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Prancūzą Ataka Prieš Tunisą 
Sukelia Didelį Audrą

hrancūzų Lėktuvai Bombardavo Viena Tuniso Kaina; 
75 Žmonės Užmušti, 90 Sužeistų; Tunisas Protas*' 

tuoja. Amerika Sujaudinta, Sovietai “Pasi
piktinę” Ar Bolševizmui Atsidarys Kelias 

į Siaurės Afrika?
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Vienas incidentas Alžyro 
-Tuniso pasienyje sukėlė di
delę tarptautinę audrą. 
Prancūzų lėktuvai vasario 8 
d. išdaužė Tuniso kaimą Sa-

Maskva negali pati kurios 
tautos pavergti, tai ji tokiai 
tautai nesigaili laisvės ir net 
siūlosi su pagalba, ypač jei 
tuo būdu ji gali nusilpninti

kiet - Sidi - Youssef ir pa- j kurią nors Vakarų valstybę, 
liko 75 užmuštus žmones ir Kad Alžyro maištas ga

Ii duoti progos Maskvai pa
siekti dar naujų laimėjimų, 
rodo faktas, jog Alžyro mai- 

esą iš to kaimo Alžyro mai- štinikų vadų suvažiavimas

vus 90 sužeistų. Prancūzai 
aiškina, kad jie kaimą dau
žė “gynimosi sumetimais”,

štininkąi kelis kartus puolė 
Alžyro teritoriją, iš to kai« 
mo užpuolikai iš pasalų už-
puolė vieną prancūzų ka-jNasserio pašonėje, kur ne- 
riuomenės dalinį, užmušė 
15 kareivių, o 4 paėmė į
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pereitą savaitę buvo sukvie
stas ne Tunise, kur yra mai
štininkų centras, ber Kaire,

Dubininką Dniją Centras
Reikalaija Kelti Dždarbas

Siūlo Košti Vartotojų Perkamąją Galią; Skatina Vyriau
sybę Leisti Daugiau Pinigų Kraštui Ginkluoti ir 

Ūkiui Palaikyti; Atmeta Prez
Nereikalauti Uždarbių

Vokiečių'Komunijai 
Valo Savo Eiles

nelais^f įr nusivarė į Teni
so teritoriją, bet Tuniso^vj^ 
riausybė niekę nedarė, kad 
slžyrip/Mii mlni'aHninkn veik-’ 
lą.savo teritorijoj sulaikytų. 
Be; to, iš to kaimo pianeūzų 
lėktuvai, skraidantieji virš 
Aižyto teritorijos* «ko pa
kartotinai apšaudyti ir 
prancūzai buvo įspėję Tuni
są, kad taip ilgiau begali 
būti. Kaimo bombardavi
mas buvo prancūzų atsaky
mas į Tuniso vyriausybės 
nemokėjimą ar nenorą lai
kytis neutraliai Alžyro su
kilėlių atžvilgiu.

Tuniso vyriausybė dėl kai
mo bombardavimo pareiškė 
protestą Paryžiuje. Tuniso 
atstovas Washingtone įtei
kė protestą Jungtinių Tautų 
organizacijai New Yorke. 
Visame Tunise eina bruz
dėjimas už visišką išvarymą 
prancūzų iš Tuniso, kur dar 
dabar yra 15.000 prancūzų 
kariuomenės ir virš 250,000 
europiečių gyventojų, dide
lėj daugumoj prancūzų.

Tuniso spauda reikalauja, 
kad Tuniso vyriausybė nu
trauktų savo “orientaciją į 
Vakarus” ir pasuktų “Nas- 
serio keliu”, susidraugautų 
su Sovietų Rusija ir iš jos 
prašytų pagalbos. Maskva 
mielu noru pasitarnautų ir 
Tunisui, kaip ji pasitarnavo 
Egiptui — ginklais ir karo 
amunicija, o vienas Sovietų 
laivas jau plaukia su “pa-j 
rama Alžyro pabėgėliams 
Tunise”.

Alžyro maištas, kuris vyk
sta jau ketvirti metai, pra
deda persimesti į kaimyni
nius kraštus. Tunisas ir Ma
roko, dvi valstybės ką tik 
atgavusios nepriklausomybę 
iš prancūzų, vis labiau pa
deda Alžyro sukilėliams ka
riauti prieš prancūzus, kas 
neišvengiamai atsiliepia j tų 
valstybių santykius su Pran
cūzija. o per ją ir į tų val
stybių santykius su Vakarų 
valstybėmis. Sovietai dabar 
gauna progas išplėsti save 
“globą” arabam:, ir į vaka
rinę. Viduržemių jūrą ir jie 
tos progom nepraleis -Tei

seniai bolševikų įtakoje bu
vo įkurtas nacionalistinis
“Komintemas” Afrikai ne- Proklamaciją pasirašant dalyvavo Amerikos Lictuvią Tarybos Bostono skyriaus prezidiumas. Iš 
va tai “vaduoti.” kairės i dešinę: Juozas Arlauskas (ižd.), adv. John J. Grigaitis (narys), Jackus Sonda (sekr.),
Įvykiai Tunise jau davė diliam V. Gurskis (gubernatoriaus spaudos sekretoriaus padėjėjas), Edmundas Cibas (vicepir-
progos Egipto diktatoriui 
parodyti savo politinį ąpsu-'

mininkas). Skyriaus pirm. Kazys Mockus negalėje dalyvauti.

Anglai Už Didžiųjų H. Truman Siūlo Sį Mėnesį Bedarbių
Vadų Pasitarimą Stiprinti Uty Į Jau ofttiOflOO
r - _ y ’ J ._l_~ *•

džioje įariūlė Tunisui duoti 
jam ginklų kiek tik reikia* 
kortai priėB. prancūzų impe-. -------—
rialign*! ...... .____ imini^JMacMilb^Tteakėrji Buvęs prezidentes Batai ..Šoriu- mZno tadUUr

Paragvajuj Rmlamų ^ didaųj, vad, pasim^ S“

Komedija Baigėsi™ valstybių vadų’dėti ir “k®, jog vyriatisy- Bet.Jis. reiškė nlties, jog
.--------- KK1, ■ pasimatymo, bet tiktai po bes klaidinga politika prf. g) eit tas skaičius pradės

Paragvajaus respubhkoje P , , na- vedė prie dabartinės ūkio mazetl. !r gegužes birželio
vasario 9 d. buvo renkamas . .L. “rM>Psiinx.” Vvriausvhp ipi mėnesiais nedarbas išnyksšalies prezidentas. Apie tų jH^tei^^būtiių ar bent labai žymiai suma-

pasąulis dar pnes nnkimus :a:=j.;nus jx anksto nagi- gyvenimą vėl pasukti į ger- ^enatonus Knouland su
žinojo, nes tei buvo tik eih- t neduotu ’ jotos būvį. Reikėtų drąsios ir to- ko» kad Eisenhoweno ad-

diktatoriaus generolo U J »li numatančios politikos, o numsti’acija nepnleis kraštonisStoessner šposas. Jis prave- na’Jdoa- !" “brangiu pinigu” Doliti- Prie didinęs depresijos ir,
dė rinkimus, kad save dar vadas mano, kad j naštų- Jei bus reikalo, vyriausybė
paliktų diktatoriaus soste ii- ^^raotti VISuTtou- 'm^> i u«m°
gesnį laiką. įeiKia paruosti via u o Kiau- viešuosius darbus, kad su-

Paragvajus yra paskuti- simus’ kuriuos atskiros vai-j Trumanas pasakoja, kad stiprintu krašto ūkį. Tokių 
•nis Pietų Amerikos kraštas, st'Vbės nori svarstyti ir iš- Stalinas Potsdame 1945 m. darbų reikaluja ir darbinin- 
kuris dar nenusikrateto spręsti, jokių klausimų ne- jį klausęs, kada Amerika unijos.
riškos diktatūros. Po Ar- reikėt|I ® anksto įmesti. įturėaanti sekančią depresi-, darbių skaičius dabar
gentinos, Kolumbijos ir ne-1 ii? L į**1. ateak98> auga, nors ne visose srityse
seniai Venecuelos Paragva- $1,300,000,000 PINIGŲ iv - . ieka<1‘ ~te imas paa- jygjaj greitai ir yra vietų, 
jus Tieka vienintelė karių* KRAŠTUI GINTI bejojęs, ar ęli kapitahsti- kur neda,bas net mažėja,
neribota valdžia kontinente.! --------- ,nis ukls b'R* be kranų. Tru- kitur nedarbas didėja.

Kariškų diktatūrų yra dar i Kongresas pereitų savaitę ^v^Lbės 
Centralinės Amerikos kraš- nutarė duoti vyriausybei pa-,™“. J™“na,
tuose ir Karibų jūros salo-'pildomų kreditų krašto gy- * *

> Amerikos konti- tolimo reikalams viena bilio-;U s’ ar ne’se. bet P. Amerikos konti- Jnimo reikalams vieną bilio- 
nente bėra tik Paragvajus, ną ir tris šimtus milionų do-
______ :________ ________ įlerių. Kongresas tą sumą;

nubalsavo nepaprastai greit' 
ir vienu balsu. Niekas ne-

Amerika Įkūrė
Erdvės Įstaigą

Rytinės Vokietijos komu
nistai savo centro komiteto 
posėdyje nutarė išmesti iš 
centro komiteto ir iš polit- 
biuro tris komunistų vadus 
už tai, kad jie nukrypo nuo 
partijos linijos. Jie reikala
vę sudemokratinti komunis
tų partiją, decentralizuoti 
šalies ūkį ir duoti visuome
nei daugiau laisvės. Tų va
dų reikalavimai sekė maž
daug Lenkijos Gomuikos

A. D. F. — C. I. 0. unijų 
vykdomoji taryba dabar po
sėdžiavo Miami Beach, Fla. 
ir priėmė eilę nutarimų dėl 
prasidėjusios ūkiškos kri
zės. Unijos pasisaKo už dar
bininkų uždarbų kėlimą, 
kad tuo būdu būtų padidin
ta žmonių perkamoji galia. 
Tarp kitų reikalavimų uni
jos nori, kad minimalinis 
darbininkų uždarbis būtų 
pakeltas iki $1.25 (dabar 
yra $1.00), kad socialinis 
draudimas būtų pagerintas 
ir kelia eilę kitų reikalavi
mų.

Unijos savo nutarime nie-pravestas reformas.
Už tokį nukrypimą nuo' ko nesako apie prezidento

Stalinizmo linijos tie vadai1 prašymą susilaikyti nuo rei-
įsmesti ir viešai purvinami.

Vokiečių komunistų par
tija, vedama Ulbrichto, vis 
dar laikosi Stalino politikos 
ir yra viena iš daugiausiai 
reakcingų kompartijų Rytų
Ettfbpoje?

FeZ Smarkiau Veikia 
Kubos Sukilėliai

kalavimo kelti uždarbius, 
bet iš jų pasisakymų aišku 
yra, kad unijos tą preziden
to prašymą atmeta.

Unijos ragina vyriausybę 
leisti bangiau runigii krašto 
ginklavrmuf ūkio palaiky
mui. Ypač unijos atkreipia 
vyriausybės dėmesį į reikalą 
ką nors daryti tuose mies
tuose, kur bedarbių skačius 
yra itin didelis.

Iš unijų vadovybės pasi
sakymo aišku yra, kad dar
bininkų organizacijos visai

Kubos respublikoje kova 
prieš generolo Batiste dik
tatūrą eina smarkyn. Mai
štininkai ar sukilėliai ryti-*kitaip žiūri į kovą prieš di- 
nėje krašto dalyje sustipri- į dėjantį nedarbą, negu vy
no teroro veiksmus prieš vy- riausybė. Kai kuriais atžvil

giais unijų pasisakymas yra 
visai priešingas vyriausybės

riausybės įstaigas ir prieš 
įvairias ūkio įmones.

~ ... . .. .. vedamai politikai.Daugelis žmonių bėga įs i ____
rytinės Kubos į krašto gilu
mą, bėga moterys ir vaikai, Lenkai KoVOJŪ
o suaugę vyrai dedasi prie! * Alknhnfema
sukilėlių, kuriems vadovau- ^ries AlKOnouzmą 
ja Fidel Castro. Kova tarp
diktatūros ir sukilėlių gal Lenkijos vyriausybė nu-
dar eis ilgai, bet sukilėliai'tar® griežtesnių kovos 

padfeti ginklų iki pnemomų pnes vis didėjan-nemano 
kraštas bus apvalytes nuo 
įkyrėjusio kariško diktato
riaus.

A. STULGINSKIS

! buvo prieš tei.
Pinigai bus skiriami pa

greitinti Amerikos karišką 
'pasiruošimą raketų gamini- 
įmo srityje. Toje srityje ru- 
'sai atrodo pralenkę Ameri
ką, todėl ir papildomi kre
ditai buvo reikalingi.

- - -
AMEklKOS EXPLORER 

ŠAUNIAI BĖGIOJA

Amerikos paleistas į pa
danges 30 svarų žemės pa- 

AleksaMlnu Stulginskis, bu- lydo vas nenuilstamai bėgio-: 
vęs Lietuvos prezidentas, yra ja aplink žemę ir jau dauge- 
ir nepriklausomybės akto pa- lis žmonių jį matė ir nuoga 
sirašytojas. Jis buvo iš- akimi. Jo amžius, pagal ži- 
tremUs f Sibirą, dabar pa- novus, gali būti nuo 2 iki 10 
HegėHs gražintas i bietnva. metu!

PROF. M. BIRŽIŠKA

Dabar Lo«r Angeles gyveaąs

Pereitą savaitę Amerikos 
vyriausybė įkūrė krašto gy
nimo sekretariate naują įs
taigą, kuriai pavesta aiškin
ti erdvės paslaptis, planuoti 

■erdvės užkariavimą ir tyri
nėti, kaip erdvės paslapčių 
sužinojimas gali prisidėti 
prie krašto saugumo.

Nauja įstaiga, vedama ci
vilio mokslininko, turės sa
vo žinioje satelitų leidimo 
reikalą ir jai teks vadovauti: 
pastangoms erdvę ne tik pa- į 
siekti, bet ją ir panaudoti į 
krašto saugumo užtikrinti.

Spauda praneša, kad pir
mas “erdvės keliauninkas” 
jau treniruojasi, jis savaitę

EXPLORER TŽVAS

Kai Amerikos dirbtinis 
mėnulis jau lekia aplink že
mę, didžiam
priklauso jo
vokiečių kilmės 
kai dr. W«
kuris į Ameriką atvyko 
karo ir 
rikos

prof. Mykolas Birtiika yra Į laiko gyvena tokiose sąly-
vienas 
kia 
loję.

/

ii 20 
ybfcs

Lietuvos nepri- 
aktn pasirašy-

____ tA

gose, kokias jam teks pa
kelti aukštybėse virs mūsų 
žemės atmosferos

tį krašte girtokliavimą. Deg
tinė buvo pabranginta, bet 
tas nieko nepadėjo ir girta
vimas eina didyn. Dabar 
valdžia mažina 15% degti
nės parduotuvių skaičių, 
iš daugelio restoranų ati
mama teisė pardavinėti 
degtinę, visame krašte su
stiprinama akcija už blaivy
bę ir ypač tarp jaunimo ir 
darbininkų.

Girtuokliavimas Lenkijoj 
pasidarė labai skaudus rei
kalas. Palyginus su 1938 m. 
lenkai dabar išgeria tris sy
kius daugiau degtinės!

Girtavimas yra bolševiz
mo diktatūros palydovas. 
Chruščiovas, kurs ir pats iš
lenkia stiklelį, neseniai sa
kė, kad Sovietijoj alkoho
lizmas plinta ir jis ragino 
žmones mažiau gerti. Ven
grijoje, po numalšinimo 
1956 m. spalio mėnesio su
kilimo žmonės metėsi į deg
tinę, kaip į vaistą nuo ne
tikros ir skurdžios kasdie
nybės ir pernai metais deg
tinės vartojimas ten padidė
jo 24%.! _________ ;

v
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Visi remiame laisvinimo darbą;
Jei Lietuva būtų laisva, kiek šiemet joje būtų1 

džiaugsmo ir pasididžiavimo švenčiant keturiasdešimt 
metų nepriklausomybės sukaktį. Skambintų visi varpai; 
Te Deum laudamus aidėtų visose bažnyčiose; Lietuva 
tėvynė mūsų visuose minėjimuose ir mokyklose; tri
spalve plevėsuotų visuose Lietuvos miestuose ir sodžiuo
se; minių minios dalyvautų eisenose; senesnieji paša-į 
kotų jaunesniesiems' apie laisvės ir neprikiausomyhės j 
kovas, o jaunesnieji ryžtingai planuotų tiltus* i visi 
šviesesnę tėvynės ateitį. į

Deja- Lietuva rusiškai sovietiškojo okupanto pa-i 
vergta. Jau aštuonioliką metų okupantas trypia tautinę: 
trispalvę, nutildė Tautos Himną, užčiaupė mūsų brolių} 
lupas pareikšti laisvės troškimą ir stengiasi užkimšti jų 
ausis, kad iš laisvojo pasaulio nebūtu išgirstas nė vie
nas tiesos žodis. Už Tautos Himno giedojimą — areš
tas; už Vasario 16 d. minėjimą — kalėjimas; už tau
tiniai patriotinių jausmų pareiškimą demonstracijose— 
Sibras. *

Tylūs ir susikaupę bus šiemet Vasario 16-ąją Lie
tuvos miestai ir sodžiai. Miestų grindiniu ir krašto ke
liais kaukšės tik okupantų kareivių batai ir girdėsis jo 
rusiški keiksmai. Bus žiūrima, kad verguvės pančiai 
laikytų kietai, kad išsilaisvinimo viltis būtų užgniaužta.

Tačiau viltis, kaip tas laisvi} padangių paukštis: 
kuo daugiau ją- baidai, tuo aukščiau ji kyla; ir kuo 
aukščiau pakyla, tuo toliau mato. Mato, kaip užgriu
vusi audra, ir viesulo verpetai, ir perkūnai, ir žaibai 
rauna su šaknimis ar laužia pusiau didžiuosius medžius 
ir lenkia prie žemės mažesniuosius, bet taip pat mato. 
kad tolumoje už juodųjų debesų krašto šviečia saulė, 
kuii ateis, kuri išsklaidys tamsą, kuri atities audros 
nulenktuosius ir suželdins naujus daigus ten,' kur po 
audros liks dykynė.

Mūsų broliai ir sesės pavergtame krašte prarado 
visa. bet išlaikė vilti ir tikėjimą, kad laisvės saulė 
Lietuvai patekės. Mūsų esančių išeivijoje pareiga da
lyti visa, kad jų viltys išsipildytų ir kad naujoji Aušra 
Lietuvai būtų priartinta.

Laisvėje esantis lietuvi! Tu esi susipratęs patriotas- 
Tu myli Lietuvą, Tu nori jai laisvės ir šviesos. Tu nori 
jai laimingesnio rytojaus!

