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Anglų Vadas Macmillan 
Atvyksta Tartis

Sį Ketvirtadienį Atskrenda į Ameriką: Tarsis su Prezi
dentu Dėl Rusų Triukimavimo Berlyne; Tarėsi Jau 

su Prancūzais ir Vokiečiais; Skirtumai Vakarų 
Valstybių Tarpe Dar Nėra Išlyginti.

Anglijos ministerių pir- Stri/fl Skundžiasi 
mininkas Harold Macmi- Del Irako Atakos
llan šios savaitės gale tarsis ,vi ---- —— _ ,
su Amerikos prezidentu ir Kariškas sukilimas Irake 
jo patarėjais dėl subendri-'Pereitos savaitės pradžioje 
nimo Vakarų valstybių po- buy° numalšintas. . raJi0 
zisijos Berlyno klausimu ir ^al, kurie laikraščiai rašo, 
bendrai “vokiečių klausi- kad laike sukilimo žuvo keli 
mu” .tūkstančiai žmonių. Pirma,

Neseniai anglų vadas lan-'kai sukilimas prasidėjo, a- 
kėsi Maskvoje ir su Rusijos nacionalistai įsskeide 
diktatorių Chruščiovu pla-dau£ arabH komunistų ar 
čiai aiškinosi Vokietijos (komunistuojančių,o paskui, 
jungimo-ir ypač Berlyno!kai generolo Kassim kanuo- 
klaušimą. , į™“®. sukilimą numa sino,

Grįžęs iš Maskvos anglų kurdai n Kassimo salimn- 
vadas buvo nuvykęs į Pary- kai sumose kruviną pirtį 
žiu ir paskui į Bonną, kur 'Nasserio salininkams. Tik- 
aiškinosi su prancūzų ir vo- PI skaičių apie sukilimo au- 
kiečių vadais tuos pačius kas betgi nėra. Žmones at- klaugimus, kuriuos iis ais- yyk? 1S Mossul miesto, kur
kinsis dabar su Amerikos buvo. syk*11®10 centras, są
vadais |k°, kad laike sukilimo gal

Prezidentas D. D. Eisen- ?uvo . aPifc du tūkstančiu

mo su spaudos atstovais I karo lėktuvai jau iš dviejų 
skyrė Berlyno klausimui ir 
vėl pasisakė už tvirtą politi
ką, bet sakėsi nematąs rei
kalo stiprinti karo jėgas 
šiuo metu, o jei rusai bandy
tų Vakarų kariuomenę išva
lyti iš Berlyno miesto, tai 
prezidentas užsiminė apie 
atominius ginklus.

‘ Nei Amerika, net kitos 
valstybės nėra priešingos 
deryboms su rusais dėl Ber
lyno ir dėl viso “vokiško 
klausimo”. Derybų reikalas 
ir bus svarbiausiai aptaria-

ANGLIJOS POLITIKOS VAIRUOTOJAI PARYŽIUJE

Anglijos ministeris pirmininkas Harold M acMiilan (kairėj)'su užsienio reikalą mi
nisterių Selwyn Lloyd (kairėj) lankėsi Prancūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje ir pain
formavo sąjungininkus ką jie patyrė bud .ir i Maskvoje ir, žinoma, tarėsi dabar o- 
piu Berlyno klausimu, čia juos matome ai i , kus i Paryžių. Viduryje Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas Michel Debre.

Havajų Salos Gavo 
Valstijos Teises

Salose Dvi Dienas 
Visi Šventė

Havajų Gyventojai 
Mišrios Kilmės

Havvajų teritorijoj, astuo
niose salose gyvena virš pu
sės miliono gyventojų. Jei

Atskiro numerio
Kaina 10 Centų

54-TIEJI METAI

Turint Suomių Drąsą, Rusai 
Netaip Jau Baisūs

‘Jei Mes Turime Suomių Drąsą” — Sako Generolas 
Taylor — Mes Galime Daug Ką Padaryti; Armijos 

Vadas Nedviprasmiai įspėja Rusus, Kad Dėl
Berlyno Gali Būti Susikirtimas.

Pereitą savaitę senato 
viena komisija paskelbė 
armijos vado generolo Max- 
vvell D. Taylor liudijimą a- 
pie Amerikos karišką pasi
ruošimą ir apie galimą susi
kirtimą su komunistais dėl 
Berlyno.

Gen. Taylor mano, kad 
prie Berlyno rusai nebūtinai 
patys kariautų, bet gal pa
naudotų satelitų < vokiečių, 
lenkų, čekų, vengrų, rumu
nų, bulgarų) karius. Jei ru
sai nemestų savo jėgų prie 
to miesto, NATO kariškos 
pajėgos gali susitvarkyti su 
satelitais ir be atominių 
ginklų.

Ta proga generolas pri
minė suomių pavyzdį, kai 
nedidelė suomių armija 
1939/40 metais be jokios 
pagalbos iš šalies viena pati 
90 dienų sulaikė rusų armi
jas ir pridūrė:

“Jei mes turime suomių 
drąsą, aš manau, mes gali
me padaryti daug dalykų, 
kurių mes, atrodo, lyg ir 
vengiame”.

Jei rusai nemestų savo 
karo jėgų prie Berlyno, ten 
vyktų, palyginus, mažas ka
ras ir 30 NATO divizijų ga
lėtų apginti tą miestą. Bet 
šiuo tarpu NATO neturi Vo
kietijoj 30 divizijų, jų skai
čių reikėtų greitai padidin
ti.

Gen. Taylor liudijo perei
tą trečiadienį, kelios valan
dos po to, kai prezidentas 
Eisenhower tvirtino, jog nė
ra reikalo stiprinti karo jė-

Ką Rusai Žino Apie 
Berlyno Krizę

Amerikos laikraščių ko
respondentai iš Maskvos 
praneša, kad “eilinis” rusas 
neturi jokio supratimo apie 
Berlyne bręstančią krizę. E- 
są, rusai klausia iš Ameri
kos atvykusius žmones 
“Kodėl jūsų vyriausybė no
ri pradėti karą dėl Berly
no? arba “Mes norime tai
kos ir jūs amerikiečiai no
rite taikos, bet Jūsų vyriau
sybė nori sukelti karą dėl 
Berlyno”.

Iš tokių ir panašių pasi- 
rusai

apie Berlyną žino tik tą, ką 
Žūna iraiv-ljiems rusų valdžia per spau-

Keturi Bilionai . , ... . ,
t/isienionu

----v y natoj
ti i ateinančių metų biudže- dą * radiją pasakoja. Jie U į ateinančių iueių . . . VaH fo,
tą beveik 4 bilionus dolerių 
užsieniams remti. Pereitą

Pereitą savaitę kongresas! Alaska su 2*)W» gyvento- prezidentas pasiun-
priėmė įstatymą, pagal kurį jų turi du senatorių senate,1 r — -TT .. ~ 2. 1 _ x *1 * _ , vv • •kartų bombardavo kelius1 Hawajų saloms suteikiama tai Havvajai su puse miliono

, • z»---- valstijos teisės. Tą kongreso? gyventojų turės irgi du. O
tarimą dar turi pasirašyti i Nevv Yorkas su 15 milionų 
prezidentas, dėl ko neabejo-• gyventojų irgi pasiliks su 
jama, o paskui Hawajų salų | dviem senatoriais . . .

kaimus Sirijos (Jungtinės 
Arabų Respublikos) terito
rijoj. Paskutinį kartą Irako 
lėktuvai daužė kelius kai
mus 6 kilometrus nuo sie
nos Sirijos pusėje.

Dėl nepasisekusio sukili
mo santykiai tarp Egipto ir 
Irako labai įsitempė^ Egipto 
diktatorius Nasseris ketu
rius kaltus kalbėjo ir vis 
kaltino Irako vadovus, kad 
jie skaldo arabų tautą ir
tamauja tarptautiniam ko

mas anglų ir amerikiečių mun*zmui
pasitarimuose.

Rusai jau ’ yra pareiškę
noro, kad susirinktų didžių
jų valstybių “viršūnės” — 
vyriausybių vadai Berlyno 
klausimui aptarti. Su tuo, 
tur būt, visi galų gale su
tiks, nors Vakarų valstybės 
pirma bandys su rusais kal
bėtis užsienių reikalų mini
sterių konferencijoj.

Lenkų Komunistai 
Nevartos Smurto

IŠDEGINS AKIS
Paketus tyrinėjančios se

nato komisijos patarėjas 
Bob Kennedy telefonu ga
vo grąsinimą, kad jo vai
kams rūgštimi bus išdegin
tos akys. ,

Užpernai Nevv Yorke sie
ros rūgštimi buvo išdegintos 
akys žurnalistui Riešei, ku
ris liudijo prieš unijų rake- 
tierius.

Lenkijos komunistų kon
gresas dabhr vykstantis 
Vaišu voje pasisakė už ragi
nimą valstiečių dėtis į kol
chozus, bet griežtai pabrė
žė, kad jokio smurto prieš 
valstiečius nebus vartojama 
(“administratyvinių prie
monių”). Valstiečiai tik lai
sva valia raginami dėtis į 
“gamybinius kooperaty
vus”.

Partijos kongrese vyrau
ja W. Gomulkos šalininkai. 
Stalinistų kaip ir “revizid- 
nistų” opozicija mažai tesi- 
reiškia. Partijos kongresas 
vyksta snaudulio atmosfe
roj.

W. Gomulka, atidarius 
kongresą, kalbėjo 7 valan
das

KELIA MAIŠTĄ

Nyasaland (Afrikoje) ne
grą vadas, kuris Rhodezi- 
jos . vyriausybės įsakymu 
suimtas už riausią kėlimą 
Nysaland provincijoje. Ne
grai ten sudaro daugumą 
gyventoją ir nori atsiskir
ti nuo Rhudezijos.

gyventojai turės dar nubal
suoti, ar jįe nori gyventi 
valstijoj, ar pasilikti ir to
liau Amerikos teritorija. Dėl 
gyventojų pasisakymo ilgi 
nėra jokių abejonių.

Hawajų salos yra 50-toji 
Amerikos valstija. Už jos 
priėmimą į Uniją senate 
balsavo 76 senatoriai (prieš 
15), o atstovų rūmuose už 
Hawajų salų valstiją balsa
vo 323 kongresmonai (prieš 
89).

Hawajų salų priėmimas 
į uniją buvo nubalsuotas 
trečiadienį (senate) ir ket
virtadienį (atstovų rūmuo
se). Kaip tik žinia pasiekė 
salas, ten tuoj buvo paskelb
ta dviejų dienų šventė ir 
žmonės gatvėse šoko ir ki
taip reiškė savo džiaugsmą 
dėl gavimo valstijos teisių.

Pirmą kaitą Havvajų salų 
gyventojai prašė valstijos 
teisių 1903 metais. Nuo to 
laiko apie 20 kartų kongre
se buvo keliamas tas reika
las, bet jis vis susidurdavo 
su visokiomis kliūtimis. Pa
galiau, po to kai valstijos 
teisės buvo suteiktos Alas- 
kai, kongresas apsisprendė 
ir Hawajų saloms suteikti 
tas pačias teises.

Havvajų salos turi 580, 
000 gyventojų ir turi 6,423 
ketvirtaines mylias ploto. 
Jose gaminama daug cuk
raus ir daug ananasų, bet 
paskutiniais metais ten au
ga ir įvairios pramonės ša
kos.

Lynn, Mass. General Ele
ctric dirbtuvėse sustreikavo 
500 darbininkų. Priežastis 
— bendrovė nesilaiko su
tarties.

Havvajų gyventojai rasi
niu žvilgsniu žymiai skiria
si nuo kitų Amerikos gy
ventojų. Ten, pagal 1950 
metų cenzą, buvo tokios kil
mės gyventojų:

Japonų kilmės .... 84,732

tė kongresui paaiškinimą, 
kaip numatoma pinigus 
skirstyti. Tik dalis pinigų 
bus skiriama kariškai para
mai ginklais ir visokiais J 
karo pabūklais. Daug dides
nė pinigų dalis skiriama ū- 
kiškai paramai kai kurioms 
valstybėms, kurios dėl lai
kymo stiprių armijų pačios 
nepajėgia karo jėgų išlaiky
ti, ir nemaža dalis bus ski
riama paskoloms teikti ū-

nėra girdėję, kad tai Rusi 
jos diktatorius Chruščiovas 
pasistojo išvaryti Vakarų 
valstybių kariuomenę iš va
karinio Berlyno; jie nieko 
nežino, kad rusai pirmieji 
pradėjo mėtytis karo grasi
nimais. Diktatūra gali taip
‘nuinformuoti” savo pilie
čius, kad jie viską mato 
aukštyn kojomis.

Balkanuose Neramu 
Albanija Plūstasi

Hawajiečių (polinezie- kiškai atsilikusioms tau- 
čių)...........................  90,079 'toms, kurios su Amerikos

Kaukaziečių (bal- pagalba galės greičiau ūkiš- 
tų) ........................... 81,911 j kai stiprėti.

Filipinų ............... 61,040 j Kongresas rengiasi vy-
Kiniečių .... ............ 30,566; riausybės pasiūlymą kritis-
Puertorikiečių .... 10,351 kai svarstyti ir kai kurie se-

Balkanuose tarp Albani
jos ir Jugoslavijos eina la
bai piktas žodžių karas. So
vietų ištikimas satelitas Al
banija pradėjo kaltinti Ju-

Korejiečių ............... 7,624
Yra Havajuose ir negrų, 

bet, palyginus, nedaug. Kul
tūriniu žvilgsniu, Havajų 
gyventojai jau yra ameriko- 
nizuoti, priėmę anglų kalbą, 
papročius ir tt.

DULLES ŠYI*SOSI

.Valstybės sekretorius John
Foster Dulles po operacijos 
ir specialaus gydymo per 
kelias savaites tiek pasvei
ko. kad po kelią dieną žada 
apsispręsti, ar jis galės eiti 
sekretoriaus pareigas ar 
reikės nuo ją atsisakyti.

natonai ir kongresmonai 
jau pasisakė už žymų išlai
dų apkarpymą tam reikalui.

Gamyba Didėja
Nedarbas Auga

Vasario mėnesį ir vėl be
darbių skaičius krašte šiek 
tiek paaugo ir dabar siekia 
4,749,000. Kartu su tuo ir 
gamyba pakilo ir dirbtuvės 
pagamina daugiau visokių 
prekių.

Nors bedarbių skaičius, 
! palyginus su sausio mėne
siu, nedaug tepadidėjo, bet 
nedarbo didėjimas kartu su 
gamybos didėjimu aiškiai 
rodo, kad technikos pažan
ga daugelį darbininkų stato 
į labai sunkią padėtį.

Amerikos unijos pradeda 
kampaniją už darbo laiko 
sutrumpinimą visose pramo
nės šakose. Unijos mano, 
kad tai yra tikriausias bū
das sumažinti bedarbių 
skaičių. Kai kuriose pramo
nės šakose jau ir dabar dir
bama mažiau kaip 40 va
landų per savaitę, bet, unijų 
manymu, tik sutrumpinus 
darbo laiko visose įmonėse, 
bedarbių skaičių galima bus 
rimtai sumažinti.

goslaviją, kad ji masiniai 
žudanti albanus savo terito-įgag dėl Berlyno krizės. Iš 
rijoj (Jugoslavijoj gyvena į prezidento pasisakymo at
siek tiek albanų), kad jugo
slavų policija žiauriausiai 
kankinanti suimtus albanus 
ir panašios istorijos paska
tino ir Jugoslaviją surasti 
’isokių kaltinimų prieš Mas
kvai ištikimą Albaniją.

JIS NUGALĖJO

Non
daroj patalpoj nubėgo per 
4 min. ir vieną sa keturio
mis desimtosiomis sekund
žių- Tai naujas pasaulinis 
rekordas.

rodė, kad karas prie Berly
no, jei rusai tokį išprovokuo
tų, būtų būtinai atominis 
karas. Jo artimi bendradar
biai betgi mano kiek kitaip. 
Nemažai žmonių ir kongre
se irgi mano, kad sustiprini
mas karo jėgų prie Berlyno 
geriausiai prisidėtų prie tai
kos išlaikymo Berlyno kri
zės akvaizdoje.

Vėliavų Dirbėjai 
Gailiai Skundžiasi

Amerikos vėliavų gamin
tojai skundžiasi, kad jiems 
dėl Hawajų salų paskelbi
mo valstija bus daug nuos
tolių. iMat, jie prigamino 
daug vėliavų su 49 žvaigž
dėm, o dabai* greit reikės 
gaminti vėliavas su 50 
žvaigždžių ir todėl jų pa
gamintos 49 žvaigždžių vė
liavos nueis niekais.

Paprastai nauja žvaigždė 
vėliavoje pridedama nuo 
liepos 4 d. po priėmimo nau
jos valstijos į Uniją. Bet 
dar nežinia ar Havvajų sa
los suspės iki liepos 4 d. 
pravesti referendumą ir at
likti kitus formalumus.
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Puslapis Antras

Pagalba užsieniams
Vyriausybė pasiūlė Įrašyti Į ateinančių metų biud-, 

žetą 3.930,000,000 dolerių pagalbai užsieniams. Kasmet, 
kai “pagalbos užsieniams” klausimas kyla, daugelis žmo
nių protestuoja prieš toki “švaistymąsi pinigais.”

Bet pasiskaičius vyriausybės argumentus už pinigų 
skyrimą pagalbai užsieniams, geros valios žmogus vargu 
beitars, kad pinigu skyrimas tam reikalui yra švaistoma
sis. Vvriausvbė nurodo, kad

Sovietų bloko valstybės šiuo metu laiko 6,500,000 , 
vyru paruoštų kariuomenę, kuri bet kada gali pakilti i į 

kara prieš laisvąjį pasaulĮ. Prieš 400 divizijų rusų, kinų 
ir kitų bolševikiškųjų kraštų karo jėgą, prieš 25,000 jų ka
ro lėktuvus ir prieš galingą rusų karo laivyną su keliais 
šimtais povandeninių laivų, Amerika ir jos sąjungininkai 
turi būti pasiruošę gintis. Gynimosi tikslu Amerika turi, 
svetimuose kraštuose apie 250 kariškų bazių, Amerika ir! 
jos sąjungininkai laiko 5,00,000 karių, 30,000 karo lėktų- : 
vų. apie 2,500 visokių karo laivų. Be to abi pusės turi ato
minių ir branduolinių ginklų. Toks pasiruošimas yra kai-; 
na, kul ią tenka mokėti už taikos išlaikymą.

Daugelis Amerikos sąjungininkų nepajėgtų laikyti 
stiprių armijų, jei Amerika nepadėtų jiems apsirūpinti 
moderniškais ginklais ir nepadėtų lavinti jų karių naudo- i 
ti naujausius ginklus. Pinigai leidžiami sąjungininkam

ir toje knygoje dažnai užsi
mena apie hawajiečius.

Apie misionierius, iš Bos
tono ar iš kur kitur, Melville 
Įrašo piktai, plaka juos be
^gailesčio. Jis pasakoja apie Erich Kocho galas 
■misionierių šeimininkavimą 
Sandwieh salose ir tarp kit- 
ikosako: •

Kas savaite f
iRAKO SUKILĖLIU VADAI

Dešinėj sukilėlių vadas pulk. Abdel Wahab Shawaf. 
dešinėj jo vyriausias rėmėjas, divizijos vadas Nadham 
Kamei al-Tabakchalli. Bet komunistams palankiai da
bartinei vyriausybei, kuriai vadovauja Abdel Karim 
Kassem. pasisekė sukilėlius nugalėti.

Iš Bostono į Sandwkh salas
Hawajų salos jau yra 50- nas Cook atrado tas salas

Pacifike 1778 metais, jose
_____,____ _____ _______ gyveno 400,000 sveiku, Jin-

rikos, nes be sąjungininkų Amerika turėtų leisti nepalygi-;tojai pirmą kartą iškėlė rei.'smų> nerūpestingų pagonių, 
namai didesnes sumas savo saugumui užtikrinti. kalavimą, kad jų salos’o kada misionieriai ir balto-

.Amerikos sąjungininkai savo karo pajėgų išlaikymui gautų valstijos teises ir 561ji civilizacija pasidarbavo, 
leidžia per metus apie 19 bilionų dolerių, o .Amerikos in- metų jų reikalavimas galuotose pačiose salose 1860 
dėlis toms karo jėgoms palaikvti ateinančiais metais bū- gale buvo patenkintas. metais beliko vos 70,000 gy- 
tu 1.600.000.000 dolerių. ' • » ventojų. Kur dingo kiti?

