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Valstybės Sekretorius Herter 
Vyksta į Paryžių Tartis

Tarsi* Su Anglų, Prancūzų ir Vokiečių Užsienių Reikalų 
Ministeriais Dėl Derybų Su Rusais; Pasitarimai Pra

sideda Trečiadienj; Numatoma, Kad Susitari
mas Bus Pasiektas, Skirtumai Pažiūrose 

Jau Esu Sumažėjų.

šį pirmadienį valstybės Laurynu Kelias 
sekretorius Herter, kun pe- a
reitą savaitę senatas vienin
gai patvirtino naujoms pa
reigoms, išvyko į Paryžių 
tartis su Anglijos, Prancūzi
jos ir vakarinės Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriais

Jau Atidarytas

Šv. Lauryno vandens ke
lias iš Atlanto vandenyno j 
didžiuosius ežerus Ameri
kos širdyje jau baigtas kasti

dėl suderinimo Vakarų vals- ir jąu atidarytas praeitą šeš-i flirtotybių pažiūrų j derybas su 
rusais.

Kartu su valstybės sekre
torių išvyko jo patarėjai ir 
įvairūs specialistai. Laukia
ma, kad derybos bus sėk
mingos ir Vakarų politika 
bus suderinta. Taip spėjama 
iš pasitarimų, kurie iki šiol 
buvo vedami Londono tarp 
valstybių diplomatų. Skirtu
mai pažiūrose esą jau suma
žėję.

Derybos su rusais prasi
dės gegužės 11 d. Ženevoje. 
Pradžioje tarsis tik užsienių 
reikalų ministeriai, o pas
kui, jei jų pasitarimas pasi-

FIDEL CASTRO NIUJORKEX

Buvęs Kubos sukilėlių vadas, dabar jok vadžios gal-
▼<t r nrci vasuu
me atvykus į Niujorką. Balandžio 25 ir 26 dienomis 
jis buvo ir Bostone. Is čia jis išvyko į Montrealį.

tadienį. Kelios dešimty* 
laivų jau plaukia iš Montre- 
alio į didžiuosius ežerus.

■Šv. Lauryno kanalo ofi- 
cialinis atidarymas įvyks 
vasarą, dalyvaujant prezi
dentui Eeisenhoweriui ir 
Anglijos karalienei Elzbie
tai.

Šv. Lauryno kanalas buvo 
kasamas 5 metus ir kainavo į 
475 milionus dolerių. Dau-i 
giausiai išlaidų turėjo Ka-1 
nada. Prie kanalo kasimo i 
dirbo 15,000 darbininkų. S
Dabar didieji vandenynųj VarŠUVOS Sutarties Tibetas Dar Nėra 
laivai galės plaukti i Chica

u-. iiujc. VziA ji maiir*

Linčiuoto jai Pagavo 
Kalinamą Negrą

Poplarville, Miss., kelioli
ka žmonių nakčia įsibriovė 
į vietos kalėjimą ir išsivežė 
iš jo vieną negrą, Mac C. 

j Parker 23 metų, kuris buvo 
įkaitinamas išprievartavęs 
i vieną kaltą moterį. Primuš- 
jtas negras buvo išvilktas iš 
•kalėjimo, įmestas į automo- 
|fci!į ir kurtai išgabentas, 
į Vietos policija ir federa
linė polirija dabar ieško 
grobikų ir pagrobtojo ne
gro. Policija mano, kad 
grojbikai įtartąjį negrą kur 
nors nužudė.

Negras Parker, turėjo būti 
teisiamas šį pirmadienį už 
moters išprievartavimą, bet 
ar jis buvo kaltas ar ne, taip 

i ir lieka neišaiškinta. Jį ap
kaltino išprievartautoji mo
teris, atpažino jį iš būrio ki
tų negrų, bet pats Parker 
gynėsi tą prasižengimą pa
daręs.

Nuo 1955 m. Amerikoje 
nebebuvo linčiavimo atsiti
kimų.

Chruščiovas Atmeta 
, Prezidento Siūlymą

Indijos Vadas Nehru Kaitina 
Komunistus Dėl Tibeto

Indijos Vadas Pasipiktinęs Kinų Komunistų Melais ir Už
sipuldinėjimais Prieš Indiją; Sako. Tibeto Sukilime 

Dalyvavo Ne Tiktai “Reakcininkai”; Tikisi,
Kad Santykiai Su Kinija Pagerės, Bet įspė

ja, Kad Tas Priklauso ir Nuo Kinijos.

į™“ s
KentUūky Kasyklas pareiškimą parlamente, 

kuriame kaltina kinų komu-
Rytinėj Kentucky valsti

jos dalyje anglių kasyklo
se kilo streikas. Kasyklų sa
vininkai bandė kasti anglis 
su streiklaužių pagalba, o 
unijos nariai tam bandė 
priešintis.

Kad išvengtų kraujo pra
liejimo Kentucky guberna
torius pasiuntė Į kasyklų sri
tį nacionalinės gvardijos da-

nistus, kad jie “vartoja šal
tojo karo kalbą neatsižvelg
dami nei į teisybę, nei į pa
dorumą”. Indijos vadas ką 
tik grįžo iš pasimatymo sū 
Tibeto pabėgusiu dvasišku 
ir svietišku valdovu Dalai- 
Lama ir iš pasikalbėjimo su 
juo patyrė, kad Dalai-La- 
mos pabėgimas buvo jo pa
ties sprendimu daromas ir

linius, bet pirm negu ka-l jokie “reakcininkai” jo ne
riai atvyko Ashlo Coal kom-i privertė bėgti, kaip tai 
panijos kasykloje kilo gaiš- ^skelbia kinų komunistai. Ir 
ras, kuris darbą nutraukė. į viešas pareiškimas apie įvy- 
Policija mano, kad gaisras kius Tibete buvo padarytas
buvo tyčia pakurtas.

Ginčas Kentucky kasyk-
paties Dalai-Lamos, o ne ko
kių ten Indijos valdininkų,

lose jau eina 7 savaitės. Peri kaip kinai prasimano, 
tą laiką jau buvo eilė susi-j Savo pareiškime Indijos 
k’*i \-mų tarp stereikuojan- vadas sakė, kad Tibeto su-

go, Detroitą, Clevelandą ir
rodytų nors šiek tiek vaisin- kitus didžiųjų ežerų uostus, 
gas, tai tada rinksis “viršū-

KINŲ KOMUNISTŲnių” konferencija, apie ku
rios laiką ir vietą ir darbų 
tvarką susitars užsienių rei
kalų ministeriai. Kinų komunistų “liaudies

Rusai šį pirmadienį irgi kongresas”, savo rūšies par- 
“tariasi” su savo satelitais Įlamentas, išrinko valstybės 
Varšuvoje, kad galėtų kai- 'prezidentu Liu-Šao-či, buvu- 
bėti ne tiktai už save, bet ir M kinų unijų viršininką ir 
už visus bolševikiškus kraš-komunizmo teoretiką. Mao 
tus gegužės 11 d. ir vėliau ;Tse-tung iš prezidento pa- 
viršūnių konferencijoj. Ru-Teigų pasitraukė, bet ir to- 
sams “susitarimas” su sąvokiau lieka partijos vadu, o 
satelitais nesudarys jokių!tai reiškia, kad jis ir toliau 
sunkumų — rusai ką pasiū- — J;I-
lys, tas ir praeis.

Valstybės 'Tariasi9
Šį pirmadienį Varšuvoje 

pradeda posėdžiauti “Var-

Visai Numalšintas
cių
žiu.

mainierių ir streeiklau-

Vakarų valstybėms susi
tarimas yra sunkesnis. Ypač 
Anglija turi skirtingų pažiū
ra į derybų su rusais svarbą 
ir tikėjosi iš tų derybų dide
lių dalykų. Kitos Vakarų 
valstybės deda mažiau vil
čių į derybas ir mažiau yra 
linkusios daryti bet kokias 
nuolaidas rusams.

Alžyro Rinkimai
Jau Pasibaigė

Visame Alžyro krašte į- 
vyko savivaldybių rinkimai, 
kuriuose europiečiai ir ma- 
gometonys balsavo lygiomis 
teisėmis. Didelė dauguma 
savivaldybių po rinkimų tu
rės magometonų vadovybes. 
Rinkimuose dalyvavo ir mo
terys.

Bendrai rinkimuose pir
mon vieton iškilo nuosai
kieji žmonės. Magometonai 
ir europiečiai pradeda bo
dėtis karu ir laukiama, kad 
po rinkimų santykiai tarp 
Alžyro įvairių tikybų ir tau
tybių žmonių pagerės.

Arabų sukilėliai ir euro
piečių kraštutiniųjų dešinių
jų boikotas tik iš dalies su
trukdė rinkimus kai kuriose 
vietose.

NAUJAS PREZIDENTAS 'šuvos sutarties” valstybių 
užsienių reikalų ministeriai. 
Dalyvauja Sovietų Rusija ir 
visi jos satelitai Europoje, 
kurie pasirašė Varšuvos ka
rišką sutartį 1955 metais.

Jokių tikrų pasitarimų 
Varšuvoje nebus, satelitai 
išklausys Maskvos valdovų 
pranešimo ir paskelbs nuta
rimą, kokį Maskva ras rei
kalinga paskelbti prieš Že
nevos keturių didžiųjų mi
nisterių derybas gegužės 11 
d.

Varšuvos suvažiavime da
lyvauja ir komunistinė Ki
nija, kuri nėra Varšuvos su
tarties narys, bet dalyvauja 
suvažiavime, kad parodytų 
savo solidarumą su kitais 
komunistiniais kraštais.

bus aukščiausias kinų dik
tatorius.

Kinų komunistai dabar 
labai daug rėkauja apie Ti
betą ir smerkia visus savo 
kaimynus, kurie tik drįsta 
pasisakyti už Tibeto laisvę.

NEPAVYKO

laivyno sestoji raketa 
Poteris, kuri turely pakilti 
500 mylią. bet, pakilusi 50 
mylią, sprogo.

DEMOKRATAI STOVĖS
UŽ PILIEČIŲ TEISES

Demokratų partijos na
cionalinio komiteto pirmi
ninkas P. M. Butler sako, 
kad partija neatsisakys nuo 
pilietinių teisių ir stovės už 
tai, kad toks įstatymas būtų 
sustiprintas. Bet kartu jis 
pastebėjo, kad partija ne
mes iš sav*o eilių tų žmonių, 
kurie yra priešingi pilietinių 
teisių įstatymui, tik neleis 
jiems diktuoti partijos po
litikos.
DORCHESTERIO GAISRE 

SUDEGĖ 8 NAMAI
Sekmadienį, balandžio 26 

d., Dorchestery sudegė 8

Kinų komunistai pereitą 
savaitę skelbė, kad jie nu
galėjo Tibeto sukilėlius, 
2,000 jų užmušė ar sugavo,

Sovietų Rusijos diktato
rius Chruščiovas atsakė į 
prezidento E i s enhowerio
laišką dėl atominių ginklų Įfafr y^Į Castro 
bandymų uždraudimo. Pre-j _ *r
zidentas siūlė, kad būtų nors Išvyko JOU AūltlO 
dalinai susitarta atominių
ginklų bandymus uždrausti,

bet savaitės gale iš Tibeto i būtent: kad iki 30 mylių 
vėl atėjo žinių,kad net sos-1 aukštumos bombų sprogdi- 
tinėje Liasoje žmonių bruz-.nįmas būtų uždraustas, o ki- 
dėjimas prieš kinus okupan-,ti bandymai (po žeme, po 
tus vis dar vyksta. ! jūromis ir virš žemės atmos-

Kinijoj rengiama daug,feros) būtų palikti aptarti 
protestų mitingų prieš Indi-!vė]esnjam iaifcui, kada ga
ją, o Indijoj žmonės viso- jjma bus susikalbėti dėl kon- 
kiais budais reiškia savo trolės.
simpatijas Tibeto sukilę-: Chruščiovas tą pasiūlymą 
liams. atmeta. Jis reikalauja už-

Indijos vadas Nehru turė-i drausti visokius bandymus
jo pasitarimą su pabėgusiu 
iš Tibeto Dalai-Lama. Indi
jos vadas sako, kad kinų ko
munistai, jei jie nori, gali 
siųsti savo pasiuntinius pas 
Dalai-Lamą ir su juo tartis 
dėl Tibeto autonomijos. In
dija pasisako už Tibeto au 
tonomiją, bet praktiškai ne 
ką tegali ir tenori Tibetui 
padėti.

ANGLŲ LĖKTUVAS SU 
PASLAPTIM DINGO

ir visur, bet dėl tarptautinės 
kontrolės vis dar nenori 
priimti Vakaių valstybių 
siūlymų. Užburtas ratas taip 
ir lieka užburtas.

« ♦
- Senatas Vėl Priėmė 

Darbo Įstatymą

Anglų lėktuvas su 12 vy
ru įgulos skrido iš Anglijos 
į Australiją ir pakelėje, ne
toli Sovietų Turkijos sienos 
kur tai dingo. Lėktuvo ieško 
anglų, turkų, amerikiečių ir 
iraniečių lėktuvai. Yra pa
vojaus, kad lėktuvas buvo 
rusų numuštas, nors rasai 
sakosi nieko apie tą lėktu
vą nežiną.

Lėktuvas dingo maždaug 
toje vietoje, kur pernai ra-

napai, 110 žmonių paliko denį rusai nušovė amerikie- 
be pastogės. Raudonasis čių lėktuvą su’17 vyrų įgu- 
kryžius ir miesto butų tar- la. Anglų lėktuvas gabeno 
r.yba rūpinasi paskubom su- į Australiją svarbias atomi- 
rasti sudegusių namų nuo- nės bombos dalis, kuri rao-
mininkams naujus, 
laikinus butus.

kad ir šiamasl vėliau 
Australijoj.

sprogdinti

Senatas, šeštadienį 90 bal- 
Įsų prieš 1 priėmė taip vadi
namą Kennedy bilių apie u- 
nijų tvarkymąsi. Senate į tą 
įstatymą buvo įrašyta eilė 
pataisymų, apie unijų tvar
kymąsi. Senate į tą įstaty
mą buvo įrašyta eilė patai
symų, kurie siekia užtikrinti 
unijų narių teises santykiuo
se su unijų vadovybe. Pats 
senatorius Kennedy buvo į- 
nešęs svarstyti kiek švelnes
nį įstatymo projektą.

Dabar įstatymą svarstys 
atstovų rūmai ir dar abejo
jama, ar tuose rūmuose įsta
tymas praeis, nes pramoni
ninkai norėtų daug griež
tesnio įstatymo.

Senate prieš įstatymą bal
savo tik republikonų sena
torius Goldwater, bene deši- 
niausiąs iš senatorių, iš Ari-
zonos.

New Yorko ir Bostono 
policija atsiduso lengviau, 
kai Kubos revoliucinis va
das Fidel Castro sekmadie
nį išvyko į Kanadą ir iš ten 
namo. Policija per 11 dienų 
turėjo nemažai darbo sau
goti Castro gyvybę nuo vi
sokių galimų pasikėsintojų.

Bostone saugumo sumeti
mais buvo atšaukta didžiulė 
vakarienė Fidel Castro gar
bei, o jo kelionė lėktuvu iš 
Bostono į Kanadą buvo pa
greitinta. Policija tiek New 
Yorke tiek ir kitur gavo ne
mažai įspėjimų, kad prieš 
Castro gyvybę bus daroma 
pasikėsinimas, todėl jo ap
saugai buvo sukelta ant ko
jų daugybė policininkų.

NEUŽSIMUŠĖ

Šitas 3 metų berniukas Chi
cagoje iškrito iš antro auk
što ir tik šiek tiek susižei
dė galvą ir veidą. Jis juo
kias ligoninėj tėvo glėbyje.

kilime prieš kinus dalyvavo 
ne tiktai reakcininkai ir vi
suomenės viršūnės, bet ir ki
ti to krašto gyventojai, gin
dami savo šalies nepriklau
somybę nuo kinų.

Kaip kinai komunistai 
kalba apie Indiją, ją kaltin
dami, kad ji kišasi į “Kini
jos vidaus reikalus” (Tibe
tą), matyti iš tokio vieno 
kinų komunistų kongreso 
nario pareiškimo. Jis sakė:

“Virš 600,000,000 kinie
čių tauta visai nėra silpna. 
Ji niekada neleis, kad kvai
los kiaulės kištų savo snu
kius į jos gražų daržą”.

Tos “kvailos kiaulės” tai 
Indijos žmonės, kurie pro
testuoja prieš Tibeto auto
nomijos sumindžiojimą į 
purvą. Prieš tokias kalbas ir 
prasimanymus Indijos va
das ir protestavo. Indijos 
vadas priminė kinų komu
nistams, kad “koegzisten
cija” tarp įvairių socialinių 
sistemų kraštų yra būtina ir 
ji buvo sutarta tarp Indijos 
ir Kinijos, bet kinai tą visai 
užmiršo, kada jie nori pasi
teisinti dėl Tibeto skerdy
nių.

Jau daug tūkstančių Ti
beto politinių pabėgėlių 
peržengė sieną į Indiją ir 
randa tame krašte prieglau
dą. Kovos Tibete dar nėra 
baigtos, bet Tibeto kariai 
mažai begali turėti vilties 
apsiginti nuo kinų armijų. 

NASSERIS VĖL KALTINA

Egipto diktatorius Nasse- 
ris ir vėl kaltina Sov. Rusi
ją, kad ji per savo agentus 
komunistus nori viešpatauti 
Viduriniuose Rytuose. Taip 
kalbėjo Nasseris balandžio 
25 d. po to, kai gavo 20 pus
lapių asmeninį laišką iš 
Chruščiovo. Matomai, Chru
ščiovo laiškas neįtikino Na- 
šerio, kad Maskvos drau
gystė yra širdinga ...



Kubos demokratija
AELnavio, S v. SOsiOTm

RIMTAI TARIASI

Amerikoje lankėsi Kubus naujos vyriausybės vadas 
Fidel Castro. Jis čia tarėsi su mūsų vyriausybės nariais ir, 
atrodo, spėjo atlikti n< •• ^pažinti pas lietuviškus pran
ciškonus Brooklyne. vienuolių laikraštis “Darbi
ninkas” žino apie ji tokių dalykų, kuriuos šiaip žmogui 
gana sunku yra sužinoti.

Kubos vadas F. Castro čia viešai sakė, kad jis nėra 
ir niekada nebuvęs komunistas, bet laisvai samdomas 
pranciškonas p. Sužiedėlis sako, kad Castro yra komuni
stas. Profesorius Sužiedėlis nurodo net eilę šaltinių savo j 
tvirtinimui paremti, bet bešališkam žmogui tie šaltiniai: 
kažkaip nieko nepasako. Jei tikėti, ką nuverstas diktato-: 
rius ir jo šalininkai apie ji nuvertusius sako, tai galima į 

daug nesąmonių prikalbėti. Mūsų vienuolių spaudai su- į 
prasti paduosime čia kelias ištraukas iš “D.” apie F. Ca- i 
stro ir jo sudarytąją vyriausybę. “D”, rašo:

“Jeigu (diktatorių Batistą) galima buvo pakaltinti, kad jis 
dėjosi su sukčiais, krovusiais pinigą, tai antrasis (diktatorius Ca
stro) nuo 1948 m. dėjosi su maištininkais, krovusiais krūvas la
vonų. Pirmajam talkino juodieji padugnių gengsteriai. antrajam 
—raudonieji tarptautiniai kriminalistai, šiomis dienomis Fidel 
Castro visai aiškiai parodė, kas slypėjo jo vešlioje barzdoje: įsa
kė mokyklose dėstyti marksizmą .. . Niekas iki šiol dar neapskai- 
tė. kiek buvo nužudyta žmonių (po Castro laimėjimo) be jokio
teismo ir kaltės įrodymo . . . Kuboje sutikti kaip ‘išvaduotojai', z* • • • a 1 • R
barzduoti vyrai . . . dabar barzdas jau skutasi iki raudonumo ... j ®° viai ir Augalai ttuvo
Posūkis į komunizmą per daug aiškus iš pačių sukilėlių vadų. jų: nų Metų; Gintaras — Sukietėję Medžių Gyvsakiai —
vartojamu metodu ir veiklos. Pasidarė aišku ir patiems Kubos 
gyventojams, kurie ‘barzduočius’ sutiko labai entuziastingai. En
tuziastų skaičius tik per 3 mėnesius iš 90 procentų nukrito iki į 
52. Tiek populiarumo jau nebeteko Fidel Castro

Tokiais ir panašiais žodžiais vienuolyno barzduočiai

v
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kius mažus daiktus. Ta jo 
ypatybė buvo labai seniai 
pastebėta ir jis buvo laiko
mas nepaprastu gamtos pa
daru.

