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Jung. Tautų Saugumo Taryba 
Spręs Prancūzų-Tuniso Ginčų

Tunisas Ir Prancūzija {teikė Skundus J. T. Saugumo 
Tarybai; Tunisas siūlo Aptarti Jo Teritorijos Bom

bardavimą, o Pranzūzai Siūlo Svarstyti Tuniso 
Šališkumą Alžyro Maiiatyje; Tunisas Siū

lo Ir Alžyro Maištą Aptarti; Amerika 
Tarpininkauja.

šį antradienj Jungtinių 
Tautų saugumo taryba pra
deda svarstyti Tuniso iškel
tą skundą dėl prancūzų ag
resijos prieš Tuniso kaimą1 
Sakiet, - Sidi - Youssef, kur 
prancūzų lėktuvai užmušė 
78 žmones ir 90 žmonių su
žeidė. Prancūzai iš savo pu
sės iškėlę skundą dėl Tuni
so šališkumo Alžyro maišto 
atžvilgiu ir reikalauja pa
smerkti Tuniso vyriausybę 
už nesilaikymą neutralumo. 
Tunisas papildomai {pasiū
lė. kad J. T. saugumo tary
ba apsvarstytų ir Alžyro ką
rą, kuris jau tęsiasi ketvirti 
metai. ■».

Tuo tarpu Tunisas ir 
Prancūzija sutiko, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė tarpininkau
tų tarp tų dviejų kraštų dėl 
nesusipratimų pašalinimo. 
Galimas daiktas, kad j. T. 
saugumo taiyba atidės savo 
svarstymą iki paaiškės, kiek 
Amerikos tarpininkavimas j 
yra sėkmingas.

Šalia tarptautinio ginčo

Erdvės Kelionės
Yra Galimos

Amerikos lakūnas Donald 
G. Farrel 7 dienas “keliavo 
į mėnulį” ir išliko gyvas. Jis 
buvo padėtas į tokią plie
ninę dėžę, kurioje visos są
lygos buvo tokios, kokios 
būtų keliaujant į mėnulį ir 
toje dėžėje Farrel išbuvo 
septynias dienas ir po to 
bandymo išlindo iš dėžės 
sveikas ir drūtas, tik kiek
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Tuniso kaimelis Sakiet-Sėdi-Youssef, kurį bomBurtlavo 
prancūzų lėktuvai. Tas įvykis sukėlė didelę tarptau
tinę audrą.

-re-
Lėktuvas Nutapė Indonezijoj Yra

Pas Bolševikus Nauja Vyriausybė
. Indonezijos respublikoje,

Pietinės Korėjos vienas Sumatros saloje, susidarė 
keleivinis lėktuvas su 31 nauja “revoliucinė” vyriau- 
keleiviu vasario 17 d. paki- skelbiasi esanti
le j erą skristi iš Pušim į Indonezijos vyriausy- 
Seoul, bet vietoje nutūpti bė. Naujoji vyriausybė rei- 
Seoule lėktuvas nuskrido į kalauja, kaa Jakarta vy- 
šiaurinę Korėją pas bolševi- n^^ybė traukta iš savo 

vietos ir lębbą ’I^Midaryti 
Korėjos policija aiškina, vyriausybei be komunistų, 

kad į. lėktuvą įsėdo keli tada maištininkų vyriausy- 
į bolševikų agentai ir pakelė- bė žada* trauktis, kitaip ji

r^nkhinZav fsiimčin ‘ Je 50 ^vokeliais privertė kovosianti net ginklais prieš 
LienKiynese LMimejO lėktuvą skristi pas bolsevi- centralinę vyriausybę.

kus. Lėktuvą vairavo ame-: Indonezijosf prezidentas 
rikietis lakūnas W. P. Sukamo, kaip tik išgirdo a- 
Hobbs. Keleivių tarpe buvo pie susidarymą kitos vy- 
vienas Amerikos karo laku- riausybės, tuoj grįžo iš sa-

nuvargęs ir netekus 4 svarų 
svorio. Iš to spėjama, kad 
žmogus galėtų keliauti į 
męhulį, jei jis turėtų’’ lik 
reikąlingą vežimą. Tokįai 
kelionei kada nors mašina 
bus pagaminta ir tada žmo
gus galės (fšiyti tolimas ke
liones virš mūsų atmosfe
ros ribų.

Aiškina Šmugelį 
F££. Komisijoj

Didelis skandalas kilo at
stovu rūmų komisijoj, kuri 
tyrinėja “reguliuojančių įs
taigų” veikimą, kai tos ko
misijos vyriausias tyrinėto 
jas prof. B. Schvvartz ap- 

i kaltino Federalinės Komu
nikacijos Komisijos narį R. 
A. Mack, kad jis ėmęs ky
šius ir už kyšius balsavęs 

i perleisti vieną televizijos 
stotį “mažiausiai kompe- 
tentiškam kandidatui”. Dėl 
to kaltinimo atstovų rūmų 

; komisija savo tyrinėtoją at- 
i leido iš pareigų ir dabar 
>pats tyrinėtojas aiškinasi 
‘tai komisijai.
’ Skandalas kilo dėl to, kad 
i atstovų rūmų komisija išsi
gando savo vyriausiojo ty
rinėtojo atradimų ir nutarė 
jam užčiaupti burną, kad 
jis neiškeltų viešumon dau
giau dalykų, negu komisija 
nori išaiškinti...

Aliejaus Baronai 
/» amo ana

Vogtais Pinigais

Prieš du mėnesiu iš vieno
tarp prancūzų ir Tuniso j Bostono banko pabėgo tar-, . „ .
arabų eina kova dėl pran- nautojas Robert W. Bearce nas Įeit. pulkinikas Ho- vo penkių savaičių “poilsio 
cūzų kariuomenės pašalini-!^ $67,000 banko pinigų. !ward W. McClellan. kelionės” ir įsakė areštuoti
mo iš Tuniso teritorijos. Tu- Pereitą šeštadienį tas tar- Jung. Tautų karo vadas Sumatroje susidariusią vy-
nisas reikalauja, kad visi nautojas buvo policijos su- Korėjoj pareikalavo iš šiau- riausybę, bet kaip tas įsa-
prancūzų kariai būtų iš- imtas Santa Anita, Calif., rinės Korėjos bolševikų ati- kymas bus įvykdytas, tai
tiaukti iš Tuniso teritorijos arklių lenktynių lauke, kai duoti pavogtą lėktuvą ir pa-jau kitas klausimas.
ir kad pagreitintų tokį iš- jįs laimėjo $7250 ant vieno leisti keleivius. j ---------------------------

arkliuko. Policija padalė: ------------ *------------- Arabų Valstybėstraukimą Tuniso vyriausy 
bė įsakė užblokaduoti pran
cūzų kariuomenę Tuniso te
ritorijoje. Blokada nėra la—t pinigų, 
bai griežta ir prancūzų ka
riuomenės daliniai gauna 
maisto, bet klausimas yra 
pakeltas ir Prancūzija turės 
vienaip ar kitaip, skaitytis 
su Tuniso noru nutraukti 
1956 metų sutartį, pagal ku
rią prancūzų kariuomenė y- 
ra laikoma Tunise.

Prancūzijos vyriausybė 
pereitą savaitę aiškinosi 
parlamente dėl Sakiet kai
mo bombardavimo ir sakė, 
jog provokacija buvo dide
lė ir prancūzų kariuomenė 
tuiėjo atsakyti į Tuniso pa
kartotinas provokacijas. 
Prancūzų vyriausybė sutik
tų atlyginti civilioms bom
bardavimo aukoms, bet jo
kių kitokių atsiprašinėjimų 
nedarys. Daug politikierių 
Prancūzijoj smerkia vyriau
sybę už jos nesugebėjimą 
laikyti armiją griežtesnėje 
priežiūroje, nes, pasirodo, 
prancūzų kariuomenė Sa
kiet kaimą bombardavo vy
riausybei is anksto nieko 
nepranešusi.

Prancūzų ginčas su Tuni-; 
su kelia klausimą apie Al
žyro sukilimo “intemacio- 
nalizavimą”. Prancūzai tam 
yra griežtai priešingi, o ara
bai to iau seniai siekia.

kratą R. Bearce motelyje ir >> . , . a »
atrado dar 16,000 dolerių Prezidentas Zadū

Darbų Pagerėjimą PmiUi dar dvi
Dabar pasibaigė Bearce --------- arabų valstybės — Irakas ir

laimėjimai arklių lenktynė-i Prezidentas D. D. Eisen-J Jordanija nutarė susijungti 
se ir jis sėdi kalėjime, iki hower pereitą savaitę rami-1 į vieną federaciją. Abi tos 
teismas jį padės kur nors už į no kraštą, kad jau kovo valstybės turi karalius ir a- 
banko pinigų pavogimą. mėnesį darbai pagerėsią., ir {budu pasilieka savo sostuo- 

bedarbių skaičius eis ma- se, bet Irako karalius bus 
žyn. Kiti vyriausybės žmo-skaitomas Federacijos gal- 
nės laukia darbų pagerėji- ’va, o Jordanijos karalius 
mo ateinančią vasarą. Taip! (Irako karaliaus pusbrolis) 
sako darbo sekretorius Ja-'liks tik vietinės reikšmės 
mes P. Mitchell. karalių.

Dabartiniu laiku bedarbių! Dviejų arabų monarchijų 
yra jau apie 5,000.000 ir jų susijungimas į vieną Fede- 
skaičius auga. Unijos rei- raciją yra atsakymas į E- 
kalauja, kad vyriausybė ne-gipto ir Sirijos susijungimą 
delsdama imtųsi organizuo- į vieną valstybę, 
ti viešuosius darbus, kurie* Sirijoj dabar eina “prisi- 
parūpintų darbų didesniam į derinimas” prie Egipto dik- 
skaičiui bedarbių, bet vy-; totoriškos tvarkos.. Pirmiau- 
riausybė kol kas to nedaro, šiai dėl susivienijimo nu-

------------------------_ kentės komunistų partija,
pramtozai n» a Jkuri jau lenda * i**1™1* ir 

MINIST. PASIMATYMĄ _____________

ATRODO KAIP KUNIGAS

Bet tai yra prezidentas Ei- 
<enhower, kai jam hnvn į- 
teikta-- Amerikos chirurgę 
kolegijos garbės nario pa 
žvmėiima*i

Vėl Jungiasi

Texas aliejaus “interesai” 
surinko ’OO^OO dolerių re
publikonų partijos naudai, 
bet partija nelabai nori tuos 
pinigus imti. Pinigai buvo 
Surinkti vienoje vakarienė
je, į kurią organizatoriai 
ragino aliejaus turtuolius 
atvykti ii’ gausiai aukoti re
publikonų partijai, kad ji 
išleistų įstatymą apie pa
naikinimą federalinės kont
rolės natūraliniam gazui 
gabenamam į kitas valsti
jas.

Republikonai yra už tą 
įstatymą, bet toks atviras 

• pinigų rinkimas už įstatymo 
išleidimą perdaug jau kve
pia kyšininkavimu ir parti
ja tur būt tų pinigų neims. 
Texas republikonai sako, 
kad jeigu partija pinigų ne
nori, tai tie pinigai teks tos 
valstijos republikonams...

11 GUBERNATORIŲ
SIŪLO VEIKTI

Vienuolika valstijų guber
natoriai kreipėsi į federali- 
nę vyriausybę reikal^pdami 
imtis greitai priemonių ko
vai prieš didėjantį nedarbą. 
Visi minėti gubernatoriai y- 
ra demokratai ir stdVi pra
moningųjų valstijų prieša
kyje. Gubernatorių progra
moje numatoma plėsti sta
tybą ir imtis kitų priemonių.

GINČAI DEL
PREKYBOS SUTARČIŲ

Nepaprasta Sniego Audra 
ParaližavojRytiies Valstijas

Sekmadienį Privertė Sniege 18 Colių* Nuo Baltimorės
Iki Naujoaio* Anglijo* Rytiniai Miestai Bando Iš

sikasti Ii Sniego Kalnų; Smarku* Vėjas Ir Di
delis Salti* Apsunkina Kovą Priei Sniego

LietUVOS Diena ! Reta sniego audra sekma-
Amerikos Kongrese dien' '^nes An*:• 9 nkos valstijas, ir uzverte

.. . . (sniego kalnais kelius, mies-Vasano 13 dieną Amen-;. ....
TVI — * T ' Į, n/u. r^’rodroraus. Susisiekimas pa-
mai minėjo Uetuvos nepn-
klausomybės atkūrimo 40^ j
metų sukaktĮ Lietuviai Mi j sute)kė j4gas
dvasiškiai skaitė mvokaei-'snie^
JL.KSena^ PrT gesnfe laikas iki audros pa-
kalbas arba jas Įtraukė į « km& b palažintO6. 
Congressional Record 11 se-, \ ,.
natorių. Šen. Green, ^.1 Smego audra, vadinama 
nių reikalų komisijos pirmi-1 Blizrard , siautė pučiant 
ninkas, įtraukė net visą lie- 60 1n’į"J l»r valandų vėjui 
tuvių studentų ir jaunimo ^.kartu temperatūra buvo 
organizacijų vardu memo-‘lab?‘ aP“.6 laipsnius
randamą, kuris buvo įteik-i"" n“ho- \eĮ»?
tas prezidentui Eisenhoae- gausybes suvertė į didębus

t,.__rr<_..z___kalnus n- kūnam laikui vi-
visiems ambasadoriams Wa- soks susisiekimas buvo veik 
shingtone. valyt0J?1

Atstovu rūmuose kalbas dū^ ■»*
pasAė arba jas Congres-",ad,”,° snre^> Jtnto 
Šonai Record įregistravo 58 »■?*• k’d valytojai nepaje- 
atstovai su JUO g^tis. Šį pirma-

Visose kalbose lietuvių dieni nustojo kritęs
tautai pareikšta daug šiltų gyvenimas vfl bando jei- 
žodžių ir vilties, kad Lietu- “ ' "o'™1*5 vezes. 
va atgaus savo teises ir ji .Sniego padaryti nuostoliai
vėl bus lygus narys laisvų 5*ks daug milionų dolerių.

4,__ _ ’ Del sniego audros yra ir
žmonių aukų. N. Anglijoje 

Daugybę
tautų tarpe.

_ . TT -! H. E. Stassen Pasifraukė
Prancūzijos vyriausybe | -----

savo atsakyme į Bulganino Harold E. Stassen, prezi- 
laišką siūlo, kad prieš di- dento patarėjas nusiginkla- 
džiųjų valstybių vadų pasi- vimo klausimu, pasitraukė 
matymą susitiktų keturių iš savo vietos ir keta šį ru- 
valstybių užsienių reikalų denį statyti savo kandidatū- 
ministeriai ir bandytų prie- rą į Pennsylvania valstijos 
šingųmus išlyginti ar bent gubernatoriaus vietą. Kol 
aiškiai nustatyti, ką didžių- kas kito patarėjo nusigink- 

ijų valstybių vadai turėtų lavimo klausimu nėra pa- 
[spręsti. įskilta. j.

Kongresas jau pradėjo 
svarstyti vyriausybės pra
šymą pratęsti įstatymą apie 
sudarymą prekybos sutar
čių su kitomis šalimis iki- 
šioliniais pagrindais. Pro- 
tekcinistiniai atstovai nori 
tą įstatymą pakeisti ir abe
jojama, ar vyriausybės pra
šymą kongresas patenkins. 
Didėjantis nedarbas stipri
na aukštų muitų šalininkų 
poziciją.

LENKAI GAUNA žu™ »<!*«>?"»¥ .
AMERIKOS PARAMĄ ?uf?«lobll,’l žmones paliko

___ ___  keliuose ir miestų gatvėse,
šiomis dienomis jau bus kas apsunkina kelių valy-

paskelbta, kad Amerika
duoda Lenkijai 95 milionus Paskutinė didelė sniego 
dolerių paskolų ir paramos, audra N. Anglijoje siautė 

šalia to Lenkija dabar 1956 metais, kada savaitės 
gauna iš Amerikos visokios bėgyje buvo dvi didelės 
pagalbos per privačias or- sniego audros, bet tada tiek 
ganizaeijas. kaip CARE, sniego nebuvo priversta, šį 
Katalikų Labdaros Tamy- kartą sniego iškrito rekor- 
ba, protestonų ir žydų gal-' dinis kiekis, net 18 colių, o 
pos organizacijos ir kt. iki šiol rekordas buvo 16 su 
CARE jau yra pasiuntęs į P«sc colių ir tai buvo 1921 
Lenkiją 121,000 dolerių metais vasario 21 dieną, 
vertės maisto ir drabužių Netikęs oras siautė ir vi- 
paketų. įsame krašte. Iš veik visų

valstijų praneša apie sniego 
'gausybę ir šaltą orą.

172, 790fi00 Žmonių 
Amerikoje Dabar

Cenzo Biuras praneša, kad 
j 1957 metais Amerikos gy
ventojų skaičius padaugėjo 
trimis milionais ir sausio 1 
d. gyventojų skaičius mūsų 

į krašte siekė 172,790,000 
žmonių. Prieš metus laiko 
gyventojų krašte buvo 169- 
800,000.

Per 8 metus jo gyventojų 
surašinėjimo (1950 metais) 
Amerikos gyventojų skai

čius padidėjo 22 milionais, 
^arba daugiau negu laikotar- 
ipyje torp 1940-1950 metų. 
į Gyventojų padaugėjimas 
pereitais metais buvo re
zultatas 4,302.000 gimimų 
ir 1,638,000 mirimų. Prie 
to prisideda 328,000 imi
grantų, kurie padaugino gy
ventojų skaičių.

KALTINA SNIPINBJIMU

Vyrerti. seržantas Roy K. 
Rhodes iš Eatontow«, N. 
J., traukiamas karo teis
man už šnipinėjimą Sovie
tams, kai jis tarnavo Mas
kvoje.
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Saldet Sdi Youssef
reikia kreipti ypatingo dė- Prieš 12 metų čia buvo torių absoliutizmą, nežmo- 
mesio i visą cukraus pramo- irgi generalinio streikas. Tai nišką elgesį.. begalinį išnau- Į 
nę ir į varžytynių sąlygas, buvo C.I. O. organizavimosi dojimą, kai darbininkas ne-«_•!-- •!--  x_J_---L.--------  a--- --- .--- - Kas savaiteHavajuose žemės ūkio Streikas tada vyko. buvo laikomas žmogaus pa- |
darbininkai gauna valandai 6 mėųeshis. Jis buvo la- garboje o buvo stumdomas_________________
SI 12 Tai vra dvigubai bai populiams. Ji rėmė ka-ir menkiausio užtikrinimo-------------------------
daugiau negu Puerto-RikoL kalikų bažnyčia, protestonų rytojaus dienai neturėjo. Tyrinėtojas Sshvartz torius generolas
trečdaliu daugiau kaip Uut dvasiškiai laikėsi neutra-.Dar daugiau, tai buvo kova Atstovu rūmų viena ko-P»Ws° Į«>rtuvu iš 
sianoi ketvirtadali.; dau- >'ai, budistų tikybos vadai pneš feodalizmo tninejan- ... 7 .... ..„numylėtos tėvynės ir pabė-

■asae-sa
torius Jiminez

profe-

nutarė tyrinėti ”re-»' . T. .
” ku- ^° ne tusclas- '^ls išsivežęs

įkelia milionus dolerių ver-’ - - * - - - -

šeštadienį, vasario 8 d. prancūzų lėktuvai bombar
davo vieną kaimą Tunise, netoli Alžyro provincijos sie
nos. Nuo bombų žuvo 78 žmonės ir apie 80 žmonių buvo 
sužeista. Taip Sakiet-Sidi-Youssef kaimas pagarsėjo vi
same pasaulyje.