Laikvmas didelių karo pajėgų kai kuriems kraštams i Ir pagalvok žmogus, kad Iškeliavo i laimingesni gy-
yra sunkiai pakeliama našta. Tokių šalių ūkiui palaikyti viskas prasidėjo nuo Dievo venimą anoj pusėj . Juos

• , _ "-i x • *• • . • ’*i • .• oo— žodžio skelbimo’ Nuo 1820'nusiavė baltųjų atneštos li-vjnausjbe siūlo ateinančiais metais išleisti 83o milionus “too -kelbuno Nuo l^O, a|koh^2mas
dolerių. Didžioji dalis tų pinigų eis palaikvmui tokiu vai- m. ^ °, . . . . . __ .„
stybių kaip Turkija Korėja kinų nacionalistai Taiwan |ėjo keljauti į Sandwich
saloje, Anamo respublika ir kt. visi paminėti kraštai yra vadinamas Ha-
prie “geležinės uždangos” ir būtų pirmoje karo ugnyje, wajų salomis, ir ten skelbė (
jei komunistai ryžtųsi ginklais savo Įtaką pasaulyje plėsti. Dievo žodi, mokė vietinius !wajiečių ten reikia jau s 

šalia tokių išlaidu, kurios vra aukštai Rusintos su ša- gryyęntojiig išsižadėti pago= žiburiu ieškoti, ju bėra v<

• ii • i -j- • ........................ , toji xAmerikis valstija. 1903ginkluoti faktiškai yra leidžiami stiprinimui pačios Ame- Hawajų

Šiandien Sandwich ar 
Hawajų salose gyvena 580, 
000 žmonių, bet tikiu jų ha- 

su

3rr gyventojų. Kiti tariami 
hawajiečiai yra maišyto 
kraujo, mišinys baltųjų ir 
vietinių, arba^ mišinys Azi
jos tautų ir hawajiečių. To-

lies saugumu, vyriausybė siūlo leisti apie 700 milionų do- nybės ir priimti krikščiony- 
lerių ūkiškai silpnesnių kraštų ūkiui kelti. Pinigai iš tų lė- bę.
šų duodami paskolų pavidale tokiems kraštams, kurie Prieš misionierius Į tas 
žūt būt turi kelti savo ūkį, kaip, pavyzdžiui, Indija, Pie- Pačias Sandvvich salas ke-
UJ Amerikoj ° dabar ir naujai nepriklausomybę atgavę ^ufosiV Anokių mišrių hawajieėių salo-
Afnkos kraštai. Maždaug mO milionų žmonių po antrojo ]jjos Kes|ionž iš Giaucesterio'se priskaitoma apie 90,000.
pasaulinio karo atgavo nepriklausomybę, kiti milionai Bedfordo ir kitų Naujosios 
gauna nepriklausomybę dabar Afrikoje. Visos tokios nau- Anglijos uostų į Sandvvilh 
jai nepriklausomos šalys stengiasi pakelti savo žmonių i salas buvo be galo ilga, rei- 
gyvenimo lygį, plėsti pramonę, gerinti žemės ūkį, kurti kėjo juk plaukti aplink visą 
mokyklas, rapintis savo žmonių sveikatingumu ir t. t Pa- i pietinę Ameriką. Todėl žve-

____  . ____O VT________ 1- • ___ ____________*____ 1 l.* 1. 1 llfTIl mobldėti jiems ar ne? Nepadėsi—sutaupysi gal kiek pinigų, 
bet, žiūrint ilgesnio laiko akimis, tos sutaupos vargu ar 
būtu tikros sutaupos. Dviejų pasaulių varžybose maždaug 
vienas bilionas “neapsisprendusių” žmonių pasaulyje ga
li kada nors pasidaryti nusveriama jėga Rytų-Vakaru

jai išplaukdavo Į ilgų metų 
kelionę ir išbūdavo Pacifiko 
vandenyse po dvejus, trejus, 
keturius metus ir ilgiau. 
Žvejų bazė Pacifike buvo 
Sandvvich salos. Ten jūri-

Kiti gyventojai yra atėjū
nai iš Azijos kraštų, arba 
baltieji iš Amerikos ir Įvai
rių Europos kraštų. Vyrauja 
japonai, paskui eina filipi- 
nai, kiniečiai, korėjiečiai ir 
kt.

Gyventojų skaičių salose 
labai padidino cukius ir a- 
nanasai. Cukraus plantaci
joms buvo reikalingi darbi-

lenktynėse. Tą suprato ir komunistai ir jau kelinti metai nįnkaį ilsėdavosi, ten jie tir-: ninkai, todėl jau nuo 1870 
siūlo savo “širdingą ir be išskaičiavimo” pagalbą ūkiui pydavo pagautų banginių metų tūkstančiai kiniečių
kelti. -Ar -Amerika gali atsilikti tose lenktynėse? Atsaky- lašinius, iš ten, prisikrovę 
mas. rodos, turėtų būti aiškus. banginių tauku ir dantų, jie

I. grįždavo Į Naująją Angliją
—- _________Į pas laukiančias’ žmonas ir
g gį __ J šeimas.

=AP V
z

buvo gabenami darbams cu
kraus plantacijose. Vėliau Į 
salas pradėjo keliauti tūks
tančiai japonų, paskui fili- 
pinų, korėjiečių ir šiandien

Kai i tolimas Sandvvich ls mišl?.io Savosi
‘BENDRADARBIAVIMAS’ jančius “kvailiais” ir pana- salas pradėjo keliauti misio- 'angliškai kalbančių havva

šiais vardais. inieriai mokyti pagonis tik- Jie«ų virš pusės miliono.
R- O kaip su tuo “kultūriniu rojo Dievo mokslo, iie nusi-Tie Rawaječiai maža ką tu- , > v ...... » J —• ---------- • •• ha_

Komunistų “Laisvėje’
Mizara sakosi gavęs iš kaz.bendradarbiavimu”? Tame gando atradę ten Sodomą r* ^en^ra su senaisiais 
ko patarimą mandagiau ra- fronte irgi nieko nauja. Tie jr Gomorą. Nagi, žuvininkai wajiečiais. Liko vardas, 
šrti apie kitus lietuvius, nesąmonės išeivijoj, kuriems iš Naujosios Anglijos Sand- — :~
esą svarbu juk turėti kultu-rūpi Lietuvos gyvenimas ru-wich salose turėjo sukūrę! Amerikojel9-ameamžiu- 
nnio bendradarbiavtmo su gų okupacijoj, seka Lietuvos “pagelbines” šeimas ir gy-je buvo garsus rašytojas 
L’etuv^ reikalą pnes akis. Hteratūią, spaudą ir paverg-veno visai nekrikščioniškai, i Heiman Melville įgyveno 

R. Mizara juodom raidėm ;tos tėvynės žmonių gyveni- Bent taip manė misionieriai 1819-1891 metais). Jis bu 
pi tn natanmn mėn* k-, '• __ j-- - . -• .. i_____ ,____________ ______dėl to patarimo rašo: jmą be jokio komunistų lai- ir pradėjo šauktis pagalbos'vo mokytojas, banginių me-
“Mūsu laikraštis visuomet ? Lietuvos lietuvis- iš Bostono, kad siųstų įdžiotojas, muitininkas ir ki-

iki “gauleiteriai” iš Maskvos. Sandwicb salas Hancnan tokių amatų žmogus. Jo raš
tai tik dabar pradedami

stojo už tai, kad Amerikos lietu, igauleiteriai iš Maskvos Sandvvich salas daugiau 
viai palaikytu kultūrinius ryšius in}a.n®s n Amenkos lietu- darbininkų Dievo vynuogy
su Tarybų Lietuva, su Rimtuoju viai komunistai, jei jiems .nuošė. Misioneriai jau nebe
kraštu, su savo tauta

aukštai vertinti ir daug kas
bent koks “bendradarbiavi-.pavieniui, bet būriais pra-sako, kad Melville yra 
mas” rūpėtų, galėtų prašyti dėjo keliauti Į Sandvvich sa- ‘-----“stambiausias Amerikos ra

Pasakęs tą savo nusista-'Maskvos satrapų, kad jie las ir ten atliko didelį darbą 
tymą, p. Mizara aiškina, kad nebedraustų Amerikos lie- _ pagonis padarė krikščio
ne tik jis, ne tik “Laisvė,’, tuviam* lankytis Lietuyoje, nimis. Ar jie atvertė ir Nau-Jne Melville buvo ir bangi-
l>et taip sako “pačios Lietu- gelėtų prašyti, kad pasiutu- josios Anglijos jūrininkus nių medžiotojas — žvejys,
vos s> auda”, taip esą sakęs •«•» •^^i muitai siunti- prje vienpatystės, apie taijJo svarbiausias veikalas
ir “Lietuvos užsienių reika- niams j Lietuvą būtų suma-;tyli dievobaimingųjų misio- “Moby Diek” apie banginių 
lų ministras I. Gaška” ir net rinti ar visai panaikinti, kad nierių istorikai. gaudymą ir pasakoja,
akademikas K. Baršauskas, knygų siuntimas j Lietuvą Ne misionierių kalti, kad “

Parėmęs savo “poziciją” "ebebūtM . draudžiamas ir Sandwich salų gyventojai, 
tokiais autoritetais, p. M iza- daug ko kita jie galėtų pra- kartu su krikščionybe pasi
ra ima aiškintis, kad “di- syti iš Maskvos, jei jiems, -

šytojas.
Savo audringame gyveni-

j,ūkai”, “klerikalai” ir pa- kaip sakėme, bet koks ben- 
našūs žodžiai yra visai “ko- idradarbiavimas rūpi. Jei ne, 
šer” kultūriniam “bendra- tai kam plepėti ir ministe- 
darbiavimui .. .” riškas ar akademiškas bur-

Taigi, iš neva tai žadamo Inas aušinti?
sumandagėjimo nieko ne-' Iš R. Mizaros, žinoma, jo- 
bus. Rojus ir toliau plūsis, o kio pasisakymo už mūsų pa- 
A. Bimba vadins visus ne- minėtus dalykus nėra ko 
bolševikus ii nebolševikuo- laukti. Niekas ir nelaukia.

savino ir kitas baltojo žmo
gaus civilizacijos dovanas. 
Piimiausia dovana buvo al
koholis, paskui sifilis, cho
lera, raupai ir kitokios ligos. 
Baltųjų žmonių civilizacijos 
vaisiai taip paveikė gražių
jų Sandwich salų gyvento
jus, kad jie pradėjo tirpte 
tirpti. Kada anglų kapito-

Tas tai rašytojas parašė 
knygą “Typee: a peep at 
polynesian life”. Knyga pa
skelbta 1846 metais. Joje a- 
prašomas polineziečių gyve
nimas. Polineziečiais vadi
name Pacifiko salų gyven
tojus. Polineziečiai kadaise 
gyveno ir Sandvvich — Ha- 
wajų salose. Melviile 4 mė
nesius išgyveno taip Mar- 
ųuesas salų polineziečių ir 
aprašė jų gyvenimą. Bet

“Pažvelk Į H o n o i u 1 u, 
Sandvvich salų metropoliją! 

ĮTai bendruomenė nesava- 
;naudžių pirklių ir dievobai- 
įmingų savanorių tremtinių, 
^Kryžiaus apaštalų, Įsikūrusi 
kaip tik toje vietoje, kuriai 
prieš 20 metų gėdą darė fa
ktas, kad joje buvo stab
meldystė. Kokia tai puiki 

;tema biblinio susirinkimo 
kalbėtojui! Ir nemanykit, 
kad tokia proga parodyti 
misionierišką iškalbingumą 
būtų praleista neišnaudota. 
Bet kada tie geradariai 
siunčia mums tokius gra
žius aprašymus vienos' pu
sės savo darbų, kodėl jų ku
klumas sulaiko juos nuo 
garsinimo kitos pusės jų at
neštų geradėjyščių? Kol aš 
nebuvau lankęs Honolulu, 
aš neturėjau supratimo, kad 
nebedidelis skaičius dar už
silikusių vietinių gyventojų 

• buvo civilizuoti i kinkomų 
arklių padėti ir išmokyti už
sidėti pavalkus ir buvo Įkin
kyti i vežimus savo dvasios 
vadovu, kaip nebyliai gyvu
liai !

“Tarp daugybės matytų 
panašių vaizdų aš niekada 
neužmiršiu diktos, raūdon- 
veidės ir labai poniškos as
menybės, m i š i O n i čriaUš 
žmonos, kuri diena iš dienos 
per ištisus mėnesius regu- 
liariškai vėdinosi gryname 

Į ore „ mažame vežimėlyje 
traukiamame dviejų hava- 
jiečių — vieno jau žilstan
čio vyro ir kito padykusio 
jauniklio, abu taip nuogu
tėliu, išskyrus figos lapelius, 
kaip jie gimė ...”

Rašytojas paskui pasako
ja, kad žemoj vietoj smėly
ne “labai poniškos asmeny
bės” vežimėlis Įklimpo Į 
smėlį. Žilstantis ha\vajietis 
kuinas traukia, prakaituoja, 
bet vežimėlis nė iš vietos, o 
jaunasis padykelis šokinėja, 
tamposi, bet tyčia netraukia. 
Dvasiškos asabos žmona 
šaukia “hookee, hookee”, 
;bet vežimėlis vis nė iš vie- 
Itos. Tada ponia, kuri Nau
jojoj Anglijoj mokėjo pui
kiai varinėti karves tėvo 
farmoje, o čia pasidarė di
delė ponia, nebeiškentė il
su savo vėdiklio rankena 
patraukė vienam “kuinui” 
per kuprą. Smūgis teko se
najam hawajiečiui, nes jau
niklis numatė pavojų ir su
maniai pasitraukė nuo po
nios įūstybės. Kai ir smūgis 
negelbėjo, tada tik ponia 
kleksėdama išlindo iš veži
mėlio ir paėjo kiek pės
čia ...

O prie Dievo namų laike 
pamaldų tokių vežimėlių 
susirinkdavo * daug ir po 
šventų pamaldų ponios, pa
sikinkiusios vietinius dviko- 
jus kuinus, traukdavo na
mo .f..

Apie tai tikrai nerasime 
nieko misionierių darbų ap
rašymuose. Bet užtai rasi
me, kad misionieriai iš N. 
Anglijos sugalvojo hawajie- 
čių kalbos raštą ir leido 
šventas knygeles vietiniams 
skaityti. Tik kas iš to, kad 
tų vietinių nebeliko, juos su
ėdė baltųjų civilizacija. Ai
tai neprimena geradarių vo
kiečių Prūsuose — tie juk 
irgi išleido šen prūsių kalbo
je kokią tai šventą kny
giūkštę, bet senprūsių seniai 

Jir pėdsakai išnyko?

i Keturius mėnesius lenkų 
teismas Varšuvoje klausė 
Ericho Kocho bylos. Buvo 
išklausyta daugybė liudi
ninkų, perskaityta krūvos 
visokių dokumentų if perei
tą savaitę teismas išnešė 
sprendimą — Erich Koch 
turi būti pakartas- už nužu
dymą kelių šimtų tūkstan
čių lenkų ir Lenkijos žydų. 

Į Kitokio galo vargu ir ga
lima buvo laukti, nors E. 
i Koch dar gali apeliuoti Į 
'aukštesnį teismą, 
į Erich Koch buvo vienas 
iš žymesnių nacių vadų. Jis 
buvo Rytprūsių “gauleite- 
;ris” ir ten bandė išnaikinti 
lietuvių ir lenkų visokius 
pėdsakus, o kai hitlerinės 
armijos užkariavo Lenkiją 
h- vėliau Ukrainą, E. Koch 
Įpasidarė Lenkijos ir paskui 
Ukrainos viešpats ir ten 
siautė, kaip skerdikas ir pa
baisa.

; Teisme E. Koch dėjosi vi
sai nekaltas savo viršininkų 

(valios vykdytojas ir net pa
sakojo, kad jis rodęs gailes
čio naikinamiems lenkams 
ir žydams ...

' Pasibaigus karai Kochas 
iš Lenkijos pabėgo i vakari
nę Vokietiją, bet 1949 m. 
anglai ji pagavo ir 1950 me
tais atidavė lenkams teisti. 
Kocho teismas buvo daug

..i.'J;!:..'__________ Jrlnanų auueuujamas uei JO 
ligos.

j Kartuvės verktų, jei Ko- 
chai, Sierovai, Ribbentro- 
pai, Molotovai ir panašūs 
niekšai nebūtų pakabinti 
ant jų.

Nasseris — Kassimas

Kariškas maištas Irake 
susmuko. Susmuko šiuo 
tarpu, nes kas ten bus atei
tyje to niekas nežino. Ka
rišką sukilimą šį kaitą ten 

i ruošė arabų nacionalistai 
prieš bolševikuojančius Ira
ko nepriklausomybės šali
ninkus.

i Sukilimą numalšinus, Ira- 
įko diktatorius išvarė iš Ira
ko apie desėtką Egipto dip
lomatų, o Bagdado minios 
demonstravo ir šūkavo prieš 

Į “hitlerininką” Nasserį.
Egipto diktatorius iš sa

vo pusės keliose kalbose 
smarkiai išpylė kailį ' žod
žiais) Irako diktatoriui ge
nerolui Kassimui ir kaltino 
Irako komunistus už arabų 
tautos skaldymą.

, Neseniai, dar tik pernai 
vasarą Nasseris ir Kassimas 
bučiavosi. Tai buvo tuoj po 

•perversmo, o dabar jie vie- 
išai vienas kitam akis bado. 
i Tai tik rodo, kat tarp Mas
kvos, kuri labai širdingai 
globoja Iraką, ir Nasserio 
perbėgo juodas šuniukas. 
Tarp diktatorių reikalas ei
na apie tai, kuris kurį ap-

Tais laikais Sandwich sa
los buvo nepriklausomos, 
turėjo savo karalius ir kara
lienes Bet misionieriai buvo 
tikrieji salų valdovai, o kai 
prancūzai bandė salas pa
dalyti savo kolonija, jie bu
vo netiesioginiai įspėti, jog 
Washingtonas turi savo pla
nus dėl ųų salų likimo ir 
praniūzai nebesikėsino į sa
lų nepriklausomybę .. .

1898 metais Šandwich sa
los buvo prijungtos prie J. 
A. Valstybių ir labai greit 
pasidarė USA teritorija, o 
dabar tai jau atskira, plačia 
autonomija besinaudojanti 
50-toji Amerikos valstija.

J. K. Jonaitis

■gaus. Irake kol kas Maskvos 
pataikūnai apgavo arabų 
tautos “vienytoją” Nasserį.

Vėliau arabų nacionalis
tai bandys atsigriebti, ruoš 
naujus sukilimus, tykos pro
gos pakišti koją gen. Kassi
mui ir kas gali pranašauti, 
kas ten laimės ir kas bus pa
tiestas.

Į Bet šiuo tarpu nei Mas
kvos valdovai, nei Egipto 
rėksnys nenori ir gal negali 
nutraukti savo bičiulystės. 
Jie spiaudysis ir bendradar
biaus, nes Maskvai tas yra 
'naudinga, o Nasseris neturi 
įkur nusidaužti.
Dabar Hawajų eilė

Amerikos senatas nubal
savo pereitą savaitę 76 bal- 
įsais prieš 15 suteikti valsti
jos teises Hawajų saloms, 

j* Tuoj po to ir atstovu ru
imai nubalsavo 323 balsais 
prieš 89 pritarti senato tari
mui ir jau savaitės gale Ha- 
•wajų salos šventė savo su- 
i brendimo šventę. 580,000 
Hawajų salų gyventojų įsi
jungia į .Amerikos gyveni
mą kaip pilnateisiai ir ly
gūs Amerikos piliečiai. Mū- 
Įsų šalies vėliavoje sužvbės 
i nauja, 50-toji žvaigždė.

Pripažinimas vais tijos 
Į teisių Alaskai buvo dauge
liu žvilgsnių nepaprastas 
žygis. Tuo tarimu Kongre
sas išplėtė .Amerikos Unijos 
teritoriją Į sritį, kuri tiesio
giniai nesirabežiuoja su 
JAV teritorija. Hawajų salų 
valstija ya dar nepapras- 
tesnis žygis, nes įtraukia į 
[JAV teritoriją žemes užjū
riuose ir žemes apgyventas 

j milžiniškoj daugumoj ne 
; baltosios rasės žmonių.

Hawajų salose 90'< gy
ventojų yra japonų, kinie
čių, korėjiečių, hawajiečių 
ir filipinų kilmės. Suteiki
mas toms saloms valstijos 
teisių yra aiškus atsisaky
mas nuo “baltos Amerikos” 
principo.

