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Republikonai Jau Pradeda 
Rudens Rinldmi) Kampaniją

Republikonai Rimtai Žiūri į Ateinančius Rinkimus; 

Partija Turi Sukrusti, Jei Nenori Atsidurti Opozi
cijoj; Šj Pirmadienj Prezidentas Ir Viceprezi

dentas Kalba j Klausytojus Visame Krašte.

Šj pirmadienį vakare pre
zidentas D. D. Eisenhower 
kalba Chicagoje, o vicepre
zidentas R. Nixon kalba 
New Yorke. Kalbės bus 
perduodamos per televiziją 
norintiems jų klausytis (įsi
jungus per telefoną).

Prezidentas ir R. Nixon 
kalba republikonų partijos 
rinkimų kampanijos pra
džiai. Tikslas yra sukelti 
paitijos ryžtumą rinkiminei 
kovai ir sukelti pinigų par
tijos iždui. Todėl po visą 
kraštą rengiamos vakarie
nės, kuriose bus išklausyti 
abu partijos vadai ir pasi
tarta dėl pinigų kėlimo.

Republikonų partija nu
jaučia pavojų šio rudens 
rinkimuose ir todėl iš anks
ti* pradeda agitaciją už sa
vųjų kandidatų išrinkimą į 
kongresą. Kongrese repub- 
likoitai yra mažumoje, bet 
jiems gresia pavojus netekti 
dar daugiau vietų kongrese 
ir visai prakišti rinkimus 
1960 metais. Partijos popu
liarumas paskutiniu laiku 
eina mažyn, o

Gub. Foster Fureolo
Dalyvaus Minėjime

Bostono lietuvių rengia
mame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime Vasario 16 
d. dalyvaus Massachusetts 
valstijos gubernatorius Fos-J 
ter Fureolo. Taip praneša J 
minėjimo organizatoriai.

Sausio 30 d. gubernato-' 
rius F. Fureolo pasirašys! 
proklamaciją “Lietuvos j 
Dienos”. Pasirašyme daly-į 
vaus lietuvių delegacija iš: 
A.L.T. Bostono skyriaus.

Lietuvos nepriklausomy-! 
bes minėjimas šiais metais1 
bus labai iškilmingas dėl 40 
metų sukaktuvių nuo Lietu-: 
vos nepriklausomybės pa-:
obnlhimn •
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BANDOMAS NAUJAUSIAS RADARAS

Naujausias radaro aparatas turi 61 pėdos skersinio an* 
leną. Aparatas dar tobulinamas, jis bus naudojamas 
ne tiktai ore lekiantiems daiktams iš tolo stebėti, bet 
galės pagauti ir aukštybėse skraidančias meicorus.

S. U7»
53-TIEJI METAI

Vėjas Išblaškė
Chruščiovo Išmintį
1957 metais Kazachstano 

plėšimuose užderėjo labai 
menkas derlius. Sausros pa- 

Į kenkė derliui, o išdžiūvusią 
Į ir išpurentą žemę vėjas pra- 
J dėjo nešioti po Kazachsta
no platybes, kartu nešioda
mas ir Chruščiovo išmintį.

Nikita Chiuščiov manė 
• nustebinti pasaulį įsakyda
mas išarti dideles platybes 
žemių Kazachstane, kur dėl 

^klimato sąlygų naudingiau
sia yra laikyti ganyklas.

! Vieną metą, kai lietaus bu- . . .
vo užtenkamai, Chruščiovo Jau žmonių už
plosimai davė neblogą der- siras? kelionei į erdvę. Vie- 
lių, bet pernai vandens bu- ?.as Peru respub-
vo mažai ir plėšimai virto Amerikoje ilgi
i smėlynais.

Vyriausybė Laukia Didu 
PagerejimoįSiais Metais

Viri 3 Milionų Šelpiamų Bedarbių Tik Laikina* Reiš
kiny*; Vyriausybė Imsi* Priemonių Ūkiškų Gyveni

mų Sustiprinti; Pranešima* Kongresui A 
Ūkio Padėtį Išvardija Priemone* Ūkiui 

Stiprinti.

1300 Keliauninkų 
Erdvių Kelionei

Maskvos “Pravda” prane-

užsirašė Inturiste kelionei į
Už blogą derlių dabar at- kokis* Ui vietj* erdvėje, bet 

sako viX kompartijos pa- atsa^ žmogus parei- 
reigūnai, kurie varomi iš jų ka av®’ kad jo gyvybė bū- 
tamybų ir į Kazachstaną Jį apdrausta 5,000 dolerių, 
siunčiami nauji partiniai ?rav^a aPle draudimą 
Įvadai. “Kaltas iešminin- "ieko ,nesako’ bet ginasi, 
kas”, sakydavo nišai prie ka^ komunistai suorgam- 
caro, o dabar Sovietijoje zu10s Pul^las ekskursijas į 
kalti vietiniai vadai. Tikvy- tolimas nepad&lijas, kur 
riausieji vadai ten niekada kaukė Laika keliavo, 
nekalti. , Kalbos apie erdvės kelio-

Paaiškėjo S.L.A. Indėnai Išvaikė
Pietiniame Poliuse Tarybos Kandidatai
Anglų ekspedicija, veda-, ------- — ----------

ma Dr. Vivian Fuchs, sek-’ Jau suskaičiuoti S.L.A. j Maxton, N.. C., Ku-Klux 
madienį sausio 19’d. pasie- Vykdomosios Tarybos kan-į Klano nariai rengė mitingą 
kė pietinį žemės ašigalį, didatų rinkimų baisai. Dau- j prieš

K.K.K* Mitingą

nes _j_i__uauai lupose,yra visų 
bet nuo kalbų iki kelionių 

' dar yra gerokas tarpas.Mirė Senatorius
N&ĮjįlŠJ#', policija

šeštadienį, i« H ! MEDŽIOJA OPOZICIJĄsausio 18 d. j 
mirė senatorius Matthew M. j

■.

______ _o_______ _ ... Ispanijos vyriausybė pra-
-- * . .--------,_____ ,_____ ____ _____ rasių maišymąsi”. Neely is West Virginia su- neča, fcad jai pavyko susek-

_______ * z demokratai |Ten ekspediciją pasitiko a- giausia balsų gavo ir iš jų Kukluksai norėjo pabaidyti ^ukęs 83 metų amžiaus. jr are§tuoti 44 opozicijos
jaučia didėjantį krašto pri- merikiečių grupė, kuri jau kovo - balandžio mėnesiaisJ vietos indėnus (ind i jonus), -X buvo vienas iš pagal valdžios pra
tarimą. > < kuris laikas “vasaroja” prie bus renkama Vykdomoji kad jie nedrįstų maišytisgriežčiausių Eisenhoweno ne^mą atrodytų, kad visi

Prezidentas Eisenhower pietinio ašigalio, ir N. Ze- Taryba, būtent; .taip baltųjų žmonių. Bet administracijos kritikų ir areštuotieji yra komunistai,
landi jos ekspedicija su Ed- Prezidento pareigoms: P. indėnai suruošė savo de- Pa^ J1S, dažnai kntikuo- jg šaltinių praneša-

1 «
Eisenhower 

nuvyko į Chicagą dalyvauti
republikonų suruoštame po-“mund Hilary priešakyje. P. Dargis 1,914, J. R. Vo
kytyje, po prakalbos jis per
nakvos Chicagoje ir antra
dieni grįš į Washingtoną. 
R. Nixon dalyvaus bankete 
Nevv Yorke ir iš ten kalbės 
į paitijos darbuotojus visa
me krašte.

Prancūzai Iškratė 
Jugoslavų Laivą

Prancūzu policija netoli 
Orano uosto jūroje iškratė 
Jugoslavijos laivą ir jame 
atrado nemažai ginklų. Gin
klai buvo gabenami į Casa- 
blanca, Maroke, o iš ten jie 
būtų patekę Alžyro sukilė
liams. Prancūzai ginklus 
konfiskavo ir laivas plaukė 
toliau.

Apie tą įvykį praneša 
prancūzai, bet Jugoslavija 
visiškai tyli ir nei protestų, 
nei šiaip jokių žinių apie 
savo ginklų “biznį” neskel
bia.

Anglų ekspedicija su balis 240.
Fuchs priešakyje pasišovė1 Vicepirm. pareigoms: J. 
perkeliauti visą Antarktikos F. Maceina 1,651, A. Deve- 
kontinentą (apie 2,000 my- nienė 316 ir A 
lių) ir kol kas pasiekė aši
galį, o iš ten ekspedicija 
vyks toliau iki jūros antroj 
Antarktikos pusėje.

Užmušė 28 Prancūzus

Prancūzai pranešė sausio 
19 d., kad Alžyro maištiA 
ninkai ūkanotą dieną iš pa
salų užpuolė prancūzų arti
leristų būrį, užmušė 28 ka
reivius ir kelius paėmė į 
nelaisvę.

~DAR NE PERVfiLU "

mene oi 
kas 137.

Sekretoriaus pareigoms; 
M. J. Vinikas 2,027, J. Va
laitis 87.

Iždininko pareigoms: N. 
Gugienė 1,664, A. Chapli- 
kas 230.

Iždo glob. pareigoms

monstraciją su šautuvais, davo savo kolegas desimuo- ma jog suimti įvairių poli- 
susirinko dideliu būriu ir demokratui tinįų įsitikinimų opozicijos
išvaikė “kluksus”. Policijai feen: ^eely 35 metus is- veįkėjai.
turėjo nemažai valgo iki buv 0 kongi ese ir iš jų 25 Ispanijos policija karts 

S. Trečio- i demonstrantus nuramino, metus buvo senate. J mini- nu0 daro opozicijos
I Maxton apylinkėje gyve- ?!? senatoriaus vietą W. medžiokles ir visada aiški
na balti, juodi ir raudoni Vlg!,nla gubernatonus re- m kad suimami "komunis- 
žmonės ir, pagal jprotj, visi įPy^ltkonas gali paskirti lai- nors dažniausiai nu
yra “segreguoti”, bet pasku- kln? vietininką republikoną kenčia demokratinių grupių
tiniu laiku segregacija tarp 11 būdu tądemokratų žmonės, 
trijų rasių pradeda nykti, o va^.‘« S3'1 .atf?vauti re
ti. K.K. nariai šūkauja ir Publikonas, bent iki šių me- DAR VIENA TAIKA

Siūlo
Automobiliu*

Rytinių miestų kai kurie 
majorai prašo, kad automo
bilių dirbtuvės gamintų 
trumpesnius automobilius, 
nes ilgi automobiliai reika
lauja daugiau vietos, o mie
stuose jau ir taip yra dide
lis susikimšimas mašinų. 
Kiek mašinas trumpinti ir 
ar fabrikantai paklausys to 
prašvmo, pranešimas nesa
ko.

Amerikos Radijo Bendro
vės vadovas gen. Sarnoff, 
karia karta sa kitais Rock- 
efellerio grupės nariais ty
rinėjo Amerikos apsigyni
mo klausimą, senato komi
sijai pareiškė, kad “yra vė
la, bet dar ne pervėlu" ne 
tik susilyginti, bet ir pra
lenkti Sovietą Sąjungą ap
sigink Isvimo srilvie

S. rėkauja, kad spalvuoti de- rudens rinkinnf 
Briedis 1,716, E. Mikužiūtė drįstų maišytis tarp baltųjų.
1,713, J. Arlauskas 186, J. “Kluksų” vadas toje apy- Gvatemala Rinko 
Valaitis 131, A. Devenienė linkėję yra kun. J. W. Cole,
90. kuris, iš fotografijos spren

džiant, yra nežinia kokiosGydytojo kvotėjo parei
goms: dr. S. Biezis 1,727, veislės padaras, 
dr. P. Zalatorius 108.

Indonezija ir Japonija pa
sirašė taikos sutartį ir už- 
j baigia karą 12 metų po ka- 

Prezidentą, Kongresą ro galo. Japonai sumokės 
----------- j Indonezijai $233,000,000 re-

Šiuo tarpu Amerikoje y- 
ra apie tris milionus šelpia
mų bedarbių, o įskaitant ne
gaunančius pašalpų bedar
bių skaičius yra kur kas di
desnis. Bet vyriausybė i di
dėjantį nedarbą žiūri, kaip 
į laikiną reiškinį ir dar šiais 
metais laukia ūkio gyveni
mo pagerėjimo. Būsimų me
tų biudžete vyriausybė nu
matė net mažą perteklių, 
nors biudžetas yra rekordi
nis.

Šį pirmadienį prezidentas 
pranešė kongresui apie eko
nominę šalies padėtį ii* ta 
proga pakartojo savo pažiū
rą, kad didėjantis nedarbas 
yra tik laikinis reiškinys ir 
greitu laiku laukiama naujo 
ūkiško pakilimo.

Savo pranešime preziden
tas sako,, jog kraštas gali ir 
gfekCavfmoBf padidėjusią 
naštą pakelti ir savo ūkį iš
laikyti sveiką be mokesčių 
didinimo ir be infliacijos. 
Prezidentas įspėjo, kad jei 
šių metų darbininkų ir 
darbdavių derybose būtų 
sutarta uždarbių pakėlimai 
ir paskui kainų kilimas, tai 
ūkio negalavimai sunkiau 
būtų įveikti.

Pranešimas išvardija visą 
eilę įstatymų, kurie turėtų 
būti priimti, kad užtikrintu
me kraštui pastovų ūkį. Tie 
įstatymai yra jau pasiūlyti 
atskirais pranešimais, kaip 
farmų produktų kainų pa
laikymo įstatymas, arba siū
lomi dabar. Prezidentas 
laukia, kad balandžio - bir
želio, arba rudenį krašto 
gamyba vėl bus jau pakilu
si. Tarp kitų įstatymų pre
zidentas minėjo pakėlimą 
federalinės vyriausybės sko
lų “lubų”, kai kuriuos pa
keitimus mokesčių įstaty
me, įtraukti į minimalinių 
uždarbių įstatymą ($1 va
landai) kai kuriuos papil
domus darbų rūšis ir kt.

Vyriausybė nelaukė ūkio 
smukimo pereitų metų pas
kutiniais mėnesiais. Iš turi
mų skaičių aišku yra, kad 
bendra krašto gamyba pas
kutiniajame praeitų metų 
ketvirtainyje sumažėjo 6 bi
lionus dolerių ir tai toli gra
žu ne galas, nors imant vi
sus metus gamyba pernai 
buvo aukštesnė negu 1956 
metais.

Bendrai paėmus, prezi
dento nupieštas ūkio vaiz
das atrodo neblogai ir ne
trūksta pažadų, kad bus ge
riau.

Svarbiausias argumentas 
už greitą ūkio padėties pa
gerėjimą yra padidėję val
džios užsakymai dirbtu
vėms. Tie užsakymai pernai 
buvo sumažinti

Gvatemalos respublikoje, paracijų 
sekmadienį sausio 19 d. vy-' 
ko prezidento ir kongreso1 
rinkimai. Pinuos žinios sa-: 
ko, jog rinkimuose dešinių-Lenkija Gauna

Naują Paskolą jų’kSidausgem jtYdū
--------- goras gauna daugiausia bal-

Venezuelos respublikoje, i Lenkijos vyriausybės de- sų, o kiti du kandidatai —

Venecuelos Žmonės 
Kratosi Diktatūros

legacija baigia derybas A-, nuosaikiųjų J. Salazar ir 
merikoje dėl naujos pasko- kairiųjų M. Montenegro 
los. Ir dabar lenkai gausią gauna daug mažiau balsų, 

kovą dabar įsitraukia pati j paskolą 95 milionus dolerių, Balsų skaitymas užsitęs ku- 
visuomenė ir kalbama, kad nors jie prašė virš 200 mi-irį laiką iki tolimų vietovių 
tuoj prasidės visame krašte lionų dolerių. Paskolos pi- rezultatai pasieks sostinę 

uigai bus duodami įvai
rioms mašinoms ir žemės ti
ldo produktams pirkti.

Paskolos sąlygos dai' nė
ra galutinai sutartos, bet po

po nepavykusio kariško su- 
kilimo prieš diktatūrą, kova 
prieš diktatorių nesiliauja. Į

mokyklų streikas, o paskui 
seks darbininkų streikai 
prieš nekenčiamą ir visiems 
įkyrėjusią generolo Jiminez 
diktatūrą.

Per eilę metų diktatorius poros savaičių derybos bus; 
Jiminez valdė kraštą nesu-'baigtos ir tada jos paaiškės.
keldamas didelio pasipikti
nimo žmonėse, bet pernai jo

Iš Varšuvos praneša, kad 
Kinijos komunistų vadas

pravestieji sukti “rinkimai” Mao Tse-Tung Įspėjęs Len 
sukėlė pasišlykštėjimo visa- "

Rinkimai buvę be sukčiavi
mų.

Ar Ūkio Krizė Limpa?