Bombos 
Tuniso
ta nelei: 
kaip užuov
puolimui prieš prancūzus Alžyro provincijoj. Įspėjimas 
buvo ir vistiek bombos sukėlė didelį ermideri, o dabar 
tą atsitikimą svarsto Jungtinių Tautų saugumo taryba ir 
gal ką nors nutars. JT saugumo tarybai pasiskundė Tuni
sas. o po dienos laiko skundą įteikė ir Paryžiaus vyriau
sybė. Tunisas skundžiasi dėl agresijos prieš jo teritoriją, 
o Paryžius skundžiasi dėl Tuniso nenoro ar nesugebėjimo 
laikytis neutraliai Alžyro maišaties atžvilgiu.

Viso to įvykio šaknis yra Alžyre, kur jau ketvirti me
tai arabai veda partizaninį katą prieš prancūzus. Alžyro 
arabai gauna paramos, paskatinimo, ginklų ir kitko iš 
Egipto, o pastaruoju laiku jie daug paramos gauna iš Tu
niso, kur yra Alžyro sukilėlių vyriausioji vadovybė. Tu
nisas viešai skelbiasi negalįs būti neutralus Alžyro.karo 
atžvilgiu, nes esą Alžyre jų broliai kariauja už laisvę. 
Prancūzai į tai, žinoma, žiūri kitaip. Jiems Alžyro suki
lėliai yra maištininkai, o Tunisas yra blogas kaimynas, 
kuris nenori laikytis neutraliai ii* todėl pats užsitraukė 
bombas ant savo vienos vietovės.

Kad reikalas nėra juodas ai* baltas Sakiet kaimo 
tragedijoj, nes tam kaimui bombos buvo tikra tragedija, 
matosi iš to, kad Tunisas tuoj po Sakiet bombardavimo 
iškėlė reikalavimą, kad prancūzai visai ištrauktų savo 
karo jėgas iš Tuniso teritorijos, kur tos jėgos yra pagal 
1956 metų susitarimą. Ko prancūzai gali vėliau laukti, 
matyli iš to, kad 400 prancūzų ūkininkų šeimų jau gavo 
Įsakymą apleisti savo ūkius ir keltis kur nori. Aišku, po 
ištraukimo prancūzų karuomenės iš Tuniso ne tik 400 
prancūzų šeimų, bet visi 280,000 prancūzų ir kitų euro
piečių susilauktų tokio pat likimo, kokio susilaukė anglai 
ii jn■sncazai Egipte, olandai Indonezijoj, o patys arabai 
Izraelyje. Toks likimas gresia ir 1,200,000 prancūzų Al
žyre, jei ten sukilėliai galėtų daryti savo tvarką. Kadangi 
toks likimas nieko nevilioja, tai Alžyro maišatis ir tęsiasi 
be galo. O Tunisas, atsikratęs 1956 metų sutarties ir ga
vęs į savo rankas svarbią karo laivyno bazę Bizerąe, ar 
neimtų praktikuoti šantažą pagal Nasserio pavyzdį ir 
• imti pagalbą, kur ją galima gauti,” taigi susidraugau
jant su Maskva? Sako, kad Tuniso vadas Bourguiba 
esąs **Yakaių orientacijos,” bet tai yra baikos. Jis yra 
arabų orientacijos ir jei arabų bundančiam iš miego im
perializmui bus naudinga, jis bus bet kieno draugas.

Arabai jungiasi, jų kolonijos Maroke, Alžvre, Libi
joj. Sirijoj, Jordanijoj ir kitur verda. Egipto diktatoriaus 
Nasserio pavyzdys traukia ir vilioja. Nacionalizmas ir 
bene sėkmingiausio pasauly imperializmo tradicijos yra 
arabų sąjūdžio akstinas. Kaip tai atrodo praktikoje, mai 
tėme neseniai Maroke, kur šalia 5 milionų arabų gyve
na 3 milionai berbeni. Kaip tik Maroko gavo nepriklau
somybę pirmas jo žygis buvo išgaudymas berberų vadų ii* 
padėjimas jų i saugią vietą, kad jie nebekliudytų berbe
rus arabinti . . .

IŠ TOLIMŲ JŲ HAWA JŲ

vkdvt bu-;tės visokių brangenybių ir ykoyt ou lgjyno Rad dikta.
š New P° valstybės

iš kur cukrus beateitų. Gi 
Havajų cukrui pasiekti rin- unijos
ką yra ganėtinai toli ir daug Bndges,* savu laiku buvo . -
kainuoja. Todėl Havajų prašalintas iš C.I.O. unijos, u .u - .... diktatoriu
pramonininkams atlaikyti kaipo Kremliaus agentas, ir Šiandieniniais laikais jau i dalu. Apie tą skandalą nieko ^nukniaidrti
konkurenciją .rinkoje nėra niekam nėra paslaptis, kad tokių susirėmimų nebūna, šo spauda ir kalba “visas . kišene’
taip jau paprastas dalykas, šiandieninė unijos vadovy-ne» tam nėra nė reikalo ir svietas.” ;* Nemalonumas betgi yra

Prie derybų • ?stalo reik yra komunistų įtakoje ir dabar kone visi klausimai Pasirodo, kad tyrinėtojas ta kad dabar Venecuelos

gas, bet taip jau reik apsi- nės simpatijos tai nelengvas darbininkai astnos kovos to ir kilo skandalas. Apie tuva kuriame savo dūšią iš
žiūrėti ir apsispręsti, kad dalykas, kartais tiesiog ne- -jau^ neturėjo, jaunesnioji tai dar nemažai girdėsime, nuo dėkingos tautos ir
nesąmoningu \ užsispyrimu galimas. darbininkų karta, kun atėjo nes skandalui dar ne galas. iėktuve išvežęs visokių tur-
nepražudyti ir tą, ką turi. 1946 m. streikas buvo il-:J l>raIn?ne paskutiniam šio tų, kurie jam nepriklauso.
Bet ne tas šio streiko va- gas ir nuožmus, tai buvo > /Nukelta i 7 ta nd 1 Jiminez ir milionai ! tas buv^s “tautos
dams rūpi. kova prieš neribota planta- vy"“™* t Venecuelos buvęs dikta- vadas” ir vagis prašo leidi-

; _________________________________________ mo atvykti į JAV nors su
laikino lankytojo viza. New 
Yorke ai* Los Angeles mie
tuose daug maloniau 
būtų “išgelbėtą” turtą leisti, 
negu Dominikonų respubli
koj. Ar valstybės departa
mentas susimylės?

“Dukartsavaitinis”

Bolševikų “Laisvė” jau 
eina du kartus per savaitę. 
Taip pasiūlė p. Buknys. taip 
nutarė draugai šėrininkai.

“Laisvė” gyrėsi, kad ji
ninioni turi t/ts.■”-- - --------------- -----

U your present werier heater too slow for todoy s 
"HIGH TRAFFIC" bot water needs?

Streikas cukraus pramonėje

Vasario 1 d., prasidėjo 
visuotinis streikas cukraus 
plantacijose ir cukrinėse, 
kur nendrės malamos, me
lasa išspaudžiama, skystis 
kristalizuojamas, rusvas cu
krus pilamas į laivus ir ei
na į Bostoną, New Yorką, 
Philadeiphia ir kitas Ame
rikos cukraus dirbtuves, kur 
jis vėl būna perkistalizuo- 
tas ir jau eina į krautuves 
ir galų gale ant jūsų šeimos 
stalo.

Darbininkai organizuoti, 
priklauso prie laivų krovė
ju ir sandėlių tarptautinio 
susivienijimo (I.L.WU.Į, 
kuris iš viso turi narių apie 
25-000: gi cukraus planta
cijose ir vietos cukrinėse jų

gų pakėlimą tikimasi išgau
ti, tik ne 25 centus ir darbi
ninkai tą gerai žino. Darb
daviai siūlo 4 centus valan
dai daugiau, bet jie irgi ge
rai žino, kad to nepakaks. 
Reikalas tenka išlukštenti 
ir susitarti prie derybų sta
lo.

t Dabartinis atlyginimas y-, 
ra nuo $1.12 iki $1.79 va
landai. Pridėjus 4 centus 
būtų nuo $1.16 iki $2.03. 
Bet didelė didžiuma darbi
ninkų tegauna minimumą, o 
maksimumą gauna vos tik 
keli specialistai.

Malonaus Hawajų klima
to dėka, nore bendras pra
gyvenimo lygis čia yra gana 
aukštas, čia galima pragy
venti palyginti daug pigiau, 
negu bet kur kitur. Tačiau

Gas bot water b 24 hours de-

Learn how a low-cost, 
3-tlieidarter Gas Water Heater 

baths and
1!

ar ia ta galioto 
at a autai
Stoer water heating methods just 
areni ntade to raeet today’s 
'HIGH TRAFFIC” needs. Only 

Gas ea&keep pace! For instance, 
today’s sntsmstic washers ūse

it’s always there whm you 
need it ntost!

Nesieti___
the perfect

•leee ta yaar Gas Water 
Heater te a fast, tow-eeet Aate- 
matfe Gas Ctethes Dryer.

AUTOMATIC
GAS WATHt HKATM

VV»» • «.«!

dirba apie 1»,000. šita uni- vien ,1.,6 nepyks 
ja yra komunistų žmoniškam pragyvenimui,
jos prezidentas Heny Bnd- T, fabrikantai gerai su
ges, San Francisco mieste, pranta ir jie žino, kad rei-
jo vyliausias leitenantas 
Havajuose Jack Hali. Strei
kas liečia visas 27 plantaci
jas.

Unija reikalauja pakelti 
algas 25 centus valandai ir 
geresnių darbo sąlygų. Al

kis pridėti daugiau negu 4 
centai, bet ne 25 centus, nes 
tai būtų nepakeliama visai 
teritorijos pramonei. Mes 
nesakom, kad 25 centai 
gauti darbininkams būtų1 
perdaug, het sakom, kad 1

Senus Beneflts -•act
fta»*t ferget the eeonomy adaantafe... the more Gas apali- 

Bostonūse in your home, the more you save under B“ **- - -- **W9B *>yl<US oOnOlI v. rates. Remeasher 
yaur new water heater ... • huy Gasl

CAll

-.S
i 30 gollon 

sizo >139°°
ISYeor Worramr

Boston, Gas'Co.
100 ARUNGTON STREET 

BOSTON _ ___

Ot VOUt MASTCt HUMKR
SmaaaaMMSNBNNiHatefeMNMaMO

ti dienraštinį gyvenimą, bet 
esą nėra kas dirba spaustu
vėj ir redakcijoj, ypač trūk
stą darbininkų spaustuvėje, 

(prie linotipo . . . “Pinigų 
yra,” bet darbininkų nėra!

Sumažėjęs iki “dukart- 
savaitinio” tas bolševikų 
Jaiki’aštis prenumeratos ne
mažina. Negana to, “Lais
vės” vedėjai, pagal seną pa
pratimą, jau ir vėl ubagau
ja pinigų, jie ragina mas- 
• kvinių kolchozų garbinto
jus daryti parengimus, au- 
•koti, dalyvauti vajuose ir 
kitaip remti pinigų turinčią, 
bet vis dejuojančią ir visa
da alkaną “Laisvę.” Atro
do, kad to bolševikiško lai
kraščio pastogėje susispietė 
lietuviško “bobinčiaus” el
getynas ir gieda Lozoriaus 
giesmelę, kad viemieji “ma- 
skoliukai” vis tuštintų savo 
kišenes ir neužmirštų pape
nėti alkanų redaktorių . . .

! Kalbant apie daribinin- 
kų trūkumą prisimena, kaip 
mane kartą “samdė” “Lai
svėje” dirbti. Buvo karo lai
kas ir “Laisvė” tada plau
kiojo piniguose, kaip inks
tas taukuose, bet darbinin
kų tai bolševikiškai pamaz- 
gai ir tada trūko, “iįisvėj” 
dirbo raidžių rinkėjas Baro
kas ar kokia tai panašia ap- 
įamerikoninta pavarde žmo
gus. Jis mane susitiko val
gykloje ir ėmė įkalbinėti, 
kad eičiau dirbti į “Laisvę” 
ir pagaliau sako: “Nebijok, 
jei ateisi į ‘Laisvę’ dirbt, tai 
Bimbai nereiks į sub . . . 
bučiuoti.” Su Baronu buvo 
kitas bolševikas, koks tai 
“staršas” tų bagamazninkų 
ierarchijoj. Tas pradėjo įsi
plepėjusį Baroną tildyti, 
kad nepripliaukštų daugiau 
panašių pagirų. Aš paža
dėjau pagalvoti ne apie 
darbą, bet apie tą “bučiavi
mą” ir taip išsiskyrėm. Man 
ir dabar neaiškus tebėra tas 
“Laisvės” amžinas dejavi
mas dėl darbininkų trūku
mo, kai “pinigų yra” ir tąs 
jų ten savitarpinis “bučiavi-

«l. O.
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OTB NIEKO NEVEIKIA 

TO- NIEKAS NEPBIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

IAS NAUJO BR0OK.YNL
BROOKLYN, N. Y. 

L. Bi a 7-aioa kuopos

galiau skaitytojams, jei re- - 
daktoriai jų laikysis.

______  j “Darbo” paskutiniojo nu-
„AitoiA. Tn arirmna* J’ Rui- merio vertinimas atidėtas 

OTD»TO^St Wood- sekamam susirinkimui. Tam 
haven. N, Y. Kadangi Pasiruoš kuopos nariai, prieš 
įBrooklynas taip nustgyre- įkaitę pasku-

„ . AI „ no, kad šioje didelėje lietu- tmių žurnalo numeq (
Vasano 7 d. Atletų Klu- vių kolonijoje neliko lietu-’ šls kuoP°s susirinkimas; 

be jvyko gausus LD.D. 7- višku knveu krautuvės* Bui- buvo ir ldomus malonus.j sios kuopos eilinis narių su- 3 sutUd^aThntisPo^o Į“DD- V™ “Darbo” ^idt 
sirinkimas. Išklausius kuo- leidinių laikymo ir plotini, jas- Sunku būtų surasti ki- 
poe vadovybės pranešimus, mo darbo yra itin sveikinti- ^ toki sambūri kurs suge- 
buvo paskelbtas LS. sąjun- na8. Į betų toki žurnalą leisti. O
gos Literatūros Fondo ras- p0 šio tikrai malonaus ąpie žurnalą grupuoja- 
tas,, kuriuo Fondas pranešė, kuopos dienotvarkės klausi- si mQsV naujoji kaita. Jau- 
kad pačiai 7-jai kuopai ir mo svaretymo, buvo prieita dar
jos nariams: P. Kriaučių- prje žurnalo “Darbas” re. re^kiasi nauji pluksnos 
kui<V. Gervickui ir kuopos daktarių pranešimų. Tuosdarbininkai’ Pems pravartu atstovui, dalyvavusiam 19- pranešimi padare prof. 3L eiti I su
54: metais Stepono Kairio Kairys plačiau paaiškinęs nesmais, kūne gimnazijų 
75 metų amžiaus sukakties paskutiniojo “Darbo”nu- nelankė, bet gyvenimiškuo- 
minėjimo paruošime, skilia- merio turini’ ir J. Kiznis sius klausimus moka jausti; 
mornemokamai tik ką Fon-g^iai atlikę pranešimoj SUP^
’ -- - ... Dalyvi*

CAtfSES OF BEITU M THE U.S.—

W-2
čia matome, kokios ligos yra mums pavojingiausios. 
Stulpeliai rodo mirusių skaičių, juodieji visokio amžiaus, 
antrieji tik senesnių kaip 65 metų. Taigi daugiausia 
Į kapus na varo širdies ir kraujo apytakos ligos. Jos 
ypač pavojingos žmonėms iki 65 metų. Antroj vietoj 
eina vėžys, trečioj nelaimingi atsitikimai keliuose ir 
kt„ ketvirtoj plaučių uždegimas.

CONNECTICUT KLONIUOSE
OTdUTHS AT Ali AGES 
USJOATHS KL0W 65 TEARS

SOUaCt UTEST AVAAASLE FlGURES (1450 
MTtONAL OFFICE OF VITAI STAT1ST1CS

BRIDGEPORT, CONN. DETROIT, MICH.

Buvo susirinkę LS.S.
116 kuopos nariai

Susirinkimas Įvyko sausio 
korskio imonės darbininkų' 26 d. Wamer bute. Priimta 
sutartis su darbdaviu. Uni- j valdybos apyskaita, tartasi 
jos atstovai jau tarėsi su Į- Stepono Kairio knygos “Lie-

Gali sustreikuoti ir 
Sikorskio darbininkai

Vasario 15 d. baigiasi Si-

tuva budo” platinimo reika
lu. Tuo rūpintis paskirta 
drg. B. Keblaitienė, d jai 
padės visi nariai.

Altui vasario 16 proga pa
skirta $15, o Balfui $5. Per
skaitytas Stuttgarto lietuvių 
padėkos laiškas už jiems 
pasiųstą kalėdinę dovana 
$20.

Į valdybą išrinkti: Pirm. 
J. Pilka, sekr. Anna Balchu- 
nas, fin. sekr. P. Bronskis, 
org. J. Rudžius.

Atstovais Į Organizacijų 
centrą paskirti J. Pilka, M. 
L Balchunas. A. Nakas, o Į 
Balfą B. Keblaitienė ir A.

monės vadovybe, bet nesu
sitarė. Unijos nariai nutarė 
Įgalioti unijos vadovybę rei
kalui esant paskelbti strei
ką.

