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Pirmieji Sunkumai Derybose 
Su Rusais Ženevoje

Prasidėjo Nuo Stalo — Apvalias Ar Keturkampis? Rusai 
Reikalauja, Kad Dvi Vokietijos Dalyvautų Lygiomis 

Teisėmis, Vakarai Atmeta Rytinės Vokietijos
Pripažinimą; Tai Tik Pirmieji Derybų 

Sunkumai.

Ženevoje šį pirmadieni Sovietijoj G U Vena 
turi prasidėti keturių di
džiųjų užsienių reikalų mi
nisterių derybos dėl Berlyno 
ir dėl Vokietijos taikos su- Sovietų Rusija paskelbė 
tarties. Bet dar nepradėjus 'pirmuosius gyventojų sura- 
derybų rusai jau ieško prie-,®^n®^mo davinius. Gyvento- 
kabių. Prasidėjo ginčai nuo'jU surašinėjimas ten buvo 
stalo — kokį naudoti dery-^^38 ša“8*0 mėnesio vi- 
bose, apvalią ar keturkam- duryje, 
pį? Rusų Gromyko aiškino, paskelbtus davinius
kad tas dalykas yra labai gyvena 208,
svarbus, nes jeigu stalas bus 800,000 žmonių. 1956 me

tais Maskva skelbė/ kad So-

208J800 ftOO Žmonių

ATVYKO NEPAKLAUSĘS GYDYTOJŲ

Angiijos žymusis valstybininkas Winsten Churchill 
jau heveik įpusėjo devintųjų dešimtį, bet tebėra judrus. 
Jis nepaklausė gydytojų ir prezidento Eisenhowerio 
pakviestas sprausminiu lėktuvą buvo atskridęs į Wa- 
stiingtonų. Gal būti’ tai bus jo paskutinis vizitas šiame 
krašie.
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keturkampis, tai kur paso
dinsi kitus derybų dalyvius, 
kuriuos rusai žadėjo šauktis 
į derybas. Pagaliau “stalo 
klausimas” buvo išspręstas.
Tada nišų ministeriai parei
kalavo, kad į derybas būtų lf_ 
pakviesti atstovai abiejų »«««.
Vokietijų. Jis atsivežė su 
savim keturius rytinės Vo
kietijos atstovus, ir nori juos 
pasodinti prie apvafio stalo, 
kaip lygius derybų dalyvius.

vietijoj gyvena 200,800,000 
žmonių, tas spėjamas skai
čius maždaug buvo teisin
gas, nes nuo 1956 metų gy
ventojų skaičius galėjo pa
didėti natūralinio prieaug-

Indijos Vadas Nehru 
Įspėja Kiniečius

Indijos vadas Nehru pata
rė kinų komunistams ne
smarkauti ir perstoti puldi
nėti Indiją karingomis kal
bomis, nes Indijos tokioj 
kalbos neišgąsdins ir visai 
nepaveiks jos politikos. In
dija ir toliau sieks taikingo 

■sugyvenimo su Kinija, bet 
• kaitų Nehru pabrėžė, kad 
Kinijos komunistai darė 
klaidą, kai bandė Tibeto gy
venimą pertvarkyti jėga, ne
atsižvelgiant į vietos žmonių 
nuotaikas ir pageidavimus.

Nehru ilgai kalbėjo apie 
smurto priemonių kenks
mingumą ir sakė, jog ir ge
riausios reformos yra reika
lingos žmonių pritarimo ir 
negali būti kam nors prie
varta primestos.

Kartu Nehru dar kartą 
protestavo prieš Kinijoj pla
tinamus žemėlapius, kuriuo
se Kinijos sienos daugelyje 
vietų yra nukeltos į Indijos 
teritoriją.

Mirė D. A? Quarles 
Gynimo Pareigūnas

Austrijos Rinkimuose Nemaža 
Socialdemokratą Pažanga

Surinku Daugiausiai Balsą ir Pralenkė Krikščionių De
mokratų Partiją; Komunistai Nepravedė Nė Vieno 

Atstovo; Dešinieji Šiek Tiek Sustiprėjo; Social
demokratų ir Krikščionių Demokratų Koa

licija Valdys ir Toliau.

Japonai Primena 
Rusams Lygybę

Sovietų Rusija šiomis die
nomis atsiuntė Japonijos vy
riausybei notą, kurioje rei
kalauja, kad Japonija nu
rauktų savo karišką sutartį 
su Amerika ir nesutiktų įsi
leisti į savo kraštą atominių 
ginklų.

Japonijos vyriausybė 
skaito tokią rusų notą aki
plėšiškumu. Japonai nebėra 
okupuota šalis ir gali patys 
spręsti kokią politiką jiems 
vesti. Japonijos vyriausybė 
-nori rusams taip ir atsakyti, 
kad jie žinotų, jog okupaci
jos laikai seniai pasibaigė ir 
kad rusams laikas liautis 
,kištis į Japonijos vidaus rei
kalus .ir davinėti nurody
mus, kokią politiką Japoni
ja turi vesti.

Sekmadienį gegužės 10 
d. Austrijoj vyko parlamen
to rinkimai. Didelių per
mainų rinkimai nedavė, bet 
jie parodė kur kraštas links
ta. Seniau Austrijoj vyravo 
krikščionių demokratų par
tija, o šiais rinkimais pirmą 
kartą socialdemokratai su
rinko daugiau balsų, kaip 
krikščionys demokratai. At
stovų skaičiumi krikščionys 
demokratai dar tebėra pir
moje vietoje, jie pravedė 79 
atstovus (turėjo 82), kur jie 
gavo 1,932,690 balsų, arba 
42% visų paduotųjų balsų 
(1956 metais jie gavo 1,999, 
986 arba 46%).

Socialdemokratų partija 
surinko 1,953,566 balsus 
(46% visų balsų) ir pravedė 
78 atstovus (1956 metais ji 
buvo gavusi 1,873,295 bal
sus arba 43%). Dešinioji 
“Laisvės partija” šiais rin
kimais surinko 335,699 bal
sus, arba 9% visų balsų ir 
pravedė 8 atstovus (1956 
m. turėjo 6 atstovus ir buvo

New Yorke Streikas 
Sesiose Ligoninėse

šešiose New Yorko ligo
ninėse tarnautojai pereitą 
savaitę išėjo j streiką. Jie 
reikalauja uždarbių pakėli
mo ir reikalauja, kad ligo
ninių vadovybės pripažintų 
jų uniją.

Ligoninės sutinka pakelti 
uždarbius, bet nenori pripa
žinti unijos ir pirm negu bus

------------ 'atnaujintos derybos reika-
MoTS. Montgomery I Jauja, kad tarnautojai grįž- 

Un/Z 1 darbą. Streiko ištiktosenate CnrUSClOVą h^on[nė^ ligoniai yra pri-
Anglų maršalas atsargoje žiūrimi> bet normalus ligo- 

Montgomery lankėsi Mas
kvoje pereitą savaitę ir grį
žęs į Angliją parašė porą 
straipsnių apie savo pasikal
bėjimus su Chruščiovu ir 
maršalu Sokolovskiu.

Chruščiovas maršalui pa
sakė tą, ką jis paprastai sa
ko ir laikraštininkams. Jis 
sakė, kad rusai nori taikos, 
bet jeigu Vakarai nenorės, 
susitarti dėl Berlyno, tai 
Chruščiovas užsiminė “liki- 
minį sprendimą”, tur būt, 
karą.

Bendrai, anglų maršalas

Gyventojų surašinėjimas 
rodo, kad Sovietijoj gimimų 
skaičius siekia 25 kiekvie
nam 1000 Žmonių, vedybų 
yra 12 nuo 1000 gyventojų, 
mirimų skaičius labai že
mas, tik 7 su puse nuo kiek
vieno K>00 gyventojų. Gy
ventojų sudėtis tautybėmis

Vakarų valstybės tą rusų 
reikalavimą atmetė, nes jos 
nepripažįsta rytinės Vokie
tijos vyriausybės, kurią ru- dar nepaduodamą, 
sai pastatė prie valdžios, o 
įsileidimas į deiybas tos ry
tinės Vokietijos atstovų bū
tų lygu tos vyriausybės pri
pažinimui.

Rytinės Vokietijos atsto
vai yra visi buvę Sovietų pi
liečiai, ilgus metus gyvenę 
Maskvoje ir po karo'atsiųsti 
iš Maskvos į rytinę Vokieti
ją tam kraštui bolševikinti.
Tokiems vokiečių atstovams 
Gromyko reikalauja suteikti 
lygias teises prie derybų sta
lo svarstant Vokietijos klau
simą.

Vakarinės Vokietijos at
stovai yra Ženevoje, bet prie 
stalo — apvalio ar ketur
kampio — nesiveržia. Jie 
sakosi esą stebėtojai ir, jei 
bus kviečiami pareikšti savo 
nuomonę, pasisakys kaip 
jie žiūrį į svarstomus klau
simus.

Ministerių konferencija 
Ženevoje turėjo prasidėti 
2:30 vai. po pietų vietiniu 
laiku, bet dėl rusų reikalavi
mo įsileisti rytinę Vokietiją 
į deiybas, konferencijos ati
darymas sutarta atidėti.
Konferencija prasidės tiktai 
antradienį iš ryto, jei rusai 
tuo tarpu nesugalvos kokios 
nors naujos kliūties.

ninų veikimas yra sutrukdy
tas.

Ligoninų vadovybės sako, 
kad ligoninių tarnautojų 
streikas yra neleistinas da
lykas.

Prancūzų Fašistai
Nusivylė de Gaulle
Prancūzijos fašistiniai 

žmonės rengiasi minėti ge
gužės 13 d. sukaktuves, kai 
pernai Alžyre minių de
monstracijos pasėkoje tame 

„ , . ,. mieste ir visoj Alžyro pro-
neparverzė iš Maskvos jokių vincijoj susidarė “viešojo

Plieno Darbininkų 
Derybos Tęsiamos

Plieno darbininkų dery
bas su stambiausiomis plie
no kompanijomis pereitą sa
vaitę vyko viešai ir iš abie
jų pusių buvo pasakyta ne
mažai gražių kalbų. Darbda
vių atstovai įrodinėjo, kad 
plieno kompanijų dalininkai 
(šėrininkai) yra neturtin
gesni, kaip plieno įmonių 
darbininkai, unijos atstovai 
tą ginčijo ir nurodinėjo į 
pelnus, iš kurių darbdaviai 
gali lengvai padidinti darbi
ninkų uždarbius ir išlaikyti 
dabar esamas plieno kainas.

Po kelių dienų agitacinių 
kalbų abi pusės sutarė dery
bas toliau tęsti ne masinia
me mitinge, bet mažoje ko
misijoj, kurioje iš kiekvie
nos pusės dalyvaus po 4 at
stovus.

Kova Prieš Paketus 
Svarbus Klausimas

Nakčia iš penktadienio į 
šeštadienį savo namuose mi
rė nuo širdies'smūgio kraš
to gynimo pasekretorius Do- 
nald A. Quarles, sulaukęs 
64 metų amžiaus. Buvo kal
bama, kad D. Quarles užims 
krašto gynimo sekretoriaus 
pareigas, kai McElroy pasi
trauks, staigi mirtis visus 
spėliojimus nutraukė.

D. Quarles krašto gynimo 
žinyboje vaidino didelį vai
dmenį, jo žinioje buvo rake
tinių ginklų tobulinimas ir 
kiti reikalai. Jo staigi mirtis 
nutraukė kalbas apie krašto 
gynimo sekretoriaus pasi
traukimą, laukiama, kad 
McElroy apsispręs pasilikti 
pareigose ilgesnį laiką.

GINČAS NEGRŲ TARPE 
DEL SMURTO

Sovietai Nuties 
Aliejaus Vamzdžus
Iš Maskvos praneša, kad gavusi 7 7c balsų, arba 283, 

ten vvriausybe nusprendusi 1^9 balsus); Komunistų 
nutiesti 2,400 mylių ilgumo Į*rtlJ_a ?lais metals n«Praye- 
vamzdžius aliejui gabenti iš ne vieno atstovo į parla-

naujų dalykų. Jo kelionė 
gal tik jam suteikė naujų

saugumo komitetai” ir pra
sidėjo nepaskelbtas maištas

žinių, o diplomatai visas jo , prieš 4-sios respublikos vy-

Matomai, rusai iškėlė rei
kalavimą įsileisti vokiečių 
komunistų vyriausybės at
stovus propagandos sumeti
mais, kad parodytų savo sa
telitams, kaip jie rūpinasi 
savo globojamomis lėlėmis..

Ženevos derybose rusai 
jau rodo dantis ir daugiau 
rūpinasi propaganda, kaip 
susitarimu. Jiems svarbu 
sutarti “viršūnių” pasimaty
mą, kur iš jų pusės kalbės 
Chruščiovas.

parvežtas žinias ir be jo jau 
žinojo. Bendrai, maršalas 
Montgomeiy mano, kad Va
karų stiprumas yra raktas į 
bet kokias derybas.

Irakas Prašo Daug 
Ginklų iš Anglijos

Irako vyriausybė, kuri ar
timai bendradarbiauja, su 
Sovietų Rusija, kreipėsi į 
Angliją su pasiūlymu par
duoti jai įvairių ginklų veik 
visai savo armijai ginkluoti. 
Anglija buvo sutikusi aprū
pinti ginklais Irako vyriau
sybę, bet nesitikėjo, kad ji 
norės pirkti tokius didelius 
kiekius įvairių ginklų, ypač 
greitųjų lėktuvų ir tankų.

Anglijos vyriausybė dar 
neatsakė į Irako prašymą ir 
dar aiškina tą klausimą.

riausybę Paryžiuje.
Alžyro maišto metines

fašistai Alžyre minės atski
rai nuo kitų organizacijų. 
Taip pat ir Prancūzijoj kraš
tutiniai dešinieji sako, kad 
minėjimas neturi prasmės, 
nes de Gaulle “apvylė” ir 
“išdavė” fašistų siekimus.

JOHN FOSTER DULLES 
SUNKIAI SERGA

Buvęs valstybės sekreto
rius John Foster Dulles guli 
kariškoj ligoninėj, kur gy
dosi nuo vėžio. Pereitos sa- J 
vaitės gale iš ligoninės buvo 
pranešta, kad ligonis susir-

Senatorius McClellan siū
lo, kad būtų išleistas įstaty
mas kovai prieš raketierius. 
Jis nurodo, kad raketieriai 
darbo unijose veikia plačiai 
ir su jais reikia kovoti griež
tai ir be atodairos. Kaipo 
pavyzdį, senatorius nurodė, 
kad net žymūs dienraščiai 
New Yorke turėjo mokėti 
duokles raketieriams, kurie 
sėdi unijose. Laikraščiai tu
rėjo mokėti papirkimus, 
kad galėtų laikraščius išve
žioti. Tarpe mokėjusių duo
kles raketieriams buvo ir 
“New York Times” dienraš
tis.

BELGŲ KARALIUS
BAUDOUIN ATVYKO

Nėgių oiganizacija Na
tional Association for the 
Advancement of Colored 
People pašalino iš pareigų 
vieną tos organizacijos pa 
reigūną R. Williams už tai, 
kad jis pasisakė už vartoji
mą smurto prieš smurtą to
kiuose atsitikimuose, kaip 
linčiavimai ir panašios 
skriaudos daromos neg
rams. R. Williams sako, kad 
organizacijos centras netu
rėjo teisės jį pašalinti, nes 
jis buvo Monroe, N. C., or
ganizacijos skyriaus išrink
tas.

Ginčas kilo po nulinčiuoto 
negro M. C. Parker lavono 
atradimo upėje.

SVEČIAS IŠ AFRIKOS

Uralo kasyklų į Lenkiją, ry. 
tinę Vokietiją, Čekoslovaki
ją ir Vengriją.

Kiek seniau buvo prane
šama, kad aliejaus vamz 
džiai bus nutiesti ir į Lietu
vą bei I^atviją. Lietuvoje 
vamzdžiai sieksią Klaipė
dos.

Sovietų Rusija atėmė iš 
Lenkijos visas aliejaus ka
syklas rytinėj Lenkijoj ir, 
matomai, tas kasyklas taip 

iščiulpė, kad dabar reikia 
tiesti vamzdžiai net iš Uralo 
kasyklų aliejui gabenti į sa
telitines valstybes.

PORTUGALUA SUSEKE
VIDAUS SĄMOKSLĄ

mentą ir jos balsų skaičius 
nusmuko iki 142,608 (1956 
m. buvo gavusi 192,438 bal
sus ir turėjo 4 atstovus). Ko- 

_ {munistų balsų skaičius nu
krito nuo 4 iki 3%.

Visus pokarinius metus 
Austrijoj valdo socialdemo
kratų ir krikščionių demo
kratų koalicija. Atrodo, 
kad ir toliau vyriausybė bus 
koalicinė, sudaryta iš tų pa
čių partijų. Krikščionių de
mokratų populiaiumo ma
žėjimas padarys gal tą par
tiją daugiau sukalbamą. Ini
ciatyva skelbti rinkimus išė
jo iš krikščionių demokratų.

DIDVYRIO SŪNUS 
NENORI MALONĖS

Šį pirmadienį Amerikon 
atvyko svečiuotis Belgijos 
karalius Baudouin. Jis čia

go lengvu plaučių uždegimu išbus 3 savaites ir lankys į-
ir yra “kiek silpnesnis”. 
Bendrai, ligonis gerai laiko
si prieš vėžį ir gydymas ei
nąs sėkmingai.

vairias šalies vietas. Jokių 
svarbesnių derybų tarp Bel
gijos ir Amerikos, karaliaus, 
lankymosi proga nebus.

Naujai gavusios nepri
klausomybę Gvinėjos prezi
dentas Seku-Ture greit at
vyks į Ameriką tartis su mū
sų vyriausybe dėl pagalbos 
tai naujai Afrikos valstybei. 
Gvinėja svyruoja tarp Rytų 
ir Vakarų ir sakosi imsianti 
pagalbą, kur tik ją gaus.

Portugalijos fašistinė dik
tatūra skelbiasi susekusi di
delį sąmokslą nuversti Sala- 
zaro vyriausybei. Suimtųjų 
tarpe esą kareivių.

Portugalijos opozicijos 
vadas Delgado sako, kad su
imti yra ne kareiviai, bet 
karininkai ir kad sąmokslas 
neturi nieko bendra su ko
munistais. Diktatūra kraš
tui tiek jau įkyrėjo, kad 
žmonės turi ruošti sąmoks- 
us.

ONTARIO RINKIMAI

Vienas iš pirmųjų žuvu
siųjų Amerikos karo lakūnų 
antro karo pradžioje buvo 
Colin P. Kelly. Jis žuvo did
vyriškai kaudamasi prieš ja
ponų lėktuvus. Prezidentas 
Roose veltas tada parašė 
laišką “prezidentui 1959 
metais” ir prašė jo paskirti 
Collin P. Kelly sūnų, tada 
6 mėnesių, i karo mo
kyklą 1959 metais. Prez. Ei- 
senhower taip ir būtų pada
ręs, bet jaunasis Colin P. 
Kelly šiomis dienomis išlai
kė kvotimus j karo akade
miją ir įstojo į ją, kaip ir 
visi kiti kandidatai.

Amerikos spauda giria 
jauną Colin už jo pasiryži-

Ontarijos provincijoj, Ka
nadoje, seimelio rinkimai 
bus birželio II d. Paleista
me seimelyje konservato- mą gėriau per sunkius egza- 
riai turėjo 83 vietas, sočia- minus stoti į mokyklą, kaip 
listai 3 ir liberalai 11. iš malonės į ją patekti.I
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Naujas bandymas
14 metų po karo galo pergalėtojai kare daro naują 

bandymą užbaigti karą kokiu nors susitarimu dėl Vokie
tijos ateities. Sumušė Vokietiją, bet ką su ja daryti taip 
ir nežino. Tuo tarpu per 14 metų vokiečių tauta, nors ir 
padalyta, bet atsistatė ir aktingai dalyvauja savo likimo 
sprendime. Dalyvauja ir Rytų ir Vakarų “frontuose”, pa
gal pačių sąjungininkų nutiestą karo metu liniją ...

Naujoms deryboms neprasidėjus, bet derybų daly
viams jau suvažiavus i Ženevą, Sovietų Rusijos diktatorius 
Chruščiovas papasakojo vak. Vokietijos Maskvoje besi
lankantiems žurnalistams, kad rasai “gali nušluoti nuo 
žemės paviršiaus” Vakarų valstybes ir pirmon galvon tas 
valstybes, kurios leidžia pas save kurti amerikiečių ato
mines bazes. . . .