Anglų spauda švaisto j 
klausimą, ar Amerikos ūkio.' 
“recesija” yra limpama liga* 
ar ne? Vienos nuomonės' 
tuo klausimu nėra. Kai kū

NORI BCTI VYRU

Rmina Traini, 28 nu dvi- 
ni« motina. Romoj rodo sa
vo raumenis. Ji parettkė. 
kad vyksta į Angliją, kar 
padarius operaciją ji pakei
sianti lytį—tapsianti vyra.

me krašte ir diktatoriui gre
sia rimtas pavojus nugriūti 
nuo sosto.

kiją neimti paramos iš kapi- j rie laikraščiai mano, kad 
talistinių šalių, bet lenkai to j ūkiški negalavimai Ameri-
įspejimo nepaiso ir 
paskolos iš Amerikos.

prašo koje gali nepaliesti 
niu.

uzsie-
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Kas savaiteDar kolchozu baudžiava
* i

KOLŪKIEČIAI YRA NE paties kolūkio kolūkiečiu tarpo?
KUMEČIAI, BET TIKRI
BAUDŽIAUNINKAI . . . u vintai," Inta rJZkJk’:

•* ie«fc akio ministerija paskiriaPereitą >a\aitę minėjome, pumiaiaką iŠ kitur (tokiu at-
kaip Juozas Lesevičius, ka- sitikimp yra buvę pirmiau ir 
na d iečių lietuvių “delegaci- Oabar .vra), daugiausia, ži- 
jos” i Tarybų Lietuvą bene ***** a<ro*om#-
vyriausia galva, pasakoja, Vadinasi, kolūkiečiai pa- 
ka jis -matė ir girdėjo” Lie- “renka” pinnininką, o ; 
tuvoje. Iš viso jo matymo ir tas pirmininkas kolūkyje ir 
girdėjimo jis kol kas patie- šeimininkauja. Bet jei kol- 
kė tik polemika prieš nema- ūkio narių išrinktas pirmi- 
čiusius ir negirdėjusius, bet ninkas nėra “tinkamas”, tai 
faktu, žinių ir skatlinių iš ministerija paskiria valdi- 
Lietuvos neparvežė, ar gal ninką, kuris ir veda kolūki,' 
pakelėje pametė ir todėl kaip jis išmano ir kaip mi- 
tenkinasi malimu bolševi-misterija nori, o ne taip, 
kiškos propagandos. J kaip nariai norėtų. Tai toks

Propagandą J. Lesevičius J38 Pirmįinko. ^’V38” j
varo ir savo aprašymuose, ^-Lesevieius čia aiškiai pa-.
kaip gyvena Letuvos vals-'?^?* kad kolchozninkai ga- 
tiečiai. čia ypatingai aiškiai k .naktl tlk Tinkamą. pir- 
pasirodo, kaip tas kanadiš- ."įninką,.nes kitaip mimste-; 
kis “delegatas” per akis pa- P^kn* s3™ ' aldinin-
S’SSSs^ęšŠ-BiteB* statybajanbu & ett^S's*'3M=:

pasakojimus. StaamS kM^o i 1 binėjo Lietuvoje, periceltant

KELEIVIS. SO. BOSTON

KALBASI APIE RAKETAS

Krašto apsaugos sekretorius Neil MeBIrey (vidury) 
kalbasi su kongresmonu Carl Vinson (kairėj) ir jung
tinio štabo viršininku gen. Nathaa Turiaing prieš at
stovu rūmą karo tarnybos komisijos posėdį. MeBIrey 
pranešė, kad pradėta gaminti Rolarfc raketos, kurias 
paleistos iš povandeninio laivo gali pasiekti taikiklį už 
1,50© mylią.

rėti. Galės lengviau sekti, 
kas kolūkininkų kalbama ar 
ir galvojama; lengviau šau
kti susirinkimus, daryti pa
skaitas, varyti propagandą 
ir pratinti kolūkininkus prie
“visuomeninio” gyveninio, Unijų tyrinėjimas darbo sutarties atnaujinimo
kaip jj supranta bolševikai. o . . ... . būtų pasikalbėta su darbda-

; Būsimos “gyvenvietės” ^nat0 komisija, kui*i ty-pasidalijimo di-
planuojamos įvairaus dy- n_neJa unijas, lkl coliai to- džjųjų kapitalistinių bend-
džio. J. Baršauskas ima pa- ie^ unijų roviV P^”3*8- TaiP» pelnais!
■vyzdžiu vietovę iš 160 kie- Pntarimą, nes J1 kele viešu- jr ne? fos bendrovės 
mų, bet numatoma ir dide- mon tokias negeroves umjo- jau jv^ugjog
snių, iki 480 kiemų. Jei šei- ?^’.. Pnes kulias 11 pačio® protj dalj savo jgdaly- 
moję skaityti po 5 asmenis, i V.nlJ.0S yra S1™2131 nU8kta- ti savo vadovaujantiems 
kolūkinė vietovė virstų di- 'Cll»1®8* tarnautojams. Tai kodėl ne-

i dėsnio masto bažnytkiemiu, dabai‘ ta senato ko- (laryti gu darbinin-
i būtų visai geras miesčiukas. misIJa* republikonų nanų yra kapitalfeti-
1 Gyvenvietės planuojama !a§J?ama’. KonV*1 -alS? niM įmonių, kurios seniai 
‘galimai tiesiomis gatvėmis kintl ?elklą’ kun su jau dajj p^ų išdalija savo
«ir užstatoma uždarais kvar- korupcija 11 genstenzmu darbininkams, tai kodėl to 
ifoioie viAirviAnoi netun nieko bendia. Kai negalėtų daryti ir stambio

sios automobilių bendro-
;talais. Kiekvienai sodybai , . ... . ‘ .. si uriskiiiaraas sodybinis ik- kune reakemingai norėtųISHSrSrtt. & j*“ dar-'v&?
i tie sklypai gali būti ir ma-Pagal siūlymą, dir- 
jžesni, (M) 150ar po 200akrų Jheno-Gn(1'.’k(Kįe Ja bantieji turėtų gauti apie
dydžio. Du kvartalo šonai !kls?si .> P°įltlk?; Kodėl ji 25<č pelnų, tiek pat turėtų 

....................... ,aM metus ir vartotojai, kuriems

lydimi.
"Y® I jistu ir streikalaužių susikir-; Automobilių bendrovės, 

susiduna i kaip tik išgirdo unijos tokį
ir teperskiriamos skersgat i Tokių klausimų aiškini-J’eikalavimg, tuoj pat atsilie-

buvo' suvalyti 1^'*^ j7i uT jTa'kolchtZ |ais taiybų Lietuvoje buvo vienkiemių j kolūkių cen-;ko g^yboie numatomi t<> mas’ Jei •’is bQtų b®831^38? k,ad ,peln?L?ė.ra
valstiečiaiVisi Lietuvos 

prievarta 
kolchozus. J. Lesevičius tam 
pritaria ir smurto 
bando pateisinti, bet kaip

neva tai savivaldybė eina: Užpraėjusiais, 1956 me- ūkininkus iš jų gimtųjų

fe"<;‘‘“s.!am ‘jaj juOįį išspausdinta architekto J. trus. Čia knygos autorius ^ bati !dom«». bet jei .^dcidas .r S™žfc»‘ į^į**1.*
o varto,uną ’ poetas! Baršausko parašyta knyga, daug kalba _apie naujų gy- ™™ tvotas g>ralvHams alš.k,n!mas..daromas nonnt <lel|^lnM dalybos,kalbėtisyra poetas

smurtas buvo vartojamas ir , Kiekvienas žmogus paša 
kaip Lietuvą žmonės buvo ^“^hožu
™įd£* ik n^VfožUlė ^os, Sieti:turi f51 P“slaPi- Knygoje duoda vis, eilę gyvenamų,;,inventoriui
R nekilk nė kolchozų pirmininku ;' ra .4au? ?.am« P1?^ .’P8^" -kamara grūdams ir kitiems
-buože •• knrie i knlrh^S 'aidžios ^skirtų ir kiek * !™?« ka,mo sta‘y- c,uo]a>. bu^ P'8>^? produktams ir daržovėms

buožes ..kūne Į kolchozus ’ jWnk. bos praeityje, daug nau-u genausra sta^ kolūk.- statomas
nebuvo visai priimti, bet Pac1^ 
kurių žemę ir visą turtelį į .^vieius
bolševikai įjungė į kolcho- tai tyli, kaip zu\ele. 
žus. Ką čia kalbėsi apie ne- Ęar didesnių melų 
malonius dalykus . . . ypač tęviems pasakoja 
kad komunistai tave priima, chozninkų uždarbius. Jis ra-

nėjimas tam ir būtų daro- j žadamą kelti reikalavimą 
mas, kad unijai pakenktų! .dalytis pelnais rodo, kad 

Unijos jau įspėjo, kad se- tini ja pataikė į opią vietą 
ivvui huiuiu*. Įnato komisija suka į sunkė-'dariKlaviams. Pelnas yra
Kalbėdamas o todėl unijos nebegalės opi vieta kapitalistinėj rė-

_____ ______________ ____________i____ čo eitam
visur vežioja ir vedžioja ivg ——t' 

“šiška”

ių centruose nu stanaarnzuou namai iš h. turės būti van_į
Arch. J. Bar- standartizuotos medžios,aiMn-ininflma ai.ba isi_ .. .

sauskas daug ir gerai padir- vandentekiZ aSTiš^iešųjų ‘Pre21<,cnto Ia,ik“
kokią didelę ‘siską . Ver-; “Kas nustato mokesti už dar-
čiau iau patylėti. Už lysių.hadienius? Palys kolūkiečiai. j. Baršausko knyga su-panaudojant visas galimas gubnio reikės"kTekvie-
bliudeli Lesevičius gatavas derlių, kiek prikulta
daug kų nutylėti!

Apie kolchozus J. Lese- 80* produktus, paskyrė da^ re- 
vičius pasakoja _ “naųjfc-;*™^

vykdoma gerai organizuota, gatvėse. Vanduo iš i Prezidento Eisenhowerio
i- Danaudoiant visas galimas , • , . _

biznį stambiųjų bendrovių 
vedėjai nemano nieko įsi
leisti. ,

laiškas Sovietų politinės po Nemano, bet kas žino? 
Juk dar taip neseniai tie pa
tys bendrovių kapitonai ne
manė, kad ateis laikas, ka-

skirstyta į tris dalis. Pirmo- priemones statybos darbui nam p^rinešti 
je dalyje surinkta ir nuo- sumechaninti. Pačią me- ~ kolūkininki, «rwKhn 
traukomis pavaizduota tur- džiagą statybai numato: iš'toyoje gyvenvietėje bus ir

________ ______ _____ tinga medžiaga is mūsų kai- medžio, iš plytų ir iš gata- Qkio pastatai. Surašytas jis mandagiai, bet da jiems reiks sėsti ?prie
kurias jis, be abejo, dirbtų darbadienių lygiui, ir pc!mo arehitektūios praeityjevai pagamintų atitinkamose pastatų bus* “vvre- yra pilnas kandžiu dalykų, i bendro stalo ir tartis su

žinojo ir Lietuvos nematęs.; kiek išeina už dartadUenį. bei,]Įa.y-zdžių parinkta beveik dirbtuvėse mažų, vidutimų istai namas,’su- Bulganinas sako, kad svar-1darbininkų atstovais dėl už-
šta. JO pasakojimas: įIiek atl’T ls V'sų Į-iėtuvos rajonų. Au- ir didelių blokų. Pa*)™, brinkimų bei paskaitų salėjbu didiesiems susitarti, o darbių ir panašių dalykų

rodo
momentą
nuotraukose įamžinti bū- nių. stare>»fani««««-UwaC pat nurodo, kad didžiųjų

licijos maršalui ir ministe
rių pirmininkui Bulganinui 
yra Įdomus dokumentas.

nas,”

1 darbadienių
“Kolūkiai nėra dvarai, o kol- nimo. ’ 

ūkiečiai nėra kumiečiai. Dvaras . .
priklausė vienam savininkui ir; Vadinasi, atlyginimą uz 
jis. Įjonas. dvarą valdė: o ku-darbą kolchoze sau nustato 
mieciai buvo tik tarnai. Ko*‘jpatyS kolūkiečiai! Taip ša p a rtijos atvažiuojantiems

Nemanė, bet tariasi. Gal 
taip bus ir dėl pelnų daly
bų. Darbininkai prisideda 
savo prakaitu prie pelnų 
pagaminimo, tai kodėl jie 
negalėtų turėti balso ir tų
pelnų paskirstyme?

♦
“Šaudyti, skandinti .. .*

Aiškinant senato komisi
joj priežastis, kodėl Ameri
ka atsiliko nuo Rusijos kai 
kurių ginklų gamyboje, vie
nas fabrikantas sakė, jog 
ginklų gamyba dažnai už
kliūva už visokių krašto gy
nimo sekretariato pareigū
nų neapsisprendimo ir del
simo. Tas fabrikantas, neva 
juokais, neva rimtai, siūlė, 
kad trukdytojai “pentago- 
ne” būtų šaudomi, skandi
nami ar kaip kitaip padaro
mi nekenksmingais . . .

Įvairūs liudininkų paro
dymai, įvairiausi siūlymai, 
kaip “pavyti ir pralenkti” 
rusus, rodo, kad sputnikai 
padare neblogą darbą. Jie 
išblaškė perdaug didelį pa
sitikėjimą savimi ir priminė 
visam kraštui, jog einant 
gyvybinėms lenktynėms 
snausti negalima.

šaudyti niekas nieko čia 
nesirengia, bet jei vienas ar 
kitas biurokratas bus pastū
mėtas rimčiau į reikalą žiū
rėti, tai nieko nepakenks.

Tyrinėjimas tęsiamas ir 
kongresas gaus neblogą vai
zdą, kodėl Amerika snaudė, 
kada rusai koncentravo sa
vo pastangas į naujausiųjų 
ginklų gaminimą. Po to bus 
daromos išvados.

J. ».

dingus musų Kaimo statybos Xoriu daugiau sustoti ties pareigūnams, gyvenamieji
bruožus, nes daug kas tų knygos trečiąja dalimi. namai “vyresnybei.” Tik
trobesių )us greitai sunai- Dabar Lietuvoje yra apie vienam gyvenvietės projek-
klI1A - i , , . T kolūkių. Tai dideli te pamačiau bažnyčiai pa-

Bet buvusieii čius nats orideda kad kol-n . tro^e kn-vS^ ?alyie..J: valstybiniai dvarai po 2.000 liktą vietą. Nesimato pirčių
Bet buvusieji cius pats pnaeoa, Kaa roi- Barsauskas perziun iki šiol nnn

ukis nepriklauso vienam ar gru-;, . , , ... ,
pei žmonių, bet priklauso vi-; ko žmogus, kurs ką tik bu- 
siems to kolūkio kolūkiečiams. ‘ vo Lietuvoje ir sakosi pats
Jie yra to kolūkio savininkai ir matęs ir girdėjęs. Bet pame- 
mekas kitas . . . Ju žeme. tiesa, . . irt
suvisuomeninta, negali jos pirk-. 'T*5 Stora melą J. Lesevi-
t i ar parduoti.
kaimiečiai buvo ir pasilieka pilni 
jos savininkai. Tik ją dirba jau 
ne privatiškai. bet kolektyviai, 
bendrai."

ūkiečiai dalijasi tiktai liku
čiai*, jei ka* lieka dalintis!
Pirmiausiai kolūkiečiai su-

Vadinasi, -pilni sarinin- rt’oka val,'!žiai mokesčius ir 
kai”, meluoja per akis Le-;at.P,,a Py m/as kokias vai-
l ičius, o paskui aiškina, :dzla .nustat0' Pa?ku‘ ,e,"a 
kad tie “salininkai” negali j apmokėjimas masmų trak-
žemės nei pirkti, nei par- ,9toclal <tal ,?aela' Ta‘‘ 
duoti. Tai kas eta per 4vi-|dz,a,> ^udojtmų maši
ninkai. Jei Juozas Lesevi- Lz "»smų naudojimų, _ , --------__
čius Kanadoje tuii „gm,,!mokama t<« pačios valdžios,mūsų krašto klimatų, gyve- 
tai iis gali ji parduoti, beti?.“8*®*5*? ka'.nas; S?™ ma-lnimo būdų, žmonių papro- 
Lietuvos valrtiečiai savo že- kojehoza. neturi, jje ta- čius ir išlaikant lietuviškojo 
mės ar savo dalies kalcho- n !naį1.na^ ,8.Ma8p kaimo statybos architektū-
ze parduoti negali. Lesevi- 1 u"!Stu- " nnius sa'’umus- šiame dar“
čiui, matomai, susipainiojo Įketl. t,ek> kįek '^dz,a ™ka’ > J. Baršauskas kietai lai-
liežuvis ir jis turėjo sakvti, lau^- PaskV1.eina '?lda?-įkosi lietuviškųjų statybos 

j • ’ Ciųjų atlyginimas, įvairiųjų-adicijų.

„ . . _ , . -4,000 hektaro žemės, tvar- nė karčiamų. Be to ūkio pa-
Sovietuose vykdytą kolūki- komj kolūkio pirmininko,'statai: tvartai, klojimai, 
nę statybą ar tai statybai ^^nai jam padedant agro- daržinės, klėtys, pašiūrės 
projektus — įvairiose bro-;nomuj j,, žinoma, vietinės ūkio padargams ir kas kita. 
liskose respublikose — ir komunistinės organizacijos* Arch. J. Baršausko knyga 

ko ta^tatyba ar ggkretoriui. Kolūkio žemę'yra išspausdinta vyriausy
bės lėšomis, buvo iš anksto 
žiūrėta ir rasta gerai parašy
ta. Pats autorius bus, tur 
būt, gavęs pelnytus tūkstan
čius rublių už savo krapštų 
darbą. Dėl to verta arčiau 
pažiūrėti, kaip numatoma 
statyti kolūkininkų sodybas. 
Apie tai — kitam kartui.

J. K.

projektai verti. Baršauskas,djrba valstybės baudžiau-
kitus kritikuoja, kad išsi-, ninkais virtę ūkininkai, pa
aiškintų, kaip geriausia sta-; dedant “mašinų ir traktorių 
tvti kolūkininkų sodybos stotims.” Kai didieji kolū- 
Lietuvoje, atsižvelgiant » • *-— —-• —

kad kolchozninkai yra že
mės valdytojai, nors jie ir 
nėra jos savininkai. Norė
damas perdaug įtikti tiems, 
kurie jį šėre sandvičiais, J. 
Lesevičius peidaug jau ap- 
simelavo. Lietuvoje žemės

rezervų (atsargų) sudaiy- 
mas, sėklų fondo supylimas 
ir kas galų gale lieka, tas 
yra dalijama pagal darba
dienius. Tai šitaip kolūkie
čiai “patys” nustato sau už
darbį už darbadienius!savininkas yra valstybė, o. _ T .

tai reiškia komunistų dikta--.. Jdomu’ a,‘ Juozas Lesevi- 
tūros ponstva Maskvoje. I^1118 ma*w>» kad visi bolsevi- 

a , .ikų spaudos skaitytojai yra 
Del kolchozų tvarkymosi ;vįsjški glušai’.

Lesevičius pasakoja dar ge- , ipgeričius sako tiesa.
rrŠ.'JSSS’. raŽ°’ W'kad koSleėtoi nėra kiuSS 
kolchozninkai: .. . v . ... . ,ciai. Kumiečiai uz savo dar*
**turi išsirinkę iš savo tarpo bą gauna iš anksto sutartą
pirmininką ir jo vadovybėj ve- atlyginimą, o kolchozninkas
da ir tvarko savo kolūkį, kaip ,.{2 .. M .. ,____ ___Uoma -.tiYvu tiniru- gauna likučius i. dv aro pojiems atrodo geriausia, tinka
miausia. naudingiausia. Netie
sa. kad jiems pirmininku kas

kiai buvo dirbami visų iš 
vieno, į ddrbą reikėdavo ei
ti kartais )x) 8-16 kilometrų. 
Dabartiniu metu d i d i eji 
kolūkiai darbo patogumui 
suskirstyti brigadų rajonais, 
ir kiekvienam rajonui pri
skiriama po 250-500 hekta- 
ių žemės. Rajonų žemę dir
ba atskira kolūkininkų bri
gada, čia pat ir gyvenanti. 
Taip toli eiti j darbą ir gaiš
ti nebereikia.

Ir kolūkių centruose ir 
brigadų rajonų centruose 
dabar planuojama sutraukti 
visi ūkininkai iš jų gimtųjų 
vienkiemių ir čia pastatyti 
naujas gyvenvietes, vien- 

čiai dirba milžiniškuose ikiemių trobesius visai pa- 
dvaniose, bet jie nėra ku-1 naikinant, “kad nekliudytų

Pagaliau knygos trečioje 
dalyje autorius kalba apie 
naują kaimo statybą tary-

chozo prirista*, kaip savo 
laiku baudžiauninkas buvo 
prirMtaa prie dvaro.