Įmonėje dirba virš 10,000 
darbininkų.
Tikisi valdžios užsakymų

į Senatorius Bush gavo pra
nešimą iš Washingtono, kad 
Įvairios Connecticut valsti
jos dirbtuvės gaus užsaky
mų iš valdžios, nes Connec
ticut valstijoje nedarbas pa
lietė daug Įmonių, kuriose 
dirbo aukštai išlavintų spe
cialistų. Bush paminėjo

do išleistos St Kairio “Lie- papildymus. Nuomonių dėl 
tuva budo” knygos, šios tų pranešimų pasikeitime 
Fondo dovanos buvo paskir- gyvai dalyvavo A. Buivy-
tos už tai, kad pati kuopa dienė, padariusi pagrįstų ______
(aukojo $100.00) ir minė- pasiūlymų žurnale vartoti p > iutMiril„wM»tli. 
tieji jos nariai savo laiku mažiau svetimų žodžių,kur ruoša
aukojo Fondui daugiau, nei juos daugeliu atvejų gali-Į )r..
knygos “Lietuva budo” kaš- ma pakeisti lietuviškais iri Rugpiūčio 31—rugsėjo 1 7**žeJ*’
tuoja. Paskaičius Fondo a- skaitytojams suprantamais d. Įvyksiančio seimo metu rūpesčiai auga
pyskaitinj raštą ir skyreli žodžiais. Kalbėtoja pažy- bus ir didelis koncertas, ku- 
“Leidėjo žodis” iš knygos mėjo, kad dabar jai tenka riame sutiko dalyvauti šie
“Lietuva budo” 412 p!. ir naudotis žodynais, bet ang- chorai iCiurlioniou Cleve- V(.iktJas. dabiU. pensininkas li'iStoias" bus i
pasikeitus nuomonėmis, su- lų kalbos žodynuose reika- lando, Dautara, Vyrų, Sto- A Bažėnas B New Kensig-„Sris V SidzRauska“ NEW BRITAtN’ CONN
sinnkimas vieną knygos eg- jįngų žodžių paaiškinimo ji ven* ir Pirmyn — visi iš Ci- ton pa mmistens v. biciziKausKas, ---------— U..VA n. £ u------ 2, ------------------------ pi mS nuo ’ pereito > V Nedarbas plečiasi

ras mus nuo peieuo niu Tautų vadovaujančių

NEW YORK, N. Y. PENNSYLV ANUOS NAUJIENOS
NEW KENSIGTON, PA. kaktis čia bus minima va- ___... ,

--------  sario 23 d., sekmadieni, šia Middletovvn. Groton, kur, _
programa: 10 vai. 30 min J yra atominių submai-inų sta-!-\..®usinnkl!n^ baigus, F. 
pamaldos šv. Kazimiero tybos centras ir atominių pakvietė visus uz-
bažnyčioje, o 3 vai. p. p. pabūklu laboratorijos. skandžių. Kitas susirinkimas 

40 metu dirbęs angliuke- iškilmingas posėdis Lietu-j ‘ imoeu. m O«ū. >ask haknd-.n 12 4
syboje, angliakasių unijos vjų pjiječių Klubo salėje.

zemp. įteikė Br. Spūdienei, nesurandanti, tad tenka jų kagos, Varpo — iš Toronto
kuopos uoliai pirmininkei, o jieškoti lietuviškuose žody- ir Vyrų choras iš noatono. gruodžio iki sausio 7 d. bu- 
antrąjį Stygos egz- paskyrė nuošė. Teisybė, vartojant Koncerto programą sudaryę yQ yisįdarę visos anglių ka- 
J. Kizniui, žurnalo “Dar- mažiau svetimybių, skaity- ištraukos iš lietuviškųjų o-Į nykios. Dvi jų užsidarė ne- 
bas” vienam redaktorių, tojai sutaupys daugiau lai- perų: Karnavičiaus — i ribotam laikui, 1,000 ang- 
Tenka atžymėti, kad P. ko ir jie mažiau pavargs Į- žiną, Radvila Perkūnas ir Hakasių nustojo (Rūbo. Jau

paskirtas balandžio 13 d. 
1:30 vai. Alfonso Nako bu
te (12084 Yosemire Avė.), 

i Ačiū P. F. Warner už duo
tą patalpą susirinkimui ir 
vaišes. M. L Balchunas

Kriaučiukas, LD.D. C. K-to domius straipsnius beakai- Šimkaus — Pagirėnai; be to galvosūkis, kur ūflaa 
narys, yra ne tik Fondą au- tydami. Paškevičius, taip gi bus atlikta Šimkaus kantata gauti kitas darbas. ■ 
komis lėmęs, bet yra dar uolus “Darbo” skaitytojas, ir Žilevičiaus kantata Vy- Teisybė, ir 1956 m. žie-
Fondo garbės narys. visai pagrįstai sakė. kad tauto Didžiojo garbei ir darjmos šventėms buvo užsida-

Ta pačia proga V. Ger- senosios kartos ateiviai keletas mažesnių veikalų.
viekas ir P. Kriaučiukas čia gimnazijų nelankė, jiems Koncertas Įvyks Carnegie 
pat paaukojo po $10.00 se- sunku skaityti sunkia kalba Hali, žymiausioj New Yor- 
kamai Fondo knygai išleis- rašytus straipsnius ir dar ko koncertinėj salėj, talpi- 
ti. Pati kuopa, A. Buivydie- sunkiau sekti smulkiąsias nančioj arti trijų tūkstančių 
nės pasiūlymu paimti plati- raides. Kalbėtojas kaiku- žmonių..
nimui knygų “Lietuva bu- rius straipsnius net po ke-| Paskutiniame Seimo or- 
do” 50 egz., nutarė paimti turis kartus esąs skaitęs, kol ganizaciniame posėdyje da- 
jos 25 egz. Paimtos knygos juos supratęs. Čia pažymė-, iyvavo arch. Mulokas iš Ci
bus sudėtos pas J. Buivydą, tos pastabos bus naudingos kagos. Jis Lietuvos Inžinie

rių ir Architektų Sąjungos 
vardu siūlė atgabenti iš Bra-

žinomą knygų mėgėja ir jų žurnalo redaktoriams ir pa-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso-! 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie; 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus; 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kalni 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam Užsakymu?
•r pimpiu- prašome shjsti šiuo adresu:

KE» *’VIS
F, Rrni*n*i 77

zilijos Lietuvos architektū
ros parodą, ten turėjusią ne
paprasto pasisekimo, ir ją 
parodyti Seimo proga New 
Yorko visuomenei. Inž. ir 
Arch. Sąjunga pasižadėjo 
eksponatus savo lėšomis Į 
JAV atgabenti. Komitetas 
pasiūlymui iš principo pri
tarė. Dabar jieškomos tam 
tikslui tinkamos patalpos ir 
bandoma ją Įderinti Į kitų 
ta proga rengiamų parodų 
eilę.

MIAMI, FLA.

-UmBUBMBUAWU.lgue5ll^>«Wi-.a,4AJP.iai!MUW.LS.ljmi
mmrowyFymEwEH 11 wn n y

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins i$ tikrai Amerikos valdžios

pripažintus vaistiaės

IDEAL PHARMACY
26 Kelly Squ*re, Worcester, Masa.

J Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės-i registruotą vaistinin- 
J ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čb iš- I 
» pildomi gydytojų receptą i ir patarnaujama sveikatos reika- ‘ 
! luose. Kreipkitės 15 toli ir i5 arti. j

Mes siuničiame veistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampuUae. 
vaisių nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reamalizmo, nuo širdies Ir nervą Bfl ’ 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos Maushunia.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Itof. Plun.

v n OTiry
mAAAtAftsaaaaaaMM maaaaaaasS

Šalta
Oras sugedo. Gal tai sput- 

niko su Exploreriu išdaigų 
vaisius. Pasikeitė gamtos iš
vaizda: žolė nežaliuoja, pa
rado. Trapių tropikinių krū
mų raudoni lapai parudavo 
nuo šalnų. Tik eglės ir pu
šys nepasikeitė.

Kiemuose nesigirdi vaikų 
balsu — jie sėdi kamba
riuose. Mažiau ir automo
bilių zuja gatvėmis. Jokių 
parodų ir iškilų atvirame o- 
re, tiktai arklių ir šunų lenk
tynės tevyksta. Vien šunų 
lenktynėms atvežta virš 1,- 
200.

Bet šiauriečių Miami turi 
daug. Tas aišku pasižiūrė
jus Į tirštą minią šaligaU 
viuose. Juos lengva pažinti 
ir iš apdaro.

J. B.

rę čia visos anglies kasyk
los. Visi darbininkai tuo
met gavo po 40 dolerių a- 
tostogoms — vacation mo
ney.

Dabar Republic Steel Co. 
uždarė vieną anglies kasy
klą. 500 darbininkų turi su
sirasti kitą darbą.

The Wheeling Steel Co. 
sausio 15 d. pranešė 60 an
gliakasių, kad jiems uždar
bis bus išmokėtas iki sausio 
27 d., gaus atostoginius pi
nigus ir toliau jie darbo ka
syklose jau neturės.

The Aluminum Co. of 
America, kur seniau dirbo 
7,000 darbininkų, dabar dir
ba tik trys tūkstančiai.

Allegheny Ludium Steel 
Co. dirbtuvės karo metu 
dirbo 15 tūkstančių darbi
ninkų, dabar pradedant 
tik 3,500.

Pittsburgh Pleate Glass 
Naujais metais jų pasiliko 
Co. dirbtuvėse dirbdavo iki 
12 tūkstančių darbininkų* 
dabar nuo N. metų jų teli
ko 4 tūkstančiai. Tai New 
Kensigton, Pa., neturinčių 
darbo skaičius staiga paki
lo.

PHILADELPHIA, PA.

Mirė E. Sikinienė

Sniegą bekasdama gavo 
širdies smūgį ir . mirė Emi
lija šikšnienė, kuri neseniai 
buvo nusipirkusi gražų na
mą Bradford gatvėje, pali
ko liūdintį vyrą Kazimierą.

Ilsėkis, miela Emilija, ra
miai.

PATERSON, N J.

Kolhfc V. SidsUtMukM

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 40 metų su-

asmenų. Meninėje dalyje New Britam Machine Co.___
hg Vitu dalyvaus Šv. Kaži- Gridley skyrius atleido . 55 ~
miero parapijos choras, va- darbininkus, o likusiems su- NūUjūUSlOS knygos
dovaujamas muz. V. Yusto mažino darbą iki 32 valan- -- ------
ir iš Newarko vyrų kvarte-; du savaitėje. Kaikurie sky- D1EVV MIŠKAS, rašytojo Ba
tas, vad. rtrtte. Bagdoną vi- riai kasr dvi savaitės nedir- 1» Sruogos vaizdus Stutthofo 
čiaus. ba vieną savaitę. Tik Įran- koncentracijos stovyklos baise-

Minėjimo Komitetą suda- kių gamintojai ir mašinistai "y“’* aprašymas. 483 psl.
ro: Garbės pirm. kleb. kun. dirba 40 vai. per savaitę. ,Kiuna ............................. *5-
J. Kinta, pirm. A. Rugys, Į Union Manufacture dar-j miškais ATEINA RUDUO, 
vicepirm. A. Gudonis ir E. bininkų streikas jau tęsiasi romanas, parašė Marius Kati- 
Klupšienė, ižd. J. Sprainai- 15 savaičių. Miesto majoras liskis. Tai ištisa Aukštaitijos 
tlS SCkl* kllM V DcmiklS ir nccVin’Oc VnmUnfo Vrs%_ Voimn tirai <mlm»iio ICnvcro tu.

nariai J. Jakubavičius ir J.
Bieliūnas.

Visi lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti ir parem
ti Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tikimasi, kad Paterso- 
nas ir toliau pirmaus visoj 
New Jersey savo aukomis.'
Lietuvių Piliečių Klubas jau 
paskyrė 50 dol. Dalyvauki
te ir paraginkite kitus daly
vauti.

J—y*

NORWOOD, MASS.

Minime Nepriklausomy
bes iventę

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Nonvoode stro
piai ruošiasi Lietuvos Ne
priklausomybės 40 metų pa
skelbimo sukaktį iškilmin
gai paminėti vasario 23 d. 
3:30 vai. po pietų Lietuvių 
Bendrovės svetainėje (13 
St George Avė.).

Tai dienai pritaikytą žo
dį tars svečias iš Bostono 
mokytojas J. Vaičaitis. Me
ninę dalį išpildys Bostono 
vyrų choras, vadovaujamas 
kompoz. J. Gaidelio, ir Bos
tono mergaičių skaučių tun
tas. į kuiį yra įsijungusi ir 
Norwoodo mergaičių skau
čių skiltis.

Po pix)gramos bendra va
karienė.

Norvvoodo ir apylinkės 
lietuviai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

ALT Sk. Valdyba

Visokiomis. progomis geriausia 
ėovaaa yra “Keleivis’’. Išrašyk 
N aavo draugui, pažįstamu! 
vardinių, gimimo, švenčių ir 
tritomb progomis.

■•i

a

yra paskyręs komitetą, ku- kaimo tipų galerija. Knyga tu
ris tarpininkauja streiką ” 514 P81-, gražiu kietu virše-
baigti, bet kol kas be pa- ,iu» K8*®3 ...................  $5.00
sėkmių. Bendrovė pasiryžu-; gintarėLė, legenda, parašė
si darbininkus paklupdyti, 
bet iš 250 darbininkų streik
laužių teatsirado vos 6.

Kitos unijos remia strei
kuojančius. L. F. & Clark 
unijos skyrius paaukojo 
$500. Tik vienybėj galybė!
Derybos Fafnir įmonėje

Unijos skyrius 133 UAW 
veda derybas dėl sutarties 
atnaujinimo. Unijos atsto
vai praneša, kad jau šis tas 
laimėta, bet stengiamasi 
dar daugiau laimėti.

Pr. Naunėikas 

HARTFORD, CONN.

Minime Lietuvos iventę

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
40 metų sukaktį minėsime 
vasario 23 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje (227 Lawrence SL). 
Yra pakviesti gubernatorius 
Ribicoff, kongr. Anthony 
Sadlak ir Edwin May. Pa
grindinę kalbą pasakys prel. 
M. Krupavičius. Kalbės dai 
ir Klubo pirm. adv. Leo Mo- 
zętas ir Balfo skyriaus pirm. 
Henrikas Dapkus.

Po kalbų Jaunuolių cho
ras, Jurgio Petkaičio vado
vaujamas, dainuos ir šoks 
tautinius šokius.

Visi kviečiami į tą sukak
tuvinę šventę. Ateikime ir 
pareiškime savo pasiryžimą 
nenurimti, kol mūsų Lietu
va bus laisva.

A. Ručinskienė

Juokas yra rimtas 
sako Churchill.

J. Narūne, gražios Vlados < 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina .................................. 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
datmr mažai kalbama. Firma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 pal..................- .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
teina...........................84.00

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis Su
viekas. Atsiminimai, iš 1939- 
1945 metų, kuriuos autorių?, 

raiytojas ir diplomatas, pralo
to PrsprftzUoj, prie Italijos šie- 
nos. I-a tratls 453 psl. . • .$4 50.

ŽEMĖ DEGA, antroji <Talis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų matų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 pal., kaina.............$2.50
JŪRININKO SINDBAD 
TYKIAI- Nepaprasti. kaip jie 

rąžyti knygoje “Tūkstanti* 
tr viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
žetaa •*••••••,... $2»twi.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu: 

“Krivis”
OT K. Broadvray 

So. Boston 27,



«
#• *PW» ■«** • r.z-> >.s

Iš Pavergtos Lietuvos
“Činauninkam*’
keturgubai

Sovietijoje visokių virši
ninku priviso kaip grybų. 
Jų pilna ir kolchozuose ir

|ha. Taigi nepriklausomoje 
Lietuvoje bendrai pasėlių 
oūta 13%, o kviečių net 
38S didesnis plotas. Tik 
bulvių užsėtas plotas 1956 
metais buvo beveik toks

1918 m. vasario 24 d. estų tautos atstovai 
Esti jes nopriklausoatybf. Taigi Įritu pirmadieni 
40 metų nuo tol
Estija, kaip ir Lietuva, to
Sąjungos pavergta, bet

ir ju laimes. Mes

ELAGU VABA ĖESTI! Apie darbininkų traktavi- 
Įmą korespondentas trum- 

- pai pasako: bjaurus. Ir pa
aiškina: fabriko savininkais 
yra du broliai (Suvalkijos 
dvarininkai), kurių vieną 
darbininkai vadina Herodu, 
o antrą Pilotu. Herodas

risi jie gauna dideles algas. Į pat> ka.ip nepriklausomoje 
Dėl tos ir kitokios netvar--sietuvoje, nes kolūkiečiai 
kos paprastiems darbiniu-! avo sklypeliuose sėja daug 
1 ans bemokamas ubagiš-: jaugiau bulvių.
kas atlyginimas. Gražų pa-, c ui m o uju įaguočių 1956 
vyzdį duoda pati “Vilnis "iš myta-s būtoji,052-000, o 19- 
I aukuvos gautame Antano metais 1,311,000 galvų. 
Bui niaus laiške. Ten rašo- iajgl 255<. Iš tų skaičių
ma: .ne riamų kairiu 1939 me-

• i)iibu kolūkyje ‘Sparta- ia s huvo 861,000, o 1956 
kas’ revizijos pmninmku. meta:S tik 602,000. Vadina-
Isu senas diedas, gimęs 18- šj, nepriklausomoje Lie-j
S-i metais. Sunkių darbų ne-;uvoj melžiamų kalvių bu- .. 
Legaliu dirbti. Lždarbisi>0 -i2'< daugiau kaip da- 
mano neblogiausias. Kada ar Kiaulių anuomet buvo 

12* č, o ariu 635*; daugiau.

.. darbininko kitaip nekalbi- 
•avo nuošir- na. jęaip: su sterva, padla, 

džius linkėjimus estams nepalūžti kovoje dėl nepriklau- galvijas, psiakrev.
demokratinės Estijos! Negeriau yra ir Šmidto

. . .... - . fabrike Kaune. “Mūsų fab-
= \rike, rašo “L D.”, dirba 

apie S00 darbininkų, tame 
skaič.uje 50 moterų ir apie 

; 20 nesuaugus^ų (12-13 me
tų). Vasara darbas praside
da ant šešių rytojaus, o pa
sibaigia ant septynių vaka
ro; ant valgio darbas pasi
traukia iš viso ant dviejų 
advnu. Reikia dirbti vienuo-

I;

(Stepono Kairio knygą “Lietuva budo“ paskaičius) 

Rašo M. Pragclas 

(Tęsinys)

darau kolūkyje patikrini
mus, man užskaito keturias Bolševikai mėgsta tvirtin- 
dienas už vieną sugaištą □ jje paveldėjo suar
ti ieną’. dytą žemės ūkį, to dėl sūn-

Taigi tas činauninkas,; jęU jjg atstatyti. Bet ir ~ne- 
nors ir senas diedas, bet jis , riklausoma Lietuva stojosi

Kunigai ne tik ncužjau- c ponia iaulavičicnė buvo ... . ,. _
įčia dart,m:nku, bet daiue- makl žmogus”. ““ ątl.tmų pc.- d.eną Dar-

- • binmkai, kai dirba dieno-
darbininlcų j mis, užpelno po 20-80 kap.

i ant dienos; o tie, kurie dir
ba nuo dalyko, uždirba ant •

už vieną darbo dieną gau 
na keturių dienų atlygini-

įš karo pelenų, o vis dėlto 
ji be “stebuklingos” komu-

mą, o tuo tarpu paprastas nistinės technikos pasiekė 
milžiniškų laimėjimų. Ji 
per tą laiką bendrą pasėlių 
plotą padidino 34%, o kvie
čių net 1405 ė; stambiųjų 
įaguočių skaičius per tą lai- 

Iką padidėjo 40%, melžia- 
Vienas mūsų skaitytojas j mų karvių 28%. kiaulių 
siuntė mums iš Lietuvos 60%.

kolkozninkas dažnai už vie
nos dienos atlyginimą gau
na dirbti dvi dienas.