Tu tini žinoti:anie viską, kas tėvvnėie darosi. Tu—*    » — 7 ar v -
turi visam pasauliui skelbti apie Lietuvos skriaudą. Tu 
turi šauktis laisvojo pasaulio pagalbos ir paramos Lie
tuvą iš Sovietinės vergijos išlaisvinti, Tu turi perser
gėti savo brolius'trynėje apie naujus okupanto kėslus 
ir kartu pranešti jiems kas Lietuvos išlaisvinimui yra 
daroma, Tu turi palengvinti jų priespaudą ir padidinti 
jų viltį.

Tu gali tai padaryti ir darai. Ypač šiais sukaktu
viniais Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo metais, į 
kada šaukiamasi į Tavo jausmus ir išmintį.

Žinok lietuvi, kad Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vlikas) esi Tu pats.

Tavo sudėtomis aukomis išlaikoma monotoringo sto
tis Vokietijoje, kuri kasdien nurašo Vilniaus radio sto- į 
ties pranešimus apie įvykius krašte, kurie sudaro žy
mią dali medžiagos Vliko informaciniams leidiniams 
(Eitoms), Vliko išlaikomoms radijo valandėlėms per* 
Madrido, Romos ir Vatikano radijo stotis, o taip pat 
kurie siunčiami kasdien Amerikos Balsui, Europos Lai
svės Komitetui, Lietuvos Laisvės Komitetui ir kitiems.

Tavo sudėtomis aukomis Vlikas išleidžia ELTOS 
informacijas anglų, vokiečių, italų ir lietuvių kalbomis, 
kurios praneša svetimųjų ir lietuvių spaudai apie gy
venimą ir Sovietų priespaudą okupuotoje Lietuvoje*

Tavo sudėtomis aukomis surašomi memorandumai 
ir raštai Jungtinėms Tautoms, svetimoms vyriausybėms, 
tarptautinėms organizacijoms ir kitiems, prašant Lie
tuvos laisvinimui užtarimo ir pagalbos.

Tavo sudėtomis aukomis kasdien per Madrido. Ro
mos ir Vatikano radijo stotis oro bangomis skrenda į 
okupuotą Lietuvą tiesos žodis iš laisvojo pasaulio.

Žinok, ka<U peršamoji sambūrio (koegzistencijos) 
dvasia gali aptildyti oro bangas į okupuotą kraštą iš 
svetimųjų stočių, bet iš Tavo aukomis išlaikomųjų sto- 
čiu tiesas žodis į tėvynę skris, iki Lietuva bus'laisva.

Kad būtum tikras, kad tavo dosnios aukos Lietu
vos laisvinimo reikalui sunaudojamos tinkamai, kad 
tavo dosnumo nemažintų jokia propagandą, nei prie
šo. nei svetimųjų arba net kai kurių savųjų, kitokius 
tikslus turinčiųjų, kad neabejotum — žinok;

Iš kiekvieno 100 dolerių, kuriuos Vlikas gauna 
Lietuvos laisvinimo veiklai, išleidžiama:

46 doleriai radijo valandėlėms Madride, Romoje, 
Vatikane išlaikyti ir monotoringo stoties darbui.

29 doleriai Eltos biuleteniams anglų, vokiečių, italų 
ir lietuvių kalbomis.

10 dolerių politinei veiklai (iš kurių 7 dol lyšiams 
—raštu ir asmeniškiems—su tarptautinėmis institucijo
mis, svetimomis vyriausybėmis, parlamentais, politikais, 
žymiais visuomenės veikėjais palaikyti ir 3 dOl. Lie
tuvos apjungimo etnografinėse' sienose klausimai).

8 doleriai ūkio išlaidoms (patalpų nuoma Europo-

STEPONAS KAIRYS

St Kairys — sooaMMMknUą Mu» 'rikė- 
gyvemmtis Brrtoklyn N? Y„ ir> 

veikliai dalyvauja mOaųkevajaufc
L irt uvo« laisve. Jis yra pUmff&ąs Lirtbvau 
nepriklaasoaiybfet aklą ir UeflfthYtarybtfj*' 
vaėavavo tiems, karte kov®jdf ut tikrtd ' 
■Mkratmę Lietnvą ir buvo prieš vi 
Tratins ir saitas su kairerbie Vokietija,

STODENTAF IR PARTOA

KaS SH’Vetttfr
j

į Blogi komunistų popieriai 
studentų tarpo. Ne kas ki- 

. tas, bet Sovietų Rusijos ko- 
mUništų partijom centro ko
miteto narys Makov parti- Arabų vienybė ponijai. Štai. Vengrijoj tik
jos žurnale “Partijos Gyve- . .................. keturias dienas žmonės bu-
nimas” rašo, kad studentų Egiptas ir Sirija susijun- vo o j paviršių išplau- 

: tarpe nėra daug kom jau-I vieną valstybę. Bent socialdemokratiskos idė- 
' nuolių ir partijos kandida- nutarimas yra, o Egip- jr tų idėjų kur tai'buvę 
• tų, o jau turinčių partijos to ir Sirijos minios jau ir šaijninkai. Tas pats Lenki- 
i biletą tikrai savo džiaugsmą dėl to įvy- joj j^į ^en “spalis” šiek
į, Paaak jo, Maskvooumver- kio reiškė. Iki rikio susijun- p^aivęs
sitete iš 20,000 studentų Simo 1 vieną valstybę praeis & Tas pats ir Jugoslavijoj, 
partijos biletą teturį tik 250 dar nemažai laiko. mainieriai išeina į stTei-

> ir kad panaši padėtis esan-‘ Kai 24 mihonų valstybepneš bolševikišką btnro-* 
;ti kitose aukštosiose moky- Susijungia su 4 milionų vaį kratiją. Bolševikų tvarkoje 
klose. Įstybe, tai mažoji valstybe pavojingoms idėjoms vieta

liepia irttfe!-vrs* įjungiama į didžiąją ir kalėjime!
' narteieu‘didižiosios valstybės politi-1 .■> ‘ ■

^""^ka nustato visos naujosios _ . /
valstybės politiką. Taip yra Mtonaiuj uuųeriją-* 
ir Egipto - Sirijos atveju. .. Gardūs bananai anga'šŪ- 
Jungtinė Arabų v alstybė tose Centralinės Amerikos 
ibus padidintas Egiptas, o šalyse. Iš ten jie gabenami 

. į diktatoriaus Nasserio politi- į Ameriką ir čia pardUodą- 
> ka bus naujosios valstybės mi vąrtoūvaros. Bahanų au-

: politika. ginimą, gabenimą' ir pąrda-
o Nasserio politika yra vinėjimą kontroliuoja Vietia 

; baw^»^*DwinbHmų <Ba> kiaštutinis arabų naciona- vienintelė kompanija“tJmt- 
sarf’ iki*šibLbuvo spaundt- lizmas atmieštas fašizmu. Ji,ėd Fruit.” Jos žinioje yra 

udmioglafu,- • o šių siekia sujungti visus arabų didžiulės' plantacijos; keltai 
Mt rf f "**'jąų kraštus į vieną didžiulę im-ar net geležinkeliai bana-

periją. kaip Mussolini ban-'nams gabenti, jos rankose 
* dė sujungti Romos imperi-ym ištisas laivynas laivų, 

jos buvusias dalis po savo kurie bananus ir kitus vai- 
silpnu sparnu. Nasseris ko-‘sius veža į rinką. Tos kom- 

geležinės , yoja prieš Vakarų imperia-įpairijos rankose yra ir ba- 
ilto plano lizmą ir kursto arabų impe- inaūų pardavinėjimas ' var- 

Jė ^adresas: rializmą. Jis bendra dar-^totojams.Jei reikia .privačio

jie, kuras,* šviesa, telefonas, paštas, rastinės reikmenys) ir+ 
7 doleriai administracijos išlaidų. ’
Ūkio išlaidas padalinus pusiau tarp informaeiį

ir politinės veiklos , gausime, kad iš kiekvieno 100 
iėrių išleidžiama radijo ir informacijai 79 doleriai, po* 
litinei veiklai 14 dolerių
pat 'susieta su politinės veiklos sritim tik 7

^X»Uttokėlto plnao lizrną ir kursto arabų impe--nanų pardavinėjimas var- 
• J0>adiė8as: rializmą. Jis bendradar-[totoriams. Jei reikia .privačio

informacijai ~9 doteriai, po*j'$5<R(gįuer ;Ave.; Leadott S.biauja su Maskvos imperia- monopolio p*vygd«n. tai 
ir administracijai, kuri1 ta^l-WV6,-Gr.-BVti«&i. Įlįstais, tikėdamas tuopa-?‘^nitedFruit”yrageriau-

.« kenkti Vakarų valstybėms 'gįąg pavyzdys.
ir šį tą laimėti arabų nacio-: Privatus monopolis; jokių

. - įj\ciiaw Temaną v uviu. ‘—

Via tie septyni doleriai tenka išimtinai Europai, -ka-{ '
dangL visi politiniai ir administraciniai darbai, kuriuos;v^WIsėriuių<y»Jsrijo«e mbtlės halizmui... varžtu'nevaržomas, reiškia,
Vlikas dirba JAV, nėra atlyginami. Jer Nasserio norai išsipil-^kad monopolio lail^tojąs

ir gamintoją, ir varto
toją, o šiame atsitikime, net 
ir ‘ tarpininką melžti, kaip 
neri, ar ‘‘kiek trafikas pąke- 
lįa?’ Ta kompanija ta.irda-

Lietuvi, Tu buvai ii esi tas, kulio auka ir pašiau- [uo’lrako^lto-
kojimas įgalina tęsti vi«is Lietuvos laisvinimo arty MMby vy»'mirtai ą»- ruiTk Aet nuo bdoM^M
Lietuvos nepnkiausomvbes 40 metų sukakti mmMt- triy ■ ffi*1 ryMo žmo«iu- iki Afrikos gelmių, nes Nas- 
mas, būk teisingas sau ir Lietuvai — padidink savo ryž- vaistijo« ^0 iaunuoliškas avantiū-
tą ir dosnumą. Ateina laikas, kada Lietuvos vadąvi- rfemas’ norėtų ir visus Ma-
mo dalbai turi būti ne tik išlaikyti, bet dar dauginta rodo, kad žmeąžu-' gometo išpažintojus sujung-
ispiesti. 1 , / dyę^ų rtądčiiis l^iei nesiskiria, ti po savo silpnu sparnu.

I J 4 'ar mirties bausmę įstatymas1 Nasserio svajonės yra di-
mtBudo ar nenumato. I dingčs ir tegu jos neišsipil-

Įdys, bet visokių avantiūrų 
jis dar paperės. Sirijos pra- 
i rijimas bus tik pasktttnu-

Vliko Prezidiumas ir Vykdomoji 

<asKncuau*usua«»»n»cs<nkKBxaiBtfmaCBBHėHMMIi

PARODYK S A VO
SKAMBINK

Reiškia tiek daug — kdatMįa nOdtii

NtW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
• Kainos ui 3 min. *station-to-station’ pakalMm.

Imas.
< •

'Tito teismai dirba

Jugoslavijos diktatorius 
Tito pereitą savaitę vėl pa
sižymėjo. Jo teismas nutei* 

‘sė tris socialistus ilgus me- 
|tus kalėti už “susibaudimą’1 
į nuversti diktatorių nuo so
sto. Nuteisti serbų socialde
mokratų veikėjai adv. AJek- 
sander Pavlovic 74 metų, 

Įjau sėdėjęs Tito kalėjime 7 
Įmetus, profesorius Dr. .Mi? 
įlan Zujovic 58 metų ir dat^ 
bininkų unijų veikėjas Bog- 
dan Krekic 65 metų am
žiaus.

Teisine buvo kalbamą^ 
kad “susibaudėliai” parueią 
programą, kaip JugoslaH- 
ja galėtų pereiti iš-'parazi
tiškos ritinės diktatuos į 
demokratinį tvarkymąsi* bu
vo kalbama, kad trys socia
listai palaikę ryšius su pe
litiniais emigrantais savo 
vienminčiais.

"Teisme kaltinamieji nesi
gynė, kad jie visokios dik
tatūros priešininkai, o todėl 
ir į bolševikišką diJctatVą 
jie žiūri, kaip į priespaudos 
ir išnaudojimo tvarką* Bet 
čia ir baigėsi jų prisipažifti-

re b- jau daug mėtų “į 
sunką” ir Centralinė^ Ame
rikos gaminto jųir Ameri
kos vartotojų, ,

1954 metais kompanijai 
buvo iškelta bylą dėl mofce- 
po&zavimo bananų bi2nib. 
Tokios bylos tęsusi metų 
metais, bet šį kartą teiain- 
gumaabūvo greitas ir pėrai- 
tą. savaitę- byla buvo baigta 
taikiu susitarimu. Komparti
ja pasižadėjo pagimdyti pa
ti'sau konkUFMifą o 'vyriau
sybė suriko nutrinkti bylą. 
Monopolis bus lyg ir bįig- 
ta®. Bet kas uždraus *3ton- 
toeutams” veikti pagal ži- 
nomą ’Mžethnonų susitari
mą’* patamsiuose? 7 

IjfoVa prieš monopolius 
ta3 šių dienų kova priėš vė- 

mihtouš. Įstatymas-vėi? 
; justMjos departainen- 

tšs kelia bylas, bet kapitalų 
kotičentracija vyksta visais

fw«Mį tVMBM

Ittrtų pep metus,; 
fcftiolfktąją, viso pamalto' 
HetoviM susijungiame mfti- 
dmis< prisimename mūsų se
nąją gimtinę/ ar mūsų tdvų 

i krūvą^ 
tariamės ir su gailesčiu Air- 
dySė prisknenam^’ ka4 tas 
sendš mūšų gimthds kraštao 
dabar ir vėl rusų patvertas 
ir virkdomas.

Kadaise, taip dar nese* 
niai; tai buvo ryžtingo pūsi->

mai ir teismas vadovavosi už- nepriklausomy
prokuroro samprotavimais, 
kad demokratinis socializ
mas yra pavojingas reika
las .. . Tikrai pavojingas, 
jei trims darbininkų judėji
mo veteranams tik kalėjime 
tėra vietos.

Demokratinis socializmas 
bolševikiškos diktatūros ša
lyse yra sunaikintas; bet to 
socializmo idėjos yra gyvos 
ir labai pavojingos bolše
vikiškos .diktatOtos naujajai

bę dieną,- vėtant — dėi augi 
mo diena,1 kad mūsų tautos 
kamienas vėl gali gyvauti- 
savo nepriklausomo gyveni
mu, d dabar tai prisbnialmų 
ir naujo lyžto diena, Urtu- 
va bus vėl laisva.

Lietuvos laisvės <

«*—ir Lietuva i
J,'K'



No. 7, Vasario 12,1958 RriLciviBę ,3O.« BOSTON

T t.
RftSlfa&O NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BlfNOlS

ROCKFORD, ILL. mėn. 16 dieną. 2:30 Lietų-
--------- j vių Kultūros Klubo didžio*

seneli* joje salėje. Šventei pi&ai-
•Patarlė sako- geriau vė- kintą kalbą P*8***8 ■**>- 

liau. neeu niekada * Taip mečias iš Chicagos prof.aptiko h? Rolfmlo Aoy* Jackevičius. Be to
iŠ Bendruomenės ^1* Padėjo ijentėjedalyvąu- 

dybos vaikų eglutei. Iki
Kalėdų nespėta prisirengti, . ts Chiralos^ra

.SS ,£ » ^TSS.’S

nupirirti?Eglutė*bm^ra^ ’ Meninę d»Įi atUl^ vigti- 
šiama Lietuviu Klubo di- *}^s j^Ę081 choras, va
džiojoj salėj. ‘ dovaujanus L. Jaroeeko,

to dar bus sakomos eilės,
suranda

vaikučius ir jų tėvus - jis baleta£
kiekviena proga surandą 1 . . .... . ,
tinkama žodi. I Lmžuvh, prisimink, kad

7 Po jo kalbos tuoj pasiro- Pn.€8 40 metų Tavo bro- 
dė Kalėdų senis. Jis nebu- savanoriai, silpnai gm- 
vo tikęs — negyvas, be hu- ^uotų klumpėmis ir vyžo- 
moro, sumanumo. apsiavę, bet dvasioje

Programa buvo gera, ku- džinai išėjo Tėvynės gin- 
rią pSuošė p. Zakarienė. *ov, laimėjo persu-

Vaikučiai gavo gražių do- * Pentinų. Ir tuo- 
vanėlių. Baiįs išSrfvai- J“ *tnes* musM T^> 
kams dovanas visi vaiku-
eiai, tėvai ir svečiai buvo Tebūna gaijbė Iuetuvos 
paprašyti prie stalo užkan- karžygiams. O mūsų visų

ADV. A. SHALLNA SU ŽYMIAIS AMERIKIEČIAIS

KAS -ĮKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

TORRINGTON, CONN.

Visi pabaltieėiai
minė* Vaano 16-ją ^priklausomybe* miaaji-

Vasario 16 d. Ton-ingtono mas bu* dviejose vietose
Lietuvių Klubo patalpoje 7- Lietuvos nepriklausomy- 
val. vakaro įvyks Lietuvių bes 40 metų sukakti raini- 
Bendruomenės ir Lietuvių me vasario 16 d. dviejose 
Klubo rengiamas Lietuvos vietose : Lietuvių Piliečių 
Nepriklausomybės paskel- Klubo salėj 1:30 vai. p. p. 
bimo 40-ies metų sukaktu- h* Providence Junior High 
vinis minėjimas. Minėjimą School auditorijoje 3 vai. 
rangia lietuvių iniciatyva vi- popiet.
sos tiys Pabalti jos tautos—1 Abiejose vietose kalbės 
latviai, estai ir lietuviai. La- žymūs svečiai ir kiti, bus 
tviai pašoks tautinius šo- dainos, šokiai ir kiti įvairu- 
kius. estai padainuos kvar- mai.
tetų. Lietuvių bus daini-l Lai nepalieka tą dieną nė 
ninkai. Gros latvių orkes- A’ieno lietuvio namuose. Vi
tais. Visi svečiai bus pavai-si 1 šią šventę! Eikime kur 
sinti ir vakariene. Įėjimas kam patogiau.
tik vienas doleris. Į šį mi- Aukos Altui jau plaukia: 

iš kairės į dešinę: Lietuvos garbės Lous^as adv. Anthony Shall- nėjimą pakviestas ii* Con- jau aukojo Lietuvai Remti 
na. šen. Knovland. šen. Saltonstall. Adv. Shallna yra ne tik vei- : neetieuto gubernatorius. Į šį Dr-jos Centras $200. tos 
Ucs Bostono lietuviu visuomenės gyvenimo dalyvis, bet jis j rengiasi atvykti dr-jos pirmasis skyrius
eomis progomis stengiasi su Lietuvos reikalais supažindinti ^ jaunimo iš įvairių $200, Lietuvių Piliečių Klu- 
Amerika visuomenę, jos žymiuosius atsiuvus ir laimeli „ p. kolonijį bas $100, Sandaros 16-ji

_________  Waterburio, New Haveno,;kuopa $50. Kitos draugijos
i Hartfordo ir kitur. Rengė- savo auką nutars šiomis 
'jai kviečia visų apylinkių dienomis.
lietuvius atsilankyti į čia ir įviliojo $5.000 
pamatai pirmą šios lūšies >
parengimą ne tik Torringto-; Mykolas Miklusis vasario 
ne, bet ir iš viso Connecti-|2 d. pasiskundė policijai, 
euto.