Kadaise Malenkovas, būdamas Sovietų Sąjungos mi
nisterių pirmininku, sakė, jog naujas pasaulinis karas su
naikintų visą civilizaciją ir nepaliktų nei pergalėtojų, nei 
pergalėtųjų. Tai buvo “seniai”, po Stalino galo, kada 
kruvinojo diktatoriaus Įpėdiniai dar nesijautė saugūs 
naujose pareigose ir atrodė linkę ieškoti kompromiso su 
savo buvusiais sąjungininkais. Dabar iš Maskvos girdime 
kitokią giesmę. Tiesa, ir Chruščiovas pripažįsta, kad So
vietai nukentėtų naujame kare, bet jis pabrėžia, jog Ru
sija nukentėtų, o Vakarų valstybės visai išnyktų. Pasakęs 
tą Įspėjimą Sovietų valdovas tuoj pridėjo, kad jis “nie
kam negrasina.” Panašiai “negrasina” nė maršalas Kone- 
vas, kuris derybų pradžiai skelbia, jog naujame kare 
Amerika iš pirmųjų dienų bus atominio karo frontas .. .

Tokia yra naujai pradedamų derybų atmosfera. Ka
dangi prie grasinimų risi jau yra pripratę ir risi žino,

77ZLEIT7S, Sv. SOsiOTm

RIMTAS POKALBIS

naujas valstybės departamento 
Douglas DiUon (dešinėj) tariasi 
reikalų komisuos pirm. J. William

MARGUMYNAI

(Kaitinant akmeninę anglį 
'aklai uždaruose katiluose iš 
jos gaunama gazas, koksas, 
smala ir amonija. Iš tų pag
rindinių medžiagų paskui ir 
gaminama visokiausieji da
lykai. Iš anglių gaminama 
apie 8,000 rūšių visokių da
žų visokiausių spalvų ir at
spalvių; Iš anglių gamina
ma daugybė visokiausių vai
stų ir plastikų. Pavyzdžiui, 
gražios nailono medžiagos 
yra padirbtos iš akmens an
glių. Priskaitoma virš-2,000 
visokių išdirbinių gamina
mų iš anglies.

Anglis yra cheminės pra
monės pagrindas. Kas turi 
anglies, tas turi ir plastikų, ir 
visokių medžiagų, ir vaistų, 
ir gumos, ir gazolino ir ki
tokių dalykų. Tik reikia mo
kėti visas gėrybes iš anglių 
išgauti!

Reikia pasakyti, kad apie 
pusę viso pasaulio anglių at-

Kas savaite
Trumanas 75 metų

Buvęs prezidentas Harry 
S. Trumanas gegužės 8 d. 
minėjo savo gyvenimo 75

duos 2 su ketvirčiu milionų 
Berlyno gyventojų. Bet ir 
neatsisakant nuo savo teisių 
galima ieškoti sprendimo 
vokiškam klausimui, kui-is

metų sukaktuves. Jis minėjo gadina santykius tarp tau 
tą sukaktį sveikas, judrus,-^
aktingas politikoje ir ger-| Ženeva bus bandymas.

Jei šiek tiek sėkmingas, po 
ministerių pasitarimų seks 

pasimatymas.

ir
biamas ne tik savo draugų, 
bet ir protingesnių politinių 
priešų.

Trumanas buvo “eilinis 
žmogus” aukščiausiose ša
lies pareigose. Jis ir savo 
kilme ir savo visa praeitimi 
buvo eilinis žmogus. Gimė" 
mulų ir arklių pirklio kuk-

‘virsunių

Poskonka . ..

Chicagos darbininkas Jo- 
seph Poskonka 15 metų bu
vo Amerikos komunistu

lioje šeimoje, pats jaunas partijoj h* ta proga pranesi- 
dirbo visokiausius darbus, Į- n®J° foderalinei policijai 

(F. B. I.) apie kompartijos 
veikimą ir veikėjus.

Buffalo

Kadaise Amerikos platy-
šaltiniai.

Į Kolonistai nebūtų gal iš
naikinę zubrų, jei juos ne-bėse gyveno zubrai, vadina- medžiotolai • -v Tmi buffalo. Tai dideli gyvu-!. uUf ,uzn“ę..J“’ aPle relkal?

sitraukė i politiką ir iškilo Į 
aukštą. Iš senatoriaus pasi-

saigų žemėje yra Amerikoj, buvo iškviestas j atstovu rū-todėl čia anglių nepritrūks!^ ,Sento p^T'mų vienų komisijų liudyti
Dėl Trumano kuklios kil-|5“e, k°munistiį Įtakų sker- 

mės jis buvo skaitomas re- d^k dai bininkų unijoj.
reikšmingu žmogumi, gal ;Poskonka. lludlJ<! atvl.ra1’ 
daugiau paniekos, kaip pa-!PaPasak?i° a?’? KomumsUų 
vydo vertu. Bent taip “eud- !f?k« to^e unlJ°J.,r R“!?*? 
rios galvos” jį veltino iki Id,rb*s uniJ0J ka,P F- B- 
1948 metų rinkimu ir tuose r* a£enias-

‘ Tai nepirmas ir nepasku-

net per tūkstanti metų 
ilgesnį laiką.

Atsarfinė tėvynė
Lietuvių spaudoje dabar 

galima nemažai skaityti

ar

Pereitą savaitę Poskonka

turėti mums
kad “negrasinantis” Sovietų diktatorius mėgsta laidyti-liai tūkstančių tūkstan-!tu^UgaFėtų**ugdyti™saro Į politinį nebuitį. Nurašė, policijos žmogus Mas-
burbulus, tai derybos vyks, lyg tarsi niekas niekam nebū- jma. kad senais laikais Ame- 
tų pikto žodžio pasakęs, su švpsenomis ir visišku, jau Įpra- ;rlk°Je buvo apie oO milionų og buvQ
stu ir visai suprantamu nepasitikėjimu. bandos laisvai Ganėsi do vi- - Zu^ naikinimas

Iš užsienių reikalų ministerių pasitarimų Ženevoje, daS ®ndėPnams »"><”" h,,vn smark"s 1
beje, niekas nieko ir nelaukia. Ministeriai susirenka tik majsto jkj valiai, 
paruošti diivą “viršūnėms”, arba vyriausybių galvų pasi- į Buffalo išnyko nuo baltų- 
matymuį kada nors šią ateinančią vasara. Atrodo, kad to- jų žmonių kulkų. Kai bal- 
kia viršūnių konferencija bus neišvengiama, bet ką ji tieji žmonės pradėjo apgy- 
galės išspręsti, tai jau kita muzika. įvendinti ris didesnius kraš-

Kada Amerikos valstybės vyrai ir karo vadai po ka- Į° pl°tus> laukiniai zubrai 
ro sąmoningai ir visai 5 reikalo pagimdė Europoje “vo- uvo Pa^in inis ° om M 
kišką klausimą,” jie, !>_ _. nės, nenujautė, kad tas klau
simas

maistas. Juos lengva buvo
., . .. .................. ... KT šaudyti ir jų buvo galybės.

simas pasidarys vienas įs sunkiausiai išsprendžiamų. Ne- £uvo tiesiami geležinke- 
jautė, kokią košę verda ir nežino, kaip ją sudoroti. O su- Hai, zubrai buvo ir geležin- 
doroti reikės. Jei mazgo nebegalima ar nenorima perkir- j kelių statytojų pagrindinis 
sti kardu, reikės ieškoti kompromiso, daryti nuolaidas ir maistas.
visą laiką reikės kaštytis, ginkluotis ir laukti, kada koks Su laiku iš milžiniškų 
pasikeitimas totalitarinėj Sovietijos rėdo j leis pasauliui buffalo bandų liko tik men- 
grižti Į žmoniškesni sugyvenimą. ki likučiai ir tie būtų išnykę,

__________ ___________________________ Jei žmones nebūtų pradėję
rūpintis jų išsaugojimu.

Amerikoniškas zubras ar 
buffalo, bulius, siekia 6 pė
dų aukščio ir nuo 10 iki 12

A P ž v a 1 g a
MALDA IR APVAIZDA svetimų žemių godumą ir 
Prelatas M. Krupavičius idauAel!u žvil^n‘M toli pra-

“Drauge” rašo (gegužės 6), 
kad

“Pasaulis be Dievo mums iš

lenkė tuos rusiškus "misio
nierius”, kurie carų laikais 
svajojo ne tik Rusijos pa-

plėšė laisvę, pasaulis su Dievu įkraščiuose gyvenančioms 
padės mums ją -atgauti . . . Sa-J tautoms ir visoms alavų gi-
vo laisvės nustojome dėl to, kad TYijrtprnc bet ir visai Fnronai rytų kaimynas nepaliko vietos Tninems? Det 11 vlsai Europai 
Dievui nei gyvenime, nei veiks
muose. Iš Vakarų nesulaukiam 
pagalbos savo laisvinimo kovoj 
dėlto, kad jų politika nesiva- 
duoja nei krikščionišku teisin
gumu. nei artimo meile ..."

Rusiškas bolševizmas, tie
sa, yra ateistiškas, bet kaip 
prelato Krupavičiaus pažiū
ra suderinti su caristinės Ru
sijos politika, kuri juk buvo 
jierdėm krikščioniška ir vi
sur nešė vergiją savo kai
mynams su ikonomis ir pa
našiomis gėrybėmis? Arba, 
kaip išaiškinti bent trečda
lio mūsų tautos žmonių (se
nųjų prūsų) žuvimą nuo 
rankų tų. kurie kaip tik bu

čiais ir gabeno odas Į rytus, i kultūrą, išlaikyti savo kalbą bet per anksti. ‘ jkvos agentų tarpe. įdomu
išdirbamos. net.būti savo gyvenimo 1948 metu rinkimai paro-,^^^ kodėl J. Poskonka nu- 

ypa- tvarkytojais, nore tegu ir dė, kad Tramano esama po- ,®J° 1 komunistų eiles jų sek- 
tingai buvo smarkus pereito 'priklausomi nuo kitų. litiko ir širdingo žmogaus, Pasirodo, kad 1943 me-
šimtmečio antroje pusėje, j Savo “kampo” pasiilgi- kuris savo širdingumu pa-tais darbininkas Poskonka
Pradžioje šią šimtmečio zu- mag suprantamas Ka- traukė eiliniu žmonių sim- išklausė vieno komunistų a- 
bni skaičius iau buvo labai lietuviai kalbėdavo patijas ir rinkimus laimėjo gitatoriaus pasakų apie tai,

kad jiems gal pasiseks išlai-Prieš gudrių gaivų irjkąd Amerika visai ,..^r.kai 
kyti savo tautybę “Šenado- apsukrių politikierių prana-i^kai įauja Pacifike,~ o visą" 
ryj”, Pennsylvanijos kai- šavimus. ikaro naštą, girdi, nesą bran-

. ka^°n’^iųkSasTwydmi^!TrUnm,° «’re”de"toTi““ įmB tarnavo Amerikos karo 
mis zubrai nebuvo visiškai stukas bus “lietuviškas Oue-1 Sako, istorija pasakys, arlaivyue }r patyrė nemaža 
išnaikinti. Dabar Amerikoje bekas.” Girdi, kain Ouehe- Trumanas buvo vienas iš vargo. Tėvas užsigavo tokiu 

Amerikos karo pastangų 
niekinimu ir nutarė pasitar
nauti savo kraštui sekdamas

brų skaičius jau buvo labai 
šunižiZcj^B IT pTOviiig€§Rl€ji 
žmonės pradėjo galvoti, kad 
tuos gyvulius reikia apsau
goti nuo visiško išnaikinimo. 

Gerų žmonių pastango-

jų dar yra apie 5,000, jie lai
komi tam tikrose jiems re
zervuotose ganyklose. Iš ten 
jų gaunama ir Į zoologinius 
daraus. Kanadoje jų dar yra 
keliosdešimt tūkstančių.

_____ *—-
Ką gamina ii anglių?
Akmeninė anglis, kurią 

žmonės kasa iš žemės, yra 
vienas iš didžiausių žemės 

pėdų ilgio. Jis sveria 1,800 'gelmių turtų, kokių tik mūsų

primesti savo krikščionybės 
supratimą ir savąją kultūrą.

Keistai skamba ir prel.
K r u p a v ičiaus kaltinimas 
Vakarams, kad jų politika 
“nesivaduoja nei krikščio
nišku teisingumu, nei artimo padėjusi. Jis sako: 
meile”.

Tautu santykiuose kalbėti

svarų ir daugiau. Tokie gy
vuliai neapmatomomis ban
domis ganėsi Amerikos pla
tybėse.

Zubrai padėjo kolonizuo
ti Aiperiką. Jie maitino ir
dengjį .pirmūosįus koforiis- naudingumą žinome v®i. 
tus, jie parūpino kuro kolo- i Bet tai nėra viskas. Juo 
nistų maistui gaminti preri- toliau juo anglis darosi 
jose, kur joks medis neauga, svarbesnė kaip žaliavų šal- 
jų išmindyti takai rodė atė- tinis milžiniškai ir vis au- 
jūnams, kur yra vandens gančiai chemijos pramonei.

bekas.” Girdi, kaip Quebe-
ko provincijoj prancūzai ne- didžiųjų Amerikos prezi- 
ištautėja, taip ir lietuviai Še- dentų, ar gal tik eilinis ir
nadoryj bus atsparūs ištau- bespalvis, kokių praeityje .. _ .. .
tėjimui. Tai buvo seniai, dar čla būta nemažai. Bet ir ne-j Rusijos agentus. Tą jis ir 
pereito šimtmečio gale ir šio laukiant istorijos sprendi-!darė per 15 metų ... 
šimtmečio pradžioje. mo, galima pasakyti, kad Apie komunistus Poskon-

T . , .. Trumano prezidentavimaska sako: “Tai yra bončius
Jei šiandien kas is lietu- buvo žymėtas dideliais įvy-

vių patenka į šenadoių, tai kiais ir svarbiais sprendi- 
ten dar gali užtikti lietuvių, mais. Korėjos karas, Graiki- 
bet tei visgi ne Quebekas, Jos ir Turkijos Eu.
kur prancūzų kalba ir kulta-ropos ūkiškas at£tatynias, 
ra vyrauja, šenadoiyj gausu NATO organizavimas ir ki- ,
tik keistų, iškraipytų lietu-ti fprendimai šiandien yra '.lals del™tar- 
viškų pavardžių,.,, tdar reį._ ties. Unija uzsipraso daug.

Apie atsarginę Lietuvą mė yra didelė. Jei palyginti 
dabar nemažai girdime iš Korėjos sprendimą ir Indo-

žemelėje yra.
Kur anglių yra, ten yra

pagrindas pramonei augti ir
bujoti, nes anglis duoda nei- _ ______ _____ _____
kalingą kurą fabrikų m^i- dr. K...Pakšto, kuris jau tu- iinijos likimą 'skirtumas
noms varyti. Apie-; tą anglių ri ir tam tikrą organizaciją‘mesis i akis. Pirmame atsi- 

susukęs atsarginei Lietuvai likime buvo sprendimas, ki
kuti anglų Hondūras kolo-.tame__ blefas!
nijoj. Jau skaitėme ir ragi-Į Istorija gal pasakys, kad 
nimus tą naująją Lietuvą (Trumano laikais buvo pra- 
Honduras džunglėse remti, (leista proga igyvendinti tei- 
Remti keliaujant ten apsi- singą taiką, kad teis laikais 

piniginėmis buvo

apie “artimo meilę” vargu 
ar tinka, o “krikščioniškas

kazokų mindomi, meldėsi į
'Sibirą varomi, meldėsi prie 

“Kas Žino Lietuvos istoriją, kiekvieno ki-yžkelio kry- 
tun žinoti, kad nekarta Lietuva . , . / . ,
išvengė didelių nelaimių ne savo zlaUS, pne kiekvienos kaimo 
jėgomis, bet Apvaizdos suteikta koplyčios. Meldėsi ir pas-
mums pagalba' ninkavo, pasninkavo ir mel-

karškalinių gyvačių

Plieno pelenai
Prasidėjo plieno darbi

ninkų derybos su darbda-

Darbdaviai siūlo palikti se
nąją sutartį. Kol kas jokios 
pažangos, kas ir supranta
ma, nes dar tik derybų pra- 
dzia.

Derybose unijos atstovai 
dažnai mini plieno kompa- 
ninijų pelnus. United Steel 
korporaiija per 3 mėnesius 
turėjo šiemet 106 milionus 
dolerių pelno. Kitos mažes
nės bendrovės pelnė ma
žiau, bet visų uždarbiai šie
met žymiai pašoko į viršų.

Unija siūlo pelnais pasi
dalyti su darbininkais, plie
no kainų nekelti ir gyventi 
broliškai. Darbdaviai sako, 
pelnai yra mūsų biznis, iš jų 
mes plečiame gamybą, jei 
uždarbių nekelsim — nekel
sim nė kainų!

Vartotojai derybose balso 
neturi. Vyriausybė prašo 
dhrbininkus ir darbdavius 
parodyti pilietinio susipra
timo ir nepabranginti plieno 
kainų.

Kas laimės ir kas pralai
mės?

J. D.
W. CHURCH1LL IŠVYKO

gyventi, arba 
aukomis. Kaip seksis tą lie
tuvišką naujokyną kurti, gal 
nėra reikalo pranašauti. Ne
tolima ateitis parodys, kiek 
savanorių atsiras ten vykti 
apsigyventi.

—*b.

Bedarbių Skaičius 
Gerokai Sumažėjo

Balandžio mėnesį bedar
bių skaičius visame krašte 
sumažėjo 500,000, bet smul
kesnės žinios apie nedarbą 
dar nėra paskelbtos. Ckio 
pagyvėjimas reiškiasi visose 
pramonės šakose, nors ir ne 
visur vienodai.

Žymus pagerėjimas pra
nešama iš Detroito, kur au
tomobilių gamyba smarkiai 
pašoko į viršų ir šiais meteis 
gal bus padirbta apie 6 mi- 
lionus automobilių. Be kra
šte gaminamų mašinų Ame
rika šiais metais importuos 
iš užsienių apie 500 ar 600 
tūkstančių automobilių.

prarasta” Kinija ir 
pramiegotas atominis mono
polis. Istorija gal tą ir sa
kys, bet opozicija Trumano 
laikais to nesakė ir net dar 
mažiau matė, kaip tuometi
nis prezidentes.
Be iliuzijų

Valstybės sekretorius Ch. 
Herter, išvykdamas į Žene
vą derėtis su rusais dėl Ber
lyno ir kitų reikalų, kalbėjo 
į tautą ir sakė, kad jis vyks
ta į derybas be didelių lau
kimų. Derybos su rusais pa
prastai yra ilgos ir painios 
ir greito pasisekimo negali
ma laukti.

Amerika sieks išspręsti 
Berlyno klausimą kartu su 
Vokietijos suvienijimu ir 
su Europos, teigi ir Rusijos 
saugumo užtikrinimu. Jei 
rusai nori susitarti, susitari
mas lengva bus pasiekti. Jei 
rasai nenori susitarti, tei pa
saulis galės pats spręsti, kas 
yra kaltas dėl Berlyno kri
zės ir nesantaikos.

Amerika neatsisakys nuo 
savo teisių Berlyne ir neis*

teisingumas” yra toks daly
kas, kurio nei riterių kardų.................................
gadvnėje, nei atominių ,stonją nėra istorinis f ak- j pats Krupavičius žino, ne 

tas. Kas vienam yra Apvaiz- kažinkokie. 
dos pagalba, kitam, ar kitoj
fronto pusėj stovinčiam, ga- Apie maldos galybę teko 
Ii atrodyti visai kitaip. Kar- 'skaityti vienoje istorijos 
tais Apvaizdos “pagalba” knygoje tokį pavyzdį. Kai 
vadinama priešo kvailumas, ^urkai aPgulė Konstantino- 
nesugebėjimas ar nemokėji- P°U 1^^ metais »ir rengėsi 

4.^ MTZ. uvnicvisnun.u mas išnaudoti situaciją. Jei sprendžiamam puolimui, 
ar nesilaikymo krikščionis- k.ada bdševikai Rusijoj “at-|kunigai sušaukė žmones į 
ko teisingumo, bet dėl savo ®ver? » kaiP Fatimos “regė- didžiąją miesto bažnyčią ir 

jimai” žada, tai jie sakys, ^K1110 visus melstis. Meldė
si žmonės karštai ir su aša
romis. Meldėsi ir paskutinis 
Konstantinopolio imperato
rius. Pasimeldęs, imperato
rius išjojo prie sienų miesto 
ginti, o likusieji žmonės vis 
'meldėsi ir meldėsi iki tol,

bombų amžiuje negalima 
suvaikyti tautų santykiuose. 
Galima kalbėti, kad Vakarų 
pasaulis praleido ar pražio
psojo progų progas sutvar-vo pasimoję nešti pagonims 1 sutvai-

krikščionybę? Kalbame a- kytl pas?ul1 Paken5iamlau 
pie vokiečių kryžiokus, ku- 83,1 I’ac,am sau«lau ,r 
rie 200 metų liejo lietuvių
kraują blukdami jiems sa
vąją krikščionybę ir savąjį 
Dievą. Jei imperializmas 
priklausytų tik nuo tikėjimo 
ar netikėjimo, tai visa krikš
čioniškojo pasaulio istorija, 
su jos karais, užkariavimais, 
tautų skerdynėmis taip ir 
liktų neišaiškinta.