Gintaro gabaluose kartais i 
yra užtinkami visokie -sa-; 
nųjų laikų gyviai — musė- Atominiai bandymai 
lės, žiogai, vorai, skruzdė
lės, plaštakės, uodai, sliekai,

Kas savaite
lankymosi Amerikoje ir a- 

... ‘merikiečių menininkų lan-
»s DiasiaKes uooa. siieaa. • ZeVev0Je Ja“ daug mene" Įkymosi Rusijoj. ies, piasiaKes, uooai, siieKai, ema derybos tarp rusų, nrietfcnoa “kultūrinio
visokie vabalai, medžių la-LjLi., ir omprikiodin dėl už-! r° Pfie?an£a Kuuurinio 
nai sDveliai gėlių žiedai^ T * U J bendradarbiavimo” rusaiš^kelėf k medžo eaSiu''aad,m° atom‘Tų ?'nkl4 pasiūlė atgabenti j Ameriką
$j“ "et favo Sud0,?oharmi-

įkia 50 ar 60 milioną metą,
į tai ir gintare užtinkamų vi-įkė ir daugiausiai teršė orą 
šokių gyvių amžius tun būti *avo bandymais. Dabar 
toks pat. Taigi, gintaras pa-,prje derybų stalo nišai 
rodo, kokie gyviai ir auga-.“principe” sutinka tokius 
lai buvo gilioje senovėje da-jkandymus uždrausti, bet 
bartmėj Lietuvoj. Pagaljkajp prieina prie klausimo, 
gyvius ir augalus spėjama ir kaįp tokį susitarimą prižiū

rėti, rusai griežtai atsisakoklimatas. Tyrinėtojai sako, 
kad gintaro amžiaus klima- įnuo tarptautinės inspekci-

žindintų amerikiečius, kaip 
atrodys busimieji mūsų oku
pantai, — bet kantriųjų 
valstybės departamento val
dininkų kantrybė išseko ir 
jie pasakė “ne”. Sovietų ka
riai savo uniformose, dargi 
jei jie ir neblogai dainuoja 
jar šoka, čia nėra pageidau

Naujasis valstybės departamento sikretorias Christian 
Herter (kairėj) ir senato užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas William Fulbright.

Gintaro paslaptys
Gintaras Vadinamas Baltijos Jūros Auksu; Jis Davė 
Žmonėms Pirmų Supratimų Apie Elektrų; Gintaras Paro- 

ėje Prieš SO Milio-

Dar Ne Visas Savo Paslaptis Atidengę.

„ .. , ... , Daugiausiai gintaro už-Baltijos juros pakraščiu©-ltinkama j šiaurę nuo Pilia-
se ypač p.etrytinej juros vos (Pi|Iau) tjes Palvinin-

rodo savo neapykantą Kubos bareduofiams.Tai primena ^n%^UdV”a^g,iS (R^he^^rfoSto 
kadaise Lietuvos krikščionių demokratų lodytų neapj- niame pajūryje randamas\ t> i • • v •
kant, demokratinei Sleževičiaus vyriausybei no? k^
reikalas lietuviškiems vienuoliams taip draskytis dėl Ku- esame matę, ar bent apie jj
bos, sunku pasakyti. Gal todėl, kad jų artimi vienminčiai girdėję. Gintaro žmonėms _ ~ ~_____ __
dar taip neseniai rėmė Batistos ir jo “sukčių ’ valdžią? .nereikėjo ieškoti, pati Jūra'ras kasamas iš žemės, kuri

Jei toli nuo Kubos kai kurie žmonės taip širdingai jį_ išmeta j krantą ir žmo- senįau, matyti, buvo jūros
neapkenčia Kubos naujųjų ivykių, tai galima suprasti, Pems reikėjo pasilenkti apsemta, šiaipjau jis gau-r j ir ta įuros dovana nasumti.
jog ir pačioje Kuboje naujai valdžiai pnesminsų netruKs.; v .- ™enau Ylainėdo- «
Netriiks priešininką netrūks nė tokią “rėmėjų”, kaip ko- je_
munistai, kurie bandys palaikyti naująją valdžią taip, 
kaip virvė laiko pakartą žmogų. Kubos demokratija sto
vi prieš nelengvus bandymus. Sunkiausiai įveikiami bus 
eKonominiai sunkumai, nors netrūks nė visokių kitokių.

Kuba yra turėjusi nemažai rinkimų ir neva demokra
tiškų vyriausybių, bet tikrumoje demokratija ten yra nau- .
jas ir dar neišbandvtas dalvkas. Nauia vyriausybė turi ;®vanI* esnnl ga a y 
w ‘ j j j i taro man neteko užtikti,

i _ . ,. .. . , P šiai iš vandens, ar bent bu-krantę rankioti gintaro.
Ten kiekviena jūros vilnis 
vis išmeta į krantą mažus 
gabaliukus gintaro, kurio
buvau prisirankiojęs keletą

tas buvo šiltas, kaip dabar;in<; vvln kalba »niė'jami • • •Viduržemio iūros nakraš-'^t- 3 • i~i 3 • i,3"! Taip nepamatysime,vmuranuo juios pabas t„k,;, nesal.sk, mspekc.ją, ^trodo sovi‘etu k< u.
fintam oahaln • ang'iniformos. Nuostolis nebus
Gintaro gabalų su senųjų n-amerikiečiai non siųs-,.,,. .. . , ,

laikų gyviais, augalais, sa-Įti i Sovieti ją savo “šnipus” i J3 įįV

pradėti veik iš nieko. Jai reikia ir valstybės aparatas sti
priai valyti nuo senų laikų palikimo, ypač nuo korupcijos, 
ir teismai pertvarkyti, ir įvairios reformos (žemės ir pra
monės) vykdyti ir viską tą i riks daryti mažai raštingame 
krašte, kur dabar jau 700.000 bedarbių laukia skubios 
pagalbos. Darbas milži..?>as ir reikalaujantis daug lai
ko, patyrimo, kapita' “rybės. Ar pasiseks tas pada
ryti? Atsakymo į tą klausimą niekas nežino.

Demokratija yra geriausia tvarka, ypač ji gera dar
bo žmonėms, bet demokratijos įgyvendinimas nėra len
gvas dalykas ir Kubos sąlygose tas bus ypatingai sunku 
padaryti Bet nebandžius ir nekovojant demokratijos nie
kui* nieks nebūtų turėjęs. Linkėtina ir Kubos tautai ryž
tis, bandyti ir visomis išgalėmis ginti savo teises prieš 
visokius priešus: nuo juodųjų klerikalų iki veidmainiškų 
komunistų. Jei Kubos žmonės pasiduos komunistų dema
gogijai, juos po kiek laiko ir vėl pajungs kariška dikta
tūra sąjungoje su vyskupais ir vienuoliais.

bet po didelių audrų kai ka 
da jūra išmeta ir didesnius 
gabalus gintaro.

Iš pirmo žvilgsnio gintaro 
gabaliukai atrodo lyg maži

Apžvalga
KEPTŲ KARVELIŲ 

DAR NĖRA
pralenkti Ameriką. Ir svar
biausia, laiško rašytoja pa
tvirtina, kad žmonės į kol-

omis ir pan. dalykais • ir žada tokiu “šnipu” neįsi- unni^ .? 1
labai daug. Prie Kąra-'leisti Vadinasi, atsisako l^as pastebėti: Mojisiejievo 

‘jaučiaus universiteto mu- i nuo bešališkos inspekcijos, ^oklk^ c.ia aPvazl”eJ°
zėjuje buvo surinkta viršĮo tai reiškia, kad atsisako ir ?.aJj?
70,000 įvairaus dydžio gin-nuo atominių ginklų bandy- j ]^2? 1
taro gabalų su visokiais se-mų uždraudimo! (Maskvą Mojisiejievas Mas-
nų laikų gyviais ir kitokiais; Prezidentas E i s e h ovver Įkvos menininkams viename
daiktais. “L. Enciklopedija” i pereitą savaitę parašė laišką menl^teatraT
sako, kad Karaliaučiaus .Chruščiovui ir ragina jį pa- „ įa,aljki":
gintaro muzejus per pasku-daryti nors daliną susitari- a'a^rik(į Zi
tmj karą sudegęs, bet pana-imą, kad visos tos Ženevos 1 v-K ap AmenKOS mė
sių gintaro gabalų galima derybos nenueitų niekais. no .

Palmnicken, o dabar rusai mat>li ir kituose muzėjuo-.Ar Chruščiovas sutiks?
praminė Jantarnyj, ginta- «• i Rusą komunistai vra pir-7!^, ausl,la?k? pabanmo

Bet mokslininką tyrinėji- mos eilės veidmainiai. Jie So',etM sv»t«n» ministe-
mai visgi visų gintaro pas- šūkauja ir rėkauja apie nu- no’ nes’ J1S užmiršęs sa- lartpiii dar nmčaičUnn Flar 4^1. VO pranOsilTliĮ bulaMSUOtl

Amerikos gyvenimo blogy-
siginklavimą, jie tuoj suran- Į*™*?- P? ' Mojisiejievas 
da visokių priekabiu, kad ^siciaupe ir kiti jo numaty- 
nusiginklavimo nebūtį. Net 11 Praneslmai b»P ”<*ej- 
ir tokį, palyginus, lengvai ivy ° * * ’
“mą? l^iąkŽkUit!,"dija

bandymų rusai paverčia į: Indijos vadas Nehru ir y- 
niekus. Ir susitark su tokiais pač Indijos gyventojai da- 

,bar Tibet0 skerdynių, 
ijau supranta, ką reiškia tu
pėti pašonėj galingą komu- 

Kubos va-Rištinę valstybę, kuriai nei 
das Fidel Castro baigia sa- sutartys, nei geras kaimyni- 
vo lankymąsi Jungtinėse A- ms sugyvenimas, nei pap- 
merikos Valstybėse. Eilėje rasčiausias tarp valstybių 
yfakalbų ir pasikalbėjimų padorumas nėra privalomi 
su žurnalistais, o taip pat ir dalykai.
per televiziją F. Castro aiš-j Išvada? Indija stiprina 
kiai atsiribojo nuo komunis- 'savo kariuomenę prie Rini
tų ir vis pabrėžė, kad jo vy-'j°s sienų. Indijos žmonėm 
riausybė neturi nieko bend- Į demonstruoja už Tibeto 
ra su komunistais ir jų šie-į laisvę. Nehru įspėja kinus 
kimais. j laikytis “sugyvenimo”, kaip

F. Castro tvirtino, kad ,tai buvo susitarta. IndijosiTzt iA _ 1 • _ _ __ 1 « i i

manomis 
yra

yra seklus, jis kasamas tie-ištekėję sakai, sukie-

lapčių dar neišaiškino. Dar siginklavimą, bet kai tik 
visai nėra susekta, Rui* tie 
sakais vaisingi miškai augo,

vo kasamas seniau. 
Palvininkų gintaro kasy

kloje gintaras kasamas nuo 
1875 metų ir iki šiol jo ten 
iškasta kelios dešimtys mi
lionų svarų (iki 1936 metų 
buvo iškasta 36,000,000 
svarų). Iš Kuršių Marių

tėję, virto gintaro. Dabar 
randamas gintaras, pagal 
visus davinius, atrodo su
neštas vandens iš kur tai 
kitur, bet kur augo tos sa
kingosios pušys, kurių sa
kai šiandien yra gintaras, 
tebėra paslaptis.

Taip pat nėra išaiškintas 
klausimas nė tų senųjųStantien ir Becker firma per

30 metų yra iškasusi apie'laikų medžių “sakingumo”. 
5 milionus svarų gintaro. Minėjome, kad gintaro jau 
Kiek gintaro gauta kitose! iškasta ar jūros išmesta mi- 

akmenėliai geltonos, rodos, (pajūrio vietose statistikos čionai svarų, o galybės jo 
pilkai gelsvos ir kitokių nėra, bet jau nuo 1264 metų |Qar yra žemėje ir jūroje, 
atspalvių. Pažiūrėjus kiek vokiečių kryžiokai, kurie ką j Mūsų laikų medžiai tiek 
atydžiau greit pastebėsi, tik buvo užkariavę senųjų Įsakų negamina, kad iš jų 
kad tai nėra akmenukai, prūsų žemes, gintaro mono-j galėtų susidaryti klodai 
Gintaras yra daug minkš-!polį atidavė Sembos vysku- gintaro. Ar senais laikais 

medžiai buvo kitokie ar 
gal jie dėl kokios nors ligos 
gamino tokią gausy bę sa
kų?

tesnis negu akmuo, jei ji 
kiek pakaitini, jis minkštė
ja, o ugnyje dega kaip der

pui. Vadinasi, gintaro vertę 
ginkluoti Kristaus mokslo 
skelbėjai gerai žinojo. Nuo

va ar meddžių sakai. Ginta- neatmenamų laikų gintaras 
ras ir yra medžių sakai, tik iš Baltijos pajūrio buvo ga-
per ilgus amžius sukietėję ir 
sunešti į jūrą. Mokslininkai 
sako, kad gintaro amžius 
siekia 50 ar 60 milionų me-

benamas įvairiais keliais j 
Graikiją ir į Romą. Graikai 
gintarą vadino elektronu, 
dabar labai plačiai vartoja-

tų! Prieš tiek laiko medžiai imu žodžiu, iš kurio, sako, 
“išprakaitavo” sakus, kurie i kilęs ir elektros vardas, 
su laiku sukietėjo ir kokiu!Mat, gintaras, patrintas į 
tai būdu atsidūrė Baltijos; drabužį ar odą, labai greit 
jūros pakraščiuose. elektrinasi ir traukia viso-

gerklę. Tik ryk ir virš- lis kartus aukštesnis, kaip 
kink . . . eiliniam darbininkui. Taip

Kol kas reikia pavyti ir yra visoje Sovietijoje, taipBolševikų “Laisvė” deda chozus buvo varomi prievar- 
laišką iš Lietuvos, kuriame ta, “gailėjosi savo menkų ū- . , , ,» - - » - . . .
giminaitė raštloja švelniai kią”, “nepasitikėjo” paia. kada nore pralenkti Amen-pa ir Lietuvoje. Apie tą ne-
pasityčioja iš bolševikuo- dais. Bet norėjo ar nenore- ;k^’ ^ei re!kla. PavJ^b tal iygy^ę^dai*gi ir iš apkandus 
jančių savo giminaičių čia jo, o į kolchozus buvo suva-'^.ai yra a^ūkjmas ir kada liežuvį rašomų laiškų kar- 
Amerikoje. Laiške aiškina ryti ir šiandien, praėjus de-itl€ Lietuvoje pa- tais sužinome, nors šiaip jau
“pagal liniją”, kad Lietuvo-išimčiai metų, dar yra kol-|yys. nelabąją Ameriką, bolševikai tuo nelabai mėg- 
je viskas gera, gyvenimas chozų, dėl kurių vyriausybė Jeigu ir pavytų, tai al Jle $ta girtis. Jei bolševikai ra- 
žengia pirmyn ir 1.1, ir tarp i turi imtis “rimtų priemo- S7erĮ® A- nebu^ ?? aJ)ie ^a^ininku nzdar-
kitko tame laiške skaitome: nių”, kad jie nemerdėtų, ka<* 1®.Jdesnes garny- bius, tai visada paduoda

kad žPTnės ūkis nakiltn O dau£ didesne dalis bus privilegijuotųjų darbininkų
• Prisimenu, kai kure?i kolų- uojxevji{a:\,;s Diena vad i skiriama Sovietų ginkluo- pirmūnų, stachanoviečių ar
kiti ėjo su nepasitikėjimu, kolchozus žmonės ėjo laisva|t01Ps Pajėgom®’o eilinio vis kokių nors prievaizdų uz-

'galės laukti tų “keptų kar- darbius, niekada eilinių, pa- 
vėlių”, kurių Chruščiovas prastų darbininkų uždar-

k
o kiti e»o su
gailėjosi savo menkų ūkių vien į\-aIia 
dėl to. kad nežinojo, kaip ten1 T, v « -i
naujuose bus . . . Jūs, be abejo.: . Jdomu, ar bolsevikuojan- 
žinote. kad mūsų šalis užsibrėžė į tis lietuvis čia Amerikoje 
per artimiausius metus, pavyti ir supranta tokjo pbpra8t0 
net pralenkti Amerika . . . O ,
žinote yra dar kitokių (žmonių). JaIsko Pa-lty ClOjimą k. JO 
kurie norėtu, kad jiems, niekoję n g va p ėdiško tikėjimo? 
nedirbant, kristų kepti karve- jarn kad keptų karve-

d’-lių DAR nėra, bet kada nore 
bus n* tada, po medžiu atsi-

Vadinasi, kepti karveliai gulęs, galėsi išsižiojęs gulė- 
dar nekronta, reikia dirbti, ti, o kepti karveliai iš Chru- 
Dar reikia vytis ir kada nors ščiovo malonės kris tau į

“dar” neduoda . . . ibius. Kodėl taip? Nagi to-
Laiško rašytoja nesako ir dėl, kad tie eilinių darbinin-

veidmainiais!

Kubos Castro
Revoliurinės

revoliucinė Kuba siekia
Kai kurie mokslininkai pravesti būtinas krašte

spėja, kad tų senųjų laikų 
'medžiai buvo nesveiki ir 
tik tuo galima išaiškinti jų 
nepaprastą sakingumą. Pa
prastai medžio sakai yra 
medžio apsauga nuo viso
kių žaizdų. Jei senovės gi
liose medžiai buvo apsikrė- 
tę kokia nors nepaprasta li
ga, ar gal buvo sužeidžiami 
paukščių ir visokių vabalų, 
tai jie gal ir gamino nepap
rastą gausybę sakų, bet ko
kia ta medžių liga buvo ir 
kas ją iššaukė, tai irgi lieka 
paslaptis.

Vienas romėnų rašytojas, 
Kornelijus Tacitus, apie 
gintarą rašė savo knygoje 
“Geimania” ir sako:

“Aš įsivaizdinu, kad Va
karų salose, kaip ir Rytų pa
slaptingose vietose, kur me
džiai prakaituoja kvepalas 
ir gydomus tepalus, turi bū
ti nepaprasto derlingumo 
jglrios ir gojai. Jų sakai, 
traukiami iš medžių jų arti
mos kaimynės saulės spin
dulių, teka skystame pavi
dale į jūrą ir pagaliau di
dėlių audrų išplaunami į 
kitą jūros pakraštį”.

Tacitus manė, kad ginta-

negali sakyti, kad bolševikų ku uždarbiai yra labai ne
tvarkoj vyrauja didžiausia 'zerni. Uždarbiai nuo 300 
nelygybė, kokios kapitalisti- iki 500 rublių per mėnesį 
nėse šalyse jau nebėra ar yra dažniausiai užtinkami, o
retai kur bėra. Ten atlygini- >š tokių uždarbių galima tik, r ___ o___
mas už darbą foroianui, bri-'pusbadžiu pragyventi ir dri- ras jo laikais upeliais tekėjo 
gadyriui, prievaizdai ir la-*sk*u vaikščioti. ” 1 ’J*
vintam darbininkui yra ke-j

is ginų | jūrą .

re
formas, ypač žemės refor
mą ir krašto pramonės kėli
mą ir po poros metų ar kiek 
ilgiau žada skelbti demo
kratiškus rinkimus ir per
leisti valdžią žmonių rinktai 
vyriausybei.

Tokie pasisakymai ameri
kiečių tarpe randa pritari
mo. Bet yra ir vis dar lieka 
visokių neaiškumų. Būtent, 
kodėl Kuboje tas pats F. 
Castro taip nekalbėjo, kaip 
jis kalba čia lankydamasis? 
Kodėl Kuboje jis pasisakė 
už “neutralumą”, o čia sa
kosi esąs už laikymąsi pasi
rašytų sutarčių? Tokių ir 
panašių neaiškumų yra ne
mažai. Bet jie nebus kliūtis 
Kubai susitarti su Amerika 
dėl ekonominio bendradar
biavimo, jei naujoji Kubos 
vyriausybė “nusistovės” ir 
rimtai imsis savo krašto li
gas gydyti. Tą, rodos, ir 
Kubos vadas supranta. 
Menas uniformoje

Nežiūrint “šaltojo karo” 
kultūrinis bendradarbiavi
mas tarp Amerikos ir So
vietų Rusijos vyksta. Kai 
kurie tarpininkai, kurie 
“prakaituoja” dėl “kultū
ros”, susikraus nemažai ir 
pinigų iš rusų menininkų

neutralumas pradeda blank
ti .. .