C0NNEC1 lCUT KLONIUOSE

WĄTERBURY, CONN. bažnyčioje. Minėjime pasi-
— ___ __ _______ į rodys parapijos choras.

parėiga'^o l6.i»'aWl-^“ J‘ Kami“k« Watorburio visuomenė kaip
RonrfrAnmonos Valdvha’r pagerbti juos. I Lietuvos nepriklausomy-Y?88^ Šiemet dalyvaus

turėtų imti pavyzdį iš mo-1 Švento Petro ir Povilo bes minėjime vasano 16 d. Waterbu-
teru Jos iš savo kasos su- bažnyčioje 8:30 vai. bus £ vai. vak. sv. Juozapo sa- . »et štai n totą Waterbu 
įerų. JOS IS sa\O KdSOS SU \ rrx,n,„n z,, loift knlhės nonnlflaiisnmv no visuomeninio gyvenimoperka vaikams dovanas ir! pamaldos uz Tėvynę ir zu- toje “aibes nepnklausomy- ifcakarėse
tik vaikučius Davaišina Su- vusius kaižygius. o 2:30 vai. bes akto pasirasytojas, bu- Puse- .šventes įsvanaiese
uk vaiKucius pavaisina, ou , „„n;! Vlikn nirmlninVac n.-nf frontininkai rengia.savo va-prantama Bendruomenės klubo saleje iškilmingas pa- vęs Vliko pirmininkas piof. komediiantinėmis
Valdvba neturi kasoie tiek minėjimas—pagerbimas. |J. Kaminskas, šen. Prescott Kar^ su . ^3 .v aiayra neiun Kasoje uek / r-* , , kon^-es jaTnps T programomis, kuriose aną
pinigu kiek moterys, to dėl j Visi iki vieno dalyvauki- „ metą sugebėjo išjuokti ilgą
jį turėtų padaryti šitaip. Iš me minėjime. . y,., Dirmįninka Drelsurinktu ninieii nuo kiekvie- i Raymond E. Snyder, sv. vilko pirmminKą prei.
no vaiko? dSį skilti pirki- koncerto* Juozapo parap. kleb. _kun?
raui dovanu, ° dahį Po sunkaus ir kruopštaus p’ j ^^ ej 1 * * šios šventėslsvakarėse? Ogi
skirti tik vaikučiams užkan- darbo sausio 19 d. vyrų Meninę dalj atliks parapi- to> P^e"kti

* * k h Alto rengiamam Tautosdžiams. Tėvai ir “ponai” s choras davė pirmąjį koneer- . , . . ,
Pasiyaišina iš tą. Dainavo visas choras, j°S^0°flaĮ’ k^XisVad°VaU‘i minėjhhią, nes kas

savo kišenės, kiek tik kas ketvertukas, trejetukas ir po
norės. Tai tuomet nereiks ilgos pertraukos solo J. Sa- , . . T u -n -
prašyti išmaldos, kad kas luėka Chorui vadovauja L tkynaJ£5 P™: J\R tT-, ec,°- 
kiek gali sumestų susida-!jarošekas. kas. Skautai ir skautes pa-

SS.. 8.SSS2

kad du apgavikai, persiren- 
Tą pačią dieną ir tuo pą-|gę policininkais, iš jo išvi- 

čiu laiku Waterburio fron- liojo $5,000. Miklusis tuos

riusioms išlaidoms padengti.' p0 koncerto buvo šokiai
Vasario 16-*io* minėjimą*

Minėjimas įvyks
ir uzkandžiavimas.

vasano, Perlran*

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, »u Stelo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

k kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėto apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgi us 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

t Knygoje yra skyrius 'tarptautinė virtuvė," kur paduū 
* dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių ringių

“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI para 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kainai 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu* 
» pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS_ X. • I
Kto E Rr<Mirfw<t> Sn Rnoten 27, Mn«»

dės vykdyti rinkliavą.
Tą dieną nė vienas nepa

likite namuose, visi daly
vaukite nepriklausomybės 
paskelbimo minėjime. Vie
nybėj stiprybė, nenustoki
me kovoti kdl mūsų Lietu
va bus laisva.

Antanas Dzimidaa

Tauto* šventės rengimas 
ir jo* ardymas

40-ies metų Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimą rengia Waterbu- 
rio Alto skyrius Vasario 16 
d. 6 vai. vakaro parapijos 
didžiojoje salėje. Minėjime 
kalbės Nepriklausomybės 
akto signataras Stepas Ka
minskas - Kairys ir kun. V.
Paulauskas. Dalyvaus kon- 
gresmonas Patterson. Con- 
neetieuto gubernatorius pa
skelbs vasario 16-ją lietuvių 
diena. Šventė prasidės 11
vai. pamaldomis parapijos i ninkai veda.

jaus į Nepriklausomybės 40 
metų sukaktuvinį minėjimą. 
Ir bus ardybinis frontininkų 
dalbas pasiektas Waterbu- 
ry. Frontininkai negrįžta į 
Vliką dirbti bendro Lietu
vos vadavimo darbo, bet 
dar visokiais būdais tą lais
vinimo darbą ardo. Tam 

‘jie griauja ir Waterburio 
Alto sėkmingą darbą. Wa- 
terbury yra gana stipins 
raudonųjų lizdas. Jie kovo
ja prieš Lietuvos vadavimo 
darbą. Bet jie dar niekad 
nesiryžo daryti kokį nors 
parengimą vasario 16-os 
šventės išvakarėse. Fronti
ninkai savo ryžtingumu rau
donuosius jau pralenkė. Jie 
daro savo, kad tik būtų su
ardyta lietuvių Waterbury- 
je vienybė ir sutrakdyta di
desnis aukų sutelkimas Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Bet lietuviškoji visuome
nė turi sveiką nuojautą, ir 
gerai supranta kur fronti-

imRunnmiMTHHHuiHi nnennoii***
“KELEIVIO" SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas iš tikrai Aaaerko* vaMiioa 
pripažintus vaiatiob

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųucre, Worcester, Mase.

$ Jei- Jums reikia vaistų, kreipkitfe | rtfis^ruot* vaistiniu- < 
; ką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininką. 6a iš- < 
> pildomi gydytojų recer^ai ir patarnaujama sveikata* laika- 1 
1 luooe. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

' Mes siunčiame vaisias VISUR, 
specialinią vaistą a«o dMovm 
vaistų nao aukšto kraujo s) 
reumatizmo, nao Širiiea ir 
Vaistai siuatiaari VISUR. Rašykit

i VISUOMENES MOKSLU, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

DARBAS

luoee. Kreipkite*

(2&
VYTAUTAS SKRINSKA. B. S, Rag. Fta.

ir Netory
baamM hameam

atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir baimės; gi
na kultūrą, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis; 
stebi Lietuvos, išeivijos ir pasaulio gyvenimą; ap
jungia kūrėjus, kurių kritiška mintis ir šviežias žo
dis atveria skaitytojui naujus akiračius.

54I« Sizth Ave.
Brooklyn 20, N. Y.

Išeina keturis kartus metuose. Ligi 1958 m.
15 4. žurnalą galima užsisakyti sena kaina: SŽ 

55 trejiems metams; .studentams—$1.50 
Paskiras numeri* 11. Norintiems susipažinti 

vienas numeris siunčiamas veltui.
Naujausias numeris yra didelio formato, 60 psl.. naujas viršelis, 

J 20 nuotraukų blizgančiame popieriuje. Jame rašo: K. Bielinis, A.
Camus, A. J. Greimas, J. Jaks-Tyris, Step. Kairys, J. Kamin
skas. J. Kiznis, A. Landsbergis, J. Mekas, C*. Milosz, J. Repečka, 
N. Valaitienė, A. Vienuolis, J. Vilčinskas ir kiti.

Seniausios vielos lietuvių 
dr-jos — šv. Kazimiero va
sario 2 d. rengtas banketas 
taipgi buvo sėkmingas. Jam 
vadovavo A. Žilinskas, J. 
Juozas Pupka, S. Bamata- 
vičius ir Pi*. Bamatavičius.

Vasario 3 d. naktį išdy
kėliai Lake View mokyklos 
viduje viską apvertė aukš
tyn kojomis. Mokyklos vir
šininku yra K. Pauiiukonis.

D.Mažeika gavo praneši
mą, kad sunkiai serga E. 
Mažeikienės brolis J. Lu
kas, gyvenantis Nevv Yorko 
valstijoje.

Vasario 2 d. važiavome Į 
Thompsonville, Conn., pas 
J. Jaikevičius. Nuvykę už 
Springfieldo, Mass., nuste
bome pamatę juoduojančią 
Žemę, sniego matėsi kur ne 
kur. o tuo tarpu Worcestery 
sniego didžiausi kalnai.

Worce8teiy nepiliečių yra 
6,150, ju tarpe nemažas 
skaičius lietuvių, atvykusių 
dąr prieš piimąjį pasaulinį 
karą.

Vasario 16 d. minėjime 
Piliečių salėj programai va
dovaus buvęs miesto tary
bos naiys, aukštesniosios 
mokyklos mokytojas Juozas 
Grigaitis, jam padės nauja-

“policininkus” sutikęs Bos
tone prie autobusų stoties,

, , | . * * kuiys Jonas Palubeckis irdemokratų at-jpas gimines.
Nuostabu, kad jis pasida 

vė apgaunamas, nes neatro 
do toks sutižėlis.

tininkai rangia savo vaka
rą. Visuomenė turi žinoti, 
kas tie frontininkai yra. Tai 
krikščionių
skala. Jie yra metę visų
lietuviškų stovių sudalytą 
Vliką, kuris veda kovą dėl
Lieiuvus išiaiSYiiiiiiiG ir uS-

senosios kartos atstovas M. 
Žemaitaitis.

Kito* naujienos

“Worcesterio Lietuvių ži-'

J. Krasinskas

bar savo veikla trukdo jo 
darbą. ■> >

To dėl visi lietuviai vasa
rio 15 d. vyksta į Lietuvos
nepriklausomybės šventę, *~*~ koncentraciios
kur kalbės žymūs kalbėto- • Gustaitis juokino publiką nybių ap^y 
jai, ir kurios tikslas padėti ’^i ašarų
Altui kovoti dėl Lietuvos iš*

nių" humoro vakaras vasa
rio 1 d. puikiai pavyko. Vi-

laisvinimo.
B.«

BRIDGEPORT, CONN.

Nepriklausomybės
minėjimas

Vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės 40 m. 
minėjimas įvyks vasario 16 
d., sekmadienį 4 vai. po 
pietų parapijos svetainėje, 
kurį rengia vietinis Alto 
skyrius. Pakviestas solistas 
Vladas Barius ir dvi sesu
tės dainininkės iš Waterbu- 
ry, Conn., Sofija ir Jadvy
ga Stulginskaitės, kurių tė
velis yra tikras buvusio Lie
tuvos prezidento Stulgins
kio brolis. Sudarytas kvar
tetas iš Nemiros Lanbergai- 
tės, Birutės Kuklerienės, 
Vlado Bariaus ii- Jono But
kaus. Kalbės svečias J. 
Audėnas iš New Yorko ir 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, 
kun. P. Pranokus.

Tad visi dalyvaukite toje 
brangioje šventėje ir Lietu
vos laisvinimui skirkite sa
vo auką.

Alto skyrių* 

PITTSBURGH, PA.

16 minėjimą*
Lietuvos nepriklausomy

bės atgavimo 40 metų su
kakties minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 16 d. 
Tą sekmadienį 10 vai. ryto 
bus iškilmingos pamaldos 
su tai dienai skirtu pamok
slu šv. Kazimiero lietuvių

Naujausios knygos
______  _ DIEVV MIŠKAS. rašytojo Ba-

tolis" Žukauskas'i?'Antonas !“ Sra.°g<K. v«^»s stutth’fo 
i--------*--------- stovyklos taiso

mas, 483 psl.
Kaina ..................................... $5.

--------------------------------------------- MIŠKAIS ATEINA RUDUO.
kalbos ir meninė programa.
K«lhė< lUtnviai ir eilė žv-!,iSkw* Tai ,5tlsa AukštaitU°s Kalbės lietuviai ir eue zy kaimo

amenkteeių. Meninę M4 kjetu vMe
liu, Kaina .............s^... $5.00

mių
programą atliks šv. Pran
ciškaus akademijos studen
tės, seselės Pranciškos va
dovaujamos.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus lietuvius gausiai daly
vauti pamaldose ir minėji
me. kur išgirsime žymius 
kalbėtojus ir pamatysime 
puikią lietuvišką meninę 
programą. Pittsburgho Lie
tuvių Taryba tikisi, kad liet. 
organizacijos, profesionalai, 
biznieriai ir visa Pittsburg
ho bei apylinkių lietuviškoji 
visuomenė gausiai dalyvaus 
minėjime ir sukakties proga 
sudės daugiau aukų Lietu
vos vadovavimui. Tegul 40- 
sis Listuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimas 
bus visuotinio lietuvių suju
dimo už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę pavyzdys.

Fr. Žilionis

BROCKTON, MASS.

Nepriklausom, minėj'
Lietuvos Nepriklausomy

bės 40 metų paskelbimo su
kakties minėjimas įvyks va
sario mėn. 15 d. 6 vai. vak. 
WTfithrop mokyklos salėje 
(478 Main St). Pagrindi
niu kalbėtoju yra pakvies
tas prel. M. Krupavičius. 
Meninėj daly pasirodys sol. 
D. Mongirdaitė ir Bostono 
vyrų choras vadovaujamas 
muz. J. Gaidelio. Minėjimą 
rengia Brocktono Lietuvių 
Taryba. Kviečiami Brockto
no ir apylinkių lietuviai

bažnyčioje, o po pietų 3 vai.
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje (1728 Jane St South.— ~ ____, ...
Side. Pittsburgh) bus pra-1 skaitlingai dalyvauti.

G1NTARĖLĖ, legenda, parašė 
J. Narūne, gražios Vlados -. 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ............................. 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas ii 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar įnašai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. . . .

antroji da- 
. . • .$4.00.

PANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Kryga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina M.oo

ŽEM£ BĖGA, parašė Jurgis Sa
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
1945 metų, kuriuos autorius, 

rašytoja* ir diplomatas, pralei- 
k> Prapriizijoj, prie Italijos sie
nos. I-a dklfs 453 psl- . • .$4.50.
PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas ii Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina.............$2.50.
JŪRININKO S1NDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis". Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kafba....................................$2.00.

Užsakymus su pinigaia 
prašome siųsti šiuo adrean:

E. Bread way
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L* pavergto* Lietuvos

Ką pasakoja teima,
Sibire išbuvusi 10 metų

Neseniai j Vakarų Vokie
tiją atvyko lietuvių šeima, 
kuli Sibire išbuvo 10 metų.
Su ja Eltos korespondentas 
turėjo pasikalbėjimą.

Ta šeima 1945 m. traukė
si i Vakaras, bet Piūsuose 
ją pavijo Sovietų kariuome
nė ir “už tarybinės tėvynės 
apleidimą be leidimo” ko
munistai ją nubaudė 10 me
tu priveikiamųjų darbų.

1945 m. ji buvo nutrem
ta i lomsKo apygardos mie
stelį prie Culini upės. rasta- 
raisiais metais ten buvo a- 
pie 300 lietuvių šeimų, dau
giausia iš Panevėžio, Mari
jampolės, Lazdijų, Alytaus,
■Leipanngo. Vilniaus, nuaa- 
minos, rasvalio, Kovarsko.

Dirbo prie miško darbų.
Vasalu ten labai trumpa, 
žiema prasideda rugsėjo vi
dury ir tęsiasi iki birželio 
mėn. šaltis siekia iki 50
laipsnių (amerikoniškų 58 ėko vanduo. Žiemos metu • 
žemiau nulio). Dėl darbo ir “butuose” temperatūra ma- 
klimato sąlygų mirtingumas žai tesiskiria nuo lauko tem- 
buvo labai didelis. peratūros. Tačiau namo re- „

Tremtiniai gyv enę bai a- montu per du dešimtmečius * 
kuose, kiekviena šeima te- niekas nesirūpina”.