Teisingiau būtų s. 
kad rusiškas bolše 
nors ir atsipalaidavęs nuo

ne dėl savo bedieviškumo

taikingumo ir trumparegiš
kumo.

Pagaliau, katalikų bažny
čios vyriausias galva nieka
da nėra pasisakęs už paver
gtų tautų vadavimą ryžtin
gais žygiais, bet visada ten
kinasi “maldomis už taiką”, 
įkas reiškia status quo išlai- 
.kyrną, o ne ką kitą.

Prel... .... , ------ M. Krupavičius sa-
pravoslavijos, paveldėjo ru- )ko, kad mūsų istorijoj Ap. 
«ų imperializmo dvasią u ;vaiz(la yra ne ‘

Apvaizdos kišimąsi į tau- dėsi, bet rezultatai, kaip ir

Jie
kad Vakarų valstybių nemo
kėjimas išnaudoti savo mil
žiniškos persvaros po antro
jo pasaulinio karo buvo 
“Apvaizdos pagalba” 
jiems ...

Prel M. Krupavičius šau
kia lietuvius melstis. Maldų 
mūsų tauta yra pasiuntusi į 
aukštybes nesuskaitomus 
kiekius. Meldėsi mūsų žmo
nės ponų engiami, meldėsi

Ikol turkai užkariautojai at
nešė ant iešmo pamautą im
peratoriaus galvą prie gra
žiausios krikščioniškojo pa
saulio bažnyčios durų ...

Anglų vadas Winston 
Churchill sekmadienį išvyko 
namo po keturių dienų lan
kymosi Amerikoje. Dau
giausiai laiko jis praleido su 
prezidentu Eisenhoweriu 
Baltajame Name.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

MONTELLO, MASS.

Mirė D. Vitkauskas
KANADOS NAUJIENOS

MONTREAL, P. Q.

Vytauto Klubo vakarienė
D. L. K. Vytauto Klubo 

valdyba ir direktoriai nuo
širdžiai kviečia Montrealio 
lietuvius gegužės mėn. 16 
d., šeštadienyje 7 vai. vaka
ro atsilankyti j pirmininkų 
pasikeitimo proga Klubo 
rengiamą vakarienę.

Pobūvio pabaiga — ank
styvas rytas. Veiks bufetas 
su visų rūšių gėrimais.

Dėl salės riboto talpumo 
bilietus, kurių kaina asme
niui du (2) doleriai, prašo
me įsigyti anksčiau.

Iki pasimatymo seniau
sios Montrealio lietuvių or
ganizacijos patalpose, 2159 
St. Catherine Street East. 

Valdyba ir 
direktoriai

Vajaus džiuginanti 
rezultatai

1959 m. gegužės mėn. 3 
d. į D. L. K. Vytauto Klubą 
įstojo šie montreal iečiai: 
inž. Dainius Eugenijus, inž. 
Kličius Algirdas, stud. Pie- 
čaitis, Vincas Seidys, Jo
nas žižienė Marija, žižys. 
Vaclovas, Sakavičius Frid
rikas, Kličius Pranas, Otto 
Kazys, Markevičius Albi
nas, Lašienė Joana, Masys
Antanas

ir Jakubauskas

Povilas.
Klubo valdybos ir direk

torių vardu naujuosius na
rius nuoširdžiai sveikinu ir 
linkių visiems, ypač jaunie
siems, įsijungti į aktyvią 
klubo veiklą.

P. Šimelaitis, 
Sekretorius

Pirmininkams pasikeitus

Keičiantis “valdžiai” vi
suomet tariama žodis. Seno
ji palydima su vienokiais ar 
kitokiais maloniais žodžiais, 
naujoji pasitinkama su lin
kėjimais — viltimi. D. L. K. 
Vytauto Nep. Klubo pirmi
ninkai pasikeitė gegužės 
mėn. 3 d.

». Senasis pirmininkas Juo- 
zai Skinkis į klubo pirmi
ninkus atėjo prieš ketverius 
metus, kuomet Montrejalio 
lietuvių visuomenėje buvo 
dar aštrus susiskaldymas, 
nesantaika. Tie, kurie žino
jo vietos sąlygas, J. Skinkį, 
kaip klubo pirmininką, su
tiko su giedriomis simpati

tiesą mylintis, buvo privers
tas apleisti numylėtus jau
nystės laukus, palikti Re- 
meikių kaimą, esantį Kybar
tų valsčiuje, pačiame Vokie
tijos pasienyje, atsidurti vė
jų nubučiuotoje Kanadoje 
ir pakelti emigranto vargus.

Iš prigimties turėdamas 
suvalkiečio jautrumą, pasta
bumą ir šaltą galvojimą, jis 
sutiko būti klubo pirminin
ku. Ir reikia pripažinti, me
tus šiandien žvilgsnį atgal, 
kad jo pirmininkavimas, 
nors ir nelengvomis vietos 
sąlygomis, buvo tiek klubui, 
tiek ir pačiai kolonijai vai
singas.

Likosi tik viena dėmė 
— tuolaikinio Montrealio 
“Tėviškės Žiburių” atstovo, 
nors ir aukštuosius mokslus 
baigusio, mesta pikta, me
laginga, provokacija. Bet 
Skinkis, net valdžios parei
gūnų patartas, nėjo į teismą 
ir jam padaryta laikraščio 

•ir jo atstovo nuoskaudą pa
liko savo širdyje, su niekuo 
nesidalindamas, moralinių 
ir materialinių nuostolių ne
ieškojo šio krašto teisingu
mo įstaigose.

Ta jo nuolaida, šaltumas, 
davė ir vaisių. Tame laiko
tarpyje naujieji ateiviai pa
čiame klube gana stipriai 
įsitvirtino. Galiausiai ir jų 
teisės, atšaukus draudimą 
pirkti šėrus, praktiškai buvo 
suvienodintos.

Reikia palinkėti, kad po 
ketvertų metų darbo pailsė
jęs, Skinkis neliktų nuoša
lus, bet vėl savo autoritetu, 
šaltu galvojimu, patyrimu 
būtų klubui rimtu talkinin
ku.

Naujasis pirmininkas — 
Juozas Džiaugi* verdunie- 
tis, eilę metų klube ėjęs se
kretoriaus pareigas, Skinkio 
pirmininkavimo metu nuo
širdžiai su juo bendradar
biavęs, gerai pažįstąs klubo 
reikalus, žinąs vietos sąly
gas, Quebec’o viešuosius ir 
papročio įstatymus, reikia 
tikėtis, sugebės tinkamai ii* 
nuoširdžiai klubui vadovau
ti

Jis savo Įkalboje, ^'peri
mant pareigas, yra pasisa
kęs už visų klubo narių nuo
širdų bendradarbiavimą. Iš 
kad ir neilgos praktikos ži
nau, kad jam yra labai arti
mi ir naujieji ateiviai, ypač 
jaunimas. Nemaža rūpesčio

PIRMĄ KARTA NAUJOSE PATALPOSE

Senato lėšų skyrimo pakomisija pirmų karių susirinko 
naujosiose senato patalpose. Viduryje krašto apsau
gos sekretorius Neil McElroy sveikinasi su pakomisijos 
vicepirmininku šen. Dennis Chavez, dešinėj jungtinio 
gen. štabo viršininkas gen. Nathan Twining.................

tauto Nep. Klubas taps vie- Buvo gražu* J. Liustikaitės 
nu tvirčiausiu Montrealio 
lietuvių ne tik ekonominiu, 
bet ir kultūriniu vienetu.

Todėl, baigiant už padė
tus pagrindus bendradar
biavimui su visais Montrea
lio lietuviais buv. pirm.
Skinkiui priklauso nuoširdi 
padėka, bet ir dabartiniam 
pirm. Džiaugiu!, artimai 
bendra darbiavusiam pir- 
miaus ir dabar, savo įžangi
nėje kalboje pasisakiusiam 
už visapusišką bendradar
biavimą, nuoširdžiai tenka 
palinkėti geros sėkmės.

Klubietis

CALGARY, ALTA.

Mirė J. Zvankauskas
Esu rašęs, kad Jeronimas 

Zvankauskas serga ir antrą 
kartą paguldytas ligoninėn. 
Dabar turiu pranešti, kad 
jis kovo 26 d. 8 vai. ryto
Calgary General ligoninėj 
baigė'savo gyvenimo var-

jomis, šis, Lietuvos švie- jis dėjo iki šiol, kad vajai
siausio krašto — Suvalkijos 
— ūkininko sūnus, savo gy
venime matęs šalto ir šilto; 
buvęs turtingo žemvaldžio 
sūnus, fašistams nuvertus 
teisėtą krašto valdžią, kaip

duotų geresnių vaisių ypač 
laukdavo ateinant jaunimo, 
šį kartą paskelbtas vajus jo 
iki šiolei neapvylė.

Todėl reikia turėti švie
sių vilčių, kad D. L K. Vy-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje aprėžoma:
Apie kelionę Alinakon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra“
Įspūdžiairiš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyn*,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Velk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių 1 Su gražiais

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

“KELEIVIS"
636 East Bro*dw*y So. Boston 27,

gus.
Velionis mirė 59 metų 

amžiaus, buvo kilęs iš Ze- 
kiškių k. Antašavos parapi
jos, Birių apskr. Sergantį 
prižiūrėjo, juo visaip rūpi
nosi ir laidotuves tvarkė ar
timiausi draugai ir kaimy
nai Kučinskai. Antanas Ku
činskas ir velionis kartu au
go, Antanui atvykus į Kana
dą 1928 m., kitais metais 
pas ji atvyko ir Jeronimas, 
ir vėl sykiu dirbo ir netoli 
vienas kito gyveno. Velionis 
buvo geležinkelietis.

Velionis paliko brolį Pet
rą ir sesei j Uršulę Gaidi- 
mauskienę Bridgeporte, 
Conn., o Lietuvoje seserį 
Magdę Sarapienę.

Laidotuvės buvo didžiau
sios, kokios yra buvę Calga
ry. Į kapines išlydėjo 34 
mašinos, ąžuolinis karstas 
skendo gėlėse.

Velionis buvo Lietuvos 
nepriklausomybės kovų da
lyvis, dalyvavo kovose su 
bolševikais ir lenkais, buvo 
malonaus būdo žmogus, il
gus metus skaitė Keleivį. 
Jis jokių sutaupų nepaliko, 
nes 3 metas sirgdamas išlei
do viską, ką turėjo sutau
pęs. *

Ilsėkis, gerasis drauge, 
ramiai šaltoj Kanados že
melėj. Mes, tavo draugai

Ir mūsų padangės naujie
nos ne geresnės kaip kitų. 
Ir čia ateviai amerikonėja, 
sensta, miišta, draugijų vei
kla silpsta, susirinkimai ma
žėja, retėja ir tt.

Štai iš mūsų tarpo vėl

Minėjome Gegužės 1-ją
(LAIŠKAS IŠ LONDONO)

Londone gyvenančių vo
kiečių socialistų sumanymu, 
Gegužės pirmosios vakare 
Alliance Hali susirinko įvai-

____ ___ rių tautų socialistai — aus-
amžinai atsiskyrė Dominin- ^rab. yengrai, indai, ukrai- 
kas Vitkauskas, pažangus, [mečiai, lietuviai tos reik- 
daugelio mvlimas draugas, šmingos dienos paminėti. 
Jis mirė po sunkios ligos ba- Susirinkimą pradėjo ir į- 
landžio 19 d. dar tik 69 me-!vedams>ji žodį tarė buvęs 
tus teturėdamas. Balandžio Socialistų Internacionalo se-
22 d. palaidotas be bažnyti
nių apeigų Melrose kapinė
se. Taip palaidoti velionis

kretorius Julius Braunthal. 
Jis kalbėjo apie tas kovas, 
kurias gavo vesti įvairių

prieš mirdamas prašė savoį^au^M socialistų partijos ir 
šeimą, ir ši jo paskutinį pra- Pats Internacionalas dėl b 
ymą išpildė. Pagarba jai valandų darbo dienos, . ne-

už tai!
Velionis buvo kilęs iš Vil

niaus krašto, Merkinės vals
čiaus, Jablanavo kaimo, į 
Ameriką atvyko 1907 m., vi-' 
są savo gyvenimą dirbo ba
tų dirbtuvėj. Nežmoniškos 
darbo sąlygos, tas skubėji
mas, nervų įtempimas, be 
abejonės, sutrumpino velio
nio gyvenimą.

Balandžio 17 d. ukrainie
čių salėj Calgario lietuviai 
turėjo tokią staigmeną, ku
rios ilgai nepamirš. Tai bu
vo iš Toronto atvykusios Ja
ninos Liustikaitės (lyrinio 
soprano) koncertas.

Dainininkė padainavo 18 
dainų, kurios publikai taip 
patiko, kad ji jos nenorėjo 
nuo scenos paleisti. Jai a- 
komponavo calgariečiams 
gerai pažįstamas buvęs Ed- 
monto klebonas muzikas 
kun. Bruno Jurkšas.

Dainininkei maža Raste- 
nių dukrelė įteikė gėlių 
puokštę.
Programoje buvo parašyta, 
kad koncertą rengė Calga
rio Lietuvių Dr-ja, bet iš tik
rųjų tuo rūpinosi abi drau
gijos.

Publikos buvo nemažai,* 
nors galėjo būti daugiau.

Po koncerto vaišių ir šo
kių metu teko pasikalbėti 
su dainininke. Ji maloni ir

Kanddoię? gyvenanti trečius

Koęfcertą reikia" taikyti 
pavykusiu visais pęžiųriais. 
Ačiū dainininkei ir akdmpa-1 
niatoriui už jų pastangas 
neaplenkti ir mūsų mažos 
kolonijos. Visų dalyvavusių 
koncerte vardu norėčiau pa
linkėti mielai Janinai Liūs- 
tikaitei geriausios sėkmės 
dainomis žavėti tėvynės ne
tekusius tautiečius.

A. Kučinską*

CHICAGO, ILL 
Išsikelia International

Iš Čikagos vis daugiau 
didžiųjų įmonių pradeda iš
sikelti. Jų tarpe yra ir Inter
national Harvester bendro
vės dirbtuvė, kurioj dirba 
per 3,000 darbininkų, nema
ža ir lietuvių. Ji žada išsi
kelti per 3 metus.
Mirė A. Kartena*

Gegužės 3 d. mirė Anta
nas Kartanas, ilgus .metas 
Marųuetto parko apylinkėje 
turėjęs vaistinę. Gegužės 6 
d. palaidotas Tautinėse ka
pinėse.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, paliko liūdinčius
žmoną Grasildą (buvusią 
Šliūpienę), dukterį Ventą su 

Tavęs ilgai nepamiršime! šeima ir kitus giminaičius.

visų valstybių atsakingi vy
rai supras tą pavojų ne tiek 
esamai, kiek būsimoms kar
toms ir pagaliaus susitars 
sustabdyti tų ginklų bandy
mus.

Indijos socialistų atstovas 
dr. G. G. Parekh sakė, kad 
jį spaudžia sunki mintis: 
Pusė pasaulio žmonijos gy
vena pusbadžiai, dalis jų 
kenčia tikrą badą. Rachito 
liga Indijoj paprastas reiš
kinys. Jos pagrindinė prie
žastis prastas maistas. O Eu
ropoj ta vaikų liga beveik 
nežinoma.

Socialistai turi tuo klau
simu susirūpinti ir stengtis 
tų nelaimingųjų padėtį pa
gerinti.

Vokiečių Socialdemokra
tų Partijos atstovas iš Bo
nos savo kalboje pabrėžė, 
kad reakcija nesnaudžia, 
kad 24% Vakaro Vokieti
jos gyventojų sudaro atkel
tieji iš Lenkijos, Čekoslova
kijos vokiečiai ir virš 2 mi
lionų pabėgėlių iš “darbi-

mokamų atostogų ir bendrai 
darbininkų sąlygų pagerini
mo. Jis pažymėjo, kad šian
dien Europos valstybėse 
darbininkai tą visa jau turi, 
bet Azijos ir Afrikos darbi
ninkai yra tokioj padėty, 
kokioj Europos darbininkai 
buvo prieš daug dešimčių 
metų. Socialistai negali už
merkti akių prieš tokį fak
tą ir mes visi bendrai turi
me kovoti, kad ir minėtų 
žemynų darbininkai turėtų j ninku rojaus” — komunistų 
tas pačias teises ir sąlygas,‘valdomos Rytų Vokietijos.
kokias mes turime.

Po jo kalbėjo dr. Edith
Summerskill, buvusi minis-

Įdomų palyginimą padarė 
Vakarinės Vokietijos sve
čias Richardo Reitzner. Jis

tere darbiečių kabinete. Ji [sakė, kad šiandien Gegužės 
įdomiai papasakojo savo pirmoji švenčiama dviejų 
ilgų kelionių įspūdžius, la- pasaulių
blausia sustodama prie so
cialistų veiklos. Ji yra apke
liavusi visą Azijos žemyną.

Vakaro Berlyne į Gegužės 
pirmosios minėjimą savo 
noru susirinko daugiau ne

Ji kreipė dėmesį į atominių pUsė miliono vokiečių, o tuo 
ginklų bandymų pavojų —[tarpu Rvtų Berlyne jie su- 
nuodingą spinduliavimą, varyti i minėjimą prievarta. 
Kalbėtoja reiškė viltį, kad .Tokia padėtis, pasak kalbė

tojo, neturėtų būti paken
BALTIMORE, MD.

Ka* girdėti siuvėjų tarpe
Bedarbių demonstracijoje 

Washingtone buvo ir Balti- priklausomai.Velionis Domininkas Vitkaus*
kas ir jo žmona Ona. ... ,_____ ___________________ .mores lietuvių siuvėjų sky-

A. a. Domininkas buvo riaus delegatas V. Luiza. Jis 
malonus žmogus, visų mė-;Rtįžęs balandžio 15 d. su- 
giamas. Ir jis mėgo suktis saukė lietuvius siuvėjus ir 
žmonių taipe, buvo dažnas įĄemp. Padar® pranešimą, ką 
visokių pobūvių lankytojas, {girdėjo ir matė Washingto- 
priklausė Roko pašalpinei

čiama. Visi turėtų būti lais
vi, ne tik vokiečiai, bet ir 
lietuviai, latviai ir kt. turė
tų turėti teisę tvarkytis ne-

Dr-jai, Brocktono Lietuvių Pasak jo, buvo suvažiavę
Piliečių Klubui, ilgą laiką bedarbių atstovų
buvo šito klubo iždininku it 3m*bė8 kalbas sakę senato- 
direktoriu. riai, kongresmonai, visi nuo-

Nors laidotuvių diena bu- širdžiai diskutavę, kaip su- 
vo darbo diena, bet jose da- mažinti nedarbą.
lyvavo didelis velionio gi
minių, draugų ir bičiulių 
būrys, į kapus važiavo per 
30 automobilių, gėlių buvo 
pridėtos 2 mašinos.

Visi susirinko pasakyti 
velioniui paskutinį sudiev, 
visų lūpos šnibždėjo: Priė
jai, Domininkai, kelionės 
galą, kur nebėra nei skaus
mų, nei rūpesčių, kur nėra 
nei turtingų nei biednų, kur 
visi lygūs ir kur nėra ko da
lintis. Ilsėkis ramiai!

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Oną, dukterį Birutę, 
žentą Antaną Kirialį, dvi 
anūkes ir brolius Joną ir 
Vincą Lietuvoje. Liūdžiu 
kartu su jais ir reiškiu jiems 
giliausią užuojautą.

Joną* Stoiku*
KAS DAR NETURI *
KALENDORIAUS?

Susirinkimas buvo gau
sus, nes nedarbo klausimas 
ir Baltimorėj yra opus. Siu
vėjai šių metų pradžioje ga
na mažai darbų teturėjo, bet 
tikimasi, kad po atostogų 
jų bus daugiau.

Skyriaus pirm. Nikodimas 
Čėsna darbovietėje labai su
sižeidė koją, negalės vaikš
čioti kokį mėnesį.

Paskutinis kalbėjo Al
bert Carthy, Socialistų In
ternacionalo sekretorius.

Kalbų protarpiais Paul 
Blumenfield violenčele pa- 
griežė Hendelio ir Bethove
no kūrinių. Jam akompona- 
vo Lovise Galostone. v .

Minėjimas baigtas visų 
sugiedotu Internacionalu.

Lietuvių Socialdemokratų 
Partijos organizacija Angli
joje jau eilę metų palaiko 
tamprius ryšius su kitų 
kraštų socialistų organizaci
jomis. Dalyvavo ji ir šitame 
minėjime.