Daug norėtume 
parašyti, bet.........

pia juos klausyti ponų, 
kantriai nešti savo kryžių, 
dirbti ponams ir nematant, 
nes nedirbdamas, girdi, po- fakjtum, kad jau ta’p
ną apvogia. Taip skriau-bėgai buvo dvaiuose dirb-j.®. ik ,3^’ v\‘Vf°S 
džiamas darbininkas ant se- ti, kodėl žmonės nebėgo ji,. ? 3i 31 k*,08 v ”i
natvfc tankiai turi eiti ubą-miestus, i fabrikus. Taigi lb,a“sa «■*» d,,bt1.’. k” 
gauti. Kiti iš darbinnifcų ne bėfto. Nore Lietuvoje pra-i^ti S tankiai at^ 
gali ištrivoti ir eina arba jmonė buvo maža ir auto-i^a k "d n-ii-
miestą, arba keliauja i Ru-j rius plačiai ją aprašo, ta-; L- ’ burn„ JUŽ Pia 
siją, Ameriką, daigi j Sibi-jčiau jau tada apie 100.000, ik>K įj7 kg$

Panašus duodamas ir Pa- ar ktokioje pramonėje. Ko- . * , - ikuršės dvarų darbininkų1 kia gi buvo būklė tų darbi-ij-į,™b- 02 P^^mą 5|
būklės vaizdas, paimtos iš ninku? ; £ . p -ži «L D” ra_
tuometinės spaudos. Bet au- “Lietuvos Darbininkas“. ,.v -. f ..r " so: i ra tia degtines pra-J

No. 8, Vasario 19, 1958

TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA

Tai vienas mūsą gražiosios tėvynės vaizdą.

gautą laišką. Štai kelios jo 
.štiaukos:

Ui, dar daug bolševikams 
reikės padirbėti žemės ūky,

“Nors mažas žmogus, ma- koi jie pasieks nepriklauso
ma įr jo širdelė, bet jei bū- moj Lietuvoj buvusio lygio, 
tų galima, tai iš tos mažos O ką jau besakyti apie A- 
širdelės išsilietų jūra. Kaip merikos lygį!
jūtoje daug vandens- taip 
mūsų širdyse daug skaus
mo. Fet kaip jūros aukšti 
krantai sulaiko bangas, taip 
ir mes esame priversti tylė
ti, negalime ir laiškuose sa
vo skausmų atvirai išreikš-
t-l • • •

LIETUVA ATGAUS 
SAVO TEISES

D.L.K. Vytauto Klubo salė
je. Kalbės žymūs kalbėto
jai, bus graži meninė pro
grama, kuiią atliks vietos ir 
iš kitur atvykę menininkai.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Lietuvis miesto majoras

jaunesni vykdavo vasarą se
zoniniams darbams į Latvi
ją, Vokietiją. Katrie stipres
ni, nevedę ir sugebą taupy
ti, — užsidirbdavo pinigų 
tolimesniam išvykimui. Ne
lengva buvo skirtis su gim
tu kaimu, kaip dažnas “Ke
leivio“ skaitytojas žino. Ta
čiau reikėjo ryžtis. Ir ryžtin
gesnį, 'brangiausias tautos 
turtas, apleisdavo Lietuvą.

Darbininkas“
torius ir pats savo akimis 1-inc, numeryje rašo: malūnas, mielių fab
mate dvani daibminkų bu- „Pas Frenkelį Šiauliuose rikas Motvilo kur dirba a- 
k!ę ir tai ką apie ją sako: _ dirba ap e trys šimtai pie 100 darbininku; yra ta- 

Raiką pridėsiu ir iš sa- darbininkų—laiko pne dar- bako (machorkos)' fabrikas 
vo atsiminimų. Netoli ma- bo nuo 4 adynų lyto iki 9 H^rvičo <30 darb.)ir keii 
no teviskes buvo Kurktų ad. vatai,-o. Kitur dirba tiek mažcsni 'fabrikai /.. Pas 
ovaras, pnuiausęs poniai jau, ir jeigu kur alma 13 jjurvičą dirba 16-18 adynu; 
Paulavicienei—našlei. Dva- adynų pradžioj nedėlios, tai darbas labai sunkus. Po 2-3 
ro ukiui tvarkyti buvo at- už tai meistrai užvelka dar- metu toi,i0 uarbo daugelis 
kviestas tūlas Cemikas, ne- bą pabaigoje nedėlios. Se- nustįja sveikatos tankiau- 
Uetuvis ir ekzotiškas tipas, „ūs daririninkus tankiausia sia gaUna džiova.’ Uždarbis 
Kurklių dvaro Ūki Cemikas atouto ,nuo darbo, jeigu darbininkų - 12-14 roh. ant 
tvarkė su šikšninio rimbo gauna jų vieton jaunus, sti- mėnesio“
pagalba, su kuriuo persi-oresnius ir pigesnius’. Dar- T .. c
skirdavo tik miego eidamas biniko Balso 1902 metų Nr. *r 
ir važiuodamas Skiemonių 6 pačiam Frankeliui priki- IMaujampoles) apie Pe 
bažnyčion. Dvaro laukus tam., kad jo tėvas “pirm ±tu
apjodamas, rimbu ‘nušukuo- keliolikos metų mirkęs odas J?” .^Pas °penčvla
davo’ kiekvieną bent kuo silkių bačkose, o dabar sū> q
nusikali darbininką. Rim- nus gi-ažiai įtaisęs fabriką dab;as ® valan’

Valstybės sekr. Dulles pa- 
kelbė šitokį pranešimą:

s»iais metais sukanka 40 
metų nuo Lietuvos, Latvijos 

Nicao nebeliko, viskas jį. Estijos valstybių nepri- 
t\etima. Reikalaujama ark- į įjaUgomybės paskelbimo, 
i o, o maitina kaip visčiu-u\-ore 1920 metais Sovietų

' «un?a PriP^hio W nePn- bo nepaleisdavo iš rankos, su „iujausoinis mašinomfe
lankydamas tvartus, kluo- ir elektros šviesa ir vartoja,^ ,yto l>5!v. ' kt:?'
ną, darbus miške. Cemikas milionus, išspaustus iš dar-Y”1
taip viešpatavo Kurklių bininko prakaito. Retai kasį \11 Fu .„hJn i"!
dvare daug metų. kol vieną gauna g rab. ant savaitės, į ‘Ji Vžmdk^tt gama pirai 
kartą rimbas tvartų tamsia- kiti tenkinasi ir 3 rubliais, 'j?1* a lki
me kampe neatšoko nuo pa- Meistrai, išmokėdami atly- in Vitiom
siutusio berno šakių, ir Cer- ginimą, ris nusuka“. 20 rub’ ant menesi°’ Vlslem

‘ Dėl tokio gyvenimo daug} klausomybę ir visiems lai- 
;monių neteko nervų: vie- kams atsisakė nuo teisių j 
ni jau guli ligoninėse, kiti jrabakijo valstybes, bet 19- 
namuose vargsta. Tik po 40 metais Sovietų Sąjungosžargsto.
Nadjbjų metų 4 pažįstami 
žmonės išvežti i nervu li-

yriausybė jėga įjungė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją j So-

Mūsų kaime du <ietų Sąjungą. Šitą faktą 
rinonės, abu jauni, negalė- LA.V. tuoj pasmerkė, 
darni pakęsti visų tų netei- J.A.V. tebėra įsitikinu- 
s. b ų, neteko nervų. irios, kad santykiai tarp vi-

" AI ūsų visų šauksmas:Įsų tau.ų turi būti tvarkomi 
išgelbėk mus Viešpatie’! Lygybės principu, vadovau- 

“Mūsu vaikai, kurie lan-pantis teisingumu ir teise, ir 
! o mokyklas, neturi teisės Lki, kacl Lietuvos, Latvijos

nikas turėjo ilgokai pagulė- ^p>e ^ai<riu fabriką Nau- 53 v°^3 meiste1^-
ti lovoi Tai buvo nraėiu- • . V vSL™ • 3 4 ka,tus ant dienos,

. . ?? Aai_DUVO praeju- jojoje Vihuoje “L. D. ra-;ži<-ma > valtuc Mieira ilsiojo šimtmečio pačioj pa- įoma. i?- ? ?. * . r. .* _r romą. |ouna toje pačioje dirbtuve-baigoj. Būdinga, kad Čer- ‘Čion dilba apie 400 dar-. je> kur oras nuo dulkių ir
nik? *PT»ktik<», plačioj a- w„intai; vieni prie uknolių, 
pylinkej žinomos, tik mote- kjtį f ' daIgi„ Dal.baS čfa
lyse pažadindavo gyvą pa- .1'..,uVaip kitur: 12- respondentas - reikalauki 

• - • a ....... . sipiktinimą. Dažnas ukinm- 7, „jne šnipų pašte-;pačios pasirinkti, kaip jos kl; a stombesniuiu čer 13 ad>nM- Sąlygos (laibo te sutrumpinimo darbo die-
i bažnyčią, ,ia-Į„„ri politiškai ūkiškai ii |įfku «t pasigrožėjo. Pa- Sj<’V’^S ?l’tos:..Relcr-
VvL-Uc • vultūnskai tvarkytis. ! 1 ruosc. rabnke baisiai biae-Įmo valgio ir zmomskesnio

Ryžtingumas, darbštumas ka, ūžia. Viduje ankšta; iš j buto!”
.r laisvės troškimas yra bū- vyriausybe, kuri yra sulau- šalių ir ties galvomis suka-; Kaip buvo galima dirbti 
dingu Pabaltijo valstybių žiusi daugelį tarptautinių 8* diržai, kurie ne- aukščiau pavaizduotose su
pūtoms. šitos jų savybės paktų bei sutarčių ir net de- pratusj gali lengvai pa-i lygose normal&ū 13, o nevi- 
įgalino jų kilmės žmonės rėtis su tokia vyriausybe, griebti. Apsiėjimas su dar-:sai retais atsitikimais ir 1( 
-ertingai prisidėti prie JAV kuri savo agresijos veiks- bininkais nežmoniškas” 1 1 —

Keletasankj.ti bažnyčios, 
i .vk niu. kurie 
, ėti einant 
dilinti iš mokyklos.

“Mes dažnai girdime per 
radiją vis tas pačias žinias: 
Peniai primelžta pieno tiek. 
o šiemet dvigubai ir 1.1 Ti
kri i>oteriai! O tų dalykų 
kaip nėra taip nėra.

“Mes neturime laimės gir
dėti jūsų radijo, nes tų pra
garo mašinų staugimas vis
ką užglušina. Išgirstame 
vieną kitą žodį. Esame at
skirti nuo viso pasaulio.
Ne Ameriką, bet pirma 
Lietuvą pavykite

Bo šėrikai dažnai kalba, 
kad jie žemės ūkio gami
niais jau Ameriką pralen
kia. Bet tai yra tik pasa
lios.

Elta sugretina pačių ko
munistų “TSRS liaudies ū- 
k’s 1956 metais“ leidiny pa
skelbtus duomenis su nepri
klausomos Lietuvos duome
nimis ir gauna štai kokį 
vaizdą.

1956 metais Lietuvoj pa

Estijos tautos turi teisę

visokiu dažų yra labai blo
gas. Draugai — baigia ko- • . •111*

i__ ___ui_ 4^* k;
v Kas paimu, uu <uiv mi- 

ko“, sako patarlė. Mat, per 
šventą Mikalojų baigdavosi 
daug kur sezoniniai ūkio 
darbai. Ir vykdavo namo 
sezoniniai darbininkai iš 
Latvijos, Vokietijos ir įvai
rių Lietuvos dalių, kaip da
bar Amerikoje vyksta namo 
meksikiečiai sezoniniai mi
grantai darbininkai. Namie 
irgi nekas. Todėl vis dau
giau ir daugiau darbo žmo
nių pradėjo galvoti, kaip 
čia pačiam krašte, savo gim
toje Lietuvoje geriau įsikū
rus ir geresnes sąlygas susi
darius. Augo politinis ir 
klasinis žmonių .susiprati
mas ir pasipriešinimas rusų 
žandarui ir lenkų dvarinin
kui bei visokio plauko fab
rikantui. Tautinės ir ekono
minės sąlygos buvo pagrin
du, susikurti lietuviškoms 
politinėms srovėms ir tais 
laikais stipriam socialdemo
kratų veikimui, 
c (Bus daugiau)

Iš Lowell kilęs Theodore 
B. Miksa 34 metų amžiaus 
išrinktas 3rooklyn Park 
miestelio Minnesotos valsti-

maiAni Jn tpvai
gyvena Lowell, iki 1951 me
tų ir jų sūnus čia gyveno.

Sėkmės lietuviui tvarkyti 
Amerikos miestą!

L. P.

LENKIJA

LOWELL, MASS.

pažangos. J.A.V. vyriausy- 
oė neabejoja, kad šitos sa
vybės padės Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tautoms sėk
mingai išgyventi šių dienų 
tragediją ir įgalins atgauti

mais bei priespausdos poli- “Blogos sąlygos ir Kaune, 
tika sukūrė dabartinę įtom- Rekošo fabrike. Dirba čia”, 
pą—būtų atsisakymas tarp- rašo “L. D.”, “apie 200 dar- 
tautinės teisės principų ir bininkų lietuvių (vokiečių 
moralės. nedaug). Fabrike yra 6

Amerikos Lietuvių Tary- skyriai: kalvių, sliesorių,
teises, kurios iš jų buvo ne-; ba yra ypatingai dėkinga stoliorių, tekorių, liejikų ir

t .eisingai atimtos.

ALTO TELEGRAMA 
DULLES’UI

Lietuvių visur esama

Iš Lenkijos mums rašo, 
kad lietuvių, be vadinamo
jo Suvalkų trikampio Lietu
vos pasieny, yra ir Lenkijos 
gilumoje ir kitose vietose— 
Karaliaučiaus srityje, Poz- 
nahėj, Aįenšteine, Varšuvo
je ir kū Yra lankančių auk
štąsias mokyklas Varšuvoje, 
Poznanėj, Dancige, Vrocla
ve. Jie dienomis lanką mo
kyklas, o naktimis dirbą.

Koks gyvenimas Lenkijo
je, rodo šis laiško sakinys:

“Braižytojas gauna mėne
siui 870 zlotų, o batų kaina 
600 zlotų, kostiumo 1,800 
zlotų”.

Kitame laiške ūkininkas 
iš Punsko rašo. kad karo 
metu buvo sudeginti jo tro
besiai. Jis prašęs valdžios, 
kad jam duotų pašalpos pi
nigais ar medžiaga nau
jiems pastatams • pastatyti, 
bet gavęs neigiamą atsaky
mą.

Vasario 23 d. minime 
Nepriklausomybės sukaktį

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 40 
metų sukaktį minėsime va
sario 23 d. 3 vai. p. p.

16 
mums

sunku įsivaizduoti. Kaip ga
lėjo vedęs darbininkas, už
dirbdamas per mėnesį 15- 
20 rublių, išmisti su šeima, 
turėti pastogę ir nevaikščio
ti basas, nors ir anų laikų 
kainos buvo su dabartinė
mis neiygintinos, taip pat 
sunku suprasti.

Taigi matote kokia būklė 
buvo darbo žmogui dvare ir 
kokia fabrike. Nuo vilko 
bėgęs ant meškos užklumpi. 
Tai ką gi darbininkas turė
jo daryti? “Nei šauk, nei 
plauk“. Daug kas stengėsi 
išvykti į Rusijos pramonės 
miestus, bet ir ten sąlygos 
nebuvo geresnės. Kiti viso-

i valandų, šiandien

uiimnnnmMnniimunMnmiurtrtMTffi

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Jums, pone Sekretoriau, už račių. Alga mokama arba 
Jūsų nenuilstamas pastan-1 nuo pūdo, arba už laiką, 
gas remti sovietų pavergtų-' Per nedėlią, sunkiai dir- 
jų tautų teises bei žadinti bant, galima uždirbti 4-6 
laisvojo pasaulio sąžinę, rublius — iki 12. Subatoj, 
kad tos teisės būtų įgyven- suvedant skaičius, pusė dar- 
”ntos“. Į bininkų uždarbio būna nu-

Telegrama užbaigiama sukta. Jei kas pasiskundžia

A.L.T. Vykdomasis Komi
tetas vasario 8 d. pasiuntė, dintos“. 
valstybės sekretoriui John i Tele„
foster Dullcs’ui telegramą, priminimu, kad š. m. vasa- kontoroj, tą išvaro, palydėk
kurioje išreiškė savo pasi- rio 16 d. visose Amerikos darni žodžiais: už fabriko
tenkinimą dėl sekretoriaus lietuvių kolonijose bus šven-vartų laukia 10 kitų. Dar- 
zvirto nusistatvmo nepripa-' ciama Lietuvos nepriklauso- bas tęsiasi nuo 6 iki 7 ad.
žinti sovietų ’ užkariavimo mybės paskelbimo 40 metų Darbas sunkus ir nesveikas: kiais budais stengėsi įsya-
Rvtu Europoje. sukaktis ir kad tos sukak- visur tamsu, biauru, pilna piuoti j Ameriką. Tačiau

Toliau telegramoje sako- ties proga panašios mintys dulkių. Darbininkai dažnai daugumas darbininkų Lie-
sėlių plotas buvo 2,249,000 ma: bus skleidžiamos Amerikos suseija akių ligonis, galvos tuvoje neturėjo pinigų to
lia, o 1939 metais 2,539,000! “Daryti naujas sutartis su lietuvių masėse. skaudėjimu ir džiova . ,hau išvykti. Todėl, dažnai

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdui nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Ilollj voodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tcxas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys l»e akių. . .
Ir daug, daug kitų plomybių! Sa gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS“
636 East Broadoray So. Boston 27, Mass.
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—Maik, kui* tu buvai per
eitą nedėldienio vakarą? 
Aš norėjau nusivesti tave

Lenkų jaunimas
Koka jo idealas? Kurios'Iftygos jam 

ir kodėl? -

Dar netaip seniai, kai Go- amžiaus ir jaunimo iki 18 
mulkoa vyriausybė galutinai metų. Atsakydami, moki- 
pribaigė akademinio jauni- niai galėjo* pasirinkti mė- 
rao laikraštį “Po prostu” ir giamus rašto 4* juose yaiz- 
dėl to Varšuvos studentai duojamus “nerojus” tiek iš 
suruošė milžiniškas ir porą senosios lenkų rašliavos, i 
dienų trukusias demonstra- tiek iriš^kėftiūnistinio reži- 
cijas. Lenkų tarybinė spau- mo metais rašytos, 
da nepasidrovėjo pavadinti Iš anketos paaiškėjo, kad 
studentų' žygį padugnių iš- jaunimas turi*' ir savus ide- 
dykavimu. Ir bendrai lenkų alus, ir savus sektinus did- 
bolševikiniai laikraščiai ir ra- vyrius, tik jų tai*pe nėra nei 
dijas nepraleidžia progų a- vieno iš dabartinės stalini- 
pie jaunimą labai piktai pa- nio socializmo kūrėjų. Dau- 
kalbėti. Jaunimas, girdi, da- giausia gerbėjų susilaukė is- 
rosi kaskart palaidesnis, torinių apysakų į-ašytojas 
girtuokliaująs, paleistuvau- Henrikas Šienkevičius ir' 
jąs — ir tai vienodai ber- daugiausia sektinų idealų ; 
niukai ir mergaitės,—mėgs- pasirinkta kaip tik iš Sien- 
tąs pasmaguriauti gyvenime kevičiaus romanuose pavai- 
ir gyvenąs sulig,ta diena, zduotų bajoriškos Lenkijos 
Netekęs moralinių varžtų, tipų, — kaip Kmicic, Zbyš- 
neturįs jokių idealų, jokių ko, pan Volodyjovski. Zavi- 
kilnesnių siekimų. Tarybi-:ša Juodasis ir kiti. Po Sien-
nė spauda išskiria iš jauni- kevičiaus eina rašytojas 
mo mases tik “pažangiuo- Prūsas, A. Mickevičius, po- 
shis”, tuos, kurie priklauso 'etė M. Konopnicka ir kiti. 
prie. komunistinio jaunimoį H. Šienkevičius yra bajo- 
organizacijų ir jose talkina mų luomo dainius. Jo apysa- 
partijai. Bet ir tarp tų “kris- koše—Kiyžiuočiai, Tvanas, 
tolinhj” dažnai aptinkama Ugnim ir kardu. Ponas Vo- 

ėlių, karjeristų, kri- lodyjovskis — bajorų luo-

“RAUMENYS” PARALYŽL’OTIEMS

Dr. Kenneth S. Landauer rodo jo sugalvotas “raume
nis” paralyž uotiems. Jie yra iš gumos ir nailono pa
dirbtas vamzdis ir pritaisytas prie pirštų. Palietus 
migtuką. iš ciiinderio. prikabinto prie rankos, vamzdžiu 
pradeda tekėti dujos, kurios priverčia pirštus suspausti 
reikalingą daiktą.

i MONTREAL, P. Q.