Suteikimas valstijos teisių 
Hawajų saloms yra netie
sioginis smūgis visiems ra
sinės diskriminacijos šali
ninkams.

^Jeigu rytoj karas . . .
Apie Berlyną dabar jau 

kalbama, kaip apie galimą 
karo priežastį. Reikia ma
nyti, kad karo dėl to miesto 
nebus, bet kas tą gali tikrai 
pasakyti? Gal tik Chruščio
vas atsakymą žino .' . .

Apie karo galimybę da
bar kalba rasai, kalba apie 
tai ir Vakaraose valstybės 
vyrai. Amerikos preziden
tas mano, kad jeigu prie 
Berlyno prieitų prie karo, 
tai būtų atominis karas, o 
ne konvencionalinių (senų
jų) ginklų bandymas.
• Apie Berlyną iš naujo pa
sisakė ir Chruščiovas. Jis 
pereitą savaitę paskelbė,sa
vo ir rytinės Vokietijos 
komvadų vardu pareiškimą, 
kuriame tvirtina, kad atėjo 
laikas padaryti taikos sutar
tį su Vokieti jomis ir “garan- 
ituoj3 ’ Vakarams laisvą pri- 
ėjimą prie vakarinės Berly
no miesto dalies, bet, vie
naip ar kitaip, Vakarų ka
riuomenę jis nori iškraustyti 
iš to miesto ir padalyti va
karinį Berlyną “laisvu mies
tu”. Tiek “laisvu”, kad ru
sai galėtų jį laisvai praly
ti .. .

Po kalbų, grasinimų, ul- 
timatimų ir žadamų “garan
tijų” bus einama prie deiy- 
bų. Tada pasirodys, kas iš 
to reikalo išeis.

J. D,
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WORCESTtRIO NAUJIENOS
Aukos ALTui

Minint Lietuvos neprik
lausomybės sukaktį vasario 
15 d. Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose Amerikos 
Lietuvių Tarybai aukojo:

Lietuvai Remti Dr-jos 
Centras $200. Po $100 Lie
tuvai Remti Dr-jos skyrius 
ir Lietuvių Piliečių Klubas. 
Po $50: Sandaros 16-ji kuo
pa ir Lietuvių Karo Vetera
nų postas. SLA 57 kuopa 
$25, Senų Žmonių Pagalbos 
Dr-ja $15.

Po $10: Vieraitienė, Jo
nas ir Ona Tarailai, Juozas 
ir Kristina Šalaviejai.

Po $5: J. Dvareckas, V. 
Mitrikas, M: žemaitaitis, J. 
Lendraitienė, V. Skrinską, 
J. Matjošaitis, A. ir O. Mar
cinkevičiai, K. Zurlis, J. Pa- 
lubeckis, adv. R. Sarapas ir 
Šv. Liudviko Dr-ja.

Po $3: K. Šimonis, B. Šid
lauskas ir J. Valiūnas.

Po $2: Latviai, Gaidžiai,
J. Narkevičius, J. Sviklas, 
M. Pajaujis, K. Babrauskas, 
V. Bernatavičius, F. Damb
rauskas, V. Ramanauskas, 
A. Palubeckas, A. Pridot- 
kas, A. Tomkus, J. Valec
kas, D. Mažeika, V. Gudau
skas, Kalvynai, Dambraus
kienė, M. Šimolynas, O. Tiš- 
kienė, L. Sviderskas, J. Pe
tronis.

Po $1: V. Ašmenskas, Na- 
ginionienė, J. Degesiūnas, 
V. Barysas, P. Miliauskas,
U. Grabauskenė, O. Kirve- 
laitienė, J. Pocienė, K. Jaki- 
maitis, J. Bendoraitis, J. 
Valatkienė, K. žakaitis, V. 
Valansevičius, J. Pocius, 
lg. Pigaga, A. Bagusinskas, 
S. Baliukonis, V. Kulčins- 
kas, E. Sinkevičius, Ramus- 
kienė, J. Venys, K. Sinkevi
čius, A. Ivanauskas, Kr. Ša- 
laviejienė, D. šermukšnis,
K. Valiūnienė, B. Baravy
kas, J. Babrauskas, K. Ado
maitis, Miklusis, Bartašius, 
Jankauskas, Statkus, M. Ci
viliškas, J. Pupka, Jurg. 
Skrinskas, A. Adomaitis, 
M. Weiksner, Tamulionie- 
nė, M. Žemaitaitienė, A. O- 
klaitis, K. Paulauskas, L. 
Misiūnas, J. Savickas, But- 
kūnas, J. Antanavičius, E. 
Saulėnas, A. Andruškevi- 
čius, J. Poškus, A. Žilinskas,
V. Stoškus, J. Janulevičius, 
Tautkus, K. Kinderis, P. 
Grigaliauskas, T. šimoly
nas, J. Viktažinskas, A. Ja- 
siūnas, A. Krušas, J. Ulida, 
J. Kuleša, J. Klimkevičius, 
A. Malkauckas, J. Krisiule- 
vičius, V. Rauktys ir J. Ki- 
belkštis.

Smulkesnės aukos nes
kelbiamos. Rengėjai atsi-

prašo tų, kurių pavardės per 
klaidą praleistos.

Viso labo aukų gauta $ 
754.18 c.

šia proga Lietuvai Remti 
Draugijos 1-mas skyrius 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams.
Cęntinis išpardavimas

Lietuvai Remti Dr-jos I- 
masis Skyrius balandžio 
19 d. Lietuvių Piliečių Klu
bo salėj daro Centinį išpar
davimą. Pradžia 3 vai. po
piet. Pelnas skiriamas Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 
Mirė iie lietuviai

Kazimeras Baronas - Ba
ranauskas, Charles Šimonis, 
Lorain-Kupstaitė, Antanas 
Tankevieius, Marijona Dek- 
snienė ir Jonas Spirkevi- 
čius.
Sveikinu Matulevičius

Prieš kelias savaites Ke
leivyje buvo žinia apie Ma
tulaičių iš Chicopee Fall, 
Mass., vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį, šita proga 
ir aš noriu juos pasveikinti 
ir palinkėti dar daug gražių 
saulėtų dienų.

Aš Matulevičių nepažįstu, 
bet jie yra mano parapijos 
parapijiečiai. Malonu būtų 
susitikti ir pasišnekėti, kaip 
su savo krašto žmonėmis.
Gavau daug istorines 
medžiagos

Šiomis dienomis į mano 
rankas pateko didelis ryšu
lys smulkiai prirašytų lapų, 
kuriuose sužymėta Worces- 
terio draugijų veikla nuo 
1890 iki 1944 m. Tai padarė 
žymus anų dienų vietos vei
kėjas Antanas Janušonis, 
kuris 1945 m. kovo mėnesio 
16 d. nukrito nuo taisomo 
namo stogo ir neatgavęs są
monės mirė.

Tie raštai iš jo pateko į 
Mykolo žemaitaičio rankas, 
o iš. jo į mano. Tai labai 
svarbus žinių šaltinis Wor- 
cesterio lietuvių visuomeni
nei ^veiklai pažinti. Sutvar
kęs tą medžiagą atiduosiu
Lietuvių Enciklopedijai.>

J. Krasinskas

LOS ANGELES, CAL.

JUOS ŽADBJO SUDEGINTI

Kovo V d. Haipole, Mass., pataisos namų 6 kaliniai mė
gino pabėgti. Jie buvo pagavę 7 įkaitus, juos apliejo 
žibalu ir grasino sudeginti. Paveiksle 4 įkaitai. Viršuje 
kairėj skyriaus viršininko padėjėjas Thomas Scafati ro
do, kaip jam buvo užrišę virvę ant kaklo; dešinėj vir
šuje skyriaus viršininkas su aprištu kaklu, kuris ap
degė užpylus gazolino, apačioje kairėj kapelionas, kurį 
kaliniai pagavo, kai iis mėgino juos perkalbėti; apačioje 
dešinėje sargas, kuris buvo sužeistas. Kaliniai bus tei
siami už sąmokslą pabėgti ir sargybinių pagrobimą.

no B. Giedraitienė. Choras 
gi-aziai padainavo 4 dainas.

Balfo 85 sk. pirm. A. Po
cius pranešė, kad Atvelyky, 
tai yra balandžio 5 d. bus 
didelis ir gražus parengi
mas, vaidinimas, margučių 
paroda, už tris gražiausiai 
nudažytus margučius gaus 
geras premijas, kurias pas
kyrė dr. V. Plioplysį ir dr. 
Surantienė. Taipogi gaus 
premiją už stipriausią kiau
šinį. Vėliaus bus kiaušinių 
ridinėjimas loveliu ir kiti 
žaidimai.

Programai pasbaigus, vie
ni lošė bingo, kiti skaniai 
vaišinosi prie baro bei Už
kandžiavo.

FLUSHING, L. U N. Y.

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
PHILADELPHIA, PA.

Kalbėjo dr. P. Grigaitis
šiais metais Lietuvos ne

priklausomybės minėjimas 
Los Angelėje buvo vasario 
14 d. Patriotic Hali audito
rijoje. Vietinės ALTo val
dybos pakviestas vyr. “Nau
jienų” redaktorius ir ALTo 
centro sekretorius dr. P. 
Grigaitis atvyko pasakyti

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra” 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvjs vyną,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Šulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kafc> gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .

rbių!

pagrindinę kalbą.
Labai malonų ir palankų 

žodį susirinkusiems tarė ge
ras lietuvių bičiulis kongres
manas T. M. Machrowich, 
buvo perskaitytas valstybės 
sekretoriaus J. Dulles pa
reiškimas šiai progai, ir 
sveikinimai žodžiu ir raš
tais kitų tautybių atstovų. 
Meninę dalį atliko vetinis 
choras.

Dr. P. Grigaitis savo išsa
mioje kalboje nušvietė pla
čiau ALTo veiklą, kas buvo 
ir yra daroma Lietuvos la
bui. Jis pabrėžė, kad yra 
malonu dirbti su šio demo
kratinio krašto valdžios at
stovais. Be to, daktaras ap
gailestavo, kad yra tokių 
lietuvių tarpe “veikėjų”, 
kurie kitus kritikuoja, šmei
žia ir trukdo bendrą demo
kratinių grupių darbą.

Gausiai susi rinkusieji, 
pritarė jo žodžiams ploji
mais . . .

Po minėjimo puošniam 
Carl’s restorane buvo su
rengta vakarienė dr. P. Gri
gaičio pagerbimui. Vakarie
nės metu daktaras daug 
kalbėjo dienos klausimais.

Deja, tenka pasakyti, kad 
čia ir tarp Los Angeliečių 
tokių nesutarimų yra. Kaip 
anksčiau taip ir šiais metais 
vietiniai tautininkai suruo
šė savo labai menką atskirą 
minėjimą ir boikotavo ben
drąjį ALTo minėjimą. Bet, 
deja, tas jiems ir šįmet ne
pavyko. Aukų buvo surink
ta apie 1000 dolerių.

Palikdamas keletai dienų 
Los Angelėje, dr. P. Grigai
tis apsistojo pas Juozą ir 
Mariją Aftukus. Čia jis bu
vo lankomas lietuvių veikė
jų, bendradarbių ir šiaip jo 
pažįstamų. Turėjo asmeni-

filmų pasaulį. Nemažesni 
jam įspūdį paliko apsilan
kymas Huntington Library
muzieiuie.-------v w —

Surengtoje šaunioje p. M. 
Aftukienės išleistuvių vaka
rienėje, daktaras dar kalbė
jo įvairiais klausiniais ir, 
kaip senas socialdemokratų 
veikėjas, daug įdomių pri

Senas Keleivio skaityto
jas J. Jakaitis kovo 15 d. į- 
žengė į 66-sius metus ir išė
jo į pensiją.

Konsulatas įieško
Ambrasienė - Kregždytė, Marė, 
gim. Jurginiškių k-, Kauno ap., 
ir jos duktė Adelė Ambrasaitė. 
Astašauskienė, Agota, Joną d., 
gimusi Garzdų k., šaki^ ap. 
Buragas, Jonas ir Natalija Bu- 
ragaitė - Katkauskienė, Antano 
vaikai, gimę Antabūdžio k., Gri- 
škabūudžio v., šakių ap.
Genys, Andrius, buv. karinin
kas. žmona Genienė - Vaitavi- 
čiutė. Olga.
Jasionas, Ignas, gyvenęs Omą. 
ha, Nebr.

Juozelskis, Domas, Juozo sūnus, 
g. 1922 m. Vyžuonų m., Utenos

Aklas, kaip kamštis, 
o kitiems kelią rodo

Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo 41 m. 
sukakties minėjimas buvo 
bjauriausiai išniekintas J. 
Gusčio leidžiamose “Lietu
vių Naujienose”. įsidėjęs 
Nepriklausomybės aktą pa
sirašiusių paveikslą, J. Gu- 
stis prie jo pridėjo savo to
kį paaiškinimą:

“Šitie mokyti vyrai — 
profesoriai, Lietuvos buda- 
votojai, gal būt niekad ne- 
mislijo ir nemane — kad jie 
daro blogai sau ir savo gen- 
k arte i, budavodami iš smil
čių kalną!”

Taip parašęs ir išspausdi
nęs, J. Gustis norėjo save 
parodyti esąs mokytesnis už 
anuos Vasario 16 akto daly
vius. Anie “budavojo” Lie
tuvą, o J. Gustis, jei galėtų, 
tai ją griautų. Todėl jis ir 
parašė, kad tas jų darbas, 
kurį lietuviai visame pasau
lyje su pagarba minėjo, bu
vęs tik “smilčių pilamas 
kalnas”. J. Gusčiui laisvos 
Lietuvos nereikia. Geriau 
tegul ją valdo rusai burlio
kai.

Tik toks J. Gustis, kuriam 
seniai nėra vietos Filadelfi
jos padorių lietuvių draugi-

ii* rrolži-in įerlvicfi toinjpizjpcj *x ICVIIJOVI VC11JJ
išniekinti gyvuosius ir mi 
rusius Lietuvos valstybinin

Ir daug, daug kitų jdomyt Sa gražiais pavrflniaia.
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Bostoa 27, Mass.

ro daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis iš Chicagos. Kalbėjo 
miesto majoras Tomas Ge- 
leger ir kongresmanas Ja
mes G. Fulton ir kiti žymūs 
amerikiečiai.

Meninė programa buvo 
labai graži ir publikai labai 
patiko. Ją atliko šv. Pran
čiškaus Akademijos studen
tės ir šv. Vincento Mokyk
los mokinės iš Esplein.

Aukų surinkta arti $600.
Povilas Dargis ir Vyčių 

19-ta kuopa garsino Vasa
rio 16 šventę per savo vado
vaujamus radijus veltui. U- 
krainiečių radijo vedėjas 
M. Komechak savo progra
moje pasakė gražią kalbą 
apie lietuvių kovas už savo 
laisvę. Jis pabrėžė, kad tarp 
lietuvių ir ukrainiečių visa
da buvo artimi santykiai ir 
bendri tikslai.

Už aukas visiems atsilan
kiusiems minėjime nuošir
džiai dėkoja Pittsburgho 
Lietuvių Taryba ir prašo ne
aukojusių aukas siųsti AL
To skyriaus iždininkui J. 
Grebliūnui, 245 E. 16 Ave
nue, Homestead, Pa.

Fr. Žilionis

NEW YORK, N. Y.

Centro rytų Europos kilmės 
amerilnečių konferencijos 
metinis susirinkimas

Jis buvo vasario 28 d. Iš
rinkta vadovybė, išklausyti 
pranešimai, priimtos rezo
liucijos.

Konferencijai, kuri ang
liškai vadinasi Conference 
of Americans of Central 

ir and Eastern European Des- 
• r:----- . “ r—---— cent, priklauso čekoslova-
Prašomi atsiliapti jį pažinusie- P™1* u H .,V.a lietuvių, latvių, estų, ru-
ji. vel bus ^įsva. Taip įsmeki- munų? lenkų, vengrų ir uk-

rainiečių centrinių organi-
ap. ir jo sūnus Juozas.

ap.
Katkauskienė - Buragaitė, Na- j^g xurįn 1918 pasauliui
vaikai, gimę Antabūdžio km., paskelbtoji deklaracija yra 
Griškabūdžio v., šakių ap. neišdildomai įrašyta lietu- 
Kregždytė Eugenija - Genovai-jyjų tautos istorijos lapuose.

unJitutka, Joną,, a Sktoly kiekvenam tautiniai susi-
Paviešėjęs savaitę laiko Baisiogalos v., Kėdainių ap, s<sįpratusiam lietuviui brangi i 

Los Angelėje, dr. P. Grigai- niau atvykęs Amerikon ir spė-. šventa ir teikia pasididžia- 
tis išskrido atgal į namus — ‘
Čikagą.

Los Angelietė

ROCKFORD, ILL.

Kvietė tęsti kovą iki 
pergalės

Mažunaitis, Petras, kilimo nuo 

Jurbarko, gyveno Marijampolė
je. redagavo “Suvalkietį”. 

Mikulenas, Silva, gim. Šikšnių 

k-. Daugailių v., Utenos ap.

M ot iej ū nas. Antanas, Gabrie- 
liaus s., kilęs iš Utenos.
Norkus, Vincas, Vinco sūnus, 
kil. iš Rubikių k„ Sidės v: 

Pocius, Julijonas Kątimteraa.*

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 41 metų su
kaktį Rockfordo ALTo
škyrto.minįjo mifo 22 d., RribiltiaMi „ Uampau> jis

Skynaus pirmininkas J. Sasnavos v., Marijampolės apr kelėiviečir 
Rokaitienė - Valantieiutė, Ago. Ke,e,v,pcn

mybės paskelbimo aktą ir zacijų atstovai. Amerikos 
jį pasirašiusius, Filadelfijos įjjetuvių Tarybą tame susi- 

......... rinkime atstovavo prel. Jo
nas Baikūnas, M. Kižytė ir 
Vladas Barčiauskas.

Susirinkimas vyko sklan
džiai, tik turėta sunkumų 
rinkimų metu. Jau trys me
tai Konferencijos preziden
tu yra prel. J. Baikūnas.

šeštosios gatvės laužynų 
“mokslinčius” tose pačiose 
“Liet. Naujienose” pabėrė 
savo “išminties perlų” ir vi
siems tiems, kurie darbais ir 
aukomis Filadelfijoje remia 
pavergtos Lietuvos išlaisvi- 

ypač nepamiršo
B a c e vičiūs atidalydamas
programą, sveikino tf vaka-j^ t,nįa^'v.k T.'ur^Tp*;

vyras Antanas Rokaitis (miręs) 
ir jo sūnus.
Užkuraitis, Juozas ir Ptančiš- 
kus. Jokūbo sūnūs, kilę iš Mic- 
kiškės k.. Batakių v., Tauragės 

vika Kai

kelėiviečių ir naujieniečių, Konferencijos nariai norė-

ro dalyvius, ir tolimesnei 
programai vesti pakvietė 
teisininką J. Kutrą. Sugie
dojus himnus, žodis buvo 
duotas svečiui iš Čikagos 
dr. J. Adomavičiui. Jis la
bai vaizdžiai nupasakojo 
Lietuvos žmonių kovas už 
savo krašto laisvės atgavi
mą, ragino ir toliau visus 
lietuvius kietai laikytis — 
nepalūžti ir tęsti kovą iki 
pergalės.

Po paskaitos inž. R. špo
kas perskaitė rezoliuciją, 
kuri vienbalsiai buvo pri
imta. Rezoliucija pasiųsta 
valstybės sekretoriui Dulles, 
Illinois senatoriui P. Doug
las ir kitiems. Po to buvo 
renkamos aukos, kurių su
rinkta apie 700 dol.

Po pertraukos prasidėjo
meninė dalis, kurią atliko 

nius ir telefoninius pasikal- jaunutės mergaitės, pašok- 
bėjimus su amerikiečių laik- damos porą šokių; Skaržin-
raščių reporteriais. Tarp ki
tų daktarą aplankė p. Gri
nienė, su kuria plačiau bu
vo pasikalbėta dr. K. Gri
niaus knygos leidimo rei
kalu.

Ypatingą susidomėjimą 
dr. Grigaitis pareiškė lan
kydamasis Hollywoode, kur 
jam teko apžiūrėti gailųjį

skaitė pasakė juokingą ei
lėraštį, labai gražiai dekla
mavo Zakaraitė. Mergaitės 
kartu su berniukais irgi pa
šoko porą tautinių šokių. 
Tautiniams šokiams vado
vauja J. Bubelis.