šito įvairių tautų socia
listų Londone judėjimo vy
riausias puoselėtojas yra 
Vokiečių socialdemokratų 
pirm. drg. Segall. Jis labai 
prielankus ir lietuviams. Tą 
man nekartą teko patirti,

siuvėjų skyrius '}<aj a^ pj1TOininkavau vietos

Ka* dar neturit 
įdomaus kalendoriau*, pasi
skubinkite jį užsisakyti, ne* 
jau visai mažai beliko.

Kaina tik 50 centą. Užsa
kymu* su pinigais siųskite:

“KELEIVIS”
636 Ę. Broadway
So. Boston, Mas*.

218 1932 m. narių turėjo 
1200, o dabar tik apie 400. 
Iš naujųjų ateivių į skyrių 
įstojo apie 50 narių, keis
tas dalykas: naujai atvyku
sių tarpe yra gerai išsimoks
linusių, bet unijoj dalyvauti 
jie nenori. Jie atvykę čia ra
do iškovotas geras darbo są
lygas ir mano, kad nebėra 
kuo daugiau rūpintis. Senie
ji ateiviai laukė, kad jaunie
ji padės seniesiems dirbti ir 
toliau kovoti už geresnę a- 
teitį, bet apsiriko. Iš jų tik 
bažnyčia turi naudos.

Baltimorietis
Būk linksma kaip upelis, ku

ris ir tarp uolų džiaugsmingai 

čiurlena.

Z. M. Varai

lietuvių socialdemokratų or
ganizacijai.

Nemalonu pastebėti, kad 
ir socialistų tarpe yra ne
sklandumų. Lenkai skersai 
žiūri i vokiečius dėl Lenki
jos okupuotų žemių, o čekai 
dėl Sudetų, todėl į vokiečių 
socialistų rengiamus pobū
vius jie neina.

LSDP Užsienio delegatū- 
ros atstovas, atrodo, laikosi 
lenkų-čekų pusės. O tuo tar
pu žymūs Darbo partijos na
riai, net ir pats gen. sekreto
rius Morgan Phillips turėjo 
šiame minėjime dalyvauti, 
bet jis užtruko kitoj konfe
rencijoj ir todėl raštu atsi
prašė negalėsiąs dalyvautu 

A. Z. »
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Iš Pavergtos Lietuvos
NAUJA “VALDŽIA* ,lis.

Prezidiume viso labo yra 
15 asmenų.

Ministeriu kabinetas pa
tvirtintas šitokios sudėties^

Ministeris pirmininkas

Jau buvo rašyta, kad ba
landžio mėn. buvo Aukš
čiausios Tarybos sesija, kuri 
iš tikrųjų nėra jokia krašto 
atstovybė, bet vaidina tokia 'Motiejus šumauskas, jo pa- 
esanti: priima biudžetą, jai i vaduotojai: Edvardas Ozar- 
atsistatydina ministeriai,?skis, Jonas Laurinaitis »r 
ji paveda kam nors sudaryt 'Kazys Preikšas, 
ministeriu kabinetą ir jį i Ministeriai: Automobilių 
tvirtina ir tt Nieko nepada- [transporto ir plentų Vladis- 
darysi, šiais laikais reikia i lovas Martinaitis, finansų 

Romualdas Sikorskis, kultū
ros Juozas Banaitis, miškų 
ūkio ir miškų pramonės Al-

Ir šį kartą jos posėdžiuo- girdas Matulionis, prekybos 
se buvo senos kalbos, paža-{Anatolijus Mikutis, ryšių 
dai ir Maskvos priimtų įsta- -Mikalojus Byeiianinas, so- 
tymų vertimų tvirtinimas, jcialinio aprapinimo Juozas

Daug vietos buvo skilia 'Stimburys, statybos Ado- 
švietimo reikalų ir jo pro-,mas Petkevičius, sveikatos 
gramos pertvarkymui. Mas- Įapsaugos A. Dirsė, teisingu- 
kva užsimanė visą sovietinį .mo Albinas Likas, vidaus 
jaunimą pervaryti per ben- įreikalų Alfonsas Gailevi- 
drabučių ir pramonės įmo- čius, žemės ūkio Vytautas 
nių bei kolchozų šerengą. azalinskas, užsien’o reika- 
Taigi, kalbėta, kaip T. Lie- M Kazys Preikšas, švietimo 
tuvoje toji šerenga būtų su- Mečys Gedvilas, 
smaigstyta, kas privalėtų De to paskirti: Liaudies 
būti jos vyriausiais varo- 'L’kio Tarybos pirm. Ksave- 
vais. Sovietuose jaunimasras Kairys, jo pavaduoto: 
sunkiai suvaldomas. Nors jo ja’s: Elijas Dulevičius, Alek-

Taip turėtų būti ir Amerikoje
Liga — visur didelė ne-j įves tokią gydymo tvarką, 

laimė. Nelaimė ne tik pa- kokia yra Anglijoje, kur vi- 
čiam ligoniui, kuiis gauna si gyventojai visokia gydy- 
kęsti didesnį ar mažesnį mo pagalbą gauna veltui, 
skausmą, bet ir jo kišenei? Neabejotina, kad Kana- 
Didelė nelaimė liga net ir dos socialinis draudimas li- 
turtingoj Amerikoj. Jei tave goję turės įtakos ir Ameri- 
pagavo kiek rimtesnė liga, kai. Juk ir čia darbininkų 
privertė atsigulti į ligoninę, organizacijos jau seniai ko-

liūdnos metines
Gegužės 17 d. sukaks vie- 

neri metai, kai Bostono 
Mount Hope kapinėse ilsisi 
drg. Jonas Jankauskas. Per 
tuos metus jo artimieji viso
kiomis progomis pasigesda
vo drg. Jono ir pasiges, kol 
jie, bus gyvi.

atsisakė bile tik galėtų savo
pamėgtas studijas laisvu 
laiku tęsti.

Ir štai jau turime to darbo
LSS kuops ir uoliai joje dir- S
bo. Komunistams pradėjus^53 Kaiy8fi^S!į,®
skaldyti socialistų eiles, tas įretuyos
pragaištingas darbas P*“-į, daugybe
reiškė ir Bostone. Drg. Jo- ^aziai išleista su aaugyoe 
nas jau pačioj pradžioj su-

vio administracijoje. Tai 
vienintelė tuo klausimu to-

tai iš jos išeisi tuščia kišene, 
net ir privatinį draudimą tu
rėdamas.

voja už tai, kad visi darbi
ninkai ligos atveju būtų pri
valomai apdrausti. Tam

žaisti demokratiją, reikia 
mulkinti savo ir kitų žmo
nes.

Bet jau yra kraštų, kur priešingos yra galingos pri- 
tas reikalas žmoniškiau su- vatinės draudime bendrovės 
tvarkytas, kui* veikia sočia-į ir dalis gydytojų. Bet kai
linis draudimas ligos atve-. mynės Kanados įvesto socia- 
ju: ten mokėdamas nustaty-? linio draudimo sėkmingas 
tą mokestį, kaip dabar čiaĮ veikimas dar labiau paska- 
mokame senatvės pensijos
mokestį, susirgęs gausi vi
sokią gydymo pagalbą vel
tui. Toks socialinis draudi
mas ligoje Vokietijoje įves
tas jau beveik prieš šimtą

įėjus Sestkovas ir Povilas 
Kulvietis.

___ Valstybinio mokslinio
veikia. Yra atsparių, yra technikos komiteto pirmi- Provincijoje nauja tvarka 
smalsuolių nors ir per gele- ninku paskirtas Algirdas.?®!® privaloma mažesnių 
žinės užtvaros skylutes dirs- Žukauskas, valstybinės pla-
telti kas užsienyje vyksta. no komisijos piim. Aleksan

dras Drobnys, tarybinės

smagens gerokai skalauna 
mi komunizmo chemikalais, 
bet ne visus jų vienodai tas

tins kovoti už dar tobulesnio 
draudimo įvedimą ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Teisybė, jos, kaip labiau 
turtingesnės, turėjo pačios 
pavyzdį parodyti, bet bus 

metų, kitose Europos valsty- gera, jei jos netrukus nors 
bėse vėliau. O Anglijoj po'kitų gerą pavyzdį paseks, 
paskutiniojo karo visi gy-'Plačiosios gyventojų masės 
ventojai gauna gydymo pa- to laukia.
galbą veltui. * R. M.

Didelį drąsų žingsnį ne
seniai šitoj srity padarė Ka
nada. Jos 7 provincijos įve
dė socialinį draudimą ligo
je, dvi tą padaryti žada šių Iš Lietuvos pasitraukę in* 
metų vasaią ir liks tik viena žirnel iai ir architektai yra

JONAS JANKAUSKAS

Gimė 1885 m. sausio 22 d_, mi
rė 1958 m. gegužės 17 d.

prato anų dienų Rusijos įvy 
kius ir bolševikų įsigalėji
mą laikė demokratijos žlu
gimu. Jis tos nuomonės ne
slėpė ir atkakliai ją gynė. 

' Karštesnieji draugai jį už 
tai net socializmo “išdavi
mu” apkaltino. Ginčai taip

kia knyga.
Bet J. Karys tuo nepasi

tenkino. Jis jau turi paruo
šęs “Senovės Lietuvos pini
gai”. Tai bus dar didesnė

nuėjo, kad drg. Jonas tonoje bus ,keb.šim;
pasiryžo apleisti kuopų ir 4al Paveikslų. Joje duot ama 
su kitais vienminčiais sukū-

INŽINIERIAI 
RENKASI VADOVYBĘ

atžagari katalikiška Que-i susibūrę į Pasaulinę Lietu- 
!beck provincija. Ontario j vių Inžinierių ir Architek

tų Sąjungą (PLIAS), ku
rios pirmininku yia prof. J. 

kaip 15 darbininkų samdi- Šimoliūnas. Jis prašo pas-
niams, ir svarankiškai dir- kelbti šitokį kvietimą:

T. Lietuvos jaunimas taip ' ,
pat sunkiai suvaldomas. Čia kontrolės komiteto pirm 
ir kilo Nikitos ir jo talkinin- Pranas Oleka, valstybinio
7— _________ vtstvnnc ii* •■•n-?

bantiems, bet jei jie nori, “Pasaulinė Lietuvių Inži- 
gali būti ligoje apdrausti. į nierių ir Architektų Sąjun- 
Visose kitose 6 provincijose į ga (PLIAS) kviečia šiuo y-

kų galvoje toks sumanymas ^tatyoos ir architektūros rei 
jaunimui sudaryti atitinka-??*? komiteto pirm. Stasys sie?J 
mą šerengą. T. Lietuvos

. nauja tvarka privaloma vi- į patingu laiku visus PLIAS
organus ir pavienius kole
gas pareigingai ir skubiai.Vabalevičius ir vpl^Eac MoKestis nėra visur vie- 

aukščiausiam sovietui teko ??ugumo konvteto
tik kas Maskvoje sumanyta Kazimieras Liaudis. - „ . ....
suvirškinti gerai atrajojam! Be to administracijos a- nuo S4'20’ 0 selmos -!mo kel,u atemalra« 4"n'J

valstvbės
pirm. nodas- Ontario provincijoj ruoštis PLIAS Centro Or- 

* turintis šeimą moka kas mė- įganų rinkimams referendu

Drg. Jonas buvo retų sa
vybių žmogus. Jis buvo kuk
lus, nesiveržė per kitų gal
vas, mindžiodamas juos ko
jomis. Jis buvo taurios sie
los žmogus, suprato ir atjau
tė kitų vargus nelaimes ir 
todėl visuomet buvo pasi
ruošęs kitam padėti. Jo ran
ka visuomet buvo dosni įvai
riems svarbiems mūsų vi
suomeniniams reikalams.

Jis buvo ištikimas drau
gas, kuriuo galėjai pasitikė
ti ir didžiausio pavojaus me
tu. Jei jis pasiryžo būti

!rė naują kuopą, į kurią vė
liau atėjo ir visi tie, kurie 
pasijuto apgauti ir nenorėjo 
būti aklais Maskvos pastum
dėliais.

Drg. Jonas iki mirties pa
liko ištikimas demokratinio 
socializmo idėjai ir jos įvyk
dymui dirbo tiek, kiek ga
lėjo. Jis ilgus metus buvo 
LSS 60 kuopos ir Keleivio 
patikėtinių pirmininku, daž
nas socialistų LSS suvažia
vimų dalyvis, ilgai atstova
vo LSS Balfo centre ir AL
To Bostono skyriuje, buvo 
uolus socialistinės spaudos 
rėmėjas.

Nevengė drg. Jonas ir į- 
vairių kitų draugijų veiklos, 
priklausydamas LDD 21, 
SLA 359 kuopoms, So. Bos
tono L. Pil. Dr-jai, Cam
bridge Liet. Pil. Klubui ir 
kt. Visur jis buvo aktingas, 
visur stengėsi įnešti ką nors 
nauja.

Drg. Jonas buvo gimęs 
mechanikas. Savo darbštu
mu ir sugebėjimais jis buvo

visų Lietuvos pinigų istorija 
nuo pat seniausių laikų. To
kios išsamios knygos tuo 
klausimu neturėjome ir var
gu kas iki šiol buvo tą klau
simą taip gerai išnagrinėjęs.

Žinoma, nelengva bus to
kią knygą išleisti, bet J. Ka
rys nenusimena ir yra pasi
ruošęs visas kliūtis nugalėti 
ir knygą išleisti. Ji jam ne
duos naudos, gerai bus, jei 
jis savo pinigus surinks, o 
visas ilgų vakarų ir naktų 
darbas paliks neatlygintas. 
Bet mylintis žmogus neieš
ko atpildo, naudos. Taip da
ro ir J. Karys. Sėkmės jam!

J. V-g*«

MOKESČIAI KITUR 
DAR DIDESNI

drauge, tai ir ištvėrė iki ga-1 pasiekęs aukšto lygio įran-

ir priimti jau kaip neva sa- parato, Aukščiausio sovieto 
vo šalies naują įstatymą. [sudalytos dar tokios komi-

Pagal tuos naujus potvar- įstatymų sumanymų
kius pradžios mokvkla da- j°s pūmininkas Baraus- 
bar bus 8 metų, tai‘yra kaip kas’ biudžeto, pirm. Juoza- 
ir JAV. Tik skirtumas toks, PaviCiUS; ekonominė, pirm. 
kad Sovietų pradžios mo j?eėkauskas; užsienio reika- 
kyklų jaunimas jau nuo 12p?ms’ Pnm- Gaška: aprūpi- 
- 14 metų bus “pratinamas”ĮP’’?1, Januškevičius; 
prie darbo. Tuos “pratimus” (kultūros ir liaudies švieti- 
turės atlikti kolchozuose ar:mo» pirm. LTSR mokslo a-

$2.10. Manitoboj pirmasis 
moka $4.10, antrasis $2.05. 
Kitur tas mokestis imamas 
kitokia forma.

Susirgęs asmuo gali gy
dytis ligoninėj neribotą lai
ką. Jis nieko nemoka už iš
laikymą, slaugymą, vaistus

metų kadencijai.
PLIAS Centro Organų

Rinkimų Komisija jau vei
kia Cleveland, Ohio, ir ne
užilgo išsiuntinės paneši
mus su raginimu siūlyti 
kandidatus, o vėliau — bal
savimo lapelius su ragini

lo, nors tas ir kažin kaip bū
tų buvę sunku.

Ir visuomeninėj veikloj 
drg. Jonas buvo nuoseklus.

kių gamintojo (Tool ma- 
ker) laipsnį, buvo net pats 
sugalvojęs naują pusiau au
tomatinį šautuvą ir kulkos-

pramonės įmonėse. Baigu
sieji vidurinę mokyklą pri

kademijos prezidento pava 
duotojas J. Žiugžda ir tt.

ir visokius tyrimus. Albertos mu balsuoti. Tad visi, mieli 
ir British Columbia provin-kolegos, kuo gausiausiai 
cijose ligonis turi už dieną balsuokime ir tuo remkime 
primokėti po $1-2. Gydytojo!ir pagyvinkime mums bran-
sąskaitą visur moka ligonis. g?>s sąjungos veiklą. Išrin- 

_:_ Vimo nuii-io uoilrlio PT.TAQVien Ontario provincija 
skaičiuoja, kad šitam reika
lui per metus bus išleista

valės du metu atlikti darbo Kiekviena ta komisija tun 
praktiką ar pramonėje ar *ld narių. Be to,
žemės ūky, tik tada jie ga-!eik^a (‘ar turėti galvoje, b
lės eiti studijuoti bet kurią kad Prie LTSR Komparti-“?'3 ,a 
mokslo šaką. Tiesa, palikta Jos centl° komiteto taip pati™* 7? mik p^des fed<?alme 
šiokios tokios spragos na- tierns b' kitiems reikalams , o_ 1.,‘ I)loyilclJosspragos pa 
lengvinimo prasme. Neabe
jotina, kad tas spragas iš
naudos komsomolas ir rau-

veikia panašios komisijos. 
Tų komisijų išlaikymui

daug pinigėlio išleidžiama.
donosios buržuazijos tėvų Pinigo nebūtų gaila, jei jis 
sūneliai. Bus siekiama, kad naudos atneštų. Dabar gi 
visų mokyklų besimokantie- pavergtos Lietuvos tiek ū- 
ji mokslo metu gyventų ?i°> švietimo, tiek kultūros 
bendrabučiuose. Dabar nuo- ’r vidaus gyvenimas yra iš- 
latos nusiskundžiama bloga temptas ant Maskvos kurpa- 
tėvų įtaka į vaikus, jie kra- **? ? Pa&a* tą kurpalį turi 
tosi komsomolijos ir lanko v?a ir visi rikiuotis. Tai tos 
bažnyčias. Tai Maskvos v,enos kitos komisijos 
despotija ir sugalvojo mo- kartu su visa administracija
kvkloms bendrabučius stei- -vr? tik apgaulinga, brangiai 
gti, kad vaikus atitrauktų kaštuojanti puošmena būk 
nuo tėvų įtakos ... Ar pasi- pavergta Lietuva pati tvar-
seks? jko savo valstyvbinį gyveni-

Caristinės Rusijos metais
taip pat veikė vadinamos' O faktinai visos tos me- 
uždaros mokyklos su savo narnos respublikos mokyk- 
bendrabučiais. Jose mokėsi k>s net negali turėti ten dės- 
irgi dauguma ano meto bur- lomiems dalykams savų, 
žuazijos, dvarininkijos vai- pietos mokslo vyrų parašytų 
kai. Deja, jokios pageidau-!vadovėlių. Jie visi yra vers- 
jamos naudos nesusilaukta. ti ’-š rasų kalbos, išskyras
Vėliau, tų mokyklų išsižadė
ta, nes jos visų buvo kan
džiai pajuokiamos.

Tarybos nuolatinio pre
zidiumo nariais išrinkti: 
Justinas Paleckis (jis vaidi
na prezidento vaidmenį), 
jo padėjėjais — mokslo a- 
kademijos pirm. J. Matulis 
ir rašytojas J. Baltušis, sek
retorių ligšiolinis J. Nauja- nutolta.

vietos gimtai kalbai dėstyti 
vadovėlių. V isose mokyklo
se mokslas einamas pagal 
Maskvos nustatytą ir kietai 
prižiūrimą programą.

Vietos švietimo ministeri
jos ir panašioms komisijoms 
telieka viena: stropiai da
boti, kad nuo Maskvos nus
tatytos programos nebūtų

kasa ir 87 
draustieji. 

Naujoji

mil. patys ap-

tvarka

kime naują veiklią PLIAS 
Centro vadovybę ”

KAS YRA “SOCIALISTINIS 
* REALIZMAS”

Sovietijoj rašytojams liepia
ma laikytis “socialistinio rea
lizmo”, bet žmoniškai niekas ne
gali išaiškinti, ka tas reiškia. 

1W ei- ! Gal geriausia paaiškina šis a-
kalaus ir daugiau vietų li- nekdotas:
Šoninėse. Manoma, kad‘ per ceirtnnaune na-
5 metus gydymo išlaidoms ir
naujoms ligoninų statyboms 
bus išleista apie 3 bilionai 
dolerių. Tai labai didelė su
ma, atsiminus, kad viso 
krašto metinis biudžetas nė
ra didesnis kaip pusšešto bi
liono dolerių.

Reikia manyti, kad Ka
nada, pirmąjį žingsnį žengu
si, vėliau žengs ir antrą, ir

Grįžo V. Žemkalnis

Archit. Vytautas Žemkal
nis, Australijoje netekęs 
darbo ir negaudamas jokios 
pensijos, bet gavęs iš Lietu
vos pasiūlymą, kad bus grą
žintas į Vilniaus miesto vy
riausiojo planuotojo parei
gas, kurias turėjo prieš ap
leisdamas Lietuvą, išvyko į 
Lietuvą.