Julius Švitra ir Ko.
Kiekvienoj visuomenėj y- 

ra vadinamųjų “lunatic 
fringe”. Turime ir mes tos 
rūšies tipų. Tai Julius Švit
ra ir jo “etinė” kompanija, 
tai Philadelphijos Gustis ir 
jo “naujienos” ir kt.

Julius Švitra ne taip se
niai “gastroliavo” pranciš
konų pastogėje Brooklyne 
leidžiamame “Karyje” ir 
ten keikė socialistus taip, 
kad net popierius raudona
vo iš sarmatos, tik “Kario” 
redaktoriai gėdos nejautė ir 
nesveiko Švitros srutas pa
tiekė savo skaitytojams, 
kaip dvasinį peną.

Dabar Švitra “veikia” sa
varankiškai, siuntinėja savo 
laiškus ar aplinkraščius apie 
“papistus” ir biaurioja Lie
tuvos nepriklausomybės idė
ją, o bolševikai jį su pasi- 
gartlžiavimu cituoja, kaip 
jie cituoja ir Philadelphijos 
Gustį.

Bimba su Mizara, kaip ir 
Prūseika su Joniku, sutinka 
valgyti iš bet kokio bliūdo, 
by tik iš to yra ar gali būti 
šiokios tokios naudos jų my
limai Maskvai

J. D.
t

nesal.sk
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŪO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš BALFo veiklos
Balfo siuntiniai Maistas, rūbai, avalynė 

tremtiniamsSausio - vasario - kovo 
mėnesiais pasiųsta 1255 
asmeniškų siuntiniukų ir iš- 
leistai $10,273.20. Jų daugu- a^aro
ma buvo avalynes ir ̂ rubų !47500 ’je^“ milteIių M
siuntimai Į Lenkiją (738) ir w £ $6 „5 kviĮtinių

L,etUV’>i'tU 1«>,«00 svarų už $9, 
(4/4) uz $7,735.3o. 160.00 ir nusiųsta 455 egz.

Vaistų siuntos vis dauge- knygų. Viso gėrybių nupluk-

Per I ketvirtį nuvežta į 
Vokietiją ir išskirstyta 59,

ja, o Balfe rankų nedaug.. 
Būtina yra, kad užsakyto
jai aiškiai rašytų užsaky
mus: kas siunčia, kam siun
čia, kokius, vaistus reikfia 
siųsti (pridėti receptą, jei 
yra) ir kas mokės. Vaistų

dyta per jūrą už 116,158.00. 
Gėrybes suaukojo Amerikos 
lietuviai <rūbai, knygos), 
NCWC (rūbai); ir JAV val
džia (maistas). Pervežimą 
apmokėjo Vokietijos Fede
ralinė valdžia. Tačiau for-

pavadininmų tūkstančiai, malumus, draudimus, kitus 
dozavimas įvairiausias, su
perkant reikia tai žinoti.

Balfas niekam negali j 
vaistų-prirašyti, nurodyti, o Dėkoja Balffui 
tik stengiasi nupirkti su žy-J
miomis nuolaidomis ir iš-! Per Balfą gavęs siuntini 
siųsti. Kas prašo pasiųst? i Lenkijoje gyvenantis lietu- 
vaistų Balfo lėšomis, tas tu- iy.is, senas žmogus, invalidas 
ri pridėti receptus ir įrodyti, šitaip dėkoja:
kad tie vaistai būtinai siųs-j “Trūksta žodžių padėko- 
tini iš Balfo šaltinių, kurie ti, broliai ir sesutės ameri-

daibus atliki ir būtinas iš- 
. laidas padengė Balfas.

CHRISTIAN HERTER SKELBIA “LIETUVOS DIENĄ”

Dabartinis valstybės sekretorius Christian Herter, būdamas Mas«ichusetts gubernatorių (1953 
-1956 m.) Vasario 16-tąją paskelbdavo “Lietuvos diena”. Paveiksle matome ji pasirašant tokį rai
tą 1956 metais. Stovi iš kairės į dešiną to meto Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus die- 
gacija: Pirm. Juozas Arlauskas, sekr. Ignas Vilė aiškis, vicepirm. Stasys Mirhelsonas ir narys 
adv. John Grigaitis.

Prasaulį talką!
Daugelis jau žinote, kad 

aš turiu įsteigęs Senatvė* 
poilsio namą. Namas veikia 
jau virš 30 metų. Buvo ma
nyta, kad SLA steigs senat-

Kiti yra invalidai — be^ ran
kos, be kojos, paralyžuoti, 
artrito sukraipyti, saldligės 
paveikti ir tt. Atėjo laikai, 
kad seniems ir sveikatoje

vės poilsio namą, kuriame pakrypusioms namie vietos 
SLA nariai ir kiti gaus se- nebėra, šiandien net vaikai

nėra dideli.
Balfo remiamos mokyklos

Balfas nenutraukė Vo
kietijoje likusių šelpimo. 
Tiesa, negali jo sustiprinti, 
trūksta lėšų. Pirmoj eilėj rū
pinamasi Vasario 16 Gim
nazija. Jai per I-jį s. m. ket
virti persiųsta < daugumoj 
kun. B. Suginto surinktų) 
$6,196.65 pinigais, duota iš 
Balfo išteklių rūbų, avaly
nės ir kiek maisto, (čia ga
lima paminėti, kad Centro 
Valdybos nutarimu prieš 
pat Naujuosius Metus gim
nazijai nusiųsta extra $1, 
000.0 būtinoms maisto ii* 
apšildymo sąskaitoms ap
mokėti). Tai toli gražu ne
pakelia visos mokyklos iš
laikymo naštos. Gimnazija 
turi daug sunkumų ir skolos, 
net už pieną, skalbyklą ir 
pan. negali laiku užsimokė
ti. Gimnazijos draugai turė
tų sukrusti ir atraityti labiau 
rankoves. Kur dingo buvę 
Balfo stipendininkai?

mažai pagelbėjom
feziečių gimnazijai Itali

joj ($970.00) ir dar men
kiau Punsko gimnazijai. Pa
staroji verta ypatingo mūsų 
dėmesio ir būtų galima dau
giau padėti, jei būtų lėšų.

Vargo mokyklėlėms te
duota tik $63.00. (1958 m. 
Kalėdoms pabėgėlių vaiku
čiams, Vargo mokykloms, 
seneliams ir ligoniams Vo
kietijoje išdalinta 4,000. — 
DM pinigais.

kiečiai, už tokį brangų man 
turtą.

“Turiu Tamstoms prisipa
žinti, kad jau nebeturėjau 
nei pamainos baltinių, nei 
ko užsivilkti ant savęs. 
Švarkučiai ir baltiniai lyg 
man būtų siūti, kelnių ilgis
taiD uat tinka, taipgi ir pal-& * •• * » 
tas. Tuo siuntiniu turėjau 
pasidalinti su kitais, tokio 
pat likimo tautiečiais. Visi 
kartu iš širdies dėkojame.”

NEW BRITAIN, CONN COCOA, FLA. NEW YORK, N. Y.

natvės sulaukę prieglaudą 
Aš pats buvau komisijose. 
Daug planavome, kalbėjo
me, važinėjome ir niekas iš 
to neišėjo. SLA senatvės po
ilsio namo steigimas jau pa
laidotas. SLA namo ne
steigs.

Todėl aš norėčiau pasitar
ti su geros valios lietuviais, 
ar nebūtų galima susidėti ir 
praplėsti mano poilsio namą 
į lietuvių koloniją? Prie ma
no namo yra didelis plotas 
žemės, kur galima plėstis, 
statyti ir gyventi seniems ir 
nevisai seniems.

Dabar daugiau ir daugiau 
seno amžiaus žmonių eina į 
senatvės ir poilsio namus 
apsigyventi. Kokie gi žmo
nės yra tie seniai ar sene
liai? Poilsio name pirmą 
vietą užima tokie, kurie jau 
sulaukė 80, 90 ir 100 metų.

tėvų nebenori laikyti, pri
žiūrėti. Ką besakyti apie pa
vienių gyvenimą? Jiems 
dar blogiau.

Mano įstaigoje jau nuo 
seniai yra ankšta. Namas 
pasidarė permažas. Mumte 
reikia daugiau patalpos, rei
kia plėstis. Seniau mano na
me lietuvių nebūdavo. Da
bar veik visi yra lietuviai. 
Aš pats esu šalininkas^ kad 
savas pas savą, arba lietuvis 
pas lietuvį. Todėl mūsų ko
lonija ir auga.

Kaip sakiau, mano poil
sio namas reikia plėsti, di
dinti, o aš neturiu pajėgos, 
kapitalo. Todėl aš ir kviečiu 
jus į talką. Kam tas reika
las rūpėtų, rašykit: Dominic 
Pilka, M. D. 40 Mill St, 
Dorchester 22, Mass.

Dominic Pilka, M. D.

NORWICH, CONN.

A. Palubinską pasodino 
už grotų

Neseniai buvo rašyta, kad 
Detroite už apgaudinėjimą 
i policijos rankas pateko Al
binas Palubinskas.

šituo “amatu” jis jau se
niai verčiasi. Jis jau 1957 
m. vasario mėnesį už sukčia
vimą buvo suimtas Norcvich 
ir pasodintas į kalėjimą. 
Teisėjas sutiko jį išleisti 
dirbti vištų , ūky Lebanone, 
bet be teisesnis jo ,
A. Palubitekaa, 
ūky porą menesių, iš jo pa

Buvo LDD kuopos 
susirinkimasV

Balandžio 19 d. buvo Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 36 
kuopos antrasis susirinki
mas naujuose Steponavičių 
namuose. Jam vadovavo 
pirm. J. Hermanas, sekreto
riavo M. Steponavičienė.

Į kuopą įstojo 4 nariai — 
visa Uraičių šeima. Tuo bū
du šiuo metu kuopoj yra 14 
narių. Tai visai nebloga pra
džia.

Susirinkime buvo pers
kaitytas LDD centro sekre
toriaus J. Stilsono laiškas.

pakelti. Tokie žmonės verti 
nepasmtrkti, bet pasigailėti.

Jie verti ir paskutinio pa
tarnavimo tokio, koks ir vi
siems kitiems įnirusiems su
teikiamas. Pakruojietis

KUR TĄ SUŽINOSITE?

PAKARUOKLISIš LSS 19 kp. gyvenimo

LSS 19 kuopos visuotinia
me narių susirinkime išrink
tieji šiems metams valdybos

Gavo valdinį užsakymą
Lendei-s Frary Clark 

bendrovė gavo valdinį už
sakymą beveik biliono dole
rių vertės. Karo metu šita 
bendrovė gamino panašius 
šaldytuvus, kokie dabar už
sakyti. Užsakymas bus pra
dėtas vykdyti rugsėjo mėne
sį.

Minėtoj bendrovėj dirba 
apie 3,000 darbininkų. Pas
kutiniuoju metu bendrovė 
trūko darbo.

Streikuoja
Tuttle & Bailey bendro

vės darbininkai streikuoja 
jau ištisą mėnesi, čia dirba 
virš 300 darbininkų. Jie Į kaitytas ir drg. K. Bielinio 
priklauso. “Sheet Metals,laiškas.
Workers Union”. ‘ Kalbėta ir apie LDD vi

suotinį suvažiavimą Bostone 
gegužės 30 d. Dėl didelio 
atstumo ir lėšų stokos nutar- 

nesiųsti, bet pas- 
suvažiavimą $5 au-. i ' • a

p&vestr -valdybai 
suruošti pobūvį, kurio pel
nas sustiprintų kuopos kasą.

Susirinkimui pasibaigus, 
drg. Steponavičiai pakvietė 
visus prie įvairiais gardumy
nais apkrauto stalo.

J.
■u %

Streikuojančius remia ki
tos unijos: The New Britain 
Labor Ligue iš savo iždo 
davė $250, Fafniers UAV 
skyrius $200 ir tt. Derybos
vedamos, bet kol kas joisnę-- (j 
dfeye vaisių. ■ \

sišalino ir “žebravojo” ki- į;a dar ilsi>u ,lreikuoj.
tur, kol Detroite vėl pakliu
vo į policijos rankas. Dabar 
jis grąžintas į Norcvich ir 
už garbės žodžio sulaužymą 
— pasišalinimą iš teismo 
{teskirtos vietos gyventi 
gaus kelis mėnesius “pasil
sėti” kalėjime.

A. Palubinskas į Ameri
ką atvyko po paskutiniojo 
karo. Geriau būtų buvę, jei 

Meilė akla, o per sieną mato. jis nebūtų čia atvažiavęs.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO 

Amurilrns, Joja aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto fld Pkdfiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių Imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų>daro; 
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; (spūdžiai iž Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
K*$>'gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražialų panftateb.

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

Union Manafactures ben
drovės darbininkai strei
klaužių pagalba dirba, bet 
aišku menkai. Dirbtuvė vi
gą laiką piketuojama. Dery
bos tarp unijos ir bendro
vės nutrūko.

Streikas tęsiasi 18 mėne
sių.
Fafniers gerai dirba

Čia darbas eina visu 
smarkumu. Iš darbo buvo 
atleista virš 700 darbininkų, 
bet jie visi jau pašaukti į 
darbą.

Pranas Naunčikas

CHICAGO, ILL

11<XI 1<X1
» o lr i otų

mis šitaip: Pirmininkas — 
B. Spudienė, vicepirm. — 
A. šulaitis, ižd. — A. Ži
linskas, sekr. — J. Pakalka.

Drauge su kuopos valdy
ba posėdžiaudama Komisija 
K. Bielinio knygos DIENO
JANT aptarimui parengti 
nutarė ateinanti rudenį su
rengti pobūvi, kuriame bus 
recenzuojamas m i n ė t a sis 

Drg. J. Stilsonas nesigailėjo leidinys. Pranešėją galvoja- 
gražių linkėjimų naujaji :ina kviesti kuri nors iš bos- 
kuopai. Taip pat buvo pers- toniškių rašto žmonių.

19 kuopos valdyba yra 
nusistačiusi dar prieš vasa
ros atostogas surengti vie
šas diskusijas šiuo metu ak
tualia tema: DARBO ir NE
DARBO PROBLEMA. Ad
vokatas S. Bredes apsiėmę 
surasti šio klausimo kvaili 
fikuotą pranešėją, o pats 
pasirengti būti koreferenttf. j• i

Artimiausias kuopos su
sirinkimas numatomas apie 
gegužės vidurį. ■

J. F.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

Kaina metams 14.

. Prieš -50 metų Niujorku  ̂
žiojo dienraščio “Times” sek. 
madieninė laida buvo 50 pusla
piu. o dabar yra 400 puslapių.

“KELEIVIS” 
So. 27,

Balandžio 7 d. Vilniuje, 
o po 7 dienų jau Chicagoje

Tokia laiminga buvo E- 
milija Kielienė su sūnų Ar
vydu. Jie atvyko pas vyrą ir 
tėvą Marijų Kielą. Kiela 
1944 m. pasitraukė į Vaka
rus, vėliau atvyko į Ameri
ką, o žmona su sūnumi pasi
liko Lietuvoje ir štai po 15 
metų laimė vėl jiems nusi
šypsojo ir jie vėl galės kar
tu gyvesnti.

TIK 30 MINUČIŲ AMŽIAUS

Garsiojo lenktynių arkliu (niurnėt ūkio tik 30 minu
čių a mžiaus kumeliukas su savo motina. Jis yra pus
brolis pernai Derby lenktynių laimėtojo.

Pakaruoklis tai savižudis, 
virvę ant kaklo užsimovęs ir 
pasismaugiąs. D i d e 1 iuose 
miestuose visokių rūšių savi
žudžių turima kasdien.

Nesu matęs pakaruoklio, 
bet Lietuvoje būdamas už
tenkamai girdėjau apie 
juos: visi apie juos kalbėda

Kas rusų vedamas karti 
pasakė:

“Ne! Jie nėra nelaimin- 
vo su pasibaisėjimu. Paka-^jji Tai yra Lietuvos lais-
ruokliui nebuvo vietos ne 
tik šventintuose kapuose, 
bet ir gimtinio kaimo lau
kuose. Visi jo bijojo lyg ko

vės sėkla, kuii pražydės 
skaisčiais žiedais”.

O kas iš Lietuvos veikėjų 
jau aštuonioliktame amžiu-

kios pabaisos, vengdavo tosfje skelbė: Težūsta karaliai, 
vietos, kur jis pasikorė irltesie pasauiįs laisvas”? 
dar daugiau tos vietos, ku- 0 kas 1905 metais šaukė: 
rioj jis palaidotas. t “Vyrai, nestokime- į caro

Apie tas vietas, kuriose!kariuomenę, s 1 a p s tykitės,
pakaruokliai palaidoti, kai 
bėdavo, kad ten vaidenasi, 
todėl tamsoje bijodavo pro 
tas vietas ne tik eiti, bet ir 
to kelio, kuriuo pasikorėlis 
buvo vežtas.

Mano apylinkėje į žiem
vakarius buvo didelis Kivy- 
liškės miškas, priklausęs 
Lygumų Ropui, kuris leisda
vo ten pakaruoklius laidoti, 
kad žmonės bijotų po mišką 
vaikščioti ir nevogtų liepų 
karnų vyžoms pinti.

Kiek atsimenu, mano gre
timame Vilūnaičių kaime iš 
nusiThinimo pasikorusį vežė 
menku keleliu siena, kuri 
skyrė Lygumų ir Pakruojaus 
valsčius. Ir apie tą sieną 
kalbėdavo, kad ten vakarais 
visokių baidyklių matę.

Tai pasakęs noriu atkrei
pti dėmesį į tą nežmonišką 
pažiūrą ir elgesį su nelai
mingu žmogumi, kuris dėl 
tos ar kitos priežasties pasi
ryžo sau gyvybę nutraukti 
pasikardamas. Tai sveti
mos tikybos primestas daly
kas. Juk nekatalikiškuose 
kraštuose ir savižudžiai lai
dojami lygiai taip, kaip ir 
visi kiti mirusieji. Gaila, 
kad mūsų kai kieno “šven
tąja Lietuva” vadinamame 
krašte buvo įsivyravęs toks 
smerktinas paprotys, kad 
savižudis buvo laikomas 
velniui parsidavusiu.

Juk žudosi ir turčiai ir 
vargšai dėl įvairiausių prie-

bėkite į Ameriką”?
Koks yra Amerikos indė

nu raštas ir kas ji sugalvo
jo?

Kada Saharos ir kitos dy
kumos sužaliuos, gėlėse^pa-S 
skęs ? ’ !

Kaip pažinti baisųjį vė
žį, kuris tiek daug žmonių 
i kapus nuvaro? ,

Ar žmogus buvo iš mo
lio nulipdytas ir į ji dvasia 
“įpūsta”, ar jis kaip kitaip 
atsirado?

Atsakymus į tuos ir dau
gybę kitų klausimų rasite 
Keleivio kalendoriuje. Jo 
kaina 50 centų. Užsakymus 
su pinigais siųskite:

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

“ATSARGINĖ TĖVYNĖ”
Prof. K. Pakštas sumanė 

sukurti “atsarginę Lietuvą” 
Britų Honduroje (Centrinėj 
Amerikoj) ten sutraukus ap
sigyventi vienoj vietoj di
desnį lietuvių buri.

Tuo tikslu pradėta kurti 
nauji Žaliosios Atžalos ar 
Dausos (vardas nenusisto
vėjęs) klubai. Jų tikslas 
sutelkti reikalingą kapitalą 
ir asmenis, norinčius ten 
vykti.

Washingtone Klubas tuo 
tarpu eina centro pareigas. 
Jo sekretoriaus adresas: Dr. 
A. P. Mažeika, 4718 Park
Lane, Washington 23, D. C. 

žasčių, manydami, kad juos I Mums atrodo, kad tai yra 
užgulė tokia sunki gyvenimo'nerimtas ir nereikalingas 

! našta, kurios jie nebegali (sumanymas.



Puslapis Ketvirto

Iš Pavergtos Lietuvos
J. Bukina* dar gyva*

Jurgis Bukėnas, dar caro 
laikais buvęs “Lietuvos Ūki
ninko”, “Lietuvos Žinių” 
korespondentas ir Kupiškio 
padangės jaunimo organiza
torius, nepriklausomos Lie
tuvos laikų vietos žymus vi
suomenininkas, šiandien jau 
turi 88 metus ir gyvena Bu
konių kaime <Bičių kolcho
ze).
Velykos — pavasario

Dabar Lietuvoje švenčia
mos ne Velykos, bet Pava
sario šventė, šiemet ji buvo 
savaite anksčiau. Vilniuje 
Katedros aikštėje vyko mar
gučių ridenimo varžybos, 
pastatytoje estifadoje visą 
laiką pasirodė meno savi
veiklos kolektyvai.