Todėl šiandieną kalbame 
apie kolchozinę baudžiavą 
Lietuvoje. Lietuvos valstie-

gauna likučius iš dvaro po 
to, kai pasotinama besotė 
valdžia. Kumiečius buvo

mieciai, o komunistinės val
džios baudžiauninkai. Ku- 
miečiais galima gal vadinti 
sovehozu (tarybinių ūkių)

laukus dirbti.” Tikrieji mo
tyvai suvaryti kolūkininkus 
Į kolūkių centrus yni kito
kį. Turėdama kolūkininkus

darbininkus, nes jie dirba i vienoje vietoje, kolūkio vy*

VALPElOft TORTAS
Jungtinių Amerikos Vals

tybių federalinė valdžia tu
ri nekilnojamojo turto 250 
bilionu vertės. Tiek jis yra 
įkainuotas knygose, bet jo 
tikroji vertė yra daug di
desnė, nes, sakysim, Baltų
jų Rūmų 18 akrų žemė kny
gose vertinama tik $1,000, 
arba San Francisco Pieši- 
dio, kurio 1,366 akrų že
mės sklypas vertas apie 50 
milionų, knygose įvertintas 
tik $1 ir 1.1.

Viso labo federalinei val
džiai priklauso žemės 772 
milionai akrų.

Federalinės valdžios kil-

susitarimai Ženevoje ir Jai 
toje paliko tik susitarimai ir 
rusai juos seniai sulaužė.

Bulganinas siūlo uždrau
sti atominių ginklų bandy
mus dviem trim metams, o 
prezidentas siūlo, kad būtų 
susitarta uždrausti tokius 
bandymus visam laikui.

Bulganinas nori pačių di
džiausių susitikimo, o pre
zidentas jį moko, jog toks 
susitikimas svarbu yra pa
ruošti, nes kitaip jis bus tik 
tuščiažodžiavimas ir be rei
kalo sukels žmonėse nepa
gristų vilčių.

Tokių mandagių pastabų 
“tiesiai į akį” prezidento at
sakyme pilna,

Rusai veda “dvigubą” po
litiką. Susitikę Maskvoje 
per bolševikų perversmo 40 
metų minėjimą viso pasau
lio komunistai skelbė gar
siai, kad jiems priklausys 
galutinė pergalė ir visaip 
spiaudė į Ameriką. Dabar 
prezidentas primena Mas
kvos storaodžiams, kad tai
kos siūlymus ir spiaudymą 
daro juk tie patys žmonės...

Bulganinas turi neblogą 
raštininką savo laiškams ra
šyti, bet šį kartą preziden
tas Eisenhower gavo dar ge
resnį raštininką. Mandagus 
pasikalbėjimas niekada ne
kenkia . . .

*
Dalyti* pelnai*?

Automobilių darbininkų 
iškėlė reikalavimą,_ . ._____ _ ____ ___  „„.„valdžios dvaruose ir gauna resnybė lengvai galės juos nojamojo turto (išskyros

primeta i j« kitur Pirmoj keisti savo poną, o valdžios iš anksto paskirtą paraginti prie darbo, darbe namus ir žemę) verte kny- - - - ri<1-t]4mnrilrink^V«ri kolchozninkas yra $Tol-^lycinim, už savo darbT ^skirstyti ir darbe <oa. yra $772 milionų. k*<l busimose derybose dėl
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

CONNECTICUT KLONIUOSE
BRIDGEPORT, CONN. miesto centro yra dideli į-, 

--------  važivimai ir išvažiavimai.
Turime naują kelią Kelias yra platus, galr va-

....... žiuoti 8 mašinos greta vie-
Sausio 2 d. oficialiai ati- na kitos. Sunkvežimiai ir 

darytas naujas vieškelis, va- autobusai daugiausia laiko- 
dinamas Connecticut Turn- si dešinės pwJs, bet čia! 
pike. Šis kelias pravestas iš- leistina lenkti kitus iš deši- ■ 
ilgai per visą Connecticut ngg jr kairės.
valstiją, pradedant Green- ,. . . „ .,
wieh prie New Yorko sienos s,,u<> ,meta > Br.dgeix.rto 
ir baigiant Killingly mieste- ‘uo ka!“ S“1™?3 £;
liu prie Rhode Island valsti- vaz,uot‘. “ ab“« Ru8,ų.’ i 
. r ^važiuoti kol kas iš centro,
J t . negalima. Taigi, kol bus ga- Į

Piaaedant buvo numaty- jutinaį baigtas kelias, brid- 
ta, kad kelias kastuos 464 geportiečiai tegalės juo nau- 
milionus dolerių, bet darbus dotls tik atvažiuojant į 
beveik baigus paaiškėjo, kad miesto centi-ą, o išvažiuo-į 
viso išlaidų bus iki 8-9 sim- jant dar teks pavažiuoti to-! 
tų mihonų dolerių. Vien |- ]iau nuo centro. 
vainos iškabos pne to ke-;
lio kaštavo 1 mil doleriu ! Kelią atidarant buvo pa- no Kasiav o l mu. ooierjų. kviesti keli rabinai ir kuni- Nors kelias oficialiai atida- Kuesn Ken raDmal lr Kum

TAI BENT ŠEIMYNĖLĖ

Fewinskiams iš Utiea, Mielu pavyko Irk kartos susilaukti dvinukų. be to jie 
dar tori 2 vaiko, kone gimė po vieną.

ILLINOIS LYGUMOSE
CHICAGO, ILL. Lietuvių Kultūros Klubo 

moterų skyrius turėjo vaka
rienę. Vakarienėje dalyva- 

r. . > t ,T , . vo gerokas skaičius moterų.
Sausio 26 d. Jonas Valai- stebint iš šalies, jos visos 

tis įžengs į aštuntąją de- buvo geros nuotaikos, stalai 
simti dar pilnas dvasinių ir buvo apkrauti gardžiausiais 
fizinių jėgų, nors prieš ke- valgiais. Jos smagiai leido 
lenus metus ilgai grū- Q^ė lyg bitės avilyje,
mesi su sunkia liga. 'Gražu ir smagu žiūrėti, kad

Sukaktuvininkas, yra Vii- (ajp gražiai vienos moterys 
kaviškio padangės sūnus, SUgeba laiką praleisti, bet 
matematikos mokslus bai- nemalonu, kad jos linksmu
os . Petrapilio universitete, mo- sQjęuj-y pamiršta savo 
nepriklausomoj Lietuvoj vi- geges, kurios alksta pačios ir 
są laiką mokytojavęs įvai- jų vaikučiai šaltajame Sibi- 
rios gimnazijose, kur} laiką jr

. • . . T — 1 * |* 4 * Kiek žinau, Balfo skv-almei ir Klaipėdos lietuvių pifmininkas
gimnazijoms. Jis nuo pat pęSjs j moterų skyriaus pir- 
mokyklos suolo dalyvauja mjninkę jr prašęs aukos 
visuomeniniame darbe ,si- Balfui M ai nėfa nie 
jungęs i socialdemokratų . oav^ U . -- - . -

J. Valaičiui 70 metų

Nors kelias oficialiai atida- . pašventmti. Buvo narių skaičius vis mažėja— nią visai Waterburio visuo-'dien daugelio skyrių nak- įilet kuriose tebėra ir i ši • 8?Vę*‘
asmenys, Pernai ^mira nariai. Klu-menei: . tiespakaita Pą^kin^

se tik pusė kelio tėra visiš- kurie mie kelio nė Diršto M turi kelis šimtus narių. ; Vasario 15 d. (šeštadienį)

„j ko gavęs. Gal šiais metais 
gesnės.™ kra- atvykęs šiuo .metu J— —

mimstracija aiškina, kad jit.Jc T A Tas pats moterų skyrius
prieš pat Kalėdas surengė...... . . jis eina L.S.S. 4 kuopos se-neturmti užsakymu ir to dėl J 1kai paruošta. Dar truks ke- nenr:k:xo bet kad nrie ke-' Išrinkta nauja valdyba: vakare Šv. Juozapo moky-ncuu.nu

^iTUh V1SnaS bU? Ho statybos jau žuvo 8 as- P™- P- Baranauskas, vice- klos didžiojoj salėj (John turinti mažinti gamybos kie- klubo didžiojoje salėje vai-
galutmai baigta. Dai n buvo nutylėta. Pirm- P- Mockaitis (nauja- St.) rengiamas

^uuu iui mu iiKiz.iuvi gamj n-ie- -f- k i Valaičiu heveik Sdieje vai-
.. menys, tas buvo nutylėta. ----- , šaunus bly- kį, taigi darbininku skaičių ™ priklauso sodai- kams ^lut^ Eglu‘

sviesos nėra įjungtos. ;Nol/ kdias ir pašventintas, kuris), sekr. J. Mockaitis, nų balius su šokiais, Vitalių mažinti. O gal bendrovės^ žmona An\ tę jos rengia kasmet. Ir
Kai šis kelias bus galuti- bet ir čia kaio ir kitur ne- fin- sekr. S. S. Thompson- Žukausku, puikiu bufetu, vadovybė tuo būdu nori į- ' daktaras ir šiemet buvo parodyta rai

nai baigtas, tai jis bus vie-Jaimių ^bug išvengta ’ į Tamošiūnas, ižd. J. Bacevi- klumpių sunešimu ir t.t. įbauginti darbininkus, kad duktė ’ kams tinkamas filmas, o
nas gražiausių visame kraš- T ? . v,„- .♦ į čius. Iš 12 direktorių dalis Bravo Waterburio fronti-jie būtų nuolaidesni šiųme- T ’Valaiti« vra dan<r ra Kalėdų senis juos apdova-
te. Kam reikėjo per Bridge-L ^Lxinoti važiuokite !I*11™1*3’ dalis išrinkta ninkai! Tą vakarą kai Lie- tų sutarties sąlygas nusta-j. įvairiais klausimai? na- nojo visokiais žaisleliais, 
portą pravažiuoti tarpe 4-6 ,1U .v^luoU’ .. v<^«°kite tuvoje kovotojai 40 tant. Mat, derybos sutarties kurie jiems suteikė daug
vai. vakaro. k«<ia p a us’ ,r Klubo šeimininko parei- metų Nepriklausomybės re,lalu tebetęsiamos. .Q Llabar keltiviAi. Nau-džiau«smo-
darbo valandos tas žino, ;•8 A. Masiulevicius, o švente, įamžinu kels tri-: jienoms ir Darbui, jis yra ■ Perkūn.
kad tekdavo mažiausia is- Naujo klubo valdyba padėjėjo P. Armonas (nau- spalyes vėliavas, kai jauna išvertęs J. Baltrušaičio eilė-
tisą valandą užtrukti. Gi j _ # w įjakuris). • ------------

v^aa«av<Mi7| x>cax jcavtiAca * *
patrijotė (aš) neš paskleisti ne*1 ai«ia
proklemacijas apie žūtbūti- šiosdabar važiuojant naujuoju i Sausio 12 d. buvo Lietu-,

keliu tas tranką vos kelias vių Klubo metinis susirin- «>»«• maeja koy^ už Liet|iv<>, laisvę, streikuoja
minutes. Greitis nustatytas i kimas. Iš valdybos praneši-į Vargu kada čia buvo pa- kai dalis iš kovotojų lies dar nematyti, kada streikas i - u 

-60 mylių per valandą, išsky-'mo paaiškėjo, kad klubas j leidžiama iš darbo tiek kraują už šią šventą idėją—pasibaigs. Unija kreipėsi į t “Į 
ras kaikurias vietas, kur iš ^ar gerai laikosi, nors jo į daug, kaip dabar. Under- frontininkai suneš klumpes majorą Morelli prašydama ų’

, ... i . raščių, kurie išleisti “Žemės _
ire įmones oarbininka, ko antražte. ! NūUjaUSlVS knygos
įkuoja 12 savaičių ir vis/ ,„„ni v.UiJ ______

: u •' .; M

uiiimu
! čiui dar ilgų ir darbingų me- DIEVV MIŠKAS. rašytojo Ba- 
’ lio Sruogos vaizdus Stutthofo

koncentracijos stovyklos baise
nybių aprašymas. 483 psl. 
Kaina ......................................... $5.

Draugas

Vaistų Pakietai į Lietuvą
Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4,000 pakietų vaistų 

j Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrimą mes 
žinome, kad Lietuvoje vis dar siaučia tokios sunkios ligos, 
kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir 
nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai
kome vaistų Lietuva žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti, nes dabar patogu 
siųsti vaistus, kol nėra sniege. Rašykite:

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq^ Worcester, Mass.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAVJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, sa Stalo Etiketą ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-; 
trečio šimto j vairių receptų kaip gaminti {vairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių' 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para-! 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina' 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu* 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
6S6 E. RrrMkdw«« So. Rnafon 27.

wood dirbtuvė uždaryta 60 .Waterburin, .Vitalių, Žtfkau- tarpininkauti. Abi pusės kol 
dienų, bet kalbama, kad ir skas užsidės koloratką, kad kas laikosi tviitai ir mano 
pradėjus dirbti bebus palik-išjuoktų prelatą Krupavi- laimėti.
ta keli šimtai darbininkų čių, užsimaus sijoną, kad iš- Atsirado kiek skebų, ku- ______
vietoje buvusių dviejų su juokti p. Devenienę. rie policijos saugojami rytą Kultūros Klubo susirinkimas ]iškis jai ištisa Aukštaitijos
viršų tūkstančių. Juoksimės ir mes!.. Ir iš įeina ir vakare išeina iŠ _ . . rr u - . iri i kaimo tipu galerija. Knyga tu-

šiuo metu čia bedarbių ko?! Kad yra žmonių, ko- dirbtuvės. !ri 514 P®1 trražiu kietu virše"
jau yi*a arti 11,000. Tiek y-j vejančių už laisvę?... Tai- P. Naunčikas S! tedal^avį auįeiO0 Kaim............ *" *5°°
ra įsiregistravusių pašalpai Kininkausime komunistams, ----- 7--------------------- , Senasis klubo nircninin-' dNTARĖLfe, legenda, parašė
gauti, bet dar daug yra ne- nuo kurių bėgome. Spausi-! HARTFORD, CONN. ikas K ‘ Makaiiskas LA J- Narūne, gražios Vlados <
įsiregistravusių arba tokių, me gražuolę prie širdies, --------- anksto buvo nrane^es kad SteBČikaites i,iustracij°s- ver"
kurių pašalpos laikas pasi- nesvarbu savą ar sveti- Underwood uždarė 60dienų Hanojui, nebekandidatuns tinga dovana vaikams.
baigė O ateitis nieko švie- mą. Ir tai bus anot šokėjo:! T, „ ... . Augiau nebekandidatuoj.......................... 95c

“Gražus pragiedrulis mūsų1.. Lndemood rašomųjų ma- nes po tnjų sunkaus darbo
ka^dieninin Genimo nif šinėlių dirbtuvė, kurioj dil- metų nons pailsėsi. į klubo Į NEMUNO SUNŪS, paraše An- 
kumoie” P bo 5,000 darbininku, uždą-’valdybą buvo išrinkti: Al- drius Valuckas. įdomus roma-

Ansaugok Viešpatie nuo 1^rta diem*- Vadinasi, fonsas Ruzas pirm.; Bar- ‘ 1O9I: .toMų, tX jku‘rengiamų, Prie .Co”n“‘“ut valstijoje ney Maik - Mackevičius vi-
orairiedralhU buvusių 64,000 bedarbių cepirm.; Jonas Rumcikas

Rvtoiaus meta tai vra va-dar prisidėjo keli tūkstan- fin. sekr.; Juozas Bacevi- 
čiai. cius sekr.; Robertas Navi-

Waterburio Altas Gubernatorius Ribikoff rauskas ižd., o iždo globė-

ROCKFORD, ILL. MIŠKAIS ATEINA RUDl’O. 
romanas, parašė Marius Kati-

rvwwwwwwvwwvvww»»wvwwwvwv7
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL sHARMACY
29 Kelly Sųu^^e, Worceater, Maaa.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin- 
; ką Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininką. <Sa iž- ; 
; pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- ; 
> tuose. Kreipkimės iš toli ir iš arti. j

Mes siuaiėiaaie vaistus VISUR. “ 
specialiniu vaistą nuo džiovos 
vaistų auo aukšto kraujo s|
reumatizmo, nuo širdies ir 
Vaistai sioaėiaiai VISUR Rašykit 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. R S. Rsg. Pbm.

ir Notary

saus nerodo.
Daug laiškų iš Lietuvos

Tenka skaityti daug laiš
kų is Lietuvos, kuriuos gau
na pažįstami.

štai rašo vienas tū tūks
tančių, kurie buvo išgaben
ti į Vorkutą. Po 10 metų 
gavęs leidimą grįžti, bet na
mie radęs viską suardytą, 
grįžo atgal į Sibirą.

Nors sovietiniai šunes 
sklaido dausose, bet sovie
tai dar nepajėgia parūpinti 
žmonėms mašinėlių plau
kams kiipti ir jų negalima 
gauti pirkti ne tik Lietuvo
je, bet ir Maskvoje. Nuolat 
trūksta medžiagų drabu
žiams, avalynei ir kt Trūk
sta ir kažkurių valgomųjų 
dalykų. Visų tų prekių kai
nos stačiai pasakiškos. Visi 
prašo siuntinių.

O tų siuntinių siuntimo 
sąlygos nežmoniškos: plėši
kiški muitai, visokios dide
les siuntimo rinkliavos, ma
žiausio siuntinėlio nepasiųsi 
be kelių dešimčių dolerių.

Atrodo, kad labiausiai 
kenčia žemės ūkio darbinin
kai — kolūkiečiai.

su ūsais

nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo, {domiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

WATERBURY, CONN.

salėje
rengia 40 metų Nepriklau- P^kelbe, kad viešiesiems 
somybės minėjimą. Prisišo- darbams yra paskirta 181 
kę, prisilinksminę ir gero- mikonas dolerių, 
kai nugėrę nenešime fronti-J Naunčikas
ninkiškas klumpes minėji-i---------------------------
man. Neaukosime Altui,' MIAMI, FLA.
kad vestų kovą už Lietuvos! ---------
laisvę. 'Minėsime Vasario 16

Bravo Waterburio fronti-l Lietuvos Nepriklausomy- 
ninkai, kovokime puikiai vi- bės paskelbimo 40 metų su
sais frontais taip, kaip gro- kakties minėjimas rangią
ją tėvas Kruščiovas! Tiki- vasario 16 d. Lietuvių 
mės, kad jis už tai neliks Klubo salėje (3655 N. W. 
skolingas ir prisius jau ne 34 St). J minėjimą pakvies- 
bent medalį morkvinį, ku- tas gubernatorius, majoras 
ris jau tikrai derinsis prie Alto centro sekretorius 

dr. P. Grigaitis. Bus ir gera 
meninė programa, taipgi ir 
užkandžių bei gėrimų, 

j Lai nelieka nė vieno lie
tuvio, kuris tą dieną neat
vykti! į šį minėjimą.

Elena Verbela

frontininkiškų klumpių.
Ne Šokėjas

NEW BRITAIN, CONN.

Fafnir Bearm atleidžia

Fafnir Bearin dirbtuvė, 
kurioj dirba 5,000 darbinin
kų, atleido 300 darbininkų,

BROOKLYN, N. Y.

lipa į vilių.
Per kelerius paskutiniuo- 

Šokėjas “Draugo” 304 Nr, sius metus dirbtuvė dirbo 
£ praneša didžiai džiugią ži-net 3 pakaitomis, o šian-

!