Nesiimki to. ko negali pada 
ryti, bet būk rūpesiingas laiky
ti žodį, jeigu pažadėjai.

G. Waxhington

Jei tavo draugas ar Isaimv 
nas neskaito “Keleivio”, para 
gink išsirašyti, Kaina

ilk U.

me Maskvoj žymioj vietoj nu
taria iškabinti garsaus generolo 
portretą. Buvo paskelbtas kon
kursas. liet norinčių jame daly
vauti neatsirado. Mat, “socia
listinio realizmo” požiūriu dai
lininko uždavinys buvo labai 
sunkus, lieveik neišsprendžia
mas-.

('įcuerolas buvo mažo ūgio, 
karo žaizdų subiaurotas: veido 
dešinioji pusė apdegusi, viena 
koja sudžiūvusi. O ir dvasia ge- 
neroias nebuvo galingas.

l'žsakė portretą vienam daili
ninkui. kuris nupiešė generolą 
gražuoli — tiesų, aukštą. Komi
sija jo portretą atmetė, nes ja
me nerado socialistinio realiz
mo.

Užsakė antram. Tas, turėda
mas galvoje pirmojo dailininko 
nepasisekimą, nupiešė generolą 
tokį. koks jis buvo.

Komisija nusigando.
—Kaj) Tamsta nupiešei tokį 

dideli kovotoją už socializmą? 
« ia socialistinio realizmo nėra 
ne kvapo, čia kvepia kontrrevo- 
liucija. — pyko komisija.

Trecias dailininkas, prieš pra
dėdamas piešti, gerokai galvojo, 
kaip generolą atvaizduoti. Jis jį 
nupiešė sėdintj ant didelio gra
žaus arklio taip, kad jo trumpa 
nudžiūvusi koja nebūtų matyti, 
o taip pat ir veido sudarkytoji 
dalis.

—Gražus portretas! —_ vienu 
balsu tarė komisijos nariai. — 
Va. čia yra socialistinis realiz
mus.

Gerai apgalvodavo, kol tą,vaidį, kurie buvo net uzpa- 
ar kitą sprendimą padary- itentuoti, bet kito vardu, 
davo, bet kai pasirinkdavo į kaip tas dažnai čia atsitinka 
kurį kelią, tai ir eidavo juo į dėl įvairių priežasčių, ir to- 
nedvejodamas. 'dėl iš to beveik jokios nau-

Drg. Jonas dar Lietuvoje dos neturėjo, 
būdamas turėjo ryšių su so-' Drg. Jonas buvo kilęs iš 
cialistiniu judėjimu, o atvy-11905 metais savo revoliuci- 
kęs. 1906 m. į Ameriką, jis niais nutarimais pagarsėju- 
greitai įsijungė į čionykščių šio čypėnų valsčiaus, jo tu- 
socialistų eiles. Jis buvo riningo gyvenimo siūlas nu- 
Bridgeporto, Conn., sočia- trako pradėjus 74-sius me- 
listų kuopos steigėjų eilėse, tus.
o 1911 m. atvykęs į Bosto-i
ną tuoj įstojo į jau veikusią J. V-gas
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įsimylėjęs savus pinigus
Kas pinigo nemėgsta, viršininku. Kalė pinigus ki- 

nors ir sakoma, kad pini- tiems, pats tik gaudamas 
gai — galvažudžiai. Bet kuklią algą.
yra ir tokių, kurie juos myli. Pinigas iš seno ūkio gyve-

Tokį žmogų teko neseniai nime vaidina milžinišką 
sutikti. Tai Jonas Karys, da- vaidmenį. J. Kariui dar uni- 
bar gyvenantis Bridgeporte, veraitete parūpo įsigilinti į 
Conn. Tuos žodžius paskai- Lietuvos pinigų klausimą, 
tę, galite pamanyti, kad tai Iš tos srities jis parašė ir sa-
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LIETUVOS PINIGAI

Pakankamai turime mo
kėti mokesčių, bet kai kas 
mano, kad kitur mokesčių 
našta yra daug lengvesnė. 
Deja, taip nesama.

U. S. News & World Re- 
port žurnalas išskaičiavo, 
kad JAV visokiems mokes
čiams atiduodamos sumos 
yra 25.2% visų išlaidų, Ita
lijoj tas procentas pakyla 
iki 28, Anglijoje 29.2%, 
tiek pat Norvegijoje, Pran
cūzijoje 31.1%, Austrijoje 
31.3%, Olandijoje 32.4%,, 
Vakarų Vokietijoje 32.4%.

Iš šito matome, kad nevie
noje valstybėje mokesčių 
našta gerokai sunkesnė ne
gu mūsų.

Kanadoje, Belgijoje, Da
nijoje bendra mokesčių naš
ta lengvesnė.

JAPONAI SAVE ŽUDO

Taip atrodė nepriklau.snmos Lietuvos metaliniai pinigai.

turi būti baisus 
žmogus, jei jis yra įsimylė
jęs tokį nepaprastą daiktą. 
D«ja, jis yra kaip tik didelė 
savimelio priešybė. Jis myli 
savus lietuviškus pinigus, 
kurie jam jokios naudos ne
duoda.

J. Karys Lietuvoje baigė 
ekonomijos mokslus. Dar jų 
nebaigęs, jis dirbo Lietuvos 
pinigų kalimo įstaigoje, vė
liau kuri laiką buvo ir jos

savimeilis vo diplominį darbą ir bai
gęs nuo tos temos negalėjo 
atsitraukti. Visą laiką jis 
rausėsi senuose šaltiniuose, 
juos studijavo. Tą darė ir 
karo sūkurių nublokštas į 
Vokietiją ir vėliau atvykęs į 
Ameriką. Jis čia būtų galė
jęs geresnį darbą gauti, be* 
tam būtų reikėję pasiruošti, 
sugaišti laiko ir atsitraukti 
nuo mėgiamų Lietuvos pini
gų studijų. Jis nuo visa ko

Japonijos vyriausybė la
bai susirūpino didėjančiu 
savižudybių skaičiumi. Ten 
per metus nusižudo dau
giau ne 22,000, kitaip tarus, 
ten yra 24,5 savižudybės 
100,000 gyventojų.

Aiškumo dėlei pažymėti
na, kad Amerikoje 1957 
metais sau gyvybę teatėmė 
15,980 asmenų, arba iš 100, 
000 gyventojų tik 9.4.

Japonijoje trečdalis savi
žudžių yra 15-24 metų am
žiaus. Galvojama, kad čia 
visų pirma kaltas harakiri 
(garbingas nusižudymas 
peiliu perplaunant vidurius) 
garbinimas literatūroje ir 
scenoje.

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kainą $&50

Kipro Bielinio “Dieno- 
j*nt”, kaina >6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

R36 Broadaray,
Bantae 27, Mass.



Puslapis Penktas

Negyjanti žaizda
SKAITYTOJŲ BALSAI

V. KIMANTAS

Ar vynas sveika gerti?
Keleivy buvo žinia, kad Pran

cūzijos ekspertą pripažinę e- 
. ant sveika vyną gerti. Bet aš 
turiu pavyzdžiu, kurie rodo ką 

Į kita.
, J.•ura? 28 metu vyras daug

Vanzetti ta naėia nakti tgėrė vyno ir vis‘škai neteko VanZetll, tą pačią naKM»i..ve!}<a»e<?. j;s buvo paguldytas

1920 metų balandžio 15 raitų policininkų. Miestas 
dieną So. Braintree mieste atrodė kaip sukilęs.
Massachusetts valstybėje _______  ~___ __  __ ___
dienos metu ir miesto did- prieš eidamas sėstis j elek-į; R<xkfęlier fondo ligoninę,* ten
žioje gatvėje buvo nukauti 'tros kėdę, parašė Sacco sū-į pasveiko, nes vyno nebežeria.

• . i •. ,____ -__ __ i ta„—t a i------vieno tabriko kasos pasiun
tinys ir jo palydovas. Žudi
kai pabėgo, nusinešdami 
daugiau kaip 15 tūkstančių 
dolerių. Įvyki matę žmonės 
tarėsi matę, kad tai buvę i- 
talai.

Po trijų savaičių krimina
linė policija suėmė bene to 

i paties fabriko darbininką 
Nicola Sacco ir mėsininką 
Bartolomiejų Vanzetti. Tar
dytojas, nesigailėdamas pa
stangų, vis tik negalėjo nus- 
'tatyti aiškesnių kaltės įro
dymų ir taip paruoštą bylą

zma.. moterį, uun gere vyną, 
ir j: neteko sveikatos, ligoninėj 
ūdytojui j ;i pa akė, kad taip 
ra dėt vyno.

iai ar vyną ger.i sveika?
būti laisvas. Mudu (su tavo'- - N Y ?* prusa,t,s
tėvu) kovosime uz musų „ , , „ , .
teises iki paskutinio momen-į
to, nors VISOS valstybės, pi-! sybės sudaryto komiteto aiko-

nui Dante, 14 metų bet niu 
kui, tokio turinio laišką:

“Alano mielas Dante! Aš 
vis dar tikiuosi gyventi ii* j

~ i

keijos galy- holizmui tyrinėti nuomone vy-
;uvn nvrtiiįn |iias s':eik£ gerti, nes jis užrau
davo malinu „ ^5+inės ir kai kurias kitas

tniguocių ir r
bės laiko mus savu «,UuHui(>as šiltinės'ir kai kurias kitas 
pnesu, nes esame liberalai! bakterijas. Bet sveika gerti ne- 
ir anarchistai. Aš tau dau-! reiškia, kad sveika ir pasigerti.

Vanduo sveika gerti, bet ir jo

PAVfiLL’OTAS PATARIMAS

a-u.ęo sunkaus stono boaso pasaulio čempionas 
llempsey (dešinėj) duoda kažkokį patarimą Anglijos 
bokso čempionui Brian l.ondou, bet tada, kada jis jau 
buvo Floyd Patterson nugalėtas.

giau apie tai nerašysiu, nes 
esi dai* perjaunas, kad su
prastum šiuos ir dar kitus 
reikalus, už kuriuos mes

gavo spręsti prisiekusiųjų greit būsime nužudyti. Ta-! .   1 a . x _ • _ • . ni 1^ I ■ w y-t V. .teismas kartu su teisėju 
Thayer. Teisėjas ir prisie
kusiųjų dauguma iš karto 
blogai nusiteikė teisiamie-

čiau žinok, Dante, jie mūsų 
nežudytų, jei aš ir tavo tė
vas būtume bailiai, veidmai
niai ir atsižadėtume mūsų į-

—Sveikas, tėve! Kas gir
dėti?

—Prastos naujienos, Mai
ki.

—Ir aš matau, kad tėvas 
apsiverkęs. Ar numirė kas?

—Dar blogiau, vaike.
—Nušoko nuo tilto?
—Jes,be veik kaip nuo til

to.
—Reiškia, nuo stogo nu

sirito?
—Ne, Maiki, ne.
—Tai kodėl tėvas nena-— -- -- B

sakai, kas atsitiko?
—Kunigas nuo šventraš

čio nuslydo, Maiki, pradėjo 
bedieviškai blūdyt, tai vot 
kas atsitiko..

—Apie kokį kunigą tė
vas kalbi?

—Apie jėzuitą Venckų. 
Ar tu neskaitei, ką jis tauzi
ja “Draugo” gazietoj?

—Aš to laikraščio neskai
tau, tėve. O ką gi jis tenai 
rašo?

—Jis, Maiki, ne rašo, ale 
stačiai bliuznija. Anot jo, 
Dievas sutvėręs kumelę vi
sai kitokią, negu dabar. Ji 
buvusi panaši Į šunį ir ant 
kojų neturėjusi kanopų, ale 
šuns letenas, taip kad Ado
mas negalėjęs jos nei pa
kaustyt

—Tai nėra “bliuznymas”, 
tėve. Tas jėzuitas sako tiesą.

—Maiki, taip kalba tik 
patentuoti bedieviai, katrie 
nepripažįsta šventraščio!

—Mokslas, tėve, su švent
raščiu nesutinka. Pagal 
šventrašti, visas pasaulis bu
vo sukurtas per šešias die
nas, ir visi gyvūnai atsirado 
iš karto tokie pat, kaip da
bar yra. Adomas iš karto 
atsistojo su barzda, arklys 
buvo jau gatavai pakausty
tas, ir taip toliau.

—O ar ne taip buvo?
—Ne, tėve. Pirmutinė gy

vybė buvo visai ne Jokia, 
kokią šiandien ją imtom. 
Ji vystėsi per milionus metų, 
iki pasiekė dabartinių for
mų. Taigi tas jėzuitas sako 
tiesą, kad arklys iš pradžios 
buvo ne toks, kaip dabar. 
Bet tai dar ne visa tiesa, tė
ve. Pirmutinė gyvybė, iš ku
rios išsivystė arklys ir kiti 
gyvūnai, neturėjo dar nei. 
kojų, nei galvos, nei kaulų. 
Suprantama, tas “Draugo” 
jėzuitas negali taip toli eiti, 
nes tada jis turėtų tikrai nuo 
šventraščio nuslysti; o jam 
visgi rūpi pasakyti, kad ark
lį sutvėrė Dievas, kad ir ne
kaustytą, kad ir j šunį pana-

Teismas padarė sprendi-
, , • i ,, . mą 1921 metų liepos mene-sų, bet vistiek arklys jam y- gj> abudu nuteisdaHmas mirti

!a P!e?.° Ija(*ala6- Taip s*1- elektros kėdėje. Teisėjas ne- 
kyti reikaiauja jo tikėjimas;/^ 
o jeigu tikėjimų jis atmestų, ncpalankumO) pavadinda- 
‘a<j? 11 Jls Pats nerei- mas jUOs valkatomis ir anar- 
kalingas. . 'chistais, o anarchistas teisė-

—Įausto mmut, Maik. j0 iūpOSe buvo kaip ir tas 
k tai žinai i pats, visuome-

m?.^inuos’jnės atmatos. Vienas prisie- 
as studijuoju biologiją. Skusiųjų, teismui dar nepa-

siems, nes buvo žinoma, sitikinimų. Pasiremdami 
kad abudu yra anarchistai, tais įrodymais, kuriuos jie 
Kad jie yra anarchistai, ne- prieš mus surinko, jie nega- 
sislėpė nei patys teisiamieji, lėtų nuteisti raupsuoto šu-

perdaug prigėręs gali numirti. 
Tas pats ir su vynu. Prūsaičio 
pavyzdžiai kaip tiktai yra tokiu 
žmonių, kurie pametė saiką.

Kas daryti, kad visi
nepražūtume?

Pas iž valgykim, kas pasauly 
dedasi. Viršūnės ginčijasi ir vie
ni kitus karu baugina. Kai karą 
laimi vieni,' teisia ir naikina 
antrus, o kai šitie laimi, galvos 
laksto pirmųjų.

O paparasti darbininkai ken
čia ir tuo ir kitu atveju. Koks 
karas bebūtų, darbininkija jame 
daugiausia nukenčia. Tai ko 
mes tylime, ko pamiršome šū
ki, kuris seniai žinomas: Visu 
šalių proletarai, vienykitės. Jūs 
nieko nepralaimėsite, tik gran
dines !

Sekminių dovanos
VLKS.

saulei nepatekėjus, ramdytas piemenukas — vi- 
U jM lygios teisės ir niekas 
lovanomis nenuskriaudžia- 
nas.

- Nemeluok: Anąsyk sa- darius savojo sprendimo, žodžių žiaurią teisybę .Tuo-

nies ar pavojingo skorpio
no. Ir jei vis tik mudu,sep
tynerius metus keturius mė
nesius ir septynias dienas 
kentėję neįsivaizduojamą
skausmą ir neteisybę, būsi- Dh darbo vieninga klasė gali
mo nnžudvti tai tik dėl to išlaikyti žiaurius karu*, tik jai me nuzuayti, tai uk aei to, pa-mus vakižų j rankas
kad mes Stojome uz betur- j tebus Įvykdyta taika, ramybė ir 
Čius prieš turtinguosius, Į brolybė. Sunkus uždavinys, bet 
prieš žmogaus išnaudojimą pis būtinas išspręsti 
žmogumi. Išaus diena, kuo
met tu suprasi čia rašomų i Nedarbo reikalu*

A. Pranevičius

l:ei, kad tu bzikalogijos mo-’yiešai kalbėjo: “Tuos abudu
kiniesi.. |j pragarą! Bet kuriuo atvė-

—Taip. tėve. aš mokįnuos' *111 ll XX fiim Irakui”JV7 7 e --- VVUl •
ir psichologijos. Tiedu mok- ■ Reikia priminti, kad tas 
šiai risasi. Biologija aiškina dėjosi po pirmojo pasauli- 
gyvybės atsiradimą, o psi- nj0 karo ir jį sekusių Euro- 
chologija tyrinėja, kaip poje revoliucijų. Rusijoje

met tu mus laikysi garbin
gai minimus. Bartolomeo”.

Tokių laišku bankų plė
šikai nemoka rašyti. Kadi

Kanadoj ir Amerikoj siaučia 
nedarbas. Kol bedarbis gauna 
pašalpą, dar šiaip taip, bet ji 
greitai pasibaigia. Kas tada da
ryti ?

Man rodos, reikėtų mokes-

žmogus ir kiti gyvūnai jau
čia, kaip veikia jų protas, 
atmintis, kodėl jie linksmi
nasi, džiaugiasi, pyksta ir 
taip toliau.

—Maiki, aš vistiek neti
kiu, kad kumelė galėtų išsi- 
vystyt iš šunies, kaip tas jė
zuitas sako.

—Aš, tėve, neskaičiau ka 
jis rašo, bet vistiek aš nema
nau, kad jis galėtų taip sa

iau buvo įsigalėję bolševi
kai, ir visų tų įvykių siaubas 
pietai nuteikė ramiojo mie- 
~to gyventojų bent dalį prieš 
Mkurios krypties darbinin
kų sąjūdį.

Nuteistųjų gynėjai panau
dojo visas teismo procedū
ros duodamas galimybes 
sprendimui panaikinti, ir 
byla tęsėsi 7 metus. Per tą 
laiką Sacco ir Vanzetti,

kyti. Greičiausia jis pasakė, jausdamies nuolatinėje mir
kad prieš milionus metų 
arklys buvo tik panašus į

ties prieglobstyje, gavo pa
kelti sunkiai įsivaizduoja-

dabartini šunį, bet tai ne- mas kančias. Apie jų bylą

Sacco ir Vanzetti taip tikė-įčius į Nedarbo fondą padvigu 
jo, kaip rašė Bartolomeo, a- įminti. Dirbantieji neturėtų būti 
pie tai žmojO ne tik daug "
kas Braintree, bet ir plačiam

tam priešingi. Darbdaviai, aiš
ku. bus priešingi, bet i tai nebū
tu ko atsižvelgti.

Dar
aš jau spaudžiu dviratį. Bū- 
ina anksti pakilus važiuoti, 
ada dar okupacijos šnipai 
r sargai arba miega ar sar

gybos vietose snūduriuoja. 
Ne taip pastabūs ir prieka
bingi. Svarbu per Aleksoto 
tiltą pervažiuoti. Jo viena
me ar antrame gale visuo
met stūkso pora viešų poli
cininkų ir gal tiek slaptų.. O 
važiuoju netuščiomis — sus
torėjau. Tarp marškinių ii 
megstinuko geros sluogsnis 
spaudos. Pogrindžio spau
dos, kuri nesivaržo tiesą pa
sakyti, kurios visi okupantai 
ir to meto į’udieji okupantai 
npkantė Tna įiaiknio Ja
platinančius skaudžiai bau 
dė.

Dar saulei nepatekėjus,
•yto būta vėsaus, bet kai at- 
idūriau Aleksoto tilto kita-

pasaulyje. Tad įsigalėjo įsi- Kai Nedarbo fonde bus dau-’me crale, nubraukiau nuo 
tikinimas, kad Sacco ir.^“®^'JS&5S SS kaktos varvanti šaltoka. . ... ma mokėti tol, kol bedarbis gaus klaiki darba.

Nušoku nuo dviračio. Jau 
netas ir pailsėti. Visą va- 
andą dviratį spaudžiau.. 
itsisėdu greta piemenuko.

—Sakyk, kodėl papar- 
iais apkaišei karves? — 
dausiu.

—Geriau tiktų beržų sa
los, bet jas karvės tuoj nu- 
da, o paparčio neliečia. Tai 
š vakaro galėjau joms vai- 
įikus nupinti ir uždėti, kad 
tereiktų anksčiau kelti, — 
paaiškina jis. Stebi mane ir 
o lūpuose žaidžia vos Įžiū- 
■ima švnsena. lvo kokiu šcl- 
nystę sumeta.

—Tu čia nepirmą karią 
važiuoji? — klausia ii- aky
se spindi smalsa.