Spaudos balius
' Sausio 25 d. įvykęs spau

dos balius nebuvo toks gau
sus, kaip kitais metais, bet 
vistik jis buvo vienas gau
sesnių jvlontrealio parengi
mų. Buvo šokių konkursas, 
t|k ateityje rengėjai—K.L. 
taryba tokio konkurso ve
dėju turėtų paskirti'asmenį, 
kuris apie šokius šiek tiek 
ųusimano.

Baliaus pelnas paskirtas
JNepr. 'Lietuvos” reikalams.
Susirinks L.D.D. kuopa

Vasario pabaigoje numa
tomas L. Darbininkų Dr-jos 
kuopos susirinkimas, kuria
me bus svarstoma jos at
stovo “N. L.” redakcijoje 
ouvimo, atstovo skilimas į 
Tautos Fondo skyrių, “Lie
tuva budo” knygos platini
mo ir aukų rinkimo nau
joms knygoms leisti ii- kiti 
klausimai.

J. Valeika

URUGVAJUS

ant Sčeslyvos Smeities ‘Su- kalbėti ir pradėjo savo pa-

lionus metų. Tie laikai va 
dinasi priešistorinė gadynė, jprisiplak 
Bet kai jis po valiai išmoko! minaliai susimurzinusių. mas vaizduojamas kaipo

KANADOS NAUJIENOS

saidės mitingo, ale niekur 
tavęs neradau.

—Aš į tokius mitingus 
neinu, tėve. Jie man neįdo
mūs. U

—Tu turi misteiką. Jeigu 
būtum atėjęs, tai taip nesa
kytum.

—O kas tenai buvo?
—Buvo labai moksliškas 

pamokslas, vaike. Iš Čika
gos buvo atvažiavęs moky
tas vyras, Lietuvoje darak
torium buvęs, vaikus moki
nęs, ir mums pasakė spyčių 
apie senovės istoriją. Ceka- 
vas buvo spyčius, Maiki.

—O kaip jo pavardė, to 
vyro? i * JK

—Neatsimenu, vaike. Kaž
kaip navatnai skamba.

—Ar atsimeni, ką jis kal
bėjo?

tyrimus braižyti paveikslė
liais ant molio plytelių bei 
akmenų; kai išmoko pasi
daryti iš akmens ar nulauž
to kaulo šiokių tokių įran
kių. nuo tada jau prasidėjo
istorija. Bet tada nebuvo- - -
dar nei Gedimino, nei Vy
tauto, ir nebuvo dar Lietu
vos.

—O kokios kalbos žmo
nės visų pirma išmoko, Mai
ki?

—To, tėve, šiandien nie
kas tikrai nežino. Laikui 
bėgant kalbos daug pasikei
tė. Pavyzdžiu gali būti kad 
ir mūsų kalba. Žmonės at
vykę iš Lietuvos Amerikon 
prieš keliasdešimts metų 
šiandien jau nelabai susi
kalba su dabar atvykusiais. 
Dabar atvykusiųjų kalbų

—jis laimėjo $250.00 ver-
------ — tės dovaną, kuri buvo p.p.

Šikšnosparniai Zaleckių dovanota. Atrodo,
Sausio 18 d. iš Chicagos kad kauki(i balius dav4

TORONTO, ONT.
Kaip yra is tikrųjų? Ir jei- žemės druska ir jam priski- 

•gu jaunimas, komunistinėje riamos būtos ii nebūtos do-
mokykloje mokytas ir auk- rybės. Tuo topu ūkininkai — —------- - - q t a innnoi i,
lėtas, taip žemai smuko, -baudžiauninkai Sienkevi- atvyko“Pirmyn” choras, va- ~norJrrinkam<; P
žiūri į. ateitį taip beviltiškai, čiui tėra mėšlas mėlynojo dovaujamas K. Steponavi-
ar. tai nėra kaltė naujo “so- kraujo luomui tarpti. Ne- čiaus, ir suvaidino Johan jdomu buvo klausytis 
cialistinio” gyvenimo kūrė- žiūrint didelio:talento, Sien-'Strauso operetę “šikšnos-
jo? Aišku, kad jaunimas di- kevičius yra kiaurai “buržu-' pamiai”. Žiūrovų buvo pil- y1’- Anceviciaus paskaiu 
deliuose miestuose turi dau- ažiniš” rašytojas, savo nuo-j®^ Eaton auditorija. O- aPie omunizmo šie mus 
giau progų iškrypti, kaip talkomis svetimąs daugu- 'peretė buvo pastatyta labai < a! *putm ai su omunisin all!yiIlimi] 

- - gerai, K. Steponavičius su pasauli), sudomino daug auginimu
lietuviu. Lietuviokaime, bet valdinė spauda mai dabar ^proletariško’ ~ . . - • A .. A . T • *

nesidžiaugia ir kaimu. Tik mokyklų n jaunimui. Kuo “Pirmyn” choro visuomet ’ fronto hetuvių. Lietuvių 
kaime jaunimas greičiau. į Šienkevičius jį pagauna? ^atveža ką nors naujo irgią- ^amų didžioji sale buvo

-Jes. tą Ui atsimenu, ba «eneSniejilictuviai vadini 
Jau nebe lietuviška, bet di-gražiai nukalbėjo. Sako, 

buvo ant svieto laikai, ka
da istorijos nebuvo; ale kai 
mūsų krabras kunigaikštis 
Gediminas atjojo ant gele
žinio vilko ’į Vilnių, tai nuo 
to laiko prasidėjo istorija, 
ir tada jau mūsų Vytautas 
nujojo i Juodąsias Marias 
savo kumelę pagirdyti. 0 
sugrįžęs nuo Juodųjų Ma
rių, priėmė krikštą ir ap
krikštijo visą Lietuvą, o ka
tras nenorėjo krikštytis, tai 
tam davė bizūnų. Ar tavo 
knygoj yra apie tai para
šyta?

—Ne, tėve, tokių nesąmo
nių mano knygoj nėra.

—Čia, vaike, nėra jokios 
nesąmonės; čia senovės is
torija.

—Ne, tėve. čia ne istorija, 
o žirniai su kopūstais.

—Nu, tai kokia turėtų būt 
istorija be kopūstų?

—Norint pažinti senovės 
istoriją, tėve visų pirma

jau neoe lietuviška, 
pukiška”. Ir tas skirtumas 
pasidaro tik per trumpą lai
ką. O kada kalbama apie 
istoriją, tai juk reikia turėti 
galvoj ne keliasdešimts me
tų, bet keliasdešimts tūks
tančių metų. Per tokį ilgą 
laiką daug senesnių kalbų 
jau išnyko ir daug atsirado 
naujų. Taigi pasakyti, ko
kia buvo pirmutinė kalba 
pasauly, šiandien jau nie
kas negali.

—O kaip atsirado dzūkų 
kalba?

—Dzūkų kalba, tėve, pri
klauso lietuvių kalbai, tik 
truputį pakitėjusi jos tarmė.

—Nu, jeigu tu viską ži
nai, tai išvirožyk man, kaip 
atsirado lietuvių kalba?

—Šituo klausimu, tėve, 
yra visokių nuomonių. Pa
tys lietuviai nesutaria. Vie
ni nori tikėti, kad ji yra

girdi, apsikročiąs “buožių 
nuotaikomis.

Vienas Varšuvos laikraš
čių, “Žycie Warszawy” 
(Varšuvos gyvenimas) taip 
pat susirūpino jaunimo pro
blema ir pabandė kaiką iš
siaiškinti. Laikraštis suor
ganizavo mokyklinio jauni
mo apklausinėjimą. Moki
niams,išdalytoje ankietoje 
buvo prašoma atsakyti į du 
klausimus:

Į. Koks yra tavo žmogaus 
idealas, kuriuo pavyzdžiu 
norėtum savo gyvenime pa
sekti kr

2. Kurios tavo skaitytų 
knygų tau labiausia patiko? 

: Iš mokinių gauti atsaky
mai buvo didelė staigmena 
ir laikraščio redakcijai, ir 
“partijai bei vyriausybei”. 
Atsakymai buvo paskelbti 
Lenkijos valdinėje spaudo
je ir jie suskirstyti pagal at
sakiusiųjų amžių į dvi gru- 

jaunimo iki 15 metų

pat slavai, kaip ir mes.
—O kas do per vieni tie 

arijai, apie kuriuos tu pirma 
užsiminei?

—Arijais yra vadinami 
buvę kitąsyk Azijos gyven
tojai, iš kurių susidarė In-
dijos ir Europos tautos, te

kilusi iš arijų kalboj kiti; ve. Jų lopšinė tačiau nėra 
gi kitaip aiškina. Tuo tarpu: aiškiai nustatyta. Vieni 
gi svetimi istorijos tyrinėto- i mokslininkai mano, kad jų 

reikia surasti, kaip žmogus jai, ne mūsų tautiečiai, be-! buvo gyventa tarp Europos 
vejk vigi sutinka kad mūsų įr Azijos, o kiti įrodinėja,atsirado žemės paviišy.

—Tą, Maiki, visi žino tauta yra atskilusi nuo sla-
Juk šventraštis aiškiai pa-;vų ir kad mūsų kalba yra 
sako. kaip Adomas buvo išsivysčiusi iš slaviškų kal- 
sutvertas. bų. Jie nurodo, kad ir šian

—Tai yra Biblijos pasa

kad ši rasė gyvenusi apie 
Amūro aukštupį, Sibiro. A- 
pie 20,000 metų atgal ji 
emigravusi į dabartinę Eu-

žaus, todėl torontiečiai ir pil°a klausytojų. Susirinku- 
vėl lauks jį atvažiuojant irieji atidžiai išklausė pus- 

ta klausima, neatsako. jfe'atvežant ką nore naujo ir Antros valandos užtrukusios 
tik piktai atsimoja nuo ne-'gražaus. paskaitos, nagrinėjusios ak
lauktu anketos rezultatu ir P>nk kluki
sako: “Jau geriau Sienkevi-' 
čiai,

Pats laikraštis, organiza
vęs jaunimo apklausimą, į

Įtualiuosius tarptautinės po
litikos klausimus. Paskaiti- 

kaip dabar rašomas “Vilties” klubo bendrai;ninko manjtoiu Vakarų pa 
šlamštas”. Tašiau Sienkevi-!suSLA 236 kP- ^“sio 25 d.lsauiio susiskaldymas, štoke 
čius, atrodo, tik iš dalies i len«ė kauki>! baliP- Nors; bent kokios kilnesnes ide 
patraukia savaip jaunimą, i «','dS buv° Maurus, bet pub-;jos kūną butų galima pa 
Ir Lenkijoje tas jaunimas llkos. susirinko per 800; statyto pnes komunizmą 
savo laiku stvarstė laikrašti i žmonių. Buvo įdomių kau- nie ’o
“Po prostu”, o laikraštis, ;klM; p*rmąją premiją lai- 
“pasiuntusiųjų” rašomas, 
buvo socialistinis, aiškiai 
krypęs socialdemokratų pu
sėn ir jokių simpatijų ne
radęs feodalinei Lenkijos 
praeičiai. Kai Poznanė pa
tvino pirmuoju Lenkijoje

raminančio nežadi 
ateičiai. Jeigu Vakarai ne- 

mejo asmuo, vaizduojąs susipras ir nesiryš kįlnes- 
Lietuvos kolchoznininką, niom idėjom, tai Chruščio 
antrąją - lietuvišką raganą vo propoguojama koegzis 
ir tt Buvo daug loterijos tencija gali privesti prie 
laimėjimų, kuriuos suauko-i naujo nusileidimo komuniz

mui. Planuojamas susitiki 
mas taip Maskvos ir Vaka

jo Toronto lietuviai biznie- 
^„„a v riti. Stambiausias laimėji- 

darbininku streikujo"pri£ !mas atiteko poetui Kozuliuhnj valstybių tikrai įvyksią;
akyje ėjo darbininkiškas i----------------------------------- j Ženevoj arba Kanadoj nie

Ko gero nežada pasauliuijaunimas, be duonos reika-; okupantais. Sienkevičiaus ■ • , . . * ..i™. dJ. hfcvi. :"„L.r “ neI komunistų imperijos palavęs dar ir laisvės. Taip 
buvo ir vėlesniuose Lenki
joje įvykiuose.

didvyriai žavi jaunimą su

Mirė A. Š&ukienė
Sausio 3 d. Montevideo 

priemiesty Casabo mirė tik 
57 metų amžiaus Adelė Šu
kytė - šaukienė, kilusi iš 
Lankeliškių valse., Vilkavi- 
skio apfckr.

Velionė į Urugvajų atvy
ko prieš 30 metų čia lai
mės ieškoti, bet visas jos gy
venimas nebuvo rožėmis 
klotas. Pirma ji turėjo daug 
.ūpesčio, kol atsiėmė išLie- 
-uvos savo keturiuš vaikus, 
a vėliau reikėjo rūpintis jų

V elionė buvo pažangi mo- 
eris, turėjo vaidybinių ga
jumų. Ji, 1929 metų pra- 
Ižioje čia susikūrus Lietu
vių Meno Būreliui, įsijungė 
; jo veiklą ir dalyvavo pir- 
najame jo paruošto veika- 
o vaidinime — Kuprotame 
Ožely vaidino motinos vaid
menį.

- Kadangi sausio 4 d. bu
žo sekmadienis, tai į laido- 
uves susirinko nemažas 
♦Iontevideo, Cerro ir Casa- 
>o lietuvių skaičius.

Nuliūdę liko vyras j. Šau
tus, du sūnūs ir dvi dukte- 
ys. Tegu būna jai lengva 
Urugvajaus žemė!

M. Krasinskas

iy<la:.s ir airis

Airis klausia žydą:
—Pasakyk man, kodėl jūs, 

ydai. esate tokie' gudrūs?
—Todėl, kad mes valgome 

am tikros rūšies'žuvį.
—O kokia ta žuvis yra?
—Aš tau galiu parduoti už 

0 doleriu ir tu bū$i gudrus.
Airis sumokėjo 10; doleriu ir 

tavo mažą rūkytą silkę. Jis pa- 
paskaita ir pageidavo dau-, agavo ir sako:
giau tokių paskaitų. Dr„An- j —Bet tu man pardavei rū- 
cevičiaus paskaitų iš tikro kyta silkę už 10 dolerių! 
įdomu paklausyti. —TaiP* — atsiliepė žydas,—

iau ir tu. vos paragavęs žuvies, 
„Iiasidarei gudresnis..:

: s x xxxxxxxx xxx x: xxx~ x.;xx x x xx xxxxx5©cwx»O0<
JAU IŠSPAUSDINTAS

vergtų tautų išlaisvinimui.vo meile tėvynei
rb v - • o v • , ^^simų. kuriais prelegentą.O Vengnjoje? Kaineapy- kai pra-eikia, bet tik Lenki-, udž kaitos tcma Su 

kmita komunistiniam rezi-ja isdiktų gyva ateičiai. sirinkusieji buvo patenkint. 
mui Vengrijoje pritvino iki Grobdami kitus, Sienkevi-
taurės krantų ir prasiveržė čiaus herojai nepakenčia 
gaivališkam sukilime, ko-'svetimo kvapo savam name. 
vos gatvėn Budapešte pir-! Ir čia bendra su dabartiniu 
mie ji išėjo studentai ir stu-jaunimu tas yra, kad ir pa- 
dentės, nesi derėdami su li- jstarasis, atiodo, nepakelia 
kimu, kaip jis sumokės; “broliško” Maskvos kvapo 
jiems už ryžtą išsikovoti į Lenkijos miestuose ir lau 
laisvę. Buvo dar labiau nuo- kuose.
stabu, kad jų pašonėje tuo- Tie reiškiniai lenkų jau- 
jau atsirado vidurinių ir nimo tarpe įdomūs ir fnums. 
net pradinių mokyklų mo- Ir mūsų jaunimas tarybinės 
kiniai, vaikai 10-14 metų, Lietuvos mokykloje nuodi

jamas bolševizmo propa
ganda, meilės piršimu “di-

Po paskaitos kilo eilė klau- 
n gyvastį.gj . kuriais Dreleeentai

Torontietis

ir šimtais kovoje žuvo, kad 
išvytų iš savojo krašto ne-

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti musu kalendorių 1958 me-
, tams. Kalendoriuje yra ajpie 100 puslapių visokių 

kenčiamus rusus, kad lais- džiajai tėvynei", nešančiai i | skaitymų ir plati kalendorinė dalis,
\ai kurtųsi ir gyventų, sa- ir mūsų kraštui moralinį g Kalendoriuje yra ivairiu informacijų, naudingų
voin oivii '___ _________x____ ?_____ ___ ?_______ _ __ A _ _ J . . ....vaip tvarkydami taro gy- prievartavimą, priespaudą 
venimą, bet ne kitaip, kaip'jrmaterialinį skurdą. Irpas 
socialistiškąi. (mus bolševizmo visur neša-

___ „ . Iš tų faktų, pavaduodami mas melas jautriausiai su-
ro slavų, indų. armėnų ir,laikraštį “Žycie YVarszawyb,įtinkamas jaunimo tarpe ir 
kitų tautos, o iš antros —galime drąsiai teigti: Sien- ugdo jame nepaperkamus 

bet vystėsi labai lėtai, evo- nulis, žvaigždės, vanduo, le- teutonai, keltai ir kiti. ikevičiai dėl to pagauna da- i priešus melui, smurtui ir pa-j 
Iiucijos keliu. Iš pradžios jis das, sniegas, ugnis, dūmas/ —-Denkiu, Maik, už šitą bartiniu metu lenkų jauni-vergimui, kovotojus už lais- x 

pasaką. Dabar jau ir ašga- mą, kad 'iie atkuria bent vę ir galimybę savaip tvar-į* 
lesiu kai kam istoriją pa- bajoriškos Lenkijos “laisvę Įkytis savam krašte

ka, tėve, o ne istorija. Mok
slas parodo, kad žmogus 
buvo ne iš kario sutvertas,

dien dar apie trečdalis mū- ropą ir čia skilusi į dvi da- 
sų kalbos žodžių atitinka! lis. Iš vienos grupės susida- 
slaviškiems žodžiams; pa
vyzdžiui: žemė, saulė, mė-

patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—j>0 centų. Prašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo

iiucijos keliu. Iš pradžios jis
dar nemokėjo kalbėti ir ne- galva, ausis, akis, nosis, ran-
mokėjo pasidaryti jokiu i- ka. kraujas — tai vis žo- __ i . 4. • ... ____ ’ • .ja:..:

x adresu:
X
X

rankių. Taip jis gyveno mi- džiai, kuriuos vartoja taip i aiškinti ir jos kovas su betkuriaisf

“KELEIVIS” . 
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

J. K.

t
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KELEIVIS, SG. BOSTON

'4,ir virti maišant mediniu, 
šaukštu* kol pasidarys ge- 
į-os rtigseios grietinės tirštu- 
mo. Paskui kremą atšaldyti i 
ir labai gerai išsukti, kad

g j pasidarytų puri masė. Jei 
-I kremas kiek perkietas, ga

lima Įpilti trupučiuką grie- 
; tinėlės.