UETVVOS TARYBA, KVRI ltll M. VASARIO 16 D. FASKRLBC LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Sėdi iš kairės i deginę: J. Vileišis, dr. J. Šaulys. kaa. £ Staogaftfe,.$C NamtayHHus, dr. L Basanavičius, A. Smetona, kun. J. šaulys, St. Kairys. J. Smilgevi
čius. Stovi: K. Bizauskas. J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kaa. VL Mftsnas, M. Biržiška, A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskas, J. šernas ir Pr. 
Dovvdaitis. Iš ją gyvąją tarpe bėra penki: St. Kairys ir M. Biržiška (ąbu Amerikeje), kum !J. Baslys (Šveicarijoje), A. Stulginskas ir P. Klimas (abu buvo 
ištremti rusą. dabar netekę jėgą paleisti grįžti į Lietuvą). Botteviką aokankinti: K. Bizauskas, Pr. Būvy daitis ir V. Mironas.A- r. .w

ir pramonėj amatai. <3ia paj 
šokta pirmyn, veik trigubu 
šuoliu. O svarbiausia, kad 
tiek amatai; tiek pramonė 
derinosi savo šalies žmonių 
pareikalavimui ir kas buvo 
būtina žemės ūkiui kelti. 
Dabar okupuotoje Lietuvo
je pramonė jau pralenkė 

' Lietuvos nepriklausomybės 
metus, čia padaryta šuolis 
didelis. Bet kas iš to-—pra
monė priderinama ne prie 
Lietuvos šalies bendro ūkio 

• ir žmonių pareikalavimų, 
bet ji aptarnauja bendrąjį 

j Rusijos imperijos ūkį. Rusi
jos imperija iš seno buvo 
imperialistinė, iš savo kolo
nijų mintanti. Dar labiau 
sugeba čiulpti užimtus kraš
tus Sovietinė Rusija. »

Bendrai sumetus, kas čia 
pasakyta, tenka pripažinti, 
kad Lietuva nepriklausomy
bės metais visose gyvenimo 

{srityse dvigubu šuoliu pasi
stūmėjo pirmyn. Neabejoti- 
nai tas šuolis būtų buvęs 

j dar didesnis, spartesnis, jei 
ne tų nenuoramų, pasišovu-

VASARIO 16 DIENOS PROGA

ni M ** «•** i aus*- •

Rytojui teko daugiau kaip palaidų žinių tenka spėti, šių kitus valdyti, nelemtas 
5,009 gyventojų ir viena lo- kad dar toli gražu tas Lie- perversmas. O Lietuvos 
va ligoninėje daugiau kaip tuvos nepriklausomybės me-į žmonės buvo tikrai ir nuo- 
10 tūkstančių gyventojų. tų javų derliaus nėra pavy-! širdžiai nusiteikę demokra

tas. 'tiskai ir toji Lietuvos gy
ventojo demokratiškoji dva-
sia stūmė visą ūkinį gyveni-

kv. metrų (U kv. jardų) -------*-------"‘cijos metais Lietuvoje būta ūk tame pačiame žemės “« pi™yn _ Tautininkaine-
aydžio. tokiame kambary *“ **** i Lm.uvc neprikluuomybe butų nekūteamdyta, toli. da-beraščių iki 43%, pačioje ;pIote Vilniaus sritimi vi- J? 1 -,SUS
oažnai gyvenę net 6 asme- Paprastos kolchozininkės' tar žydėtų. Dar Lietuvoj laisva* nito* nenuvyto. Kusi joje— iki 76* c. Pasku- įvairiu gyvuliu ganėsi . ° reikalus- Lietuvos zmo-
nvs. duktė rašo: ’ , -,,••• -y - ., , . .< tiniats Lietuvos nepriklau- 3 ^59 00(L tai Lietuvos ne-nės benclromis pajėgomis

šitos šeimos galvai ura- “Mes turime kolūkiui šerti Dabar Lietuvos nepriklau- vo vidaus reikalams, skirta ^pmybės metais beraščių i priklausomybės 1939 m be 8370 kooPeratines bend-
džioje tekę dirb?T prie rta- 50 aW Vasar4 ganė- y jskalclU8 Jmtui nusmuko ikl Klaipėdos ir Vilniaus sričių J roves tvarkė savo šalies ūkį,
tvhos Mėnesinis uždarbis me jaučių ir 20 avių ir Vasario 16-sios pnsiminimų Klausomai galvojanutfe o 1939 metais Sovietų įu 4 224 440 Jei ca- 0 ypac zemes Bendrai

duoklet aukm'iū"’ ^rbome kolūky. Uždir-į apmųstjrmo metas, ša, naų^ iralėjimusu-po-l>uslJoj bata 18% okupacijos metSs sumetus, kas 8 suaugęs Ue-
\isas duokles atskak Ub, ^ Pasistenkime besalai direte-1 verstinio dai bo koncentrsį- —~---- ------------------ nsunea oKupacijos metais
buvęs 70 rublių. Is tokio — —-----—. buvusius Lietuvos ne- ciios stovyklas.uvfiarhin neiširvvensi tor.ėi kuriuos gavome 200 kilo- 1 buvusius laecuvos ne- Cijos siovyiuas. uždai bio neisgy\ensi, to dei arūdu ir 300 mhlin priklausomybes metus; pa- Ar tikrai Lietuvos nepri-po darbo valandų įe.Keję grudų u juu ruonų. i- j t
ieškoti dar ba»dv.omo u - uu simtai kilogramų tai bus ^raustame tuose metuose n klau*omytoes metai* nieko 
ieškoti dai papduomo u. Tamsta gali su- atmeskime kas buvę laimė- nebuvo Atsiekta? .
aalol°- svarų, lamsva gau su- SuatokLi i

Lietuviai ilgisi savo k,aš- P™5“:•«“» ““ X ‘TCSn-MM
. » Įgyventi. Kai norime DUSI- 11 rinuai pagaivyaiine. ...

to ir nori j jj ko greičiau ,k.. batus tei mumg i\egmcyuna nieku būdu 1923 m. gyventojų sura-
gųzti. Kurie jau yra laisvi, sumokėtj 250 rubliu o JW» ate‘81uamas L>uvęs 1926 Minėjimo duomenims Nepn- 
oet į Lietuvą jiems dar tie- jeį nonme nusipirkti drabu- m- gruodžio 17 d. pervers- i klausomoj Lietuvoj (be /ti- 
įeiazia gnzti, tie telkiasi vis 2iu& už koStiumą reik ,nas’ kuris iki šiol juodu maus srities), buvo 2,028,- 

- ■ *--J- -—-- Lietuvos

m., be 
sričių,

jų būta 4,224,440. Jei ca-

tašau. Pirmais Lietuvos ne- raguočių būta viso 918,000, fuv?s. Kėtojas pnklause 
pnkiausomybės metais bu- toi Lietuvos neprikiausomy-- n.ors kooperatinei
vo įvestas visiems mokykli- Ws metais vicn tik melžia-i^T°vel: a'\tal smulka.us 
nto amžiaus vaikams pnva- mų karvį„ turėta 805,450. ar vartotojų, arpie-
—------------------- ’ no perdirbimo, ar žemės ū-

kio sudėtingesnių ir bran-

i didesnius vienetus, kadga-; . i;„‘ - .-uoKeti 1,700 rublių.....lėtu tarp savųjų gyventi ir j1 -„.7- i . •- Musu mamyte rudeni su-vapame uzUKrmt. hetuvis- ,ukavo - v,,n/s h.
ą au ėjimą. . ! dabar išaus, ir mes galėsim
Moterys dažnai eina kum- • )asipuošti 

gų pareigas: pakrikštija ‘ ...Jau 17 dbet oras
naujagimius, sutuokia, at- lal nešaltas”.
lieka ir laidojimo tikvbines ■
apeigas. ” į ^*’ytojų Sąjungoj 92 narini

Susirašinėti su Lietuva Pasak dabartinio Rašyto- 
buvę galima visą laiką, bet jų Sąjungos pirmininko An- 
įaiskai cenzūruojami. .ano Venclovos, Rašytojų

Lietuviai dvasia nepalūžę. sąjungoje esą 92 nariai. Iš 
iš\ auavimo viltis juose te-! seniausjų rašytojų jis sumi 
..esanti gyva.

V Jniuje nėra termometro

:i S. Čiurlionienę, I. Simo
naitytę, Putiną, Jovarą, M. 
iikšni, K. Vairą - Račkaus-

.esehu Įveli visus 
atsvinimo žygius, 
į ai buvo tas nepagalvotas, 
politiniai nesubrendėlių 
zyksmas, kuris tramdė Lie- 
aivos vidaus gyvenimą ir 
.tuktiė jį pagristi rimtais 
demokratijos pradais. Ne
abejotinai jis pristabdė Lie- 
.uvos kultūros kilimą ir vi
so ūkinio gyvenimo dar di- 
aesnj suklestėjimą.

Maskolbemių mėgstama 
įrodinėti, kad Lietuvos gy
ventojams nepriklausomyoė 
ouvo primesta iš šalies, 
prieš gyventojų dėtas pa-

He-uvoie buvusios Kana- A- A- Grici>l- J‘ ’^ngas įsijungti j sovietina-
,c.u. oje buv usios *\al‘a„ _aukšteij g Buivvdaitę; iš mos husijos įmpenjos gy- 

. o- .oLcukų delegacijos ! .i(Jurini(įios kartos j Bai- >enimų. Jie dažnai taip įsi- 
siūbuoja, savęs nesuvaldo iri.a i line narai savoj spau

boj la.o, kad Lietuvoje vi-, , - v
jokiu vaistu vra kiek reikia. į 5^3’t ’ •
O štai bolše'vikų Vilniuje ,ut^ AG.udal‘Į' į /anu??? 
leidžiama "Tiesa" rašo, kad i*’ J- Bu‘eną, S“?** Gl‘ 
"Vilniuje norint nusipirktiLĄ^.2“^«.į.,s,J.aU"U‘ 
le.mometrų žmogaus tem-i« į- N' Mieželaiti, V. Mo- 
pc,atarai matuoti, reikia a,,- z.ul',un«>Vi,R,eime^.V- ‘S* 
vaikščioti visas vaistini, i įun5’ K /“įtuzevicių M.

kad Lietuvoje vi-^> K- Korsakų, J. Šimkų,

aJP. širvį. A. Pocių, K. Sają. 
.iūną, Just. Marcinkevičių,

.. ... . a , P. širvi, A. Pocių, K. Saję.Panaši padėtis ir antrame . .....
1 agal savo didumą Sovieti- , M,ni’ kad. penodikoje vis 
jos mieste — Leningrade. 'fc*zniau surinkama A. Mis- 
Pensininkas M. Liutin skun-jGraicmno, J. Šu- 
ctžiasi “Krokodil” laikrašty, ;klo» \ LatihauSj K. IndU- 
kad jis apvaikščiojęs 40 Le- Anglickio kurinių ir

Termometro, žinoma, ne
gausi.

Kad kaikurie šių rašytojų 
mosią spaudai naujas kny
gas. šie, matyti, Sąjungon 
j ai nepriimti.

ningrado vaistinių ir termo
metro negavęs. Jis prašo 
patarti, kaip reik matuoti 
sergančio žmogaus tempe
ratūrą neturint termometro. Kauno klinikoj 1,200 lovų

Darbininkų “palocUi” ■ Jo> j lov% 1>6W)
štai ką pati bolševikų tarnautojų, iš jų 240 gydy- 

“Tiesa” rašo apie šakių;tojų. Bet ta ligoninė pasta- 
mechaninės liejyklos darbi-Įtyta ne bolševikų, o nepri- 
uinkų namus: įklausomos Lietuvos laikais.

tomas pradžios mokslas. į Bendrai paskutiniais Lietu- 
Caristinės Rusijos okupa- Į vos nepriklausomybės me- . , _a. -

cijos metais 1913 m. Lietu- tais 100 ha žemės plote ga-'^sn?V pa a1^ vartojimo 
voje nebūta aukštosios mo-inėsi 29 raguočiai, iš jų 1$ i S*-°°Peratin«ns 
kyklos, veikė viso vos 37 i melžiamų kalvių, 28 kiau- ^2??cla 8U’ 
gimnazijos ii* 875 pradžios'lės, 31 avis ir 13 arklių. Da- -u, ze.mes
mokyklos. Visose tose mo-!bar ir vėl Rusijos imperijos) lnIal> aip pieno
Kyktose darbavosi 1346 mo-!okupuotoje Lietuvoje gy- Perdl'blmas. klausimai uz-971. 1940 m. Lietuvoj, be

Klaipėdos krašto, bet su ““V”7* tsienin parduoti buvo išveža-xytojai, kūnų daugumų su- vu.ių ne puses tiek jų netu- a kooneraei
rimą. Gerai, jei 100 ha dir- . 1 ““"J™“.!*’- Kooperaci-

darbus..
Vilniaus kraštu, gyventojų 
būta 2,925,300. Vadinasi 
gyventojų sparčiai daugėta.

Sūsovietintos Rusijos im
perijos statistikos žiniomis, 
1955 m. dabartiniame Lie
tuvos žemės plote su sovie
tinės kariuomenės laikomo
mis ten įgulomis ir naujais 
KO.onistaig, gyventojų būta 
2,700,000. Tiaigi dėl antrojo 
pasaulinio karo padalinių ii 
dėl Lietuvos gyventojų trė
mimo Sibiran, Lietuva pra
rado vieną trečdalį visų bu- 
vusių jos gyventojų.

darė nelietuviai ir ne Lietu
vos gyventojai ir visose to- i bamos žemės plote tenka a-se mokyklose mokėsi vos;pie dešimts melžiamų kar. kunMtarpimnkų. O paskuti- 

niais metais taip pat gyvu-mokyklose mokėsi vos' pie 
per 50 tūkstančių mokinių, | vių.
o Rusijos ir Vokietijos ir Kartu su žemės ūkiu kiloį (Nukelta į 7-ą pusi.)

plepa apie neišpasakytą vi
sos Lietuvos gyventojų pri
sirišimą prie komunistų par
tijos, meilę “vyresniajam 
oroliui” rusui ir džiaugsmą 
atgal sugrįžus į Rusijos im
perijos tautų šeimą. O fak- 
unai dabartiniai okupantai 
ouvusį Lietuvos nepriklau
somybės gyventojų gerbū
vio lygį nusmukdino ir iki 
šiol jo net neprisivijo. Išug
dė tirštą raudonosios valdi
ninkijos sluogsnį, sudalė

Sveikatingumas

Kodėl Lietuvos nepriklau- 
somy bes metais susilaukta 
tokio didelio prieaugliaus?

Laristinės Rusijos okupa
cijos metais Lietuvoje iš 
šimto naujagimių mirdavo 
iki 4CSŽ nesulaukusių viene- 
rių metų. Paskutiniais Lie
tuvos nepriklausomybės me
tais vaikų mirtingumas su
mažėjo iki 12* L

Lietuvos nepriklausomy
bės metais vidutinis metinis

kitų šalių aukštose mokyk
lose vos keli šimtai jaunuo
lių. Lietuvos nepriklauso
mybės metuose visose mo
kyklose darbavosi 10,268 į 
mokytojai veik visi lietu-; 
viai, veikė viso 2,918 įvai-į 
rių mokyklų ir jose mokėsi, 
381,148 vaikai ir jaunuo-i 
liai. Tada veikė 6 aukšto-1 
sjos mokyklos, būtent: Vy-Į 
tauto universitetas, Žemės 
ūkio akademija. Pedagogi
nis institutas, Komercijos 
institutas, Konservatorija ir į 
Meno akademija.
Oki*

O kas įgalino išlaikyti to
kį gausų ligoninių, gydyto
jų skaičių bei mokyklų, mo
kytojų ir mokinių? Jei Lie
tuvos nepriklausomybės me
tais nebūtų kilęs bendrai vi
so krašto ūkis, tai nebūtų 
pirmyn žengęs nė švietimas, 
nė mokslas, nė bendrai kul-

YYTAt TO DIIKIOJO MUZBJUS

gyventojų prieauglius buvo
H-reis "raudonajai Pan^

v..«i jei i909_i3 metais veik
tame pačiame Lietuvos že
mės plote bendrai viso javų

ourzuazijai ir tas dvilypis;mn?!n8 
naujas klodas spaudžia dar-it'?’eJ0 ^?/f’ ®e.!‘
bo žmones, kad šie daugiau Suomija 13.2,
dirbtų, mažiau .eikalautų 0 Vls^ * ^entojų 
sau. G saugumo viešoji if ; Paauglius, imant procenti-
slaptoji valdininkija su sa-'?1.3’’ ^uvo mažesnis.

■ Lietuvos nepriklausomybės 
-paskutiniais metais pusant-

ir kitų augalų derliaus bu 
vo suimta 1.23 milionai to
nų, tai 1934-38 m. jo gauta 
2.28 milionai tonų, taigi 
veik dvigubai daugiau. Į tą 
bendrą derlių įeina rugiai, 
kviečiai, miežiai, avižos, 
žirniai, bulvės ir cukriniai

Nepriklarsomns Lietuvos miestooee bovo pastatyta 4aa< 
gražiu vicsęjn pastatę. Čia matome Kaaae 1930 metais 
pastatytus Vytauto Didžiojo mazžjaus rimas, kariaoee 
buvo karo muzėjus ir Čiurlionio vardo dailės mažėjus.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti S

Ameriko*. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; « 
Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; S 
Yelknvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; J 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Tžeras. kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa graiiab paveikstei*. 

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

“KELEIVIS”
636 Eait Broadvvay So. Boston 27, Ma**.

“Proletariato diktatūra” 
Raudonmedžių imperija; J
Kaip lietuvis vyną daro; ;2-. *

J. Kriščiūnas yra bitininky- ram tūkstančių gyventojų 
stės specialistas, daug ra- teko vienas gydytojas, ketu- 
šęs įvairiais žemės ūkio riems tūkstančiam gyvento- 
mokslo klausimais, jis yra jų vienas dantų gydytojas ir {runkeliai.

Sunku pasakyti, kokio! 
derliaus esama dabar pa
kartotinai Rusijos imperijos

"Jo stogas ir sienos kiau- Pr„, , populiarių iraštų lietuvių tūkstančiui gyventojų dvi
ri, lubos ir grindys skvlėtos, Prof’ X 70 '(kalba pradininkas, prade- lovos ligoninėje. Cartstuiės
nupuvusios. Kai užeina lie- Prof. Jonas Kriščiūnas jęs rašyti dar caro laikais Rusijos metais jų okupuo
tus, visur kiaurai vaiva, ta-jrausio 18 d. baigė 70 metų. būdamas studentu toje Lietuvoje vienam gy-: okupuoto j Lietuvoj, bet iš

r
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LB Tarybos rinkimai
L. B. Seimą rinkimai įvyks 1938 
m. balandžio mėn. 27 d. Į L. B. 
Tarybą bus renkama 20 narių,

u kelinti metai iš eilės i palydėjo 
" ’io Bendruomenės toks 

šios šventės paja- labai 
skiria ne (Jetuvos va

davimui, bet palieka vie
tos “kultūros if švietimo” 
reikalams. Tautos Fondui 
lėšos neskiriamos įvairiau
siais motyvais. “Kultūros ir 
švietimo reikalai” patogiau
sias būdas išvengti pasiaiš
kinimų visuomenei. Lėšas

man, o prįj|^ metus atsikė
lė į Calgįry, čia nusipirko

do gė 
Liko lį

•sūnus * * 
daug 
žįstamų..

įsikūrė, i P ItB- 41 atstovas.
teteko be rū-

į kapus jį 
mašinų. O 

a laikomas 
sken-

žmona Ona, 
Donald, 

raugų ir pa-

skirti Tautoj Fondui prieši
nasi ponai tautininkai. Tas 
yra suprantama, bet reik 
stebėtis, kad tam pritaria ir 
kaikurie, save demokratais 
vadiną. Kuriais sumetimais 
Savanoriai - kūrėjai nenori 
pinigų skirti Lietuvos vada
vimui?. •

Dabartinė Bendiuomenės 
vadovybė, kuri yra tautinin
kų kontrolėje, šios lietu
viam svarbios šventės paja
mas vėl paskyrė “kultūros ir 
švietimo reikalams”, o Lie-

—Sveikas, tėve! Kas gir
dėt?

—Girdėjau. Maiki, kad 
Amerika jau nušluostė Mas
kvai nosį. Sako, padarė ir 
paleido oran amerikancką 
mėnulį, ką iškilo aukščiau, 
negu ruskių sputnikas. Jei
gu tas teisybė, tai reikėtų 
išsigerti.

—Tas tiesa, tėve. Ameri
kos mėnulis jau sukasi ap
link žemę.

—Ar yra jame uždarytas 
ir šųvą? . ..

' -Nė; t^ve.’-’"' ?
—Nu, tai gerai, kad ne.
—Kodėl gerai?
—Nu, matai, kas išėjo iš 

ruskių sputniko. Dabar vi
sas svietas iš jų juokiasi. 
Sako, uždare šunį į Chruš
čiovo sputniką, o tas sput
niką priteršė ir pats pastipo. 
Sako, Amerika dabar turi 
padangėse mokslišką savo 
mėnulį, o Maskva tik pa
smirdusią šuns būdą.