Kaune šventė įvyko klu
buose.
Panaikino Joniškėlio rajoną

Panaikintas Joniškėlio 
rajonas, dalį vietovių pri
jungus prie Panevėžio, o da
lį prie Pasvalio rajono. Da 
bar yra 78 rajonai.

Ką reiškia “planų 
viršijimas”?

mi atitinkami šūkiai. Jų ne
valia vietoj sugalvoti, juos 
visus atsiunčia iš Maskvos.

Ir šių metų gegužės pir
mosios šūkiai atsiųsti iš 
Kremliaus.
Jaunimo šventėje Vienoj 
bu* ir lietuvių 1

Austrijos sostinėj Vieno
je bus komunistų organizuo
jama tarptautinė šventė, ku-į 
rios programoj dalyvaus ir 
Vilniaus universiteto stu
dentų dainų ir šokių liau
dies sambūrio instrumenti- 
nis šešetukas.
Automatinė telefonų stotis

Šiauliuose pradėjusi veik
ti automatinė telefono sto
tis. Ji turinti 2,000 abonen
tų.

JIE IR RYKŠČIŲ NESIGAILfiDAVO

čia matome caro žandaro buri. kuriais Lietuvoje rėmėsi caro ga
lybė. Jie visokiais būdais, persekiojo mūsų tautinį atgimimą, 

nevengė ir rykščių. Gegužės pirmoji yra gera proga prisiminti, 

kaip Vilniuje buvo viešai rykštėmis plakti 1902 m. gegužės pir

mosios demonstracijos suimtieji dalyviai.

Sutrumpins darbo valandas

Darbininkų rojuje” dar-

GEGUŽES PIRMOJI

No. 17, Balandžio 29,1959
tik darbdaviai begalėjo iš
galvoti: visokias provokaci
jas ir galų gale kariuomąnė, 

___________ kuri sutriuškino streiką, o
Kai 1889 metais SoeiaBs- ir vienas nuteistas 15 metų vadwi

tų Internacionalas gegužės kalėti. Gubernatorius dviem ___

Tik kovodami laimi
tų internacionalas gegules kaUiimp
pirmąją paskelbė tarptauti-1 nuteistiems pakaitibausmę Jdėl ' darbo
— darbininkų švente sujos pakeitė kalėjimu iki gyvos £Amerikos darbinin- 

iausiu šūkiu: “8_vaia»dų ^avos, viena^pats. nuazu- *

Po 6 metų kalėjusieji bu- ^uneJ»r. K°V®Į?J“ J 
amnestuoti, amnestijos <*len> s*an e *■ *

ne
vyriausiu
darbo diena”, tai Jungtinė
se Amerikos Valstybėse
jau prieš kelerius metus dėl-vo cuiiiic^uvu, a.navoujvc Uotum-Ja nn_
to paties šūkio jau buvo dokumente buvo pažymėta, į"*“"*"“ £
darbininkų kraujį pralie- kad teismas padarė didelį
tas. Trumpai ap'ie t!t čia prasilenkimų su teisiamųjų "^"£ip
papasakosiu. tvarka, kad nebuvo >ro-

dymų nuteistiems kaltinti jniau sav^valiaut. . 
metus bomba, šis įvykis į! Jaunesnieji darbininkai 
istoriją įėjo Haymarket tliretų P*2?*1 ^nes-
maišto vardu. ^art1 8Unkl? kovą.

Tada jie supras, kad visa 
tas, ką šiandien turi Ameri
kos darbininkas, nėra be 
sunkios kovos iš dangaus 
nukritusi dovana. Tai yra 
senųjų kartų pasiryžimo, 
susijusi su didelėmis auko
mis, vaisius.

Buvusių kovų žinojimas 
stiprins ir mus ir skatins 
mus skinti kelią geresniai 
ateičiai,kad ir mūsų vardas 
ainių būtų geru minimas.

Amerikos Darbo Federa
cijos 4-ji konferencija nuta
rė 1886 metų gegužės pir
mąją dieną paskelbti visuo
tinį streiką reikalaujant 8 
valandų darbo dienos.

Sustreikavo vien Chica
goje apie 58,000 darbinin
kų. Anuomet tai buvo dide
lis skaičius. Nesnaudė ir 
darbdaviai. Jie pasisamdė 
streiklaužių ir pasiryžo srei- 
ką nieku paversti.

Trečiąją streiko dieną, 
Chicagos vokiečių kalba le- > 
džiamo laikraščio “Arbei- 
ter Zeitung” redaktorius 
Spies kalbėjo streikuojan- j 
čių medžio darbininkų mi
tinge netoli McCormicko 
plaunamųjų mašinų fabriko, 
kuris apie 1,5000 streikuo-

Gegužės pirmoji, pašau-1 du blokus pasidalinęs pa
lik darbininkų šventė, So- saulis yra nepaliaunamojo 

bininkai vis dar ilgiau gau-cialistinio 1 n t e r nacionalo šaltojo karo padėtyje, kuri 
na dirbti, negu “prakeikto” nutarta 1889 metais, šiais gresia išvirsti nauju gink- 
kapitalizmo kraštuose, štai metais mini savo 70 metų luotu susirėmimu. Visi ka
li* Šiaulių “Elnio” odos ii- a-įsukaktį. Gegužės pirmąją,'rai buvo mokami darbo 
valynės fabriko darbo laiką kaip savo šventę, švenčia i žmonių kruvinomis auko-
iki 7 valandų sutrumpinti te- jau dešimtys milijonų sočia- mis. Tad ir dabar Socialistų____
žadama tik 1960 metais, o listiškai nusiteikusių žmo- Internacionale organizuotos įjančių darbininkų pakeitė
iki 1964 m. — iki 6 valan-įnių. Virto ilgų metų tradici-į darbininkijos vyriausias už
dų, jei dUrbininkų darbo i ja, kad tą dieną darbininkų! davinys — daryli viską, kad

EUGENE DEBSAS

{DOMŪS mažmožiai

“Tie-
“Su

(E) Inž. A. Tupinis 
so je” skelbia šūkį: 
brokdariais reikia kovoti” 
Ta proga jis pateikia keletą

našumas pakils 45-50’/i
Gamins spalių plokštes

Spalių plokštes, kurios pa

spaudoje, visur šaukiamuo- i neįvyktų naujas karas. Ir 
se susirinkimuose yra daro-įkartu socialistinis darbinin- 
ma padėties apžvalga. Pri- kų sąjūdis, būdamas prieš 
simenama- darbininkų kia-'žmogaus ir tautų pavergi-

keičia medieną, bus prade-sės eitas praeityje kovos ke- mą, darė ir nusistatęs daryti
visų galimų pastangų, kad 
Sovietų pavergtos Europos 
Centro ir Rytų tautos, kartu 

mas. Kartu pasvarstoma, ;ir mūsų Lietuva, vėl atgau- 
kokie uždaviniai tenka at- tų laisvę.
likti organizuotai darbinin- Pasaulį daro neramų ne

būdingų pavyzdžių: Kauno tos gaminti Šiaulių linų fab-i bas, pasiekti laimėjimai bei 
“Metalo” ir “Neries” fabri- rike. Iki šiol spaliai buvo patirti smūgiai ir daromas 
kų centrinio šildymo katilai naudojami kurui arba kaip:esamos padėties įvertini- 
taip grubiai pagaminti, kad izoliacinė medžiaga, dabar TZ *■“ x
dažnai beveik neįmanoma iš jų gaminsią plokštes, kū
juos naudoti — sekcijos rias naudos statybos pertva- ~ . ___ _____ ____
kreivos, jos praleidžia van-roms, įvairiems apdailos kijai jau artimiausioje atei- Įtik tas, kad tarp laisvųjų 
denį. Katilai atsiunčiami , darbams, baldų gamyboje ir tyje. _ ‘ Vakarų ir diktatūrinių Rytų
galutinai nesukomplektuoti. 
Statybose gaunami elektros 
reikmens neišlaiko kukliau
sių reikalavimų. Dalį jungi
klių tenka išmesti neįtvirti
nus, o daugiausia — vos ke
letą kartų uždegus šviesą. 
“Metalo”

tt.

RUSAI BĖGA NAMO

Per 70 nepailstamos ko-.yra neišlyginamų priešingu- 
vos metų daug laimėta, mų. Kapitalistinis pasaulis 
Paskelbdamas gegužės pir- kad ir nesparčių žingsniu 
mąją darbininkų švente, So- kinta, artėdamas prie savo- 
eialistų Internac ionalas jo galo. Daug kas jame pa-Karaliaučiuje leidžiamas . _

komunistų laikraštis “Kali- kvietė pasaulio darbininkus, sikeite ir kinta. Prieš kapi- 
ningrandskaja Pravda” ka^ išsikovotų 8 valandų talistų norą kapitalistinis 

pagamintos durų skundžiasi, kad Karaliau- darbo dieną, šiandien vi- ūkis vis labiau virsta visuo- 
spynos jau seniai pagarsė- čiaus srityje įkurdinti rusai suose kultūringuose kraš- menės ūkiu. Darbininkų at- 
jusios, kaip niekam tinka- be leidimo pasišalina iš sa- tuose ne tik dirbama 8 va-‘stovų žodis parlamentuose 
mos. Vos pasukus raktą jos Vo gyvenviečių ir girižta įš ^anJ°s> bet jau siekiama 7 ir pačių darbininkų žodis 
sugenda, palenkus rankenąį kur atvykę arba persikelia į ar *r ® valandų; darbo sa- pačiam gyvenime vis daž- 
užsikerta. arba tokios “Dra-Htoe o,vaitė dauiz kur siitnimninta nian nnsvpi-ia. kad atskiruužsikerta, arba tokios “pra-j kitas sritis, 
ktiškos”, kad vienu raktu, Partijos ’ laikraštis reika-

Pentagono (A m e r i k os 
krašto apsaugos ministeri
jos) pastatas turi 3,000 lai-
Įkrodžių, 500 fontanų.

Anunkos geležinkeliečių vadas,, __ .___
j, garsaus streiko >^ organi-j Amerikoje
kratų partijos steigėjas, jos kijbuvo 378,000 skyrybų (dl- 
lis kartus statytas kandidatu |VOrsų). 
prezidento vietai. Gimė 1855 m^l *—
mirė 1926 m. j z 1834 metais brangiausia-

™ New Yorko restorane 
Monico” geriausi pie-

Nėra abejonės, kad šitas tūs tekaštavo 12 centų. 
Amerikos darbininkų 1886 ? —:—
m. gegužės 1 d. paskelbtas, Storiausia pušis Lietuvoje 

vai. darbo i auga netoli Dubingių ežero 
prie Meironių kaimo. Jos 
kamieno apimtis 4.6 metrų

streiklaužiais.
Kalbom pasibaigus, bū

rys mitingo dalyvių nuėjo į 
fabriką ir mėgino pavalyti 
iš darbo streiklaužius. Atvy
ko policija, įvyko susirėmi
mas, policija paleido į dar
bininkus šūvius ir ... 6 bu
vo užmušti, daug sužeistų.

Gegužės 4 d. Spies pas
kelbė protesto susirinkimą.
I Havmarket aikšte dabarti-• - — ---- -----------------9 ------------- --  -

nėj Randolph gatvėj susi
rinko apie 3,000 darbinin- .streikas dėl 8 
ky. Buvo atėjęs ir miesto• dienos turėjo įtakos Sočia- 
majoras Harrison, kuris, j bstų Internacionalo nutari- 
pradėjus lyti pasitraukė, įmu^ paskelbti gegužės 1 d. 
kaip ir dauguma kitų mi- i darbininkų švente ir tą die- 
tingo dalyvių, ir pranešė R visuotiniais streikais pn- 
policijos inspektoriui, kad 'versti darbdavius įvesti 8 
vyksta ramus susirinkimas ,va^- darbo dieną. _ .
ir policija nereikalinga, Ta- j ^am nutarimui pritarė ir 
čiau policijos inspektorius 'Amerikos Darbo Federaci- 
su 200 policininkų atvyko į ja, bet to meto jos vadai 

į nebuvo ryžtingi ir todėl

galima atrakinėti viso kvar- lauja griežtų priemonių to- darbo žmogus būtų ąp- būtų visos tautos reikalu, 
tain namu duris. kiam “socialistinės statybos rūpintas senatvėje, nedarbo Tačiau kova tarp darbo ir

sabotažui” sutvarkyti.
talo namų duris.
Turistai į Rumuniją ir 
Bulgariją

(E) Balandžio 7 d

ir pareikalavo visus išsis-, v . ,
kirstyti. Rengėjams protes- Į1890 m-gegužės 1 d. teleido 

, . * x . tuojant ir besiderant supo- skelbti visuotini streiką tik
vaite daug kur sutrumpinta niau nusvena, kad atskirų jicija g^įga sprO£0 bomba* dailydžiu unijai, o kitais 
iki 5 dienų. Daug laimėta, kraštų ūkio vadovavimas keli ’polįcįninkai .buvo užl

metu ir ligoje. Technikos kapitalo, kova už 
Ten apgyvendinti rusai Pažan?a daug žmogui pa- nės ..persitvarkymą ..<k 

.. dargi raginami rašvti savo^en^?no Pati darbą, o dir- kratijos, socialinio teisingu- 
iš giminėms'tėvynėje ir kviesti botieji mokėjo išreikalauti mo ir lygybė* pagrindais 

Lietuvos išvyko turistų gru-Juos perkelti į Karaliau- :>au žymirn pagerintas darbo vyksta ir toliau, ir šitam 
pė (34 asmenys) į Rumuni- čiaus sritį, šiuo metu ten s^^^as’ Patikrinti sau žmo-fronte organizuotąją darbi- 
ją ir Bulgariją. Kelionė trūksta apie 20 000 darbi- n^ką pragyvenimą. Paga- ninkiją laukia sunkiausi ui- 

-./i j:----  I . . ’ ,jiau darbininkų kovomis pa- daviniai.
!siekta, kad dauguma valsty-j Dar vienas'didelis ir nau- 
ibių yra susitvarkiusios d e- jas rūpestis stoja šiandien 
mokratiniu būdu ir kad to- prieš viso pasaulio darbinin- 
kiose valstybėse visi žmo- kus, — tai vykstanti techni
nės naudojasi pilietinėmis ška revoliucija tautų ūkyje, 
teisėmis. Jau nuo kurio laiko naujai

Tačiau tai nėra visuotini statomi didieji fabrikai bei 
laimėjimai. Azijos, Afrikos Įmonės taip rengiami, kad 

VU pažadais maitina 1(13,000 pėdų) 'gilumą"Du- ir nct P“1’* Amerikos konti- juose pačios mašinos ar į-
Bostone vieno J Kapo- Ui spaudimas buvęs nepap- Pi,n* rengimai atlieka darbą, tik
bosio e vien d. p . .• uau b®1 priespaudos, ir tegalime tam tikiu aparatų patvarko-ciaus pastangomis jau sus-1 L*™* sllP,Us-spėjama, kad .... . , , miDėta išleisti Lietuviu Enci- BaIuJos jūros dugne, dide-- k • socialisti- mi. Aparatai pakeičia zmo-

Sedijoš 16 tomų o Lie- :»*"* gi'“™, milžiniški ,l,ro 5 ,en nes P™ ma?-nų’. ,L?aC,U.
juvpeuijua o v hžihukt CIO» pažangos. Kas uz vis palatų p nežiurai bei patai-

liūdniausia, tai kad darbo symui tereikalinga keli ar 
žmogaus padėtis už geleži- keliolika išprusintų tamau-

truks 16 dienų. Kitos turis- !nįnkų. 
tų grupės vyks šiemet į Ven
griją, Lenkiją ir kitas, dau
giausia “liaudies demokra
tijos” šalis. Į nekomunisti
nius kraštus tik reta turistų 
grupė išleidžiama. Liepos 
mėnesį viena tokia grupė

ŽIBALAS BALTIJOS 
JUROJ

tuvoje apie savo enciklope- z’balo klodai, 
diją dar vis kalbama, giria
masi, kad ji bus leidžiama, 
kad, septynmečio planą į- 
vykdžius, knygų lentynoje 
būsią ir 20 tomų enciklope
dijos, 4 tomų lietuvių litera
tūros istorija, 3 tomų ietu-

. i.
GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova-

nes uždangos, nekalbant toJM- Tuo būdu šimtai ir 
jau apie raudonąją Kiniją, tūkstančiai darbininkų va-

mušti ir per 20 sužeista. 
Kiek aukų buvo minioje, 
tiksliai nežinoma.

Policija suėmė 8 darbi
ninkų vadus, iš kurių vė
liau 7 buvo nuteisti pakarti

boję bei patarnavimuose, 
bet sudaro naujas žmonių 
gyvenimui sąlygas. Darbi
ninkų bus reikalas taip su
tvarkyti naują padėtį, kad 
iš mokslo bei technikos pa
žangos būtų naudos visai 
žmonijai.

Be trompai paminėtųjų, 
darbininkų sąjūdį laukia 
daug ir kitokių uždavinių, 
nes darbo žmonių vaidmuo 
ir svoris tautų gyvenime vis 
didėja ir jie daug kur daro
si atsakingais gyvenimo vai- 
rintojais. Galime viltingo
mis akimis žiūrėti į ateitį. 
Ne tik išaugo darbininkų 
galia, bet per 70 kovos metų 
j’ie įgavo didelio patyrimo

inėtais angliakasių. Daily- 
dės streikavo ir 137 mies
tuose išreikalavo 8 vai. dar
bo dieną, kitur laimėjo 9 
vai. darbo dieną.

1891 m. turėjo streikuoti 
angliakasiai, bet jų unija 
tais metais buvo žymiai su
silpnėjus, ir todėl visuotinio 
streiko gegužės 1 d. nepas
kelbė.

Dar paminėsiu 1894 m. 
gegužės 1 d. prasidėjusį 
Pu 11 man vagonų dirbtuvių 
streiką, kuriam vadovavo 
Eugene. Debs. Streike daly
vavo apie 100,000 geležin
keliečių. Prieš streikuojan
čius buvo pavartota visa, ką

(15 pėdų). Jos aukštis 35 
metrai (apie 115 pėdų).

Prie Aišetos ežero suras
tas beveik 1 metro (39 co
lių) storio kadugys.

Iš medžio pagamintos 
raidės knygoms spausti In
dijoje buvo žinomos daug 
amžių prieš Gutenbergą, ku
ris tą spausdinimo būdą iš
rado Vokietijoje penkiolik
tame amžiuje.

*
100 milionų metų senumo 

kronozauro griaučiai yra 
Havardo universiteto mu
ziejuje. Kitados kronozau- 
rai buvo didžiausias žuvim 
mintąs, giminingas bangi
niui gyvis. Jo griaučiai 42 
pėdų ilgio. Jie rasti Austra
lijoje.

Surinko F. Šlapeli*
Jei tavo

neskaito "Kefeivfo”,
fftak

Uk U.
Vaisa

ir pačiuose Sovietuose, “pir- romi iš dirbtuvių į gatvę. ĮtMarkyti savo ir valstybių 
ną savo pažįstamamam ar moję socializmo šalyje”yra Jau ir dėl to ne tik Ameri- reikalus, išsimokino ir įsiti

kino, kad einama teisingu 
keliu, einama į visišką per

draugui, tai atsiminkite, I daugeliu atvejų apverktina, koje,betirEuroposkraštuo-
vos istorijai tt ^Būsia^na kad geriausia dovana bus|Prilygusi valstybės vergo bedarbių skaičius vis di- 
vos istorija ir a. cusią pa- lrnvorn«. padėčiai. Ko ir ten labiau- deja.
gamintas ir radijo aparatas s^os knygos 
degtukų dėžutės dydžio. į Stepono Kairio “Lietuva 

Taip “tiešijo” klausytojus budo”, kaina $5.50 
Vilniaus radijas balandžio j
n d . Kipro Bielinio “Dieno-

jant”, kaina $6.00.
Ir šūkiai iš Maskvos jas galite gauti ir Kelei-

Įvairių švenčių proga vio administracijoje:
spaudoje, radijo programo- 636 Br«adway.
ee, plakatuose ir kt. skelbia- Boston 27. Mas*.

šia pasigendama, tai laisvės 
ir pagarbos žmogui.