Po to pasirodė vyrų cho
ras, kuriam vadovauja L. 
Jarošekas, o pianu skambi-

kurių lietuviškieji komunis
tai labiausiai nekenčia.

Neveltui yra sakoma: 
paukštį pažinsi iš plunksnų, 
o žmogų iš jo minčių. Iš to 
fakto, kaip J. Gustis šiemet 
‘paminėjo” Lietuvos nepri-ap.. Juozo žmona Liudvika 

kauskaitė - Užkuraitienė. Pran
ciškaus žmona Magdalena Ski- 
riūtė - Skirmantaitė - Užkurai, 
tienė.

Valantiejus, Mykolas, Jono sū
nus, kil. iš Kunigiškių k., Gau
rės v.. Tauragės ap., žmona Pe
tronėlė Valantiejienė.

Zagurskienė, Apolonija (buv.
Sperauskienė), sūnus Speraus- 
kas. Antanas ir 2 dukterys, gy
veno Baltimore, Md.
Židonis, Antanas, gyvenęs New 
Haven. Conn.
Dulbiūtė. Magdė, Kazimiero 
duktė, gimusi Amerikoje.

Gamastauskienė - Langienė,
Teklė, jos dukterys Linda ir 
Renė.

Girnius. Jonas ir Mykolas. Jur
gio sūnūs, kilę iš Švenčionių 
apsk.. Vilniaus Krašto, išvykę 
j Braziliją.
Gižė. Antanas ir Ignas, kilę iš 
Šermukšniu km., Panevėžio ap.
Jeckus, Alfredas, gyvenęs Cie- 
velande.

Jekubavičienė, Marė, Mttaušo Gražiai paminėta Lietuvos 
duktė.

Juozulynas. Augustas, Motie
jus. Tamošius ir Agota, kilę iš 
Kapčiamieščio valšč- •'

jo, kad jis tose pareigose li
ktų, ir prašė su tuo sutikti, 
tačiau prel. Baikūnas, svei
katos sumetimais, nesutiko 
imtis to sunkaus darbo. Po 
vienos ir antros pertraukos 
susitarta, kad prezidentu

klausomybes sukaktį, kiek-,iieka j Baikūnas, bet 
vienam aišku, koks tas bU¥0 išrinktas Vykdomojo 

Komiteto pirmininkas. Tas 
pareigas eiti išrinktas Dimi-

“paukštelis” — gustis: jo 
balsas juo toliau, tuo gar-
siau js1 jungia i Laisves u- Įro Halychin, ukrainiečių 
Vilnies balsų jungtim cho- fratemalės organizacijos ir
rą.

Nors būdamas mažai raš
tingas žmogelis, ir be jokio 
mokslo — aklas kaip kamš
tis, J. Gustis su savo “serap 
paper” — Lietuvių Naujie
nomis” atlieka tikrai didelę 
talką bimbininkams, kurie, 
reikia manyti, nelieka jam 
už tai skolingi.

Kipras Tautkus

PITTSBURGH, PA.

nepriklausomybės sukaktis
Pittsburgho lietuviai įs-

MhabR art* .Ma w pudingai paminėjo Lietu- 
*♦ •» i V? « » * ’vos Nepriklausomybės 41

nanheji maloniai pnlomi atal-,nietų sukaktj Li<,tuvi pi,ie. 
liepti: — - - - -

Consulate Gen. *f Uthunia 
41 Wsst 82ad Streut 
New York 24, N. Y.

Ukrainiečių Kongreso Ko
miteto pirmininkas. Sekre
tore išrinkta M. Kižytė. Į 
Vykdomąjį Komitetą įeina 
kiekvienos tautos po vieną 
atstovą.

Konferencija veikia ket
virti metai, jos veikla plinta 
ir įtaka JAV-bių įstaigose 
didėja.

KODfiL GIRTUOKLIAUJAMA

šitaip tą

čių Klubo salėje. Programos 
vedėju buvo SLA preziden
tas P. Dargis. Pagrindinis iumw 
kalbėtojas buvo SLA cent-liūnu.

Maskvos radijas 
klausimą išaiškino:

"Kapitalistiniuose kraštuose 
žmonės geria dėl nusiminimo, 
norėdami užmiršti, kaip jie yra 
išnaudojami, kokios blogos yra 
darbo sąlygos ir koks baisus ne
darbo vaiduoklis.

“Sovietų piliečių girtuokliavi
mo priežastys yra kitokios: Čia 
geriama dėl perdidelio gyveni
mo džiaugsmo, dėl noro švęsti 
milžiniškus socializmo laimėji
mus su didžiausiu dvasios paki-
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PASAKOJA DU KART IŠTREMTAS IŠ LIETUVOS IR 
ATVYKĘS IŠ LIETUVOS

už
miltų saują

Maždaug po 2 mėnesių 
karui prasidėjus, buvo Įves
tos maisto kortelės: 500-600 
gramų (apie svarą su ket
virčiu) duonos dienai, o mė
nesiui: 400 gramų (mažiau 
negu svaras) cukraus, 400 
gramų sviesto arba kitų rie
balų, 1,200 gramų kruopų ir 
1,600 gramų žuvies arba 
mėsos. Nedirbantiems < la
bai seniems ir vaikams) bu
vo duodama: 300 gramų 
duonos dienai ir mėnesiui 
sviesto vaikams 400 gramų, 
o seniams 200 gramų, 800 
gramų kruopų ir 1,200 gra
mų žuvies arba mėsos.

Dirbantiems buvo galima 
valgyklos, t y. atiduoti sa
vo maisto korteles (išskyrus 
“prisitvirtinti” prie Įmonės 
duonos) ir valgyti 3, o vė
liau 2 kartus per dieną. Bet 
ir valgykloje maisto racio
nai buvo sustatomi išeinant 
iš tų pačių nustatytų maisto 
normų.

Blogiausia buvo tiems, 
kurių šeimose buvo mažai 
darbingų žmonių, nes mai
tintis valgykloje ir gauti 
darbininko normą buvo di
delis dalykas.

Tos šeimos, kurios buvo 
atsivežusios bent kiek daik
tų <rūbų, laikrodžių ir 
pan.), stengdavosi juos iš
mainyti i maistą, nes nor
mos buVO tik pusbadžiai gy- 
venti.

Mano motina išmainė 
auksini laikrodi 1 12 kg mil
tų, auksines caro laikų mo
netas 1 avižas — po 1 pū
dą už 10 auksinių rublių.

Jau pirmąją tremties ir

(Tęsinys)
šluota. Pagrindinis 
užsiėmimas buvo 
darbai ir medžioklė. Tik ne
žymi komių dalis užsiiminė
jo žemės ūkiu. Visoje Ko
mių srityje, kurios plotas 
maždaug lygus Prancūzijai, 
yra vos keletas dešimčių 
kolchozų ir sovchozų. Iš vie
tinių žmonių pasakojimų i- 
šeina, kad iki revoliucijos 
maisto produktų gyvento
jams pakakdavo savų, nors 
jau ir tais laikais caro val
džia trėmė Į Komi kraštą 
politinius pasmerktuosius. 
Žymiausia caro valdžios 
trėmimo vieta buvo Sol — 
Vyčegodskas, kur yra val
gomosios druskos klodai.

Dabartiniu metu turbūt 
apie 90% visų maisto pro
duktų atgabenama iš kitų 
Rusijos sričių. Toks nepap
rastas žemės ūkio nuskurdi
mas yra susijęs su kolekty
vizacija, kuinai komiai labai 
stipriai priešinosi ir todėl ji 
čia Įvykdyta žymiai vėliau, 
nei kitose Rusijos dalyse.

Kolchozuose dirbo tik se
niai ir moterys. Vyrai ir vi
sas jaunimas stengdavosi į- 
sigyti kuiną nors specialybę, 
arba patekti i mokyklas, 
kad tik nereiktų palikti 
kaimuose.

Sovietų Sąjungoje prasi
dėjus priverstinai kolektyvi
zacijai, i Komi buvo ati-

komių
miško

mūsų tautiečiai.
Tremtiniams, kuriems pa

vyko likti pačiuose centruo
se, kurie paprastai yra neto
li nuo rajono, t. y. kaimo, 
buvo šiek tiek geresnės pra
gyvenimo sąlygos ir todėl 
čia mažiau žmonių žuvo nuo 
bado ir ligų.

Nemaža dalis Kom sri
ties miško ūkių pirmosios 
tremties metais (kai atvežė 
rusus, ukrainiečius ir kt.) 
buvo pritaikyti koncentraci
jos stovyklų sąlygoms. 
NKVD žinioje buvo tada 
daug stovyklų, kur kalina
mieji gamindavo miško me
džiagą. Mums atvykus j Ko
mi sintj, dalis tokių stovyklų 
dar veikė, gi kai kurie miš
ko ūkiai buvo perėmę to
kių stovy klų patalpas ir jo
se Įkurdino naujus tremti
nius — pabaltiečius. Apie 
tokias “gyvenvietes” dar 
stypsojo sargybos bokštai. 
Kai kur buvo užsilikusios ir 
tvoros iš apvalių storų kar
čių su nusvilinta viršūne. 
Palaipsniui tos tvoros buvo 
sunaudotos kurui.

Didžiausia dalis lietuvių 
tremtinių pateko j Vyčegdos 
aukštupį, kuriame randasi 
Ustj-Kulono ir Ustj-Nemo 
miško ūkiai.

DIENOJANT
Taigi, 

paimi į 
Bielinio

ii

įdomiai aprašomos kelionės 
į Mintaują, Rygą, kur tėvo 
ar motinos buvo vežamas, 
kai pradėjo lankyti jau vi
durines mokyklas. Ta proga 
jis įžvalgiai aprašo latvių 
tautos atbudimą, jos kultū
rinį dienojimą ir politiškai 
aižėjimą — politinės min
ties kalimąsi, nelyginant 
viščiuko kalimąsi iš kiauši
nio.

Ir štai Rygoje Kipras Bie
linis pats pradeda visuome
niškai susiprasti ir apsisprę
sti — susirasti gyvenimo 
vietą. Ir tą vietą jis pasirin
ko tarp socialdemokratų, 
kuriuos iki šios dienos neap
leidžia.

Jei norite žinoti, kaip ca
ristinės Rusijos okupacijos 
metais Lietuva buvo susina
ma, tai tos knygos gale do
kumentais ir skaičiais vaiz
džiai įrodoma. Kadangi ma
skolių Lietuvoje buvo su
mesta pradaiginti lietuvių 
tautą, ją suprovoslavinti ir 
surusinti, tai lietuvių tau
tos žmonės buvo tolydžio iš
stumiami iš geresnių ūkinių 
vietų ir pakeičiami atėjū
nais. Jei visų anuomet Kau
no ir Vilniaus gubernijos 
vos 6% gyventojų buvo gy
venama miestuose, tai tarp 
miestelėnų lietuvis buvo 
veik retenybė. Jo rietą bu
vo kaime, bet ir tai ne pel
ningesnėse, geresnėse sody
bose, bet kur žemės būta 
mažiau derlingos, kur to
liau nuo patogesnių susisie
kimo kelių.

Bet kas skaudžiausia ir 
pasityčiojimui lygu, tai Lie
tuvos žmonių laikymas tam
sybėje. Ne vien tik sava 
spauda lietuviams buvo už
drausta, bet lietuviui buvo 
sunkiai prieinama net pra
džios mokykla.

Prieš šimtą metų Kauno 
gubernijoj gyveno viso 787, 
276 lietuviai, 52,506 slavai, 
tarp kurių 29,334 lenkaiį, 
114,591 žydai, 14,348 vokie
čiai. Bajorų vaikams veikė 
5 mokyklos su 5 metų kursu. 
Kar ališkų baudžiauninkų 
vaikams buvo įsteigta vos 
18 mokyklų, kurias lankė 
786 mokiniai ir jose darba
vosi 19 mokytojų. Dėstomo
ji kalba buvo rusų. O bend
rai anuomet visose mokyk
lose mokėsi tik 2071 moki
nys. Gi žydų tautybės val
katas, kur buvo dėstoma ir 
žydų kalba, tada veikė 288 
mokyklose, kuriose mokėsi 
385 žydukai ir 74 žydelai
tės.

Tai tokia caristinės Rusi
jos buvo okupuotoje Lietu
voje švietimo politika! Po
litika, kuri slopino lietuvių 
tautos švietimąsi. Tiesa, žy
dai savo mokyklas išlaikė 
savo lėšomis. Bet tą galėjo 
padalyti ir lietuviai, jei 
jiems būtų buvę leista.

Kipro Bielinio atsimini
mų knyga “Dienojant” bai
giama spaudos laimėjimu. 
Toliau seks kitos jo parašy
tos atsiminimų knygos jau vėlesnių laikų. J

įdomus Kipro Bielinio 
peigyvenimas spaudą atko
vojus. štai jis:

“Reikėjo gi džiaugtis 
laimėjimu, bet kažkas 
kliudė iiam, atrodo, visai 
natūraliam jausmui pra
siveržti. Kol neturėjome 
»P*udoa, viskas atrodė 
taip aiiku, jog reikia 
kovoti, kietai kovoti, kad 
spaudos neturėjimas mus 
išskiria ii visų kitų tautų, 
mus įžeidžia ir kitų akyse 
iiniekina. Buvo aiiku ket 
darytina. O dabar kas? 
Kas ir kaip toliau?”
Ir toliau, tas politiškai 

mąstąs autorius pasisako, 
kodėl tada, spaudą laimė
jus, neatsirado natūralaus

džiaugsmo jausmo:
“Pagaliau darėsi aii

ku, kad spaudos atgavi
mas (labai svarbu* laimė
jimas, o pati spaudo ga
linga priemonė) tojo ko
voje, j kurią įsijungiau, 
buvo tik dalis Keturių

J. VLKS

Dienojant”. Kaivo gimtinės kraštu. Suveda 
i pažinti su jo tėvais ir kai
mynais, kurie lyg gyvi stoja 
prieš mūsų akis.

O tos knygos autorius 
Kipras Bielinis gimė 1883 
m. rugsėjo 26 d. Purviniš- 
kių kaime, Nemunėlio Rad
viliškio valsčiuje. Pirmiau
siai jam teko patirti pieme
nuko dali, bet jis nesiskun
džia, nedejuoja ir kartu ne- 
sididžiuoja tokiu buvus. O 
paskui prasideda pradžios 
mokslo metai — mūsų ga
baus dailininko ir JAV vie
šėjusio Petro Rimšos pa
vaizduotoje Lietuvos mo
kykloje. Jis jos ir jos buvu
sių mokytojų nesmerkia, o 
tik atpasakoja kaip buvo. 
Ir beskaitant mes patys da
rome sau išvadą, kad ga
biems ir tokia mokykla pra
vertė ir ją išėjusieji toli pa
sistūmėjo, daug ko atsiekė 
ir pelnytai buvo išrinkti f 
Lietuvos Steigiamojo seimo 
ir kitus seimus nariais, iki 
šiol savo kovos ginklų nepa
kabino ant sienos. Net no
rint pradžios mokslą anuo
met Įsigyti, reikėjo susirasti 
mokytojas, jų pastogėse gy
venti ar greta jų Įsikurti, tai 
yra vaikystės metais atsis
kirti nuo tėvvų, savo šeimos 
židinio.

rankas tą Kipro 
patašytą 464 pus

lapių knygą. Amerikos Lie
tuvių socialdemokratų są
jungos Literatūros Fondo 

KIPRAS BIELINIS

” knygos autorius, 
gyvenantis Brooklyn,

Barė rašytoju*
Rašytojų suvažiavime ge

rai nutukęs Venclova barė 
rašytojus už kai kurių jų 
“negeistinas” pakraipas, re
vizionistines nuotaikas.

M. Lukšienei kliuvo už 
tai, kad ji savo knygoje a- nes 
pie Bieliūną “nuslydo j bur
žuazini Biliūno vertinimą 
V. Zaborskaitė

išleistą, tai pajunti lyg tos 
knygos autorius pakvietė 
tave kartu pasivaikščioti po 
tą Lietuvą, kada ji maskolių 
buvo laikoma tamsybėje. 
Kai ką pats iš tų metų žinai, 
kai ką iš kitų girdėjai, bet 
gal kai ką jau pamii*šai, o 
galop nūnai, kitose gyveni
mo sąlygose, iš erdvės ir lai
ko tolumų, iš šiapus Atlanto 
vandenyno praverčia j tuos 
pereitus metus pažvelgti, 

dabar visa kitaip su
pranti, kitaip Įvertini. Ir kai 
tą knygą skaitai, darosi 
skaudu, kad mūsų tauta 
praeityje taip buvo skriau
džiama, niekinama, didžių-
•iii cnnvuli'ji -įtirliinf -i Ojng avivtuvva. v-r
perskaitęs ir paskutini lapą 
jos užvertęs, pajunti gal pa
sididžiavimo jausmą tvink- 
stant, kad va, kad ir kaž 
kaip norėta, pastangų dėta

nįų laimėjimo 
...“Visom*

išsisklaidžius, man buvo 
džiugu sužinoti, kad ir 
LSDP žmonės lygiai taip 
galvojo.”
Taip, Lietuvos socialde

mokratų partija dėl to did
žiojo tautos laimėjimo, sa
vo spaudos atkovojimo gal
vos neprarado. Jie ir toliau 
siekė Lietuvos atsipalaidoji- 
mo nuo Rusijos imperijos 
globos. Galop ir toji laimėta 
spauda buvo maskolių cen
zūros apinasrių pamauta.

Kipro Bielinio knyga 
“Dienojant”, neabejojame, 
kiekvienoje šeimoje bus pa
kviesta, kap kviečiamas 
mielas svečias. Lietuvio na
mas be jos, kaip namas be 
langų.

—J. Vlks.
P.S. “Dienojant” gauna

ma ii* Keleivio administraci
joje, kaina $6.00.

LIETUVIAI LENKIJOJE

Vaižganto
. • .raštų jvade mėginanti tą ra-

tremta šimtai tūkstančių ra- ėjtoj, padaryti revoliucio-
su nkraini^pin rntnnu ir _ •__ tt . ... ..~*«’------ ....—„------ z........ nierium, v. JMlOlllUS Halio
tų tautybių žmonių. 193^32 Sruogos dramaturgiją verti- 

Pra^ejo smarkus, n^s g revizionistinių, bur- 
milzmiskas Komi srities ap- :žuazinių pozicijų, neretai i- 
evvendimmas. Nuo neatme- ^^0^ „ j. Lankuti, 

perdaug iškeliąs Vinco Krė-
gyvendinimas. Nuo neatme
namų laikų komiai gyveno 
tik upių slėniuose, nes upės
bu\o geriausia susisiekimo priešpastatant tarybinei 

karo meto žiemą maisto P^cmone. Sausumos kelių literatūrai”, 
kainos buvo tokios: Bulvės‘net lr dabar dar labai maža. • Nepatinka Venclovai ir 
450-500 rublių už kibirą, 'Kolchozų pasėkoje taiga Sniečkui Vinco Kudirkos
duona po 100-120 rublių už 
2 kg bakaną. Sviesto ar ki
tų riebalų kg kaštavo 1000- 
1200 rubl.

Tuo tarpu uždarbiai atro
dė taip: prie miško darbų

vės kūrybą, “ją lyg savoriš- lietuvių iš senų senovės gy
venamas žemes svetimais 
apgyvendinti, lietuvius iš

“idealizavmas”, nutylint jo
.... , [“nacionalistines” nuotaikas.
Anksčiau didžiulės lan-j 

kos upių pakraščiais duoda- Tik trečdalis rašytojų 
vo vietiniams gyventojams Paklauso partijai 
galimumą laikyti nemažai į Rašytojų suvažiavime se-

apėmė žalia* lanka*

ten išgyvendinti, o vienok 
tie šėtoniški kėslai nepavy
ko.

KNYGNEŠIŲ KARALIUS

ONA BIEUNIENfi

“Dienojant” autoriaus moti
na. Jos vyras knygas platino, 
o ji rūpinosi ūkiu ir nuolat 
palikusi viena drebėjo dėl vy
ro likimo, kentė nemalonu
mus darant kratas ir tt.