—Juokdariai, tėve, gali 
padalyti juokų iš visko, tik 
gaila, kad jie užmiršta pasi
juokti iš savęs.

—Na. bala jų nematė, 
vaike. Ne apie juos aš no
rėjau kalbėti. Aš turiu pas 
tave kitokį biznį.

—Sakai, biznį?
—Jessa.
—Kokį?
—Vot, išvirozyk man, kas 

yra tolerancija? Ar tai koks 
gėrimas, ar kas kita?

O kaip tas žodis atėjo 
tėvo galvon?

—Čia, Maiki, būtų ilga 
istorija, ale aš patrajysiu 
pasakyti tau trumpai.

—Pabandyk trumpinti, tė
ve, nes aš neturiu daug lai
ko. ♦ {

—Pradžia bus tokia. Mai
ki. Susitikau anądien barz
dotą vyrą. Jis atkišo man 
savo ranką ir sako: “Alou, 
kūmai!” Uskiuzmi, aš jam 
sakau, aš tavęs nepažįstu. O 
jis sako: nepažįsti, ba sko
lingas man esi. Sako, ar jau 
neatsimeni Džiovo Maslion- 
kos? Juk aš, sako, paskoli
nau tau tabako, kai tu savo 
kapšiuką su makorka buvai 
pametęs, šiur, sakau aš 
jam. Maslionką aš atsime
nu, ale jis neturėjo barzdos. 
Dac rait, sako jisai; seniau, 
sako, barzdos aš nenešio
jau, ale besiskusdamas vis 
įsipjaudavau lūpą, ir kai sy
kį nuėjau i>as daktarą, tai 
jis’ liepė man užsiauginti 
barzdą. Tai vot, sako, ko

dėl dabar 
barzda.

—Bet ką tai turi bendra 
su tolerancija, tėve?

—Džiūsta minut, Maiki! 
Juk sakiau, kad čia ilga is
torija.

—Trumpink, tėve. .
—Nesistrošyk, Maik. Dar 

nusibos tau ant svieto gy
venti. Aš noriu tau išdėstyt 
šitą reikalą davadlyvai. Kai 
Maslionka man pasakė, kad 
daktaras davė jam tokią ge
rą rodą nuo lūpos įsipiovi- 
mo, tai ir aš nuėjau pas tą 
patį daktarą.

—Ar ir tėvas įsipiauni lū-

tuvos vadavimui lėšų 
do” pasirinkti salėje.

iei-

Ilsėk 
kapinyne, 
gai ir 
riai, kuri 
vęs n 
1 Europą

Lakūn&U 
girdas K 
Antano Kučinskų iš Nagh- 
tingale, Altą, sūnus kartu 
su kitais 13 lakūnų buvo iš- 
skridę į Belgiją naujais C F 
—100 sprausminiais lėktu
vais. Tie lėktuvai, viso 53, 
pristatomi Belgijos karo pa
jėgoms. PriėŽ Kalėdas Ku
činskas grįžo į savo dalinį. 
Jis turėjo progos 2 savaites 
pasivažinėti ' po Europą, 
daug matė, grįžęs daug pa
pasakojo ir įvairių dovanė
lių atvežė savo .tėvams.

gražiame 
Tavo drau- 
Di-jos na- 

u buvai, Ta-

Rinkti turės teisę visi pilnatei
siai lietuviai, ne jaunesni **-*-•• 
amžiaus, įtraukti į L.B. a 
kės sąrašus. Vietinė ri 
komisija taip pat į suras 
trauks ir tuos, kurie atvyk 
balsuoti, kartu sumokės 
nius tautinio solidarumo įna
šus.

Būti renkamu į L.B. Tarybų 
ir P.L.B. Seimą turi teisę kiek
vienas rinkikas ir rinkikė, ne 
jaunesni kaip 25 metų amž. Ne
mažiau kaip 10 rinkikų gali siū
lyti kandidatų sąrašą, kuriame 
gali būti nedaugiau kaip ^20 
kandidatų į L.B. Tarybą ir 41 
kandidatas į P.L.B. Seimą. Kan
didatų sąrašai siunčiami Vyr. 
Rinkimų Komisijai tiesiogiai 
arba per vietines rinkimų ko
misijas ne vėliau kaip iki 1958 
m. kovo 10 d. Vyr. Rinkimų 
Komisija iš visų gautų sąrašų 
į L.B. Tarybą, sudaro vieną 
bendrą visų kandidatų sąrašą. 
Taip pat iš visų gautų sąrašų į 
P.L.B. Seimą sudaro kita ben

1

VINCAS KUDIRKA

Varpo ir Ūkininko steigėjas ir redaktorius, ra
šytojas, mūsų tautos himno autorius, žymiau
sias publicistas, vienas didžiųjų mūsų tautos 
žadintojų, šiemet gruodžio 31 d. sueis 100 me
tų nuo o gimimo, mirė 1899 m. lapkričio 16 d.

Urbonavičius. Kazys, Juozo s.,
drą kandidatu sąrašą, kuriuos1"? .. ..
ne vėliau kovo mėn. 31 d. skel- >Žemaltlene ; V^onvle, Elena, 
bia spaudoje. 'yras žemaitls’ Jonas’ ir sesuo

Rinkimai vykdomi apylinkėse įValionytė, Aleksandra. 
Zopelienė

BALTIMORE, MD.

G. Pietsch
Mirė George Pietsch (Pie-

pą?
—Ne, Maiki, mane kito

kios kvarabos baderioja. 
Kartais gumbas pakyla, kar
tais ant dūšios markatna. o 
kariais pakinkliai linksta. 
Kai paaiškinau daktarui sa
vo bėdas, tai jis man davė 
išdrukavotą šitokį receptą:

1. Nusimesk 5 svarus.
2. Dažniau išsimaudyk.
3. Kasdien pasimankštyk.
4. Nesirūpink be reikalo.

5. Daugiau ir dažniau juo* 
kis, o mažiau būk susirau-
kęs. S..A

6. Nepersivalgyk.
7. Neapkalbinėk kitų.
8. Turėk gerą dožą tole

rancijos.
—Nu, tai vot, čia tau ir 

klausimas, Maiki: kas yra 
ta tolerancija?

—Ar iš tikro tėvas neži
nai, ką tas žodis reiškia?

—Anista gat, vaike, neži
nau. Buvau nuėjęs lietuviš- 
kon aptiekon ir klausiau, ar 
jie turi tolerancijos. Aptie- 
korka atsakė, kad turi; bet 
kai aš paprašiau, kad ji 
parduotų man šito štofo ge
rą dožą, tai ji atsakė, kad 
šito štofo jie negali niekam 
'parduoti. Sako, tolerancijos 
i pats turi turėt; ji neparduo
dama. Nu, tai kas man da- 
ibar daryt?

—Tolerancija, tėve, reiš
kia pakantą, pakentimą ki
to žmogaus nuomonės; ne
siginčyk su kitaip manan
čiais ir žinok, kad kiekvie
nas žmogus turi teisę gal
voti kaip jo protas liepia. 
Jeigu būsi pakantus, nesi
ginčysi, nesijaudinsi, tai bū
si sveikesnis ir ilgiau gyven
si.

—Tfu, kad tu supleškė
tum! O aš mislinau, kad 
tolerancija yra kokia lie- 
karstva, nauja trejanka, ar 
kas.

: Šita švente turėtų būti vi 
sų tautiečių vieningumo pa
rodymas. Bendruomenė tu-j Sako. Kanados doleris vi- 
rėtų to siekti, bet kol ji ve-|sur iabai pageidaujamas, 
da partinę politiką, ji nega- Kada jis vėl skris į Belgi- 
li žymių vaisių tikėtis. -ja> dar nežinoma.

J. Valeika k- . .Meista žiema
_ •• * . i_ Vardo lit. pre- Ikj šio laiko (sausio 18
mijes konkursą* atidedamas > sniego 3ebuvo<

' Kelis kartus .-„žemelė buvo 
lių Dr-jos Kanados Centro Į pabaltinta,,)^,saulei pasi-
Valdyba savo paskutiniame1 pajuodavo.
posėdy nutarė atidėti viene- TalP J1 ir ° J?’’?*
riems metams Dr. Vydūno P^atūra 4? lr
Vardo lit premijos konkur- ^ei kalėdas ir Naujuo- 
m jjgg. sius metus buvo vasaros o-

1. atsiųstieji veikalai ne-ras*. - • .
atitinka konkurso taisyklių šiemet oras i tikrai atitin-
reikalavimus * *" slos provincijos vardą—

2. suinteresuotieji konkur- Saulėta Alberta. Vėjas dul-
su pranešė, kad nipėsią kes ^Jasko kaip vasarą, tik 
savo veikalus laiku užbaig- raeJ^.,ai .nesprogsta ir žole 
įj nezahuoja.. Bęt turbūt dar

' Tat premijuoti veikalai sniego,
atsiunčiami trijuose egzem- ne.s vlsados, jei ne anksčiau, 
pilonuose iki 1958 m. gruo- ve,hau s?ltls Pargina 
džio 1 dienos Mažosios Lie- lr uten.kJa ?n,eK° Posmuose 
tuvos -Bičiulių Draugijos pabraidyti.
Centro Valdybos antrašu: Kučinską*
- V, Peteraitis, 6597 19thA ve.. Rosemont, Montreal, J,E DAUGIAU UŽDIRBS 
Que.. Canada.

MLBD Kanados 
Centro Valdyba

CALGARY, ALTA

šiais metais apie 4 milio
nai darbininkų gaus didesnį 
(5-11 centų valandai) atly
ginimą be jokių derybų, nes 
jų veikiančiose sutartyse tas

--------  yra numatyta.'Tokie laimin-
Staiąa mirė J. Viiniauskas gi yra plieno, vario, aliumi 

Gruodžio 2 d. širdies smū- nijaus, skerdyklų, rytų uos- 
giui ištikus mirė *59 metų tų, geležinkelių, kenavimo 
amžiaus Juozas Cherry-Viš- ir kt. įmonių darbininkais 
niauskas. Velionis buvo ki-^ Kiek kam daugiau šiais 
Ięs nuo Vilkaviškio. į Kana- metais pavyks iškovoti ge
dą atvyko 1926 m., ilgai resnių uždarbių, iš anksto 
dirbo anglių kasykloj Cole-negalima žinoti.

KNYGNEŠIŲ KARALIUS

Vienas mūsų didžiųjų knygnešių Jurgis 
llielinis (gimė 1816 m. kovo 16 d. mirė 
1918 m. sausio 18 d.)

ir seniūnijose, vietinių rinkimų I' Jr etro čiukaitis), ‘‘Keleivį skai-
komisija pagal vietos sąlygas ’ vYr*s Z°Pehs, mcas. nuo paĮ jo pasirodymo
parinktomis valandomis. Vieti- U<?1S^S* lr peslio ' jr didelis jo bičiulis.
nės rinkinių komisijos bent ? Hetelvtė Elz ! Velionis buvo kilęs iš
dienas prieš rinkimus painfor-' vX ’ vA-’ Kriaučiūnų km., Lukšių vai-
muoja savo apylinkių rinkikus
apie balsavimo vietą ir laiką.

Rinkikas nepriklausąs sritinei

bieta, Baltraus d., vyras 
kevičius, Antanas, kilę iš Jez- sčiaus, i Ameriką atvyko a- 
no valsčiaus. pie 1882 m. nes nenorėjo
Vingiliauskis, Petras, iš Šiaulių. į tarnauti caro kariuomenėje.

iš Linkuvoj jis jau Lietuvoje mokėjo 
kuri laiką siuvimu už

siėmė Eidkūnuose (Vokieti
joje), to dėl ir į šį kraštą 
atvykęs visą laiką dirbo siu
vyklose- išskyrus paskutinį-

apytinkei L.B. apylinkei ir įsi- Vi_Jick_s į’
registravęs centrinėje L.B. apy-1^. L . °nas’
linkėję balsuoja paštu. Paštu ' *sluj'’eJas- siūti,
gali balsuoti ir tie rinkikai, ku- Y,t?‘us.kas- Ignara sun -
rie dėl ligos, dėl didesnio nuo- - Į? . nl't.aP? * o 
. ... , . . . Zalepuga, Feliksas, Prano sun.tolio ar kitu svarbiu pnezasciu . , , T T.* Ji-- * >.- u i* Žukauskas, Jonas, Konstancijosnumato negalėsią nuvykti bai- .... J.. -. ... ^ Sinkevičiūtės dede.suoti. šiam uksiui jie uup pai 
iš anksto registruojasi centri
nėje L.B. apylinkėje (J, Liū- nanti^ii maloniai prašomi kreip

us 14Š6 Wėst 54 St. Cleve- tis: ,
land 2, Ohio), pateikdami įro
dymus, duodančius teisę balsuo
ti. Tu vietovių, kur rinkiku tė- 
ra nedaug, kur jie gyvena pa- 
sisklaidę ir kur nėra sąlygų 
rinkimams įvykdyti, rinkikų są
rašus centrinei L.B. apylinkei 
gali taip pat atsiųsti seniūnai.

Balsuodamas paštu rinkikas 
balsavimo laišką turi išsiųsti ne 
vėliau kaip balsavimo dieną 
(pašto antspaudo data).

Rinkimams pasibaigus, ne
sant skundų, po 15 dienų rinki
mai įsiteisėja. Skundų esant, 
rinkimai įsiteisėja Vyr. Rinki
mų Komisijai juos išsprendus.

Dėl papildomų informacijų 
prašoma kreiptis į Apylinkių 
valdybas ar vietines Rinkimų 
Komisijas.

Vyr. Rinkimų Komisija

KONSULATO IEŠKOMI

Ašmonas. Antanas, Mykolo 
iš Gaurės valsčiaus.
Baronas. Albertas. Jono sūn 
1922 m. Užupių k.. Taujėnų v., 
Ukmergės apskrities. 
Černauskienė - Lukošaitė. Ona. 
Romualdo duktė.
Jašmontas, Augustas. Juozo s., 
iš Mažeikių vai.
Kašeliauskienė. Morta. Kazio 
duktė, jos vaikai Cecilija ir 
Vladas.
Kaspariunus. Antanas, Juozo ir 
Onos sūn., iš Dargučių km., 
Žeimių vai.. Kėdainių ap., žmo
na Visockaitė. Marijona 
Juozas.
Kaukas. Petras. Juozo sūn., iš 
Vilkaviškio aps.
Kontautas, Kleopas. Mečislovas 
ir Valerijonas, Teodoro sūnūs. 
Krukauskas. Alfonsas, Jeroni-

g-

Ieškomieji arba apie juos ži-

Consulate Gen. of Lithuania 
41 Wset 82nd Street 
New York 24, N. Y.

•• Į - W a 4- - T. T. 4-*ji (lėšiiimiiėvĮ.
Paliko našlė Marija ir 

dukterys Evvlana, Ariiėlia ir 
France? su šeimomis. Joms 
visoms savo ir savo šeimos 
vardu reiškiu gilią užuojau
tą.

Frank Paukštaitis

belaukiamas, išeik be-Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei

metams $4.

Ateik 
•r- Ii mas.

PALAIDlNAI DARO

šitaip atrodo Map!ewoori aukštesnioji mokykla, po gais
ro. kuris kilo palaidūnams padegus mokyklos knygyną. 

«exxxxxxxxMcxxxx m m mmmc . •.. ----iaw xxxxxsscoseeoBt
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sūnus sJ KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams ’ ’

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 1< ,> puslapių visokių

mo sūn.. ir Krakauskienė, Mag- § skaitymų ir plati kalendorinė
dalcna, iš Mažeikių ap 
Krivickas, Ignas ir Jurgis. Juo
zo sūuūs.
Lengvenis, Jonas, Jono sūnus, 
gini. Mažeikiuose.
Luobikienė - Sakatauskaitė. 
Magdalena. Antano duktė, gy
vena gal Urugvajuje. 
Merkevičius. .Juozas. Felikso s., 
buvęs Anglijoje.
Meškauskis, Jonas. Kazimieras 

'ir Pranas, ir dvi seserys, kurių 
vienu Zosė.

C.a!ih
Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 

patarimų, eilių, juokų, atslminfcnų 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 Broadvvay 
So. Boston 27. tVlass.

f
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Puslapis geltas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 7, Vasario 12, 1958
"1 s niausią iškeliama tik vyrų 

nuopelnai. Kartais atrodo, 
kad mes moterys šitoj ko
voj buvome abejingos ar 
gal net trukdėme ją. Tačiau 
taip nėra.

Jei atidžiau pažvelgsime 
i praeiti, tai pamatysime, 
kad visais laikais ir visur 
Lietuvos moteris stovėjo ■ 
greta vyro. vedusio kovą su

rinktiniai žmonės — Lietu-pavergėjų.
1795 metais, tai yra pnes vį„ Tarvba 1918 m. vasa-; *ik prisiminkime kad ir 

163 metus, kadaise buvusi rio 16 d. Vilniuje pasiryžo[1831 m- sukilimo didvyrę

r

MOTffif SKYRIUS

Moterys lavoje

ia

didelė ir galinga Lietuvos___
valstybė buvo . padalinta nepriklausomą Lie-
tarp to meto galiūnų tuvos valstybę. Dar reikėjo

. *r Austrijos, atkakliai pakovoti, kad tas 
Didžiausia Lietuvos dalis ‘.paskelbimas stotųsi kūnu ir 
teko Rusijai. Kodėl, taip at-• Nepriklausoma Lietuvos 
sitiko, čia nekalbėsime, pa-; valstybė vėl kaip lygiateisė 
sitenkiname to liūdno fakto Įeitų i kitu valstybių šeimą, 
priminimu. Neilgai betgi jai teteko sa-

Caro “globon” patekusios vo gyvenimą savarankiškai 
Lietuvos žmonės betgi ne-tvarkyti: 1940 metais Lietu- 
nustojo galvoti, apie laisvę J va vėl pateko i Rusijos 
apie savarankų gyvenimą ii į “globą”. bet jau ne caristi- 
visokiais būdais stengtis iš nės, o daug gudresnės ir

visam pasauliui paskelbti Emiliją^ Platerytę, . kurios

tos neprašytos “globos” iš
silaisvinti. Ta kova tęsėsi 
visa laiką ir nuolat stiprėjo,

žiauresnės komunistinės, ir 
tą naujoviškos priespaudos 
jungą tebeneša ir šiandien

kartais ji pasireikšdavo net i Neša kantriai, bet ir sten- 
atvirais sukilimais — 1831, igiasi jo nusikratyti. Kova 
1863, 1905, 1941 metais. * ’ ' * ’

Galų gale prieš 40 metų,
kada Lietuva pirmojo pa

eina, ir nenustojamą vilties 
laimėti.