Dar niekuomet pasaulis 
nebuvo tiek “parautas”, ne
pastovus, gresiamas netikė-

fa vadinamoji automati
zacija didžioje pramonėje, 
susisiekime, biuruose, “ir
tūkstančiuose kitų vietų 
vyks ir toliau, mažins žmo- 

tų sukrėtimų, kaip šiandien.'gaus darbo pareikalavimą ir 
Antrasis pasaulinis karas, pagrindų keis darbininko 
pribaigęs rasizmą, padėjo padėtį. Automatizacija ke- 
sustiprėti komunizmui. revoliuciją ne tik garny-

galę.
Mums, lietuviams socia

listams, šių metų gegužės 
pirmoji ir vėl primena, kad, 
be visų kitų pareigų, prieš 
mn* tebestovi mūsų didžio
ji* — ir toliau daryti visų 
pastangų, kad Lietuva būtų 
išlaisvinta ii Sovietų paver-

PEIT’HER Į BERLYNĄ

liaoartinis automobilių 
vadas Walter Reuther kalbės 
mosios mitinge Vakarų Berlyne. Tai bes* A- 
menkos darbininkų vieningumo su Berlyno 
gyventojais demonstracija. Paveiksle matome 
Reutherį (dešinėj) ir Richard Prankestehi 
1937 metais, kada jie buvo unijos organiza
toriai ir kruvinai sudaužyti Fordo 
policijos už tai. kad platino 
na n čius stoti į unijų.

k t
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Raide
(ATSIMINIMŲ PLUOŠTELIS)

J. VLKS

(Tęsinys)
“RAIDĖ” OKUPACIJŲ 

METAIS

—Tegul bus pagrbintas, 
Maiki!

—O ką daugiau pasakysi, 
tėve?

—Pasakysiu, vaike, kad 
tau laikas padėti savo kny
gą ant lentynos. Padėk ir 
užmiršk.

—Padėt ir užmiršt nega
liu, tėve, nes ji man visuo
met reikalinga.

—O kam?
' —Joje daug mokslo ži

nių, tėve.
_MaiH as nažinniau tn- 

kį žmogų, ką nešiodavosi 
krajevą tabokierką ir rody
damas ją kitiems vis saky
davo: “Šitoj tabokierkoj y- 
ra didelė šyla1’. Kai jis nur 
mirė ir ta jo tabokierka bu
vo atidaryta, tai joje buvo 
tik šikšnosparnio galva, 
varlės koja ir žiurkės vuo- 
daga. Jokios sylos tenai ne
simatė. Aš, Maiki, rokuoju, 
kad taip yra ir su tavo kny
ga. Tu mislini, kad tenai la
bai didelis mokslas, o jeigu 
kiti į ją pažiūrėtų, tai vietoj 
mokslo gal būtų tik peipe- 
ris ir gal vienas kitas mon
kės pikčeris. Valuk to aš ir 
sakau: padėk ją ant lenty
nos ir užmiršk.

—O ką aš daryčiau ją pa
dėjęs?

—Daryt yra daug kas, 
Maiki. Vot, galėtum prikas
ti sliekų ir eitume abu žu
vauti. Tai būtų džentelmo- 
niškas sportas ir galėtų būt 
pažitko, jeigu sučiuptume 
gerą lydeką.

—Turint laiko, tėve, ne
bloga būtų ir pažuvaut. Bet 
aš laiko neturiu. Aš noriu 
mokytis.

—Bet pasakyk, kokiems 
galams tau reikia mokslo 
tiek daug?

► —Mokslas, tėve, kelia
progresą.

—O kas tas progresas?
—Progresas yra pažanga, 

tėve.
—Tai kur tu nori žengti?
—Aš noriu žengti pirmyn, 

į geresnę ateitį.
—Nepadaryk misteiko, 

Maiki. Ateitis yra tanisi ir 
akla; nežinai, kokia tenai 
gali būti velniava. Jeigu ro
ti pakilti, tai ženk į praeitį, 
ba ir mūsų tautos himnas 
liepia iš praeities stiprybę 
semti.

—Praeitis, tėve, tai vergi
ja, baudžiava, priespauda 
ir skurdas. Taip buvo vidur
amžiais, arba tamsiais am
žiais. Žmonės buvo tamsūs 
ir nežinojo kaip savo būklę

1940 m. birželio 15 d. 
raudonoji armija okupavo 
Lietuvą. Padėtis susidarė 
lygi nosies slogai: nesiskųsi 
ligonis esąs ir nesigirsi svei
kata. 1926 m. sąmokslo pa
sėkoje tautininkai, įsigalė
ję valdžioje ir panaikinę 
buvusią vidaus demokrate 
jos pi adais grįstą tvarką ša
lyje, sudarė tokią padėtį,
'kad ji buvo tik kenčiama. 
Kenčiama kaip ana nosies 
sloga. Nėra kaip ją pagy
dyti, reikia iškentėti. Visi 
kentėjo, bet kentėjo neap- 
leisdami šalies ūkio ir kul
tūros darbų. Prieš pat rau
donųjų Lietuvos okupaciją 
tautininkų valdžia jau kri
ko, varžto vadelės atsileido. 
Dar metai kiti ir apie tauti- 

1 ninkų įvestą tvarką tiek bū
tų prisiminta, kiek apie per- 

! nykštį sniegą.

pagennh. Tuomet labai su-įmonės ir raudonųjų o- 
stiprėjo tikėjimas, Aao kuo kUpa.ciją. pasitiko, kaip ne- 
skaudziau tave ponas lups, pageįdaujam^ nebūtiną no- 
tuo laimingesnis dusi dan- sįes siOgą, neišvengia
moj®; Kitaip pasakius — mą ir atsargiai, rūpestingai 
dirbk, meiskis ir ziurek į besislaugant ją išgyvendin- 
dangų. tiną. Karas jau siautė Lie-

Jes, Maiki, tas teisybė, tuvos pasienyje. Tokiais 
Atsimenu, taip sakydavo ir neramiais metais visokerio- 
Lietuvoje: nesiskųsk, gyvu- pį nesmagumai ir sunkumai 
ly, kad sunku gyventi; za- neišvengiami. Pasiteikė ir 
plotą gausi danguje. tokių, kurie raudonųjų oku-

—Bet dabar, tėve, žmo- paciją pasitiko išskėstomis 
nės galvoja kitaip: jeigu rankomis, tikėdami, kad ji

drovė buvo jos pačių narių, 
tvarkoma ir jų rinktos vai-' 
dybos prižiūrima, jos reika-■ 
lai tvarkomi. Tvarkomi pa
gal gautus jos narių susirin
kimų įgaliojimus. O štai nuo 
šiol visa perduodama Į vieno 
asmens rankas ir tai ne pa
čių darbininkų rinkto! Tai 
kaip jau čia derinasi su šū
kiu — visa valdžia liau
džiai, visų turtų tvarkytoja 
pati liaudis.

Deja, vietos komunistai į 
tokius klausimus nieko ne
atsakinėjo. O kiti jų tik pe
čiais trūkčiojo ir kaip kas

JIS ŠIĄ AKIMIRKĄ GY VAS. BET TUOJ MIRS

0^0

: . •: • ' •.'•••.S;

kairėj matome, kaip Diek Linder 100 myl ą čempiono lenktynėse Trenton, N. J., 
susidūręs 4j kitu automobiliu, pakibo ore, bet vairo iš ranku nepaleido. Po akimir
kos jis atsimušė į tvorą ir užsimušė.

jų nuošalyj kuždomis šnab- jų kooperatinės bendrovės 
ždėjo: — Ir mes patys šito‘ Baidė ’ sudėti į tos bend- 
nelaukėme, nesitikėjome! [rovės kasą pinigai nebuvo

Mėginta aiškintis pas 
iš Maskvos atvykusius “did-

leista išmokėti.

Vlč&I v«x© SUIII\UO, tai vmL’lo nzvvo i Kjirvia

KODĖL Iš “ROJAUS” 
BĖGA?

Iš biblinio rojaus Adomas
Ir visų kitų įmonių ir įstai- su Jie va savo noru nebėgo 

— juos išvarė 
nistų sukurto

o iš komu- 
“dasbininkų

KONSULATO IEŠKOMI

Balsys, Juozas, gimęs Molupio 
km.. Batakių vl.. Tauragės ap., 
išvyko iš Kazbarynu kaimo 
1944 metais.
Bartkevičius, Juozas, Stasio sū
nus, kilęs iš Marijampolės aps., 
gyvenęs Brooklyne, X. Y., 128

žiuosius specialistus”. Tie S1! darbininkams jų padai y- 
trumpai ir drūtai atsakinė-tos sutaupos buvo grąžintos, 
davo: — Tokia pas mus bet iš Valstybės tupomose 
tvarką ir tokia bus čia. Mes kasose turimų asmeninių 
savo tvarkos nekritikuoja- sąskaitų leista išduoti ne- 
me. Vykdome kas įsakoma. daugiau kaip tūkstantį litų 

“Raidės” spaustuvės dar- if tai ne iš karto, 
bininkai, kaip ir kitų Į
nių, turėjo savo sutaupų
sas — smulkaus kredito ko , ,
operetines draugijėles. Be vo sakoma, kad ji įvesta fesijų, visokio amžiaus. VCIMJO

— .j—i-- . i— i-v.................. - Kodėl jie bėga. Vieni bė-.Ivanauskas, Bonifacas, Felik-
ga nuo kalėjimo, ištrėmimo1 sas ir Johana Ivanauskaitė, ki- 
i Sibirą ir kitas Piūseikos įę iš Šiluvos m., Raseinių apskr. 
garbinamas vietas. 0 kiti i į’

rojaus” bėga visi. h- jei is North 4th St.
jo būtų galima laisvai pasi
šalinti, tai per trumpą laiką 
ten paliktų vieni komisarai. 

Imkime vieną Rytų

Budrick, M., gyvenęs 126 (8) 
Lake Avė., Tuckahoe, X’. Y. 
Bunkevičius. Pranciškus, -Jono 
sūnus, gimęs Brookiyne. X'. Y. 

Vo-lčižaitė, Jadvyga, gimusi K ūk

,Gruooiys, Jonas. Kazio su; us, 
gyvenąs Baltimore, Md.

to, visi “Raidės” spaustu- darbininkų labui ir jie ją 
vės darbininkai buvo tos vykdą, 
bendrovės nariai ir kiekvie- spaudos darbuotojų koo- 
nas jų buvo tos bendrovės Piratinė bendrove “Raidė

Kazimiero 
Šiaulių apsi; r.,... , , .sūnūs, gimęs ------- ... .......,

pajų Savininku Kaip kas nustojo veikusi. Spaustūvė bėga dėl to, Kaa tame dar-1 Gruzdžių v^, gyvenęs Vokieti jo- 
asmeniniai tuiėjo. Įs^buvo palikta jos nuosavose įninku rojuje-’ S™s

trumpiau dirbti ir reikalauti Spaudos darbuotojų koo- 
geresnio atlyginimo; reikia peratinės bendrovės “Rai-
organizuotis ■ ir streikuoti 
Vadinasi, žmonės žiūri jau 
ne į dangų, bet stengiasi su
daryti geresnį gyvenimą že
mėje. Štai, tėve, ką reiškia 
progresas.

—Aš sakyčiau, Maiki, 
kad čia ne progresas, ale lo- 
kamstva. Darbininkai nori 
vis daugiau ir daugiau algų, 
ir nežiūrint kiek gauna, vis
tiek nieko neturi, ba viską 
praspendina ant gut taim. 
Ir teisybės nežiūri. Ve, ga
zietos anądien rašė, kad vie
nos unijos eyfas pavogė a- 
pie milioną dolerių iš unijos 
kasos, ir kai valdžia jį areš
tavo, tai unijistai pasamdė 
tris kytriausius lojalius, kad 
išgelbėtų ji nuo džėlos. Nu, 
tei pasakyk, kam unijai rei
kia tiek pinigų, kad lyderiai 
galėtų vogti milionais? Lo- 
kamsta, ir dac oi.

—Vagystės, tėve, reiškia 
žmogaus godumą.

—Aš sakau lo'kamstva, o 
tu sakai godumas; bet ai- tai 
ne tas pats ištvirkimas, Mai
ki? ,

—Tai nėra ištvirkimas, 
tėve.

—O kas?
—Instinktas.
—Koks tas inkstas?
—Ne “inkstas”, bet ins

tinktas. Tai i eiškia prigimtą

dės” darbininkai tas atmai 
nas sutiko tylomis — luktel- 
sim, pažiūrėsim kas bus.

pajų virš tūkstanties litų. namuose.. Taip, “Raidė’ 
Jei jau bendrovė likviduo- jau turėjo pasistačiusi savo 
jama ir panaikinamos smul- modernius, spaustuves rei- 
kaus kredito kasos, tai rei- kalams pritaikintus namus, 
kia atsiimti kas kiekvienam «Juose buvo keturi intertipai, 
priklauso. Ir čia buvo gau- tai yra raidžių renkamos 
tas atsakymas, pagrįstas to- masinos, JAV gamintos, 
kiais samprotavimais: kapi- dvi didelės naujoviškofe 
talistinėje tvarkoje nėra j-spausdinamos mašinos ir

labai sunkus ir kad čia pat ^olūnuT Vincentas’ Stanis* 
greta mato visai kitokį gy-i Kriukaitė - Eidikonienė. Ona, 
venimą. 'jos duktė Elena Eidikonyte, ir

Kas yra buvęs Berlyne, dvi sesrys KriuKaires.
S , j . • . Mickevičius, Alojas. Simo su-

- sako, kad komunistų nus. gyvenęs Sao Paulo, Brazitas
valdoma miesto dalis nuo
vakariečių valdomos skiria- „ . . _
si kaip diena nuo nakties. Place, chicaįo. III.

Ūkio gyvenimo žinovai: Simonaitis, Titas, Marcelio su-

lijoje.
-------- -------- — ....... ............. .

manoma, kad darbininkui pora mažesnių ir dar kiti I ištyrė, kad Vakarų Vokiefi- 8o-
galėtų turėti bet kurias su- 'Spaustuvei būtini .įrengi-ĮJOjeĄ tautinis j-alandinis uz- stasiunaitis, Jonas, Kazio 
taupas. Jie buvo kapitalistų mai, Vokietijoj pirkti. j dai bis yia 2 markės 67 nus.

SU-

darbininkai sužiuro, negi ir x. . n . jos spaustuvė bus nacioiali- P*rat,nls v«lk'mas nel a 
zuojama? Juk
oininkų vedama imuuci i, •. . rp • • • <<T,
Deja, ir ji su kitomis jvai-Ikąpttahstems. Taigi.ir E 
riomis kooperatinėmis ben |des daI'blninka‘ t»™t.

t i t- - i • , .I1U!'» gyvenęs oeronievisu savo turtu ‘ ir darbinin- kur gan uz markę nupirkti.; Žilinskas. ‘ Antanas. gyvent s

ejį si spaustuvės Kaune įrengi- Įpirkti beveik dvigubai dau- maloniai prašomi atsi-
** —. • isiffiio narar-mai buvo naujutėliai, nese-išiau negu Rytų Vokietijoje, iep u
drovemis ir jų centrais buvo ^ip niai Įsigyti. Įsigyti už pačių M Rytų Vokietijoje už Str^03”13

. .h. . i_jOS dirbančiųjų pinigą, jų markę negalima nusipirkti "esi s-na btree.nacionalizuota.
Tokiu okupantų žygiu su

sirūpino ne vien tik “Rai
dės” dalyviai, bet ir kitų ko
operatinių bendrovių nariai,
bosSMtXu ^nepatenkino. Jie sa- be^ daW
dėl kooperatinės bendro- v<> Datvnmu eerai gyvenus u
vės nacionalizuojamos, ko
dėl jų valdybos paleidžia
mos ir priešakyje jų įstaigų 
pastatomi komisarai - vai

ir pati bendrovė buvo su - ~x IT. ,
kurte kapitalistų interesų ciarbą m rūpestį. Jau jokių į- net tiek, kiek Hitlerio lai-j „ 
vedama ‘ siskolinimų nebūta. Visa kais, o tuo tarpu \ akarų .vedama. siskolinimų

Subruzdo viso Kauno kas spaustuvei būtina nusi-
darbininkai. Tokie aiškini- pirkti tarpininku buvo Al 
mai jų nepatenkino. Jie sa
vo patylimu ‘gerai žinojo, 
kad jų sudarytos sutaupos čia dirbąs, 
tei jų pačių asmeninis tur- Spaustuve iki šiol veikia 
tas, sudarytas iš gauto už- ir Jai paliktas “Raidės” var- 
darbio. Jų vedamos taup- das. Pirmais spaustuvės o-

dvtoiai? Tu nielroe menų prie įmonių veikusios kupacijos metais jos darbi-
. y Ja • J^ niekas nennko nenriklau- ninkai nebuvo išvaikyti. Tai
kio darbo^nidiA^S-1^ somai’nuo imoni>i savininkų, ^vo darnus, darbe įgudęs, 
kio darbo nedirbę. Raides” Gj „^.i, nž veik]. gražaus daibo žmonių ko- 

Ir iki šių dienų
netarnavo kapitalistams, tai xalP Cla> JĄ V gauni kurį 
buvo dirbančiu dm bn m tp- spaudos leidinį iš Lietuvos 

spaustuvėje spaus-

spaustuvės komisarėliu bu
vo paskirtas jaunuolis, nešė mu, nė savo darbų apimtimi mktyvas
niai nriimtae i,~ netarnavo kapitalistams, tai kaip čia,
mai priimtas tarnybon ko- dirbančiu darbo a’ te- spaudos ie
respondencijos nešiotoju ir Jį ail°ancių oaioo a. te‘ .ĄaifJ-s„ g

..................... Tas jautrus ir opus klau- dirtą. džiugu toks pasiimti
simas pasiekė net Maskvą 1 .rankas ir pasigėrėti sąži-

spaustuvės atliktų darbų iš- 
vežiotoju.. Seniems “Rai
dės” spaustuvės darbinin
kams ir tos bendrovės daly
viams buvo keista ir resu-

atminti. Matai, praeity bu-ip,-antama gjoj to-j 
vo laikai, kuomet * i'je santvarkoje darbininkas 

Įtik tiek uždirba, kad jam 
vauti, nors pagautos žuvies;vos užtenka pragyvenimui, 
visai nevalgo, mete atgal į o čia sutaupos? Sutaupos ne 
vandenį arba atiduoda ki-jvien tik jų pačių tvaikomo-

Ir ten jis buvo naujas, ne- r^'*ai ir rūpestingai atliktu 
lauktas ir nežinotas. darbu.

—Kaip gi? Kapitalistinė- ^dta kartą Raidė
vokiečių okupacijos metu. 

(Bus daugiau)
zmones

lietui ėjo gana maišto nei 
drabužių, todėl jie buvo la
bai godūs, vogdavo ir ati
minėdavo vieni nuo kitų.
Per ilgus amžius tas virto‘tiems. Bet traukti žuvį iš 
papročiu, taip kaip medžio-į vandens labai malonu, nes 
Klė ir žvejyba. Paprotys ii-tokį malonumą turėjo jo bo- 
gainiui vilto instinktu. Tūli čių prabočiai. Tai yra jau 
žmonės ir šiandien negali to instinktas, kurio nei progre- 
instinkto ateikiatyti: kad irisas negali išdildyt, 
nėra reikalo, bet jei tik yra į —Maiki, tu man papasa- 
gera proga, tai unijos virai- kosi apie tei kitą sykį; da- 
ninkas ir įkiša savo nagus į bar aš noriu nueiti pas Za-.
unijistų kasą. Tas pats ir su cirką, ba mano burna labai įtu būdu buvo sutaupinta, nas užmuša šiltinės ir 
žvejyba: žmonės eina žu-išdžiūvo. įbet kitų spaudos darbuoto- kurių kitų ligų bacilas.

VYNAS SVEIKA GERTI

New York 24, N. Y.

Vokietijoje jcs I^ik^oji! v^&r^
galia kai kuiiems dalykams diena nebeatšaukiama. Rv.dien.i
net kelis kartus didesnė. 

Todėl
iš to 
gali.

i— neužtikrinta. Tik šiandien v-
il ko čia stebėtis, kad!™ tavo’ l)etJei nesunaudosi, ,, , - , ja prarasi, ir tai amžinai. \ :enarojaus bėga kas tik šiandien yra verta dvieju rytoj.

F. Quarles

k '

PRISIMINĖ

L;-;-.. *

MARK TWAIN
i.". ..