... ...... ..... Mus prašo pataisyti
o likusiems sumažina darbo klaidą: Keleivio Nr 1 prof. 
valandas. Tai smūgis darbi- f•. Kammsko padėkoje vie- 
ninkams, kada visos kaino* J°je A. Žilinsko pavardes 

turėjo būti A. Žvingilo.

Jeokes ne laiku yra pavojin- 
gaa dalykas.

NEMUNO SUNOS antroji da
lis, 426 psl.................... $4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Kryga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų

jais Coney Ruzas ir Laura 
Naujonis; direktoriais J.
Rumcikas ir L. Krist - Kris- 
tanavičius. Delegatais į Al
tą paskirti J. Bacevičius, J.
Undraitis ir P. Tykuišis. priež|ūra kOn(1 s„ii(,.

Iš valdybos pranešimo su-1 tą. 190 psl., kieti viršeliai,
žinojome, kad per 1957 me- ‘ -----
tus daug skolų atmokėta,
aikštė automobiliams pasta
tyti išlyginta ir išmeksfal- 
tuota. Pats klubas skolų ne
bedaug beturi. Klubo pirm.
K. Makauskas pareiškė, jei 
viskas gerai klosis, tai už 
dviejų metų skolų klubas 
nebeturės. Susirinkimas už 
tai smarkiai paplojo.

Reikia {įstebėti, kad K.
Makauskas, būdamas per 
tris metus sunkiai dirbo, bet 
ir daug klubui nudirbo. Už 
tai jam ir tenka didžiausia 
garbė ir padėka.

Reikia tikėtis, kad ir nau
jasis klubo pirmininkas A.
Ruzas nesėdės rankas susi
dėjęs, o dirbs taip, kaip 
dirbo ir K. Makauskas. Tai
gi geriausio* sėkmės nauja
jam pirmininkui ir visiems 
pareigūnams.

Pereitų metų pabaigoje

kaina 44.00

2EMB DEGA, parašė Jurgis Sa
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Praarūziįoj, prie Italijos sie- 

i*a aaffs 453 psl. . - .S4.50.
ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 

414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitu metų literatūros premi
ją, kaina $4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- įdomus ro

lė Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi- 

228 psl., kaina.............$2.50.
JŪRININKO S1NDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 

knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis’’. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 

. - $2.00.• • • • • • • •
Užsakymus su pinigais 

praiome siųsti šiuo adresu:

<96 E. Broaehray 
Sa. Bestom 27, Mase.
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Iš Pavergtos Lietuvos j
šiųjų ir specialiųjų mokyk*

. lų mokiniai. Taigi gyvento-
T. „ . . eijų skaičiui tik padvigubė-Kazys Ralys, valstiečių liau-

Mirė K. Ralys

Sausio 6 d. Kaune mirė
.... .... . . jus, besimokinančio jauni-
dininkų \eikejas, Steigia- mo Į}Qj-yg išaugo beveik 8
mojo ir kitų demokratinių 
seimų narys. Jis tik pereitą kartus”.

Nežinančiam tikros pade-
įudeni tesugrįžo is Sibiio, t|es atrodyti, kad čia 
ten ilsus metus vargęs ir ___ °ten ilgus metus vargęs 
netekęs sveikatos.

Velionis gimė 1885 m. ko-

gryna tiesa pasakyta, bet 
pažiūrėkime, ką tuo reikalu 
rašo i'.ažosios Lietuvos lie-

vo 12 d. Žalpiuose, prie Ra- tuvįų iaįkiaštis “Keleivis”, pusk)

navos plentu raudonarmie-, 
čių motorizuoti daliniai rie
da atgal link Kauno ir Kau
no gyventojams gresia pa
vojus. Rytojaus dieną su
žinojom, kad vokiečių ka
riuomenė pasitiko bolševi
kus ir juos iškrikdė. Lietu
vio akimis žiūrint, to vokie
čių dalinio viršininkas tik-' 
rai užsitarnavo ordino už 
daugelio Kauno gyventojų 
išgelbėjimą nuo m.ities ai* Į 
miesto nuo sunaikinimo. St. i 
Raštikis šioj vietoj turi prie- 
ingą pažiūrą. (Žiūr. 294

seimų, buvo uolus “Lietu 
vos žinių", “Lietuvos Ūki
ninko ’ bendradarbis, Var
go va, kio slapyvardžiu yra
paskelbęs 
\ aizceliu.

ir beletristikos

kuris leidžiamas Vokietijoj, i 1941 m. sukilimą truputį 
Jis paskutiniajame nume-'Pa^et® Balys Gražulis 

ry rašo, kad Lietuvos statis- straipsny “Apie didvyrius ir 
tikos metiašty tikrai yra tas didvyriškumą” žurnale 

m.Kairelio minimas skaičius “Santarvė” N 3, 1957 
‘1,307”. Tiek 1937-38 mok- Be kita ko jis parašė:

Lio metais būta mokinių' “IMI birželio sukilime 
vien tik Klaipėdos krašto partizanai pasiekė visišką per-į 

Komunistų partijos Kiai- oimnazijoje. Bet tai ne-,<a^- Tokio pakilimo. tokio did- 
pėdos miesto sekretorius, buvo vienintelė bendro lavi-^kumo’ kada "^“ečiai 
taigi visų miesto komunistų i n!mo mokykla. Visame kra- pikomh5 rankomis eme Prie3° 
galva, Alfonsas Kailelis perite buvo 20,758 mokiniai,iš.

V ilniaus radiją be ko kita jų pradžios mokyklose 17,-' 
taip kalbėjo: 415. Taį Vėl skaičiai, paim-

“Jeigu 1939 metais Klai- ti is minėto statistikos met- jo savo gyvybes ant tėvynės 
pėdos mieste ir Klaipėdos raščio. Į tuos skaičius taip aukuro. Paskutiniu laiku tas’ 
Krašte — į jo sudėtį įėjo pat neįeina suaugusių ir'skaičius pakeltas jau iki ketu-! 
I riekulės, Šilutės, Klaipė- specialiųjų mokyklų moki-'riu tūkstančiu. Ir niekur neuž- 
dos ir Pagėgių rajonai—bu- niai, kurių irgi prisidėtų ;iblu skaitlinės, rodančios nu-j

ir tikėk jų skaičiais!

tankus, net nepriklausomybės 
kovų metu nematėm ... dabar 
didžiuodamiesi kartojam, kad 
trys tūkstančiai sukilėlių paklo-

t kauto priešo skaičiausvo 1,307 mokiniai, tai da- tūkstančiai. ...
ba,- tiktai vienoje Klaipėdo- Štai kiek verti yra kamu-<zu'’usiy suolelių s aicius e-, 
JC bendro lavinimo mokyk- au4q skelbiam, skaičiai u !miesto kapin&c buvo pa|>M<(U 
las lanko 10,669 mokiniai, ka^p atsargiai įeik su jaiS;^ jr j.ejj kritusieii. Šančiuose 
Į šį skaičių neįeina suaugu- elgtis.

MŪSŲ GRAŽIOJI NERINGA

A .. 5

Neringa tai siaura žemės juosta, skirianti Kuršių marias 
nuo Baltijos jūros, prasidedanti netoli Karaliaučiaus ir 
nusitęsianti iki Klaipėdos, apie šimtą ar daugiau mylių il
gio. Ji vietomis apaugusi miškais, kuriuose seniau buvo 
daug briedžių, tų tikrų Lietuvos miškų karalių, bet karo 
metu jie buvo beveik visi iššaudyti, dabar jų ten vėl 
atsiranda: vietomis, ypač prie Nidos, yra aukštoki vėjo 
pustomi smėlio kalnai — kopos. Viršuje čia matome ben
drą vaizdą, vidury kairėj briedį, dešinėj žvejų laivus, 
čioje smėlio kopas.

»T» * *Taigi

1941 metu sukilimas
(Tęsinys)

60 ir keli kritusieji, Šančiuose 
į—6, Aleksote — 9, ir Vilijam- 
i poiė.ie — keletas. Su vėliau nuo 
! žaizdų mirusiais priskaitytu- 
įmėm gal — 100. Gal kita tiek 
žuvo provincijoj. Viso Lietuvoj 
galėjo žūti koks trejetas šim
tų. Iš jų rastumėm tik pusę 
sukilėlių. Kiti žuvo smalsumo 
išvesti į gatvę ar šiaip per ne- 1 
laime žuvo kovu metu

Ten viskas įdomu
—Kur?—žinoma, paklau

site. Gi neseniai “Keleivio” 
išleistajame 1958 metų ka
lendoriuje. Seniai jį kasmet 
skaitau ir visuomet jis buvo 
įdomus, bet šiemet jis man 
atrodo dar įdomesnis. Kiek 
visokių klausimų jame pa
liesta ir visi jie svarbūs ir 
patraukliai, aiškiai nagrinė
jami.

Visų pirma jame yra gra
žių R. Radausko, B. Sruo
gos, V. Kudirkos ir A. G. 
eilėraščių, A. Giedriaus pa
sakų, visa žymiojo rašytojo 
A. Vienuolio legenda “Už
keikti vienuoliai”, kuri 
laikoma vienu geriausių to 
lasytojo kūrinių. Jį skaity
damas žaviesi meistriškai 
pavaizduotu Kaukazo kal
nų grožiu ir perskaitęs ilgai 
negali užmiršti tų šykštuo
lių vienuolių, kurie už savo 
šykštumą ir negailestingu
mą buvo nubausti: jie die
nomis amžinai stovi su
akmenėję, o naktimis turi 
tąsyti po kalnus prakeiktąjį 
metalą — auksą.

Istorikė V. Sruogienė gra
žiai rašo apie didžiausią 
Europoj žemės reformą, ku
ri buvo įvykdyta Lietuvoje 
1 ries 400 metų.

Kam šiandien nebus įdo
mu geriau susipažinti su tuo 
pasaulio kampu, kur kiek
viename žingsnyje iš žemės 
aliejus trykšta ir čia pat 
stovi parako statinė. Tai Vi
durinieji Rytai, apie ku
riuos rašo J. Stripeikis.

Vienas Lietuvos nepri-

ti, kaip iš sulos daromas si
rupas, kiek bažnyčios turi 
narių, Amerikos ir Europos 
palyginamuosius mastus, są
moningų juokų, kas daiyti, 
kad mediniai daiktai nepū- 
tų, įrankiai nerūdytų, medis 
nedegtų, kaip senus dažus 
ii* varnišių nuimti, baitą e- 
malę užlopyti, seną kitą pa
šalinti.

Kas turi daržą ar sodą, 
tas ras kaip augalus dau
ginti, kaip tomeites prižiū
rėti, apie salierus, saldžiuo
sius kornus, žieminius svo
gūnus, avietes, vaismedžius.

Kaip matote, kalendorius 
yra įvairiausių žinių šalti
nis. Neabejotina, kad ir šie
met jis bus bematant iš
grobstytas, kaip ir kitais 
metais. Ir kaip neskubėsi jį 
įsigyti, jei jis tik 50 centų 
tekainuoja.

Patariu nieko nelaukti ir 
jį tuoj užsisakyti “Keleivio” 
administracijoje, nes pasi
vėlavusieji jo nebegaus.

Senas skaitytojas 

MAIKIO IR TfiVO KRAITIS

Krašto Apsaugos Lietuvą. Tada mūsų kraštas 
meisteriui buvo daug dar- būtu išgelbėtas 
bo ir rūpesčių: sueiti i sąly- vikų žiauraus 
tį su galinga sukilėlių va- Tačiau nieks iš Lietuvos i 
ccv
kv
1
<

'•'o*i'“~ , komi* eme oneso munxu   • &__ ±___ __ -  ——  _ _ ______  ____ ___y  
naujus okupantus. Krašto ^nežinios gal mūsų tauta . y j menkos’ *0 operacijas: pasiekti Mas- nas ar kitas asmuo paskel- PUS®K
Apsaucos ministeriui _turėjo caSar sunkiai kenčia. uieli organizuo kvų, Leningradą, užimti U- bė, kaip dalyką naudingą S. Michelsonas pasakoja
būti žinoma, kad trecią ka- i<m.įe gyveno 1941 m. ka- tu ir neorganizuotų sukilę- kramą, Kaukazą, sužlugdy- (ar žalingą) mūsų tautai. aPie nuostabius požemio ur- 
ro dieną Aivare vokiečių ,.uį prasidėjus Vilniuje, tie hu buvo Kaune, ar tie ne- ti Sovietus, pavergti Rusijos Manau, kad B. Gražulis ir vus^Kentucky .valstijoj, kur 
kariuomenės dabino vadas nepastebėjo tame mieste su- pilnamečiai paėmė pliki jmis 8Tveniojus. Ryšium su tuo daugelis lietuvių nelaiko amžina tyla viešpatauja, a- 
1 .epė sušaukti Alytaus suki-susidūrimo su nišų rankomis bent viena priešo i Vokietijos užsimojimu So- viską tiesa, ką St. Raštikis klos žuvys plaukioja, kur 
klitlS ii lšl ikiuoti pne Šven- i,Qw,inmono Riroolin 99 H ra„l.„ !,♦ ! vintai yiūrAin atirinkamn narašė nnin 1941 m sukili- nčt Žmonių gyventa.

----T--------- - ------ - ju valstybių — galiūnų, ku- Daugelio patriotų akimis .. , . , „ .
’ nuo se- jjaiyg Gražulis stengėsi rių kiekviena turėjo apie tiesa yra tas, kas mūsų tau- klausomybės paskelbimoak- 
.Tri»ro.n« duo« konkretesnių duome- 200 divizijų ir Įvairių nišių tai naudinga, kas tenkina

< iu Įgulos ir perdavė vokie- JO Ph-madienio vakare pir- Us žvgis. Tos Vyriausvbės 1941 m. sukilimas mums Vilimas autoriais, autorite- Šėlainis daug naujų dalykų 
č>am. mi'oii vrtVinniii V o nnnrooroe ._L____ _ nmzviAo no tais. na juntama padaryta ir tuo klausimu papasakoja.

M&tvti, 100,000 lietuv
mieji vokiečių kariuomenės ypaį ‘k, aito Apsaugos mi-ituri didelės reikšmės. Jis ^is, pajuntama padaryta 

viu daliniai atsidūrė jau kiek į tosterio, viena iš pareigų parodė pasauliui, kad So- ^ala lietuvio vardui ir tau?
. ... --CC ______ ________ CJ. •• . ’ . ~ ~ . r, • , • , fno nopkni \7ioa Ir ra o bzilz, J. Baltuška primena, ką

;.uk lėnų i uvo visiškai nu-pytus už Vilniaus, apėję jį buvo suorganizuoti medžią- vietų Sąjunga, kaip oku- tos garbei. Visa, kas kele- krikščionių evangelija sako
u r.klvoti car prieš atvyks-’š šono, Visai patikėtinas gos sukilimo istorijai rinki-’pantas, buvo lietuvių tau- nepai išpūsta neįmanoma apie vergiją: “Vergai, kiau
tam m. Raštikiui Į Kauną,' dalykas, kad kur nors buvo mą, kad išsaugotų jo atmi- tos priešas. Tačiau militan- '^laikyti paslaptyje nuo vi- sykite kūno valdovų su bai- 

y. pe; 5 d e as l.a’.ui pra-, usidarės sukilėlių būrelis ir njmą busimom kartom. Bet nid požiūriu tas musų su- suomenės, o ypač nuo jau- me ir drebėjimu... taniau-
i ;>e iš už kampo apšaudė Laikinoji Vvriausybė to ne- kibinąs yra bemaž niekis, bjmo, kuris bręsta tik be- kitę re dėl akių, lyg kad

i---- —-.„m .- — .r,,-,...., ~ žmonėms įtikdami, bet kaip
tarnai nuoširdžiai 

ydami Dievo valią” ir 
kokia vergija te- 

šiandien Saudi Ara-
istorija tyli. Neturėdami ti- dienų partizaniški veik- uisbakjrti^lCel^-

smai, bet ne didesnio pobū- 7 J
nugalėjo rusus, tai sukili-; ... , __ .
mo organizatoriai privalėjo ./V0. al u ,skilimą pradėti vieną si- p'n'“ie’ ,netek» .. «1'^’ 
vaite anksčiau, t y. 1941M »>««! buvę kelt suklle-
m., birželio 15 d., kada rau- ,al, ,ar U,’ “

Kad butų įvykę siek tiek is-

krų žinių mes blaškomės 
tarp skaičių: 150 ir 4,000 
žuvusių, čia sakom, kad

džio susirėmimai su rusais. 
Suglaudus visą pasakytą,

donarmiečiai pradėjo lietu
vių tautos genocidą, arba 
masinį trėmimą į Sibirą. 
Tada būtų buvę išgelbėta

kilmingesnės žuvusiųjų lai
dotu vės.

ITisimena viena šiurpi
P»,000 žmonių nuo vergijos; naktis. Bene iš pirmadienio 
i ei sunaikinimo koncentra-ii antradienį naktį keliolika 
tijos stovyklose. Už pavėla-I Limų, besisaugodamos gali- 
vimą šio sukilimo St. Rasti- mo pakartotino Vilniaus 
kis turi pagrindą kaitinti;bombardavimo, praleidom
“Lietuviu Aktivvstu Fron- nakti viename universiteto 
tą”. į pastatų rūsyje — slėptuvėje

Kadangi lietuvių sukilę- (Čiurlionio ir Sierakovskio 
liai buvo toki pajėgūs ir ko-Į gatvių kampas). Turėjom 
vingi, kad būdami silpnai Įten radiją, kuriuo klausė- 
apginkluoti nugalėjo Sovie- mės žinių jau iš sukilėlių 
tų kariuomenę Lietuvoje, rankose esančios Kauno ra
tai padedami mūsų regulia- dijo stoties. Protarpiais vis 
rios kariuomenės stipriai ir pasigirsdavo sukilėlių šauk- 
visapusiškai apginkluotos, smas “Hilfe, Hilfe....” 
tikriausiai turėjo sutriuškin- ^pagalbos, pagalbos). Ir 
ti raudonarmiečius, prieš toliau buvo pranešama vo- 
metus besibraunančius i kiškai, kad Ukmergės - Jo-

visi 100,000 vyrų buvo gin-Tenka tarti: netikėtina, 1) 
kluoti, čia skelbiam, kadi kad suklėlių skaičius siekė 
plikomis rankomis kovojo 100,000 vyrų ir jie visi bu- į 
prieš tankus. Nieks nedrįsta;'0 ginkluoti, 2) kad susirė- « 
paaiškinti, dėlko sukilimo mimuos su raudonarmie- ! 
diena supuolė su pradžios I žuvo apie 2,000 kovo- ; 
Vrklriot»inc _ Srtviotu Soiun. tOlU. 3 t kad Sukilėliai Pili- *

Pakalbinkim
___ Rasite jame ir apie tai,vi ', i^ama metam* i • v • • K • •»* kaip baigiama džiova įveik-

ęTrrri tiuli imjnnuiu»uinminiuiwmnwr>
JAU ISCJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyt* S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

J Amerikos. Joje apraioma:
Vokietij(K*Rsovtetų^Sąjun-;tojų, 3) kad sukilėliai nu- | """ iki
gos karo diena. Dėlko rau- £aleJ° bolševikus be vokie-., įspūdžiai iŠ Kalifornijos;J _  • v, • • v ™ ’l a * • vido n arm iečiai prieš savaitę 
buvo toki stiprūs, kad nieks 
neišdrįso kliudyti jiems iš
tremti iš Lietuvos apie 40,- 
000 gyventojų, o po kelių 
dienų taip nusilpo, kad nie
kur neatsilaikė prieš suki
lėlius, naudojusius visai 
prastus ginklus. O juk So
vietų Sąjunga buvo patal
pinusi Lietuvoje daugiau 
kaip tris divizijas.