300-600 rublių, prie kitų; karvių ir arklių. Tačiau, įye-'kretorial E. 
darbų 150-400 rublių mene ' '

Ii gauto laiško
Tautinės Vienybės Fron

tas (Organizacija, jungianti 
visas Lenkijos partijas ir vi
suomenines organizacijas) 
nutarė remti medžiagiškai 
lietuviško laikraščio leidi
mą. Laikraštis nutaila pava
dinti “Seinų žinios”. Jis 
bus spausdinamas Suval
kuose. Pradžioje jis pasiro
dytų kartą per mėnesį. Vė
liau, subūrus bendradarbius, 
būtų leidžiamas du kartu per 
mėnesį. Bus stengiamasi su
burti visus rašančius lietu
vius inteligentus be politi
nių ir religinių įsitikinimų 
skirtumo. Laikraštis, kiek 
man žinoma, rašytų visuo
meniniais ir kultūriniais rei
kalais, neliestų religijos 
klausimų, informuotų apie 
lietuvių gyvenimą Lenkijoje 
ir Lietuvoje ir kt. Pirmoje 
eilėje stengtųsi liesti klausi
mus, kurie padėtų pakelti 
ekonominį ir kultūrinį lygį, 
skatintų savo tautos meilę, 
tautinius papročius ir tt. Jis 
pasirodys kovo mėnesį. Pa
sistengsiu atsiųsti.

“Suvalkuose bus įsteigtas 
Lietuvių Dr-jos skyrius.

“Punsko vidurinė mokyk
la iki vasario 1 d. yra gavusi 
šiuos Lietuvių Enciklopedi
jos tomus: 3, 4, 5, 6, 9, 10 
ir 11.

Skaičiau Narkeliūnaitės 
straipsnius apie lietuvius 
Lenkijoje. Ji tėra linkusi vi
su kuo kaltinti tik lenkus. 
Tuo tarpu, neneigiant len
kų kaltės, reikia pasakyti, 
kad ir Punsko lietuvių tarpe 
yra tokių šiaudinių patriotų, 
kurie, lietuvybės reikalų gy
nėjo skraiste prisidengę, 
stengiasi i š s i r eklamuoti, 
kad kuo daugiau gautų pi
nigų ir siuntinių. Bet melas 
tun trumpas kojas ir susite
pė “veikėjai” netrukus pasi
rodys tikroje šviesoje.

“Norėčiau pabrėžti, kad 
atvykstantieji pas mus žmo
nės iš Jūsų krašto neturėtų 
remtis vienašališkais šalti
niais. Jie turėtų pasikalbėti 
su įvairių pažiūrų žmonė
mis, o ne vien su vadinamai
siais tikybiniais, kaip Nar- 
keliūnaitė padarė.”

Jurgis Bielinis, Kipro tėvas, 
knygnešių karaliumi pramin
tas.

Kipras Bielinis ir tas savo 
pirmas keliones įdomiai ap
rašo ir supažindina mus ne 
tik su tų vietovių aprašymu, 
bet kartu suveda mus ir su 
tais asmenimis, su kuriais 
jam teko susipažinti, kartu 
su jais gyventi. O tos kelio
nės ne tuščiomis buvo atlik
tos. Gi Kipras Bielinis knyg
nešių karaliaus sūnus. Jo tė
vas Jurgis be reikalo anuo
met nevažinėjo veik sker
sai ir išilgai visos Lietuvos. 
Jis vežiojo Tilžėje spausdi
namas knygas, laikraščius ir 
slaptai Lietuvoj platino. Tai 
buvo tie niūrieji ir Rusijos 
imperijos gėdos metai — 
Lietuvių spaudos draudimo 
metai. Ir čia mums tos kny
gos autorius smulkmeniškai 
nupasakoja, kas ir kaip tais 
metais suorganizavo slaptą 
knygų platinimo tinklą.

Tai buvo didžiojo pasi
šventimo darbas, kuriam 
sau lygaus sunku surasti. 
Sumanus, darbštus, žemės 
ūkio darbus pamėgęs jo tė
vas išnuomoja savo žemės 
ūkio sodybą, o pats, lietuvių 
tautai dienojant, išvyksta į 
tas paslaptingas keliones 
platinti tarp žmonių lietu
vių rastą. Tos kelionės jam 
nieko nežadėjo — jokio pel
no ir garbės, o tik galimą 
kalėjimą. Tai šėlusiai įdo
mios tos knygos vietos, kur 
knygnešių. veiklą atpasako
jama.

Taip pat Kipro Bielinio

_ Mieželaitis ir 
dus kolchozus, kuriems ko- n. Sluckis savo praneši- 
miai aktyviai ir ilgai prieši- muose pažymėjo, kad Rašy- 
nosi, tos lankos buvo užleis- tojų Sąjunga turi 96 narius,

si ui.
Duona

dūktai, atleidžiami iš krau-^®s dabar jau miškas pri- bet tik 30% tepriklauso ko- 
tuvės pagal maisto kortelę, ,e’na daugumoje vietų prie munistų partijai. Ir jie kai 
buvo nebrangūs: duona l,:Pa^ upės. Kolchozų žemių kuriais atvejais dar aštriau, 
05 rb. už kg., cukrus apie smarkiai sumažėjo. negu Venclova, puolė revi-
rb. Jmonės valgykloje pie- Bendras kolchozų gyvenvie- sionizmą, “buržua^nį na

cių vaizdas pasibaisėtinas: cionalizmą” ir kitus komu- 
Namai nepaprastai apleisti, njstams nepageidaujamus 
apgriuvę, visa daro nykų įs~[ reiškinius rašytojų tarpe, 
pūdj. Apie 90% žemės ploto, jįe reiškė pasitenkinimą, 
aptekę miškais — taiga, kad Simonaitytė radusi tik

ir kiti maisto pro-

tus kaštavo 1-2 rh.
Daugumas vyrų neišlaikė 

jau pirmosios žiemos — mi
rė nuo išsekimo ii* nuo grei
tosios džiovos. Moterys bu
vo šiek tiek atsparesnės ir 
pirmaisiais metais mažai jų 
temirė.

Kas tie komiai?
Vietiniai gyventojai ko

miai — kurių Komoje gyve
no tik apie 15-20% — j 
tremtinius žiūrėjo nepalan
kiai. Visus skaitydavo “va- 
gimis-rusais”, kas komių 
kalba skamba “rocj-špana” 
(rusas-vagis). Lietuvių ir 
kitų pabaltiečių iš pradžių 
neskyrė nuo rasų, tik vėliau, 
kada prasidėjo mainai (pa- 
ba kiečiai mainė daiktus, 
pvz., i bulves), juos vieti
niai pradėjo atskirti nuo ra
sų ir įgavo apie pabaltiečius 
geresnę nuomonę.

Patys komiai — labai že
mos kultūros žmonės, tačiau 
iki tol, kol pas juos pradėjo 
pasirodyti rusai tremtiniai, 
buvę labai sąžiningi, nie
kuomet nerakindavę namų, 
išeidavę duris užsklendę

Taip eina nuo Kotlovo iki rąjį kelią. Putinas-Mykolai-
Uchtos. šiaurės Uchtoje pra- tis nutraukęs ryšius su bur-
sideda tundrų zona, kuri nu
sitęsia iki šiaurės ledjūrio.

Didžiausia tremtinių dau
guma dirbo miško kirtimo 
ir plukdymo darbuose. Visi 
mūsų ešalono tautiečiai bu
vo išmėtyti pagal Vyčegdos 
ir Sysolos upes ir dirbo miš
kų ūkiuose (lespromchozy). 
Tie miškų ūkiai, kaip tai
syklė, yra įsikūrę netoli u- 
pių ir geležinkelių. Miškų 
ūkio centre — vadovybė 
(direktorius, buhalterija, 
remonto dirbtuvės, sandė
liai ir kt.) su nežymia dali
mi darbininkų ir miško kir
timo punktai, kuriuose gy
veno pagrindinė miško kir
tikų masė. Miško kirtimo 
punktai randasi 10-70 km 
nuo centro, o kai kada ir 
virš 100 km. Tokiuose miš
ko punktuose, atskirtuose 
nuo viso pasaulio, daugu
moje ii* buvo apgyvendinti

zuazine praeitimi ir nuėjęs 
“naujuoju lietuvių tautos 
keliu”, A. Gricius davęs 
reikšmingą indėlį į lietuvių 
literatūrą, į tarybinę drama* 
tuigiją. Žymus poslinkis į- 
vykęs ir J. Grušo kūrybinėje 
ir visuomeninėj veikloje.

Gyrė A. Miškinį, kuris 
“sugrįžęs į tarybinę literatū
rą”. Paminėjo, kad dar nėra 
“tvarkoje” K. Inčiura, B. 
Buivydaitė.

žodžiu, matyti, kad ko
munistams dar nepavyko vi
sų rašytojų “smegenis iš
plauti”, kokia sunki 
ten rašytojo padėtis, kaip 
negailestingai jis yra pan- 
čiojamas.
Didžiausias

Panevėžy pradėtas statyti 
bendrabutis 1,000 kolchozi- 
ninku vaikų. Čia jie bus au
klėjami komunistinėj dva-

Žingsnis po žingsnio, są
žiningai, d o k umentuotai, 
nieko neslėpdamas, net li
tais atsitikimais, kada rodo 
ir buvusius tamsius mūsų 
pačių tautos šešėlius, lapas 
po lapo Kipras Bielinis 
mums pasakoja, įrodo, kaip 
ir kokiose sąlygose gimė 
tautos susipratimas, ryškėjo 
visuomeninė mintis aižėda- 
ma i naujoviškus politinius 
sąjūdžius, kokių jau tada 
būta pas kultūringas tautas.

Pirmiausiai Kipras Bieli
nis mus supažindina su sa-

sioj atskirti nuo tėvų. Ry
šium su nauja mokyklų re
forma tokių bendrabučių 
numatyta pastatyti didelį 
skaičių. Maskva davė įsa
kymą per tam tikrą laiką 
visus vaikus atskirti nuo tė
vų ir perleisti per tokius 
bendrabučius - mokyklas.

Kaip įmaišysi, taip kepsi.

Jei tava drangas ar kahnv- 
nas atskaito “Keleivio”, para* 
rink išsirašyti.

I* M.

i
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KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q.

vajus

mųjų “mėlynkalnierių’ 
paprastųjų darbininkų 
kaiton. Ofisų ir techniškojo 

; personalo didžiumą šian-
Vytauto Klubo vajaus, a-)c|jen yra neorganizuota ir jo 

pie kurj buvoskelbta Kelei-tvarię0 darbdavys 
yy, pradžią rodo gerų ženk-, ga, interewt
lų: Klubo kovo 1 d. susirin--1 
,T... . »---- •• — Pasakų istorikaikūne įstojo net 7 nauji na
riai. Montrealio kolonijoje, Aušros Vartų parapijos

^°Į» j ?rg?'įkovo 1 d. biuleteny įdėta 
* šitokia žinia:

‘‘ŠVENTASIS KAZIMIE
RAS — LIETUVIŲ TAU-

nizacija neturėjo tokios ge
ros pradžios.

linkėsime naujiems na- __
riaffls, o taip pat ir tiems, GLOBĖJAS 
kūne i klubų s.o vajaus me-, ^„11^ šimtmečio pir- 
tu (stos, geriausios sėkmės., * .
JtoĮtime j šių seniausių p ,^ fi Lietuviai ėjo 

lietuvių sukurtų orgamzaci- .. c '^ntišios pilies ginti. Dauguva 
buvo patvinusi ir niekaip 
nebuvo galima per ją persi
kelti. Maskvos kariuomenė, 
apsupusi pilį, pasistatė pala
pines ir sukūlė laužus. Ji 
rami, matydama natūralią 
kliūtį, 'ginančią ją nuo lie
tuvių. Bet štai pasirodo pa
slaptingas baltas raitelis, 
pasuka į Dauguvos srovę ir 
moja sekti juo. Padrąsinti 

CBCorporation streikas šio žygio, metasi į vandenį 
Montrealyje tęsiasi ir susi- ir_ralt04i lietuvių kariuome- 
tarjnias sunkėja, bet dėl šio n®- Kai priešas, netikėtai

Šiame susirinkime buvusi 
moterų skyriaus pirmininkė 
A Vilkaitienė padarė net 
23 metų veiklos apžvalgą. 
Iš jos pranešimo paaiškėjo, 
kad moterų skyrius per tą 
laikotarpį klubui davė net 
S,779 dolerius ir 64 centus 
medžiaginės paramos.

lenkų salę. Vėliavas <Lietu- 
vos ir Kanados) įnešė sesu
tės Stakėnaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, 
Kanados himną paskambi
no ponia L. Martin, o Lietu
vos sugiedojo visi dalyviai.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo kun. J. Mažrimas iš 
Vancouver. Jis perdaug šū
kavo, prašė pagerbti A. 
Smetoną, bet nepasakė už 
ką. Ar už tai, kad jis nakties 
metu su ginklu nuvertė tei
sėtą žmonių rinktą vyriau
sybę, kad šaudė Suvalkijos 
ūkininkus, kad riebias algas 
mokėjo kunigams.

A. Kučinskas padėkojo 
visiems programos vykdy
tojams, priminė, kad būti
nai reikia jaunimą auklėti 
lietuviškoje dvasioje, pra
tinti jį dalyvauti su vyres
niaisiais dirbant tą ar kitą

NikiU Chruščiovas neseniai lankėsi Rytą Vokietijoje* 
Jj čia matome komunistą valdomoj Berlyno daly mitingo 
metu laikantį iškeltą geliu puokštę. Be jo iš kairės į 
dešinę Rytą Vokietijos komunistą partijos sekretorius 
Walter Ulbricht, ministeris pirmininkas Otto Grotewohl 
ir Rytą Berlyno burmistras Fritz Ebert.

—Maik, ar tu girdėjai, 
kas pereitą savaitę atsitiko 
džėloj, netoli nuo Bostono?

—Girdėjau, tėve, girdė
jau. Kaliniai pakėlė riaušes.

—Jes, vaike, bedieviai 
susibuntavojo.

—Kas sakė, kad jie be
dieviai?

—Nu, tai kas jie? Juk 
gerų žmonių į džėlą neso
dina.

—Tėvas “bedieviais” va
dini laisvamanius. Bet lai
svamaniai nėra blogi žmo
nės, ir aš abejoju, ar galė
tum bent vieną laisvamanį 
tame kalėjime rasti; bet ka
talikų yra dauguma.

—O kaip tu tą žinai?
—Laikraščiai, tėve, pas

kelbė visų riaušininkų pa
vardes, iš kurių aiškiai ma
tosi jų tautybė, o tos tauty
bės žmpnės yra katalikai.

—Džiūsta minut, Maik, 
džiūsta minut! Jeigu jie bū
tų katalikai, ta\ ant katali
kų kunigo nebūtų užpuolę. 
O dabar surišo jam rankas, 
apliejo visą gazolinu ir pa
sakė, kad pirmiausia jam 
bus smertis, o paskui ki
tiems, jeigu džėlos vartai 
nebus raidavei atidaryti.

—O ko tenai kunigas 
landžioja?

—Maiki, kur yra žmonių, 
tenai turi būt ir kunigas. 
Juk kožnas turi dūšią, kad 
ir areštantas.

—Bet žmonių dūšia, tėve, 
nenori kalėjime nuobo
džiauti; ji nori išeit į lais
vę. Kunigas tačiau negali 
jai kalėjimo vartų atidalyti. 
Tai kamgi jis tenai reikalin
gas?

—Maiki, tu nesupranti 
mūsų vieros visų artikulų.

—O kaip tėvas “artiku
lus” supranti?

—Aš, vaike, suprantu 
juos taip, kaip katekiz
muose yra pasakyta: Alka
ną reikia pavalgydint, o iš
troškusiam užfundyt; o 
jeigu žmogus sėdi uždary
tas į lakupą, tai reikia jį ap
lankyt ir patiešyt, kad nebū
tų perdaug markatna. Tai 
vot, Maiki, kodėl džėloj rei
kalinga dvasiška asaba.

—Bet kalinių riaušės pa
rodo, tėve, kad ta “asaba” 
nei kiek jų “nepatiešija”. 
Kaliniai nori laisvės, o ne 
kunigo poterių. Dabar gal 
ir jis pats tą supras, kai ka
liniai jį nugąsdino.

—Maiki, kunigas nenusi
gando.

—b- kaip dar nusigando!

—O iš kur tu žinai?
—Apie tai buvo plačiai 

rašyta Bostono laikraščiuo
se, tėve.

—Sakai, buvo rašyta, kad 
nusigando?

—Taip, tėve. Kai polici
ja su kareiviais įsilaužė 
per langą į kalėjimo dirbtu
vę, kur riaušininkai buvo 
užsidarę ir laikė suimtą ku
nigą su keliais sargais, tai i 
nei vienas jų nebuvo taip 
nusigandęs, kaip kunigas. 
Jis buvo stačiai sustingęs iš 
baimės; negalėjo nei kalbė-

atreiko Montrealio visuome-lH^toptas,. ^išsisklaido ir pi 
riė yra patenkinta, nes mū- buvo išgelbėta, pradėta 
SU televizijos programos tyiinėti, kas gi tas paslap- 
šiuo metu yra rimtesnės. tigasis raitelis. Niekur jo 

Bet streikas Newfound- nerasta ir niekas jo daugiau 
landė, vedamas The Inter-įn^ra matęs. Visų įsitikini- 
national Woodworkers ofmas buvo vienas — tai būta 
America unijos, prieš Anglo 8V- Kazimiero! šį įvykį pa

liudija po priesaika to žygio 
vadai ir dalyviai”.

Velta pažymėti, kad šitą 
į pasaką išspausdino ir Ne-

-Newfoundland Develop- 
ments jau tęsiasi virš du 
mėnesiu ir kelia darbininki
joj rimtą susirūpinimą._• * •• 1 •Prieš uniją aktingai reiš- PlikL Lietuva. Nejaugi ir ji 
lęiasi vietos liberalų provin- pasakas laiko tikrais istori- 
cijos- valdžia. Be naudoja- mais faktais?
mos policinės jėgos, ji ban- Atlėkę antys 
do organizuoti naują uniją,

ti, nei paeiti. Na, tei pagal-(kuri būtų klusni ’darbda-L Jls a.Planke jaunuosius 
vok, tėve, kaip toks bailys vbung. . gurklius palikdamas
gali sutrinti ki^ dva^^au^tU-Ne^ouiidlan. f^Įiame ri&reta&k
jeigu jo paties dvasia 
lindo į kulnis?

—No mader ką tu šneki, 
ale visgi turi pripažinti, kad 
kunigai nemokina žmones 
blogo.

—Tas tiesa, tėve, blogo 
jie nemokina. Bet žmonės 
vistiek elgiasi blogai. Ir dėl 
to valdžia sodina juos kalė
jimam

—Policija, Maiki, dažnai 
prisikabina prie žmogaus 
be reikalo.

—Aš su tuo nesutinku, tė
ve. Man rodos, kad dažnai 
ir reikalui esant ji nenori ka
bintis.

—Na, jau tu man nepa
sakysi, kad nenori kabintis. 
Policiją aš gerai žinau. Sy
kį pareinu iš veselijos, stai
ga tik capt mane už apykak
lės! Sako, ju drunk, koman 
į lakupką! Visai be reika
lo.

—Nemanyk, tėve, kad be 
reikalo. Girtas galėjai pa
lįsti kam po automobilium: 
galėjai ir pats būti suvaži
nėtas, ir automobilio savi
ninkui galėjai pridaryti bė
dos. Taigi policija apsau
gojo nuo tokios galimybės.

—Maiki, jeigu tu taip 
kalbi, tai tu man ne frantas. 
Gud bai!

—Iki pasimatymo, tėve.

AR TURI KALENDORIŲ?

*0 miško darbininkai turi

visuomeninį darbą, nes jis 
turės užimti senųjų vietas.

įvairioj meninėj daly V. 
Žukauskaitė paskambino* pi
anu, E. ir M. Stakėnaitės pa
dainavo (joms akomponavo 
Baltrušaitienė), E. Vana- 
gaitytė pagriežė akordeonu, 
L. Kučinskas padeklamavo, 
o suaugusiųjų penketukas 
(T. Andersonienė, A Ru
činskienė, J. Žemaitaitis, O. 
Albrecht ir A. Kučinskas) 
gražiai sudainavo “Leiskit 
į tėvynę” ir “Ant kalno mū
rai”. Pagaliaus suvaidinta 
vieno veiksmo vaizdelis 
“Paslaptingoje zonoje”, ku
riame atvaizduota partiza
nų vargai, jų pasiaukojimas.