Gaminant pagal antrąjį 
receptą, viskas daroma taip 
pat, tik išsuktas sviestas de-

■ii

tų. Paskui išplakti baltymus
ir sumaišyti su paruošta ma- damas baigiant sukti išvir- 

lmti 5 uncijas aguonų, pu- se, perberiant juos krakmo- tą ir atšaldytą masę. 
sę svaro cukraus. S kiausi- jo bei džiūvėsiais. Išmaišius į

Aguoninis tortas

nius, 3 uncijas saldžiųjų kepti vienoje fonnoje 40-50 
migdolų arba riešutų, pus- minučių, karščiau kaip pa- 
antro šaukšto pyrago džiū- prastą biskvitą.
vėsių, šaukštą bulvių krak- Atšaldžius fonnoje, išvo- 
molo, šaukštą lydyto svies- žti ant lėkštelės, supiaustyti 
to, vanilinio cukraus arba 3 sluoksniais ir, derinant su 
cinamono. plikytu biskvitu, pertepti

Aguonas nuplikyti veidan- grietinėlės kremu, kuris si
čiu vandeniu, nusausinti ir taip gaminamas, 
mėsos mašinėle permalti 2- imti 1 stiklinę grietinėlės v3, kaip 
3 kartus. arba pieno, pusę svaro cuk-

Trynius ištrinti iki balty- raus ir 1 lazdelę vanilės, ar- 
mo, i juos sudėti paruoštas ba pusantros stiklinės grie- 
aguonas, maltus migdolus tinėlės, svarą cukraus, penk- 
arba riešutus, visus priesko- tadali svaro sviesto ir laz- 
nius ir maišyti. Prieš kepant dėlę vanilės.

IŠ ŽIURKIŲ 
PRATURTĖJO

Daug kas suka galvą, kaip 
čia užsidirbti daugiau pini
gų mažiau dirbant arba 
veik nedirbant. Vienas iš 
JAV pietų ūkininkas Mer- 
rille taip pat ilgai suko gal- 

čia savo žemės ū- 
kio sodybos pajamas padi
dinti, neįdedant daug dar
bo? O čia dar tos nelabo
sios žiurkės ir pelės, nepa- 
sigailėdamos naikino jo 

• derlių tiek lauke, tiek jį su
lydytu sviestu aplaistyti Visus pirmojo recepto!enius nuo laukų. Visokio-; 
džiūvėsius, kad jie išbrink- produktus supilti i puodelį imis priemonėmis jis ėmėsi;

naikinti tuos nedėkingussu- 
tvėrimėlius, o tie, lyg tyčia,

UŽSAKANTIEMS KNYGAS 
PRAŠOME TURĖTI GALVOJE, KAD KNYGAS

SIUNČIAME TIK TADA; KADA GAUNAME PINIGUS. 
SKOLON NES1UNČIAME.

I
SKAITYKITE

VERTINGAS KNYGAS
AftGLV'UETl VlŲ KALBŲ SIAURI OJŲ TAKELIU, pa-

1ODYNAS, apie 20.000 žodžių, rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 
368 psl., redagavo V. Baravy- dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai
tas, pigiausias ir naujovišlciau- įa $2.00. Senesnės kartos lietu
sias žodynas, kieti virMiai, kai- riams gerai pažįstamas daini- 
na $4. ninkas ir poetas K. B. Kriau

čiūnas čia, vaizdžiai aprašo sa
vo vaikystę ir jaunyste Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje, Įspūdžius grižus Lietu-

BARABAS, Paer Lagerkvisto 
istorinė apsuka iš pirmųjų 
krikščionybės laiku Romoje, Pa. 
^tinoje ir Kipre, knyga lai
mėjusi Nobelio premiją.
Ka na ............................... $2.25.

von ir dabartinį 
mą Amerikoje.

savo gyveni

nei, LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai įėl bor

tinis, 15 įvairiu trumpų paša-’ ševikp, okupacijos ir teroro Lietuvo- 
kojimu, 180 pusi., kaina $2.

į aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
žemai res rastai. uanioMoa- Kristaus vietininkas? p*- 

mftnj rašytojos pirmojo karo metu ra*e *cun- Valadka. Svarbu 
Amerikoje parašyti randeliai su ra-• kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
lytoje paveikslu. 128 puslapiai. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
i knyga šių dienų klausimams supras-

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti-

kaina .80c
MtLtLNO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- ^ Ų Klausimams supras

tos trilogiška istorija kronika, y K *  
173 pusi., didelis 
popiera. Kaina

formatas, gera TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
.82.50 į RU3IJĄ, arba komunistų diKtatū-

CEZARIS, Mirko Jeiusič'o romanas, 
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.

IBM puslapiai, kaina ..................... 82

VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ

Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais tamsiais, lyg dūmais, 
Dengia!.. Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai ? 
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie-spinduliai, 
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?
Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi amžius didžius atminęs? 
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, lytuose aušra jau teka; 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai jau mainos: buvo pikti,— 
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Maironis

SOVIETINĖ MOTERIS ; si 72 metų amžiaus, mirė ii 
• palaidota gruodžio 31 d

dar labiau veisėsi, dar dau
giau jam žalos darė. Mr.
Merrille būta pastabaus ir 
gera klausą turinčio. Jis pa
stebėjo, kad bet kuriam pa
vojui artėjant, žiurkių “va-j
das” kaž kaip savotiškai su- Komunistinė propaganda Velionę į kapus palydėję 
cypia, ir tuomet visos žiur- džiūgauja, kad ji yra išlais- gražus būrys Karpavičių gi- 
kės staiga iš pavojaus vie- vinusi moterį, o kitur mote- minių ir artimųjų, 
tos pranyksta. Tada Mr. i ris vergaujanti. į Velionė į šį kraštą atvy-
Merille suprato, kad žiur-! Žvilgterėkime truputį. į ko tuojaus po I-jo pasauli- 
kės tarp savęs lyg ir susiži- gyvenimą be propagandos, inio karo iš Anglijos, čia su-

Visoje caristinėje Rusijos silaukė 3-jų sūnų, iš kurių 
anglies kasyklose dirbo tik- deja, užaugo tik vienas, da 

įspėja apie galimą pavojų.! tai 8 moterys, o 1954 m. ko- bartinis Montrealio polici 
Juk ir gaidys, pamatęs va- Į vo 7 d. “Kązachstano Prav- jos karininkas Jonas Ast 
nagą, sukurkia, ir vištos bė- į da” rašė. kad “tūkstančiai rauskas. Velionė jau eilę

no. bent turi atitinkamą 
garso ženklą, kuris žiurkes

ga kas sau—lenda į kirimus 
ar kur kitur slepiasi.

Mr. Merille neatleido gal
vojęs, kaip čia tuo žiurkino

moterų dirba* Karagandos metų gana sunkiai sirgo 
anglies kasyklose”. Procen- Prieš metus laiko mirė ja 
taškai lyginant, Rusijoje iš vyras — Pijus Astrauskas, 
tiesų moterys sudaro žymiai Po vyro mirties velionę pa

įspėjantį pavojų garsu pasi-i didesnį darbiriinkų skaičių, siėmė savo globon sūnus ii
negu kuriame1 kitame pra- marti Albina. Bet sunkiau 
monės krašte. 45 procentai šia priežiūros našta krito O 
visų darbininkų ir tarnauto- nai Karpavičienei. kuri ~

naudoti
Vieną dieną jį nušvietė iš

ganinga mintis. Po šimts 
pypkių! Juk gyvenama ra
dijo - televizijos amžiuje, rintame žemės ūkyje jos tos, neatsisakė teikti velio

n
jų yra moterys. Sukolekty- pati būdama silpnos sveika▲  A •  1 • ~

juk žmogaus kalba užrekor- 
duojama į plokšteles ir iš jų

sudaro net 60 procentų dar- nei tikrai motinišką pne 
bo jėgos. O tokioj Italijoj žiūrą. Tai reto pasirenti

girdi visai natūralų garsą moterys sudaro tik 25 pro- mo ir pasiaukojimo pavyz 
- - - - - centus darbo jėgos, D. Bri- dys, kurių mūsų tarpe tau

tanijoj 31 proc., Belgijoj 241 maža yra.

faktų šviesoje. Trumpa bolšeria- 
n«o istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 36 puslapiai,
kaina ....................................................SOe

CEZARIS, Mirko Jelusičo romanas, \ KISS IN THE DARK. J. Jazmi- 
vertė A. K. Puida. Antroji dalis,, no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,

211 lįsi. Kaina ........................... ; >60 pusi. Kaina kietais viršeliais 82,psl. Kaina .......................... $2.! . - . .....Į Tiinkstais viršeliais ....................>1.00
CEZARIS. Mirko .UsulK’oiKM"*"", i VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

verte A. K. Puida, frtčioji dalis) tok.* tvanas būti ir kų apie
17C psi. Kaina ...................... ’ 82. <ako mokslas. Kaina ...................

tai

u <'A0niū,i SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL u SEVIZMAS. Pairai K. Kautsk 
naujausiomis žini<
klausimu knye-utė.

MIRUSIOS SIEJOS.
svarbiausias veikalas, išvertė M., ........................

Miškinis. 290 poni. Kaina... .88.25 j naujausiomis žiniomis

23 &iri2?pr£iKOK,ts n,EVUS ŽMONES GAR 
ei^K^taks^NO ?ENOVfUĘ Dievų yra vi- 

l-aira <oki« namuose kraštuose ir įvairino-
UETEVIV KALBOS* GBAMATODLpikuose dievai buvo kitokie. Ko- 

t*raiė Dr. D. Pilka. Pritaikinta, į*. hetuv”»
Amerikos lieta*iams. 144 puslapių.' ^a,na ............................................

.............................................8L0t! !XNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG-
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ. pa- USKA’- Geriausias vadovėlis pra

tašė Liudas Dovydėnas, įdomi

papildyta trr 
Kaina ........... 25c

apysaka, 1?6 psl Kaina 82.20.

iedantiems angliškai mokytis; duoda 
■*tarimą, angliškus pasikalbėjimu*.
Raina ................................................... 78c

Įdomu pamatyti AmcrlĮ
Rašo S. Micbelsonas

Kanados prerijose ir kalnuose

Prerijomis Amerikoje vadinasi milžiniškos lygumos, 
kur nėra medžių, tačiau gali būti labai derlingas ir 
gilus dirvožemis. Tokiose vietose gerai želia žolė ir 
ganosi galvijai, jeigu žemė nėra dirbama. Važiuojant 
per Kanados prerijas matosi dideli kviečių laukai, vie
tomis šimtai galvijų, bet žmonių ir sodybų retai kur 
tepamatysi. Alberta, Saskachewan (tark: * Seskečiuen) 
ir Manitoba yra skaitomos Kanados prerijų provincijo
mis. Daug prerijų yra ir Jungtinių Valstybių vakaruo
se, kur auginami mėsiniai galvijai.

Mes norėjome pamatyti pagarsėjusį savo gražumu 
Kanados ežerą Lake Louise, todėl teko važiuoti per 
Albertos prarijąs apie 250 mylių. įvažiavome tenai iš 
Montanos valstybės per Glacier parką, kurio didesnė 
dalis yra šiapus sienos, o kitkas baigiasi jau Kanadoje. 
Apie šį parką būtų daug kas pasakyti, bet užimtų per
daug vietos, nes jo plotas apima daugiau kaip 1,000,000 
akių, turi 200 ežerų ii* 50 sniegu ir ledynais blizgančių 
viršukalnių. Kalnai labai statūs ir aukšti, iki 7,000 pę- 
dų. čia matėm daug laukinių avių, kurios išeina į 
vieškelį ir žmonių visai nesibijo, maistą ima iš rankų, 
los yra truputį didesnės kaip naminės, bet laibesnės ir 
’engvesnės, ilgesnėm kojom, ir šokinėja uolomis, tartum 
skraidyte skraidytų. Yra ir laukinių ožkų, bet jos lai
kosi kalnuose ir ant kelių neišeina. Jos balto plauko, 
kai tuo tarpu avys yra gelsvai pilkos spalvos, kaip stir
nos. Sakoma, kad yra briedžių ir kitokių žvėrių, bet 
?er turizmo sezoną jie laikosi ramesnėse vietose, to- 

’iau nuo vieškelių.
Nusileidę iš tų kalnų, atsidūrėm Albertos provin

cijoje, Kanadoje, ir nakvojome Fort Macleod mieste- 
yje. Buvo tai šeštadienio vakaras ir miestelyje matėsi 
’aug suvaigusių, apdriskusių ir purvinų indėnų, kurie 
šeštadienių vakarais susirenka čionai iš savo rezervato 
ažiopsoti į skaidriai apšviestus krautuvių langus ar

ia suvalgyti “hot dogą” su balta bulkute, jeigu katras 
išsidirbo per savaitę keletą centų,

Fort Macleod miestelis nedidelis, vos 1,860 gyven- 
ojų.'ir fortu pavadintas dėl to, kad 1874 metais čia 

’tuvo įkurtas pirmutinis šiaurės Vakaių Karališkosios 
Policijos Raitelių punktas. Didmiesčio gyventojui tvar
ka čia neįprasta, nes 6-tą vai. viskas užsidaro ir ne
bausi nei pavalgyti, nei išsigerti, nei plaukų nusikirpti 
—nieko!

Važiuojam 103 mylias nevalgę ir be gazolino

Atsikėlę rytojaus rytą teiraujamės, kur čia galima 
pusryčių gauti. Motelio savininkas, mandagus prancū- 
as, paaiškina mums, kad Fort Macleod yra katalikų 
aldomas miestas ir sekmadieniais rastoranai yra už- 
iaryti. Visi turi eiti į bažnyčią. Artimiausia rietą, kur 
estoranai yra atdari, tai Calgary didmiestis, 103 my- 
ios nuo čia. Na, važiuosime tenai- nes mūsų kelias į 
jake Louise kaip tik ir eina per Calgary. Reikia tik 
įusipirkti gazolino, nes jau nebedaug jo turim. Bet 
įasirodo, kad ir gazolino bus galima gauti tiktai Cal- 
■ary mieste. Ar galėsime nuvažiuoti 103 mylias be 
gazolino?

Well, anot tos pasakos, “atvožnas žydas ir iška- 
oj padaro kiaulystę”. Nutarėm važiuoti. Porą galio
nų dai* turajom, o Kapočiaus Cadillacas daug nesulaka, 
ai povaliai važiuodami galėsime dar nusiristi apie 35 
mylias, o tuo tarpu gal gi užtiksime kokį “bedievį”, ku- 
*is sutiks ir sekmadienį įpilti mums reikalingo degalo.

Patikrinom savo kelionės žemėlapį. Už apie 30 
nylių žemėlapy matosi miestelis Claresholm. Toks mieg
elio pavadinimas pakėlė mūsų viltį. Juk Claresholm yra 
inglosakištyas vairias, turbūt protestonų apgyventas, 
aigi gal ir tvarka žmoniškesnė. Ir neapsirikom. Nu
važiavom tenai ir vyras pripylė mums pilną tanką kuro. 
Nenuskaitė nei “discounto”.

Beje, žodis dėl to “discounto”. Matote, mūsiškio 
dolerio veitė dėl inflacijos yra nusmukus žemiau Ka
nados dolerio, ir jeigu tenai moki U.S. doleriais, ka
nadiečiai nuskaito nuo jų 2 iki 5 nuošimčių. Mūsiškę 
10-dolerinę jie skaito tik $9.80 vertės. Nuo mūsiškių 
ridabmių dolerių numuša net 5 nuošimčius, nes metalo 
transportacija daugiau kainuoja. Per kelias dienas mū
sų tenai buvimo dėl to “discounto” mes turajom kelio
lika dolerių nuostolio.

Lake Louise — malonus vaizdas

Nuo Fort Madeod’o iki Calgary teko važiuoti ny
kiomis lygumomis, kurios yra pavestos Kanados indė
nų razeivatui. Laukai lygūs, be jokių medžių, be upių 
ir ežerų, tipiškos prerijos, tačiau žemė dirbama ir sė
jama. Gyvulių nesimato. Kas tuos laukus Išnaudoja— 
indėnai ar baltveidžiai — neteko patirti. Reikia tačiau 
pasakyti, jog Kanadoje indėnų rezervatas sutvarkytas 
žmoniškiau, negu tokie rezervatai Jungtinėse Valsty
bėse. Tenai, Kanadoje, indėnams yra pristatyta neblo
gų medinių namelių, ir matyti, kad tai padaryta valsty
bės lėšoms, nes visi trobesiai pastatyti pagal vieną

planą. (Bus daugiau)

to, kas įkalbėjo. O kodėl 
nepamėginti užrekorduoti 
žiurkino pavojų skelbian-; procentus, 
čius garsus ir pažiūrėti, kas 
iš viso šito išeis?

Kas sugalvota — padary
ta. Po kruopštaus, gerai ap
galvoto darbo pavyko tą 
paslaptingąjį žiurkino gar
są užrekorduoti. O užrekor- 
davus, Mr. Merille pasida
rė plokštelę ir žiurkėms ne
pastebimoje vietoje jis pa
dėjo patefoną su ta plokš
tele. Jis buvo pastebėjęs, 
kad anksti rytais visos žiur
kės susirenka tokioje vieto
je, kur joms niekas nekliu- I 
do prieiti prie vandens at- 
sigerti. Ir kai žiurkės tik 
pasii-odė tokioje vietoje,
Mr. Merille paleido patefo- į 
ną. Žiurkės ta akimirka din- - 
go, kaip jų nebūta, ir toje 
vietoje daugiau jau nesirin
ko. ---

Ir taip Mr. Merillei pasi
sekė žiurkes iš savo žemės 
ūkio sodybos išgyvendinti.
Deja, dabar Mr. Merille jau 
žemės ūkio sodyba yra ne
reikalinga — žiurkino už- 
rakoi-duotas pavojų įspėjąs 
čirškėjimas neša žymiai di-, 
desnes pajamas, negu že- 1 
mės ūkis. Mr. Merille dabar 
verčiasi žiurkių išgyvendi
nimu, pardavinėdamas žiur- ■ 
kines plokšteles.

V—u

n .. . . , . Karpavičienė via žinomrRusijoje motetas kasa an- įra ardi^ j; 
gils, šluoja gatves ir darai, ^mini jJEu
lieka gausybę visokių dar- atsiėmi^u ir ?
ų' «n U • • u. B . n keriopa globa pirmosiomi: 

Darbininkų BakaaM dienomis ir vėliau čia, Ka

MONTREAL, P. Q.

