ‘ 
Dr. Vinco Kudirkos raštų. Knygos naujutėlės, visai dar 
neskaitytos, gražiai apdarytos ir vertos gero pinigo. 
Be knygų dar yra skirtas kišeninis aukso laikrodis ir 
auksinė plunksna.

Taigi dar kartą prašome balandžio 26 vakarą į so
cialdemokratų banketą! Visus kviečia ir lauks

LSS 60 kp. Komitetas.

ANNIS VAUTIER

Jis gyvena New Hamp- 
sfcire valstijoje, bet dirba 
Bostone ir gauna mokėti 
Mass. valstijoje imamą ats
kirą pajamų mokestį. Jis 
atsisakė jį mokėti., nes jo 
valstijoje tokio mokesčio 
nėra. bet ten jis gauna mo
kėti kitokius mokesčius. Jį 
pasodino į kalėjimą, bet po 
8 dienų už užstatą išleido. 
Dafcar tą klausimą spręs 
Mass; aukščiausias teismas. 
Prieš dvigubą apmokesti
nimą protestuoja ir kitų 
valstijų gyventojai, pavyz
džiui New Jersey ar Con- 
necticut. kurie dirba New 
Yorke ir gauna mokėti pa
našų kaip Mass. mokestį.

Ka* atsimena 
F. Milašauskį?

Apie 50 metų atgal So. 
Bostone gyveno F. Mila-

KAME PASIMATYSIME Šį SEKMADIENĮ?

Betono lietuvių mišras' B?ston“ SP^lto K'“1?“8 
choras ruošia savo pirmąjį “Dainava rengia smagų so- 
didžiulį banketų, kuris bus ' ,aka,'l “ g^iem,
gegužės 3 d. 6 vai. vak. Ue- , £*"
tuvių Piliečių Klube, So. >«e> 376 Broadtvay So.
gOfiJ>ne * [Bostone. Bus gausus Bufe-

šiam'chorui vadovauja i*88. su gaivinančiais gėri-
kompozitorius J. Gaidelis. Dla‘,s; ,.

i 1 HClZlčl 4 V 31. \ ciK.
Ta pačia proga pamatysi

te taurę, kuiią “Dainavos” 
tinklininkai laimėjo Detro-

Valdybon yra išrinkti: L 
Izbickas — pirmininkas, P.
Šimkus — vicepirm., B. Da
nerytė — sekretorė, A. Ma- .. , , ... . _ , . .
Ulevičius — iždininkas ir balandžio 4-o d. visos Š.
R. Leveckytė — korespon
dentė.

Valdyba kviečia visos 
plačiosios Bostono apyl. lie
tuvius, dalyvauti šiame pir- 
majame choro parengime.

Lietuvių muzika televizijoje

Balandžio 11 d. 9 vai. 
vak. Lawrence Welk televi
zijos programoj Bostone ir 
visoj Amerikoj galima buvo 
girdėti lietuviško valso mu
ziką ir matyti jį šokant. Val
są parašė komp. J. Bertulis 
pagal lietuviškos liaudies 
dainos meliodiją.

Amerikos ir Kanados pir
menybėse.

Visus maloniai kviečia at
silankyti —

Rengėjai

Grįžo iš Floridos

Ilgokai p a a t o s t ogavęs 
Floridoj grižo Frank Rama
nauskas su žmona į Norwo- 
odą, A. Plechavičius su 
žmona i Cambridge.

. Piktas žmogus panašus 
anglį: jei nedegina, tai tepa.