;o r.e vyno gamin-se sutaupų kasose, bet net 
valstybės taupomose kasose tojai, bet Prancūzijos vald- 
sava darbininko einama : '<)s sudarytas komitetas al- 
sąskaita? Negirdėti dalykai ki holizmui studijuoti. Jo 
ir kur — Lietuvoje! tvirtinimas paremtas Bor-

Po ilgų kalbų, ginču, iro- deau\ vniveisiteto medici- 
dinėjimų “Raidės” spaustu-p ir farmacijos fakultetų 
vės dirbantiems buvo leista tyrimais.

P

j

išmokėti kas jų vienu ar ki- Tie t. rimai rodo, kad vy-
kai

Aktorė Julia Meade Įteikia garsaus Amerikos humo- 
Mark Twain statulą ir adresą rašytojui Hal Hol- 

brook už jo vieninteli tos rūšies vieno asmens scenos 
veikalą “Mark Tvvain ši vakarą”. Dovanos ir raštas
Įteiktas Mark Twain gimtinės Hanniha!. Mo.. gyven
toju vardu.
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KIPRAS BIELINIS

Dienoj ant
piemens dienos

(Tęsinys*
Prasidėjus karščiams ir gyvuliams ėmus “bizoti”, 

piemenys pranešdavo apie tai šeimininkėms, o jos nutar
davo, kada pačių karščių metu, vidurdienyje gyvulius 
galima parginti i tvartus. Numatytą dieną, kai gyvuliai 
pirmą kartą per pietus grįždavo namo, piemuo, pasikvie
tęs kitus savo luomo dangus, papuošdavo vainikais kar
ves, visus kitus gyvulius ir pati “majorą” (taip mes va
dindavome kaimenės bulių) padabindavo. Ypatingai mė
giamus gyvulius, k. t. veršius ir pieningiausias karves, 
piemenys gražiausiai papuošdavo.

šeimininkės ir visas suaugusių būrys laukdavo vai
nikuotos procesijos ateinant, šeimininkių uždavinys bū
davo piemenis ir gyvulius iš pasalų aplieti vandeniu. Ko
kio čia burto būta — r.eprsimenu, bet ši ceremonija turė
jo savo reikšmę. Nors apliejimas vandeniu liesdavo tik 
šeimininkę ir piemenų tačiau šis laistymasis nevisuomet 
greit pasibaigdavo. Kas nors iš suaugusiųjų apliedavo 
tokį pat, o tas tuoj pat atsilygindavo. Jaunesnieji pradė
davo laistyti vienas kitą, ir taip pilstymas pereidavo j 
azartą. Visi indai eidavo i darbą, pusę šulinių išsemdavo, 
ir visi būdavo šlapi, kaip žiurkės. Reikėdavo gerokai 
laiko, kol žmonėse dingdavo noras “bizoti” ir dūkti.

Karščių metu mūsų tėviškėje gyvuliai tris keturias 
valandas išbūdavo tvartuose, ir piemenys tuo metu bū
davo laisvi. Melžiamos karvės būdavo papildomai še
riamos, o kiti gyvuliai nieko negaudavo. Laisvuoju laiku 
mes retai temiegodavome, bet dažniausia dumdavome 
kur i mišką pauogauti arba slaptai, mūsų šuns Hektoro 
lydimi, bėgdavome i Apasčią pasimaudyti. Per pačius 
pietus, kai gamtoje įsivyraudavo tyla, miške nejudėdavo 
nė medžio lapas, drebančia širdimi rinkdavome uogas, 
nes tuo metu, anot vyresniųjų kalbų, žemėje slankyda
vusios raganos ir piktosios dvasios. Kai tokiomis dieno
mis sušlamėdavo drebulių lapai arba nuo susidariuąįų 
oro verpetų suūždavo miškas, lėkdavome į namus, nes 
tai būdavo ženklas, kad kaukai jau čia pat. Jei verpetas 
slinkdavo keliu, sukdamas stulpu dulkes ir sudžiūvusius 
lapus, mano draugas piemenukas sakydavo, kad tai ait
varai slenka. Jis tvirtindavo, jei peiliu mestume j tokį 
stulpą ir pataikintume i aitvarą — peilio ašmens būtų 
kruvini. Tokiems bandymams mums trūkdavo drąsos, 
bet kasdien, nugalėję prietaringą baimę, eidavome į miš
ką pauogauti, paieškoti paukščių lizdų, pasikarstyti po 
medžius. '

Didelių kaimų piemenys ir karštos vasaros dieno
mis išbūdavo ganyklose visą dieną, todėl nesirūpindavo 
gyvulių pargininmu vidudienio. Vienkiemių piemenims 
tas būdavo svarbu, nes tai reikšdavo 3-4 vai. laisvalaikį. 
Kai ateidavo karščiai ir miškuose pradėdavo žemuogės 
sirpti, o gyvuliai nerodydavo jokio noro dūkti — mudu 
pu piemeniu pradėdavome per dantis pamėgdžioti bimba
lų bimbimą. Kai tik užtaukdavome per dantį zzz, zzzį 
zzzz, jautresnieji gyvuliai tučtuojau sustodavo ėdę, pas
tatydavo ausis ir atidžiai klausytis ir kai kurie iš jų jau 
ir nerimauti padėdavo, tuomet mudu galėdavome ir turė
davome visišką pagrindą pranešti namams, kad gyvuliai 
jau pradeda nerimauti, ir siūlydavome, kad jau būtų pats 
laikas gyvulius namo pietums paginti. Dažniausiai mūsų 
klastingą tvirtinimą priimdavo dėmesin ir čia pat nusta
tydavo, kurią dieną jau bus galima pietų parginti. Bet 
jei ilgesnį laiką tokio sutikimo negaudavome, tuomet 
mudu taip sėkmingai pazirsdavome, kad gyvuliai patys 
i namus parlėkdavo. Tokiais atvejais mes jau net nesu
laikydavome, o savo botagus dar paslėpdavome. Pasta
ruoju atveju, žinoma, karvės ir veršiai vainikų negauda 
vo, bet dėl to jie, turbūt, nesisielodavo.

Vasaros pradžia iki birželio pabaigos piemenims 
būdavo sunkiausios darbo dienos. Laukus vasarojais ap- 
sėjus ir tuo pačiu ganykloms sumažėjus, didžiuosius gy
vulius ir avis tekdavo išganyti nežolingose, karštos saulės 
iškepintose nedidelėse nuolatinėse ganyklose arba nusu
sintuose pūdymuose. Kaimynystėje tų nuskurusių gania
vų žaliuodavo pievos, kvepėdavo dobilų ir vasarojų lau
kai. Tad nepakankamai mintantiems ir išbadėjusiems gy
vuliams kildavo didelis noras pulti į maistinguosius lau
kus. Piemenys privalėdavo budėti ir atidžiai stebėti ge
namuosius gyvulius. Jei kartais piemuo užsisvajodavo ar 
bendrai būdavo nevisai atidus, žiūrėk, kokia nors ramiai 
besigananti, bet klastinga ir gudri juodmargė jau vasa- 
rojuose ar pievose visa burna skubiai skuta sultingą ir 
skanų pašarą. Tokių klastingų gudruolių kiekvienoje kai
menėje būdavo. Mano piemenavimo metu, pargenant iš 
ganyklų bandą pietums, išgudį ėjusi senė avis būdavo a- 
kies mirksniu peršokdavo per šulinį, kad tiesiu keliu pa
tektų į sodrų daržovių daržą. Kol mes ją iš daržo iškrap- 
štydavome, ji jau būdavo gražiai užkandusi. Kartą ši su-

PRINCAS NEPAMIRŠTA SAVO ARKLIO

Japonijos sosto įpėdinis ir “medaus mėnesį” gyven
damas (jis susituokė balandžio 16 d.) nepamiršo savo 
mėgiamo arklio. Jį čia matome su savo jauna žmona 
šeriant tą arklį morkomis “prieglaudoj”, į kurią ark
lys prieš metus atiduotas dėl seno amžiaus.

ŠEIMININKĖMS

KOVOTOJŲ GIESMĖ

Kas vargo retežį nedrįsta numesti,
Tas laisvas niekuomet nebus;
Kas duodas, lyg jautis, paplauti nuvesti, — 
Aršiausias neprietelis mūs .

Mes trokštame laisvės, už laisvę kovojam, 
Už laisvę žmonijos visos . ..
Negailimės nieko ir viską aukojanr
Laimėt ar negrįžt iš kovos!..%

Ramumo neranda nuožmieji skriaudikai,
Jie bijo, jie dreba prieš mus.
Į laimę gi, broliai! Šalin apgavikai,
Vedą į klaidingus kelius!

Vaidilos Ainis
• •••••

Pagirios vargina ne tik 
vyras,, mėgstančius gerti, Kepenėlių 
bet ir jų žmonas bei kitus . ... ...
jų šeimos narius. Mokslinin- _*m^1 P° J/S131 veršio kepe- 
kai juos visus žada ateity! pelių, veršienos mėsos ir ga
ri uo tos nelaimės išlaisvinti. supiaustytų laši-

Neseniai Bostone posė- oiukų, 4-5 svogūnus, Z mor- 
džiavo daugiau ne 8,000 kas, 1 saliero šakelę, 2 po- 
cfcemikų. Jie savo praneši- rus; 1 petražolę, 2 lauro la
muose lietė paskutiniuosius P^lįus, truputį kvepiančių 
chemijos mokslo laimėji- pipirų ir draskos. Viską su- 
mus dėti į puodą ir pašutinti ma-

Vienas mokslininkas dr. ^ame kiekyje vandens. Kai 
Robert Carrol tvirtino, kad kepenėlės ir daržovės su
birs galima pagaminti tokius imnkstės, atšaldyti, nusunk- 
s v a i g inamucsius gėrimus, U'» pridėjus 4-5 riekutes 
kuriuos geriant kitą dieną piene išmirkyto pyrago, 2-3 
nereikės sirgti. Tas moksli- kartus viską permalti maši
ninkas sakė, kad svaigiuo- pėie. Permaltą masę sudėti 
siuose gėrimuose esajna la- i didesnį dubenį, pridėti 
bai labai mažų kiekių tam smulkiai supiaustytą ir ne
tikrų dalelių, kurios ir su- batuose pakepintą svogūną, 
kelia visą tą nemalonų “tra- makų karčiųjų pipirų, ter
belį”, dėl kurio reikia sirgti. Kuoto muskato branduolio, 
Pasak jį, tų pagirių kai- druskos, 2-3 kiaušinius. Vis- 
tininkių mažiausia esą vod- ką gerai išsukti, kol pasida- 
koj, džine ir Scotch. Jos, sa- r^s vientisa puri mase. 
ko, sukelia tam tikiu sma- Keturkampę a u k š t esnę 
genų dalių uždegimą ir dėl formelę ištepti riebalais, iš- 
to išsivysto chronins alko- barstyti džiuvėsėliais ir, su- 
holizmas, baisi liga, kuriai dėjus paruoštą masę, užkep- 
tikrų vaistų iki šiol dar nie- ti orkaitėje (oven). Kai at
kas nesurado. vės, išversti iš formelės ir,

Tas mokslininkas mano, j visai atšaldžius, supiaustyti. 
kad gerai ištyrus tas pagi
ltas sukeliančias svaigiųjų 
gėrimų sudedamąsias dalis, 
bus galima pagaminti to
kius dirbtinius gėrimus, ku
riuose tų blogųjų dalių ne
bus, nors nieku kitu tie gė
rimai nesiskirs nuo dabar 
visų geriamųjų.

Kol kas tas tik žadama.
Ar pavyks tą padaryti ir ka
da, tą ateitis parodys.

Kepta ailkė marinate
2 silkės, 2 galvutės svogū

nų, pusė morkos, 2 šaukštai 
saulėgrąžų aliejaus, 1 šauk
štas miltų, 1-2 laurų lape Hai, 
pora kvepiančių pipirų, 
gvazdikų, acto, cukraus.

Silkę gerai išmirkyti, nu
lupti, atskirti nuo kaulų ir 
kiekvieną pusę perplauti 
dar išilgai pusiau. Išrinkus 
ašakas, gabalus pavolioti 
miltuose ir pakepinti alieju
je. Silkę sudėti į pailgą pus
dubenį ir kelias valandas 
prieš valgymą užpilti mari
natu.

Marinatas šitaip padaro
mas. Griežinėliais supiaus- 
tytus svogūnus ir morkas 
pavirinti, kol truputį su- 
minkšės. Sudėti kvepiančius 
pipiras, lauro lapelius, gvaz
dikėlius, cukrų ir dar 5-6 
minutes pavirinti. Po to į- 
pilti pagal skonį acto. Atvė
sus šiuo marinatu užpilti 
silkes.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar ji* yra toks: J. 
Venckūnas, 1 Rockwell 
Cress, Obriston, Bellsbill, 
Lanarksbire. Scotland.

Mušti ar nemušti?
Tai senas klausimas. Auk

lėtojai tą klausimą svarsto 
jau daug metų ir vieningo 
atsakymo vis dar nėra. Kal
bame apie vaikų auklėjimą. 
Ar galima vaikus auklėti jų 
nemušus, nepavartojus jė
gos? Ar tėvai, o mokykloje 
mokytojai gali neklaužadas 
vaikus sudrausti “su protu”, 
kad jie pasidarytų sukalba
mesni, paklusnesni ir tvar
kingesni, ypač nedrausmin
gus, padykusius didmiesčių 
vaikus, kurių tarpe pasitai
ko ir gerokai iškrypusių iš 
vėžių.

Savo jaunose dienose aš 
žinojau vieną “gaspadorių,”, 
kuri$/sutftjkęK 
sad "

h
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DIDŽIAUSIA “NOSIS'

Minėtame chemikų suva- 
ėmė įstatymą,’1 pagal kurį žiavime buvo pranešta, kad 
mokytojams leidžiama pa- yra pagaminta “cheminė 
vartoti jėga vaikams su-'nosis” tokio dydžio, kokio 
drausti. Įstatymas sako, kad dar nėra buvę. Ji užuos ii 
mokytojai gali “su saiku” ^mažiausią kvapą ii bus 
vartoti jėgą, jei kitokios daug kam labai reikalinga 
priemonės negelbsti. Svars- ir naudinga.
tant tą įstatymą ir pačiame; šita “nosis” lakūną ispės, 
seimelyje, ir spaudoje, ir į-jei tik kur pradės benzinas 
vairiose organizacijoje gir-itekėti. Ji nusikaltėlių sekliui 
dėjosi griežtai priešingų pasakys, ar užmuštojo kam- 
nuomonių. Ginčijosi rimti!bary rūkyta cigaras ar ciga

retė ir kokios markės. Blo
ga bus ir vairuotojam?, nes 
te “nosis” policijai pasakys

ia jis ką nors padarys?” 
Toks mušimas “iš anksto” 
tikrai nėra rekomenduoti
nas. Bet mušimas “sugrotu” 
ir “už reikalą” gal ir nėra 
toks jau blogas dalykas. Ir 
kas iš mūsų nesame gavę 
savo laiku pylos už vieną ar

žmonės, o ne kokie nors blo- 
znai, bet prie vieningos nuo
monės taip ir nepriėjo. Tuo 
tarpu seimelis priėmė įsta-be jokių abejonių, kiek ii 
tymą ir pasiuntė jį nauja-kokių svaigalų ragaute. An- 
japi Nėw Yorko gubernato- gliakasius ji įspės, kad ap- 

i RockfęlleriųĮ pasirašyti.i inkui yra dujų. Padės gydy- 
bet-i tojams nustatyti tam tikrų 
’avo ligų diagnozę vien tiriant 
rius alsavimą, pav. susekti dia- 
inės betikų rūgštį. Naudinga bus 

_ už ta “nosis” ir kąra metu prie- 
ūs auklėtojus, ku- šo povandeniniams laivams 

rie vaikų mušimą griežtai susekti. Ji užuos iš laivo iš- 
atmeta. Jis pasisakė už vie- kišto Į paviršių kamino dū- 
tos savivaldybę ir paliko tą mėlius. O ir oro gadintojus 
reikalą vietos mokyklų ko- bus lengva susekti — “no- 
fnisijai spręsti ir nemato jo-sis” tuoj pasakys, kurio iš 
kio reikalo valstijai į tą gin- daugelio fabrikų yra sklei-
čą kištis.

Taip pasibaigė “mušti arkitą neleistiną pasielgimą? nemušti” ginčas New Yor- 
. .T'esa* modemiškas auk* |ę0 valstijoj. Pasibaigė šiuo

Įėjimas mušimo nepripažįs
ta. Sako, mušimas tik vai
kus gadina ir visai nepade
da jų suvaldyti ar į gerą gy
venimo • kelią pastūmėti. 
Ginčas tarp moderniųjų 
auklėtojų ir tarp senoviškos 
“beržinės košės” šalininkų,

tarpu, bet jis gali ir vėl iš
kilti.

Maitas

v SUMOKĖJO UŽ 3 
METUS

džiamas kvapas.
Didelę paslaugą ta “no

sis” suteiks maisto pramo
nėje. Ji bus geriausia arba
tos ir kitko “ragautoja”. Ir 
daug kur kitur ta . ‘‘nosis” 
bus reikalinga. ■ . •

OI.

IMKIT ir SKAITYKIT!
-------o-------------

Be šitoj vietoj nuolat skelbtų ISTORIJOS ĮŽYMIŲJŲ EURO- 
knygų Keleivio dministracijoje POS TAUTŲ, dalyvavusių 
galima gauti dar šias knygas:'didžiojoje karėje, M. Avietenai- 
LSDP FOR LITHUANIA’S' te, l^ pį. ........ $1.50

FREEDOM, parašė S. A. Vik- SVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
toras, 32 psl.. kaina 50 centų j tragedija, N. Gintalas, 33 psl., 

JŪRININKO SINDBADO NUO-Į. • ♦ ♦ • ♦
TYKIAI, įdomūs pasakojimai j ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
jaunimui, įuo psi., Kaina 1 k’ -------

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 
Liudo Dovydėno apysaka. 168! V. Kirlys, 103 psl.,
psl.. kaina ................... $2.00: kaina ............................. *°-20

NEPRIKLAUSOMOS LIETU- NEW ORIGINAL POLKAS, Ch. 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-j Kmdens, gaidos akordeonui 
rys. 225 psl., kaina .. $5.00: su 2™JJ?ku, kaina ....

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K* t LIAUDIES DAINOS, gaidos 
Kraučiūno eilėraščiai, 124 j mišriam chorui. V. Banaitis,
nai kaina Sl 00’ kaina ............................. $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-KAS YRA SOCIALIŽACIJA, 
kos šimtmetis. Nepriklauso-! K. Kautsky, 31 psl., kai
mą ir pavergta Lietuva ir kt.' /» •••••• •••••••••••
str.), 196 psl., kaina .. $2.00 šLIUBINe IŠKILME, 1 veiks- 

LIETUVOS SOCIALDEMO- mo komedija, 29 psl. kai-
KRATŲ PARTIJOS PROG- ,»«•••••••••••••••; A0. !*5

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25 

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

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.15

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

DEBATAI SOCIALISTŲ SU 
KLERIKALAIS, 45 psl., kai
na • ■•••••...... $0.1 a

DĖL PINIGŲ, : 3 veiksmų dra- 
L. Tolstoins, 02 psl., kai-

.....:;___ <0.35
U)S LIGOS. dr. F? Ma- 

Ų 24 psl., kaina $0.25 
. TEISMAS, parašė Ne-

• tzezinskas. 16 psl*, kaina $0.10 
MATERIALISTIŠKAS ISTORl- 
4 JOS SUPRATIMAS. 80 psl*.

s; kaina ............................. $0.20
KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
..kunigai neveda), 58 psl..

• ? kaina ............................. $0.25
OKULISTAI,*'J difa, 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-

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

MOTERYSTĖ, J. E. Georg, 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti, 224 
psl., kaina ................... $3.00

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais, 
144 psl.. kaina ........... $2.00

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

PRAKTINĖ LIETUVIŲ K AL- 
BOS GRAMATIKA, Ą. Ses- 

įlaukio, 97 pel.. kaina .. $2.00
DAIKTAI IR NUORŪKOS, L 

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na 50 centų * .

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS.
3 veksmų Motiem komedija, 
KPpsI1.. kaina 30 centų

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
Z. Aleksa, 76 psl*, kaina 25

•entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl..-kaina ................... $1.50
PASAULIŲ RATAS — astro

nominis mūsų saulinės siste
mos aprašymas, 80 psl.. kaina
25 centai.
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

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

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, •

■>na

J. Motekaitis, 31 psl., kaina ' eilėraščiai, 221 psl., kai

Ilgametis mūsų skaityto- 
atrodo, niekada nepasibaigs, jas Tadas Jankauskas iš
nors dabar jau veik visur 
mokyklose vaikų mušimas 
už bausmę yra draudžia
mas dalykas.