—Nepirmą, — kiek nusis- 
ebėjęs kartoju.

—Vieną kartą buvai Į 
įiemą užsukęs vandens at- 
igerti, bet negėrei, — to- 
iau mane kamantinėja jis.

—Negėriau, — atsakau.
—Šnektelėjai su mano lė

lį ir jam nepastebint dova- 
ų įgrūdai? — sako.
—Galbūt, — užsimąstau.
—Dabar gali jas man 

įerduoti. Tėvas dar mie?,a, 
— pasakė ir nutilo akis Į 
:emę įrėmęs.

Man norisi tas jaunuolis 
pkabinti, išbučiuoti. Pašta
ms vyrukas!

—Nebijok, čia niekas ne- 
nato. Mes jau pripratę prie 
okiu reikalu. Dabar niekov
tė pirksi, nė parduosi — 
iskas iš po skverno, — šne- 

la lyg koks patyręs vyras. 
Jaučiuos nelauktai užklup- 
as. Reikia “dovanų” duoti, 
»et nenoriu pasirodyti kur 
ios sudėtos.

—Luktelk, dovanas miške 
talikau, — sakau jam. Jis 
visa burna šypsos.

Atsistoju, einu i mišką. 
Atėjęs įteikiu “Lietuvos I\e- 
ia .

—Kodėl tik vieną? — nu- 
:istebi jis, — galinta ir dau
giau, — pastebi.

—Daugiau neturiu. — pa
meluoju ir išraustu. Sėdu

altoką
prakaitą.

V. šei gau s kas f —Dabai- tegu jie man pa-
-------------- .švilpia, — nusišypsojau, kai

i pro Zapiškį skubėjau Agur- 
ikiškės miškų link. Ten jo-

Vanzetti byla yra 
klaida, juo klaikesnė, kad* 
teismo sprendimas buvo pa-i 
diktuotas sočiųjų neapykan
ta betkurios krypties darbi
ninkų sąjūdžiui. Ir dėl to Prašau išspausdinti šį mano kia pikta dvasia manęs ne 
Sacco ir Vanzetti byla, me- laišką: suras ir geriausias hitlerinis
tais garsėjusi visam pašau- je Chicagoje pradėtas platinti seklys manęs nepagaus, 
lyje, buvo per kelis kartus;pamfietas, pavadintas “TRIMI-i Agurkiškės miškai! Tai 
bandyta vėl iškelti, kad bent TŲ AIDAI’’ No.l — šaulių pe- buvo mano palaimos ir gero 
būtų grąžinta nužudytųjų * redaktoriai Poilsi® vieta. Nepirmą kartą
vaidui gai be. Ir siais metais kaibamO pakampio dergalo ne-per juos skrodžiu dviračiu.
kelių žmonių iniciatyva, ku-į nurodyti ir jo pažymėtas adre-į Ta ankstvba Sekminių rv-

mizirip fvlpti k«np iš spaudos paniškojo,!. . i .nems sąžine neleidžia tylėti,.yra me£ginga£“ tą, Agurkiskes miškai itir.
buvo vel įneštas i Massachu- jg tl, apiinkybių aiškėja, kad didingi atrodė. Rimtis ir ty-

ATVIRAS LAIŠKAS

reiškia, kad iš šunies atsira
do arklys.

—Vistiek, Maiki, aš neti- ventojus ji suskirstė i dvi setts valstybės parlamentą! šisi “spausdinvs” yra pasislėpu-u a-anhė m mod-žin tunt-ml

buvo kalbama jau plačiam 
pasaulyje, o Braintree gy-

parodo, kad taip buvo, tėve.
—O kas ta plentalogija?
—Tai yra biologijos mok

slo šaka, tėve. Ji užsiima 
žemėje randamų senovės 
gyvūnų liekanų tyrinėjimu.

—Ar tai ji parodo, kad 
arklys buvo padabnas į šu
nį?

—Taip, tėve. Tokių iška
senų galima pamatyti mu
ziejuose.

—Bet pasakyk, kodėl ar
klys taip permainė savo šei- 
pą?

—Šį klausimą, tėve, išaiš
kino anglų mokslininkas

siems mirti gyvastį dovano
ti, tačiau gubernatorius, pri
sibijodamas nuotaikų mies
te, nedrįso pasinaudoti sa
vąja teise, ir abudu nuteis
tieji 1927 metų rugpiučio 
23 dieną buvo elektros kė
dėje nužudyti. Ir nors teis
mo nutarimas buvo vykdo
mas tuojau po nakties 12 
valandos, kalėjimą iš visų 
pusių supo tūkstančiai žmo
nių, o patį kalėjimą turėjo 
saugoti apie 500 pėsčių ir

rasti reikia milionų metų. 
Juk ir tas jėzuitas nesako, 

Danvinas. Iš pradžios kuni- 'kad arklys buvo panašus į 
gai piestu stojo prieš Dar- 'šunį tiktai vakar ar užvakar.
winą. Buvo ir mokslininkų, 
kurie su jo evoliucijos teori-

Tai buvo prieš milionus me
tų. Praeis dar riilionai me-

ja ilgai nenorėjo sutikti. Bet įtu, ir jeigu žemėje bus dar 
šiandien beveik jau niekas (gyvybės, tai šių dienų ark 
neabejoja, kad Danvinas lys galės būt jau visai ki
pasakė tiesą.

—Na, tai pasakyk, kodėl
toks, o gal ir visai jo nebus. 
Bet apie tai pasikalbėsime

gi seniau viskas keitėsi? Ko- kitą syki, tėve, nes dabar 
dėl dabar iš monkės neišsi
vysto koks asilas?

—Tėve, veislei pasikeisti
arba naujai jos formai atsi-1lauksiu.

Kartą remaią spienoe n ar ir mano Ra. prieš saulės užtekėjimą me-
siuo sprendimu bus galuti- šinėlis- pavadintas ‘Tebūnie at- džiai tyloje susikaupę paši
nai nutildytas abeioiančios leista jam. nes nežino ką ra-___i-.__• 7nai nutildytas abejojančios

___________________________ i’A. Vaiatkairts/ buv. 7920U921- liūs. Ir pavasario "palyd o vų
Lengva pasakyti, nelengva JHeiki^f šau!ių ffinktinės _Va- paukščių giesmininkų čia

______________ m^ -ir-'ne^ž^“1 girdėti. O laukuose
AR TAS NFIDflMlI? Leistis j bet kokias diskusi- Jau vjtuiėhai padangėjeAK 1 Ad rwc.|&AJmu. Ijag su anoniminiu pamfletu ne-garbino pavasario žygį. Čia 
. —Z— . , matau nei reikalo nei prasmės. ė,.ja
Ar mums nėra įdomu zi-, savo mintis buvau viešai i.dės-1 . . ....

noti, ..kuo .mūsų .tautiečiai i tęs spaudoje, bet kadangi dau-i s*ai Jau lr kitoje pusėje 
pavergtoje Lietuvoje fte tik fe]Ų.yraklaidinami to dergalo Agurkiškės miškų, zanavy- 
savo kūną, bet ir dvasią
maitina? Ar nereikalinga 
žinoti, koks yra jų teatras 
menas, muzika?

O kas neturi susimąstyti 
sustojęs 
**Glaudesnis

sąžinės balsas? |5o . ” Autorius pažymėtas' «k‘>! P'™ua ^tadu-

turiniu dėl mano tarnybinių kų žemėje. Pakelėje, šiaudu 
pareigu Tauragėje Nepriklauso- , “
moję Lietuvoje, tad turiu na- £^*-3 pasitiesęs, sėdėjo pie-

tie* klausimu: nieko nežinau ir nesu savo šiandien Sekminių rvtas — dviračio ir rieou savo
is ryžy* tarų iia- gt'verirr< su PrimetamaisiZaravykijos piemenų šven- keliu. apJ7— nulėmė!" SU Cha-1? Ji5 su «*«!? <*"-i ,^'P k,u.'.' i’ifmenukai tri-pu* ir anapu* 

ar prievolė?’
Tie ir daug kitų 

keliama Darbo 
kutiniajame numery.

gaus M ant.u kait gjvuHu Į ,au-
tracijoje. JUJ AUK&3A3 ga] ^jų sūri, medaus stik- <us neišvarys. Tegu juos ga-

Darbo metinė prenumera- Dabar iis yra toks* J !^n®* ^as šviežiai keptų 10 kiti, o jie. piemens turiU $3. Administracijos adre-.. , . , o v n •bulviniM <^ši-ų: o kas gal P^idžiaugti gautomis do-
-----Darbas c/o V. Gervic-’ e nc k un a*’ 1 Kockwel,|drabužiu eilutę ir gražius li- ranomis, vieni pas kitus pa-

, Obriston, Bellshill, ninius baltinius ar batelius, sišvečiuoti. pasigirti kas ką 
Nukelta į 7 psL

i. t įy ■ t iv v: kliu , _ w - j • « ««• 1*1
ligai iztnu persunktu pamfletu joas ir raguočius vainikais; ratuoja, visur gyvulių >an-

man jau reikia eiti pamokų
įuosti. , _________ __ .. _____

Okei, Maik, aš tavęs Įka*, 86-03 76 St., Woodha- CreM ---------
ven 21, N. Y. Lanarkshire. Scotland. ‘Visviena tu- tai bus savas ar1
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MOTERŲ SKYRIUS
2jms*x? •T’E’Hr

^■BMOOOBKZHl^':'. Si
M. KATILIŠKIS

GEGUŽĖS DAINA

Vėl, vėl suūžė sodai, giraitės,
Saulės tuoktuvėms margasis kraitis — 
Blizga žibučių mėlynos akys —
Stiebiasi kaštanų žiedai, kaip žvakės, 
li- jau lelijos ir baltos rožės,
Saulės draugužės, žiojasi, vožiasi . . . 
Netaupo viešnios baltutės drobės, 
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias,
Bet ant jaunoji, ant obelytė 
Maloniai žiedu vaišina bitę,
Stiebias didingai, kaip karalienė,
Lyg pienu prausias, maudosi piene . . . 
žaliais audiniais išklotas kelias, 
Svyruoja, virpa žalios skarelės,
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos,
Lieknos viršūnės, šakelės plonos, — 
Galingas džiaugsmas širdį pagauna — 
Kaip visa marga, kaip visa jauna!

Jurgis Baltrušaitis

HEXEGRUND
Ii Terros išleistos knygos “Išėjusiems negrįžti”.

Dideli pasisekimą turėjo .u. Katiliškio romanai "Miš
kais ateina ruduo". Nemažiau Įdomi yra ir pernai išėju
si jo knyga "Išėjusiems negrįžti ', kurioje jis vaizdžiai 
aprašo kryžiaus kelius tu. kurie išėjo su ginklu savo 
krašto ginti ir "nebegalėjo nė sugrįžti, nė kur kitur 
kaip nors pritapti sena. nusistovėjusia tvarka” . . . trau
kėsi per žemaičius. Klaipėdos kraštą, ir toliau, už Ka- 

u raliaučiaus.
čia spausdinamoj ištraukoj rašoma kaip jie jau toli 

prūsų žemėj laukė kaip didžiausio išganymo patekti 
Į laivą.

Ir tai nebuvo paskutinis etapas. Dar reikėjo pereiti 
naujon vieton. Ir pereiti itin pavojingu keliu už siauro 
jūros kyšulio, Įsiterpusio giliai sausumon. Kelias buvo 
sunkus, ir jei ji atliksime — būsime daug arčiau išsigel
bėjimo. Tokiais žodžiais mus guodė vyresnieji, patys 
neturėdami menkiausio supratimo, kas, kaip ir kcdėl tai 
daroma. Mes ėjome ir tiek.

Svarbiausia — nepasimesti ir nepalikti sužeistųjų.
Kas liks — jau amžiams amžiniesiems. Tiems jau nebe- 
pasivyti. Atmintini ir Įsidėmėtini senų kareivių patari
mai: — nerūkyti, garsiai nekalbėti, atleisti apikakles ir į čiuoti yra būtina, kada norijporos. Kartais jau būdavo

-----  ----- jr perdaug bučiuojamasi,
tas karališkuose dvaruose 
sukeldavo pasipiktinimą. A- 
pie 1500-1600 metus viešas 
bučkis buvo laikomas pap
rastu dalyku. Bet porą šim
tų metų anksčiau bučkis bu
vo peikiamas ir iš moterų 
reikalaujama, kad jos viešai

NUTEISTA MIRTI

ŠEIMININKĖMS
Kimšti agurkai

6 agurkai, pusė 
šviežios virtos mėsos, 1 
kiaušinis, 1 svogūnas, 2-3 
šaukštai majonezo ar grieti
nės,

Nedidelius, raugintus a- 
gurkus skei*sai perplauti per

svieste pakepintą smulkiai 
supiaustytą svogūną, maltų 
pipirų, druskos. Jeigu agur
kai sūroki, druskos dėti vi
sai nedaug. Viską gerai iš- 

svaro maišyti ir, jeigu masė sausa, 
pridėti šaukštelj grietinės ir 
prikimšti agurkus.

Įdarytas agurkų puseles 
sustatyti Į apvalią ar 
pailgą lėkštę, o aplinkui a- 
pipilti majonezu ar grietine. 

Lėkštutės pakraščius ir a-pusę ir nuplauti galus tiek, 
kad laikytųsi pastatyti. Ar- gurkų viršūnėles papuošti 
batiniu šaukšteliu išimti sė-’petražolių šakelėmis ir kiau- 
klines. Jei agurkai senesni, 'šinio tryniu..
reikia jų odą nulupti. | Vietoje mėsos galima dė- 

Mėsa geriau tinka paukš- ti susmulkintus grybus ar
tiena, veršiena ar kiauliena, ‘žuvį.
galima imti ir jų mišinį.________________________
Kietai išvirtą kiaušinį ir mė
są smulkiai supiaustyti ar kritikos, 
sumalti mašinėle, pridėti i

Vaikams reikia pavyzdžio, ne 

J. Jourbet

BUČKIS
V. FUNKIENĖ

Mums atrodo, kad bu-i taip pat bučiavosi šokėjų

Olga Herrera Marcos .pir

moji moteris, kurią Kubos 

teismas nubaudė mirties 

bausme už sukilėlių išda

vimą.

Jis turi atsiminti, kad šiais 
technikos laikais išėjęs gali 
nebegrįžti ir kad šio ryto 
bučkis gali būti paskutinis.

Nereikia bučkio piktnau
doti, nužeminant jį iki ne
reikšmingo mosto, bet kur 
inka ir reikia — nesigailėti 

juo parodyti savo meilę, u-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

atsisegioti kelnių klynus. O diržus susiveržti. Ir taip pir- 'parodyti savo meilę, užuo- 
myn. Pro liepsnojančius namus, pro dūmus, vielų raiz- Jaytą, pasveikinimą. . Bet 
ginius ir žleganti stiklą. Iš duobės i duobę. Laikantis Į*a*P Kėvišui ya ii nerisuo-
įlankos savo dešinėje. ' ' me‘buv% . .

Pavyzdžiui Japonijoje ar
ba Kinijoje i bučkį žiūrimaO kairėje stovėjo išsirikiavę rasų tankai.

Juodame šlaitų fone žybčiojo ugnelių eilės, išspiau- Su pasibiaurėjimu. Polizeni- 
damos užtaisus ir pasiausdamos per galvas. Jie apšaudė jos gyventojai ir Pietų Ame- 
antrąjį įlankos krantą. Ūžčiojo, švilpavo ir kaukė. Ir ga- likos indėnai taip pat nieko 
na nejaukiai. Jų pėstininkai turėjo lindėti žymiai arčiau,'nenori žinoti apie bučki. J‘e 
kur nors tuose mėnesienos šešėlių aptamsintuose namuo-be bučiuojasi, o trinasi nosi- 
se. Jei jie nešaudė, tai mūsų laimė. Bet eiti vistiek rei-mis. Žemės žmonių papro- 
kėjo. Ir kuopa slinko, ištįsusi begaline vora. Susikūp-čiai yra įvairūs, kaip įvairūs 
rinusi, prikrisdama. pasikcldama ir bėgdama. Kelionė ir jos gyventojai. O be to, 
ištįso i begalybę, ir pati naktis atrodė virtusi poliarine jie ke'čiasi.
naktimi — užmiršta pradžia ir nebesitikima pabaiga,) ir bučkio vartojimas ir‘pirmoji sveikinti vyro buč- 
nors tikrumoje tai neužtruko ilgiau valandos. Įvertinimas nevisuomet buvo kiu. • -? « • ’

žuojautą ar pagarbą.

APELSINŲ DUBENĖLIAI

Gražiai ir praktiškai ga- 
ima papuošti stalą patieka
lais, sudėtais į apelsinų (o- 
range) luobus. Tam tikslui 
reikia perplauti per pusę a
pelsiną ir aštriu peiliuku at- 

nesibučiuotų, nes tas gadina Į sargiai išimti masę ir išvaly- 
jų vardą. Lichtenšteine ta-jti, kad vidurys būtų visai 
da buvo išleista knyga apie sausas.
tai, kaip turi laikytis padori 
moteris. Joje buvo reikalau
jama, kad moteris neturi

Į tokią apelsino luobo pu
sę galima dėti visokius už
kandžius ar skanėstus. Pa
vyzdžiui krabus su kapotais 
kiaušiniais ar majonezu, ar-

Gott sei Dank, — pasakė vienakis, sustodamas nevienodas. Dabartiniu metu! Dar anksčiau viešas buč- ba smulkiai piautus mėsos
rankove nubraukdama? 
Ir tai buvo ženklą

prakalta. Jis užsidegė cigaretę. oficialius priėmimus re-

sejome
sioginės pėstininkų grėsmės, bet visa toliau skendo dū
muose ir dulkėse. Apkasų ir prieštankiniu griovių raiz
gynas vagojo pajūrio lygumą. Namai rūsčiai žvelgė tuš
čiomis langų kiaurynėmis.

Vėliau paėjome toliau, Į mūrinius barakus ir sandė
lius lėkštame, bangi; nulaižytame smėlyne. Jūra ritmin
gai laižė pakrantę, pasibėgižarna nlokščia banga ir atsi
traukdama balta, nutota ketera. Mes ėjome vingiais, ap
lenkdami liepsnojančius kvartalus, kuriuose traškėjo ii 
ūžė šaudmenų krūviai. Lindome po susprogdintais tiltais 
pro sulankstytas geležis ir mūrus, jau suverčiamus kelin
tą kartą. Mes klūpčiojome, stumdėme vienas kitą tamso
je, vaiduokliškai apšviečiami sproginėjimo ugnių. Nak
tiniai naikintuvai, vokiečių praminti “Kaffeemuehle”, 
mėtė kaitas nuo karto nedideles, šnypščiančias bombas. 
Ir skrisdami ratais pažemiu, tarškė trumpomis kulkos
vaidžių serijomis. Naktis buvo užkimšta neaiškiomis fi 
gūromis, persipildžiusi kimių balsų tratėjimo ir žvange
sio. Ūžė motorai. Jie gręžėsi i ausis, i širdį, plaišiojo 
raumenų skaidulas, tartum mechaniški grąžtai, aidą be
tono klodą.

Lygumėlė užstatyta žemais pastatais, žvilgsnis už jų 
niekur nebeužkliuvo. Pilka, matinė erdvė traukėsi į kairę 
ir dešinę, ir iš jos sklido lėtas, liūliuojantis alsavimas.

Eiti nebebuvo kur.
Šiuokart jūra buvo tikra, neapgriosta laivais ir ne

suvaržyta krantinių. Drėgmė kilo iš vandens, ir žvaigždės 
krūpčiojo apyaušrio vėsa. Jos blėso viena po kitos. Švito. 
Ryškėjo krantas, žemi mūriniai sandėliai, išmėtyti tarp 
vandens ir augštos pakriūtės, nužėlusios sulaužytu mišku. 
Sulaužyti vežimai, mašinos, palaidi ir užmušti arkliai ir 
eilės žmonių, iš karto neatspėjamų — gyvų ar mirusių. 
Pabėgėlių, kareivių, belaisvių, moterų, vaikų, senių, su
žeistųjų ir dezertyrų.

Augšta pakriūtė slėpė, globė ir glaudė visus. Subėgu
sius čia jieškoti paskutiniosios priebėgos.

Iš Įlankos pakilo saulė. Ji brido iš vandens į dūmų 
nuslėgtą dangų. Jūra mirgėjo, vilnijo, skilo milijonais 
kibirkščių. Toliau ją dengė plonytis rakąs. Ir toli, kiek 
akis siekia, gumšojo siluetai išplaukusių laivų.

Ten Helės kyšulys. Tie laivai už dvidešimties kilo
metrų.

Ar galima apžvelgti tokius atstumus? Aš nežinau. 
Mums taip sako.