Visą programą paruošė 
nenuilstantis senosios kar
tos veikėjas A Kučinskas, 
pats taipgi dainavo ir vaidi
no. Programų viršelius gra
žiai nupiešė 11 metų moki
nys L. Kučinskas, o atspaus
dino V. Kučinskas, šokius 
griežė 5 asmenų orkestras. 
Kąip matome, tokia maža 

surengė labai gra-

klius, sulaukusius šeimos

60 valandų savaitėje. Unija,na‘ ^dkatos.
reikalauja sumažinu darbo T?,p ,pat ,®ve ■ I“T- r 
laikį iki 54 valandų savaite-.naujus senehus J- Dzlau- 
je, paliekant dabartinį 60 g11^* -
valandų atlyginimą. Kom- L N“° menes,°. 1
uaniios^užsisDvrima Darėme d* Juozas Džiau«ys Penms
ssssrsTiSzkiutb° pi~-
prieš darbininkų teisėtus ;k?. pa,.?«as--’kl.^° pra' 
reikalavimus. To pasėkoje Jls eJ051° k!ubo sekre' 
ir kis, teisėtas darbininkų i1,0™“®.pa,? — k per'
reikalavimas iki šiam laikui dave Slmela,clul-

Šokių metu girdžiu prie 
vieno stalo dainuojant lietu
viškas dainas. Prieinu ar
čiau ir matau, kad tai visi 
vietos inteligentai: Adv. 
John Snith-Sniečkus, inž. 
Justin Anderson-Andriuške-

LIETUVIAI KITUR
ARGENTINA .tus kalėti.

į Kalbėjo dr. K. Graužinis, 
Didelis kraštas Argenti- Maitinesz Berseche ir J. Ja

ną, bet lietuvių yra ir jos zauskas. Tai nuolatiniai kal- 
įvairiuose kampuose. Yra jų bėtojai, jie kaltojo tą patį
ir Rosario apie tūkstantį, 
bet išsimėtę miesto dalyse. 
Jau dėl to į bendrus pobū
vius ne visi tesusirenka, o 
be to kiti jau yra nutolę nuo 
lietuviškojo gyvenimo.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimas bu
vo suruoštas ir Rosario mie
ste. Kadangi tikroji diena 
buvo pirmadienį, tai minė
jimas buvo vasario 15 d.

Po pamaldų gražus būrys 
susirinko į parapijos salę,

ir klausytojams nebuvo įdo
mūs.

Meninę programą atliko 
iš Čili atvykęs Lietuvos žy
das smuikininkas, vietos lie
tuvaitei pianu palydint, ir 
lietuvių katalikų choras.

Susirinkimas buvo gana 
gausus, matėsi ir keli buvę 
raudonųjų pritarėjai su sa
vo šeimomis, nors tą dieną 
ir lietuviški pusberniai turė
jo savo pobūvį.

Peiktini rengėjai, kad ne
kurtoj paprastai būna dau- sutvarkė garsiakalbio, ypač
guma mūsų pobūvių. Čia 
turima sodelis, kuriame ir 
minėjome mums brangią su
kaktį.

Minėjimui vadovavo Ben
druomenės pirm. Z. Stasevi- 
čius, dienai pritaikintas kal
bas pasakė kun. dr. A. Klei
va ir kleb. kun. J. Margis.

giedant himnus girdėjosi 
kaž koks riksmas, cypimas.
Daug vasarotojų

Suvaržymus į Urugvajų į- 
važiuoti panaikinus ir gyve
nimui Argentinoje pabran
gus, dešimtys tūkstančių ar
gentiniečių, jų tarpe nema-

. Meninę dalį atliko gitą- žai ir lietuvių, vyksta ne į 
ristai E. Klimas su draugu, Argentinos, bet į Urugva- 
bažnytinis Maironio choras jaus paplūdymius atostogų 
ir jaunimo choras, kuriame praleisti. O gražių paplūdy- 

vičius, dr. Dan Cherry-Viš- dalyvauja S. Andrijauskai- mių čia netrūksta. Turtin- 
niauskas ir slaugė Ida Rut-1®’ A- Pundytė, O. Tyčiony- gesnieji apsistoja vienbu

tė, N. Svarlytė, E. Matulytė, čiuose, o kiti pas savuosius 
N. Papečkytė, J. Užkurytė, tautiečius, kurių čia yra ne- 
B. Pundytė, R. Matulaitytė, mažai.
Lukošytė, Staskevičiūtė ir, .. . . .
Maniu Morą. Šis choras pa- N*u,l>* 
dainavo Kalu halu, Tamsioj' Kiekvienų metų pradžio- 
naktelėj, šaltyšius, Nueisiu,'je draugijos išsirenka savo 
nueisiu, Subatos vakarėlį ir vadovybes. Joms nėra len
kt Chorams vadovavo dr. gva surasti naujų asmenų, 
kun. A. Kleiva. todėl dažnai tik vietomis

Vėlau buvo vaišės, šeimi- pasikeičiama. Kultūros Dr- 
ninkavo O. Liutkevičienė, jos pirmininku išrinktas 
A. Kalainienė ir J. Latvė-Svečiulis, o Moterų Katali- 
nienė. kių Dr-jos pirmininke sto-

Malonu, kad lietuviai ir roji Damutė.

ktfuskaitė-Boruta. Ar ne ma
lonus reiškinys?

Retas svečias 

VVINDSOR, ONT.
Apvogė Gurklius

Vagys iš Gurklių namų ŠRalaidojome O. Taurins-
nepatenkinamas.

Kiekvienas sąmoningas
darbininkas įsidėmėti turi, 'išnešė kailinius. Šiuo metu •_ !•!_ 1 _ •   // 1 •'*kaip liberalai yra “draugiš
ki” darbininkijai. Montrealio vagysčių ir api- Vasario 23 d 

piešimų labai dažnai pasn-^ nutraukė Onos Gilins-
kaitės-Taurinskienės gyvy
bės siųlą, ji dabar ilsisi Ca-

taiko.Unijos nemiega
Net pagal valdžios turi

mus duomenis bedarbių yra 
virš 750,000. Kanadoj tai 
jau labai didelis skaičius.
CLCongreso vadovybė ir 
pats prezidentas Mr. Claude Jau buvo rašyta, kad čia mažytė atvažiavo į Angliją, 
Jodoin, atkreipė vyriausy- veikia dvi draugijos. Viena P° helerių metų su tėvais 
bės dėmesį į susidariusią jų Calgario Lietuvių Drau-I^^hėlė į Kanadą ir apsi- 
padėtį. jgija jau veikia seniai, o ant- gyveno Montrealy. čia u-

Konservatorių vyriausybė rąją prieš porą metų įkūrė žauK° ir 1910 metais ištekė-

J. Valeika

CALGARY, ALT A 

Neatsitikome ir

ttom kapinėse, ten palaido
ta be bažnytinių apeigų.

Velionė Ona buvo gimusi toli būdami nuo savo krašto Komunistų organizacijų 
prieš 67 metus Suvalkijoje,'nepamiršta paminėti mums vadovybė vis palieka “drau- 
mayvtč atvašavn ,• visiems svarbių dienų. go” Rasiko ir dar poros “či-

Dievo paukštelis

URUGVAJUS

šiandien jau neprisimena 
duotų rinkiminių pažadų. 
Nedarbas plečiasi, infliaci
ja kyla kas dieną, ūkinin
kai, ypač vakarinėse pro-

smetonininkai. Pirmoji turi J° Stasio Taurinsko, su 
pobūviai gausiai lankomi, o'kuriuo išgyveno 49 metus,
vietos lietuvių pritarimą, jos 
antroji merdėja ir gyvena 
savo paskutines dieneles.

užaugino 2 dukras.

Urugvajaus sostinės Mon- 
tevideo lietuvių kolonija ne
priklausomybės šventę mi-

fų” rankose.
M. Krasinskas

A
GERIAUSIA DOVANA

Vėliau Taurinskai buvo; nėjo vasario 14 d. Kultūros
Jei galvojate apie velyki

nę dovaną savo pažįstamam
nusipirkę vištų ūkelį netoli;Dr-jos patalpose. Minėjimas?1 draugui, tai atsiminkite 

i_ ą.___ •___ ________t • x________  . tt kad trpnansia dovana hiKvincijose, stovi visiško ban-į Kas netiki, kad skaičius 13 Windsor, bet vyrui pradėjus'pradėtas Lietuvos ir Urug-Ka<l £el,ausia1__. - •_ •_ !_• TT ____________ . • nnCVAl’Vailti ..nln..^. 1.I.M....I..

i Jei neturi, pasiskubink, 
įneš Keleivio kalendoriaus 
|jau nebedaug liko. Jame y- 
ra daug įdomių straipsnių.
|Tarp kitko ten rašoma, ka
da žydės net tokios dyku
mos, kaip Sachara, yra pa
tarimų apie sodą ir daržą ir menų 
kt Kaina tik 50 centų. Už- *-’ 
sakymus su pinigais siųsti: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadw«y 

i So. Boston, Mass.

krato akivaizdoje. Kovo yra nelaimingas, tą įtikina 
9 d. jų delegacijos net 2 minėtos draugijos pavyz- 
specialiais traukiniais atidys. Ją sulipdė 13 asmenų, 
vyko į Ottawą ir čia patys'įskaitant ir vaikus. Greitai 
išdėstė savo reikalavimus prasidėjo nesutikimai dėl 
konservatorių valdžios gal- vadovybės ir štai vaisiai:

Naujuosius metus sutin
kant, Lietuvių Dr-jos pobū
vy buvo 80 žmonių, o pas

palvai Diefenbeikeriui ir 
lamentui.

Antras, bet labai opus li
nijoms klausimas šiandien smetonininkus atėjo vos 7. 
yra vadinamųjų “baltakal- ’

o r g a n i z avimąs. 
Šiandien jų skaičius pramo
nėje, plečiantis automatiza-

Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjime su tautinin
kais buvo tik 3 šeimos, viso 
12 asmenų, o Lietuvių Dr-

cijai, labai smarkiai kyia. jos 120 
Tas kilimas darosi tuom o-į Draugija minėjimui va- 
pesnis. kad jis eina vadina-sarto 7 d. pasamdė puošnią

nesveikauti, gavo jį parduo
ti. Tada persikėlė pas dukte
rį Birutę, kur ir pabaigė sa
vo amžių.

Paliko vyrą, brolį Joną 
Montrealy, seserį Marijoną 
Kalifornijoje, dukterį Virgi
niją Arizonoj ir Birutę 
Windsor.

Velionė buvo laisvamanė, 
mėgo dainą, gerai vaidino. 
Būdama malonaus būdo O- 
na nestigo gerų draugų ne 
tik lietuvų tarpe.

Ilsėkis, miela drauge ir 
motina, ramiai!

S. J. T.

vajaus himnais.
Atidarymo žodyje drau

gijos pirmininkas M. Sve- 
čiulis palietė ir Lietuvos $a-
vanorius ir kitus kovojusius jan* »

kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio

dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Deja, tenka 
apgailestauti, kad jeigu visi 
Lietuvos savanoriai būtų 
buvę tokie, kaip minėtas 
kalbėtojas, tai Lietuva ne
priklausomybės nebūtų at
gavusi — M. Svečiu lis buvo

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvray, 
Boston 27, Mas*.

Tėvynė laukia visu išvien kartu 
darbavimosi; dirbkime, dirbki
me ir dirbkime, nes kiekvienas 

• v — v mūsų stabtelėjimas — tai (©-savanons, bet iš bolševikų kupantų) valdžios laimėjimas, 
fronto pabėgo su žirgu ir klupčioti, ne dėbėioti j 
kamanėlėmis į Vokietiją,|,dirbti ir ,1ar kart» dirbti 
vėliau buvo nuteistas I me-j ’ Kudirka

<
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KIPRAS BIELINIS

DIENOJANT
“Dienojant” tai neseniai išėjusi Kipro Bielinio atsi- 

• minimų knyga. Joje namažai skirta vietos autoriaus 
tėvui Jurgiui, garsiajam knygnešiui, kuris vadinamas 
knygnešių karalium. Policija ji nuolat gaudė, už jo pa
gavimą buvo skirta net 500 rublių, daug kartų jo na
mus kratė, čia duodame pirmosios kratos aprašymą.
Vėliau duosime gražų piemens dienu aprašymą.

Red.

O KAS JIE?
Tai įvyko 1888 metais. Jau ėjau penktuosius savo 

gyvenimo metus. Tėvo dažnai nebūdavo namuose. Parei
davo ir vėl išeidavo. Pabūdavo dieną, kitą, kaltais ilgiau 
ir vėl dingdavo ilgesniam laikui. Motinai būdavo sunku 
su vyresniuoju broliu ir seserimi visus laukus apeiti, vi
sus darbus nudirbti, todėl mūsų namuose kaltais būdavo 
pusininkas arba nuomininkas.

Tais metais, apia kuriuos čia pasakoju, namuose 
svetimų gyventojų nebuvo. Gal motina buvo pasiryžusi 
pati visą ūkį apeiti, nes mūsų namuose buvo samdytas 
darbininkas Ladyga.

Atvelykio sekmadienis. Laukuose, keliuose ir kieme 
pavasariško purvo buvo net perdaug. Pievas sėmė van
dens ežerai. Oras buvo drėgnas ir šaltas. Dangus apsi
niaukęs mūriais pavasario debesimis, saulė visai - pasi
slėpusi. Vaikai turėjo tupėti kambary ir savo nosies ne
kaišioti laukan — toks šaltas buvo šis Atvelykio sekma
dienis. Suaugusieji ruošėsi eiti į Suostų bažnyčią pasimel
sti. Atvelykis — beveik tas pat kaip ir Velykos. Reikėjo 
sumušti paskutinį Velykų kiaušinį, kas anais laikais buvo 
įprasta, nes kitokių sportinių rungtynių kaimo jaunimas 
nežinojo. Taigi, tą Atvelykio sekmadieni gražiai prisime
nu. Visi suaugusieji vyrai ir moterys, nebodami puivo, iš
keliavo į guostus. Namuose pasilikau aš ir Ladyga. Vy
resnysis brolis taip pat patingėjo klampoti per purvą ir 
pasilikęs namuose, kažin ką dirbo. Maždaug už kilomet
ro nuo mūsų namų per laukus ėjo kelias iš Ringaudų į 
Suostus. Kai šiuo keliu sekmadieniais pradėdavo judėti 
žmonių . būreliai — pradžioje pėsti, vėliau važiuoti ir 
raiti, — mūsų namų žmonės žinodavo, kad pats laikas 
ruoštis bažnyčion. Suaugusieji, bežiūrėdami pro namų
langus, dažnai atpažindavo pėsčiuosius iš eisenos, va- Kazy* Jakubenas
žiuotus ar laitus iš arklių bei vežimų. Taigi, kelias ėjo ooeoooooooooooooooooooosooooooooooooooooooooooooooeoc 
ne taip jau toli nuo mūsų, jei galima būdavo žmones at-1 
pažinti. Mūsų namų žmonės turėdavo kiek paėjėti pap- • 
rastu keliuku ir, įsukę į minėtąjį kelią, eiti į Suostų baž 
nyčią.

Kalbamą sekmadienį nedaug žmonių tuo keliu ėjo. Kiekvienas klastas turi b u r ž uazinės visuomenės,
Tur būt, dėl neišbrendamo pavasario purvo dau^ ka« nuo i53vo papi-očius, savo man-kuri jas nudažė savo klasės 
kelionės susilaikė, bet tie, kurie vvko, buvo raiti ar va. lygumo taisykles. Daugelis ^palvomis ir iškreipė jų es-
žiuoti. Išleidus namiškius i Suostus,'neturėdamas ka veik- 'Jų >Ta, bendi-os Ko- imę. Pasak jo, buržuazinei

1 1 • •• i ii. . t,. . mumstai ilgai i tą reikalą dorai mandagus elgesys yraP1*0 angą. kaip jiems sekasi kelione. Akimis nekreipė jokio dėmesio, nes uždanga, už kurios galima 
nulydejęs namiškius baznyeion, čia pat pradėjau laukti ^et kokios mandagumo tai- paslėpti nuo kitų savo tik- 

grįžtant. Mat iš Suostų drauge su namiškiais ateidavo sykles jie laikė buržuaziniu rąjį veidą. Žinoma>ka$ kita
ir “Kiškio pyragas”. Įišmislu, ir todėl jiems buvo

Kai mūsų manymu pamaldos turėjo būti baigtos, leistina ir spiaudytis ir ko- 
pradėjau atidžiai stebėti, kada pasirodys pirmieji judan- Hotis ir panašiai elgtis bet
tieji taškai, slenkantieji iš Suostų kaimo atgal mūsų lin
kui. Štai, išlindo vienas, kitas judantis taškas, pasirodė; . . . A , . „ . , , ... . . ... ,
ir raitieji, išniro vienišas, sunkiai judantis vežimas. Pa-fc^ma S/kaJ ----™
siiipgs ir atsisėdęs ant palangės, atidžiai stebėjau ir
Įlojau, kuns judantis taskas pasuks į mūsų keliuką. Ta- !«ne kultumo”, atseit man-

VIRTUVĖ SENIAU IR DABAR

Laikas keičia ir virtuvę. Viršuje matome, kokia nepa
togi buvo virtuvė seniau, o apačioje, kokia ji yra dabar.

MUS AUDRA IR PAVOJAI VILIOJA
t

Skraidė pievoj margieji drugeliai, 
Dūzgė bitės baltuos dobiluos.
0 dabar — tik rūstieji vėjeliai 
Ūžia švilpia tėvynės laukuos.
Mus audra ir pavojai vilioja, 
Nepalauš ir vergijos naktis.
Kraštui laisvę atnešt mes svajojom, 
Švis po vargo graži ateitis.
0 gyvenimas rūsčiai prailgo 
Tamsią naktį be lašo vilties.
Bet mėlynėj žvaigždelė sužvilį1 
Tai žvaigždelė skaiščios ateitie
Tai žvaigždelei jei aš netikėčiau, 
Tai užmerkčiau ir melsvas aki$L 
Išgyvento pakelt negalėčiau,
Ir paliautų gal plakus širdis.

Komunistai moko mandagumo

ko nauja nesurado, pakar- reikia sutiktąjį jai pristatyti elgesio dalykai skelbiami
ir kalbėtis.

Teatre, klube
Teatre, cirke ar kur kitur 

moterei reikia užleisti ge
resnę vietą. Daugely miestų 
ir nemiestų klubuose daž
nai berniukai ir mergaitės 
valgo saulėgrąžas ir kai jie 
išeina namo, palieka krūvas 
lustų. Viešose vietose 
nepridera taip daryti.

Jei esi teatre su moterimi, 
tai nepadoru pertraukų me
tu skaityti knygą. Negalima 
daryti pastabų vaidinant.
Gyvenant komunaliniuose 
namuose

Gerai išauklėtas asmuo 
nepaleis radijo visu garsu
mu, nedainuos labai garsiai 
ir išeidamas nepaliks neiš
jungto radijo. Jis norėda
mas įeiti į kaimyno kamba
rį, pirma pasibels į duris.

Pakaks tų pavyzdžių, kad 
galėtume suprasti, kokie pa
prasti, visiems mums aiškūs

komunistams lyg kaž koks 
naujas atradimas. Tas rodo, 
kokie grubūs papročiai ten 
turi būti.

O. L

toja tų nelabųjų buržujų se
niai gyvenime vykdytas tai
sykles.

t svečiuose ar 
priimant svečius

Sėdint prie stalo reikia 
kreipti dėmesį į dešinėj sė
dinčią moterį, bet nereikia 
pamiršti ir sėdinčios iš kai
rės.

Nereikia versti kitų gerti.
Versti kitą gerti daugiau 
negu jis nori, yra blogo el
gesio ženklas. Nėra būtina 
visuomet gerti iki dugno.

Sėdint prie stalo reikia 
laikytis higienos ir grožio 
reikalavimų. Negalima sės
tis prie stalo nenusiplovus 
rankų. Valgant sėdėti tie
siai, ne per arti ir ne per to
li nuo stalo. Negalima per
daug lenktis ant stalo, rem
tis krūtine ar alkūnėmis ant 
jo. Kojas laikyti arti kėdės, 
o ne ištiesti po stalu. Kai kas 
prie stalo turi blogą paprotį 
skaityti lakraštį ar knygą.
Netinka prie stalo perdaug 

! mostaguoti rankomis.
Pilant sriubą, nereikia 

pripilti perdaug pilną lėkš
tę, nes ji gali išsilieti. Jei 
sriuba karšta, galima ją ty
liai aušinti šaukštu. Neleisti-’ . . .SOCIALIZMO BLAIVUMAS.
na in«a aušinti niičiant Netoli Velykos, jau galvoja-; 230 psl-, kaina ........... $0.50na JOS aušinu pučiant. !me dovanosime arti- EGLĖ. duetas iš tos operos, M.