Ginčas dabar buvo atsi-

Chicagos, III., 149 E. 115th 
St, jau devintą dešimtį me
tų einąs, atsinaujino prenu
meratą trim metam, užsisa
kė knygų už kelis dolerius

naujinęs todėl, kad New'ir atsiuntė Maikio Tėvui 
Yorko valstijoj seimelis pri-'dovanų porą dolerių.

mani avytė ne į daržą, bet stačia galva į šulinį pataikė. 
Ne tik ją pačią reikėjo ištraukti, bet ir šulinio vanduo 
iki dugno išsemti, šis nelaimingas šuolis atgrasė išgud- 
rėjusią ir išbadėjusią avį nuo pavojingų šokinėjimų.

(Bus daugiau)

SOVIETŲ ANEKDOTAI______ *' • *
Koks skirtumas tarp“‘«put 

niko” ir žemės?
Sputnike šuniškas gyvenimas 

seniai pasibaigė, o žemėj jis vis 
dar teliėra.

Didelė dailės paroda. Daugybe 
paveikslu, vaizduojančių derlių 
nuimančius kclchozininkus. lie
jyklų darbininkus ir tt. Visi pa-i 
veikslai lyg viono dailininke 
piešti. Vadovas klausia užsienie. 
čio, kaip jam patinka paroda.

—Nebloga, pasakysiu. Tik par 
galvok: vienas žmogus tiek pa 
veikslų nupiešė.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

X.

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltrui 
šaičio eilėraščiai, 151 psl.. 
kaina ............................ $0.75

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
Sa. Baataa 27. Mass.

15 centu.
3ARAS SIBIRE, 1 akto vaidini

mas. 42 psl.. kaina 25 centai.
TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

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

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis,
30 psl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

užsienio lietuviai, p. Ru- 
seckas. 56 psl.. kaina 50 centų

APIE TURTŲ' IšDIRBIMĄ,
130 rwl. kaina BO centu

SOCIALIZMO BLAIVUMAS.
230 psl-, kaina ........... $0.50

EGLĖ. duetas iš tos operos, M.
Petrauskas, kaina .... $0.50 

Užsakymus ir pinigus pražome siųsti Huo adresą: 
KELEIVIS

-*• Sa. BaMaa 27,

' » ' -r?
t
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Amerika ir oa prieky
vT RIMANTAS

Pernai metų rugpiūčio kuris nustato, kaip gilu van- 
mėn. 1 dienų Amerikos po-;dens po laivu. Tas prietai- 
vandeninis, atomo energija ;sas visą laiką “šneka”. Kas 
varomas Nautilus pasinėrė nustatytas laikas iš laivo pa
po ledais sąsiauryje tarp leidžiamas jūros dugnan 
Azijos ir Aliaskos (Beringo skardus garsas-ping! Praei- 
sąsiauris), perplaukė po le- na kiek laiko, ir tas pats
dais Šiaurės vandenyną ir 
rugpiūčio 5 dieną vėl išnėrė 
atviroje jūroje ties Gren
landija. Per 96 valandas, 
beveik • niekur nesustoda
mas, Nautilus nuplaukė 
1830 jūros mylių.

Tai buvo laivo kapitono 
Anderseno ir jo 111 asmenų 
Įgulos pasakai panašus žy
gis. Toje ekspedicijoje ne
dalyvavusiam sunku sau Įsi
vaizduoti Nautiluso nugalė
ti sunkumai. Kelionė po le
du, neturint tokių jūrininkui 
nepakeičiamų palydovų, 
kaip saulė, žvaigždės, kaip 
magnetiniai kompasai (pri
artėjus prie šiaurės polio 
paprasti kompasai nustoja 
veikę) būtų buvusi visai ne
galima, jei mūsų šimtmety
je ir ypač pastaruoju laiku 
nebūtų išrasti nuostabūs a- 
paratai bei prietasai, kurių 
pagalba betkurio laivo val
dymas gali būti visai suau
tomatintas. Tokiais apara
tais, iš anksto išbandytais, 
yra aprūpinąs Nautilus. Jo 
centrinės kajutės sienos yra 
nukabintos Įvairiau siais 
prietaisais ir tokių pat prie
taisų pilna kajutės asla.

Buvo sunkus ir pavojin
gas pats “Įvažiavimas” Į 
vandenyną. Beringo sąsiau
ryje vanduo yra labai sek
lus, vietomis iki 35-45 met- 
įų gylio. Šiaurės vėjai čia 
suplauna ledų ižo storą 
sluogsnį iki 6 metrų storu
mo ir dar daugiau. 0 tame 
ižo sluogsnyje pasitaiko le-

Vietinea žinios
Amerikiečių ir lietuvių 
meno popietė

Bostono suaugusių švieti
mo centras, kurio būstinė y- 
ra 5 Commonwelth Avė., 
ši sekmadienį, gegužės 3 d. 
rengia šitokią popietę. Jos 
pradžia 3:30 vai. Joje bus 
atliekami Bartholomeus Ko- 
oi John Bavicchi, 
Juliaus Gaidelio ir Jeronimo 
Kačinsko muzikos kūriniai, 
o poetai John Holmes ir 
Stasys Santvaras skaitys sa
vo eilėraščius.

Be to, ten iki gegužės 12 
d. bus Alice Acker ir Vikto
ro Vizgirdos paveikslų pa
roda.

Šita popiete turėtume la
biau susidomėti ir ko dau
giau į ją nueiti. Gausiu da
lyvavimu popietę surengu
siai organizacijai parodytu
me, kad vediname jos gra
žų sumanymą ir tuo paska
tintume ją ir ateity būti 
mums dar palankesnę.

knyga “Lietuvos išeivija”.
Susirinkime dalyvavo virš 

60 asmenų.
Šio pusmečio paskutinis 

susirinkimas bus gegužės 23 
d. Jame paskaitą skaitys dr. 
Vyt. Vygandas.

Paieškau savo brolio
Burdulio kilusio ii Blaa___ ____Kirsnos vis ir Mokevičto ii Poli&- 
nų kaimo Rudaminos valą, ar jo 
vaiku. Dabėffttsitt nuo Stalino. Jio 
patys ar kas apie juos žino prašau 
atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Joseph Burduies 
Box 546
Hermine. Pa. <18)

TEISMO DIENA

Jieškojimai
IEŠKO DARBO

garsas, atsimušęs j jūros 
dugną ir kiek susilpnėjęs, 
aidu grįžta Į laivą ir vėl- 
ping! Iš to, kiek garsui būna 
įeikalinga laiko, kad su
vaikščiotų ten ir atgal ir ži
nant garso greitį vandenyje, 
nustatoma ir dugno gylis. A- 
paratas pats viską suskai
čiuoja ir parodo pati gylį.

Nautilus turi dar vieną 
nuostabų aparatą, kuris 
prižiūri, ar kiti prietaisai 
tvarkingai dirba. Užtenka 
kad laivas pradėtų netinka
mai siūbuoti, ar keistų plau
kimo greiti, ar kiek nukryp
tų nuo jam nustatyto kelio, 
ir aparatas-kontrolierius iš 
karto paklydimą atitaiso. *Lawrence mirę
Dėl to laivo vairininkai, ku
riem pavesta prižiūrėti lai
vą valdančius prietaisus, tu
ri labai maža darbo, — juos 
pavaduoja aparatai, veikią 
su tokiu tikslumu, greitumu 
ir neužmigdami, kaip žmo-Į 
gui būtų

Petras Šimonis

leš’ omą Jieva Černiauskaitė Dom- 
kienė. po vyro mirties ištekėjusi už 
kito vyro, nauja pavardė nežinoma. 
Jos ieško sesuo Argentinoje. Ieško
moji pati, jos du sūnūs, ar kas apie 
ją žino prašom atsiliepti adresu:

Sra Kašte Černiauskaitė - Mar- 
. čiulionienė

Guamini 5210 (suc. 39)
Buenos Aires, Argentina

Ieškomas Jurgis Endrijaitis iš La- 
šiškių km., Šilalės vaistu Tauragės 
apskr., gimęs 1884-5 mt. Jis pats ar 
jj žinantieji atsiliepkite:

J. Gricius 
110 Savryer Avė.,
Dorchester 25, Mass.

Ieškau Silvestro Jankausko, kilu
sio nuo Židikų. Seniau gyveno So. 
Bostone. Jis pats ar jj žinantieji 
rašykite:

John Gerdenis 
C/o Alex žvirblis 
Ridgefield Springs, N. Y.

Esu pensininkas, ieškau
lietuvius prie namų prieš iuro* ar j$xus pasakė, kad ateis lai-
mazoje fermoje, kam toks darbiom- kiirio iIPaeiio tauta, kuri at
kas reikalingas, rašykite:

(BibUjos Tyrtettojo Garsiaiaum)
“NAUJAS DANGUS 
IB NAUJA *EMfe~

“NAUJAS DANGUS 
1B NAUJA ZEMR”

Turime aiškių pareiškimų, kad did
žiuma visose tautose turbūt su džiau
gsmu priims Dievo meilės dovanas, 
kuomet jos . bus įteikiamos jiems, ir 1 
klausys naujojo žemės Karaliaus įs-'

John Gerdenis 
C/o Mr. Alex Žvirblis 
R D 1
Ridgefield Springs, N.

REIKALINGA
prie lengvaus namų darbo koatrėje 

. (kaime) arti prie miesto, gali būti ir 
pensininkė. Mokesnis nagai susitari
mą. Prašau kreiptis:

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

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas 2 aukštų namas su 

dideliu kiemu. Yra 3 butai: vienių 
didelis su 3 miegamaisiais, kiti du 
maži. Pajamų per mėnesi 1200. Tei
rautis: J. Narutavičienė, 3338 SV 
25th St., Miami, Fla. J’-

PARDUODU NAMUS

Balandžio 22 d. namuose
124 Phillips Street, So. Law-
rence, mirė Petras Šimonis,
sulaukęs 80 metų amžiaus.
Paliko žmoną Valeriją, sū-

_ ,nus adv. Petrą Šimonį So. visai neįmanoma. Bogtone
Nautiluso kelionė P°^ Juozą Washington, D. C.,

šiaurės vandenyno ledais i dukterį Stefaniją irgi Wa 
buvo pirmasis žmonijos is- shingtone ir dvi anūkes. Se- 
torijoje toks bandymas. Ta- guo Viktorija gyvena Wa- 
čiau tai nebuvo ekskursija, shington valstijoj. 
Praėjusiąja žiemą pasileido j Velionis buvo gimęs ^1- 
kelionėn po Šiaurės vande- koliškių viensėdy, Kvetkų 
nyno ledais antrasis atomo parapijoje Biržų apskrity, 
energijos varomas Ameri-j Atvykęs Amerikon apsigy- 
kos povandeninis laivas veno Lawrence ir išgyveno 
“Skate”. Jis išbuvo kelionė- ten 64 metus. Jaunystėj bu- 
je 12 dienų, padarė 3090 vo labai veiklus, dalyvavo į- 
mylių kelio ir taip pat per- vairiose organizacijose, bu- 
plaukė per visą vandenyną,'vo pirmas iš organizatorių 
kirsdamas šiaurės polį. Ke- k o o p e r a t yvinės lietuvių 

.... negaišo be darbo. Be krautuvės Lawrence.
dų kalnai, pasinėrę iki 23 visų reikalingų prietaisų,! Palaidotas Bellevue kapi- 
metra n- gi iau. Nautilus, kaip ir Nautilus, “Skate” tu-nėse Lawrence balandžio 
ieškodamas kelio j vande- rėjo virš lubų prietaisą, ku-25 d.10 ___11_ a___ 1_____ ________  -

Griška Jonas, sūnus Juozo, gyv. 
•Lietuvoje, paieško <%zo brolienės 
Griškienės su vaikais.

Giminės iš Lietuvos ieško Jaro 
Prano, Justino sūnaus, kilusio iš 
Šiaulių apskr., Radviliškio valšč.j 
Jankūnų km. Kas minėtus asmenis 
(Griškienę ir Jarą) žinote, malonė
kite rašyti šiuo adresu:

K. Sidlav.skas 
1013 Bayard St,
Baltimorę 23, Md. (18)

Brocktone, geroj vietoj, 5 Far- 
rington St (iš No. Main St), par
duodu 3 šeimų, 5-5-5- kambarių na
mus. Gazas, šildymas (steam heat) 
ir kiti įrengimai. Gera proga įsigyti 
lengvomis sąlygomis. Mažas pieši
mas, pats duosiu pirmą mortgičių. 
Kreintis Telef. Myrtle 9-2011 arba

Steve Bagdon 
3 Robin St,
Plainville, Mass. (20)

Ieškau savo .brolio Felikso Matu
sevičiaus, kuris gyveno Shįrley, 
Mass. Taip pat ieškau savo pusbro
lio Petro Žiogo (Peter Žiogus). Jie 
patys ar juos žinantieji malonėkite 
atsiliepti adresu:

Mrs. Peter Bogus 
17 Playford Avė.,
Brovrnsville, Pa. (18)

Ieškau mano pusbrolį Ramušį 
DIDŽIULĮ, seniau gyveno Connecti
cut valstijoj. Jis pats ar kas jj žino 
prašom atsiliepti adresu:

Mrs. SopMe Egounis ~
Kittery Avė. Rowley, Mass. (17)

PARDUODU BALANDŽIU8
Turiu visokią balandžių (karve

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

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

PARDUODU FARMĄ
Parduodu farmą, labai gražioj vie

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

(17JJ

kurio Izraelio tauta, kuri at' 
j| jo pirmo atsilankymo metu, 

sakys: “Palaimintas, kuris ateina 
Viešpaties vardu.” Pranašas Mikėjas 
rąžė, k*** “daug tautą ateis ir sa
kys, Ateikite, ir užeikime ant Vieš- 

i kalno (eikime į jo karalystę), 
ir jis mokys mus savo kelių ir 
vaikščiosime jo takais.”—Mi

kėje 4:2.
Todėl dabar tinkamiausias laikas 

priimti ir pagarbinti mūsų Karalių 
gadynės Karalių, Jėzų. Jei 
iamės eiti jo pasiaukojimo 

keliais, turėdami vilties karaliauti 
su juo, tai stengkimės padaryti sa
ve pašaukimų ir išrinkimą tikrą. Jei 

dieviškos meilės pritraukti 
prie Jo ir turime savo širdyje norą 
pilnai pasišvęsti Viešpačiui ir vy
kinti Je valių, tai nebeatidėliokime, 
Dar tebėra laikas bėgti prie Dievo 
aukštojo pašaukimo atlyginimo Kris
tuj! Jezuje. Neatsižvelgiant į mūsų 
b&simųjj atlyginimų, jei Dievo pla
no gražybes, ir faktas, kad Kristaus 
karalystė yra arti, sužadino mumyse 
meilę del Viešpaties, kokios mes pra
eityje neturėjom, tai stengkimės pa
rodyti savo meilę stropesniu vyki
ntam Jo valios; elgkimės nuolankiai 
Jo akivaiadoje ir skelbkime Jo garbę, 
žinodami, kaip reikia žinoti, kad mes 
gyvename Viešpaties dienoje, būkime 
pirmieji tarp tų, kurie priims ir pa
garbins naujųj) Karalių; rodykime 
pilnų paklusnumų teisingiems jo ka
ralystės įstatymams.

(Bus daugiau)
BibUjos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai, 
Kasdieninė Manna, 60 centų, Giesmių 
knygutė 190 giesmių 60 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A. 

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, I1L

K1MBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

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

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

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

NEW ERASHAMPOO
To remove dandre-ff 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.

Mail 82.00 for 8 oz. bottle
Krank Bitautas 

527 E. Exp<MitMa 
Denver, Colorado

nyną, turėjo du kartus grįž- ,-}0 pagalba turėjo bandyti 
ti, kol pagaliau aptiko gi- suardyti pasirinktoje vieto- 
lesnę vagą ir įplaukė į van-jje ledo luobą ir po to iškilti 
denyną. .viršun. Paaiškėjo, kad prie-

“žabalas” taisas veikia labai gerai. Ir 
Nautilus savo kelionėje ir 
ypatingai arti šiaurės polio

Nautilus, 
plaukdamas per Šiaurės 
vandenyną ir pasiekęs kitą 
kelionės galą ties Grenlan- aptikdavo ledo sluogsnyje

Velionis buvo senas “Ke
leivio” skaitytojas. Jo šei
mai reiškiame mūsų gilią u- 
žuojautą..

Kalbėjo apie 
Putino kūrybą

dija, nuklydo nuo numaty- properšų. Tačiau dabar, tū
tos iškilti vietos tik per ke
lias jūrų mylias. Taip pui
kiai vairintis laivas galėjo 
tik savo instrumentų pade

rėdamas reikalo, laivas ga
li pasilaisvinti iš po ledų kur 
tik jam tinka.

Dabar Amerika turi pa-
damas. Iš jų daugybės čia;kankamo patyrimo plaukio-l orvUnAo,*,, 4-41, U*. .. .. . I , xi-»____- — *1-1-pammėsiu tik vieną, kitą. 

Laivo lubose Nautilus tu
ri įtaisytus aparatus, kuriuo
se, kaip vedrodyje, atsimu
šė, kaip veidrodyje, atsimu- 
visais jos nelygumais ir kal
nų dugno išsikišimais. Apa
ratai kartu rodo, kiek belie^ 
ka atstumo tarp ledų ir lai
vo bokštų. Be to, laive yra

ti po ledais tiek vasarą, tiek 
ir žiemą. Laivas turi galimy
bės iškilti iš po ledų, kur 
jam. reikia. Amerikos po
vandeniniai, atomo energi
ja varomi laivai turi įrengi
mų šaudyti artimo ir tolimo 
skridimo raketomis su ato
miniu užtaisu. Tai dabar 
aiškėja, kam “Skate” lankė

aparatas, kurio ekrane ma- Sibiro pakraščius: jei kar
tosi stipriai apšviestas laivo..............

Poetas kritikas Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, atvykęs is 
Baltimorės, Bostono lietu* 
vių Kultūros Klubo susirin
kime balandžio 25 d. kal
bėjo apie Vinco Mykolaičio 
-Putino kūrybą.

Po paskaitos, įprastinės 
kavutės metu klubo pirm. 
dr. J. Girnius apžvelgė pas
kutiniųjų 2 mėnesių lietuvių 
kultūrinį gyvenimą, suminė
damas svarbesnius faktus. 
Chicagoje buvo 3 Carmen 
spektakliai, Brocktone sim
fonijos orkestras griežė J. 
Kačinsko kūrinį, buvo dail.

kelias pirmyn. Laivo vairi
ninkas gali jau iš tolo pas
tebėti galimus laivui pavo
jus.

Laivas turi vėl prietaisą,

tais kiltų karas, Amerika Pautieniaus paroda Cleve- 
galėtų savo bazėmis sausu- landė, Raškaus Paryžiuje, 
moję ir jūroje apsupti So-.V,. Vizgirda dalyvauja 5 
rietus pilnu ratu. To Sovie- dailininkų parodoj Bostone, 
tai dar negali ir turbūt dėl Bostone vaidintas “Glušas”, 
to smarkiai nerimsta. išėjo prel. M. Krupavičiaus

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

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 Wert 14tb Sta*, NEW YORK 11, N. Y. TeL CH 3-2583

Licensed by U S S R.i by U
MŪSŲ SKYRIAI:

141 SccmnI Aves«c|39 Ra) wawė Flaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 LKerary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK. N. J. 1 HARTFORD, CONN. Clevetand 13. Ohio

TeL GR 5-7438 _ | TcL _MArfcct2-28771 Tel. CH 0-4724 ITei. TChrer 1-1401
332 Filhnore Ave."T"368~W\~Fo^iFŠt.n^ lT3^LJoB^ainpairT632~W^Gir>rd"Ave. 
BUFFALO 6. N. Y. BOSTON 27, MASS. IDETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
TcL MOfcavk 2074 | TcL ANdror 8-5040 |T>L T0wnMnd 9-39881 TeL WAlnnt 54878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentą lWrir ųarantnaja -iuntiaią pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paAtu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsą nemokamą katalogą, kuriuose rasite informaciją apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At- 
fiminkite. kad mes esame specialistai visame kame. kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 Iki «, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

VAISTUS I LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS tiž GELEŽINES UŽDANGOS. 
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname \Vorcesterj ir apylinkę vaistais

Moooeoooooooeooi

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 82.