1941 m. birželio 22 d.

“Proletariato diktatūra’
Raudonmedžių imperija; 

Apie Iloilyuoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelloustone Tarkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Fžeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;

cių paramos,
Nedidelė sukilėlių buvo 

pergalė, jei bėgdami nuo 
vokiečių armijos raudonar
miečiai be mūšio paliko 
Lietuvos miestus. St. Rašti
kio posakis: “Lietuvos mie
stai buvo išlaisvinti iš rasų Upė ix> žeme; Žuvys be akių.. .

i . , ... _ - į Ir d&ug. daug kitų įdomybių!ne vokiečių kariuomenes, * • * 1 *
bet pačių lietuvių”, yra ma
lonus, pataikaujantis tau
tos garbei, bet jis taikytas 
naiviam, “trumparegiui”,

prasidėjo karas tokių dvie-'siauro akiračio skaitytojui.

Su gražiais paveikslais. 5
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat " 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.

Siųsdami prenumeratą atsiun
tė dovanų:

P. Brazaitis. Dorchester, 
Mass., $5; Mrs. E. Glass, Ke
nosha, Wis., $3.50.

Po $2.75: J. Dereskevitch, 
New York, N. Y.; Anna Ger- 
chas, Chicago, Illinois.

Po $2.00: J. M. Rudžius, De
troit, Mich.; J. Matonis, Cleve
land, Ohio.

Po $1.50: Frank Gilius, Pitts- 
burgh, Pa.; J. Bielauskas, To
ronto, Canada.

Po $1.00: P. Visgard, West- 
erly, R. I.; V. Kishkis, Verdun, 
Que., Canada; O. Mejeris, 
Hartford, Conn.; J. Kasparas, 
New York, N. Y.; K. Rveda- 
ravičius, Norwood, Mass.; B. 
Shivok, Detroit, Mich.; V. Kal
velis. Islip, New York; N. 
Trumpikas, Akron, Ohio; K. 
Dauginis, Amsterdam, N. Y.; 
A. Ūselis, New York, N. Y.; 
M. J. Krikš, Hammond, Ind.; 
A. Andrulionis, South Poston, 
Mass.; J. Gadwell, Madison, 111.; 
A. Puskepalaitis, Hyde Tark, 
Canada; P. Vcncunas, Calgary, 
Altą. Canada; A. Gantautas, 
Bridgeport, Conn.; J. Brunotas, 
So. Boston, Mass.; Mrs. M. 
Kaneva, Hamilton, Ont., Cana
da.

Po 75 centus: M. Busccich, 
Bekerton, Pa.

Po 50 centų: J. Staugus, Bal- 
timore, Md.; Antonio Butkus, 
Sao Paulo, Brazi!; S. Lubonis, 
Oakville, Conn.; Chas. Mitkus, 
Bangor, Me.; John Halis, Chi
cago, III.; J. Koncz, Bloomfiekl, 
Conn.; M. Sinkevich, Rockford, 
III.; P. Rusevich, Cicero, III.; 
John Sussman, Dcarborn, Mi
chigan; P. Žygelis, Tevvksbury, 
Mass.; Mrs. P. Urban, Willi- 
mansett, Mass.; Geo. Sidauski, 
Dragerton, Utah; John Ditkus, 
Kenosha, Wis.; J. Lukow. Tur- 
ner Falls, Mass.; J. Passick, Ho- 
ąuiam, Wash.: A. Lukauskas, 
Dorchester, Mass.; J. Sta nis k>- 
vaitis, So. Boston, Mass.; D. 
Rūke, Clinton, Ind.; John Zic- 
kus, Chicago, III.; J. S. Yuske- 
vich, Windsor. Conn.; V. Pie- 
caitis, Baltimore, Md.; Fr. Vai- 
vil, Dunnvillc. Ont., Canada; A. 
Vitkus, Southbiidge, Mass.; A. 
Evanoskas, Ashley, Pa.; J. 
Brazauskas, Detroit, Miph.; 
Mrs. Magd. Zam, Cicero, III.; 
Leon Žekonis, Cleveland, Ohio;
J. Areska, Nevv Buffalo. Mich.;
K. Sakai, Allegan, Mich.; R. 
Trinka, Luther, Mich.; V. Stan
kau skas. Cleveland, Ohio; A. 
Kczys, Mihvaukee, Wis.; S. Gul
bin. SeavJe, Wa<?h.; A. Kale- 
vauskas, Wilkes Barre. J’a.; F. 
Petraitis, Newington, Conn.

Prisiuntė po 25 centus; C. 
Wasil, Cleveland, Ohio; P. 
Gwalda, Elizabeth, N. J.; M. 
Mazgialis, Worcester. Mass.; J. 
Survilla, Allegan. Mich.; V. Ge
čas. Paris. Ont.. Canada.

t
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—Maik, šiandien aš nore- —Taip, tėve. 
čiau pasikalbėt su tavim a- —Nu, tai velnių jiems ir 
pie naują biznį. Ir aš misli- nesiūlysim, ale lotą ant me
nu, kad su mano razumu ir• nulio galima pakišti, ba

įdomu pamatyti Ameriką
Rašo S. Michelsonas

(Tęsinys)

Mirštantis aukso miestas
iš Milwaukee leidomės per Wisconsiną, luinnesotą,

South Dakotą ir Montaną, Kurioj dar nebuvom ouvę.
Montanoj teko pervfcziuou per vietovę vadinamą Vn- 
ginia City, kun kitąsyk buvo pagarsėjusi kaip ‘ auk
so miestas7’, o dabar jau baigiąs mirti užkampis.

Važiuodami to miesčiuko “didžiąja7 gatve, paste
bėjom trobą su iškaba: MUSEUM. Sustojom ir nuėjom 
pažiūrėti, ką tas muziejus tun. Kaaom jaomų senienų 
rinkinį is to miestelio praeities. Visokie pereitų šimt
mečių baldai, indai, spausdiniai, įrankiai, ginklai —ir 
viskas pačių gyventojų rankomis pagaminta, ira po 
stiklu apdalytas ir vienas 1876 metų liepos 6-tos dienos 
laikraštis, “Tribūne — Extra”. Leidinys 4 puslapių,• 
kaina pažymėta 25 centai už numerį. Pirmame pusla
py aprašyta pulkininko Custerio tragedija. Tai buvo 
tais pačiais 1876 metais. Custer buvo pagarsėjęs Civi- 
liame Kare kaip gabiausias kavalerijos vadas, todėl fe- • 
deralinė valdžia nusiuntė jį su vienu kavalerijos pulku:

' į Montaną Sioux giminės indėnams “sutvarkyti”; deja,! 
indėnai “sutvarkė” jį patį. Kova tęsėsi 3 dienas, ir iš 
264 Custerio raitelių neišliko nei vienas gyvas; visi
buv° išskersti. 2uvo ir pats pulk. Custer. Te mūšio Tul.bflt kiekvienam na. žinojimo tolimesniam mok- 
vieta dabar yra žinoma kaip “Custer s Lašt Stand’. mie didesnš ar mažes- slūi ir gyvenimui. Mūsų 

Kita to muziejaus įdomybė, tai pakartųjų žmonių nė kįygų ientyna. Be kny- lentynoje kai kurios kny- 
antkapiai. Tai yra iš kapinių surankioti ir palei sieną ;gos mes negalime apsieiti.' gos suteikia mums žinojimo 
sustatyti lentagaliai, kuriuose yra įrašyti pakartųjų var-į Tačiau kartais mes turime iš visuomenės mokslų, isto- 
dai ir datos, kada kuris buvo pakaitas. Kas ir už ką knygų, kurių mažai skaito- rijos, tautos gyvenimo ir ki- 
juos korė? Suglausta istorija tokia: įme, o kaltais turime knygų, <tų sričių, kur mes visą gy-

Toj apylinkėj, kur dabar miršta šitas miestelis, į Lur kartą paskaitę daugiau yenimą neužmirštame, o

JAUNA. BET GERA PLAUKIKE

Australijoje 13 metu Usa Konrads laimėjo 880 jardu 
ir 800 metru laisvo plaukimo varžybas, nugalėjusi 
buvusią čempionę (rapp, kuri padeda Ilsai išlipti iš 
baseino. Ilsa 880 jardu nuplaukė per 10 minučių ir 
17.7 sekundžių.

Būtina turėti knyga

tavo mokslu mudu galėtu-'Uetuvą jie jau nebemislinaj 1863 metais Bin Fainveathei- rado aukso. Kai pasklido Jos nebevartome. Ypač da-^tas paskaitę, — viską na
me padalyti gerą gišeftą giązti, pnsipiĄo annobiliįir tai g vįs k pradėjo tenai bū.'bar, kada kiekvienas turi muštame

-Ką tėvas turi galvoj? (ieško piaperenj Bet tu zi- metu toj televiziją ir atėjęs is darbo
—As tunu galvoj menuli, nai, kad Amenkoje gerų . ... ‘ L,ų. u’, , ’ J? M " paziun, kol užsnūsta ir jau

vaike
—O koks iš to galėtų būt 

biznis?
ft/klttlz,!A.<X k Vvurajiuvs?IlUftll

vaike, kad yra tokie zako- 
nai, kurie duoda žmogui 
teisę pasisavinti bile kokią 
žemę, jeigu jis pirmutinis 
pastatys tenai savo koją. Jis 
rokuoja, kad ir mėnulį bū
tų galima pasiimti, jeigu 
kokiu nors būdu galėtum jį 
pasiekti piraia, negu Mas
kvos Chruščiovas jį apsi-1 
žergs.

—Bet kokiu būdu tėvas 
manai padalyti iš to biznį?

—Maik, dac yzi. Reikia 
tik suoi-ganizuoti ryl esteit 
klumpaniją ir* pagarsinti 
gazietose, kad ant mėnulio 
parsiduoda geri lotai ir far- 
mos.

—O kas tas farmas pirks?
—Dėl to nereikia klapa- 

tvtis, Maiki. Žmonės pirks 
viską, jeigu tik gražiai ap
rašysi ir pridursi, kad par
duodama pigiai, ale greitai 
praisas pakils, ba jau ne
daug tokių praperčių beli
ko.

—Neužsiimk niekais, tė
ve.

—Tai tu rokuoji, kad čia 
niekai?

—Žinoma, kad niekai. 
Kas gi pirks neprieinamą 
mėnulį?

—O ar tu nežinai, kad 
prieš 50 metų Ditrojaus lie
tuviai pirko lotus ant eže
ro dugno? O juk ežero dug
nas irgi neprieinamas.

—Aš apie tai negirdėjau, 
tėve.

—Gal ir girdėjai, ale ne
atsimeni, ba mažesnis tada 
buvai. Bet aš atsimenu ge
rai. Tenai buvo toks agen
tas, ką pardavinėjo grino- 
riams ir velnius ir lotus po 
ežeru. Už velnius imdavo 
po $40, o už lotus po $150. 
Vieną zlyduką buvo nusi
pirkęs ir West Lynno lietu
vis, netoli nuo Bostono.

—Bet dabar tokių “grino- 
rių” Amerikoje jau nėra, 
tėve. Naujieji ateiviai, ku-

bargenų jau nėra, viskas pa 
siutusiai pabrango, net ir 
plika žemė; taigi geidausiąs 
žmogui čencius dabar yra 
tik ant mėnulio, kur dar nė
ra unijų ir praisai žmoniš
ki.

—Tėve, nesapnuok.
*—čia, Maiki, nėra joks 

sapnas. Juk mėnulį ir tu 
gaii matyt.

—Bet jis neprieinamas.
—Valug to, Maiki, aš ir 

sakau, kad dabar geras čen
cius mūsų dipukams pirkti 
tenai lotus, ba kai mėnulis 
pasidaiys prieinamas, tai 
jus jau pervėlu.

—Bet dipukams neįkalbė
si, tėve, kad mėnulis bus 
kada nors žmonėms priei
namas.

—Maiki, šitą jiems įkal
bėti tai jau būtų tavo biz
nis, ba ant to tu aklademis- 
kus mokslus eini.

—Ne, tėve, dipukams to 
neįkalbėsi, nes jie, kaip sa
kiau, yra apsišvietę žmo
nės; jeigu ir ne visi, tai 
daugelis jų žino šiek tiek 
astronomiją.

—Nu, tai kas, kad žino.
—Kas žino astronomiją, 

tėve, tas žino, kad mėnulis 
neturi atmosferos, neturi o- 
ro, be kurio žmogus negali 
gyventi. Be to, mėnulis ne
sisuka aplink savo ašį, kaip 
mūsų žemę suksi. Jis būna 
atkreiptas į saulę visada tuo 
pačiu šonu. Kadangi nėra 
oro, kuris saulės karštį ga
lėtų sumažint, tai tas karš
tis tenai žmogui nepakelia 
mas. Tuo tarpu gi antras 
mėnulio šonas, kurio saulė 
neapšviečia, via užšalęs ir 
paskendęs amžinoj tamsoj. 
Kitaip sakant, iš vieno šono 
yra niekad nesibaigianti ir 
deginanti diena, o iš prie
šingo šono amžina naktis ir 
baisus šaltis. Vienu žodžiu, 
ant mėnulio žmogus gyventi 
negali.

—0 iš kur tu tą žinai?
—Iš mokslo knygų, tėve.
—Kažin, Maiki, ar tos

miestelis. Uždarbiai buvę geri; kai kam pasisekdavę 
per dieną išplauti iki $100 vertės aukso.

Kad apsisaugotų nuo naujų atėjūnų, iš veiklesnių

nėra kada knygos skaityti. 
Teisybė, kad ir kažin kiek 
skaitytume, tai vistiek visų

Kokias knygas pirkti?
Žinoma, gerai visokių kny

gų turėti, bet geriausia to
kia knyga turėti, kuri mums

miestelio gyventojų susidarė budėtojų sargyba (vigi- atspausdintų knygų neįveik-1 Įvykius taip atvaizduoja, 
liantų komitetas). Šita organizacija, gal teisingiau gau-į tume perskaityti. Taigi per- kad mes geriau visą tą įvy-• • « J . J • * • 1 • V * % . 3 * 1 I   • ‘ - T. .. . , .~L TT .1 .Tja, saugojo, kad neatvyktų daugiau žmonių aukso ieš
koti. Jos parolė (slaptažodis) buvusi: “3-7-77”. Tie 
skaitmenys reikėdavę atėjūnui kapo duobę .3 pėdų plo
čio, 7 pėdų ilgio ir 77 colių gilumo. Jeigu nužiūrėtas 
žmogus negalėdavęs slaptažodį atspėti, tokį tuojau nu
plakdavo, išsmaluodavo ir išvydavo iš miestelio. Bet

kant knygą mūsų lentynai, i kių eigą suprantame. Kny- 
tenka pagalvoti kokią išsi- ga kurią mes galime vėl ir 
rinkti, kad ji mums būtų vėl pavartyti ir. susirasti jo- 
naudinga ir sudalytų mums je, kas mums reikalinga, ku- 
daug malonumo ją skaityti, rios žiniomis ateityje gali 
kad tą knygą paskaitę bū-;me pasiremti. Todėl dažnai 
tume išmintingesni ir dau-!geriau nusipirkti vieną

t**™* priemonė nekviestiems svečiams i gjau žinotume? Visokių kny- brangesnę knygą, negu ke-
‘ gu y13’ bet kai kurios kny- lias pigesnes. Todėl knygų 

gos mums sudaro pagrindą pasirinkimas yra svarbus 
tolimesniam žinojimui. Sa- reikalas. Ypač svarbus yra 
kysim, jokia mokykla nega-' visuomenės mokslų srityje,

“priimti”. Jeigu vigiliantams atrodydavę, kad tokių 
“vaišių” negana, tai nuplaktą žmogų pakardavo.

Šitie teroristai kartu buvę ir “doros sargai”, kurie 
bausdavę ir vietinius gyventojus. Jei kas buvo įtartas 
pavogęs kaimyno išplautą auksą, arba buvo sugautas 
su svetima moteriške, tas atsidurdavęs ant kartuvių. 
Žiūrinėjant tas liekanas, gaunasi įspūdis, kad čia ne
daug kas savo mirtimi mirė.

Vigiliantai savo posėdžius turėdavo rūsy, kaip tik 
po tuo namu, kur dabar yra tas muziejus. Muziejaus 
vietoje tuomet buvusi vaistinė.

Seniau panašios vigiliantų gaujos siausdavo po vi
są Ameriką, ypač “Laukiniuose Vakaruose”, kur dar 
nebuvo organizuotos teisinės valdžios.

Kaip auksas kasamas

Muziejaus prižiūrėtoja, žilagalvė senelė, pasakojo' 
man, kad aukso kasykla dabar jau uždaryta ir kad be 
reikalo dėl jos buvo pakarta tiek daug žmonių. Iš 
10,000 miestelio gyventojų dabar belikę tik keli šimtai, 
ir tai daugiausia seniai, kurie gyvena iš valdžios pa
šalpų. Yra dar bažnyčia, smuklė ir pora krautuvėlių, 
kur parduodami valgomieji daiktai ir įrankiai auksui 
kasti, nes yra žmonių, kurie vis dar ieško aukso, ypač 
turistai. Auksui kasti reikalingi bent trys įrankiai: kir
tiklis (pick), kastuvas ir metalinė lėkštė. Kirtikliu ker
ta į kalną, išverčia krūvą palaidos uolos, kastuvu supi
la tą medžiagą į lėkštę ir neša į upelį plauti: paima 
lėkštėn vandens ir smarkiai tą indą talaskuoja, vieną 
jo kraštą vis lenkiant žemyn. Vanduo per palenktąjį 
kraštą nusipila ir išneša drumzles. Auksas yra sunkes
nis už purvą ir jeigu jo yra, pasilieka lėkštėje ant dugno.

Vienas turistas pasakojo, kaip jis su dviem savo 
draugais bandė aukso prisikasti ir pralobti. Esą, nusi
pirkom reikalingų įrankių ir pasisamdėm vadą, kad 
nuvestų kur yra aukso.

rie atvyko po karo, yra ap- knygos nemeluoja? Jeigu 
sišvietę žmonės. % 'žmogus negalėtų ant mėnu-

—Ar tu kalbi apie dipu-iiio gyventi, tai kaipgi tenai 
kus? (gyvena kiti gyvūnai?