Mėsą valgant, vartoti pei- miesiems. Todėl, apie dovanas | Petrauskas, kaina .... $0.50 
lį ir šakutę, bet nepiaustyti galvodami, atsiminkime, kad ge-;ISTORIJOS ĮŽYMIŲJŲ EURO- 
viso sabalo iš karto o do riausia dovana bus knyga. Be pos TAUTŲ, dalyvi 
gabalėlį.
dešinėj,

knygas: ; tragedija, N. Gintalas. 33 psl.,
DAINŲ KRAITIS, 200 lietuvis-; kaina ............................ $0.25

kų dainų su gaidomis 224 ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
psl., kaina .................... $3.00! 23 psl., kaina ............... 10,15

JŪRININKO SINDBADO NUO- KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai į lės, V. Kirlys, 103 psl.,

. . . , ... jaunimui, 108 psl., kaina $2-00. kaina ......... .. $0.20
lei, nes plaudamas zuvj pei- ANOJ PUSĖJ £žER0, Pulgio LIETUVIŲ VEST UVINIAI 

Andriušio apysakos, 101 psl., PAPROČIAI — paveikslai su
kaina ............................ $1.50 aprašymais. A. Dargis. 46

NAKTYS KARALIšKIUOSl* i psl., kaina .......... $1.00
Liudo Dovydėno apysaka. 168. NEW ORIG1NAL POLKAS, Ch.
psl., kaina ................... $2.00 i Kinderis, gaidos akordeonui

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS; su smuiku, kaina .... $0-75
PRANEŠIMAS, arba kodėl, LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mūsuose nėra vienybės, 80 mišriam chorui, V. Banaitis,

psl., kaina ........................ $1.00: kaina ............................ $1.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETU- MAELBOROUGH’S LITHUA- 

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-į NIAN SELF-TAUGHT. M. 
rys, 225 nsl., kaina .. $5.00 į Inkienė, geras vadovėlis lietu

vių kalbos mokytis angliškai 
kalbančiam, 144 psl., kai.

................................... $1.25
YRA SOCIALIZACIJA, 

kos šimtmetis. Nepriklauso-Į K. Kautsky, 31 psl., kai
mą ir pavergta Lietuva ir kt.) na ............. ....................... $0.30

Nepatartina iš bendro in- p8^«rtr-ninMrn,ŠIJlIBPg Iškilmė. \ veAk*", • *4,. . , - , 'LIETUVOS SOCIALDEMO- mo komedija, 29 psl.. kai-do imti maistą savo šaukštu kratų PARTIJOS PROG-; na ..................................... $0.15

ŠEIMlNiNKEMS
Velykinis mazurėlii

Imkite pusantros stiklinės 
sviesto, tiek pat cukraus, dvi 
stiklinęs miltų, 8 trynius ir 
citrinos žievies.

Sviestą gerai ištrinkime 
iki baltumo, dėkime po 
trynį, po šaukštą cukraus ir 
po šaukštą miltų, visą laiką 
trindamos, kol viską sudegi
me. Pabaigai įdėkime su
trintą citrinos žievelę. Vis
ką gerai istrynusios, tešlą 
supilkime ant skardos, iš
klotos sviestu pateptu šva
riu popierium ir kiškime į 
vidutinio karštumo krosnį. 
Iškeptą plokštainę pagra
žinkime glajumi ir smulkiai 
kapotais riešutais.

VELYKOSirNNYGOS

,-vavusių

koj. Jokiu būdu negalima 
peilio kišti į bumą.

Jei valgoma žuvis, peilis 
paprastai n e v a r tojamas. 
Tas daroma atsargumo dė;

liu, • gali perplauti kauliu
ką ir jį per neapsižiūrėjimą 
praryti.

Kompotas valgomas de
serto šaukšteliu, o jei jo nė- 
tra, tai arbatiniu. Kauleliai 
tyliai išspiaunami į šaukšte
lį jį prikišus prie lūpų ir iš
beriami į lėkštelę.

Geriant kavą, arbatą, ka-'iš* DOMINĖS 'lūšnelės?*K?
kavą ar pieną nepilti per-l Kraučiūno eilėraščiai. 124

nilnns ^stiklinės jii* nito,! psl.. kaina ...................... $1.00j napilnos suKJines ai puo- VARPAS NR 3.4 (VinCo Kudir- KASdaug
delio. Negeriama iš lėkšte
lės.

esą komunistinėj visuome
nėj, kurioje iš viso pasikei
tęs žmonių santykiavimas. į savaitę < vasarą dažniau) ir 

kada ir bet kurioj vetoj. Čia ir mandagumas esąs vi-|tt Tačiau ne visi yra įpratę 
Bet jau kuris laikas ir ten siškai laisvas nuo tų sveti-tai dalyti pastoviai visokio-

ar šakute. Tai nehigieniška 
ir nemalonu kitiems.
Asmeninė higiena

Kiekvienas žino, kaip 
svarbu sveikatos ir energi
jos požiūriu kelis kartus peroir„ D. 
dieną praustis, valyti ryte ir į daug patarimų kaip hittūra- 
vakare dantis, maudytis kas l*a* gimimus reguliuoti, 224

RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl., 
kaina 25 centai.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA, 
prof. M. Roemeris, 48 psl., 
kaina 35 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO-

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

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

KRATAS Nr , 4 ir 5,: kaina, ANARCHIZMAS, 29 psl., kaS- 
.. 35 centai ii tta ....i«.15i
MOTERYSTĖ. J:;= E. SALOMĖJA, vieno akto -drtrtha,-

59 psl.. kaina ............. .. $025
DEBATI SOCIALISTŲ SU 

KLERIKALAIS, 45 psl., kai
na ..................................... $0.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ..................................... $0.35

psl., kaina ................... $3.00
KELIAS l PASISEKIMĄ, J.

Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais, 
144 psl., kaina ........... $2.00

mūsiškiais?
Praėjo valanda. Kelias buvo tuščias, paskendęs pur-į“’ 

ve ir vandens sklidinas. Namiškiai vis nesirodė. Mane; Vienos tokios knygos au 
ėmė vis didesnė baimė, jau ir valgyti norėjau, o apie to,lus ia®°» kad mandagu-

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ- LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
MENOS, Vladas Vijeikis, tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 
42 psl-, kaina ............... $.50 DELKO ŽMOGUI REIKIA

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL- 16 psl-. kaina ............... $0.10
BOS GRAMATIKA. A. Sės- MATERIALISTIŠKAS ISTORI- 

SUPRATIMAŠ, 80 psl., 

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl
soma tais klausimais knygų !reiškęs, tas autorius duoda kių šluostyti savo rankomis,'uSvvb^žEMĖLAPiš/kaLi kaina**.. .. 58 $(L25

bet mokins juos tam reika-) na 50 centų i NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-

pajungtas buržuazinėj vi-' Kiekvienas, kuris laikosi 
suomenėj. čia mandagus higienos reikalavimų, neval- 
elgesys esąs žmogaus aukš-gys ir negers iš tinkamai ne-

lauktuves visai pamiršau. Dar įdėmiau žiūrėjau pro lan
gą, tačiau namiškių vis nesimato ir tiek. Tokio didelio 
nerimo metu iš Suostų kaimo staiga išnyra vienas, paskui 
kitas toks pat juodas, greit judąs taškas. Jie nepaprastai 
greit judėjo piimyn, tarytum purvu neišbrendamas kelias 
jiems būtų vieni niekai. Jau matėsi, kad tai poriniai ve
žimai, stiprių arklių traukiami. Tokių vežimų ir arklių 
niekas čia niekada nematė. Ką gi jie darys? Žinoma, į 
mūsų keliuką jie įsuks. Štai vežimai prie mūsų keliuko 
ir kas keisčiausia, jie suka į jį. Nespėjau į šią staigmeną 
rasti atsakymo, kaip vežimai jau buvo mūsų kieme. Iš jų 
išlipo motina ir visai svetimi neregėti žmonės. Dar aki
mirksnis, ir svetimieji jau mūsų gryčioje. Vienas sveti
mųjų, vos tik įėjęs į vidų, tuojau smogė kumščia stovin
čiam Ladygai, o šis kiek susvyravęs, bet netikėtą smū
gį atlaikė. Kas po jo dėjosi mūsų namuose — nežinau.
Iš mano atminties neišdilo tik vienas vienintelis vaizdas. 
Kai avėti mų jų namuose jau nebebuvo, seklyčioje ant 
glindų buvo priversta įvairių daiktų, daiktelių. Motina 
pati viena tvanke sujauktus daigus ir gaoku su spvi

m o taisykles pa veide jome iš

pamokymų, kur ir kaip 
“kultumo” elgtis. Kai ku
riuos jų čia surašysime. Iš 
jų pamatysime, kad jis nie-

lui naudotis nosine. Būda- DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 
moc'nnfc 3 veksmu Moliero komedija,as Pats arus, JIS rupin- 59 pgj kaina 30 centu 
sis, kad ir aplink jj būtų KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
švaru. Jis negesins cigaretės z- .Aleksa, 76 psl., kaina 25

kalbėjosi, lyg ant kažin ko pykdama, lyg kažin ką bar
dama. Tai buvo pirmoji mūsų namų krata. Tuomet jos 
reikšmės dar nesupratau, bet ji ir šiandieną, kaip gyva 
dar stovi mano akyse. Iš suaugusiųjų kalbų visa nusiklau
siau, kaip tai atsitiko.

Biržų žandaras Sidorovas, policijos “pristavas” 
(nuovados viršininkas) Skariatovas, Biržų “sotnikas” 
'šimtininkas) Barkauskas ir Misiūnas, kaip liudininkai, 
tą sekmadienį atvyko į Suostus. čia jie apklausinėjo 
žmones, ar nėra čia tėvo. Patyrę, kad jo bažnytkaimy 
nėra, susirado motiną ir drauge su ja atvyko į mūsų na
mus. Kitaip sakant, motiną sulaikė. Policija, čia pat su
siradus mūsų seniūną, atvyko pas mus padalyti kratos ir 
suimti tėvą. Policijos ar žandarų viršininkas^ pamatęs 
stovėjusį Ladygą, pamanęs, kad tai tėvas — smogė jam 
kumščiu į veidą. Smūgis buvo netikėtas. Klaidai paaiš
kėjus, prasidėjo krata, kuri tęsėsi kelias valandas.

(Bus daugjpu)

centai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

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

nominis mūsų saulinės siste- 
.)mos aprašymas, 80 psl.. kaina

siaukojimu dirba greta vy-, p^S?Rčį0 ŽIEDAS ir kitos a- 
ro. Joje reiškiasi švelnumas,! pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
motiniškas susirūpinimas' ^aina 10 yentu
voiVaio ii cniVn^io MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai,vaikais, ji sukuna šeimoje J Motekaitis, 31 psl., kaina 

15 centu.
CARAS SIBIRE, 1 akto vaidini

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

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

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

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 
seckas, 56 psl., kaina 50 centu

APIE TURTŲ IšDIRBIMĄ. 
139 luu&a 50 cfi&tu.

ant kėdės ir nebarstys pele
nų ant grindų.
Moterys

Sovietų moteris su pa

jaukumą, patogumą ir turi 
kiekvienam kilnios įtakos. 
Pagaliau ji fiziškai yra silp
nesnė negu vyras ir tas turi 
būti visuomet turima galvo- 
l>-

Gatvėje einant su mote
rimi ji tur eiti dešinėj (tik 
su kariškiais eina kairėj). 
Nemandagu einant su mote
rimi ir ką nors sutikus, ją 
palikti vieną. Tokiu atveju

dija, 61 psl., kaina .... $0.25 
KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psb,
kaina ............................ $0.20

CHAMAS. IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl.,
kaina *........................... $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,
32 psl., kaina............... $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS
PERSISTADYDAVO SAU
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai
na ..................................... $0.75

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A.
Giedraitis, 32 psl., kai

žemės’ PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 P»U
kaina ............................ $0.75

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Bmadwav
Se. Butas 27» ‘
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Chruščiovo chuliganai
Kodėl jam nepatinka piketai.

JAUNIMO
LITERATŪROS
KONKURSAS

ANDRIUS VALUCKAS
Maskvoje Chruščiovas iš- Chruščiovui viešpataujant, 

vadino chuliganais tuos di-’ Taigi, Chruščiovas pylų* 
pukus, kurie piketavo Mi-ta, kad jam nepasisekė visų 
kojano vizitą Amerikoje. Įvengrų pasmaugti, kad jie 
Kadangi piketuotojų did- ' suspėjo pabėgti užsienin ir 
žiumą sudarė vengrai, kurie pranešti plačiam pasauliui, 
protestavo prieš Mikojano įkas tikrai atsitiko Vengrijo*
apgaulingus pažadus veng
rams ir žudynes, taigi pro
testavo prieš rusų raudono
sios armijos žudymą mo
terų, vaikų, sužeistų kovoto
jų ir teroro teismų žudymus 
jau po sukilimo, tai išeina, 
kad Chruščiovui nepatinka 
tokie protestai.

Jeigu tas karingas girtuo
klis būtų viešai pareiškęs, 
kad piketuotojai neteisigai 
puolė Mikojaną už tas so
vietų niekšybes Vengrijoje, 
nes jis, Chruščiovas, paCs 
vienas atsakingas už ta*

je. Ne tik pranešti, bet ir 
laikas nuo laiko priminti a- 
pie tai tiems, kurie linkę 
tikėti sovietų apgaulingiems 
pažadams, čia yra visas 
Chruščiovo pykčio pagrin
das.

Gydytojai žino, kad nu
sikaltėlis turi ypatingą psi
chologiją. Jeigu kiti ir nie
ko nežinotų apie jo nusikal
timus, tai jis vistiek pats 
vienas juos prisimena ir 
pradeda visus kitus įtarti, 
kad jie apie jo nusikaltimus

Akademinis Skautų Sąjū
dis, mėgindamas prisidėti 
prie lietuvių literatūros puo
selėjimo, 1958 metų rugsėjo 
mėnesyje paskelbė Jaunimo 
Literatūros Konkursą. Svar
biausia, konkursas stengia
si paskatinti jaunuosius mū-1 
sų tautos literatus, riboda
mas amžių iki 30 metų. Be 
to, dalyviais gali būti visi 
lietuviai nežiūrint ideologi
nių pažiūrų (išskyrus komu
nistines).

Skiriamos dvi premijos: 
$150 už geriausią prozos 
kūrinį ir 150 už geriausią 
poezijos kūrinį. Pagrindiniu 
reikalavimu yra aukštas 
meninis lygis ir prisiųsti ra
šiniai privalo sudaryti įna
šą į lietuvių literatūrą. Te
mų pasirinkimas yra lais
vas.

Konkurso terminas yra 
1959 m. balandžio mėn. 30

Naujas Išradimas Sulaiko

Reumatizmo ir
artraičio skausmas

« * »
APAP ELIXER imamas kasdieną, 
naakutinis išradimas prieš skausmą.
Kaina ............................................ $3.00
ANALGESIC LOTIGN vartojama 
trynimui skaudančiu vietų. Naudoja
mas tik iš lauko. Kair.a .......... $3.00

Geriausių rezultatų duoda naudo
jant abu vaistu tuo pačiu laiku. Pa- 
liucsouja nuo skausmų, kaip joks ki
tas vaistas to nepadaro. Pasitenkini
mas jrarantuojamas.

Iš Kanados ir kitų kraštų prašom 
pridėti. 50 centų persiuntimui.

TROPICANA Dept.7 
P. O. BOK <05 

CLINTON, INI).

Jieškoįimai
Ieškoma Elė Juknevičiūtė, gimusi Ry
goj 1915 metais Kazimieroj (šv. Ka
zimiero dieną?) Ieško sesuo Regina 
Lietuvoje. Atsiliepti adresu:

J. Šimutis 
14 Bridge Street 
Nashua. N. H.

Ieškau Vinco ir Antano STULGIŲ, šimtas metą ištyrimo, ir jei jie dar( ŠIRDIS
Jono sūnų. Vincas Stulgis gyvena unmet numirs kaip nep»*«isomi nu-|DU0|( man, mano sūnau, savo širdį, 
J. A. Valstybėse, o Antanas Kanado- Maejcnai. tai palyginus su amžinuo- jr te pa mėgs ta tavo akis mano ke- 
•e. Iš Lietuvos paeina iš PajievonioĮju gyvenimu, kuriuo jie galėjo gėrė-! . li&im.
vai. Kletkininkų kaimo. Išvažiavo tis, jie bus tik kūdikiais. Šiandien Dievas tai sako? S. P Z. 23;28.

žmonės planuoja ir stato ir stengiasi 
pasiekti ekonominį saugumą, bet re
tai kam tepavyksta tai pasiekti. Te
nai gi bus taika ir ramybė visiems.

Pranašystėse turime įrodymų, ku-į 
rie tuojau po esamojo laiko priespau- • 
dų, įtikins visą pasaulį, kad ištikrųjųj 
Kristus karaliauja, ir dėlto žmonės: 
pripažins jį galinguoju to laiko Val
dovu, sakydami: “štai šitas yra mū
sų Dievas, mes jo laukėme, . . . 
mes džiaugsimės ir linksminsimės jo 
išgelbėjimu.” Tuomet Kristus, “šven
tasis Viešpaties petys,” bus apreikš
tas “visų tautų akyse, ir visi žemės 
pakraščiai matys mūsų Dievo išgel
bėjimą.” (Iza. 25:6-9; 52:10) Koks 
garbingas vaizdas!

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai, 
KEPĖJAS IEŠKO DARBO Kasdieninė Manna, 50 centų. Giesmių 

Esu duonos kepėjas, ieškau darbo j knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei- 
lietuviškoj kepykloj. Turiu 10 metų I kalaukite taip pat veltui duodamos 
praktiką, rašykite: Juozas Gontas,!literatūros. Adresas: L. B. S. A.

iš Lietuvos prieš pirmąjį pas. karą. 
Turiu laišką nuo jų sesutės Konstan
cijos iš Lietuvos. Jie patys ar kas 
juos žino prašom parašyti šiuo 
adresu:

S. Mikaitis 
$4 Pine St.
Eiizabeth N. J. (12)

Paieškau mano dukterį Ireną 
Frances Bagdzevich (Bagdons), gi
musi 1921 metais, išauginta Bridge- 
port, Conn. Girdėjau, kad su savo 
vyru iškeliavo į Massachusetts stei- 
tų: Prašau ją pačią ar kas apie ją 
žino parašyti man šiuo adresu:

Mr. Frank A. Bagdzevich 
Undereliff H. Sanatorium 
Main Bldg 202
Meriden, Conn.

2X Knox St., Lewiston, Ale.

TEISMO DIENA

A. A.

žino, kalba, renka įrodymus
jo žmogžudystėms įrodyti ir'd. Jury komisiją sudaro: M.

... __________ r___ 4._ viešai iškelti. Tada jis pra-j Katiliškis, A. Landsbergis,
žinimas ir pasaulis žinotų, deda niekuo nepasitikėti, jj. Radauskas ir R. šilbajo- 
su kokiu tipu turi reikalą, P^^kioti net savo artimuo-rfg Rašinius siųsti ar kon- 
bet šito jis nepadarė. įsius, juos žudyti, kiekvienu kurso taisyklių reikalais ra- 

nauju nusikaltimu stengtis šytį. r. Šilbajoris, 108 East 
sunaikinti pirmųjų nusikal- College Street, apartment 3,

žmogžudystes, tai būtų bu
vęs vyriškas kaltės prisipa-

Giminės iš I^nkijos ieško Teklės 
Panuskis-Gruzdytės. arba jos vaikų 
Juliaus, Stasio ir Elenos, kurie Ame
rikoje gyvena nuo 1913 metų. Se
niau turėjo farmą palei Rockford 
(III.?) miestą. Jieškomieji ar kas 
apie juos žino prašom atsiliepti šiuo 
adresu:

Mr. J. I.iudzius
' 101 Millard St.

New Britain, Conn.

(Biblijos Tyrinėtojų Garsinti 
NAUJAS DANGUS 
IR NAUJA ŽEMĖ

Antrą vertus, Chruščiovas 
be reikalo gina Mikojaną 
nes šis būdamas Detroite 
netiesioginiai už tuos žiau- 
įumus apkaltino Chruščio
vą. Apžiūrinėjant jam auto
mobilių fabrikus, vienas 
žurnalistas paklausė, ar jis 
valiuoja automobilį? I tą 
klausimą Mikojanas atsakė, 
kad jis bandė valiuoti auto
mobilį prieš daugeli metų,

timų žymes ir tuo būdu vis 
giliau ir giliau brenda į 
kruviną jūrą . . . Tokiuo ke
liu nuėjo Stalinas ir juo 
pradėjo sekti Chruščiovas 
ir tik tokia nelaiminga dva
sios būkle galima paaiškin
ti tuos keiksnojimus . . .