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 .......................................................... 82.00

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 82.

ŠLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuviu nę tiktai vargus, kovas kr kanoii 
svetimoje Žemėje, bet kartu ir labai didelę tneilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... 82.00. <

Visos 4 knygos sykiu tik ui SfcOO.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODYINAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 pel. Kaina 85.

Visos 5 knygos drauge tik ui 8A00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margeris, 3525 So. Halsted SL, Chicago 8, DL

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJEtui- --g- ** -A ***  e-ama —jungia lietu nos Denaram lietuviškam asrout, auRieja 
tutini soUdannną, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir 
vm <W Lietuvos kdsvM ateities.

SLA GYVTBRS APDRAUDA IKI 810,000.
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 810,000 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudingi jaunimai. 10 ir 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdrasdoo sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpininum(Uet
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 

apdrauda duoda puialpoa Ud $3251 mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr 

RASTINĄ. SLA Bariu galima būti nuo gimimo 
giltos senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tl SLA kuopueee, kurios yra visom 
lonijOM ir SLA Centre. Rašykite tokiu

ATSmKlMV

DR. M, J. VINIKA9
m W«t RMb StoMt Nbw r«tfc b N. Y.

Gero bado moterukė, 
“Merikonka” ar “dipuke’ 
Pagyvenus, žilutė,
Bile tik sveikutė.
Kad ir be pinigų 
Bile būtų be ragų — 
Atsiliepkit.

Mr. J. Puida 
Gen. del. P. O.
EI Paso, Texas.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lieturių-Anglų ir
Anglo-Lie»uvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

Kaina $14✓
Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadufay 

So. Boston 27, Mass.
(19) ,«xxXXXXX5OfXXXXXXXXXXXJe«KX3i

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON

MEDtlAGOS VYRU IR MOTERŲ KOSTIUMAMS:
* Tennis Fancy “B” juoda, mėlyna, ruda ar pilka ........................$15.60
* Sunkus Fibro juodas ar rudas ........................................................ $11.50
* Storas flanelis pilkos spalvos ........................................................ $11.50
* Rajono gabardinas mėlynas, smėlio, pilkas ar rudas............... $11.50
* Cheviot jauniems žmonėms, rudas, mėlynas ar pilkas...........$15.50
* Pilnas setas priedą prie vyriško kostiumo.....................................$9.00
* Pilnas setas priedų moteriškam kostiumui ............................... $8.25
* Vyriškas gatavas kostiumas, paprastas ar dvigubas priekis, pil-

x kos ar mėlynos spalvos ...................................$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
* Paplino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kaki spalvos ..$4.00
* Rajono ar medvilnės skarelės ....................................................... $2.00
* Moterų satino ($16.30) ar plastiko lietpaltis ........................... $0.70
■» 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, rankšluosčiai, skustuvai, žirklės.

stiklo piautuvai, pučiamos armonikos ir armonikos—

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBfe. ORO PAŠTU 
. • ? ; DABAR TIK 90 CENTU SVARUI

•*: ASPIRINAS M0 tablečių ................................................ $1A5
* KARDIAZOLIS uo širdies) 100 tablečių...................................$6.10 i
* F 99 MOSTIS (nuo odos ligų) 2 un<.............................................. $2.25 '
* HVPANTAL (nuo puolamos ligos) 100 tablečių ...................t. $2.85
* LARGACTIL (nuo neurozės) 100 tablečių po 10 mg.............. $2.35
* KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE (nuo anemijos) 10 cc ampl. $3.45
* MULTIVITAMINAI 500 tablečių ................................................... $3.75
* PENICILINAS CRYSTAL. 10 x 100.000 vienetų ......................$2.10
* PENICILINAS ALIEJUOTAS po 300,000 vien. 10 ampulių . .$2.45
* PREDNI9ONE (DECORTISYL) (nuo reumatizmo) 100 tbl... 86.75
* ROBADEN (nuo vid. žaizdų) 60 tablečių ................................... $7.05
* SEROMYCIN - CYCLOSERIN (nuo džiovos) 40 tablečių .. $23.60 
—vaikų preparatai, dantų taisymo, medicinos ir chirurgijos prietai

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

Tazab of London
81 Rctemir St CAMBR1DGE, Mass. Tel: KI 7-9705

(Offisaa atdaras visą laiką)

!BSB0(»Beseo80Gexx»oe8e00S860aaBBi

KSS ATUEKAM ...
VISOKIOS SPAUDOS DARBOS

Jei

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAB
♦ BBT KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

MKeleMon apmatovC padarys tamstoms viską 

ir nariui freiflan ir pigiau, negu kuri nom 

kita apanRuri. Praione kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS”
27, Masę.

i i
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Vietinės Žinios
SOCIALDEMOKRATŲ BANKETE

Balandžio 26 d. Lietuvių P*““1"**
Iiiieėių Dr-jos salėj buvo .*»
Lietuvių Socialdemokratų
S-gos 60 kuopos metinis
banketas. I n susirinko ne .-j-- ,• -‘.j • • .- didžiuli bankettik vietiniai draugai ir bi- 
č tūliai, bet ir iš tolimesnių 
vietovių, štai M. Wadelienė 
pataikė sugrįžti net iš Porto- 
riko, kur ji buvo išvykusi 
pasisvečioti, Simanavičiai 
atvyko iš Providence, R. I.,
S. Paplauskienė iš Bradfor- 
rio, A. Liutkuvienė iš Brid- 
gevvaterio, Andriukaičiai iš 
Avon, W. Vasaris iš Monte- 
lo. L. Paulauskas iš Lowe- 
llio, F. Liaudanskas iš Na- 
tisk, o iš Nonvoodo net vi
sas būrys: Fr. Raman su šei
ma, Neviackai, V. Grinke
vičius, P. Krachas, J. Švit
ras, Tamulionis. Nemaža 
buvo iš Cambridge <J. Vin
ciūnai, Banevičius, Keršis,
Rudis ir kt.).

Po gardžios vakarienės 
kuopos pirm. N. Jonušl^a 
pokyliui vadovauti pakvietė 
J. Sondą.

Banketo dalyviams buvo 
pristatyti svečiai iš toliau, o 
taipgi vietiniai dr. D. Pilka,
B. Kontrimas, adv. P. Šimo
nis, And. Strakauskas, P. 
žiruolis, W. Jonaitis, V. Sli- 
džauskas ir kt

Kalbėjo M. Michelsonas,
J. januškis, M. Mishelso- 
nienė, S. Janeliūnas, Fr. Ro
man, B. Kontrim, J. Taurin- 
skas.

Laiškais banketo dalyvius 
sveikino J. Krasinskas, P.
Miliauskas ir D. Mažeika iš

Bostono lietuvių mišrus 
choras ruošia savo pirmąjį 

ą gegužės 
3 d. 5 vai. v. Lietuvių pilie
čių klube, So.'Bostone. Ban
keto metu bus Įdomi pro
grama : solo dainuoja — 
Irena Mickūnienė, sopranas, 
mergaičių trio, humoristai 
ir dainos, šokius gros stu
dentų orkestras.

Rengėjai kviečia visus 
plačiosios Bostono apylin
kės lietuvius atsilankvti.

Brightono Klubas turės 
kraujo banką

LAIMĖJO SUOMIS

Bąlanažio 20 d. Bostone buvo tarptautinės mėgėjų 
toiimo bėgimo 63-sios lenktynės. Bėgti reikėjo iš Hop- 
kintono i Bostoną, viso 26 mylias 385 jardus. Lenk
tynes laimėjo suomis Eino Oksanen, 27 amžiaus de. 
tektyvas iš Helsinkio, nubėgęs tą atstumą per 2 vai. 
ZZ mm. 42 sek. Antroj vietoj pasiliko lenktynes 
laimėjęs Johnny Kelley iš Groton, Conn., atbėgęs per 
2 vai. 23 min. 43 sek.Brightono Lietuvių Pilie

čių Klubas (24 Lincoln St.) 
balandžio 23 d. susirinkime 
vienu balsu nutarė organi
zuoti kraujo banką (blood 
bank). Jei atsirastų 30% 
klubo narių, kurie 
per metus aukoti po pus- ■ linkimas šaukiamas gegu- 
kvortę kiaujo, tai Raudona- žės 2 d. (šeštadienį) 7:00 
sis Kryžius sutinka reikalui Įvai. vakare Tautinės Sąjun- 
esant duoti kraujo visiems gos name (484 E. 4th St, 
nariams. ^o. Bostone.

Taigi, gerbiamieji nariai, į Programoje: V7 a 1 dybos 
eikime talkon, apsaugokime narių pranešimai, aktualieji 
save ir kitus narius, aukoki- dienos reikalai, veiklos gai- 
me per metus vieną pus- rių ateičiai nustatymas, val- 
kvortę kraujo, kad reikalui dybos ir revizijos komisijos 
esant pats ir kiti nariai ga-sekančiam terminui rinki- 
lėtų jo gauti kiek tik reikės, mas.

Bendruomenės Bostone 
metinis susirinkimas

Puota prel. Pr. Virmauskiui

Lietuvės gražiai pasirodė 
amerikiečių šventėje

Šitame numery nebebuvo 
.vietos rašyti ‘apie tai, kaip 
gražiai amenkiecių liaudies 
meno šventėj Onos Ivaškie- 

, nės vadovaujams Tautini^ 
šokių Sambūris ir Moterų 

.Klubas. Apie tai bus kitame
numery.,

BITAS XLOMAI
4 kanbarių butas, naujai pa tai- 

ytas, nauja gazo-ga-o virtuvė, vonia, 
karštas vanduo ir kiti patogumai, 
pirmas aukštas su piazzu. Pageidau
jame suaugusius. Nuoma $15 mėne- 

:ui. Adresas SC5 Second St., So. 
Bostone, aN 8—.6.2, Mrs. G ray, 
antrame aukšte. (18)

ISA L OMOJ A M AS BUTAS
Išnuomojamas 4 kambarių butas 

’rečianae aukšte, kambariuose saulė 
šviečia ištisą dieną, šiitas vanduo, 
gazinė krosnis šildymui ir virimui, 
vonia, netoli jūra. krautuvės, pato
gus susisiekimas. Kreiptis j savinin
ką pirmame aukšte 153 1 St.." So. 
Boston. Mass., rytais iki 10 vai. ir 
vakarais nuo 6 iki 8 vai. (18)

PARDUODU LANGU SKRYNUS
Parduodu langų sietelius (scre- 

ensi. Aukštis 32 ir 35 coliai, platu
mas visų 32 coliai. Visai mažai nau
doti. Kam reikia kreipkitės j:

Joseph Stanley
22 Teiegraph St., So. Boston 
Tel. AN 8-0703 (19)

. Kiekviena 
laižo.

Peter Maksvytis
įCARPENTER A BU1LDEI

Atliekam visokius namų tai- 
Is/r.io darbus iš lauko ir viduje:
• pijazas, langus, duris, grindis,! 
> laiptus, dedame aliudiinijaus lan- 
į gus ir duris, darome virtuvės ka 
i Bilietus ir Kitokius vidaus įren-i 
j gimus. Naujiems pastatams turi-j 
i nie įvairių standartinių projektų.;
Uarbas garantuotas, 
lėl įkainavimo.

Į925 E. 4th StM So. Bostone 
TeL AN 8-343® J

5 *i:
Vyriškų ir Moter.škų Rūbų 

DAROMI PATAiSYMAJ 
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant 
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER 
x 483 Broadway, So. Boston

[Siuvėjas Valytojas}

1

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

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

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

karvė savo veršį

na*..ua, ūkius, biznius
kreipkitės i

Praną Lembertą
REALIOS 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 liu 7 r. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0j»99
•rrrmvamrvvrmmnn.

KADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
š stoties WLYN, 1260 ki- 
ociklų, veikia sekma die

niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
(ieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minima.

Metinis A. L. Bendruome- 
gaiėtų j nės Bostono Apylinkės susi-

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ? 

Brocktoniškiai Keleivio

Balandžio 26 d. Blinstra- 
bo restorane buvo iškelta 
puota lietuvių parapijos 
klebonui Pr. Virmauskiui jo kalendorių gali gauti’pa. Z 
pakėlimo į prelatus proga. Strumskį “ 109 Ame. SL,

Įdomu pažymėti, kad visa Montello. 
programa buvo vedama tikį LaWrence jį gausite pa. 
anglų kalba. m. Stonie, 57 Sunset Avė.

soocoooouoscoooeseeoeoaoooi
Dr. S. Jasaitis priima 
ir Bostone

DR. D. VILKA
Ofiso Valandos: ano I iki 4 

tr ano 1 iki B
gyuaiBU.

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

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Klubo narys

Susirenka Tėvynės 
Mylėtojų kuopa

Balandžio 30 d. 7 vai.

Be to, susirinkime kalbės 
kandidatas į Bostono majo
rus, Massachusetts senato 

! daugumos vadas šen. John
Powera.

Programai pasibaigus, su
sirinkimo dalyviai bus ne-

Dr. Stasys Jasaitis (581 
Adams St.. Dorehester, 
Mass., tel. TA 5-2394) pri
ima ligonis ir 12 Bay State 
Rd., Boston, susitarus tele
fonu KE 6-2275.

MEDŽIAGOS SIUNTIMUI 
Į LIETUVĄ IR KITUR

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

Labai žemos Kainos 
Ateikit ir Pasirinkit 
384 W. BROADWAY 
arti lietuviu Klubo 

SO. BOSTONE

8B3
gąąąąąąąąąą;• vV. Vadeiša

ODA SIUNTINIAMS 
41 Parduodu pirmos rūšies odą, 

lėlius, gatavus batus tinkamus! 
~-iuntimui, padus, vitpadžius siun- ’ 

tir.iams nupiginta kaina. 
jAtlieku visus batsiuvio darbas 
4 greit, sąžiningai ir duodu patari- 
j mus apie odas. Adresas:
Ii:

Tei. AT t-4924

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Sventsdisniaie:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UphUkne C-oraer 

DOkCHESTER, MAS8.

8
J

oichesteno, J. Lrbon, F. vafe Tuinilos raštinėj <jw-, ....................
Vareikis, M. Šukionis visi Broadwav) bus TSvyn&:mokamai pavaisinti 
B Uyrenee, S. Cibulskis :MvIėtojlJ- Dr.jos Bostono . Kviečiame visus Bostono 
u-amfoi-d Conn.), K. Bu- k nariu susirinkjmas. ir apylinkių lietuvius daly-
kaveckas (Cliffelde, N. J.), Visi „arfai prašomi atvykti.:vautl-

______________________ i Apylinkės ValdybaJ. Faknys (Thompson, 
Conn.), M. Matonienė (Ha-L 
verhill), K. Venslauskasi D 
(Montello), P. Mankus

gegužine Gina disertaciją

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 27-5 galionų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

173 Eighth SL, So.
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

.rus trečiadienius ir sekmadienius. 1 Telefonas: AN 8-0055 .

(Blackstone, Conn.).
Albertas Pask iš Nonvo

odo negalėjo atvykti, bet 
pridavė S5 auką.

Bankete paaiškėjo, kas 
buvo tie laimingieji, ku- 
įiems teko skirtos dovanos. 
Jie yra šie: P. Miliauskas iš 
Worcesterio, laimėjęs Mi- 
chelsonų dovanotus Vinco 
Kudirkos raštų 6 tomus (bi
leto Nr 00882), V. Vilutis iš 
So. Bostono (bileto Nr 000 
46) laimėjo parkerį ir He- 
len Balukonienė iš So. Bos
tono — auksinį laikrodį (bi
leto Nr 00280).

Laimėjimo biletus uoliau
sia platino V. Jackūnas su 
Cassey Janeliūniene.

Programai pasibaigus, 
vieni atakavo barą, antri ne
sigailėjo savo puspadžių ir 
salės grindų, treti šnekučia
vosi su seniai matytais drau
gais ii- bičiuliais. Visiemfe 
laikas greitai ir maloniai 
prabėgo. Buvo malonus 
banketas.

Koresp.

Lietuvių Darbininkų Dr- Ši trečiadieni, balandžio* 5/
jos 21 kuopos gegužinė bus 29 d., Bronius Baškys Bos- 
liepos 26 d. Romuvos parke tono universitete gina diser- 
Broctone. įtaciją filosofijos daktaro

---------------------------- i laipsniui gauti.
Skautų tėvų vadovybe ĮDžiaūgi^T^trąįa dukrele

Bostono skautų tėvų vai- Inž. Apolinaras ir Irena 
dybon išrinkti: Pirm. Ig. Vi- Nenortai džiaugiasi, kad jų 
lėniškis vicepirm. Z. Gavę- vieno mėnesio amžiaus ant- 
lis, sekr. St. Jakutis ir ižd. roji dukrelė Dalia-Kristina 
Pr. Mučinskas. i gražiai auga.

SUFFOLK DOWNS
Šeštadienį

The Puritan Uandicap 
S 10.000 Pridėta

Treigiai ir senesni 
Mylia ir 1 šešioliktoji

Iirn.as Postas 1:45 
Dvigubi užsidaro 1:35 
Klub , Namas 32.59 

su taksais
Grand' tand $1.50

'a
....

Visiškas
{taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

' Atlieka visokius “plumbing”— 
i aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
Jir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Tetfenas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mai

Tel. AN 8-2712 irba BI4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDMUS)

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgus 
Vartoju vėliausios koartmkeiyau

X-P.A Y Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S
z 534 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

Tel. AN 8-2805 II
Dr. J. L. Pasakomis i 
Dr. Amelia E. Rodtl i

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tunrne 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-

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadieni. 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

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

namų savininkams 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Ken. 37 ORIOLE STREET 

Weat Roxbury, Maaa.
TcL FA 8-5616

X
X.
X
X
:■
v.
X
X
X.X
X-
X.
X.
X.X
s
X

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WĖST KOI RTH ST.. SO. BOSTON 27. Ma s. TELEFONAS: \N 8-5040 

(VILNAS BIA4KAS Nl’O BROADUAY, EINANT ‘I)’ STREET)
S -i x Jū*ų atneštu;- mums siuntinius į Lietuvą ir \i-u- kiiu- S.-v-e'ų va',tomus kraštus. Siųsti gali
te : i naujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktu-. M ..-tas ir kito-- , - . i<i«.s s u in ola mos j>as mus, todėĮ

tir.ių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai apdrausti, prist.it-ma> garantuotas.
.'iuntin.ai išeit;a i Lietuvą ir kitur tiestai iš Centra’imo Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia -1—6 savai
čių laikotarpyje. Siuntiniai siunčiami su Inturisto licenzijomis.
Gyvenantieji toliau nuo Bostor.o gali siųsti savo siuntiniu- ir j paštu arba geležinkeliu (Railway 
ik; •••>'!. įdė us daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntiny- siunčiamas. M,--, patikrinę daiktus, tuoj 
;ian<-š»me. kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susi a.ipo ko’ionė 'tostoną.
Primename, kad pas mos yra didelis pasirinkimas ĮVAIKIU MEG2I\GV KOSTIUMAMS. SUKNELE 
MS ir KITOKIU- o taip pat odų batams labai že-momis kainomis.
(STtK.A ATIDARA: kasdien nuo tt ryto iki fi vak.. šeštadieniais nuo S rjto ii.i I valandų po pietų. 

VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu • .1 ina.- i-tj; kuri Jungtinėse Amerikos
Valstybėse turi net devynių* skyrus su daug tūks‘a»«■ ii patenkintu klijentu.

K*«t<M*<t Skyriaus Aedt-jas W1.«'A5 K \V \l.l (I SK \s

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO JSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8*8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime Jums, Kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIl’KITfeS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.

Siaatiniai priimami kasdien nuo 9 iki .*» vai. vak.. Ketvirtadieniais MM
9 ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadienini nuo 8 ryla iki 2 vai. pu pietą.

14 Gartland Street 
Jamaica Plaia,

T<: JA 4-4874

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Lsikrodžiai-Deiauuitai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodMaa. 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo pobe, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir Irt.). 
Vissis issurancą reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
•f tfcu

598 B.
Ss. Bastin 27,

TsL AN 9*1741 Ir AN 9*2483

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

A I.
438 Kurt BroUvny 

8a«Ui Buutua Tt, Ma*.
Telefonas AN 8-4148

Moore Ma2e»oą 
E^opioros oicfrovn*

Stiklas laat>
I

▼Šokiu Reikmenys ___
Reikmenys Plumberiana k 
Visokie Gėlėta* Daiktai g

t