—Ant mėnulio nėra jokių Tarp Mergaičia
gyvūnų, tėve. Nei gyvūnų, Onutė sako savo draugei Sta- 
nei augalų, nei vandens, nei ^ei:
oro* —žinai, tas jaunas farmeriu-

—Palauk, Maiki, aš nuei- kas norėjo mane pabučiuoti, jis 
siu pas Zacirką apie Šitą sakėsi niekada nebučiavęs nė
biznį pasikalbėti. Jis buvai- -vienos mergaitės, 
nas Žmogus, tai pažiūrėsiu, —O ką tu jam atsakei?
|ką jis ant to pasakys. — AS atsakiau, kad as nesu X
J —Iki pasimatymo, tėve. Žemės ūkio bandomoji stotis...

li apsieiti be knygų ir tos nes toje srityje gali būti 
knygos mokiniams suteikia daug visokių nuomonių, o

Už kirtiklius arba “pikius” jie mokėję po $3.50, 
už kastuvus po $2.00 ir po $1.50 už lėkštes. Iš viso— 
$21.00. Dirbdami tryse visą dieną, jie išplovę tiuputį 
gelsvų dulkių, kurios atrodė kaip auksas. Rytojaus die
ną jie nunešė tas dulkęs į valdžios ofisą, kad eksper
tas oficialiai nustatytų šito “štofo” vertę.

Padaręs reikalingų analyzę, valdžios ekspertas ra
do, kad tose dulkėse yra 38 centų vertės aukso. Už 
analyzę reikėjo sumokėti $1.50. Nenuostabu, kad auk
so miestas miršta badu.

Panašaus likimo yra susilaukęs Kalifornijoj Calico 
miestelis, kur kitąsyk buvo kasamas sidabras. Tenai 
neliko nė vieno žmogaus. Plačiau apie tai yra knygoje 
“Amerikos įdomybės”, kurią galima gauti “Keleivio” 
administracijoje.

Ne be pagrindo, turbūt, tarp Wall Streeto speku
liantų vra susidaręs posakis: “Kasykla reiškia tokią že
mėj skylę, kur kvailiai sumeta savo pinigus”.

(Bus daugiau)
X K X X XXXXXXXXXXX 3GOOCXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX»

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO KALENDORIUS 
195$ metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 E&st Broadway 
So. Boston 27, Mass.

:xxxxxx:<^xxxx-:u. xxxxxxx.š:,x\xxxx'xxxx*'<\x<xxxxx?

kaltais rašytojai iškreipia 
faktus arba įvykius savaip 
nuaiškina. Tačiau yra tokių 
knygų, kur niekas negali 
apsieiti neskaitęs.

Lietuva budo
Kai žmogus miega, tai jis 

nieko neveikia ir jokios 
knygos jam nereikia. Kai 
tauta miega, tai ji nėra vei
kli ir nedaro jokios pažan
gos. Kada Lietuvai buvo 
uždraustas raštas, Lietuvos 
žmonės buvo prispausti bau
džiavos jungo, tai Lietuvos 
tautinis judėjimas buvo už
migęs ir kraštas nedarė pro
greso. Bet Lietuva ėmė bus
ti. Kokiu būdu vargo pri
spausti Lietuvos ūkininkai 
galėjo išleisti savo vaikus į 
mokslą, nepaisant rusų val
džios suvaržymų, kaip jie 
pradėjo šviestis, kaip jie 
galėjo pasipriešinti Rusijos 
galingai valdžiai, kaip jie 
galėjo išugdyti tautinį lie
tuvių judėjimą nepaisant 
dvarininkų ujimo, kurie 
juos litvomanais vadindavo, 
nepaisant dažnų klebonų 
grūmojimo ir žandarų per
sekiojimo, — tai yra mums 
visiems žinotini dalykai. O 
kokiu būdu susikūrė lietu
viškos srovės ir kaip Lietu
vos socialdemokratai pirmi 
dar praeitam šimtmetyje ė- 
mė reikalauti Lietuvai pil
nos nepriklausomybės ir 
kaip į tai kiti žiūrėjo,—tai 
visiems labai įdomu. Jei 
šiandien mes turime savo 
kraštą sunkioje būklėje, — 
tai kokioje būklėje jis tada 
buvo.

Naujoje Stepono Kairio 
knygoje “Lietuva Budo” ra
site iabai daug atsakymų, 
rasite daug dokumentų, ku
rie patvirtina, ką autorius 
sako. Turėdami savo lenty
noje šią knygą, mes dažnai 
ją vartysime ir reikalui c- 
sant susirasime reikalingų 
žinių. O pati knyga taip į- 
domiai parašyta, kadjąpra- 
dėjęs skaityti, jau negali at
sitraukti, kol visą baigsi 
skaityti. Todėl pirmon eilėn 
turime įsigyti visi šią kny
gą. Nesvarbu kokias mes ki
tas knygas perkame ai’ ne
perkame, bet Stepono Kai
rio knyga “Lietuva budo” 
turime tuojau pat įkelti į 
savo knygų lentyną.

J. Bartkus

NAUJI RAŠTAI

SAUJA DERLIAUS, skai
tymai augantiems ir suau
gusiems, paruošė K. Barė- 
nas, Nidos Knygų Klubo 
(Lithuanian House, Lad- 
broke Gardens, London W 
11, Gr. Britain) leidinys 
Nr 20-21, 558 psl., kaina 
nepažymėta.

Tai tikrai graži dovana 
jauniems ir seniems skaity
tojams. kurie šitame rinki
ny ras mūsų poezijos ir pro
zos kūrinių Donelaičiu pra
dedant ir baigiant dar gy
vais i ašytojais.

KURIE POLITIKAI 
PAMALDŽIAUSI

Vatikano dienraštis “Ob- 
servatore Romano” su pasi
tenkinimu pastebi, kad kai 
NATO valstybių atstovų 
praeito gruodžio mėnesį 
konferencijos Paryžiuje me
tu buvo suruoštos pamaldos, 
kiekvienos tikybos atsto
vams, tose pamaldose da
lyvavo J.A.V. prezidentas 

i Eisenho\veris. sekretorius 
• Dulles ir J.A.V’. generolas 
į įjūris Norstad. Deja, kitų 
valstybių aukštieji politikai 
(katalikai ir protestantai) 
tose specialiose jiems su
ruoštose pamaldose nedaly- 

ivave



MOTERŲ SKYRIUS
Ii

Perdaug pradedame gerti
šlykštus yra giltas vyras, 

dar šlykštesnė girta mote
ris. Jei giltas žmogus galėtų 
blaivomis akimis save veid
rody pamatyti, tai nenorė
tų tikėti kuo jis virto: jo 
žmogiškos esybės tik šešė
lis beliko. Ir tokių šešėlių 
skaičius vis didėja. Vis 
daugiau yra ne tik gerian
čių, bet ir tikrų alkoholikų, 
savotiškų ligonių, ne tik vy
rų, bet ir moterų.

Skaičiuojama, kad šian
dien Amerikoje yra milio- 
nas tikrų alkoholikų, alko
holizmu sergančių žmonių 
skaičius via ketvirtoje eilė
je — didesnis ligonių skai
čius tėra sergančių širdies, 
proto ir vėžio ligomis.

Prieš dvidešimt metų iš 
devynių alkoholikų viena 
tebuvo moteris, o šiandien 
jau keturios ar net penkios.

Kitas skaičiavimas tvirti
na, kad tarp 1940 ir 1950 
metų geriančiųjų (ne tik 
alkoholikų ligonių) vyrų 
skaičius padidėjo 41 pro
centu, o moterų net 96 pro
centais. Taigi moterų ir tik
rų alkoholikių, ir dar to- 
iomis nevirtusių, bet alko
holį geriančių skaičius au- 
’ga didesniais šuoliais negu 
įvyru.
i Nė vienas, pradėjęs alko
holi ragauti, netampa iš 
'karto alkoholio vergu, ligo- 
*niu, alkoholiku. Visi pra
deda jį siurbti po truputį. 
•Taip darydami pamažu į- 
’pranta ir juo pradeda sirgti, 
į Moterys šiandien dau- 
tgiausia įpranta gerti įvai
riuose klubuse, vadinamose 
cocktail parties, kurių aukš
tesnių luomų moterys, nie
kui* nedirbdamos, turi ir įy-

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTINA PAS SAVO 8CNŲ KINUOS KALBUME

KaudonesioK Kinijos kalėjimuose dar tebesėdi amerikiečių, kuriuos raudonieji 
subaudė už visokius ju išgalvotus nusikaltimus. Trys tokių kalinių motinos 
gavo leidimų aplankyti savo sūnus. Vienų ju Fertenu tt Lynu, Mass., matome 
čia kalbantis su savo sūnų kaliniu Richard. kuris nubaustas už tariamų Šni
pinėjimą. Motinos maldauja Kinijos vyriausvbf paleisti jų sūnus, bet vargu tai 
bus atkreiptas dėmesis.

VERTINCAS KNYGAS

tais ir vakarais.
Bet alkoholis skverbiasi

ne tik į aukštesniųjų luomų 
moterų tarpą, nemažiau pa
vergia ir žemesniojo luomo 
moteris — darbinnkes ar 
'darbininkų žmonas. Šian
dien jų netrūksta tokiose 
smuklėse, kur “ladies invi- 
<ted”. Neviena jų ir iš darbo 
eidama ne tiesiai namo sku
ba, bet užsuka į bara stik
lelio išmesti. Tą daro net 
jaunos, tik pradėjusios tar
nauti meigaitės.

Gauni įspūdžio, lyg mes 
[moterys noi*ėtume rie tik su 
'vyrais girtuokliais susily-i
!ginti, bet rengiamės juos Būtų gera dienų šventų 
net pralenkti. Tai liūdnas šventadieniškam ūpe 
reiškinys. Jis neabejotinai i Mintimis apskristi Ventą,

MIRĖ STANISLAVA VENCLAUSKIENE

Naktį ii sausio penkiolik
tos j šešioliktų 1 vaL Wa- 
terbury mirė Stanislava

Vaikų. Kitame numery apie 
ją plačiau parašysime.

Jos dukterei Danutei, •
Venclauakienė, 84 metų am- kuria kartu gyveno, ir Grai
žiau*, palaidota sausio ŽO bylei, pasilikusiai Lietuvoj, 

j d. Velionė buvo nepapras
tos širdies žmogus, ji išau
gino be savo dviejų dukte
rų dar per šimtų svetimų

ir kitiems velionės artimie
siems reiškiame gilių užuo-

LAiKAS— PINIGAI

ANGLŲ-LIETl’VIŲ KALBŲ | SIAURUOJU TAKELIU, pa- 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių, rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 
368 psl., redagavo V. Baravy- dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai
nas, p«ioĖušias ir niajovinun- i ia $2.00. Senesnės kartos lietu
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- : riains gerai pažįstamas daini-, , .
na $4. įninkąs ir poetas K. B. Kriau- da ir Pne jaunamečių nusi-

o _ V __ _ }««nas čia vaizdžiai aprašo sa- kaltelių skaičiaus padidėji- LAIKAS — PINIGAI.
BARABAS, Paer Lagerkvisto, vaikystę j, jaUnystę Lietu- jmo ii* kitų šių dienų visuo- .

atsiliepia i šeimų gyvenimą, 
vra vienas ias ardančiu 
gų. Jis gera dalimi priside- Paunksmėlė vyšnių sodo . . .

Būtų gera, tik blogai:

Pasidžiaugti Šešupe, 
Pasvajoti, kam atrodo

isterinėkrikščiony^toikniloin^p? gyvenimą ir veiklą Ame-\meninių negalavimų. Būtų gera pakovoti,

Astmoje ir Kipre, knyga lai- 
n ėjusi Nobelio premiją.
Kana ................................ $2.25.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 
tinis, 15 įvairių trumpų pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.
tEMAITRS RASTAI. GanfealM

®6sų rašytojos pirmojo kare mato 
Amerikoje parašyti vaizdeliai m ra- 
Sytojos paveiksią. 128

riboje, įspūdžius grįžus Lieto- j Verta apie tai susimąstyti Smogti priešdh iš eilės, 
vun ir dabartinį savo gyveni- Į ir kiekvienai pagal savo iš- Būtų gera pagalvoti, 
mą Amerikoje. galę su ta visuomenine liga-Kaip ten laisvė nugalės,

kovoti. . Kaip kaimynas už kaimynoDEL LAISVOS LIETUVOS. Lieta-
d»l bol- 

ir teroro Lietuvo*
..............................25c

R. M.

MIU2IN0 PAUNKSMĖ. 
ros trilopfik* istorijos

173 pust, didelis formatas, 
popiera. Kaina ....................... . .SS
CEZARIS, Mirko JelusiFo ro 

vertė A. K. Puida, pirmoji
1&8 puslapiai, kaina ........................22
CEZARIS, Mirko Jehisič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................. |2.

CEZARIS. Mirko JesnliCo 
vertė A. K. Puida. Trečioji

176 psi. Kaina .....................

AR SOMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? P*- 
rai« kon. M. Valadka. Švarku 

Kaina tl-»
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir nandint
knyga Šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ........................................ 64e
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arka komunistų ductatS* 
ra faktų Šviesoje. Trumpa bolkevis* 
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiu.

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

ISO posl. Kaina kietais virbeliais 
-ninkštais viršeliais .... “3.5
VISUOTINAS TVANAS. Ar galtja 

toks tvanas būti ir kų apie tat

TARAKONŲ LENKTYNES

žengs į kalną Gedimino . . . 
Būtų gera, tik blogai: 
LAIKAS — PINIGAI.

Gera kelti vargšo viltį. 
Skelbti pranašo žodžius, 
Gera dainomis prabilti.
Kol tremty širdis išdžius,
----- ---- —
Kurt visiems pasaulį lygų . . 
Būtų gera, tik Uogai: 
LAIKAS — PINIGAI.

Z

Kai už lango lietūs lyja.
Gera taurę pakylėt,
Glaust mergaitę, kaip leliją, 
Ir mylėt, mylėt, mylėt. 
Užsimerkti, neskaičiuoti, 
Skruostus, lūpas nubučiuoti . 
Būtų gera, tik blogai: 
LAIKAS — PINIGAI.

Kiekvienas kraštas turi 
savo papročius, štai Turki
joje (Konstantinopoly) dau
gelis mėgsta Naujuosius me- i 
tus sutikti tarakonų lenkty- ’ 
nėse.

Ispanijos sostinėje Madri
de susirinkę didžiojoj aikš-Į 
tėj Naujus metus sutinka iš
kėlę virš galvų 12 laimę ne
šančių vynuogių ir jas val
gydami po vieną (tas reiš
kia kiekvienam mėnesiui).

Gera, kai iš jos akelių 
šviestų žvilgsniai dyvini,
O ant kelių būt vaikelių—
Antras, trečias, devyni . .

Būtų jų daugiau kaip šieno, .
O dabar nėra nė vieno: 
žyla plinka padaigai,—
LAIKAS — PINIGAI!

(šitas A. G. eilėraštis paimtas iš “Keleivio’ 
metų Kalendoriaus).
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BUVĘS M9UKHXLtSM

35 m. on Kkip&bi aUnuo
(TęflhųM)

Nežinia, kaip dar ilgai būtų ginčytasi, jei traukinys 
nebūty sustojęs, ir per uždarytas duris nebūtumėm iš
girdę savo būrio vado balsą: “Vyrai, netrukus mes su
stosim latvių stoty dėl parubežinių formalumų. Bent 
pusę valapdos laikykitės tyk*, nes jūsų vagonų durys 
bus čia Mažeikių stoty užplombuotos ir latviai nieko 
tenežino”. s ! tri

Ir vėl tyla. Tik monotoniški ratų stuksenimai. Kai 
kas snaudė, o gal tik sėdėjo akis užmerkęs. Kits ner
vingai rūkė. Reiškia, Mažeikius jau pasiekėm niekur 
nesustodami, ir neužlgo būsim prie Klaipėdos krašto. 
-Jaučiuos pavalgęs, bet negaliu užmigti. Po poros va
landų važiavimo, traukinys galutinai sustojo. Netrukus 
girdim duris atidarinėjant, ir įsakymas lipti iš vagonų.

Danguje jau pastebima aušra, bet ant žemės vis 
dar tamsu. Tolumoj matosi bažnyčios bokštas. Kas 
per vieta? Koks miestas? Gal Klaipėda?. Ne, tai Kre
tinga, sako vienas nuo Kretingos kilęs kariūnas žemai
tis. Jo tėviškė tik už 2-3 kilometrų (2 mylios). Kaip 
norėtųsi jam nors tnnnpam atsilankyti tėviškėn. Deja, 
tik mintimis jis gali tą padaryti.

Mes paėmėm šautuvus, kulkosvaidžius, ant diržo 
užmovėm durtuvą, rankines granatas, kastuvą, katiliu
ką, per petį pasikabinom terbą su shusu daviniu, o ant 
kaklo po 2-3 ilgas šovinių juostas, ir pradėjom žygiuoti 
Klaipėdos link, aplenkiant Kretingą iš šono per mylią 
tolumo. Kaune ir prie Kaišiadorių miške snigo, o čia 
lijo smulkutis lietus.

Ėjom laukais, pievomis. Vietomis tik skersai kelią 
pereidavom. Po geros valandos pasiekėm pirmą Klai
pėdos krašto vietovę Bajoras. Dabar jau ir gerai pra
švito. žygiavome be kelių su sunkia ginklų bei amu
nicijos. našta ir dar spartu žingsniu, todėl nuo mūsų 
kilo aukštyn garai taip, kaip kad būtumėm ką tik iš 
kaistos pirties išėję.

Ties Bajorais prie mūsų prijojo 2 ginkluoti raite
liai, tik apsirėdę kaip mes civiliais drabužiais. Jie pra
nešė mūsų vadui, kad kaime yra vienas vokiečių žan
daras, bet jis serga guli lovoj, tai jį paliko ramybėje, 
tik paėmė jo ginklus ir nutraukė telefono vielas. Trum
pai su vadu pasikalbėję, raiteliai vėl dingo kažkur mū
sų priekyje, gal kitam kaime žandarą nuginklavo, tele
fono vielas nutraukė, kad tik mums nieko nekliūdytų 
žygiuoti. O dar turėjom 26 kilometrus <a^e 18 mylių) 
iki Klaipėdos. Ir toliau mes žygiavom be kelių, be kie
tos žemės. Vietomis įkHmpdavom iki kelių balon ir, ži
noma, ne taip greit galėjom žygiuoti, kaip tai galima 
gera keliu. Aplenkdavom kaimus, net atskiras gyvena
mas vietoves, dėlko mums kelias pailgėdavo dar keliom 
myliom. Žygiavom visą dieną su trumpais poilsiais. Sės
tis niekur nebuvo galima, nes žemė visur buvo šlapia. 
Basilsėdavom tik tiek, kad galėjom padėti Ant žemės 
sunkius kulkosvaidžius. Apie 3 valandą, pasiekėm Klai
pėdos miesto pakraščius. Jau temo. Už mylios, kai kur 
arčiau matėsi miesto žiburiai. Čia sustojom, ir vadas įsa
kė apsupti miestą. Turėjom užimti visas kryžkeles, ke
lius bei takus, jungiančius miestą su artimiausiomis vie
tovėmis.