Kai kalbama apie šitą mū- 
saulinio karo metu buvo su tautos pasipriešinimą 
Vokietijos užimta, Lietuvos * svetimam jungui, tai daž-

SK APTYKITE

VERTINGAS KNYGAS
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ; SIAURUOJU TAKELIU, pa- 

NŪDYKAš, apie 20.000 žodžių, rašė K. 5. Kriaučiūnas. Spau- 
368 psL, redagavo V. Baravy- dė ‘-Naujienos”. Psl. 178. Kai
tas, pigiausias ir naujovi&kiau- ia $2.00. Senesnės kartos lietu
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- riams gerai pažįstamas daini- 
nafL i ninkas ir poetas K. B.. Kriau-
SiUABAS, Paer ragerkvieto,3^“.*rf>. » 
arterinė apseka ii ir jaunyste Iaetn-
WkJėionybės laiku Komoje,Pa- i'T’ «5''enun’ ,r ve,W* Ame-

lai- rikoje, įspūdžius grįžus LietuVatinoje ir Kipre, knyga 
nėjusi Nobelio premija. . ,
Ka'oo ...............................•. ,2.23. im» An'e"k°J<!-

.. , 06L LAISVOS LIETUVOS. Lieta-SIZAuETINE. paraše J. Tl- vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
tinis, 15 įvairių trumpų paša- • ^’ikųK o^P*clJ°s » teroro Lietovo- 
kojūnų, 180 pusi., kaina $2.

*R ROMOS POPIEŽIUS YRA 
tEMAlTES RASTAI. Garziozio. KRISTAUS VIETININKAS’ Pa* 

mūsų rašytojos pirmojo karo meto ,. kuū* M* .Valadka. . 
Amerikoje parašyti raideiiyi su ra- kjekvmnam perskaityti. Kaina $1.20 
*ytoj.,s paveiksiu. 128 putlapiai. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

.....................................................*; PRĄDAI. Populiari ir naudinga
MILŽINO PA UNKSME. Balio Srua.^nygaKSadienų kl«usi"u»“ SUP™£

goa trilogiška istorijos kronika,' .........................................
178 pusi., didelis formatas, gera TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
popiera. Kaina .......................82.50 RU3IJĄ. arba komunistų diztatū-
CEZARIS, Mirt.
„ ▼ertė A. K. Puida, pirmoji dali*, tini daug medžiagos. 96 puslapiai. 
1S8 puslapiai, kaina ........................ 82 ; kaina .................................................... SOe
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, < KISS IN THE DARK. J. Jazmi- 

eertė A. K. Puida. Antroji dalis, no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
OI psl. Kaina ............................. 82- Kaina kietais viršeliais 82,

mnkštais viršeliais ....................81-00
CLARIS. Mirko JesuUč’o romanas.,VISUOTINAS TVANAS. Ar galėja 

vertė A. K. Puida. Trecioji dalis,, toks tvanas būti ir ką apie tai
176 psl. Kaina ........................ 82. sako mokslas. Kaina ...........

MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio K ^Ka^tek*
»lSa,SŽJ JSBUKm5r*rt»2s ^uifomtiiin’ r>.pild£a tar 
Miškinis. 290 pasi. Kama....83X5^^„„ knyrntž Kaina .25<
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ra-, L-/~h|f,|Tę niPVTic parmanas ii žemaiėių Kalvarijos pra-įR^KIUS DIEVUS ŽMONES GAR 
eibes. Kietais viršeliais, 467 pasta- SENO\£*1E. Dievų yra vi-

kaina šokių įvairiuose kraštuose ir įvairino-
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA.^ Mikuose dievai buvo kitokie. Ko- 

Pkrašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta k,e. buvo sen'U« >«etuvių dievai?
Amerikos lietnviams. 144 poslapių*' “““ ................................................v* 00

............................................ H-®0 LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG-
a Y’of’ATt* v*t*n*t k*_ ' LISKAI. GcrisusiAs vadovėlis pra

KLA LbLCIV ULYTaiĄ. P*- gedantiems angliškai mokytis; duoda 
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi ■ ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.

apysaka, 176 psl Kaina .... 82.20.,Kaina ................................................. 78c

von ir dabartini savo gyveni-

PER

įmigo
Vąladkos parašyta knyga, 250 

Kaine .......................... 82AO
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio w 

parašytas istorinis romanas tt že-' ,ua*
-na^J— krikšto laika. Sa kietais 
apdaras. Kaiaa ........................ 88J0 SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa*
AŠIE LAIKA IR ŽMONES. F«. .TTit

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,;
Mttkinį. T«»ma, Savickį, Giras ir kt -UAUJA VALGIU KNYGA, M. Mi- 

pusi. Kaina.............................aMO ehelsonienės parašyta; 250 įvairių
IENAS KAREIVIS MATUI UTIS,; *«eptų* 132 puri. Kaina ....81*15 

parašė Jurgi* Jankus. Pasakoji į TIPELI S, parašė Pulgis Andriulis, 
mos apie nepaprastą tomaitį, kuris, juokingas romanas, 240 psl. Kle
ino* nuostabių dalykų padarė, tik tais viršeliais. Kaina ............... 83.

»re vieno, korį tikrai turėjo
ti. 237 psl. Kaina ........... 85. TAVO KELIAS ( SOCIALIZMĄ.

i Parašė Leonas Blumas. Trum]
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grt- socializmo aiškinimas. Kaina 
šos, novelių rinkinys, 155 poslapių.

drąsūs žygiai net dainių ap
dainuoti, pasakomis papuo
šti.

O štai ką rašo didžiulės 
Lietuvos istorijos autorė dr. 
Vanda Sruogienė apie 1863 
metų sukilimą.

‘'Nepaprastai didelis bu
vo Lietuvos moterų vaid
muo sukilime. Karštos pa
triotės ir giliai religingos, 
jos di*ąsiai ėjo ryšininkų ir 
žvalgų pareigas, slapstė do
kumentus, slaugė sužeistuo
sius, nešė maistą sukilė
liams į miškus ir kalėjimus 
—parodė tikrą, tylų ir bea- i 
todairini heroizmą. Pasiau
kojančios ir išradingos. Jos, 
mokėdavo mėtyti pėdas ir J 
klaidinti tardytojus, o su
imtuosius paguodos žo- į 
džiais palydėdavo į tremtį i 
ar į mirti.”

Tą pati darė moterys ir 
tada, kai mūsų raštas buvo 
užgintas, kai slaptą spaudą 
reikėjo gabenti iš Prūsų — 
jos buvo geriausios knygne- į 
šių talkininkės ir knygų pla-į 
tintojos, žandarų mulkinto-Į 
jos. Tokios jos buvo 1905 
metų revoliucijos, Lietuvos 
nepriklausomybės kovų ir 
okupacijų metais. Gana pri
minti, kad turime moterų, 
apdovanotų net kovų ordi
nu—Vyčio kryžiumi (gvz., 
dr. A. Čarneckaitė - BSra- 
tienė, M. Kubiliutė). * •

O koks milžiniškas mote-1 
rų vaidmuo lietuvybės ug
nelę kurstant, švietimą sklei
džiant, labdarybės darbus 
dirbant. Kai mūsų raštas 
buvo dešimtmečius užgin
tas, tai juk moterys buvo. 
galima sakyti, vienintelės jo 
mokytojos. Juk nebe reika
lo žymusis dailininkas Pet
itas Rimša mūsų anų laikų 
mokyklą pavaizdavo moti
na prie verpiančio ratelio, 
mokančia vaiką skaityti. O 
ir nepriklausomoj Lietuvoj 
mokymo naštos žymią dalį 
ant savo pečių nešė mote- 
rys.

Sakoma, kad mes raštu iš
kovojome savo nepriklauso
mybę. Tai ir šitoje kovoje 
moterų indėlis labai didelis. 
Kam nežinomi Žemaitės, 
Lazdynų Pelėdos, Šatrijos 
Raganos, Gabrielės Petke
vičaitės ir kitų moterų rašy
tojų vardai, kurios kartu su 
'vyrais žadino mūsų sąmo
nę “Aušroje”, “Varpe”, 
“Tėvynės Sarge” ir kituose 
slaptai leidžiamuose laik
raščiuose, leido savo kūri
nius atskirais leidiniais. 

Nepriklausomoj Lietuvoj

MCSV SODŽIAUS ATVAIZDUOTOJ A

Julija Žymantienė - Žemaitė (1845. V. 31—1921. 
XII. 7) žymiausioji ligi pirmojo pasaulinio karo 
iuūsų rašytoja, vaizdavusi senojo kaimo gyveni
mą. Daug jos raštą buvo ir Keleivyje, daug skai
tytoją ją ir asmeniškai pažinojo, kai ji gyveno 
Amerikoje ir. rinkdama aukas nukentėjusiems 
nuo karo, važinėjo po visas kolonijas.

LIETUVA BUDO
(Stepono &ąirio ‘^Lietuva budo” pąąkakUua)

Rašo M. Pragelasj *- »-•« —•t *
Steponas Kairys savo kny- išleisti vaikus pas ūkininką 

goję “Lietuva budo” patie- piemenauti. “Kur iaiko ir 
kia statistinių žinių, iš kurių galimybės pamokyti juos 
matyti, kaip vertėsi įlietu- rašto ar skaityti?” beviltiš- 
vos žmonės jo aprašoma- kai klausia straipsnio auto- 
me laikotarpyje. Žinoma, rius.
daugumas vertėsi žemės ū-i 
kiu. Žemės buvo apie 6,- Kumečių butai 
500,000 dešimtinių. Iš jų a-
pie 500,000 dešimtinių pasi
savino rusų valdžia. 50,000

Kumečių butai blogi. Skur
džiai atrodo iš lauko, dar

dešimtinių priklausė bažny-' pikčiau ? vidaus — drėgni, 
ėioms ir vienuolynams, 25,- dažna, tamsūs, nevė-

dinami, skurdžiai įrengti ir 
apstatyti;'nėra kur pasisuk-000 dešimtinių svetimtau

čiams ir įstaigoms. Bajorai . ., ...
ir dvarininkai valdė beveik t1’ ir a®JcstunJ®J klaiki ne- 
2,500,000 dešimtinių ir tik švara. Kumečio drabužis— 
likusi žemė priklausė ūki- \ žmona visai seimai pa- 
ninkams ir mažažemiams, daro. Is menkos algos reikia

MANO MIELAS KRAŠTE!

Kai kur mažažemių buvo 
iiki septyniasdešimt procen
tų visų kaimo gyventojų, o 
kai kurie dvarininkai, kaip 
Tiškevičiai, Oginskiai, Na- 
ryškinas ir kt. valdė po 30,- 

; 000 dešimtinių. Iš viso kai
mo gyventojų buvo 3,176,- 
000, iš kurių apie 500,000 
buvo bežemių. Ūkininkai, 
neturėdami užtenkamai že
mės. šeimoms didėjant, 
skaldė ūkius ir vilto maža
žemiais arba vykdavo į mie
stus uždarbių ieškoti. Ūki
ninkų vaikai pirmieji ėmė 
masiniai emigruoti į Ame
riką. Darbininkai ir maža
žemiai negalėjo vykti, nes

Per mažai dėl tavęs su grandinėm nueit už U valo,
Mano mielas krašte, ir prie rato prikaustytam mirt.
Per mažai kraugeringoj kovoj atrasti sau galą 
Ir skriaudų baisenybes patirt!
Iškimštam daug dienų iškaroti ant tilto, ' .
Pakartam pasidžiaugt milionam ištroškusių kraujo akių! R°

"K

DIEVĄ, 
▼isiema

į įdomūs. Kaina ...............................20c
BOCIAIJZMO TEORIJA. Trumpai

tr toškiai paroto, kate keitOsi ai-i JUOZAS STALINAS, arba kaip
■Uiiair1- santvarka ir kodėl ji dar Kaukazo razbaininkas buvo paaida-
(mMa. Kaina ................................SOe rųa Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

Uiialqnnut ir pinigua prašome aiųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

PM Eaet Broadway So. Boatoa 27, Mi

•i ra KODĖL 81.50. pilnM AS NETIKIU I 
argumentų, kūne

mokėti. Tik vėliau, kada 
kas nors išvykęs atsiųsdavo 
šipkortę ii* parsitraukdavo 

i gimines ar pažįstamus, dau
giau darbininkų .ėmė vykti 
Amerikon.

Sunkiausia būklė kaime 
buvo bežemių. Dalis jų ei
davo tarnauti pas ūkininkus 
arba dirbdavo dvaruose. 
Kokios darbo sąlygos buvo 
dvaruose? Turbūt niekas 
geriau tų sąlygų nėra atvai
zdavęs, kaip knygos auto
rius, patiekdamas žinių iš 
tuolaikinių laikraščių ir sa
vo paties atsiminimų. Taigi 
leiskime kalbėti pačiam 
Steponui Kairiui. Jis taip 

įrašo;
Dirbo 18 vai.

Dilba dvaro darbininkas 
daug: vasarą kelia 3 vai. 
ryto ir eina gulti 9 vai. va
karo ar ir vėliau. Vadinasi, 
darbo apie 18 vai. ir pasilsi 
valgydamas. Žiemos metu 

; darbas kiek trumpesnis. 
“Savų reikalų ne tik nėra 
kada atlikti, — sako auto
rius, — bet beveik nėra lai
ko nė myslyti apie juos”. 
Apie tuos reikalus gali gal
voti žmona, namie virdama, 
skalbdama, siūdama, aus
dama, vaikus ir galvijus pri
žiūrėdama. Darbas dvare

______________ sunkus ir įkyrus — užpaka-
se stovinčių. Tik paminėki- ’ Tą patį reikėtų pasakyti ty .^as eina ir ragina,— 
me adv. L Purėnienę (90-; ir apie Amerikos lietuves kemeris, inspektorius ar kas 
ciald.), F. Bortkevičienę moteris. Ir čia turėjome ir kitas. Ragina ne tik žo- 

turėjome didelį būij mote-:(liaud.), M. Galdikienę turime pasižymėjusių mote- ypač silpnesnieji daž-
rų rašytojų, kurios lyginosi' (^rikšč. dem.). :rų visuose mūsų darbuose. gauna kumščio ar kan-
su geriausiais rašytojais vy-1 Visuose seimuose turėjo-: Gana pastebėti, kas, pav. čiaus paragauti.
rais. me veiklių moterų atstovių.; didžiausios mūsų organiza- K .

Nepriklausomoj Lietuvoj Matytojai G. Petkevičaitei ei jos S.L. A. vadovybėje ii-
jau turėjome daug moterų, i teko garbė atidaryti Lietu- gus metus yra dvii moterys Valgis prastas. Rudenį 
baigusių aukštuosius moks-lvos steigiamąjį seimą. Gugienė ir E. Miku- ^kumetis pasipjauna ėriuką,
lūs ir einančias įvairias at-j Paskutiniais laikais iš autė, o Vyriausiojo Lietu- Kalėdų — kiaulę. Bet 
sakingas pareigas. Turėjo-;jaunesniosios kartos mote- yos Laisvinimo Kometeto norg šeima sausai pasnin- 
me moterų gydytojų, advo- rų buvo pradėję reikštis ir Vykdomosios Tarybos pir- ųauja yįgą gavėnią, viralą 
katu, net teisėjų, jau nemi- tokiuose moksluose, kurie, n>ininĄu kuri laiką buv o A. lu^dsiryti užtenka paprastai 
nint visokių mokyklų mo- rodos, tik vyrams skirti. Sa- Deyeniene. . tik iki Sekminių; per visą
kytojų, žymių dainininkių. į kysim, nors ir istorija* ar- Nesivaržydamos su vyrais 6Unjęjąją darbymetę valgis 
aktorių, dailininkių. cheologija. šiandien dr. V.; nuope nų,^ Lietuvos ne- jjgj^ Resas. Pagrindinis

Vis daugiau ir daugiau Sruogienė yra laikoma vio- maistas — bulvė, & vaiku-
moterų jungėsi ir į grynai
politinį darbą. Kiekviena 
partija savo eilėse turėjo 
moterų ne tik paprastų na
rių, bet ir priešakinėse eilė-

Ir nuo laužo paskui su dūmų kamuoliais pakilti 
I sritis, kur nėra jau mirties nei kančių.
Suteptam ir apspiaudytam tyliai pakampiais klajoti 
Ir krūtinėje didžiąją ugnį augint.
Per mažai yra tau viską paaukoti 
Ir nė trupinio iš suknivintų-rankų neirat.
Tikintieji j tavo paveikslą skausmingą,
Mano mielas krašte, gali daug, gali daug išgyventi. 
Kai užnuodyti durklai Į tavo kratinę susminga, 
Mūsų kančios prieš tavo pasidaro mum šventė.c

Stasys Anglickis

VIENA SLAPTŲJŲ MOKYKLŲ

Kai Lietuvoje, anot poeto, nebuvo nei ražto nei druko. vaikus 
raSto mokė motinos prie ratelio arba slaptą mokyklą •‘darakto
riai.” čia matome vieną tokią mokytoju. Tai Emilija Poeaitė 
prie savo mokyklos “rūmu,” kuri iimokė skaityti šimtus žemai- 

ėią Kalvarijos apylinkės vaiką, iš ją vėliau kai kurie išėjo net 
aukštuosius mokslus. E. Poeaitė platino ir anuomet draudžia
mas lietuviškas knygas, ji ne kartą žandarą buvo kreėama. Mi
rė prieš 30 metą.

na žymiųjų mūsų istorikų, o !«> "irtais pasirūkime dar 
dr. M. Gimbotien* areheo-! veikranngMU kovoti dėl 
logų. kuriai nft iymios A- dvynės Lie-
menkos mokslo įstaigos
veda atsakingus darbus. R. J—nė

čiai vaikšto išpūstais pil
vais. Vargas Įdek paaugu
sius vaikus varo iš skur
džios tėvų pastogės, ir jau 
nuo 6 metų kumetis skuba

pasigaminti autuvus, apsi- 
siūdinti, nusipirkti druskos, 
muilo, žibalo, aliejaus, žmo
nai skarelę, vaikui kepurę. 
Pragaištis, jei kumetis dar 
rūko. Jei, be to, ant algos 
užsikaria ponas ir sulaiko 
už praleistą darbo dieną, 
nulaužtą žagię, pagedusį 
jungą, sutraukytą pakinktų, 
sulūžusį diselį, — metų ga
le jos belieka pusė ar ir dar 
mažiau. Neduok. Dieve, 
rimčiau susirgti! Autorius 
baigia straipsnį žodžiais: 
“Tokiu tai būdu eina jie 
(dvarų darbininkai) sau į 
baudžiavą metas iš meto, 
papranta vilkti tą savo jun
gą ir, nesitikėdami susi
laukti geresnės gadynės, pa
liauja net skundęsi”.