Vieno tokio sandėlio rūsyse, lyg ištisiniame pože
miniame mieste su gatvėmis — siaurais koridoriais ir 
aikštėmis — kambariais, išdrybsojome iki vakaro. Gali-

sci^u
kis buvo laikomas moterys- gabaliukus su raugintais a- 
tės ženklu. Po vestuvių a-'gurkais ar majonezu; arba 
peigų žmona turėjo pabu-smulkiai supiaustytą virtą
čiuoti savo vyrą. Bet senojo
je Romoje kurį laiką net ne

visai kitaip. Tada visus at-įkaltas bučkis buvo smerkia- 
yvkusius sveikino bučkiu, mas.

_______________ .i Pamažu bučkis iš viešo
DVI KARALIENĖS

Esther Olney iš Newark. 
Del., (kairėj) išrinkta De- 

l.nvire valstijos karaliene, 

dešinėj tą vardą turėjusi 

pernai Nancy Mae \Villi 

am;.

'gyvenimo išnyko, tik Lenki- 
įjoje, Austrijoje ir kai kur 
Į kitur pasiliko gražus papro
tys moterims rankas bučiuo- 

Į ti. Amerikoj visuomet į ran-

zuvi su rvziais.c e>

Į tokius apelsinų dubenė
lius galima ♦ pilti saldžius 
drebučius, duoti jiems su
kietėti ir prieš duodant į sta
lą papuošti plakta grietinė
le. Galima jas naudoti ir 
saldžioms obuolių, bananų 
ar apelsinų košelėms, j«s a- 
pibarstyti tarkuotais riešu-

.IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .7.... $5.50

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus’ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai, 464 psl., kaina .... 6.00.

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

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

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

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

lAELBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................-•$ $1.25

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

HSKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

kų bučiavimą žiūrėjo kaip,tais.
iį svetimą dalyką. Nors mū-| Kiekviena seimininke ga 
Įsų?. laikais bučkis Viešame li surasti daug įvairių gali- 
Į gyyenime nebevaidina to- mybių šiems apelsinų dube- 
’kio® žymios rolės, betmylin-
' čių jų tarpe jis tebėra viskas.
Jauna mergaitė gali labai 
Įvertinti ir gerbti savo drau
gą, bet tik bučkis parodys 
jai, ar ji tikrai galės jį mylė
ki. Kada vaikas verkia, kada 
Į jam kas skauda, tik motinos 
j bučkis gali ji neraminti ir 
palengvinti skausmus, 

j Vyras, išeidamas ryte į 
i darbą, niekada neturi pa
miršti savo žmonos pabu
čiuoti. Žmonai jis duos jėgų 
gera nuotaika per dfeną dir
bti ir vyro laukti grįžtant.

ma prikristi ant cementinių grindų ir užmigti užmuštojo 
miegu. Prasnūdus radosi visko vietoje. Užkandos, kiek 
nori. Kur tai netoli dalijo konservus. Laužė jų dėžes ir 
pavienes dėžutes svaidė ir spardė kojomis. Pasieniuose 
strapinėjo būriai girtų kareivių, pasipuošę dešrų virtinė
mis ant kaklų, it kokie laukinių salų gyventojai orchidė
jų vainikais. Įsitvėrę degtinės bonkas rankose. Lauke, 
smėlynuose voliojosi jų tiek ir tiek. Mirtinai nusilakusių 
ir pačiame smagume, pačioje narsoje, leidžiančioje ne
boti sprogimų ir kitų atviro lauko pavojų.

Sandėliai degė netoliese. Kelio rodyti ir skatinti 
atskirai nereikėjo. Netrukus mes jau ten naršėmės ir vii- 
kome, ką įveikdami, ne saujomis, o glėbiais ir ne kišenė
mis, o naštomis. Milijonai dėžučių su valyto benzino am
pulėmis, specialiai parengto žiebtuvėliams, storu klodu 
buvo nukloję sandėlio grindis. Ampulės tratėjo po batais,

“Mother of 1959” išiink- 
a Massachusetts aukščiau

sio teismo teisėja Jennie 
Loitman Baron, b7 metų 
amžiaus, 3 dukterų motina. 
Ji yra pirmoji moteris aukš
čiausio teismo teisėja. Savo 
gyvenime yra gavusi visokių 
mokslo ir kitokių laipshių, 
bet, Baron nuomone, aukš
čiausias laipsnis, kurį mote-i 
ris gali gyvenime gauti, yrą 
M-R.S laipsnis, tai yra žmo-!
nos. M ūiiH ’

“Mother of the -Year”; 
kandidatę renkant žiūrima, 
kad būtų ne tik gera moti
na, bet ir veikli visuępteni- 
ninkė, kad jos būde" būti 
drąsos, linksmumo, malonu 
m o, kantrvliės, prisirišimo 
supratimo ir tt bruožų, kac 
ji kaip pavyzdingiausia mo 
tina bendrai būtų pajėgi at 
stovauti visos Amerikos moj 
tinas.

LAUKIA 33 VAIKO

May Oliver, gyvenanti
it perdžiūvę šiaudeliai, ir visas oras buvo persisotinęs ^aro ^au*
__ _____ ________.__  kia 33 vaiko. Ji yra 50 me

tų amžiaus, akla, už vyro iš- 
|tekėjusi prieš 35 metus.

’EMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ..................... .. $3.00

(EMUNO SŪNŪs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ........................... $4.00

VLTOP.IŲ SESfiLT, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap- o, 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kn.v 
gą, Įdėti virsai, 631 puslapis. Kai- 
na .......................................... .. *«•«>
IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

opieriuje. Kaina .................. $830
'ALGIU GAMINIMAS, parašė ke 
turios namų ūkio agronomės: E 
Drąsutienė. O. Rndaitienė. E 
Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kiet? 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

VNGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽO 
1YNAS, apie 20.000 žodžiu, 368 pu
slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir naujoriškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

-1AURUOJU TAKELIU, K. B.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

■ BNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG ,
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis, pra

•dantiems angliškai mokytis; duodi 
Karimą, angliškas pasikalbėjimo*

MILŽINO FA UNKSME. ‘Balk* Sruo- 
ros trilogiška istorijos kronika,

73 pusi., didelis formatas, gera 
opiera. Kaina .$2.50

IETUVIU KALBOS GRAMATIKA, 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 

Kmerikos lietuviams. 144 puslapio, 
tsina. .........................................

1ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa- 
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... $2£0.

lEMAIOIŲ KRIKŠTAS. P. Abelklo 
parašytas istorinis romanas iš te* 

raitijos krikšto laikų. 8u kietais 
ipdarais. Kaina ........................$8^0
IENAS KAREIVIS MATliTUTISl 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji* 
mas apie nepaprastą žemaitį, kurią 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
aspadarė vieno, kuri tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... iŠ.

APIE T, A IK Ą IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binki,

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt. 
’49 puaL Kaina............................$2.50
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gris
ias, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kama ........................................ $1.50.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

momenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ................................25c
IS&JUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

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

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ............. ........................ $2 90

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre^ Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina .......................$2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iŠ 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršal. Kaina $4.50

>.EME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina —. $4.50

LEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo Varo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROM08 POPIEŽIUS YRA KRI- 
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valddka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ............. .................. $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M!« 
chelsonienėa parašyta: 250 įvairių

-eeeptų. 132 pusi. Kaina ....$1.29
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M/ Valadkos paraiyta knyga. 250 
Kaina ............................ 52-50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmi. 
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai

180 pusi. Kaina kietais viršeliais $1
minkštais viršeliais ....................$1.0f
ATLAIDŲ* PAVĖSY, P. A balkio ro.

žemaičių Kalvari jos? i pra- 
.atties, Kietais viršeliais, 467 pn-’a*
piai, kaina ............ . . ... ......... $4.ft0
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA, arba komunistų diktate 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
mo istorija ir valdymo uraktika. l-r-
Sai daug medžiagos. 96 puslan’aj 
kaina ................................................ 50c.
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolą 

svarbiausias veika1*’ išvertė M
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR UO'- 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniom?? papildyta ti>' 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .......................................10e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

Juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $3.

TAVO KELIAS I SOCIAIIZMA.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

goeialimno aiškinimas. Kaina 25c,

KODĖL
Pilna

Aš NETIKIU J 
argumentų, kurie

DIEVĄ, 
visiems 

.........20c

ĮUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

ląs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo- 
įa. Kaina ........................................ 25e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti Kaina ........................................ 50e
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 

toks tvanas būti ir ką apie tai

garuojančiu benzinu.
(Bus daugiau)

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

•t- So. Bootao 27. Mato
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VIETINĖS ŽINIOS Motinos diena pas Austrus

Lankėsi S. Jasaitiene

Praeitą savaitgali Bosto
ne pas savo sūnų daktarą 
Stasį Jasaiti viešėjo jo moti
na agr. Zofija Jasaitienė. Ji 
nuolat gyvena Tampa, Fla.,

j Naujieji ateiviai Adelė ir 
'Juozas Austrai surengė puo
šnią Motinos dienos puotą 

Nuoširdžiai dėkojame bu-^vo namuose, kuriuos įsigi- 
vusiems mūsų sponsoriams'joMeliose.Majss., man^ar" 
pp. Steponui ir Adelei Ma-

Padėka

neikiams iš Dorchesterio už
suruoštą mums malonią va- gardžiai pavaisinti.

Sq. Library, I Norfolk St.; 
Jamaica Plain Curtis Hali, 
20 South SL; Roslindale 
Municipal Bldg., Curmins 
Hwy.

Antras skiepijimas bus 
birželio 15, 16, 18 ir 20 die-

pininkaujant. Dalyvavo a- nomis tose pačiose vietose, 
pie 30 asmenų, visi buvo Įsidėmėkite jas!

maic Kviečiami visi nariai siu tavo maras! o šeoli, aš būsiu sa mais. Kviečiami visi narni gunaikinimas!-> sitie pra.
dalyvauti. įnašo žodžiai aiškiai parodo, kad

Kuopos Valdyba f Biblijos pragaras nėra “amžinų;
kančių” vieta, nes Dievas yra 
pažadėjęs išgelbėti ir išvesti

Jei nori pailginti 
trumpinki valgymą.

gyvenimą, tuos, kurie ten randasi, žodis 
šeolis arba pragaras reiškia ka
pas, grabas, kuriame numirėlis 
miega ir laukia pabudimo ir pri- į 
atkėlimo iš numirusių. Ir dau-į 
gybe žemės dulkėse miegančiųjų 
pabus. Danielius 12:2.

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygom štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai, 
Kasdieninė Manna, 60 centų, Giesmių 
knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A.

S444 So. Lituanica Ave. 
Chicago 8, III.

PARDUODU NAMUS
Brocktone, geroj vietoj, 5 Fnr- 

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 
mas, pats duosiu pirmų mortgičių. 
Kreiptis Telef. Myrtle 9-2011 arba

Steve Bagdon 
3 Robin St.,
Plainviile, Mass.’ (20)

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

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

Medleva žievės yra vienosiš 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 Alerander’s vietą.

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

Mad S2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. E.vposition 
Denver, Colorado

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

visi sve
čiai žadėjo dalyvauti Daina
vos Klubo Romuvos parke 
Brocktone rengiamoj gegu-

kur jos vyras dr. Domas Ja-į Iandėlę savo gražiuose na-I Mano paraginti
_ _ _ • « i I____  _______ > i • vsinoin rlolvvoisaitis dirba džiovininkų li-jinuose mūsų 25 m. vedybi- 
gonir.ėj. Ji ilgesni laiką pa-mo gyvenimo sukakčiai pa
buvo New Rochelle, N. Y., minėti.
pas žentą dr. K. Valiūną ir| Taip pat dėkojam už lin- 
dukteri Eleną, kurie nese- ikėjimus ir dovanas pp. An- 
niai susilaukė ketvirtojo sū- tanui ir Juozefinai Neviac-
naus, o iš ten atvyko i Bos
toną sūnaus aplankyti.

kams iš Norwoodo, p. Fran- 
ces Masilionienei, John • ir

Dr. Stasys Jasaitis, baigęs Frances Adukoniams iš Dor- 
specializuotis vidaus ligų ihesterio, Vytautui ir Biru

tei Maneikiams iš Brockto
no.

Visiems nuoširdus lietu
viškas ačiū.

M. ir O. Mockapetriai 

Minėjo vardadienius

srity, prieš metus atidarė 
savo ofisą Dorchestery (581 
Adams St.).

Įsteigė Balfo apskritį

Gegužės 10 d. Bostone 
buvo Balfo skyrių atstovų 
suvažiavimas, kuris nutarė 
Įsteigti apskriti. Dalyvavo 
Bostono sk. atstovai — M. 
Michelsonienė, A. Andriulio
nis, S. Jakutis, V. Vakau
zas, Pr. Mučinskas, J. Jonai
tis, Nortvood — V. Kovas, 
Lawrence — I. Vasyliūnas, 
Providence — kun. V. Mar
tinkus, Brocktono — M. 
Gofensas ir Eikinai.

Į apskrities valdybą išrin
kti: Pirm. kun. V. Martin
kus, vicepirm. A. Andriulio
nis, sekr. B. Kovas, ižd. kun. 
A. Klimas, narys M. Gofen
sas.

Kaunas šiandien

Dailininkų maištas

Meno šventės, kuri kas-
v. j • o met birželio mėnesi būna 

zmej gegužes 30 d. u-San- public Garden, programoje
daros 7 kuopos gegužinėj, 
kuii bus Tautiniame parke 
Brocktone birželio 28 d.

Bronius Kontrim

Skiepys nuo paralyžiaus

Tėvai, apsaugokite savo 
vaikus nuo paralyžiaus, pa
sinaudokite pigiu Įskiepiji- 
mu. Vienas skiepijimas $1, 
o visai šeimai ne daugiau, 
kaip $3. Tokiomis sąlygo-

yra ir dailės paroda, šie
met ta šventė bus birželio 5 
-21 dienomis.

Iki šiol parodoj dalyvauti 
galėjo visi dailininkai, kurių 
paveikslus parodos komisija 
priimdavo. Šiemet tas būdas 
pakeistas ir parodoj tegalės 
dalyvauti tik tie dailininkai, 
kurie bus iš anksto pakvies
ti. Jų jau pakviesta virš 50.

Prieš tokią tvarką pro
testuoja dalis dailininkų. 
Jie žada šventės atidarymo

PARDUODU BALANDŽIUS
Turiu visokių balandžių (karve

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

Peter Apdriekus (19)
7719 So. Major 
Oaklawn, 111.

TEISMO DIENA

Praeitą šeštadienį buvo 
Stasių diena. Ją minėjo Mi- ment 
chelsonas, dr. Jasaitis, San- ~ 
tvaras, Griežė-Jurgele vičius,
Vaitkevičius, 
ir kt.

Grabliauskas

mis Bostone skiepijama:
Boston Health Departa- dieną žygiuoti į miesto val- 

Building, Haymarkt dybą su savo paveikslais ir 
Sq. gegužės 18-22 dienomis-juos išstatyti netoli parodos 
nuo 10 iki 4 vai- popiet. vietos — Boston Garden.

Be to gegužės 18-21 die
nomis nuo 12:30 iki 2 vai. 
popiet ir gegužės 23 d. nuo 

19 iki 12 vai. bus skiepijama 
____  i šiuose Sveikatos centruose

Antanas A n d r i u 1 i onis! (Health Units): Charles- 
itown, 73 High St.; Dorches- 
tery, 895 Blue Hill Ave.; E. 

Į Bostone, 79 Paris St.; Hyde 
įParke, 26 Central Ave.;

.. 77”j. . iRoxburv 82 Savin St. ir 20
v pertktadienio va- whitter St; So. Bostone,
kare North Station vaistų

A. Andriulionis susižeidė

darbe susižeidė koją.

Didelis sprogimas

NEW YORK, N. Y.

Gegužės 2 d. buvo Bosto
no inžinierių susirinkimas, 
kuriame inž. Vladas Ado
mavičius skaitė labai įdomų 
pranešimą apie dabartinę 
statybą Lietuvoje, daugiau
sia sustodamas prie Kauno 
miesto statybos. Parodyta

krautuvėj įvyko didelis 
sprogimas, pridaręs daug 
medžiaginių nuostolių, nu
kentėjo ir žmonių.

SEKMINIŲ DOVANOS

(Atkelta iš 5-o psl.)
gavo. Tai jų diena! Tai jų 

_ Zanavykuose šventė! Tą 
ekrane daugiaui kaip 30~ iš dien^ Jiems visų pagarba! 
Kauno gautų nuotraukų. Ir b’g tos šventės proga ne 

Bendrai dabartinė staty-vie.n tik gyvulėliai žalumy- 
ba, palyginus su nepriklau- nais papuošiami, bet ir visi 
somos Lietuvos statyba, la- gyvenami namai tiek iš lau- 
bai menka, kiekiu ji tesuda- ko» tiek iš vidaus. Ir visi kie- 
ro gal kokia dešimtąją da- mai pakvimpa krosnyse ke
li. O gyventoju skaičiumi iki pančiomis dešromis, kakali- 
1956 m. Kaunas padidėjo niu (kugeliu). Taip Zanavy-

133 Dorchester St.; So. EndC? E* ___ 1 Oi
Cj vuneuru ou

Tik vieną gegužės 23 d. 
nuo 9 iki 12 vai. skiepys šio
se vietose:

The Buddies Club — Bo
ston Club; Brighton, Court 
House, 52 Academy Hill 
Rd.; Dorchestery Codman

Socialdemokratų
susirinkimas

LSS 19 kuopos narių su
sirinkimas — p a s k u t inis 
prieš vasaros atostogas bus 
gegužės 15 d., penktadienį, 
7 vaL ir 30 min. vakaro, L. 
Atletų Klube, 1332 Halsey 
St., Brooklyne. .

Be kitų klausimų, bus

(Biblijos Tyrinėtojų Garsini aus)

PRISIKĖLIMAS Iš
NUMIRUSIŲ

Suprantama, kad pagonys ar
ba ir vardiški krikščionys, kurie 
tiki, kad mirusieji nėra mirę, 
bet yra gyvesni negu buvo be
būdami kūnuose, negali protin
gai tikėti į prisikėlimą iš numi
rusių, nes prisikėlimas nesude
rinamas su jų kladingu įsitiki
nimu. Kurie gi nori tikėti į 
prisikėlimą iš numirusių, tie tu
ri mesti šalin viešąją klaidingą 
nuomonę apie žmogaus pomirti
nį stovį.

Teisingo Biblijos mokslo nie
kaip negalima suderinti su klai
domis, lygiai kaip aliejų negali
ma sumaišyti su vandenimi. Jei 
kas* nori tikėti tiesai, Dievo žo
džiui, tai tas turi žinoti, kad mi
rusieji yra negyvi ir kad prisi
kėlimas yra vienintelis jų išsi
gelbėjimas, ir tik Dievas tegali 
juos išgelbėti.

Skaitykime paties Tvėrėjo 
žodžius, kurie buvo parašyti 
mūsų pamokinimui per pranašą 
Ozeą 13:14: “Aš išgelbėsiu juos

Jieškojimai
Brolis Vincas Lietuvoje ieško 

sesutę Oną Visockaitę, po vyru 
čeriienę, ir brolį Mykolą V isoc- 
kį, gyv. Amerikoje. Jie patys, 
jų vaikai ar apie juos žinantieji 
geros širdies kaimynai prašom 
parašyti šiuo adresu:

L. Norkus
P. O. Box 96 
Brooklyn 11, N. Y.

Ieškau Jurgio Kugįnėlio iš 
Madeikių kaimo, V. Liulevičių 
ir M. Rinkevičiūtės iš Avižienių 
km. arba Uteniškių Narkūno 
km. Turiu daug reikalų. Ieško
mieji patys arba apie juos ži
nantieji prašom atsiliepti šiuo 
adresu:

Anthony Pastelis (20) 
2 Bay St.. Dorchester. Mass.

Vedybos
Artinasi atostogos. Gera proga su

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

KNYGOS JAUNIMUI

58,000.

Šveikauskas laimėjo 
N. Yorke

į kuose daug kur kugelis va
dinamas kakaliniu. Jis turi 
lėtai kepti ant įkaitusio ka
kalio. kuris šildomas iš vir
tuvės.

Ir įsuku į žydinčią savo 
bičiulių sodybą — žydi o-

So. Bostono Lietuvių Pi 
liečiu Dr-jos šachmatinin 
kas Gediminas Šveikauskas, ,bels, žydi jieva, dar tulpės 
kuris laimėio antra vietą N. nespėjo savo žiedų numesti. 
Anglijos šachmatu turnyre, pirksi žąsys, kudakuoja 
gegužės 8-10 d. d.* buvo nu-vištos ir nuo jų neatsilieka 
vykęs į N. Yorką ir laimėjo antys. O štai jau ir ankstybi 
pirma vieta Amerikos šach-,viščiukai, žąsiukai — šeimi- 
matif Federacijos “Ratin-ninkių džiaugsmas, jų pasi- 
g’o” pagerinimo turnyre, pa- didžiavimas ir vaikų įdomy- 
siekęs 4 laimėjimus ir vie- bės.
nas lygiomis.