Nesuprantama, kodėl buvom sustoję. Tiesa, buvom 
gerai pavalgę, bet valandą pasilsėję, galėjom tą pačią 
naktį užimti miestą. Matyti, mūsų vadai su tokia ma
ža jėga nedrįso tiesiai pulti, o mėgino laimėti derybo
mis. Bet mes, kariūnai pekliškai buvom pikti, kad vi
są naktį šlapi, be šilto viralo turėjom nieko neveikdami 
šalti. Sausio mėnesį kad ir nešąlo, tik lijo, bet tai mums 
jokio malonumo neteikė.

—Kokiems velniams mes čia šąlam, o ne darbą dir
bam? — jau murmėjo ne tik kariūnas Mykolas.

Išgirdo murmėjimą ir mūsų būrio vadas leitenantas.
—Tr aš taip galvoju, kaip jūs, vyrai. Bet tikėkim, 

kad mūsų vadas žino ką daro, — paaiškino būrio vadas.
Nors, mes apsupę miestą nieko ten neįleisdavom, 

bet visgi vokiečiai ir prancūzai pajuto, kad už miesto 
kaž kokia velniava darosi. Jie tuoj išsiuntė keletą pės
čių bei raitų žandarų į miesto apylinkes pasižvalgyti ir, 
žinoma, su maža išimtimi jie bemaž visi pakliuvo į mū
sų rankas. Jei kuris ir paspruko atgal, tai nieko nega
lėjo tikslaus saviems pranešti. Telefonai su užmiesčiu 
ilgi buvo nutraukti. Visai vakare apie 7-8 valandą jie 
pamėgino net su dideliais 2 sunkvežimiais nuvažiuoti 
žvalgybon į užmiestį. Kiekvienam sunkvežime buvo 1Ž- 
-15 vokiečių policininkų. Aišku, jie važiavo didžiuoju 
plentu ir mes tikėjom, kad jie vyks žvalgybon didesniu 
būriu, todėl ir mūsų sargyba ant plento buvo sustiprin
ta iki 30 vyrų. 10 vyrų saugojo pirmoj linijoj, 10 ant
roj ir 10 trečioj. Pirma linija paprastai praleisdavo 
kiekvieną, o sulaikyti buvo 2-os Unijos sargybos užduo
tis. Jei sulaikytas mėgindavo pasprukti atgal ar pir
myn, tada pradėdavo veikti pirmos ar trečios linijos 
sargybos.

(Bw daugiau)

Vengrijoje tikima, kadi Kiniečiai Naujuosius me- 
Naujuju metu išvakarėse jtus sutiks vasario mėnesi, o 
reikia paliesti paršelį. Tai arabai jau sutiko lapkričio

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 

naujausiomis žiniomis papildyta t«x 
klausimu knygutė. Kaina ...........SSe
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 

dievai? 
...2L22

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- 

iedantiems angliškai mokytis; duodu
Ištarimų, angliškus pasikalbėjimas. 
Kaina ..................................................75c

MIRUSIOS SIELOS. M. GogaUo 
svarinau?®- vokalas, išvertė M.

Miškinis. 290 pusi. Kaina... .23.25
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ra- 

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 paula 
pi**. kaina «..*••«•••••,•••••• .^14
UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. .. . n

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta’ ų,ų
rikos lietuviams. 144

PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, 
rašė Liudas Dovydėnas,

apysaka, 176 psl Kaina .... 2210.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. 
parašytas istorinis romanai

maitijos krikšto laikų. 8a 
apdarais. Kaina .......................$K90

M Valadkna parašyta knyga,fžšfl
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina ......................................10cAPIE LAIKĄ IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tuma, Savickį, Gina ir kt 
249 pusi. Kaina........................... |2J0
SENAS KAREIVIS MATbrUTlB,; «« pūsi. Kaina

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji TEPELIS, parašė Puiri*
mas apie nepaprastų tomaitį, kark juokingas romanas, 240 psl. Rie
dant nuostabių ualykų padarė, tik;mis viršeliais. Kaina ............... >3.
aepadan* vieaa, karį tikrai tarėjo:
padaryti. 237 psl. Kalas ........... tt- TAVO KELIAS į SOCIALIZMU

Parašė Leonas Blumas. Trumpas
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grt-' socializmo aiškinimas. Kaina 28c 
ša*. novelių rinkinys, 155 , KOpCL AB NETIKIU J DIEVĄ.

SAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių 

- - - ..gus

SOCIALIZMO TEORIJA. .
lr aiškiai paroda, kaip kekšei ri-'IUOZAS 

santvarka ir kodėl Ji dat: I 
Kaina ............................... Bee ra*

STALINAM, 
PBStMUDiflkM 

Rusijos diktatorių. Ki

Užsakymui ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:mums
So. Boston X7,

KAIP ATRODO?

Tai naujos mados, panašu* 
į statinę apsiaustas, rody
tas March of Dimes meti
nėje madų parodoje New 
Yorke.

žada laimę. To dėl didžiuo
siuose Budapešto 

\ nuošė ir kavinėse paleidžia-■ 
mas paršelis, kad svečiai; 
galėtų jį paliesti.

Japonai per Naujuosius 
metus valgo ryžių pyragai- 

•čius—jie neša laimę.

mėnesio pradžioje, o žydai 
rugsėjo men.

Aplink saulę sukasi 9'plane
tos: Merkurijus, Venera, žemė, 
Marsas, Jupiteris, Saturnas, 
Neptūnas ir Plutonas.

LINKSMI, NES NEŽINO SAVO LIKIMO

Me trys tniknttni, 2«!M 
Mass^ kaž kno Atsigint, 
mas jau ttapręstas: Jie 
kario ttę dieną medicina

jie nežino, kad ją Hki- 
i knalą suminkitėjiinn, 
nežino, kaip gydyti.



KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis Septintas

KORESPONDENCIJOS
EAST ISLIP, N. Y.

Mirė J.

rijona, brolis Mykolas, sū-įmi atvy^i. 
nūs Juozas ir Petras, dukte
rys Alena ir Stella.

Ilsėkis, Juozai, amžinai!

niems. įėjimas $1. Pelnas 
skiriamas įstaigoms lietuvy- 

!bei palaikyti. Visi kvieeia-

B. K.

DARBA# PARMOJO ■ klausimų pažinimu, bus duota pro-:
J v j . . far^^’! * ui arba "nepak^uunumamui'iin"un^ ' le“kau P*rtnerio, kuris sutiktų

blausias darbas rytą i* vakare melš-; Reikia suprasti, — laisvų gyvenimų. Geistina, kad
ti karves ir jas šerti. Geram darbi-1 diena nėra paprasta dv,dešimts ke- a^iauTbe šeimy-
ninbui labai g«o vieta. Kreipti*: , tyrių valandų <toena, bet sutinkančiai! 55 mewb^£ imtn^tu-

su kitais Biblijos pareiškimais, yra {n.°8- . . **** . , r1 -
tai gadynė arba tūkstantmetis am- i«“ P”“KM »* įplaukų. Malonėkit atei-

ĮSAKAU PARTNERIO iš Lietuvos paieško Fzaak 
. ŠVEDO, apie 65 metų amžiaus, ki- 

. ,.V*T lūšio iš šakių apskr., žvirgždaičių 
užsiimti vajg^ žalvėdėrių km. Tėvo vardas

Reikia suprasti, kad anoji teismo į ,2/^5 Juozas. F. švedas kadaise gyveno
bū-

Giuodžio 12 d. mirė Juo- Tebūna Tau lengva Dėdės 
zas Batvinis, palaidotas šv.'Samo žemelė!
Kazimiero kapinėse Long

Žinios iš Kanados
Mr*. Stosimas 
R. D. 4
CorUnnd, N. Y. žius. (Pet. 3:8) Ir. tai tas pat tuk- šaukti.

Island. Velionis iš Raseinių 
padangės į ši kraštą atvyko 
1905 metais, pirma gyveno’ 
Waterbury, Conn., Hart-i

V. Kalvelis

NEW YORK, N. Y.

Gražus pavyzdys

Sausio 25 d., šeštadieni, 
; pranciškonų auditorijoje, 
i Toronto Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 236 kuopa 
ii* lietuvių sportininkų klu
bas “Vytis” rengia bendrą

stontis metų, kuriuo Kristus karu
liais ant žemės; nes tuo metu jis 
bus pasaulio Teisėjau ir Karalius.'

vių Klubo sekretorių Wm. POPELL,drau* «* juo per 
HiUabme Avė. oa U. S.
Jis turi puikias kabia** ir 

kainomis. Jo
-31-0664.

AK VAŽIUOJAT | FLORIDĄ?
Jei važiuojate, tai ten pamėtyki-1

|O . ^“* anų tūkstanti metų. ir iie taipgi da-Į92
labai pi.-:
telefonas:' 

<5.
u^ORMOO

-A&r. 20:4; 1 Kor. < 
(Bus daugiau)

Patricia Shurn 
P. O. Box 190 
Peru, ind. (4

Jieškojimai

St. Louis, Mo., ir turėjo mėsos krau
tuvę. Jis pats ar kas jį žino rašykit 
adresu:

J. Garbauskas,
R. R. 1, We»terose, Alberta

Canada (10)

Brolis iš Lietuvos paieško sesers Mi- 
kaiinos Karzlionienės, Kristupo duk
ters, kilusios iš Daugų parapijos, 
Taraošavos kaimo. Ji puti ar kas jų 
žino prašom parašyti adresu:

ford, Conn., iš ten atsikėlė i ^aunimo vakaras 
Riehmond Hill, N. Y’., o pa-1 L. Bendruomenės I-siosa-( 
skutiniuosius keliolika metų pylinkės sumanymu sausio j maskaradų — kaukių balių, 
gyveno East Islip, N. Y. Jis 26 d. Apreiškimo parapijos Kadangi tų parengimų šeš- 
vei-tėsi dailydės amatu, bu- salėj bus įdomus vakaras, i tadieniais būna daug, žino
vo didelis “Keleivio” ger- kurio meninę programą at- ūės nespėja ir norėdami jų 
bėjas, labai geros širdies liks jaunimo tarpe besireiš- lankyti, ir dažnai tie pobū- 
žmogus, visuomet gero ūpo, kią talentai, šokius grieš R. viai būna skysti ir rengė- 
įaors yra iškentęs nevieną Butrimo orkestras, netrūks jams nuostolingu to' dėl šį 
operaciją, bet niekam savo gardžių užkandžių ir gėri- gražų bendradarbiavimo 
bėdomis nesiskųsdavo. mų šokių salėj jaunimui, o 
f Liko liūdinti žmona Ma- apatinėje truputį vyres- 

fHHUHMmtimmnM uuz

pavyzdį Toronto lietuviai 
turėtų pasveikinti savo gau
siu atsilankymu.

Ar Nori Būti
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, j kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabev Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Worcester, Mass.
V. G. Skrinska (savininkas)

9

TEISMO DIENA
(Biblija* Tyrinėtojų Garsinimas)

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ 

“Keleivio” ir “Darbo” 
vo adresas pasikeitė. Jis 
wart St., BeHshin - 
yra toks: J. Veaskfoas, 8 Ste- 
Lanarshire, Scotlaad.

FARMA NUOMAI 
Didelė f ar ra a, ICO akerių žemės, 

žemė labai gera ir visi pastatai nau 
ji. Dė! senatvės noriu išnuomuoti ge
ram žmogui, kuris. nori gyventi ant
farmų. Daugiau žinių laišku. Rašyt: į 

Mrs. Mary Kubilius
Rt 1 Box 276 
Custer, Mich. (4 ▼!

“Tegul linksminasi dangus ir 
tesidžiaugia žemė; to&žia jūra ir 
visa ko ji pilna. Tesidžiaugia lau
kai ir visa kas juose yra. Tuomet 
džiaugsis visi miškų medžiai Vieš
paties akyvaizdoje, nės jis ateina, 
nes ateina teisti žemės. Jis teis že
mės skritulį teisingai ir tautas sa
vo ištikimybėje.”

—Psalmė 96:11-10. 
Apie ateities teismo dienų visai 

žmonijai Biblijoje kalbama labai aiš
kiai, ir joe kalba patiekia džiaug
smo ir vilties, kaip patarta mūsų 
tekste, kad pasaulis džiaugtųsi, dėl
to, kad Viešpats ateina teisti žemės. 
“Jis teis žemės skritulį teisingai ir 
žmonės savo ištikimybėje (teisybė
je).” Apaštalas Povilas išreiškė pa
našias mintis, kuomet kalbėdamas 
nuo Marso kalnelio jis pasakė žmo
nėms,'kad Dievas yra paskyręs die- 
-nų, kurioje jis teis pasaulį teisybėje 
per Jėzų Kristų, kurį “jis padarė pa
tikimų visiems, prikeldamas jį iš 
numirusiųjų.” —Ap. Darbai 17:31 .

Busimoji teismo diena, kurių Vieš
pats yra pažymėjęs savo išganymo 
plane, nėra tiktai suteikimas atly
ginimo teisiesiems ir nubaudimas 
piktųjų, nes tai bus laikas ištyrimo 
ir tardymo, kuriuo žmonėms, pasi
naudojant pilnu visų savo gyvenimo

ratūros, gausite nemokamai. Raš 
LBSA 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago. 8, IU.
HMMMąBMMMMMM

Dievo Karalystė

■ ■ - - ■ - Juozas Stumba
■ Paieškomas Petras Balukonis iš Dar- Prienai, Revonos jr-vė No.
. žininkų kaimo, Valkininkų vlsč. Tra- Lietuvos STR
kų apskr. Yra svarbių žinių iš Lie-

‘tuvos. Rašyti:
J. Keraitis
615 26th St., Paterson, N.

NAUJIENA! ! !
J.

i---------------------------------------------Pinigai persiunčiami j Sov. Są-
{Paieškau Teklės Bukavičiūtės-STU- j Lietuva, Latviją, Estiją,

is Kuršėnų. Ji gyveno / ’Ar žinai kų gausime Dievo Kara-1 RIENeS 
lystėje? Vieni džiaugsis, kiti verks. Ellzab<'tb;’. j*
ne aš tai sakau, bet Biblija sako! « žino atsi iep ito rosu
Jez. 65:13-14.

Alik Armin 
3444 Mass. St. 
Gary, Ind. (10-8

S. B. Yuszka 
52 French St. 
Methuen, Mass.

ieškomi: Jonas JANKEVIČIUS, gi
męs 1914 m. Gabrilevos vienkiemy, 
Kruonio vals. Trakų apskr. ir Jonas 
ARLAUSKAS, kilęs iš Kruonio mie
stelio Jie patys ar kas juos žino pra
šom atsiliepti adresu:

VI. Dainius 
335 ‘ E ’ Street
So. Boston 27, Mass. (5

nati ar kas ja Pilnai garantuojame ir oficialiai 
Į-100 rublių lygu $10. Persiun- 
. timas atsieina $5. Perlaidos di- 

(6I džiausiu suma $50, bet galima 
užsakyti perlaidų kiek norima.

GRAMERCY
744 BROAD STREET

Room 925
Licensed and bonded by 
N. J. State Banking Com.

SIŲSKITE VIENĄ 18 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ 
MAISTO PAKETŲ75'J

EDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- J 
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus

centai už bonką; Liepos žiedu
medus $1.25 už bonką; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 

i Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A, Mfeara 
414 W. Broadvay 

“Kelei- So. Boston, Mass.
$4. | Užeikite j seną Alexander’s

vietą.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI J S S S R,
LIETUVĄ, LATVIJĄ ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSS1A, Ine.
Veikia pagal specialų susitarimą su Inturiat Maskvoje.

1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo punktas:
NEW YORK CITY, 78 SECOND AVĖ., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos 

Instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus. . _ . .
Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai per

siuntimui į SSSR čia mūsų įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskai
ta. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui. .

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6—7 savaites. Oho paš

tu siuntiniai nueina oer 7—10 dienu.
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠŲ.

Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Alūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus 

į įstaigą jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.
Jūsų siuntiniai mūsų istaiagose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausioje 

tvarkoje. — ......
Mūsų įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis i mūsų įstaigą.

PARCELS TO RUSS1A, BiC.
1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y. 

ši įstaiga atidarvia kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais aas 9 iki 4 vali
MANHATTENE PRIĖMIMO PUNKTAS:

78 SECOND AVĖ., NEW YORK CITY, N. Y.
MOŠŲ SKYRIAI:

DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tet: TO 8*0286 
HARTFORD, Conn. 651 Albany Ave„ Tel.: CHapel 7-8164 
LOS ANGELES, Calif.. 121 Se. Vernon Avė. DUnlrirk 5-6880 
PH1LADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Tet WA 3-1747 
CHICAGO, IU., 3741 W. 26th Street, Tet CR 7-8126
NEVV ARK, New Jersey, 283 Market Streeet, Tet MA 2-0837

iaaaaasaissenasši

ŽODYNAS
A. LALIO

No. 3 — $14.90
10 svarų cukraus 
10 svarų miltų

No. 7 — $22.30 
5 svarai taukų 
5 svaraį miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras nurinku

No. 13 — $19.00 
5 svarai taukų 
5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
5 svarai miltu

No. 17 — $25.10
5 svarai 6 uncijos taukų 
5 svarui cukraus 
5 svarai miltų

i 2 svaraai 4 uncijos kumpio 
1 svaras 4 uncijos kakao
1 svaras šokolado

No. 18 — $20.90 
10 svarų cukraus 

, 3 svarai 0 uncijas sviesto
2 svarai 4 uncijos kumpio
2 sv. 2 unc. džiovintų vaisių 
1 svaras 1 uncija kakao 
1 svaras šokolado

Anglų-Lietuvių. •<

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kame $14

siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. a PILKA 
546 E. Breadway

So. Boston 27, Mass.
fvvvivsssvvvii

VIDURIŲ
UŽKIETĖJIMAS
Galvos skaudėjimą, nervintu

me, prislėgto nuotaiką ir daugy- 
bę ligų sukelia vidurių užkietėjP  ̂
mas. Tai viena didžiausių bėdų) 
mūsų gyvenime.

Woodertaad Herb Tea yra na
tūralinis vidurių užkietėjimų pa-l 
gydyti vaistas. Sudarytas iš dau-S 
gybės specialistų parinktų žolių] 
■er* Tea — arbata yra pagelbė- 
jusi tūkstančiams.

Natūralus vaistas—tikras vai-S 
u. MonderUad Herb Tea dėžu-į

|tė kaštuoja tik viens doleris. Tuo-j 
jau užsisakykit W«tderland Herb’ 
Tea adresu:

Mrs. Mary Obl
32 UNION ST. INKRRMAN, PA.1

Ligų neatidekit ryt dienai Tuo-] 
ražykit!

Vonderlaod Herb Tea pagetbč-] 
tūksanėiams.

SVSfVlENlJlMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko

dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės. «

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

D*. M. J. VINIKAS
887 W«t 3Mb Strwt, Ns* Ynrk l, N. Y.

Kad Jūsų giminės ir artimieji gautu siuntinį —- devaną 
VELYKOMS

jį būtinai išsiųskite neatidėliotinai, 
šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA

Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmas

GENERAL PARCEL AND TRAVEL €0., INC.
135 W. 14th St., NEW YORK 11, N. Y., Tel. CH 3-2883

(Licensed by USSR)
Pagal sutartį, sudaryta su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius į visas USSR 
respublikas ir Lietuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje.