Mirė Eva Astrauskienė

Jono Astrausko, Karpavi-Jnas svečias- 
čių žento, motina, sulauku-

nadoje, slaugo kaimynus, 
lanko ligonis ir Lt.

Karpavičių šeimoje “Ke 
leiris” yra jau gana se-

P. S.

GRAŽI OMS AR GRAtl’OLft?

Kas čia žino, (nt neabejotina, kad tai Bronx zootogijoa 
sodo hipopatAmas — upinis arklys, ten atvežtas 1955 
metais, susidomėjęs stebi jį norinčius nufotografuoti 
fotografus. Jis sveria tik 1,200 svarų.

“OPIEŽIAI TR LIETUVA. Kuni 
M t'aladko* parašyta knyga,

~ , a » , a_ • ■ a * — o i - - — 1 'UR!. «••••••••••, J?-60maitojęs krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ......................8X50, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-

rašė E. Vandervelde, vertė Varda
ms. Kaina .......................................10c

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. AoaHrio 
parašyta* istorinis romanas iš įr

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

eecptu. 182 pus!. Kaina ....81.25

APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį. Tumu. Savickį, Giras ir kt
pus*. Kaina........................ .82J8I

SENAS KAREIVIS MATU 1 UTIS,
parašė Jurgi* Jankus. Pasakoji ’ OPELIS, parašė Pulgis Andriušis,

apie nepaprastų Mmaitį, kuria juokingas romanas, 240 psl. Kie-
nuostabių dalykų padarė, tikrais viršeliais. Kaina ............... 83.

••padare vieno, kuri tiktai tarėjo
Bedaryti. «7 pat Kaina........... tt. TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.

Parašė Leoną* Blumaa. Trumpa*
PABUČIAVIMAS, parak J. Grū-) socializmo aiškinimas. Kaina 85c. 
te. rinki,y,. «5 »-*»* KODtL „ NETIKIU ,
ICaiaa ....................................... 8L-'0. Pilna argumentų, kurie

įdomūs. Kaina .................................tOc
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai

tr aiftiai parodo, kaip keitėsi vi-j IUOZAS STALINAS, arba kaip 
santvarka ir kodėl ji dar Į Kaukazo razbaininka* buvo pasida- 

Kaina ............................28c cen Rusijos diktatorių. Kaina ..28c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

I East Bro«dw«v Se. Boston 27,

DIEVĄ.

Lietuvos augmenijoje žino
ma apie 1,800 su 'viršum auga
lų rūšių.
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VIETINIS ŽINIOS livyko V. Vaitas i IŠ HAWAJŲ
(Atkelta iš 2-o psl.)___  Inž. Vilimantas Vaitas-

lenkai ir, žinoma, visur Su- Vaitkevičius’ kw?8 laivyne amžiaus ketvirtadaly, nuož-
spejančios Onos Ivaškienės karo prievolę atlieka kan- mios kovos už duonos kąsnį

Pasitaikė būti Bostone t, žokėjai. "‘"ku' P™** Į»u 9 nežim>, kas
diena, kada ten buvo paaku- Salės prieškambary buvo k° » savo laiv^ kmis stuo tai yra senoviškas streikas,
finis Pabaltiečių Draugijos atskirų tautų stalai, apkrau- "!?tu V™. V»- Ank- Geros algos tr nepalygina-
koneertas. Apie tos draugi- ti įvairiais tautiniais gardu- *”ti2“X?n“V° ”” 60808
jos vykdomų gražų suma- mynais. Gražų lietuvių sta- San ^sncisco mieste, 
nymų rengti pabaltiečių me- U tvarkė Laima Jasaitienė.
nininkų koncertus buvau daktaro Stasio Jasaičio e 
spaudoj skaitęs ir to dėl pa- žmona. Svečiams patainau- p Višniauskas iš Cleve-
sistengiau taip susitvarkyti, i ti jai padėjo Rita Vaitiekų- lando, Ohio, Maikio tėvui reikšraės’ n€S jle visos Pra’

tos dienas naitė ir Irena Galinienė.kad galėčiau 
koncd*to

Dainavo latvių baritonas; viais ir baigiant Azijos at- 
Teodors Brilts, dabar gyve-stovais — sirijiečiais, filipi- 
nąs Halifax. Kanadoj, ir ten;niečiais, korėjiečiais, kinie-

tųri amžinąjį gyvenimų ir neeina į Iš Lietuvos paieško Joną ir Mikola Paie«kau pusbrolių Jono ir Petro 
teismų i graikų kalboj (krizis), bet PETKEVIČIUS. Jie paeina iš Pane- BCTV Navarėnų, Telšių apskr. 
iš mirties pareina j gyvenimų." (Jo- vėžio apskr. Jie patys ar kas juos Atvyko Amerikon 1912 metais, gyve
no 5x241 kitaip Jėzus aiškiai pasakė, iinu prašom atsiliepti šiuo adresu: no Melrose Park, prie Chicagos ;-
kad tikintieji savo tikėjimu dabar 
pareina ii mirties j gyvenimą ir dėl
to, ateityje nebeturės ateiti j teismą,' 
nes jų teismo ar ištyrimo diena yra 
esamasis laikas.

M r. Jonas Norbuta 
57 Glenu’ood Avė. 
Binghainton, N. Y.

ieškau Zuzanos Gricienės-Būtaitės, ji 
irgi gyveno Chicagoje. Ieškomieji 
patys ar kas juos žino parašykite 
šiuo adresu:

M r',. Justine Gricius < Jonauskaitė) 
137 H’achusetts Avenue 
Arlington, Mass. (8

Ada Grigaitė Lietuvoje paieško 
Čia turime svarbių riešų j kurių tavo dėdžių Jono ir Juozo SAVICKŲ, 

turime atkreipti dėmesį, jei norime gyvenančių New Yorke ar kur kitur.
teisingai uupcasti kokiu tikslu pa- Jie patys ar kas juos žino prašom---------------------- —
saulis ateityje turės teisino dienų ir rašyti: Dievu Karalystė
kokios bus ano teisino arba ištyrimo Ada Grigaitė (9, Ar žinai kų gausime Dievo Kara-
sekmės. Pavyzdžiui, ji pašalina nuo- Dūkšto rajonas, Salako paštas ' lysteje * Vieni džiaugsis, kiti verks,
monę, kad tuo metu įvyks atskyri-^ I.ekckų kaini. Lithuania LTSR ne tai rakau, bet Biblija sako! 
mas nusidėjėlių nuo šventųjų, ir kad —- ------------------------------------------------- Jcz. 65:13-14.

siekta derybų keliu.
j Tiesa buvo ir yra įvairio
se nromnnJsg streiku hot t**ai apkyrimas bus daromas re- neieškau Petro Eesmausko, gim. 

praiIiUIlVisc etikų, Liti imiantis anksčiau padarytais nutari- 1908 metais Kaune. Alano adr.: Va-'
tie streikai būna menkesnės * - -........................... ” "

monės dažniausiai neliečia.ne ir trena uanniene. ateinnts dnvunn isnn Ariu
Svečių, pradedant lietu- jam tai. Streikas, tai nėra, vaikų ar-

VOKIETI JA

ba jaunuolių žaislas, tai y- 
ra be galo rimtas dalykas 
ir, kiek galima, to vengia 
dabar patys darbdaviai, 
taip lygiai vengia ir atsa-dirbąs vietos konservatori-! čiais> buvo susirinkę kelioli- Dirvelių

joje, -m- Jka šimtų. Daug jų dėvėjo a .. ............... .
Tai geros mokvklos di- i tautinius drabužius, to dėl Vasario 18 d. Kristupas komingi unijų vadai. Deja,

ddio patyrimo ir talento • ^inia atrodė maigesnė ir ir Augustė DirveKaį, kurie ne taip yra su komunistais, 
dainininkas. Jam jokios į pž genį. Visi linksminosi gyvena Ahrenvoel (Slezvig-jiems
gaidos nuo aukščiausių iki į^i 1 vai. nakties.
žemiausių nebuvo sunkios ii* 
tie perėjimai buvo tokie i ------------------

Ž—is

švelnūs. Koncertas suteikė Į Skautų tėvų susirinkimas 
didelio malonumo. Apie jį! 
palankiai atsiliepė ir ameri-! 
kiečių spauda.

Vasario 22 d. 6 vai. vak. laimingų metų. 
Tautinės S-gos namuose bus

Manau, kad ne žemesnio 
lygio buvo ir kiti koncertai, 
to dėl stebėjausi, kad publi
kos nebuvo pilna Jordan 
Hall’e. Teisybė, tą vakarą 
oras buvo biaurus, bet tai 
per menka priežastis dainą 
mėgstantį žmogų sutrukdyt.

Teko girdėti, kad suma
nytojai abejoja, ar toliau 
berengti panašius koncer
tus, nes jie turį nuostolių. 
Gaila būtų, jei šitas gražiai 
pradėtas darbas būtų su
stabdytas.

Svečias

skautų tėvų susirinkimas, 
kiliame bus renkama nauja: 
valdyba, tariamasi Kaziuko

streikas visada ant 
-Holštein), minėjo savo ve- kiekvieno liežuvio galo ir 
dybinio gyvenimo auksinę ne todėl, kad būtų jiems 
sukaktį. Dirvellai yra uo- “zobova”, bet dėlto, kad to 
lūs “Keleivio” skaitytojai, reikalauja Kremliaus inte- 

Lihkiu jiems dar daug resai.
į. Šitas streikas cukraus pra
monėje lengvai buvo gali
ma išvengti, darbdaviai jau 
buvo pasiruošę algas pakel
ti ir daugiau negu 4 centus,

HARTFORD, CONN.

mugės ir tautinės skautų Vis dar atleidžia ii darbo bet unijos komunistuojan- 
sto vykios reikalais, rodomas ROvai rašormriu mašinėlių va<Jai galvatrūkčiaisfilmas iš skautų gyvenimo ldiSč Tti3 5 dartS » sto?k» nore ir ge’
ir t. t. Po susirinkimo arba-!700 darbininku, o likusiems'™* ž*noda*ni> !“d 25 ccntMtėtė. Visi tėvai kviečiami da-i Ukusiem8 —------• «-.
lyvauti.

qo negaus. Bet jų politiniai in- sumažino daib, iki 32 rai. reįį£v0
savaitėje. Be to žada uzda-;

Laiškas'V. Petraikai
lyti dirbtuvę 2 savaites. 

Underwood rašomųjų ma
šinėlių dirbtuvė uždaryta 6

Streikas, kol kas eina ra
miai, jokių provokacijų ir 
susirėmimu dar nebuvo.

Laiškas iš Lietuvos Via- ^aitėms. 250 darbininkų
ii Petraškai iš Julės Vai-__ _________ _______, \ ir kuomi užsibaigs— narna-dui Petraškai iš Julės Vai- pa,eisti neribotam laikui, 

ciulionienės yra pas I. Wer- i 
bicką, 16 Ticknor St., So. Nori pabranginti

tysime.
užsibaigs — pama-

A. Jenkins
Boston 27, Mass. basu biletus

i New England basų bend
rovė nori pakelti basų tike- 

Stepono Kairio knygą tą iki 25 centų (dabai* yra 
Tarptautinis Institutas va- “Lietuva budo” per Kelei- 15 centų), bet miesto ad- 

sario 14 d. didžiausioj puo-tvio administraciją įsigijo ministracija tam priešinasi, 
šnioj Statler viešbučio salėj, !dr. D. Pilka iš So. Bostono, Bendrovė grasina, kad jei 
kurioje birželio 27-28 d.d. -J. Belinis iš Grand Rapids, nebus jos reikalavimas pa
rinksią Amerikos Lietuvių Mich., A. Wasel iš Pitts- tenkintas, tai ji savo auto- 
Seimas, surengė didelį, ivai- burgh, Pa., K. Pratapas, S. busus sustabdys. Miestas 
ru ir įdomų dvidešimts pir- Vaitkevičius, abu iš So. Bo- žada pats perimti susisieki- 
mąji Užgavėnių balių. stono, inž. K. Kriščiukaits iš nią busais į savo rankas. Į

Jo dėmesio centre buvo Dorchesterio, prof. V. Stan- Kuo tas baigsis pamatysi-

Didelis, įvairus 
uigavnių pokylis

karaliaus ir karalienės rin
kimai, tautinių drabužių ir 
valso varžybos.

Ilgiausią eiseną tautiniais

įsigijo “Lietuva budo1
i -

IS£JO “DARBAS”

liejo nauja* “Darbo” žur
nalo numeri*. $0 pusi., di
desnio formato, įvairu* tu
riniu, gausiai iliustruota*. 
Atskiro numerio kaina $1. 
Jį galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

ka iš Washington, D. C. me. Pr. Naunčikas

Vakarų sienų studija Makmkis juoktis, 
Nietsche.

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsinimas) 
šių žodžių reikšmė, kuomet jie lie

čia teismo dieną, pasirodo Jėzaus pa
sakyme: “Kas klauso mano žodžio ir 
tiki tam. kurs yra mane siuntęs, tas

drabužiais pasipuošusių ve-Į„.VIik° U.e.tuvos Y.akar« 
de pats gubernatoriaus pa- S‘en>) KomslJa 1**™°?* P?n- 
dėjėjas Murphy. Teisėjai
karaliene ir karalių išrinko 
rasų porą, o gražiausiais ir 
savaimingiausiais tautiniais 
drabužiais apsivilkusius pri
pažino latvių ir olandų po
ras.

Valso varžybose ilgai lai
kėsi mūsų Herkules Strolia 
su Irena Bartašiūnaite, bet 
visus nugalėjo lenkų pora.

Scenoje tautinius šokius 
šoko ukrainiečiai, korėjie
čiai, olandai, švedai, filipi- 
niečiai, vengrai,

EMMI

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE
kis mokslinius lašinius, ku-į Parašė J.T. KUČINSKAS
rie netrukus išeis atskira i Pažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo- 
Vnvrra Tnw rečr, ri.- T Ra ■ "ėjimas savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
Knyga, joje rašo oi. j. ua- bristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su mergaitės dora darė biz

ni bažnyčioje, suaipykus dėl pinigų. Dievas mergaitę išvadino , pa 
leistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t 
t. šimtai biblijos prieštaravimu. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama 

pa* T. O. KUČINSKAS
* 740 W. 34tk Street, Chicago 16, Iii.

lys, dr. inž. J. Gimbutas, dr. 
M. Gmbutienė, J. Lingys ir 
J. Žilevičius.

Istorijos klastotojai

Tokia tema kalbės prof. 
Pranas Čepėnas Bostono 
Lietuvių Kultūros Klubo su
sirinkime vasario 22 d. 7:30 
vai. vak. Tarptautinio In
stituto patalpose, 190 Beac- 

armėnai, on St., Bostone.

Ar Kori Boti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

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

ną reikia imti. Vaistų vardas vra Ideal l'ltrabes Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonkų 100 kapsulių. Tinka vi- 
sai seimai vartoti. Pražom rąžyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 2$ Kelly Sų- Wereester.
V. G. Skrinska (savininkas)

msis, tada kai žmogus miršta. Jė-lentina Lesniau-skaitė, Vaičaičio jra- 
zus paaakė, kad “šventieji,” tikrieji tvė 10 a 4 Kaunas, Lithuanian SS.R.
jo pasekėjai, visai nepasirodys' ana- —-------------------------------------------------i
me būsimame teisme. Teta Ona Sabalytė-Mickevičienė Į

Priaikėlšaie paieško savo dukterėčios Marcelės'
Jėzus pasakė, kaip citavoni, kadAlarkšaitės, paeinančios iš Sliekiškių 

tikintieji pereina iš mirties į gyveni-' kaimo. Kauno apskr. Girdėjom, kad 
mų. Taip daroma žiūrint jų tikėjimo, i atvažiavusi Amerikon. Ji pati ar ją 
Dievas žiūri į juos kaip j tokius, ku- ■ žinantieji atsiliepkite adresu: 
rie jau nebėra po pasmerkimu, t Oho Mickawich
i tuos Jėzus nurodė 89 to paries sky-Į 42 Nichols St., 
riaus eilutėje, kur jo pasakyta, kad Chelsea. Mass. (8
tie, kurie darė gerų, “išeis prisikeltiį-------------------------------------------------------
i gyvenimų.” (Jono »iH, 29) Jų tei- >Giminės iš Lietuvos paieško Antano, 
smo laikas bus praėjęs prisikėlime i Prano ir Kazimiero BERNECK1Ų, 
jie tuojau gaus atlyginimų ir tų, ko { Ignaco sūnų, arba jų vaikų. Jie kilę 
jie “ištverme geruose darbuose jieš- iū Janapolės, seniai gyvena Ameri
ko, “būtent” garbę, šlovę ir mirtin- tkoje. Jų ieško Emilijos Berneckaitės-

Į

Alik Armin 
3444 Mass. St.

• Gary, Ind. (10-8^

Kwn^." —Son. 2:7
(Bus daugiau)

Reikalaukite teitu i tiuodamos lite
ratūros, gausite nemokamai. Rašyti:* 
LBSA 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

MMMMgaNM
riSNSINtNKAS :

Pensmiakas, karia mieste negali]* 
pragyventi, o nori gyventi farmoje, « 
netoli, ežero, gražioje vietoje. Rašy- ' 
kit:

B. Strikaūskas
K D 1 G
Edinboro, Pa. (131-

Grigalienės duktė Pranė Beleckienė. 
Ieškomieji ar juos žinantieji prašom 
parašyti šiuo adresu:

Mrs. Josephinc Budrecki
218 W. 9th Street
So. Boston 27, Mass. (9

TIKTAI GKAMERCY
Licensed and Bonded by 

N. J. Banking Commis.sion 
PASIŪLO JUMS 

ŠIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI | LIETUVĄ 

Per 2 savaites—pakvitavimas , 
pa tikrinamai 
100 RUBLIŲ —$10 

Mokestis S3 iki $50 sumos 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Reikalaukit mūsą 1G puslapių 
į katalogų ir vaistų kainoraštį. 
Mūsų 15-ti metai, tūkstančiai- j 

patenkint:) klijentų. 
,(;RA.MER(Y — Su it e 923 į 
744 Broad SL, Newark, N. J.