I Buda

^cxxxxxxxxxxxx>:xxxxxxxxxxx*

Peter Maksvytis
CARPENTER A BLILDE1

Atliekam visokius namų tai-' 
symo darbus iš lauko ir viduje:' 
pijazas, langus, duris, grindis,' 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka-J 
binetus ir kitokius vidaus jren 
gimus. Naujiems pastatams turi
me įvairių standartinių projektų, 
oarbos garantuotas. Pasaukite 
dėl įkainavimo.
J25 E. 4th St., So. Bostone* 

Tek AN 8-3630 g
<:5Ctxxxxx?:x x x x x x x xxxxx x xx x ;ž? 
^X^XJ^XXXLXXJįXXXXXXXXXX XXXXX*j;
“Siuvėjas Valytojas
1 Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
£' Kostiumai išprosijami jums 

- belaukiant
X Prieinamos kainos
3 LEON CLEANSER

483 Broadvvay, So. Boston

■--T--

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tek: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699L
ram i y j imi

RADIO PROGRAMA

Advokatas — sukčius

Suimtas adv. Frank G. 
Kelleher, kurio ofisas buvo 
101 Tremont St., už sukčia
vimą automobilių leidimais. 
Jis už nusikaltimus atimtus 
leidimus pavogdavo iš re-

Paroda verta pamatyti
Nuo balandžio 13 d. Ba- 

varian Hofbrau patalpose 
(96 Dartmouth St. Colum
bus St. kampas) atidaryta 
5 dailininkų paroda. Iš lietu
vių joje dalyvauja Viktoras 
Vizgirda. Kiekvienas daili
ninkas išstatė po 5 paveiks
lus. V. Vizgirdos yra Gėlės 
studijoje, Gėlės lange, Ra
mus gyvenimas, Cape Cod 
vaizdas ir Dorchesterio vai
zdas.

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

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTiC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

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

šauskis. kuris versdavosi gistracijos įstaigos ir par- ..^i patkutinjjį atidaijmo 
Hnndavn nž dienų nupirko Juozas Kapo-knygų spausdinimu ir jų 

platinimu. Kiek yra žinoma, 
jis nepriklausė jokiai orga
nizacijai ir visuomeniniam 

Į lietuvių gyvenime nedalyva
vo, bet ji verta būtų atsimin
ti ir nors trurana hioirrafiia

duodavo už $200 jų buvu
siems savininkams.

Turėjome operą

Aš einu į Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 60 
kuopos metinį banketą, kuris bus So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėj šį sekmadienį, balandžio 26 d. parašyti, nes tai buvo tylus 
ir prasidės 6 vai. vak. apšvietos skleidėjas ir ne-

čius. Tai buvo pirmasis pa
rodoj padarytas “biznis”. ' 

Visi dailininkai Įdomūs, 
skirtingi. Yra ko pažiūrėti ir

„ . . _ Įkuo pasidžiaugti. Verta pa-
Isbsų praeitų savaitę Bos--rod a|)lankrti menu besi.

wirc T xtx^vx v^zzvozz j domintiems.

2........■""-i.............. .nwnuamniii»wwtfl
Geriausias namų dažytojos 

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

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

Lietuvių Radio programa 
“ iš stoties WLYN, 1260 ki- 

ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vaJ. 
{ieną. Perduoda mes lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis Į 
8altic Florists gėlių ir do- 
-anų kiautinę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
iamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
Of-.«<» Valandos: ano 2 ir> 4 

ir nuo 7 iki S

546 B«0ADWAY 
’ SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4024

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoj: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir žventsdianiaia:

pagal susitarimą

495 Coiumbia Road

DOitCHESTF.R, MASS.

■3 F. Vadeiša
J ODĄ SIUNTINIAMS

Pardnodn pirmi
ra pi'OgOS ir ^lėlius, gatavus batus tinkamus 

vitpadžius siun-
iniams nupiginta2Atlieka visas batsiuvio darbas

Paroda galima lankyti sąžiningai ir duodu patari-
*■ ° ą mus apie odas. Adresas:

j 173 Eighth St., So. Boston 
ą nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
j rus trečiadienius ir sekmadienius. 
3 Telefonas: AN 8-0055-caaa ataaaataaaaaaaaaa.a.aM,

opera isNew iorKo. Operos Sava.-: dailininką su kitais ^siuntimui’ pa^us, vitpadžius 
mėgėjai turėjo progos net 9 nalv^:nti 1 utiniams nupiginta kaina,
spektaklius matyti |P ^rod% =_..... ..