Siųsti galima tik naujus dumtus.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų. Pristatymas garantuotas. Siun

tinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. Klijentai, atsiuntusieji siuntinius 
paštu, neatidėliojant gauna atsiųstųjų daiktų sąrašą ir pranešiaią, kiek persiuntimas at
sieis. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos pašto kvitą, o siuntinį pristačius— as
menišką adresato pakvitavimą.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS
Įstaigoje didelis pasirinkimas medžiagų, odų, drabužių, avalynės, vaistų ir kitokių 

geriausios kokybės prekių ir pačiomis prieinamiausiomis kainomis.
Tame pat siuntinyje negalima siųsti maisto produktų ir pramonės dirbinių.
AtMarta kasdien nua 9 vaL rytu iki 4 vaL vak. flrbmadiaaialu 8ti 4 valsai 

Mūsų klijentų patogumni mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:
999 Uterary Rd.

CLEVBLAND M, OMe 
TeL T0wer 1-1461

11339 
DETROIT 12, Mk*. 

Tel. TOumscnd 9-3989

___  W. Girand Ava
PHnUADEŲPHlA 23, Pa. 

M. WAInut 5-8878

No. 23 — $22^0 
1,000 amerikoniškų cigarečių

------Į aukščiau paduotas kainas įeina VISKAS ——
REIKALAUKIT MUSŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ IR VI

SOKIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. TTOJ PRISIŲSIM. 
MES TAIP PAT SIUNČIAME IR VAISTUS

* Streptomicino 10 gramų..............................................$3.75 „
* Rimifono Rnęhe 500 tablečių..................................... $5.05
* Penicilino švirkštimui 3 mil.’ vienetų....................... $1.60
’ Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .. .. $0.95
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1....................... .. $1.35
*- lrgapirino 50 tablečių.................. ....... .......................$5.50
.* Multivitaminų 200 tablečių- . ................................ $2.35
* Aspirino 100 tablečių............... ............................. $0.95
Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai.

TazaA oi London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-8705

Nuo liarvard Sq. imti Huron autobusą.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

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

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

£ vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00. 
y ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- 
y dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449
k puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.
k ŠL1U1X1ARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 
k ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosioe 

dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį
išlikimą. 652 puslapiai, 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 Chicago 8, IU

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstom* reiki*—

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

"Keleivio” gpaustovė padaryi'tamstomt vilks 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri uotu 
kito spaustuvė. Pratašo kreiptis Nuo adresu:

«7»
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Poslapis LOtnntM KELEIVIS, SO. BOSTON No. 4, Sausio 22, 1968

Ruošiamasi Vasario 16-j ai Dorchesterio Klube 
----------- kortų vakaras

Praeitą trečiadieni buvo 
Bostono Lietuviu Tarybos
posėdis, kuris aptarė Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo 40 metų sukakties 
minėjimo programą.

Minėjimas bus Thomas 
Park salėje sekmadienį, va
sario 16 d., pradžia 3 vai. 
po pietų.

Pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas prel. M. Krupa
vičius, tikimasi, kad šiemet 
minėjime dalyvaus guber
natorius, majoras ir visų pa
vergtųjų Europos tautų at
stovai.

Meninę programą atliks 
solistė Stąsė Daugėlienė, 
parapijos mokyklos moki
niai. Onos Ivaškienės tauti

Kam labiau rūpi 
Lietuvos laisvė?

Sausio 19 d. buvo metinis 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
21 kuopos narių susirinki
mas, kuriam pirmininkavo 
Pr. Šveikauskas. Iš valdy
bos pranešimo sužinojome, 
kad kuopa turi per šimtą

kviesti pasakė, kad jie no-W Buvusiam Lietuvos Sūnų 
ri kažkur išvažiuoti, to dėljDr-jos ilgamečiui sekreto- 
dėdė prašomas jų vaikus(|riui, senam Keleivio skaity
padaboti. Bet kai Antanas 
atėjo ir pamatė svečių pil 
ną butą, suprato, kuriuo tik
slu jis čia pakviestas.

Susirinkusieji linkėjo jam 
dar ilgai gyventi, įteikė do
vanų. Visi maloniai laiką 
praleido. Antanas dėkin
gas visiems jį pagerbusiems.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M.tojui Jonui Muliuoliui pa- __
daryta sunki operacija. Lin- Bostone, L ir* 4th St. BAž- 
kiu Jonui greičiau pasveik- Į NYČIOje ivyksU pamaldos lie

Dr. B. Matulionis 1

hSSL

_ šį šeštadienį, sausio 25 d. . narių, kad jų skaičius didė- 
7:30 vai. vakare Dorches- ja (jr šiame susirinkime į- 
terio Klubas ruošia whist stojo 6), kad pernai sureng- 
party savo patalpose (1810ta po vieną pokylį, geguži- 
Dorchester Avė.). nę įr kortų vakarą, uoliai

Parengime bus vaisių ir rėmė jos centro leidžiamą vienas seniausių graborių 
gerų dovanų. \ isus malo- žurnalą “Darbą” ir tt. Balys Čiurlionis, 75 metų
niai kviečiame Kadangi valdyba gražiai amž. Velionis į Lawrencą

Rengėjai dirbo, tai susirinkimas ją j-'atvyko 1900 m. ir nuo 1919 
pareigojo ir šiais metais metų vertėsi graboryste,

Mirė B. Čiurlionis
Sausio 11 d. staiga mirė

Talentų popietis kuopai vadovauti. priklausė įvairioms lietuvių
.Iš kitų šio susirinkimo nu- draugijoms.

Seniausių lietuviškų radi- tarimų verta pažymėti, kad Jis paliko liūdinčią dūk

So bostono Lietuv ių Pilie- tam reikalui paskyrė tik 
čių Klubo auditorijoj, 4:30 
vai. po pietų su linksmu pa-

$100, nors ji turi narių ke-Kito* naujienos
lioliką kartų daugiau, ir di- Jonas ir Bronė _____

niu šokių grupė ir komp. • siviešėjimu, kuris tęsis iki; delius rūmus ir pelningą ba-- čiai jau išvyko į Floridą vi 
Jeronimo Kačinsko vado- 11-tai vai. vak. sai žiemai. Rengiasi ter
vaujamas mišrus choras.

Šiemet nutarta pakeisti 
aukų rinkimo tvarką taip, 
kad rinkėjai nevaikščiotų 
su kepure tarp susėdusių ei
lių ir nekeltų triukšmo. Įei
nant kartu su minėjimo pro
grama bus išdalinti vokai, į 
kuriuos aukojantieji įdės 
savo auką, kas norės, para
šys savo pavardę ir vėliau 
voką atiduos tą reikalą tvar
kantiems asmenims. Taip 
bus greičiau ir negadins mi
nėjimo iškilmingumo, šven- 
tadieniškumo.

Po minėjimo Liet. Piliečių
Dr-jos salėje bus pobūvis, Į Vasario 2 d. 3 vai. popiet 
kurio pelnas taipgi skiria- Į ^°- Boston High School ša
mas Altui. ' Įėję Lituanistikos mokyklos

Jau gautas sutikimas pa-

Rengėjai kviečia visų am 
žiu talentus iš visų miestų ir 
miestelių registruotis dabar 
pas \ alentiną Minkienę. Kairio knyga ‘‘Lietuva bu- 
502 L. Broadway, So. Bos- do”, supažindino su jos au- 
ton 27, Mass., pranešdami toriumi ir paragino visus jo 
savo vardą, adresą ir kokį puikiai parašytą knygą įsi- 
talentą turite. Galit telefo- 
nuoti AN 8-0489.

ti.
Gruodžio 25 d. sukako 90 

metų, kai čia pirmą kartą 
pajudėjo arklių traukiamas

tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
tramvajus. Jo tebuvo tik 2! universiteto doktorantas ir ver- 
vagonai. Pirmąją dieną jie jei §v. Raštą į lietuvių kalbą, 
važiavo Essex gatve nuo!
geležinkelio stoties iki U-j 
nion gatvės, o kit, dien, į j 
pumą kartą ta nauja susi-visokios ų, vitpadžių
siekimo priemonė pasiekė į kų viršaitis geriausios rū-
Methuen. dšies Kausite pas (Kluvuiutu. U JEREMIAH berman co.

Nuo to laiko daug kasi] 52 South Street. Bostone
. «• • , (Kampas Essex ir South gatvių)!

0 tas autobusams, atsirr ! , kambarys nuomai
1 »- . , , . I Isnomuojamas šviesus, šiltas kam-galybe privačių automobl- 1 barys su karštu vandeniu ir visu ap- 

lių, kurie rengiasi palaidoti ir- ,ka* *u "““tu.. , 0 r I Dorchestery, 21 Bowdotn Avė. Skam-
1T DUSUS. jbinti: GE 6-5139. (6

M. Stonie butas nuomai
--------------------------------------- ---- ■----------- i 4 kambarių butas, didelis, šviesus,

BUTAS NUOMAI ■ liauJai atremontuoti kambariai, alie-
_  ." junti šildomas. Kreiptis 130 8-oj gat-

Sakavi-

pasikeitė: arklinis tramva
jus užleido vietą elektriniui,

DR. D. PILKA
OOw Vateate: 8 « 4

kmTMI
546 BROADWAY 
sa BOSTON. MABBL 
Telefonas AN8-18M

T«L AV S-4MS

Dr. John Repshis 
vsEnpna gydytojas

Valandoe : S-4 ir S-S 
Nediliomia ir Seanf ilMaiaMr

pagal susitariąs

485 Columbia Road
Arti

ra. į sai žiemai. Rengiasi ten
Baigdamas susirinkimą P. įskristi ir A. Lapinskas.

Šveikauskas priminė, kad 
šiomis dienomis išeina S.

gyti ir perskaityti.
. Vėliau buvo kuklus pasi-1 

Talentam nieko nekai-; žmonėjimas. 
nuoja dalyvauti, ir gali lai- ----

PLEKĄVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
ĮSU Cambridge, K EPE JAI

BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, 
bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!'

tuščias garažas. Teirautis pirmame 
aukšte.

17 Wendover Street 
Dorchester 25, Mass. (G. Investavimui nuosavybė, pinigų ne-

1 reikia įmokėti 3 ir 4 šeimų namai, 
Į puikiame stovvj, duoda per mėnesį 

„g , nuomos $215. Prašoma $15,500. Pi- 
$gi nansavintų sutvarkys lengvomis są

lygomis. šaukti: HI 5-0074 (6

PARDUODAMI NAMAI 
BE TARPININKŲ

^eL AN8-2712 irta BI4-9011 !

Dr. J. C. Seymour
(LANDMUS) 

ir

Dainų šventė 1959 metais

L. Bendruomenės Bostono 
Apygardos Valdyba sausio 
19 d. sukvietė atstovų pasi
tarimą dainų šventės ir kt 
reikalais. Nutarta 1959 me
tais surengti apygardos dai
nų, sporto ir tautinių šokių 
šventę, o šiais metais Vinco 

tėvų komitetas. Dramos! Kudirkos ir šv. Kazimiero 
sambūrio padedamas, ren-i minėjimus. Išrinkti komite-

dijo ir televizijos stotyse. £*a pi’-mą šiais metais dra-.^į tais reikalais rūpintis. 
_________________ mos vaidinimą. Šio komite-'--------------------

Malonus vyru choro pokylis to pakviestas Hartfordo dra- Lietuva budo
__-___ mos ratelis čia stato anglų ~ r ««■

8aucio 19 * d. vyrų choras , , -i budo” galima gauti Kelei-
.ietuviu Piliečiu salėie su- &bam 4 veiksmų pjesę Pa- .

mėti dovaną už savo pasiro
dymą

Aplankykim “Pažadėtąją 
Žemę”

minėti tą dieną keliose ra-

Lietuvių Piliečių salėje su-^-vio adminUtracijoje, kaina 
rengė metinį pokylį, į kurį žadėtoji z^me , kun su gi a- <550
atsilankė per 200 asmenų pasisekimu jau buvo su----------------------------

Pokyliui vadovavo choro 'didinta Hartford** M atei - į LAWRENCE, MASS. 
pirm. L. Izbickas, kalbėjo ■ kury ir New Yorke _ -——
prof. I. Končius, P. Jaras iš L Dabar bus Pulki proga įmesime Nepnklauao- 
Nonvoodo paskaitė poi ą sa-. bostono plačiajai visnome- mybė. paskelbimą 
vo humoristinių eilėraščių, spektakliu naši gerėti, j Amerikos Lietuvių Tary- 
padainavo Daiva Mongir- .5°' atsilankydami 1 yai- |jOS skyrius įv Lietuvių Pi- 
daitė, mergaičių trejetukas dinimą, be joMo*. atskiros ]ic*čiu Klubas Lietuvos ne- 
(Mongirdaitė. Mališauskai- aukos paiemsime ir savąją priklausomybės paskelbimo
tė ir Šmitaitė) ir vyrų choro niekur kl" 40 metų sukakties minėji-
penketukas (Šimkus. Alvin- kui : nepasižadėkime vasario rengja vasario 9 d. 2 
skas, Monkus. Grinkevičius d., nes visi turime susitik- vaį Lietuvių Klubo sa-
ir Eikinasi. Dainininkams u žemėj’. jėj (Berkeley St.). Jame
akompanavo pats choro va-!, Io vaidinimo aktoriams pa}bės miesto meras J. J. 
dovas komp. Julius Gaide- ■ !°? valsfs- kas jo- Buckiey, kongresmonas T.
lis. \'isi dainininkai buvo “Dn dalyvauti, prašomi Lane Laisvės Varpo vedė- 
palydėti triukšmingais plo- Pas_ ?• 5?a\?!kjas P. Viščinis ir kt.
jimais. ; rte 1. AN 8-6 <4G jr B. Mi- Meninę dalį atliks Lietu

vių tautinės parapijos cho-i 
ras, solistai ir kt. Manoma, 
kad dalyvaus ir J. Tamulio
nis iš Nashua, N. H.

Visi lietuviai yra kviečia
mi šitoj šventėj dalyvauti.
šv. Onos Dr-jos 
susirinkimas

Mėnesinis narių susirinki
mas bus vasario 9 d. Visos 
narės prašomos susirinkti 
nustatytu laiku, kad būtų 
galima susirinkimą baigti 

Inž. Vladui Sirutavičiui ikol prasidės Lietuvos Ne
praeitą trečiadienį padaiy- priklausomybės šventė, 
ta vienos akies katarakto o- i
peracija. Šią savaitę bus o- Staigmena A. Bylai 
peluojama antroji akis. Lin- Senas Keleivio skaityto- 
kime drg. V. Sirutavičiui jas Antanas Byla (Billą) 
greitai pasveikti. sausio 4 d., tai yra savo

--------------------------- gimtadienio dieną turėjo

Tai buvo malonus pobūvis. poni ^N 8-5918).
'Sužeidė J. Leki Mirė M. Markonienė *

--------  Visuomenininką, Lietuvių
Ketvirtadienį, sausio 16 d.! Pileičių Dr-jos sekretorių

So. Bostone mirė Marijona'Juozą Lėkį ištiko didelė ne-
Grėviškaitė-Markonienė, sū-/laimė: automobilis sulaužė
laukusi 94 metų amžiaus.
Palaidota šeštadienį.

Velionė buvo kilusi iš Pan
dėlio. Amerikon atvyko 19- 
12 metais, užaugino vieną 
dukterį ii- mirė susilaukusi 
4 anūkų ir 7 proanūkų. Ve
lionė buvo našlė jau keletas 
metų. ji gyveno 173 W.
Fifth St.. So. Bostone.

Velionė per daug metų 
buvo “Keleivio” skaitytoja.
Jos seimai reiškiame gilią 
užuojauta.

abi kojas. Ligonis guli mie
sto ligoninėje. Linkime jam 
greičiau pasveikti.

Inž. S. Sirutavičiui 
padaryta operacija

J. Adomoniui daugiau 
pareigų

Jonu: Adomoniui, kuris

Praeitą savaitę prie Patu- 
xent, Md., sudužo karo lėk
tuvas, žuvo 9 įgulos nariai, 
jų tarjie ir Vytautas A. Pau

didelę staigmeną. Ją jam 
suruošė jo brolio sūnus Ed
vardas su savo šeima.

Jis sumanė tą dieną at-

AUuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

r (STORM & SCREEN WINDOWS)

AAnr

! Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
JAtlieka visokius “plumbing”— 
■aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
Jir taisymo darbus. Kainos priei- 
J narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
ikambinkit, paklauskit mūsų kainų, 

j j Telefonas CO 5-5839 
, ,12 Mt. Vernon, Dorshester, M; I

Vaitoja
Apaiats 

Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo aso T-S 

5J4 BROADMAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

■ Žemos, 
ŽEMOS 

KAINOS
Įdėjimas pagal susitarimą 

Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės

* Sutaupyk tarpininko komisą
* Trijų dalų langas
* Vienas iš mūsų daugelio pui- 

kių langų.

ROYAL ALUMINUM MFG, CO.
621 East lst Street, South Boston, Mass. 

Klauskite Mike (Maikel)

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

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

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

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

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8028 »

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius, ir sekmad-

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
ELLIS BU1LD1NG. Room 10, 1313 ADDISON ROAD

409 West Broadvav Superior Avė. ir 71st. St. kamp.
SO. BOSTON 27, MASS. 1 CLEVELAND; OHIO 
Telefonas: AN 8-8764 Telefonas: UTah 1-0807

yra G lobe Parcel Service, laaskas, 30 metų amž., se- žymėti nieko iš anksto apie 
Ine., Bostono skyriaus me- niau gyvenęs Brocktone, tai nesakydamas savo dėdei 
ne»lžer:<. yni yiiskirtas tosikamė jis l'aigė viduriniąią Antanui. Jis sukvietė joar- 
pačios kompanijos skyrius mokyklą ir buvo jos futbo-įtimų draugų būrį, bene 15; 
Clevelande, Ohio. Įl’> komandos žvaigždė. Ka- asmenų, ir nuėjęs dėdės pa-’

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie-j 
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio 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 Minkau.

TeL AN8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
Seredomis—ofisas

447 BROADWAY 
80UTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
MAL ĮSTATE A IN8URANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL AN 8-0948 
■aa. r ORIOLE STRKRT

TeL FA $-6515
I

I
KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deiaaatai

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

l’raną Lembertą
REALTOR 

397 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

Elektros Prietabsi
taisome laikrodžim, 

s, papoofalv
379 W. BR0ADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQU ARE 
HARDWARE CO.

a. i.

$7,
Telefonas AN&4148

Persiunčia** Jūsų sudary tus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RL SIJOS valdomas sritis

iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir Medžiagą galima užsakyti pigiau šioje ištai
goje. Prašykite katalogą.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. 
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, DEL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai 
patarnauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti.

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

s taikinąs, išsikirpkife adresą.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Janaka Plato, Mass.
TcL: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jutice of the

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1741 ir AN 4-3441

VAISTAS "AZIVA"
1—Vaistas nuo niiiligism ta