SIŲSKITE VIENĄ IŠ 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ Į 

MAISTO PAKETŲ

Jiežkojimai
laudas Viskantas Lietuvoje ieško 

savo pusseserės Onos DAUKAN- 
TAITĖS, Kazimiero dukters, spėja
ma, kad ji gyvena Baltimorėj, Md. 
Ji pati »r kas jų žino, prašom para
šyti šiuo adresu:

Mr. Steponas Kovsas 
806’-.- W. Lombard St.
Baltimore, Md. ,

No. 3 — $14.30
10 svarų cukraus 
10 svarų miltų

No. V — $22.30 
5 svarai taukų 
5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinkų

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

No. 17 — $23.10 
5 svarai 6 uncijos taukų 
5 svarai cukraus 
3 svarai miltų
2 svaraai 4 uncijas kumpio 
1 svaras 4 uncijos kakao
1 svaras šokolado

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

No. 2Z — $22.20 
1,000 amerikoniškų cigarečių

Aš, Stasė Lapienė, paieškau Domi
nyko ir Ignaco LAPIŲ, abu ir Mala- 
gių km., Veviriėnų vis., Kretingos m 
apskr. Ignacas lwvo kunigas. Jie pa- 2REIKALAUKIT MCSŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ IR Vi- 
tys ar juos žinantieji atsiliepkite ad-į| ŠOKIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. TUOJ PRISIUSI M

Galite siųsti DVIGUBUS paltie tus ^10 svarų). Tai bus $3 pigiau. 
-----  I aukščiau paduotas kainas įeina VISKAS ------

juos žinantieji atsiliepkite ad 
resu: u

Stasė Lapienė (Ss-
Malagių km., Priekulės rajonas 

Veviriėnų paštas, Lietuvos TSR

MEDUS
Ar norite grven-«i 

ti taip, kaip kara-1 
liūs? Valgykit me- 4 
dų» g

Mes turime oren-H 
čių medaus 65 cen
tai už bonkų; Span
guolių medus 75 

centai už bonkų; Liepos žiedų 
medus $1.25 už bonkų; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trėjankos pakelis $1.00. ,
Medaus per paštą nesiubčiam. £ 

A. Mizara 
414 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Užeikite
riet*.

t

Hii

į seną Alexander’s

ŽODYNAS
A. LALIO

ir
Aatlų-Lietuvią

1256 
dvigubos špaltos

Kaina $14

aąec n.iT on ima, m vracc-ritcmc>a msr--rai aiunvinint, ii\ TAZėTi vro
Streptomicino 10 gramų .. ........................................$3.75.1
Rimifono Roche 500 tablečių..........................................$5.65.
Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų....................... $1.60
Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .... $0.95
Serpasflo 100 tablečių po 0.1......................................$1.35
Irgapirino 50 tablečių...................................................$5.50

* Alultivitaminų 200 tablečių......................................... $2.35 ►
* Aspirino 100 tablečių .. ’............................ ... .. $0.95,
Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai. £

Tazab of London
SI Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-970S

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.

SVSIVlENiJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdrųudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* iki
giUoe senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonijooe ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

W«t
DK.M.J. VINIKAS

Naw York 1, N. Y.

aasn KSH

siųsti kartu su 
užsucymu

Dr. D. PILKA 
E. Brsadway

Sa. Boston 17, Mas*.

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir i Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siusite ! 
į Lietuvą, atsiųskite mums aišku 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 
vanduns ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00. >

Š1RD1EZS RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi, 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota. ►

ŠLIUI*TARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 
► ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 

dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį
išlikimą. 632 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

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

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3323 So. Halsted SU Chicago 8, III

i HMpųyųųųrvųųi

Kad Jūsų giminės ir artimieji gautų Muatiuį — davaaų VELYKOMS, jį būtinai išsiųskite neatidė
liotinai. šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA.

Siųskite siuntinius dabar
Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO., INC.
135 W. 14th St., NEW YORK 11, N. Y„ Tel. CH 3-2383

Licensed py USSR
Pagal sutartį. ,u<iaryta su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius i visas USSR respublikas ir į IJe- 
tuva. Visos išlaidos, įskaitant muitų, apmokamos ėja mūsų firmoje. Siųsti galiuta tik naujus dulktus. 
Pristatymas garantuotas. Siuatinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. Klijer.tai atsitm- 
tusieji siuntinius paštu, nsatidėitojant gauna atsiųstųjų daiktų surašę ir pranešimų, kiek persiunti
mas atsieis. Po kelių dienų siuntėjus gauna Amerikos pašto kvitų, • siuntinį pristačius— asmeniškų 
adresato pakvitavimų. įstaigoje didelis paairinkiiuss prekių.

KOKVIBNAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
AtMarta kasdien aw» • vai. ryt* iki • vai. rak. Sefanedieaiaie iki 4 valaades.

Mūsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:
___  Are.

CLBVBLAND 1$, Obte DETROIT $$, Mkb. PVILADBLPEU ^^Ps.
966 Litarary ,M. I$M> Jas. Caaaaa $32 W. Girard Ąw

LIVELAND 13, Okie DETROIT 13, tfkk- PBILADBUBU », 
Tel. T0wer 1-1481 Tei. TOemeead $-3$W TW. WAbiat 5-881

HES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Praėome kreiptis Nuo adresu:

"KELEIVIS”
ET,



jtaiiBgįgjntuntB^ SL BO. BOSTON

Vietinės Žinios
PŪGA SUTRUGDE IR MŪSŲ ŠVENTĘ

Alto skyrius atsidėjęs ruo- lėj numatytas pokylis nebu
vo atšauktas, nes viskas bu
vo paruošta. (Jo pelnas bu- 

priklausomvbės atkūrimo'vo skirtas Altui). Į jį vis 
’ dėlto nepabijojo per sniegą 

atplaukti kelios dešimtys 
asmenų.

Jo išlaidoms be turimų bi
letų dar sudėjo po $5 J. 
Kropas, inž. E. Cibas, K. 
Merkis, Tarinskas, J. Ar-

sėsi kiek galima Įspūdin
giau paminėti Lietuvos ne-

40 metų sukaktį, bet sekma
dieni dangus su žeme mai
šėsi — snigo ir pustė taip, 
kad tik drąsuolis tegalėjo 
ryžtis nosį iš namų iškišti. 
To dėl teko Thomas Park 
mokyklos salėj numatytą 
programą atidėti kovo 2 d. 
2 v. p. p. Prašoma tą dieną 
Įsidėmėti ir ko gausiau mi
nėjime dalyvauti.

Į minėjimą būtų atvykęs 
pats gubernatorius Fureolo 
su ponia, jis ir pūgai siau
čiant klausė, ar minėjimas 
bus, ar reik atvykti. Būtų 
buvęs ir majoras Hynes ir 
kitų tautų atstovai ir graži 
meninė dalis...

Bet šventė nepraėjo ne
pastebėta. šiemet ji plačiau 
buvo pagarsinta ir amerikie
čių tarpe, šeštadienį televi
zijos stotis WBZ Big Bro- 
ther programoje prisiminė 
mūsų šventę, leido Onos 
Ivaškienės tautinių šokių šo
kėjams pašokti, paprašė 
kažkurių jų šį tą papasako
ti apie Uetuvą (tą gražiai 
atliko Lapinskaitė).

Sekmadenį, P. Viščiniui 
tarpininkaujant, radijo sto
tis WHIL skyrė mums 15 
min- kurios metu buvo per
skaityta gubernatoriaus Fur
eolo įrekorduota Lietuvos 
respublikos dienos prokla
macija, Lietuvos garbės 
konsulas A. Shallna trum
pai. bet vaizdžiai apžvelgė 
Lietuvos istorijos svarbos* 
nius Įvykius ir S. Baranaus
kas dainavo vieną dainą 
(plokštelė). Pranešėja bu
vo A. Januškevičienė.

Šiemet daugiau dėmesio 
mūsu šventei skvrė ir ame- 
rikiečių spauda. So. Bosto
no laikraščiai — Gazette ir 
Tribūne išspausdino gana 
ilgokus straipsnius. Bostono 
didieji laikraščiai — Globė 
ir Ti aveler mažiau parašė, 
bet suminėjo visą minėjimo 
programą.

Alto skyriui sveikinimus

Paimtame Povilą Vaitotų

Kanados šachmatų mei
steris Povilas Vaitonis va
sario 22 d. 2:30 vai. po pie
tų Phillips Brooks House 
Harvard Yard, Cambridge, 
Mass., duos simultaną mūsų 
valstijos šachmatininkams. 
Jis vienas los prieš keliasde
šimt lošėjų!

*----ŽUVO R. TuttU

Kilus gaisrui namuose 
sunkiai apdegė Thomas R. 
Tuttle. Nuvežtas į ligoninę 
jis po kelių valandų mirė. 
Gaisrui kilus velionis buvo 
namuose vienas, jo žmona, 
So. Bostono viešojo knygy
no ir skaityklos vedėja, bu-

Bostono Uetuviy šachmatų ;vo skaitykloje. _Mūsų Kerai
klubas kviečia Bostono n- 
apylinkės lietuvius į Povilo 
Vaitonio pagerbimo banke
tą, vasario 23 d. 5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje (368 
W. Broaduay, So. Boston). 
Čia bus proga pažinti lietu-

kaimynei knygyno vedėjai 
reiškiame mūsų užuojautą.,

kortų vakaras
Mylėtoją

! kortų vakaras 1

_ . . . ,, . ' Tėvynės Mylėtojų Dr-jos i
Dorchesterio Moterų Klu- byrius vasario 22 d. 7:30 bas rengia whist party Šį vJ vak Sandaros p8talpo- 

šeštadienį, vasario 22 d. rengia kortų vakarą 
Dorchesterio L. Pil. Klubo. (Whist party). Bus vertingų 
patalpose* 1810 Dorchester j dovanų ir gardžių užkan- 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vak.! džių
Parengime bus vertingų do-j Visi kviečiami atsilankyti, 
vanų ir gerų užkandžių. Vi-

NAUJIENA

1NCOME TAX
Stepono Kairio knygą “Lie

tuva budo” galite gauti Kė
višus ileivio administracijoj. Kai

na $5.50.

lauskas- V. Volotkevičius, jvių vardui daug nusipelniu 
J. Dūda ir P. šaulys, o V. sį vyrą ir draug su juo pra- 
Vakauzas nuo valgių sąs- leisti keletą sųiagių valan 
kaitos numetė $56.

blankus: Federal ir State mokesčiams, užpildo naudojant 
taupymo metodus

V. STELMOKAS Boston Homes Co.
389 W. Broaduay. So. Boston Tei. AN-6030

Ž—is

Petrui Čepui 75 metai

Petras Čepas vasario 11 
d. užbaigė 75 metus. Jis Ku
piškio padangės sūnus. Ieš
kodamas laimės, kaip ir 
daugelis kitų, jau 1910 me
tais Petras atsidūrė Lewis- 
ton, Me., 1913 metais jau 
Nonvoode, Mass., iš čia 
1917 metais persikėlė į 
Cambridge, o dabar gyvena 
gretimame Belmont Mass.

Tai malonus, kuklus, poe
tiškos sielos žmogus. Daina 
—jo sielai tingiausias 
maistas, gyvybės šaltinis. 
To dėl jis gyvendamas Nor- 
uoode buvo ne tik choro 
dainininkas, bet ir jo pirmi
ninkas, jis net dabar sten
giasi neapleisti nė vieno 
gero koncerto, nežiūrėda
mas ar šalta, ar šilta, ar li- 
ja ar smegti.

Kartą sutikau jį su žmo- 
4?a Uršule Kubiliute, kurią 
jis vedė prieš 39 metus, ro
dos, Bostono vyrų choro 
koncerte. Sako, abu nekaip 
jaučiamės, bet negalėjome 
iškęsti į koncertą neatvažia
vę. Jei tokios sielos žmonių 
turėtume daugiau, tai mū
sų chorų ar solistų rengiamų

dų.
P. Vaitonis yra gimęs 

1911 metais Užpaliuose,! 
Utenos apskr. Kauno uni- ’ 
versitete jis 1934 m. baigė 
humanitarinius mokslus, o 
1940 m. ten pat baigė tei
sės mokslus. Triskart jis 
yra laimėjęs Lietuvos šach
matų pirmenybės. Vaitonis 
su Lietuvos komanda sėk
mingai dalyvavo pasaulio 
šachmatų olimpiadose: Fol- 
kestone, Varšuvoj, Muen- 
chene, Stockholme ir Buenos 
Aires. 1944 m. užpludus Lie
tuvą bolševikams, Vaitonis 
su mažu žvejų laiveliu pa
siekė Švediją, o'iš ten 1949 
m. atsidūrė Kanadoje. Gy
vena Hamiltone. Ont. Da
bar P. Vaitonis keturių vai
kučių tėvas. 1951 ir 1957 
metais jis laimėjo visos Ka-

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge S 
įSt., Cambridge, KEP £ J AI

BALTIC RYE BREAD
i Siūto gardžią lietuvišką supjaustytą duoną ne tik šeimoms, 
bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!

: Reikalingas kambarys, kad būtų
šiitas vanduo, šviesus, ir kad galima 
būtų valgį gtųninti nors du kartu 
per dieną. Kas tokį kambarį turite 
ar turėsite, prašom pranešti šiuo ad
resu:

Mrs. Molis
206 W. 6th Street
So. Boston 27, Mass.The Apothecary

lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

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

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

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

382a W- BR0ADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

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

narineAA«avzw
bes.

ČQ/»kimatn nirmpnv-r-----

Dar apie krepšinio

Rytų Apygardos krepši- 
lio pirmenybes, kurias 
įvykdė So. Bostone vasario 
8-9 dienomis LSK Dainava, 
vyrų grupėje laimėja JAV 
lietuvių meisteris Brooklyno 
LAK, įveikęs Worcesterio

DI KAMBARIAI NUOMAI
Vienas $5, o kitas $7. nuomos sa

vaitei. šilti, yra šiltas vanduo, iš- 
nomuojami vyrams. Kreiptis 153 
Dorchester St., So. Bostone bet ka
da.

REIKIA KAMBARIO

Parduodu Namų
Graži rezidencija, Dorch. St. 

Brenden’s, 7 kamb. 2 gar. viskas mo
derniška, maži mokesčiai. Parduoda:

A. Juknevičius AN 8-0666

ti 
J_______ ____ _ .___ . ♦ !

CUUM'Kl CLUB, Raynham. mass., pi t v uKSeliC SSCTG. * 
yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky- Į 
kių iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugų iš- { 
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga- { i 
Įima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už- i 
sisakyti. lšnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti. Į

Pagal sdsitarimą. darbo dienom parengimams vietą ga- } 
Įima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Į PATOGI VIETA PARENGIMAMS

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pta- 

įkambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Vernon, 'Dorshester, Mai

No. 8, Viario 19, 1968

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M., 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. 4 urenąs yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raitą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionū 
Jt

DR. D. PILKA
tu 4 

b m 1 U I
546 BROADWAY 
sa BOSTON, MASE. 
Telefonas AN 8-1810

Yri. AT

Dr. John Repshis
UEtWm GYDYTOJAS 

S-4 ir M
ir SrantadiaaiaiB: 

pagal sasitarimą

495 Coknnbia Road 
Arti Uph4>'a

koncertų salės būtų prikim- i Vytį santykiu 84:54, Water- 
štos. ! būrio Gintarą 57:51 ir Bo-

Nesišalino Petras ir viso-istono Dainavą 104:56. An- 
kio visuomeninio darbo, tro j vietoj atsistojo Worce- 
veiklus jis buvo ir Lietuvių sterio Vytis, sukirtusi Gin- 
Socialdemokratų Sąjungoj, ; tarą 81:63 ir Dainavą 89:59. 
į jos eiles įstojęs prieš pir-'Dainava dar suklupo prieš 
mąjį pasaulinį karą Nor- ' Gintarą 47:61. Worcesterio

_____  ___ ____ ___vvoode, vėliau dirbdamas i Vytis pelnė jaunių grupėje
atsiuntė šen. Kennedv ir at< Cambridge kuopoj, kuriosiphmą vietą be kovos, bet ir 
stovų rūmų daugumos va-Į^n* sekretorių tebėra ir da-į išeita į vyrų grupę, pasiro
dai John McCormack. Jis ^r. d® labai gerai. Moterų gru-
atsiuntė ir “Congressional' Vasario 9 d. Čepų geri P®s kumetoju tapo New 
Record". kuriame surašytos i draugai Vinciūnai. Andriu-į..° DSK moterys, laimė- 
visos vasario 13 d. posėdžio. kaičiai, Valeikos, Banevi Worcesteno
kalbos, jų tarpe ir Lietuvos čius, nieko iš anksto nepra- Vytį 44:18. Bostono Daina- 
nepriklausomybės sukakties nešdami, subildėjo pas Če- V.os. kojnandoj genau- 
progai pašvęstos. pus, pasveikino sukaktuvi- i ®iai zamė Plevokas, jis per

Žinoma, šventę paminėjo! ninM> apdovanojo kuklio-; dvejas ™ngt£?es' pl^fir<7® 
kaip kuris sugebėjo visi 3 mis dovanomis ir jaukioj 7 ki-epsius, Mockus 38 (is 
» radijo P—^—o^pmieido su

Pirmadienį zautas šen. Linkiu drg. Petrai dar ii- Pavieniai Dainavosžaidėjai 
Saltonsuil sveikinimas. 84 ramių dienų. i buvo gen. bet nesudare dar-

Vakare Piliečių Dr-jos sa- , 2-ti. v,enet?> 11 todeI «avo
____________* J______ ________________________ pylos nuo visų savo oponen

tų. Pirmenybių atidarymas 
'buvo įvykdytas kun. J. Kil
imo, V. Bruzgelevčiaus. V. 
j Vakauzos, adv. J. Griga
liaus, dr. A. Kapochy ir J. 
Kepenio. Apygardos dova
ną laimėjo Worcesterio Vy
tis. Geriausias metikas pir
menybėse buvo Vyties A. 
Garsys, moterų—Vida Gin- 
tautaitė iš Nevv Yorko. Abu 
gavo dovanas.

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WIND0WS)

Žemos,
ŽEMOS
KAINOS

RADIO PROGRAMA 

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

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

Stepone* Minkus.

II
J1,

AN 8-2712 irta BI4-80U f

Dr. J. C. Seymour
(LAMIMIUB)

UMuvte GriytojM Ir 
Vartoj* —

Z-SAY

VALANDOS: dm 2-4, at» yą 
IM BKOADMAT 

8OIJTH BOSTON. NA88L

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)

Exna
Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN g-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

tiiaiarianaamaa'

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS: .
Nuo 9 ryto iki 6

447 BR0ADWA¥ 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE * INSUBANCB

w.

BANKETAS
KANADOS ŠACHMATŲ MEISTERIUI

POVILUI VAIT0N1UI PAGERBTI 

Sekmadienį, Vasario 23,1958,5 vai. vak.
Lietuvių Piliečių Draugijos Auditorijoje 

368 W. Broadway, So. Boston, Mass.

rengia

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos
ŠACHMATŲ KLUBAS

Įžanga $3., moksleiviams ir studentams $2. 
Bilietai gaunami pas šachmatininkus ir prie įėjimo

Bostonas vieninteli* pasauly

Pernai Bostone gimė 24,- 
374 kūdikiai ir nė viena 
gimdyvė nemirė. Mūsų že
mės miestuose, kurie turi 
daugiau kaip pusę miliono 
gyventojų, tai vienintelis 
Joks laimingas miestas.

0ID2IAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
ELL1S BUILDING, Room 10 Telefonu AN 8-8764 

409 We*t Broadw*y-------- --------- So. Boston 27, Mas*.

Persiunčiame Jasų sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis

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

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje. Prašykite katalogų.

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

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

daiktai telpa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paš
tu galima siųsti iki 22 svarų siuntinius.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. DfiL INFORMACIJŲ KREIPKITfiS 
IJETUVISKAI. VEDSJAS J. ADOMONIS.

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

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie
niais nun 9 iki 7 vai. vsk ir šeštadieniais mm 8 iki 9. vai. no pietų.

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

Jobu' Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Masa.-
TeL: JA4-457C

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastiea of the

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1741 Ir AN 8-248 
iaaaaMoaoc

SOUTH BOSTON. MASS. 
Offiea TaLAN 8-6S4S

Baa. ST OBIOLB

TaL FA S-M15 •

KETVIRTIS 
—JEWEL1

s ca

nodus* mdooImImb 
879 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4442

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

r