Vilnijo* dvarų darbininkai

“Lietuvos Darbininkas” 
1898 metais 3-iame numery 
rašė apie dvarų darbininkus 
Vilniaus gubernijoj. Tūlas 
Tekšys pasakoja: “Dabar 
aprašysime, kaip gyvena 
darbininkai dvare J. Darbi
ninkų čia yra 24: 6 mergos, 
9 bernai, 2 pusberniai, 2 
piemenys, furmonai, sodau- 
ųinkas. virėjas, pakalike 
(kambarinė) ir panaktinis. 
Mergos gauna ant metų po 
24-25 rub., gaspadinė — 35 
rub. Artojai gauna po 36- 
45 rub. Be to, gauna pasi
sėti po 2 gorčių linų (verta 
2 rub.) ir ašmainį bulvių 
(verta 1 rub. ir 50 kap.), 
žiemai drapanas. Bernai bū
va arba ant savo duonos ir 
gauna ordinariją, arba ant 
pono duonos; pirmutiniai 
yra vedę ir gauna skyrium 
vietą, 12 ašmainių rugių, 6- 
8 avižų ir miežių, 6 gorčius 
druskos, ašmainį bulvių ir 
2 gorčių linų pasisėti, taip
gi vieną karvę laikyti ant 
dvaro pašaro. Pusberniai 
gauna vienas 18 rub.. kitas 
22 rub”. Ašmainis — 18 
gorčių.

“Meigos pačios turi skalb
ti sau marškinius, ir galima 
jas matyti skalbiant pas so- 
dželką naktyje, nes dieną 
nėra laiko. Darbo laikas ne- 
aprubežiuotas, dirba beveik 
be poilsio. Jeigu darbinin
kas apserga, tai paprastai 
jam palaiko iš algos tiek, 
kiek reikia mokėti samdi
ninkui. Valgis darbininkų 
prastas ir liesas. Valgo tik 
tris syk per dieną Dvaras 
duoda mėsos darbininkams 
tik du syk per nedėlią (ne- 
dėlioj ir ketverge). Mėsos 
gauna labai mažai ir labai 
prasto sorto. Žiemą nuo 
šv. Mykolo iki šv. Jono už
daro neduoda, žodžiu sa
kant, pono gyvuliai geriau 
gyvena, kaip dvaro darbi
ninkai.

(Bus daugiau)
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Užgavėnių pokyli*

Tarptautinis Institutas ir 
» r* i šiemet vasario 14 d. Statler

skau- viešbuty i-uošia didelį Už- 
U tauto*-stovykto, kunoje gav4ni, <Mardi Graa
gyvavo »• ®I1“”"* B*«>. ji programoje yra
to! 4. ia Bostono ir 5 is iv»irill Uat, ^į. kara. 
Woreeateno, jį^ į. karaMenžs rinkimai
f Toji stovykla buvo si»- ir M- Įvairių tautų atsto
jusi su didelėmis išlaidomis, iturės savų valgių, 
todėl visuomenė buvo kvie-f Norintieji daugiau infor- 
ėiama * padėti savo aukomis; luaeijų gali skambinti KE

Miksų skautų vienetui pa- b-1081 (International Insti- 
vyko atstovauti lietuvių tau-!tute» 190 Beacon St.).
t<tir už tai skautai yra dė- / -7—7—7 —
kingi gerb. aukotojams. : Ameriko* istorijos

1937 m;v o Vai-'

Jis bus vasario 15 d. (šeš
tadieni) 7 vak vak. Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose. 
Bus renkama valdyba ir 
svarstomi kiti svarbūs klau
simai. 1

I5£J0 “DARBAS” ’

Išėjo naujee-“Derbo” žur- 
«Opn*U<U-

Gal dar

ir bus jo “žodžiu” teisiami “pasku- Giminės iš Sibjro ieUco brolių Bal-; 
čiausioje dienoje.” (Jono 12:47, 48) trų (Bautro), Petro ir Jurgio KIZA- 
Tokiais tikrais* žodžiais mūsų Viei* LŲ (Kesler). Petras su vaikais Clair 
pato aiškiai sako, kad netikinčiųjų ir'Juslute kadaise gyveno Neu- Yor- 
teismas neįvyksta Siame' gyvenime ir; ke, Baltrus ir duktė Justė

Vedybas

• Rėvižijoa komisija patik- l8to?J® P» t*™“?* m?- 
Snaairado: Knyįs buvo» m?kytoJa-?> duoda sek- 
vedamos tvarkinei, visosi?n'iJr vengtinų pavyzdzų, 
Klaidos yra pateigtos do- t0 dė‘nebe ,’e?kal° » 
kumentais. Pajam, buvo: sakoma’.kad J?
Skautų jmokota $507.68, P™“*“8 Tavo sūnūs te sU-
skautu aukos $181.25, Boa- i??1* * Prae'tl
tono visuomenė $152.31,iunotl aklas yra tas, ku-
firoltjos Užsienio Skyrius ny°? n?Jln0- .
$150 'Worcester skautu va- '• turėdamas galvoj Mas-kimš nSuo, W«£?ester •’«huf*»s gubernatorių va- 
Tėvų komitetas $100. Za). ^no menesi paskelbė Ame- 
girio sk. tuntas $80, Bosto-'r!kos 1®tonJos^ mėnesiu, ku- 
no Tėvų komitetas $60, II™ m?tu JT"“™?81 mokjdc 
JAV rajonas $25, Worees-11.ose . bus ku
teno Lietuvai Remti Dr-jadal*tau .. »«tondmt. su 
$10. Viso—$1396.34. garbinga ao krašto praeita

mi, kun įkvepia pasiryžimo
. Išlaidų buvo: Stovyklos 
mokesčiai $884, uniformos 
$239.15, transportas $58.05,!

Gal būti, kad šiemet ne
kilnojamojo tinto mokestis 
pakils iki $92 nuo kiekvie
no tūkstančio tinto vertės. 
Mat, miesto išlaidos vis di
dėja, o atitinkamo pajamų- 
padidėjimo'nėra. Kaikurie; 
mokesčiai net mažėja.

Žinovai apskaičiavo, kad’ 
mieste yra daugiau kaip pu-j 
sė nekiln. turtų, kurie nemo-į 
ka mokesčio, nes jie pri-; 
klauso valstybei, miestui,; 
švietimo, labdarybės ar ti-! 
kybos organizaeijoms ir jų j 
procentas vis didėja.

1930 metais tokių mokės-, 
čio nemokančių turtų tebu-Į 
vo 24 rr, o šiandien jų yra 
61%.

NEKUK21LAK

— ------- -----___ _ , -- ----------ryveno y0RIU VESTI lietuvaity tarp «*-«
kad nėra padaryta jokio nutarimo Clevehutoe. Patys kizalai ar jų vai- weU. E.u Gyvenu šiaurėsapie jų, amžinų likimų, ir nebus iki kai, arba juos iiaarrtieji prašomi at- K ardoje,, turki didelį ūkį. M<£Jai£, 

diy*7.; .. . „ isinepti siuoadresu: kuri rK^rf tuojau sukurti šeimų, yra
žodžiai “pąakątitiOę dienoje ne- f George KHm prašoma skubiai atsiliepti. į ner.m-

nurodo » paskutinę dietoj dabartinio .U> Melrose Avė tlSs pasiūlymus neatsakysiu, nes
• to*.,. . grrtniny- TokSų pat kalbų kast Norwalk, Conn. ,nau rimtai. Rašyti:
ir Keleivio* )na«dojė- Morta, kuomet kalbėdama----------------------------------------------------------- Mr. Ant. jovaras

apie Lozorių ji pasakė: “Žinau, kad Giminės iš Lietuvos paieško Antano,
Ijia prisikels prisikėlime paskutine Prano ir Kazimiero BERNECKIŲ, 
dienų-” (Jono 11:24) ltrikia pastebe- Ignaco sūnų, arba jų vaiku; Jie kilę

U) bUw Unltavimo. dieviškai- Oria.li.nfc duktė Pranė B^Kklraė.• JLJ" ...JS•’>

:t:y Ossington Avė. 
Toronto. Ont. Canada

ma-

Rūpinasi seniai*

dabarties ir ateities 
bams.

dar-

kitos išlaidos $150.98. Vi- Dr- L Ple<įajįh Fk>ridoj 
so—$1368.43. Taigi .liko! Dr. Louis Plechavich, op- 
$27:91. Tas likutis perduo-’tometristas, su žmona Nei
tas dzamborės fondui. lie išvyko j Floridą 2 sa- 

, ,4.., „ 9 . vaičių atostogų. Dr. Plecha-
Sktn. Mfcnomaiti* turj ofjgą Camhfidge. 

< Rep. vieneto vadovas 805 Cambridge St.

daug laimėta

i Prie viešosios bibliotekos 
,So. Bostono skyiiaus orga
nizuota senesnių kaip 60 
metų vyrų ir moterų grupėj 
kurios tikslas palaikyti sa
vo narių dvasinj veiksmin- 
igumą.
i Pirmasis grupės susirinki- 
imas bus kovo 11 d. 16:30 
vai. ryto. Jame bus prane
šimas apie kelionę j Romą 
ir rodomi filmai. Daugiau 
informacijų duoda bibliote
kos vedėja.

(Atkelta iš 4-to psl.)
lių ir perdirbtos mėsos par- 
d^vimaš< uzsięnin jau atsi
dūrė veik išimtinai į koope
ratines rankas. Net aridių

pasėkoje smurtu, klasta ir 
melu ir vėl Lietuvoj įsiga
lėjo svetimi.

Nieko nėra amžino—pra
nyks ir raudonoji despotija, 
kaip dingo rudoji. Ir būki-

pardavimas užsieniui buvo me tikri, minėsime Vasario 
pradėta kooperatyvų tvar-, 16 d. nepriklausomybės pa
kyri. Gi kooperatinė veikla i skelbimo aktą, kada ir vėl 
savo esme yra demokratinė, j Lietuva bus laisva, tikrai 
Įr gal išimtinai tų sutelkti- demokratiškai besitvarkan
čių kooperatiniais pradais ti, lygi tarp lygiųjų ir lais- 
pagrįstų pastangų dėka Lie- va tarp savųjų. O kas jai 
tuvos žemės ūkis tikrai su- iš mūsų šito netrokšta? Bet 
klestėjo. maža norėti, reikia savono-
į . Kooperatinis judėjimas rus veiksmu paremti. Reikia 
Lietuvoj tiek buvo stipins, dėtis į gretas tų ir juos rem- 
galingas, kad tautininkų ve-įti, kurie rūpinasi Lietuvos 
dama vyriausybė privalėjo laisvinimu.
įimtai su juo skaitytis. Ir j Tas nevertas laisvės, 
neabejorihai tas kooperari- kas negina jos! Lietuvos 
jiis judėjimas būtų galuri- žmogus savo šalies nepri- 
nai parausęs- tautininkų klausomybę, laisvę sija su 
smurto įsigalėjimą. Jis jau savo gerbūviu. Buvę Lietu- 
buVo gerokai rausiamas ir!vos nepriklausomybės me- 

yet„vo8 nepri. tai jį įtikino, kad šalis, pa
čių gyventojų tvarkoma, 
tvirčiau patikrina jo gerbū- 

tteja$ kilo nuožmusis ant- 'Vj. negu svetimų valdoma, 
rasis'pasaulinis»karas. Joj —J. VHu.

lybės metais kiužo 
nė mėtais, bet dienomis.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Jungta fietavfcM bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį sobdarumą, rūpinasi ištaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtS 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 
apCkunda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

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

į Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite esa
tį SLA knopnone, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 

'kmijooe ir SLA Centru. Rašykite tokiu adresu:

DUMI. VMKAS
Na» Y«k l, N. T.Mt WMM*

*nm*AiB IBW B ZBB B
Licensed and Bonded by 

N. J. Banking Commission
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI I LIETUVĄ 

Per 2 savaites—pakvitavimas ( 
patikrinama^
100 RUBLIŲ —410

' Mokestis $S iki $54 s«mo 
SIUNTINIAI | LIEfUVĄ

' Reikalaukit mūsų 16 puslapių 
atalogų ir vaistų kainoraštį J

Mūsų 15-ti metai, tūkstančiai, 
patenkintų kHjentų. 

GRAMERCV — Ssite «31 
1744 Broad SU Newark, N. L

StebulciiazoK cy<pų*ra, kuries pų. 
žilumų/C ***ofcv linkimų ir

Šias rydęoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kūnam žyla, sleiė- 
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina *2.00. 
Jei^u nebūsite pilnai patenkintas, 
Jtms pinigai bus suyrųžinti.

PASTABA; Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunėiam.

Kanadoje ir kitose valstybėse kai
na $2X0 su prisiuntimu.

PLORAL HERB CO. ‘
Box 305. CL1NTON, Ind.

Dept. 5

PADĖKOS LAIŠKAS 
* Aš, radęs Jūsų Florai Herb Cot 
skelbimų laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabėur. panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dabar turiu plaukus tokias, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų: 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vienų kartų savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tų Jūsų malonumų labai 
esu dėkingas tam, kan tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū-

-------? - b. _ ? k-St| V<USb«l>S įg- ouuio veoa^r aa<r-
kingas, kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. &j mano 
padėkos laiškų, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel-

! Su padėkos pagarba J. Ė.

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsiahaas) 
Yra daug geriau leisti Jėzui atsa-

į Petro klausimų, kur pasirodys 
Į netikintieji. Tų jis padarė tekste, ku- 
Į rį mes J?" citavom,—tekste, kuriame 
‘ Jėzus aiškina, kad tie, kurie girdi 
bet netiki, lieka šiame laike palikti,

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE 
PtraM J.T. KUČINSKAS

Pažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo
nėjimas savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su mergaitės dora darė biz
nį bažnyčioje, susipykus dėl pinigu, Dievas mergaitę išvadino pa
leistuve. Dievas,platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t. 
t. šimtai biblijos prieštaravimu. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama

pm T. J. KUČINSKAS 
740 K 34lk Street, Chkagol6, III.

•mari ir ma iimiiina

ir Drūta*?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminu 
ir Mineralų kapsules, į 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 vra Ideal Vhrabex 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. 20 Kelly Sq„ Worrester,
V. G. Skrinską (savininkas)

me atpirkimo ir atsteigimo plane, ir lešsomieji ar juos žinantieji prašom le*k-’*u I>ra*’o,n

Uilkeson, Wash. ,*visos žmonijos’ išgelbėjimo iš nuodė
mės ir mirties; tasai Jaikas yra pra
mintas “teismu” arba didžia “paslra- 
ine diena.”

Aukščiau 'cituotasis tekstas paro
do,’ kad tik pasišventusieji Viešpa- Paieškau

patašyti šiuo adresu:
Mrs. Josephine Budrecki 
218 W. yth Street 
So. Boston 27, Mass. (0

. ________ pusbrolių Jono ir Petro
čiui dabar patenka gyvenimo išty-; BUTŲ iš Navarėnų. Telšių apskr. ’ ne aš tai akau. 
rimui. Tokiems jau nebėra antro iš- Atvyko Amerikon 1»12 metais, gyve- Jez. 65:i:£-M. 
tyrimo laiko;, ir jei mes nematome, _ ‘
kad šventraštyje yra tekstų, kurie,___
kalbų tiktai apie krikščionis, ui ga- i irgi gyveno Chicagoje 
jime isUefoN j galvų mintis, kad-nie-'patys ar kas juos žino 
kas -neturės kito ištyrimo kaip tik . šiuo adresu: :
**♦ žpaogus turi šiame gyveni-j Mrš. Justine Gricius <Jonauskaitč) •
nl?« ' ' 137 Wachusetts Avenue i

Bet) nevlenas gaJi patekti ištyrintai A.lington, Mass. (8 !
gyvenimui tebebūdamas po pasmer
kimą; lr tokįimte stovyje randasi vi
si, kurie nepriėmė '• Kristų kaipo sa
ve Išganytojų ir nepasišventė daryti 
Dievo’, vaBhe. Tikintieji gi, delei jų 
tikėjimo, yra paliuosuoti nuo oas- 
merkime; kuris atėjo ant jų per jų i
tėvų Adomų. Jų naujas gyvenimas

Dievo Karalystė
Ar žinai kų gausime Dievo Kara

lystėje? Vieni džiaugsis, kiti verks.
bet Biblija sako!

ne Melrose Park, prie Chicagos ir ; 
ieškau Zuzanos Gricienės-Būtaitės, ji 

Ieškomieji ‘ 
(išrašykite __

Viešpaties:‘akivaizdoje yra pramm- 
taa “gyvenimo noteisiniitoas,“ ir tai 
yra tokia ųųlyga, kurioje jau-nebėra 
“jokio pasmerkimo.”— Roi

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos lite- ; 4 

ratūros, gausite nemokamai. Rašyti: 
LBSA 3444 S. Lituanika Avė. 
Chicago 8, 111.
•MMdMtaaaMMeidMddMndci

Iš Lietuvos paieško Jonų ir 
PETKEVIČIUS. Jie patys ar 
juos žino prašom atsišaukti šiuo ad 
tesu:

Mr. Jonas Nor bu ta 
57 Glenwood Avenue 
Binghamton, N. Y.

Jieekojiimi
!4

Teta Ona Sakelytė-Mickevičienė 
paieško savo dukterėčios Marcelės 
Markšaitės; paeinančios iš Slieki&ių 
kaimo, Kauno apskr. Girdėjom? kad 
atvažiavusi Amerikon. Ji pati ar jų 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Ono Miekaarich 
42‘ Nicbols Sti,
Chelsea, Mass. (8

Ieškotui
LAUSKAI

Petras ir Juozapas MEŠ- 
KAUŠKAL. 1944 metais Juozapas 
gyveno Panevėžyje, Petras—Kaime. 
Jų ieško brolio žmona ir duktė. Jie 
patys ar kas juos žino rašykite:

Mr^ Jpoaas Malinauskas 
32te River Avė.
Camden 5, N. J.

(ii4
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M E DV S
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara- 
?'Valgykit me

dų!
Mes turime oren- 

čių medaus 65 cen
tai už betiltą: Span
guolių medus 75

centai už bonką; Liepos žiedų 
medūs $1.25 už benką: Kabos 
medus, kuris turėtų būti iš vi 
sų geriausias $2.60 už bonką. L 
Trejankos pakelis $1.00. Ir
Medaus per paštą nesiunčiam.

Ai Mizara 
<14 Broadway 

. . . * Se. Boston, Mass.
Užeikite 1 į seną Alexander’s 

vietą.

i-jf
M ►

Alik* Armin 
:i444 Mass. St. 
Gary, Ind.

DARBAS KARMOJE

(lš-8

Reikalingas riar&intnkas farmoje,
______darbas lengvas, atlyginimas gera*,
Mikola! duodama maistas ir patalpos. Švar

kas biausias darbas rytų ir vakaie melž- 
j ti karves ir jas šerti. Geram darbi
ninkui labai gera viela. Kreiptis: ; 

i Mrs. Stosunas
R. D. 4
Corlland, N. Y.