Z. Šalnienė buvo 
Bermudoj

Taip buvo. Taip gyventa 
ir išgyventa. Ar dar teks ka
da nors per Agurkiškės miš
kus važiuoti? Ar neužeis iš 
seno žmonių sutreplinti ta-

Adv. Zuzana šalnienė kai? 
praeitą savaitę grįžo iš Ber- Gražus Sekminių rytas 
mudos, kur ji kelioliką die- 'gėlėse paskendęs, piemenu- 
nų atostogavo. Idarbo garbei skirtas!

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

žus eilėraščiai mažiesiems ir mo- 
kyMinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta p&vcikslais, 36 psl., kai
na ........................................... * $1.30.

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

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

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

MftLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
rono apysakaitės vaikams. 69 psl.. 
knin't ....................................... $1.50.

JŪRININKO SINDB ADO NUO- 
TY’KIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

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

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl„ 
kaina ............................ $2.50

adv. S. Bredžio pranešimas!^. J*4’0. (Biblijinio pragaro,
• __ į i , . mirties stovio); as išvaduosiudaibo ir nedarbo klausi- juos iš mirties. O mirty, aš bū-

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

KASČ1AKALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs? skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki gali . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia 
kaina — tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite į 
Lietuvą, atsiųskite mum . aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapiu. 
Kaina'$3.00. t’ •. * - .

ČICAGOS šE$ĖLLAI -r- žiaurios tikrovės vaizdų knyga, 
kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mario
se vandens ir druskos. Iliustruota, 316 puslapių. Kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi, 449 
psl. Kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 
jko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1, ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU

Ccicago 8, III.

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

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

C.AZ

Mass.

Dr. D. PILKA
P

So. Boston 27,
(19) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5O00<Xh

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON

MEDŽIAGOS VVRL’ IR MOTERV 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 žt.'onėms, rudas, mėlynas ar pilkas.......... $15.50
* Pilnas setas priedų prie vyriško kostiumo................................. $9.00
* Pilnas setas priedų moteriškam kostiumui ............................... $8.25
* Vyriškas gatavas kostiumas, paprastas ar dvigubas priekis, pil

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

koms (rajono, medvilnės, poplino. šilko, organdie ar satino ko
munijos suknelėms) ...................... nuo $5.90 iki ....................... $8.80

* Vasaros apatiniai visas setas: moterų $2.85. vyrų ..................$8.00
* Paulino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kaki spalvos ..$4.00
* Rajono ar medvilnės skarelės .................................................... $2.00
* Moterų satino ($16.30) ar plastiko lietpaltis .......................... $9.70
* Parker Duofold No. 17 amžina plunksna ................................... $7.45
* Vyriškas ar moteriškas ronkinis laikrodis ”Wega”..................$29.50
* Laikrodis budintojas “Westclox" ................................................... $6.35
— ir bateliai, odos. paklodės, rankšluosčiai, skustuvai, žirklės.

stiklo pjautuvai, pučiamos armonikos ir armonikos—

SIUNTIMAS VAISTU YRA MCSU SPECIALYBĖ. ORO PASTŲ 
DABAR TIK 90 CENTU SVARUIt *

* ASPIRINAS 250 tablečių ........................................ . ................. $1.55
* KARDIAZOLIS (nuo širdies) 100 tablečių .........................:... $6.19.
* F 99 MOSTIS (nuo odos ligų) 2 ur.,............................................... $2-25-
* HYDANTAI, (nuo puolamos ligos) 100 tablečių ....................... $2.85
* LARGACTII. (nuo neurozė®) 100 tablečių po 10 mg...............$2.35
* KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE <nuo anemijos) 10 cc amol. $3.45
* MULTIVITAMINAI 500 tablečių ................................................ $3.75
* PENICILINAS CRYSTAL. 10 x 100,000 vienetų .......................$2.10
* PENICILINAS ALIEJUOTAS po 300,000 vien. 10 amnuliu ..$245
* PREDNISONE (DECORTISYI.) (nuo reumatizme) 100 tbl... $6.75
* ROBADEN (nuo vid. žaizdų) 60 tablečių .....................,............ $7.05
* SEROMYCIN - CYCLOSERIN (nuo džiovos) 40 tablečių .. $23.60 
—vaikų preparatai, dantų taisymo, medicinos ir chirurgijos prietai

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

Tazab of London
81 Reacm>ir St CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas RespuUikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
13S Wre» l«h Street, NEW YORK U, N. Y. Td. CH 3-2583

Licensed by U S S R.
MUSŲ SKYRIAI:

141 Seeond Avenue|39 Raymond Plaza WJ 132 FrankHn Ave. I 900 Literary Rd.
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. ĮHARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohfo 

130 I TeL MArket 2-28771 _

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI!] 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, aukKja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
vas <KI Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dsitaOat 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai- Fa 10 ar 
20 metų apsidraudus gauna pilną apdraudoa sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-

M»O(x»sesaeeoootxx>»i0eee0oocxMBaeaai

NaL
ATSITIKIMŲ

ITeL TQwer^l-1461
632” W-”^KirardTAve. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInat 5-0878

Mū*ų didžiulė firma turėdama tūkstančiu* patenkintų klijentų 1(M)% garantuoja siuntinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu 
per 7 - 12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATIDARYTA KA9D!EN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

TeL GR 5-7430
W2~Fillmore Ave-” 
BUFFALO «, N. Y.) 
Tel. MOhawk 2674

TeL MArket ^2-28771, TetOl 6-4724
”308*w7FourtiTSt.~ ”11339”J<w7“CamjMU^I 
ROSTON 27, MASS. [DETROIT 12, MICH. 
TeL ANdrew 8-5040 |Tel. TOwnaend 9-39801

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA tr NBPKA. 
RASTINĄ. SLA aariu galima būti nuo gimimo dienoa iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose tr SLA Centro- Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
>IW Wre» 30* SIMM. Nrer Yrefc I, N. Y.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

M tamstoms reflda—

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

*Kel«ivto” spaustuvė padarys tamstoms visk< 

Ir nusiqs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

8M East Broadway, South Boatoa 27, Ma«ą

i
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19, Gegužes 13, 19

Vietinės Žinios
Legionierių puota

Stepono Dariaus posto le
gionieriai gegužės 17 d. sa- 
\o patalpose (168 H St.) 
rengia banketą, kuiio pel
nas skiriamas Kapų puoši
mo dienos išlaidoms sumo
kėti. Pradžia 5 vai. vak.

Bankete pirmą kaitą pos
to moterys parūpins keptų 
dedu ir kitokių skaniausių 
valgių.

Kas bank'te nebus gailė
sis. Iki pasimatymo banke
te!

S t. Janeliunas

Lietuviai dalyvaus Bostono 
meno šventėj

Bostono meno šventė, ku
ri kasmet rengiama Boston 
Public Garden, šiemet pra
sidės bii’želio 5 d. Joje vi
suomet dalyvaudavo ir lie
tuviai, dalyvaus jie ir šie
met. Juos atstovaudavo ir 
šiemet atstovaus Onos IVaš
kienės vadovaujamas Bosto
no Tautinių šokių Sambū
ris. Rengėjai pasirinko vy
rų grupę, kuris birželio 11 
cl. šoks Mikitos šoki.

Viską atidavė 
kultūros reikalams

buvo L.

Skilvį sunkina riebalai, o šir- j, 
dį plepalai-

-Pe/er Maksvytis
ĮCARPENTER A BUILDE1

Atliekam visokius namų tai- 
'symo darbus iš lauko ir viduje:^ 
pijazas, langus, duris, gr indis, g 

i laiptus, dedame aliuminijaus lani 
[ gus ir duris, darome virtuves ka-[ 
i oinetus ir kitokius vidaus įren- 
Į gimus. Naujiems pastatams turi-; 

ne įvairių standartinių projektų.!* 
Pasaukite*

mas su juo pasidalinti vog- 'Moterų susirinkimas
tais pinigais. Gal p. Roma-1 Dorchesterio Lietuvių Mo- 

. . . nas malonėtų paaiškinti per ^rų Klubo susirinkimas bus
Feieitą sekmadieni >er sekant! savo ‘•pamokslu’, ketvirtadienį .gegužės 14 d. 

kneizio radijo valandėlę (kokią spaudą skaitė kun. 8 vaL vak. Bostono Liet. 
kalbėjo J. Romanas ir, kaip Macochas? pil. Dr.J06 pataIpoge (36g

Lauksime. Broadvvay).

Romanas šmeižia 
pažangiąją

visada, neiškentė nepašmei 
žęs pažangiąją spaudą, ku
rią jis vadina ‘‘bedieviška 
spauda”. Šį sykį jis be jo
kios gėdos ir logikos tvirti
no, kad žmonės, kurie skai
to “bedievišką spaudą”, pa
sidaro “banditais” ir.“žmog
žudžiais”. štai, girdi, prieš 
kiek metų New Britaine bu
vo nužudytas kun. Žebris; 
jo užmušėjai buvo suimti ir 
nubausti mirties bausme. O 
kas per vieni jie buvo? Jie 
buvo plėšikai, kurie skaitė 
“bedievišką spaudą”. Tai 
parodo, jis sako, prie ko

Kalba Lietuviu Sccūūdemokratų žmonės prieina tokią spau- 
S-gos 60 kuopos metiniame ban- dą skaitydami.
kete Bosione balandžio 26 d. į šitaip kalbėti gali žmo

gus be jokios gėdos ii- pado
rumo. Kui- gi jo įrodymai, 
kad kun. Žebrio žudikai 
skaitė “bedievišką spau-

~ ~ , <’ą?” O jeigu ir būtų skaitę,
Gegužes L d. Dorcheste-; aj juk nebūtų irodvmas, 

no Lietuvių Piliečių Klubas kad dėl to jie nužudė kuni. 
rengia metini banketą So. jokja spauda nemokina

sa- skaitytojų žmonių žudyti, 
lei. Pradžia o vai. vak. t • • ' - >• — u • Lietuvių visuomene darNariams įėjimas veltui, - • - , • ». . .
kiti moka $2.50. dnXT

dza. Kodėl p. Romanas nie
kad savo “pamoksluose” ne
prisimena šito fakto, ir ko

STASYS MICHELSONAS
Prieš metus laiko. 1958 m. Gegužės 17 d. Bustose 

mirė JONAS JANKAI SKAS, 73 metu amžiaus, veiklus 

darbininkų organizacijų narys, pažangios spaudos rėmėjas, 
lietuves patriotas. Jo šviesi atmintis

eilėse

Velionies Draugai

yra gyva mūsų

Darbas 
’ėl įkalu 
>25 E.

raštuotas, 
ivia

perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

2 Praną Lembertą
J REALIOK
! 597 E. BROADWAY

SO. BOSTONE 
Saukit nuo U Iki 7 v. vak.

Tel.: AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

A. f A. VINCUI ZINKEVIČIUI mirus, 
jo šeimos nariams reiškiame gilią užuojautą

Brocktono Lietuvių Taryba

Dorchesterio Klubo 
banketas

Legionierių gegužinė

Stepono Dariaus
gegužinė bus lienos 19 d. Y , , - ...Romuvos parke Brocktone. kokią spaudą skaite

i Joje nepaprastomis apeigo-;
imis bus pagerbti Atlantą Birštone, taip pat Lietu- 
perskridę mūsų didvvriai '°įe’ Palotas Olšauskas nu

žudė ustjanauskienę. Ko-

dėl nepasako savo klausyto
jams, kokią spau< 
Brundzos žudikas?

LEGIONIERIŲ VAKARIENĖ
SI SEKMADIENI, GEGUŽES 17 D„ S VAL. VAK.

STEPONO DARIAUS POSTO NAMUOSE
168 ‘H’ Street, Sout Boston, Mass.

Visi malioniai kviečiami atsilankyti. Visas^pelnas ski
riamas Kapų Puošimo Dienai. Senų ir jaunų karo veteranų 
ir jų šeimų linksmas subuvimas. Visi laukiami!

RENGĖJAI

Rosengardo Klinika praneša
SAVO NAUJUS TELEFONO NUMERIUS:

AN 8-1500 AN 8-1501 ir AN 8-9838
Tais pačiais numeriais galima šaukti ir Naują Chirurginį Sku

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

SOUTH BOSTON

BenSenfs Bostono ap?-Ikonas Darius ir Stasys 

linkės susirinkimas. Jam va- Girėnas. Visi pasižymėkime , aeP?a^ia’
tą dieną ir. jai atėjus, daly- spauuą jisai, pra-
vaukime gegužinėj. i Olsau?kas, skaitė?dovavo V. Stelmokas, sekre

toriavo Šimaitis. Iš valdybos 
pirmininko P. Jančausko 
pranešimo paaiškėjo, kad 
l>er metus valdyba surengė 
Birželio Dienų minėjimą.

S. Janeliunas

Grįžo E. Brazaitis

Edmundas Brazaitis su

Stebuklingojo Censtaka- 
vos vienuolyno viršininkas 
3 un. Damazas Macochas nu
žudė savo brolį, negalėda-

Mena gegužine, kaukiu ba-: - - i • r>i;,- -V, ♦j-‘- i savo jauna žmona J eme Baliu ir Gluso vaidinimą,k- , --i ... . f bmskaite is Cambridge, niekad pašalpų įvairiems kul-ij - - , - - ® --ii v daus menesi praleidę Flon-tunmams reikalams įsdalin- d • ___ v. -sugnzo i Dorchesteri.ta virš -S500 ir dar šiuo metu 
kasoje yra per §300.

I valdybą išrinkti: O.. =
IVaškienė, J. Gražulienė, V. I __________________
Stelmokas. V. Vakauzas, J. ę, - d -j 
\ embre, B. Bajerčius. Pr.;
Šimkus. P. Vaičaitis ii' Pr.' Praeitą savaitę mus 
Mučinskas. lankė Jonas Karvs

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

Brocktonižkiai Keleivio
E. Brazaitis dirba Boston kalendorių gali gauti pas A.

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

Record dienraščio spaustu- Strumskį 109 Ames S t., 
Montello.

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

ap-
iš IEŠKO BUTO

Dviem suaugusiems ieškomas

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
I revizijos komisiją: S J Bridgeporto, Conn., prieš 

Vaitkevičius, K. Simanavi-į kelerius metus išleistos di- butas 3 ar 4 kambarių 1-me ar 
čius ir J. Sonda. Ideiės knygos “Neoriklauso- mTsnėr^to/^P^i'daujama

su centraliniu šildymu. Nuoma 
neaukščiau 55-65 dol. mėnesiui. 
Prašom skambinti: AN 8-4145.

kės

;delės knygos “Nepriklauso- 
I susirinkimą buvo atvy- mos Lietuvos pinigai” auto-

valstijos senato pirmi nius. Jis turi paruošęs 
rašytu

350

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

rinkas John Powers, adv. J. mašinėle rašytų puslapių 
(iiigalaus lydimas, ir paša- knygą “Senovės Lietuvos 
kė kalbą, kurioje ragino do- pinigai”, kurią tikisi netru- 
mėtis politika ir joje aktin- kus išleisti. Tai būtų vienin
gai dalyvauti. Šen. Powers, telė iki šiol Lietuvos pinigų
kaip žinoma, yra kandida
tas i miesto majoro vietą.

Trainavičių auksinė 
sukaktis

praeiti lietuviškai 
džianti knyga.

atsklei-

PARDVODL LANGŲ SKRYNUS
Parduodu langų sietelius (scre- 

ens). Aukštis 32 ir 35 coliai, platu
mas visų 32 coliai. Visai mažai nau
doti. Kam reikia kreipkitės į:

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

Rozalija ir Kristupas 
Trainavičiai, gyv. 444 E St. 
So. Bostone, gegužės 16 d. 
minės savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. Lin
kime sukaktuvininkams dar 
ilgų ramių laimingų metų.

Trainavičių sūnus So. Bo-j 
stone (357 Broadway> turi 
krautuvę, kurioj pardavinė
jami ir laikraščiai. Ten par
kuodamas ir Keleivis.

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

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

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir lutų 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

XS
xXXXXXXX<r
XXX
r»•»XXXXXX

XXM

f

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. hc
308 M EST FOURTH ST.. SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5046 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADVVAY, EINANT ‘D’ STREET)
!;< ;:» Jū.-ų atneštus mums siuntinius į Lietukų ir visus kinis Sovietų valdomus kraštas. Siųsti gali- 

i. . . naujas rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos'išlaidos sumokamos pas mus, todėl
tini. gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai apdrausti, pristatymas garantuotas.

> j’.tiniai išeina j Lietuva ir kitur tiesiai iš Centrą linio Bostono Pašto. Gavėjų jie pasiekia 4—6 savai- 
■ laikotarpyje. Siuntiniai siunčiami su Inturisto licenzijomis.
«•. menantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arl>a geležinkeliu (Railway 
< xr.-esst. įdėjus daiktų surašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj 
i runešame. kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susi’aupo kelionė į Bostoną.
Primename, kad pas mus yra didelis pasirinkimas Į\ AIR!^ MFiDZIAG(. KOSTU MAMS, St KXKI.fi 
MS ir KITOKIU, o taip pat odų batams labai že-momis kainomis.
jSTtIG \ ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki fi vak.. šeštadieniais nuo 8 ryto iki I valandų po pietų. 

VISUS KVIECI »ME naudotis skubiu patarnavimu patikimos ištaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
Va 'ybėse turi net devynius skyrus su daug tuks an< u patenkintų klijentu.

Koštom, Skvriau- Vedėtas M E< A S K MALI XI SKIS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
380 We»t Broadway, So. Boston 27, Mass. TcL AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maiato, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

IŠTAIGA LIETI VISKĄ. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
’ Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiaasiaf patar

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

Siaatiniai priimanti kasdien mm 9 Hd "» vai. vsL, Ketvirtadieniais ana 
;» ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai* nno M ryto iki 2 vai. po pietų.

4th St„ So.
TeL AN įL

XXXXJ650O0f*X* X S X X X»©C X x x X

ĮSiuvėjas Valytojas^
ii Vyrišky ir Moteriškų Rūbų £ 
* DAROMI PATAiSYMAI 
£ kostiumai išurosijaini jums x
-> belaukiant z £
X Prieinamos kainos
X ’ LEON' CLEANSER 
k 483 Broadway, So. Boston

' B P

Jei Jums Reikia
Jsigyti namus, apdrausti turtų, 
išpūdyti mokestines formas 
(Inc. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ —
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

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

Bostone §

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhangerj 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 5-5834

BB——■IIIIIHI........................Ui"

V. Vadeisa
ODA SIUNTINIAMS 

^Parduodu pirmos rūšies odų, au-fc 
“ elius, gatavus batus tinkamus^

siuntimui, padus, vitpadžius siun' 
jtiniams nupiginta kaina.

tlieka visus batsiuvio darbus 
it, sąžiningai ir duodu patart

us apie odas. Adresas:
173 Eighth SL, So. Bostoa 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir sekmadienius. 1 

Telefonas: AN 8-0055baa»aaaa»aaaaaaaaaa»e*»ax

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

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

Telefonaa CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais ; nutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

14 Gartbmd Street

T«L: JA 4-4874

APSIDRAUSK NUO 1 
LIGŲ R NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jartka af tka Peaca—CaantaMa 

598 B. Broaduray 
Se. Boston 27, Mass.

Tel AN 8-1741 Ir AN 8-2483

>z>»'Vs»si»jg»kTnrar»jrs»»»s>

KADIO FROGKAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
ociklų. veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
Iieną. Perduodamos lietu- 
įskos dainos, muzika ir

Magdutės Pasaka.
Bianio 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 Minkus.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: ano 2 iki 4 

ir nno 7 iki V

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1820

TeL AV 2-4»2«

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų

495 ColiunbUt Roftd 
Arti Cphatnvs Corner 

DOkCHESTER, MASS.

I
i

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-901!

Dr. J. C. Seymour
(LANDHU9)

Lietuvis Gydytojas ir Chirnrę** 
Vaitoja vėliausios konstrukcijos

X-RA Y Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: ųuo 2-4, nuo 7-< 
534 BROADVAY

SOUTH BOSTON. MASS.
I

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis j 
Dr. Amelia E. RotM |

OPTOMETRISTAI !
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
S7 OMOLE STREET 

Weat Rovbnry, Mi
Tel. FA 3-5516

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikradžiai-Deiseantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodiiaa, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas

A. J. Alėtai
Broidaray 
j 27, Maaa. 
AN 8-4148

Bmjamin Moore Matavo* 
Popieros Sienom*

Stiklaų Lanas'
Vtookia Reikmenys Nj 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

I
1

KXKI.fi