Vaidinimai buvo Meropo- kasdipn įSoVvnis nirmadip-
Iitan kine’kaiP nius, nuo 5 iki 11:45 vai.

zidją , Rainas Lietuvis-.operos rūmai nugriauti. Ki- vajj 
kas Dainas” ii- daug kitokių Ino patalpos, aišku, nėra o- į j y-pai
leidinių. Iki, 1914 metų jo'peros reikalavimams pritai-' 
buvo išleista 25 Įvairaus tu- kintos.

Po kelerių metų tikimasi 
turėti naują operos patalpą,' 
kurioj bus 3,800 vietų.

Einu tenai, ne. žinau, kad ten bu, dideli, būry. J"?/3 k?.yCT ir .^1?§e,i’’ 
senų draugų, bičiulių ir pažįstamų, mi kuriais be abejo- el -**■ 1S 
nes maloniai ir įdomiai laiką praleisiu.

Žinau, kad LSS 60 kuopos banketu šeimininkės vi- kas Dainas” ir daug kitokių Ino patalpos, aišku, nėra o-; 
sada pasirūpina svečius gardžiai pavaišinti, o bičiuliai laidiniu TU iqia matu 
prie baro troškulį nuraminti.

Tikiu ten nuėjęs gauti ir bent vieną iš dovanų. O iŠ kūnų pa
los dovanos tikrai vertingos: Vinco Kudirkos raštų 6 2vėrvS’,<>S “Baltai 
tomai, aukso kišeninis laikrodis ir amžina plunksna. ‘‘Pasaulių Ratas” “Kova

Todėl patariu ir Tau su savo pažįstamais ten eiti. šviesos su Tamsa”,’ “Jeroni
mo didesnis būrys susirinksime, tuo bus maloniau ir į- mas Svanorolla, Kovotojas 
domiau. Tai iki pasimatymo šį sekmadienį Lietuvių Drau- už Teisybę”, “Kova su Skur

du” ir kitos.
Iš kui- Milašauskis buvo 

kilęs, kada gimęs ir kuriais 
• metais Amerikon atvykęs, o

taipgi kada jis mirė ir kas

’ijos salėj — LSS 60 kuopos bankete!

Senas bostonietis

METINIS BANKETAS
rengia

LSS 60 KUOPA

SEKMADIENI, BALANDŽIO 26 D. 
pradžia 6 vai. vakare

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE 
368 Brcadway, So. Bostone

ji palaidojo, būtų labai gei
stina žinoti. Taigi, kas galė
jų tokių žinių pranešti mari 
“Keleivio” adresu, būsiu la
bai dėkingas.

S. Mishelsonas

Ir čia reikalinga jos 
pagalba

MEDŽIAGOS SIUNTIMUI 
I LIETUVĄ IR KITUR

Didelis pasirinkimas vyrams ir 
moterims vilnonių, šilkinių, nai
lono, krepo ir kitokių medžiagų.

Labai žemos Kainos 
Ateikit ir Pasirinkit 
384 W. BR0ADWAY 
arti lietuvių Klubo 

SO. BOSTONE

Praeitą trečiadienį N. 
Anglijos verslininkai Meno 
muziejaus patalpose suren

(iros geras orkestras, bus gardžių valgių ir gėrimų, didelį pokylį “Tarptauti-
maloni proga susitikti senus pažįstamus Sr linksmai !n.®s prekybos savaitės” už

sienio T*~l—1-_svečiams. Pokylio 
rengėjai kreipėsi į Oną I- 

Bar.kete bus išdalintos dovanos: Vinco Kudirkos Vaškienę 'prašydami poros 
ląstų 6 tomai, kišeninis aukso laikrodis, amžina “Parker” lietuvaičių, tautiniais drabu- 
plunksna.

laiką praleisti.