SIŲSKITE VIENĄ IS 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ 
MAISTO PAKETŲ

No. 3 — $14.00 
JO svarų cukraus 
10 svarų miltų

No. 7 — $22.30 
5 svarai taukų

svarai miltų 
svarai cukraus 
svaras šokolado 
svaras saldainių 
svaras razinkų

No. 13 — $19.00
svarai taukų 
svarai cukraus 
svarai ryžiu

5 - svarai miltų

No. 17 — $25.10
5 svarai 6 uncijos taukų 
5 svarai cukraus ‘
5 svarai miltų
2 svaraai 4 uncijos kumpio 
1 svaras 4 uncijas kakao
1 svaras .šokolado

No. 10 — $26.90
10 svaru cukraus
3 svarai 6 uncijos sviesto
2 svarai 4 uncijos kumpio
2 sv. 2 unc. džiovintų vaisių 
1 svaras 1 uncija kakao 
1 svaras šokolado

No. 23 — $22.20
1,000 amerikoniškų cigarečių 

Galite siųsti DVIGUBUS pakietus (40 švara). Tai bes 93 pigiau. 
------ Į aukščiau paduotas kainas įeina VISKAS--------

REIKALAUKIT MŪSŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ IR Vi- 
SOKIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. TUOJ PRISIŲSlM.

: MES TAIP PAT SIUNČIAME IR VAISTUS
$3.75
$5.65
ųi.ou

* Streptomicino 10 gramų ..
.* Rimifono Kochė 500 tablečių 
s reničiiino švirkštimui 3 mii. vienetų .. ..
* Penicilino tabletėse 10 tabL po 200,000 vienetų .... $0.95
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1............................ .. .. $1.35
’ Irgapirino 50 tablečių......................................................$5.50
* Multivitanrinų 200 taotečtu............................................$2.35
* Aspirino 100 tablečių........................................................$0.95
Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai.

Tazūb London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mase. Tel: Ki 7-9705

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.

u

MT
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t

A. LALIO
LiMtaež^Angi^ ir

Aftgh|<<Lietvteh}.

dvigubos špattos

Kaina $14 

siųsti kartu *u

DE IX PILKA 
546* E.' Bžoadhray 

27, Ma**. 
vvrevvvvvvevyifuueeffff

£
Kad Jūsų giminės ir artimieji gautų fduutinj — dovana VELYKOMS, jį būtinai išsiųskite neatidė

liotinai. Šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA.
------- siuntiniu* _______

Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO., INC.
I3S W. Mdi St, NCW YORK 11, N. Y, TU. CH 3-ZM

Licensed |>y U8SR
Pagal sutarti, sudaryto su Inturistu, firma teisėta stigti siuntinius j visas USSR respublikas ir į Lie
tuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitų, apmokamos čia mūsų firmoje. Siųsti galim* tik naujus daiktus. 
Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atnešti asmenUtai arba atsiųsti paštu. KKjentai atoitm- 
lusieji siuntinius paštu, neatidėliojant gauna atsiųstųjų daiktų sųrašų ir pranešimų, kiek persiunti
mas atsieis. Pu kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos paktu kvitų, o siuntinį pristačius— asmeniška 
ndrrsato pakvitavimų. Įstaigoje didelis pasirinkimas prekių.

IOBKWBNA8 SIUNTINYS 
AtMarta kasdien mo 0 vaL ryte iki 6 vaL

Mūsų klijentų patogumui mes atidardėtų skyrius
CLE?1LANS^3/Okta DratOt?*ir^SIS.’ Pt£AMWHA*

Tek TOwųr 14461 K “

rS APDRAU8TA8

KAS ČIA KALVA?
Nugi, baisiai Įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamo* 
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 aišką 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.

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

ŠLIUI’TAKNIAI (Amerikosdietuvių gyvenimo knyga} sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
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. MARGĖMIS, 3325 So. Halsted St„ Chicago 8, II

B i
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MES ATLIEKAM \ ..
VISOKIUSSPAUDOSDARBOS

Jei tamstoms reikią—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LANKŲ SU ANTGALVIAIS >
♦ BR KOKIAI PRAMOGAI BIURŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

MKelehdoM sRdeetaeė padarys tamsioiiM 
ir nudųr greičiau ir pigiau, negu kuri 
kita epaaMaed. Praiome kreipto Kuo

R.

tu
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Vietinės Žinios
> HE (OMMONUEALTH OF MASSACktSČTTS

By His Ezcellency

FOSTER FURCOLO

• Governor '•..
1958

A PROCLAMATION

Americans of Lithuanian descent and those of Lithuanian 
unęage througnout the free world on Sunday, February’ 16, 
will observe the fortieth annivėrsery of the independence of 
Lithuania. They will pay tribute, as well, to their brethren 
r.hd kin who cšnnot speak for themselves in their enslaved 
homeland iii their yearnings for liberaiion.

They v.-ill bring into focus the plight of a Baltic country 
whose ianguage is believed to be the oldest of the living 
languages. \vhose people once lived proudly under the ban- 
ners o? freedom and liberty, and uitose existence now is 
stifled by Soviet rule and oppression.

In the eourse of its long history. Lithuania has expe- 
rieiK-ed times of grandeur and tingės of misery. A milestone 
in Eer achievements oceured on February 16, 1918, when she 
threu off more than a eentury of domination by czarist Rus- 
sia and adopted a Declaration reaffirming her position as an 
independent demoeratie nation.

Lithuania went on to flourish in progresą and world pre- 
stige, and continued in* ascendency until J u ne, 1940. when 
Soviet troops. seizing upon the opportunities created by Inter
nationa t erises. reentered the country and started its downfall 
and suppression as a political entity.

In America — certainly in Massachusetts as in other 
States — we join with all Lithuanians on Frebruary 16 in sup- 
port of their activities to provide hope for those in Lithuania, 
in recognition of their work to bring about a rebirth of free
dom in Lithuania. and in prayer that the Republic of Lithu
ania will agam rise to its rightful place among the nations 
of the world.

NO\V. therefore. I. FOSTER FURCOLO, Governor of the 
Commomvealth of Massachusetts, do hereby proclaim Febru
ary 16. 1958. as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY
and commend the observance of this occation to all citizens 
cf our State.

GIVEN at the Executive Chamber in Boston, this 
thirty-first day ef Jasuary, in the yeer of our Lord 
one thousand nine hundred and fifty-eight, and 
of the Independence of the United States of Ame
rica, the one hundred and eighty-second.

By His ExceUency the Governor
FOSTER FURCOLO

EDM ARD J. CRON1N
Secretary of the Commonuealth

, Ir jie įsigijo “Liatiiva budo” Išvyko I. Tvirbutas

• ’ --------- ' --------- . . . 1
Dorchesterio Lietuvių Klu- Stepono Kairio knygų! Vasario 2 d. vaidintosios* 

Vilniaus Krašto Lietuvių bas savo patalpose 1810 “Lietuva budo” įsigijo A. “Pažadėtosios žemės” rėži-Į 
S-gos skyrius nom ir pavė- Dorchester Avė., vasario 15 Puskepalaitis iš Hyde Park, sorius Ipolitas Tvirbutas 

d. 7 vai. vak. rengia vaka-Mass., A. Klupdąs (Austrą- dar kelias dienas svečiavosilavęs paminėjo dydžiojo 
aušrininko dr. Jono Basa- 
navičiąus mirties 30 metų 
sukaktį. (Jis mirė 1927 m. 
vasario 16 d.). Iš Vilniaus 
krašto kilęs ir ten daug vei
kęs Antanas Juknevičius 
kalbėjo apie J. Basanavi
čiaus dvasinį palikimą mū
sų tautai, o dr. Marija Gim
butienė apie Lietuvių Mok
slo Dr-jos darbus.

Poetas Stasys Santvaras 
perskaitė J. Basanavičiaus 
parašytą Aušros 
numerio

nenę. Bus gardžių valgių ir 
gėrimų, visi nariai ir jų bi
čiuliai kviečiami atsilankyti 
ir maloniai kaitų laiką pra
leisti.

Valdyba

Kilmonytė Bostone

lijoje). Č. Liutikas (N. Ze- pas Gustaičius ir praeitą 
landijoje), inž. J. Gimbutas ketvirtadienį išvyko į Hait
is W. Roxbury, Mass. ] iordą. Pakely žadėjp susto-

-------------------------- ;ti kelias dienas Nevv Bri-
Ligoninėa duoda nuostolių į tain. Ten jis prašomas duo-

---------  jti nurodymų, kaip pagyvin-
Tik keturios Bostono ligo- ti vietos lietuvių radijo pro- 

ninės (Peter Bent Brigham, gramą. Kiek pasilsėjęs na 
Children’s, Mass. General,
Mass. Memorial) pernai 
(apyskaitos metai baigėsi 
rugsėjo 30 d.) turėjo $4 dėsnį veikalą, 
milionus nuostolių, kurių

f I

muose, Tvirbutas išvyksta į 
Čikagą ir ten pabus ilgesnį 
laiką. Ten jis režisuos di-• Loew’s State kino teatre 

nuo vasario 20 d. rodys vie
ną iš geidausiu filmų “Wit-

Ausros pirmojo ness ^or Proseni011” filmą, dalį padengė iš įvairių pa- Serga J. Vasiliauskas 
vedamąjį straipsnį kufiame vien3 svarbesnių šalpų ir vis dėlto apie .$800,-

o Zita Zarankaitė padekla- vaidmenų vaidina lietuvaitė 000 turėjo gryno nuostolio. į Praeitą savaitę širdies 
mavo Aušros laikų poezijos Ryta Kilmonytė (scenoj va-| Kai kurios ligoninės vėl j smūgis ištiko Joną Vasiliau- 
kūrinių. Herkules Strolia dinama Lee).
smuiku pagriežė porą daly

pakėlė mokestį.

kų, jam akomponavo jo bro
lis Vytautas.

Minėjimui* vadovavo A. 
Matjoška.

Vienas prieš 40

!ską. Ligonis paguldytas 
'Kenmore ligoninėn. Linki- 
: me jam greitai pasveikti.

IŠKILMINGAI MINIME VASARIO 16-JĄ

T. ... . . parengė sės. M. Imelda, so-Lietuvos nepi.kląusomyb« }o dafnuos Stasė DaugeUe. 
atstatymo paskelbimo 40 nė 0 Ivaškieng ve.
metų suka tj i it Bostonas (jama tautinių šokių grupė, 
rengtasi ko įskilituau panų- dainuos panįijos \h0I£, 
neti. Jis bus sj —1 1  J

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ku sekmadienį, 1XX) P. M., 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
dų laiko teologu A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnu yra Harvardo 
universiteto doktorantu ir ver- 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. R. Matukam*

Povilas Vaitonis, Kana
dos šachmatų meisteris, va
sario 22 d. Phillips Brooks 
House, Cambridge, Mass.,' 
duos simultaną Mass. State j 
Chess Ass’n suvažiavime. į 
Vienu metu jis žais su 40 į 
Mass. šachmatininkų. Vai
tonio pasirodymo Bostone 
proga Lietuvių šachmatų 
Klubas vasario 23 d. So. 
Bostono L.P.D. auditorijoje 
rengia jam pagerbti didelį 
banketą.

--------------------------- ,
Lietuviai įveikė Bostono

. šeštadienį, vasario 8 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos Klubo šachmati
ninkai laimėjo paskutines 
lygos rungtynes prieš Bosto
no kelerių metų meisterį— 
Boylstono Klubą, santykiu 
3-2. Po tašką uždirbo Ged.

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 3 
ĮSU Cambridge, K EPĖ J AI |

BALTIC RYE BREAD
Įbiūlo gardžia lietuvišką supjaustytą duoną ne tik šeimoms, 
bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki. 

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

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

382a W. BR0ADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6026

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

į * PARDUODU NAMĄ 
i So. Bostone Thomes Pk. 3 butų, 4-4-4 
kambariai, centr. šildymas (steam- 

Į-oil); ąžuolinės grindys, moderniškos 
virtuvės, naujai nudažytas, aliumini
jaus landai, didelis kiemas, maži mo
kesčiai, kaina $8,500.

A. Juknevičius Tel AN 8-OMC 

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone parduodu pigiai medi

nį namų trijų šeimų, 3-4-4 kambarių 
su visais įtaisymais. Trečiame auk- 

i šte 4 kambariai laisvi. Kreiptis pir
mame aukšte. Telefonas AN 8-4687 
251 G old SL, So. Bostone (7

| Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
i j Atlieka visokius “plumbing'
■ Lliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
; Jir taisymo darbus, kainos priei- j

Jnamosu Pirm negu ką darote, pas-! 
(kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

j j Telefonas CO 5-5839 
|12^Mt^Vernon^)or^>eMei^

TM. AT
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS
s-4 ir es

i P ATAf.I VIETA PADPNr.IMlMę 
a mvui v ujin a ruwn\unmiTiw

COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, 
yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky
klų iškyloms. jaunimo parengimams, vestuvėms, draugų iš- 
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga
lima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už
sisakyti. lšnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti.

Pagal susitarimą, darbo dienom parengimams vietą ga
lima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

_ Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Šveikauskas, Petras Kon- ; J_____Franką Rožėnas, 488 Maia Street, Raynham, Mass.____ }
tautas ir Andrius Keturakis.
Lietuvių A komanda su 7-3 
taškų dabar garbingai stovi 
antroje vietoje šių metų Bo
stono lygos rungtynėse.

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WINOOWS)

z,L»r-*r?K» a i rm--------
Arti

j Vt kuriam vadovauja kompoz Pripažintiv„.r.o 16 d. Thoma. Jeronimas KachilBB. '
mokykloje. Pradžia 2 vaL 
p. p. Viai prašomi susirinkti 
prieš 2 vai., nes į minėjimą

Praeitą šeštadienį Elena irAmerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyrius kviečia Kazys Simanavičiai ir Mag- 
visus Bostono ir apylinkės dalena ir Stasys Vaitkevi- 

oficialiai” pripa-
uėjime dalyvauti ir dosniai i žinti seneliai, nes tą dieną 
aukoti Lietuvos laisvinimo gražiuose Simanavičių nese- 

Po vėliavų įnešimo apei- reikalams, šiemet įeidami niai e įsigytuose namuose 
gų, kurias atliks Stepono visi gaus programą ir vo-Dorchestery nemąžam bičiu- 
Dariaus posto legionieriai, kelį, į kurį prašoma įdėti lių būriui buvo pristatytas 
žodi tai-s Lietuvos garbės $avo auką, parašyti sumą, i Virginijos ir Vilimanto; 
konsulas A. Shallna, svei- pasirašyti (kas nori) ir jį Vaitkų - Vaitkevičių pirma- 
kins gubernatorius Foster atiduoti rinkėjams pertrau- gimis sūnus Vilimantas, ku- 
Furcolo, Bostono majoras kos metu. Aukotojų sąrašas ris šį pasaulį išvydo prieš 
John Hynes ir kitų tautų bus paskelbtas spaudoje. trejetą mėnesių Kalifomijo- 
atstovai. Pagrindinę kalbą Tą pačią dieną Liet Pi- je, San Francisco mieste, 
pasakys prel. Mykolas Kru- liečiu Dr-jos salėje Taryba į Ten jo tėvas inžinierius 
pa vičius. rengia pokylį, kurio pelnas atliko karo tarnybą kari-

Meninė dalis šiemet bus skiriamas Lietuvos laisvini-ninku. Dabar jo laivas per- 
tokia: Parapijos mokyklos mo reikalams. Bus įdomi keltas į Norfolk, Va., o ne
mokinės vaidins vaizdelį meninė prorama. Prašome trukus bus perkeltas į Bos- 
"Vilties spinduliai”, kurį ir ten gausiai dalyvauti. toną, , Mi

lygiai 2 vai. atvykta pato ko j iau mi. ;aai „
gubernatorius rureolo su e o
Ponia ir majoras Hynes.

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)

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
10

ienos,
ŽEMOS
KAINOS

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
iama3 ir “Keleivis.”

Steponas

TeL AN 8-2712 irba BI4-9012 Į

Dr. J. C. Stymour

X-RAY

VALANDOS: aaa S-4, aaa M

Mūsų šventė televizijoje Apsaugo nuo lupikų '.Svočiai sumušo šeimininkus

Kas perka ar
namus, ūkius, bizniua 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADVVAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

vinniainiiiiiiiiiill !

Tel. AN8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr.AmdiuE.Radd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo • ryto iki «

047 BROADWAY 
WUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAKAKST
UAL I8TATB « IN8URAMCB 

40B W.
SOUTH BOSTON, BASA 

Offieo TOL AN

Stotis WBZ (kanalas 4) Įstaiga mažoms pasko- Rytų Apygardos krepši- 
vasario 15 d. nuo 12:15 iki loms tvarkyti paskelbė, kad nio vasario 8-9 dienų rung- 
1 vai. Big Brothers progra- mažas paskolas duodančios tynėse Bostono Dainavos 
moję tarp 12:15 ir 1 vai. * įstaigos nuo kovo 3 d. ne- klubas paliko paskutinėje 
p.p. skirs laiko ir Lietuvos gali imti per mėnesį palūka-'vjetoje. Taurę laimėjo Wor-

-11 1 - i u • rlonreioii Uoivt 119 no- : AMĄ Vvflfi IfUl’ta

ELLIS BUILIHNG, Room 
409 West Broadvvay 

SO. BOSTON 27, MASS. 
Telefonas: AN 8-8764

1313 ADDISON ROAD 
Superior Avė. ir 71st. St kamp. 

CLEVELAND, OHIO
Telefonas: UTah 1-0807

?’ rūpės mažieji vaikai. paskolas iki $1,500. Iki Turėsime simfoninį 
ig šiol tebuvo nustatytas pro- |concertą

centas tik paskoloms iki ---------
VariK. programos, vasario l?atent 2J;,. I£1*1ri'io J6 d-.Sympho-

1 Mažų paskolų dąy^įąu ny Hali bus lieĮuviskos mu-
, (tokių skaičiuojama ilpie zikos simfoninis koncertas. 
’j300) žada skųstis teismui. Gros Bostono universiteto 

eL Jie reikalauja 2’4c-ę pasko-; orkestras, kurį diriguosi

Radijo stotis TVHIL, 
kurios perduodamos Laisvės, 

)
16 d. nuo 2:30 vai. 
skire 15 minučių mūsų švėn

Persiunčiame Jūsų sudary tus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdonus sritis \

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

Vaistus ir Medžiagą galima užsakyti pigias Moję įstai
goje. Prašykite katalogų.

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, DEL INFORMACIJŲ 
KREIPKITCS LIETUVIŠKAI

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

su INTURISTO įgaliojimais.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaka Plain,
ToL: JA4-4076

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastkc of the

598 E.
So. Boston 27,

Būk kok.- nori rodytis — ir loms iki $600 ir 2ę< didės- komp. Jeronimas Kačins-Į Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie- 
būsi žmogus > nėms. ' kas. ' ni"is n,,A 9 iki 7 vak ir n,H' *iKi * v’»1 w» 11

ToL AN 8-1701 ir AN 8-248
geras

OT OMOLB SlUHl

TeL FA S-SStS

KETVIRTIS < CO-

, patBuotetam
27t W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TA ANMMS

FLOOD SOUAUE 
HARDWARECO.

I