Rengėjai kviečia visus bankete dalyvauti.

ziais pasipuošusių, kurios 
padėtų pokyly šeimininkau
ti. Tos pareigos buvo paves
tos Danutei Venckutei ir 

, Laimai Katauskaitei.

XXX

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

(VIENAS BLOKAS Nl'O BROA DMA Y. EINANT ‘D’ STREET)
.. Jū.-ų atneštu^ mums siuntinius j ir visus kitus Saviatą valdomus kraštus. Siųsti gali-

x r.auju> rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl
-avėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai apdrausti, pristatymas garantuotas.

> • r:ai išeina į Lietuvą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto, davėją jie pasiekia 4—6 savai-
aikotarpvje. Siuntiniai siunčiami su Inturisto licenzijomis.

' • r . tieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway
< --i. idėjiis daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj 

. ie, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostoną.
’ -ename. kad pas mos yra didelis pasirinkimas IVAIRIĮ* MEDŽIAGĄ' KOSTU MAMS. SUKNELft 
M' KITOKIV. o taip pat odų batams labai že-momis kainomis.
I' \ ATIIIARA: Kasdien nuo S ryto iki 6 vak.. šeštadieniai- nuo 8 ryto iki I valandų po pietų.

'Isls KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikintos įstaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
? e turi net devynius skyrus su daug tūkstančių patenkintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS K AVAI.IAI'SK AS

DARBAS SKERDYKLOJ
Sausage linker 
Smokcr .
Hani boner 

Kreiptis:
PREMIER PACK AGE CO. 

1240 Columbus Avė. Roxburv

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

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

Lawrence jį gausite pas 
M. Stonie, 57 Sunset Avė.

b The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

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

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

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius^ ir sekmad-

«(K9eeoQG80e0O9eo990e0eoGeQee(x«6eo(xxxx x x5c«xxxx xxxx3gc

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadhray, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-8764
Persiunčiame J Asu sndarytus 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.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mū.-ų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

(STAIGA LIETl’VIAKA, KREIPKITĖS LIETVVIšKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsa ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SU STINTAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kandim nuo S iki .*> vai. vak.. Ketvirtadieniain
9 rylo iki 7 tai. vak. ir šeštadieniai* nuo s ry to iki 2 vai. po pietų.

!

Charles J. Kay 
.(KUČINSKAS) 
Lietuvis Plumberis

Tel. AN 8-2712 jrba BĮ 4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANIIŽ4US)

Lietuvis gydytojas ir Chirurgu* 
Vartoju vėliausius koastrukcijo*

X-EAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu* 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.
' J Atlieka visokius “plumbing”—

^aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
• ir taisymo darbus. Kainos priei-J 
J narnos. Pirm negu ką darote, pas-h 
skambinkit, paklauskit mūsą kainų.“ 

Telefonas CO 5-5839 
1Z Mt. Vernon. Dorshester, Mass.j 
loOEsSBSZmKMCSKSZZUZZE

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą

i NAMŲ SAVININKAMS 
| Pentiname namus iš lauko 
I ir vidaus; apkalame šinge-

liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

14 Gartland Street 
Jaaaica Plain, Mass. 

TsL: JA4-4578

APSIDRAUSK NUO l 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jnatšeu uf thu ?ene»—CnaataMn

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8*1761 ir AN 8-2483

I

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rt*M

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROA DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCR

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0948
37 ORIOLE STRECT 

West Rozbury. Mi
Tel. FA 3-5515

1

KETVIRTIS & CO. 
—JEVVELERS—

Laikt odžiui-Deimantai 
Papuošalai

Elektros PrietaisaF 
Rūpestingai taisome laikrodžiuo, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

iinaiatfr-i ju..' j t
FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. 4.

<28 Eunt Brovdi^uy 
South Boston 27. Maso.

Telefonas AN 8-4^48
Henjamin Moore Msi-voo 

Popiems Sienom*
Stiklus Lang>5*s

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plnmheriama 
Visokie Geležies Daiktui

I

I

k