Bet kuo kalti dipukai, jei-

Oberlin, Ohio.
Akademinis Skautų 

Sąjūdis

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs
knygos, jis jos neskaitys ir

. .. , suaugęs. Todėl tėvai turigu Chruščiovui nepatinka; parūpinti vaikams ko
nokina noirzii lzc Ino naai_ 1* _ *__ _•___

bet dabar tą d^vhą navedė i▼ g™- giau lietuviškų knygų. Pirk-rvt Liaudį uaioų paveue|OTllrAllls , parn Ivano ŽiaU-3_- „„ji,___ ? j™*
šoferiui, ų- šyptelėjęs pridū- ziurejus j caro T įdami vaikams dovanas, vi
rė, kad jeigu šoferis suvaži- ?? S1 n 1 isuomet atsiminkite knygą ir
nės . žmogų, tai jis jausis 
moraliai neatsakingas . . . 
Tokiuo suktu galvojimu 
Mjkojanas nuramina savo 
sąžinę — žiūrėkite, ne jis 
kaltas, jegu ką sutraiškė sa
vo mašina Stalinas, ne jis 
kaltas, jeigu ką nugalabina 
Chruščiovas ... Už tokį pa
aiškinimą Chruščiovas turė
tų pykti ant Mikojano, bet 
ne ant dipukų: Mikojanas 
pripažino, kad tokių suva
žinėjimų atsitinka, bet dėl 
jų nusiplovė savo ran
kas . . .

Kremliuje? . . . Kuo kalU,Jj# dovanokite. Keieivio ad.
J?1?1! J? !nl-Ze™ai-lS?a irjministracijoje galite gauti 
tipiškai knminalinis bolse-šias jaunimui tnkamas kny- 
vikims veidelis atsispindi g.
teisybės veidrody? . . . Jis i jauni daigeliai, j. Narūnės gra- 
gali sudaužyti veidrodį, ga
li iškolioti kitus, bet gra
žiausio chuliganiško veido 
veidrodyje tuo nepanaikins, 
nes jis pasirodys naujuose 
atspindžiuose ... Ir reikia 
pasakyti, kad tokios dvasi
nės būklės asmenybė yra 
pavojinga visiems aplinki
niams, pavojinga ir pasaulio

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na .............................................. $1.30.

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

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

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ........................................ $1.50.taikai

Tarptautinėje politikoje‘ jūrininko sindbabo nuoty- 
Visas pasaulis žino, kad Chruščiovas šiandien stovi' kiaų įdomūs pasakojimai jauni- 

sovietų nusikaltimai prieš ten, kur Hitleris stovėjo če-
žmoniškumą vykdomi .visą įkoslovakijos krizės metu,
laiką, o Vengrijoje jie pa
siekė ypatingai dramatišką 
pobūdį, todėl toks didelis

kada jis terorizavo pasaulį 
dėl Pragos. Chruščiovas te
rorizuoja dėl Berlyno, bet

mui. 108 psl., kaina ............... $2.00
DVYNUKXS. N. Butkianės a- 

vaikams. 34 psl..
pysakaitės 

kaina ... $1.00

jais pasipiktinimas. Patys klausimas yra ne apie Berly-
vengrai turi ypatingo pa
grindo tais įvykiais piktin
tis, nes bolševikai apgaulin
gais pažadais nužudė jų ar
timuosius, tankų vikšrais 
sutiaiškė Vengrijos demo
kratines laisves, į purvus, 
sumindė žmonių daugumos 
valią, pliką jėgą pastatė 
virš teisės, kalėjimuos, kar
tuvėse ir ištrėmimuose už
smaugė demokratines kraš
to laisves. Ir tas viskas įvy
ko po Stalino mirties, jau

ną, o apie visos Vokietijos 
planingą, kitų kraštų pavyz
džiu, užgrobimą. Užgrobus 
jiems Vokietiją, toliau sek
tų visa Europa ir visas pa
saulis, todėl Chruščiovas 
toks kietas, nesukalbamas 
ir piktas.

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 

Giedriaus pasakojimai ma

žiems ir nemažiems, 136 psl., 

kaina .......................................................................... $2.50

SKAITYTOJŲ BALSAI

Įdomūs J. Duobos užrašai

Man labai patiko Justino 

Duobos užrašai, kurie buvo 

spausdinami net šešiuose Ke

leivio numeriuose. Duoba iške- 

. . . - - į lia daug biblišku nesąmonių

Andrius Valuckas kuriomis akli biblijos pasekėjai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j ir šiandien žmones “tebešvie-

Lietuvoje peri 16 rūšių plėš- čia

riųjų paukščių — vanagai, lin

gės, suopiai, sakalai ir tt.

žuvų rūšių Lietuvoje priskai- 

toma 52.

Ar nevertėtų tuos užrašus iš

leisti atskira knygele?

Z. Jankauskas
Philadelphia, Pa.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 West 14tb Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583

Licensed by U S S R.
ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

MŪSŲ SKYRIAI:
141 Second Avenuei 39 Rn.vmond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK. N. J. 1 HARTFORD. CONN. Cleveland 13, Ohio

Td. GR 5-7430 | Tel. MArket 2-2877, Td. CH 6-4724 ,TeL T0wer 1-1461
332 Fillmore Avė-1 308 W. Foarth St. 11339 Jos. Campaa I 632 W- Girard Avė. 

BITFFALO 6. N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12. MICH. Philadelphia 23, Pa. 
Td. MOhawk 2674 Td. ANdrear 8-5040 Td. TOwnsend 9-3980, Td. WAhrat 5-3878
visais klausimais, ryšyje su persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mūsų vy
riausią įstaigą arba į patyrusius, atydžius ir mandagius mūsų skyrių vedėjus, jie visi maloniai su
teiks jums visus nurodymus. Pradžiuginkite save amines ir drasgus nusiųndami jiems siuntini. Mūsų 
didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų !«•% garaatouja siuntinių nrfadatymų. Kie
kvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu per 
7-12 dienų).
Mūsų įstaigose yru pirmos rūšies pasirinkimas maisto produktų, įvairių pramonės dirbinių, odų, ava
lynės, laikrodžių ir kitokių prekių pačiomis žemiau šiomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų ka
talogų, kuriuose rasite informacijų apie naujus muitų normas ir patvarkymus.
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

Paieškau broli Kaži Miliauską. 
Jau seniai išvažiavo į Argentiną, 
Pietų Amerikoje. Jis pats ar kas 
jį žino prašau parašyti man šiuo 
adresu:

Mrs. Mary Alekna 
312 Washington Avė.
Spring Lake, N. J.

Joks žmogiškas aiškinimas šito 
puikaus Dievo pažadėjimo apie pa
laiminimus, kurie turi ateiti į žmo
nes “naujo dangaus ir naujosios že
mės” viešpatavimo metu, nebegali 
nadaryti jį pilnesniu arba tikresniu. 
Besilaikant Rytų šalyse vartojamos 
paveikslinės kalbos, būsimųjų palai
minimų viltis aprašoma žodiniais pa
veikslais, bet vistiek garbinga naudo
jamų simbolių prasmė labai aiški. 
Gana aiškia kalba pranašas pasako
ja, kad tada kai Kristus bus Kara
lius, visiems paklusniesiems bus su- 

i teikta sveikata ir amžinasis gyveni-
(13) mas. Visiems bus duota mažiausia

(13) 3444 So. Lituanica Avė.
Chicago 8, III.

s<i<į0e®ee3Oo©c<xxxx3«0eoG©fX’

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA vili prevont 
all hair troubles, it urill make 
your hair new shiny as you 
never had before.
* Mail $2.00 for 8 oz. bottle 

Frank Bitautas 
527 E. Evposition 
Denver, Colorado

G E R I A U S I O S KNYGOS
Lyties Garbinimas knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ...............  $1.50.
Šventraščio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinamą 
nemoralybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei
lės žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina .......  $1.50.

Abi knygos sykiu, ..................................................  $2.00
T. J. Kučinskas, 740 W. 34tb St, Chicago 16, III.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
Asmeniškai.

VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.

100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprbpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

KNYGA, SVIESA, MEILĖ IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys

tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 

gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 

visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 

ir mato, kaip žmonės .vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 

padu. 316 psl. Kaina ................................................................................................................................................... $2.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu

laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaitoir jau

čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

ŠLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa

rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 

svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim

tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykiu tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 

svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo

žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $3.00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę, 

meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 

laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas . . . (Kny

gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 

kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted SL, Chicago 8, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia Netartas bendram lietuviškam darbai, auklėja 
tantinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBSS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Ps 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos ild $823 j mėnesi.

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

Daugiau ftnių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee^ kurioe yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
tonijoM ir SLA Centrą Rašykite tokiu adresu:

DR. M, J. VINIKAS
307 Wnat SOlfc StoasC Nnw Yuefc 1, N. Y.

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrRno. 

Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš go
riausiu dėl vidurių užkietėjimo. 

Pas mus galite gauti visokių žo

lių ir šaknų, kurios tik randasi 

kur pasaulyje. Turime ir me

daus — Kubos medaus, liepos 

žiedų medaus, dobilų ir orenčių 

medaus. Medaus per paštą ne- 

sioneiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadvay

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

Apvalyk savo odą
Stebčtin Data

ŽODYNAS
A.. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. B road wa y

• So. Boston 27, Mass. 
Fvwwwwwrvw»wv’

Naujas Gydymas 
Stebuklas

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogią 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomu, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos luDinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. 0. D. pašte išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
<?vo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 

iš kalno.
TROPICANA liepi. 5 

P. O. BOK 305
CLINTON. INDIANA

f DIDELIS PASIRINKIMAS VELYKOM SIUNTINIŲ
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No. EA 1 — $49.50 — vyrams

* Grynos vilnos aosiaustas mėlynos spalvos, visų dydžių

* 3 su trečdaliu jardu vilnonės vorsted medžiagos mėlynos 

ar rudos baltai dryžėtos (ar Tweed pilkas)

e 114 jardo dirbtinio šilko pamušalas
* 1 gryno šilko kaklaraikštis 

No. EA 2 — $42.60 — vyrams

* 3 su trečdaliu Gabardino mėlyno, pilko, rudo ar smėlio spl.

' Nereikalingi proso poplino marškiniai

* Solingen skustuvas, labai geros rūšies 

' No- EA 3 — $32.00 — moterims

* 3 jardai vilnonio Tweed puikiam pavasario kostiumui

* 1 jardas pamušalo

* 4 jardai prancūzų šilko vasaros suknelei 

’ 1 medv. bliuska mėlyna, balta, juoda, smėlio, raudona ar

•auksinė.

* pora nailono kojinių 

No. EA 4 — $39.50 — moterims

* 3 jardai vilnos medžiagos pavasario apsiaustui rudos, mėly

nos ar juodos spalvos.

* 3 jardai Tweed ar Kašmiro Tvveed kostiumui ar suknelei

* 3 jardai dirbtinio šilko pamušalui

~ 4 jardai medžiagos vasaros suknelei mėlynos, ružavos. auk* , 

sinės ar akvatinės spalvos

No. EA 7 ORO PAŠTU — $59.50 — vyram ar moterim

* 3 su trečdaliu jardu geriausios anglų Worsted medžiagos
* Vyriškas ar moteriškas rankinis ‘Wega’ laikrodis 17 dei

mantų, nebijo vandens.

* Vyriškas ar moteriškas rajono šalikas 

Specialus Velykų Standartinis Maisto Siuntinys

No. 30 — $30.00: 4 svarai šokolado plytelėse, 5 svarai cuk

raus, 1 svr. kakao, 2 svr. šokolaro saldainiu, 1 svr. kietų

) saldainių, 1 svr. džiovintų vaisių. 18 unc datulių, 18 unc. figų 

No. 31 — $29.30: 1 svr. šokoladiniu velykinių kiaušiniu, 5 

svr. šokolado plytelėse. 2 svr. šokolado saldainių. 1 sv. kakao 

Į PADUOTAS KAINAS JEINA VISKAS. Prašykit katalogų

ir pavyzdžių-

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mam. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

•‘Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viskR 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis Muo adresu: 

"KELEIVIS"
533 Eaat 8roadwny, South Bontoo 27, Maaa

i $
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Dovana Maikiui su tėvuPenktoji

Kovo 14-15 dienomis 
Tautinės S-gos namuose 
studentai santariečiai suren
gė penktąją meno parodą 
Tai buvo Albino Elskaus 
kūrinių paroda, į kurios ati
darymą susirinko apie pus
šimtis menu besidominčių 
bostoniečių. Jų tarpe bene 
žymiąją dalį sudarė jauni
mas. Tai sveikintinas reiš
kinys.

Parodą atidarė Rita Le- 
veckytė. Pats dailininkas 
kalbėjo apie menininko ir 
gamtos santykius. Parodoj 
buvo išstatyti 24 tapybos 
paveikslai ir keli vitražų 
piešiniai ir nuotraukos.

A. Elskus dar pradedan
tis dailininkas ir ši paroda, 
jo paties žodžiais, yra' jo 
pirmasis didesnis pasirody
mas.

A. Elskus neabejotinai 
kūly bingas, savitas,-bet sa
vo tikro veido dar nesura
dęs, tebeieškąs vis naujų 
formų ir medžiagų savo kū
rybai išreikšti. Į jo kūrybą 
jau yra dėmesio atkreipę ir 
žymūs amerikiečių meno ži
novai.

Sėkmės jaunam meninin
kui. Verti pagyrimo santa
riečiai, duodą progos jau
niems menininkams savo 
kūrinius parodyti, ir bosto
niečiams jais pasidžiaugti.

Sveikinimai ii Florido*

.Dorchesterio klubo nariams
I Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo narių susirinki 
mas bus kovo 24 dieną (an
tradieni) 8 vai. vakare bu
vusiose klubo patalpose, 
1810 Dorchester Avenue.

Ten pat 7 vai. vak. bus ir 
Moterų Klubo susirinkimas.

Šiame susirinkime bus iš
duodami aktyviems klnbo 

į nariams, L y. užsimokėju
siems nario mokesti, nemo- 
ikami bilietai j Klubo metini

Dabartinis Bostono majo-!ir narių pagerbimo pokylį, 
ras Hynes pareiškė nebesta- kuris rengiamą ą šių meti}

ietinės Žinios
LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 60 KUOPOS 
METINIS BANKETAS BUS SO. LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

DR-JOS SALĖJ BALANDŽIO 26 D.

Balandžio 19 d. So. Bos
ton High School salėj maty
sime 4 veiksmų komediją 
“dušą”. Vaidina Bostono 
Dramos Sambūris. Vaidini
mą rengia Bendruomenės 
Apylinkė.

Dovanojo knygų

Velykų lokiai Hynes nebus majoru

Velykų dienų (kovo 29 
d.) bus puikūs skautiški šo
kiai su įdomia programa ir 
gausiu bufetu “Strand Ha
li” salėje 374 W. Broadvvay, 
So. Bostone. Kviečiame vi
sus, jaunus ir senus, pasi
šokti ir linksmai Velykų va
karą praleisti. Rengia Bos
tono Skautai Vyčiai.

Uždaro draugijų

tysiąs savo kandidatūros. 
Majoru jis išbuvo 10 metų, 
o bendrai miesto tarnyboje 
39 metus.

Kas užims jo vietą, šian
dien negalima žinoti. Savo 
kandidatūrą, jau yra pas
kelbęs John Collins, mini
mos ir kelios kitos pavardės, 
jų tarpe ir dabartinio senato 
prezidento John Powers, 
kuliam 1955 metais laimėti 
tetrūko vos 12,000 balsų.

Taip ar kitaip, o kitais

gegužės 17 dieną, 5 vai. 
vak.

Prašome visus narius šia
me susirinkime ir pokylyje 
dalyvauti.

Vaidyba

Sandaros metinis banketai

Lionginas Masilionis iš 
So. Bostono Keleivio biblio
tekai dovanojo knygų ir 
žurnalų. Ačiū.

K. Merki* šachmatininkų 
viršūnėse

Kovo 24 d. 8 vai. vak.
Cambridge Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose (823 Maino? 7- k -T , v f 'metais turėsime kitą miesto St., Cambndge) bus pasku- .. ’. ... . - c- vyriausią seimininką,tinis Lietuvos Dukterų ir Su- J 
nų Dr-jos susirinkimas. Ja
me bus duota paskutinė a- 
pyskaita ir iš turimų lėšų iš
dalinta kiekvienam nariui 
priklausoma suma. Kas su
sirinkime nebus, tam jo da
lis bus pasiųsta paštu.

Nemoki mokesčių, eik į 
kalėjimų*

Yra daug piliečių, kurie 
dėl blogos valios nemoka

Sandaros 7 kp. metinis 
banketas bus kovo 22 d., 
sekmadienj, 5 vai. vak. San
daros salėje, 124 F St. So. 
Bostone.

Visi kviečiami dalyvauti, 
nes bus įdomu pamatyti, 
kaip vyrai patarnaus, o mo- 
terys vaišinsis.
" Rengėjai

Daugiau namų seniams

Kazys Merkis įkeltas į 
JAV komandą, kuri daly
vaus ketvirtosiose pasaulio 
korespondencinėse pirme
nybėse. Komanda turi 6 žai
dėjus. Merkis įvardintas 
trečioj lentoj.

Pagerbs karalienę

Sandaros Moterų Klubas 
balandžio 19 d. pagerbs na
šlių karalienę. Pagerbimas 
bus Sandaros salėj, pradžia 
5 vai. vak.

Ilgaiųetė skaitytoja Anna; 
Menster iš Chieago, 111., at
sinaujindama prenumeratą, 
atsiuntė Maikiui ir Tėvui 
po $1.00. Maikiui — kny
gom pirkti, o Tėvui — “ant 
tabokos”.

ISN LOMU OJA MAS BUTAS 
So. Bostone, City Point, prie L mau 
dynių, 3-iani aukšte 5 kamb. butas. 
Autom, šildymas, vasarą šaldymas, 7 
dalių vonia, kabin, sinka, moder. nau
jas pečius, kiet. medžio grindys, aut. 
karštas vanduo, 2 piazai, naujai de
koruotas, mod. įrengimai. Teirautis 
po 5 vai. vak. 597 E. 7th St. So. Bo
stone 2 aukšte. Seštad. ir sekmad. 
visą dieną.

l Siuvę jas Valytojas*
Vyrišką ir Moterišką Rūbą 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant 
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER 
5 483 Broadvvay, So. Boston

Praną Lembertą
RKALMB

597 K. BROADUTAT 
ša BOSTONB

šaukit nuo 9 fla T v.
TeL: AN 9-70S1 

o kitu laiku: AN 8-0699

Bostono namų statybos 
mokeščių. Mass. valstybės įstaiga įgaliota iš visuome- 

Vadinasi, dai- viena drau- mokeščių įstaga nutarė to-'ninių lėšų pastatyti 400 bu- 
gija bus baigusi savo gyve- kius “paukštelius” imti už tų nepasiturintiems se
nimą sprando ir sodinti į kalėji- niams. Worchestery tokių

mą. Sprinfielde jau yra butų numatyta pastatyti 
užtai atsidūrusių belangėje.; 150, Lavvrence 137, Lowell

Vėl nauja lietuviška šeima

Vaičiūnai sugrįžo iž 
Floridos

Balandžio 5 d. inž. Rim
vydas Karosas susituokia su 
Birute Mimgaudaite, abu iš 
So. Bostono. Vestuvinis po
kylis bus Tautinės S-gos na-

Petras Vaičiūnas su žmo
na, išbuvę Floridoj 3 mene- ir įspėjimo nepaklausius. 

Tai vis asmenys, kurie
, .. , arba visai nepadavė valsty-

vazineję, daug pažįstamų pajamu mokeščio pa- 
sutikę, daug malonujį valau- reiškimų arįa juos padaU 
dų su jais praleidę. Visiems nJemokėję. *
jiems jie nuoširdžiai deko- Tajp seniai reikėjo daiy-
ja" Įti, nes visi piliečiai turi rao-

. įkeščius mokėti pagal savo
Laisvė* Varpo vadovybė I išgalę.

cine
Jie lašo gerai pailsėję, daug

Esą paruošta net 12,000 as- 100, Springfielde 70, Holy- muose- 
menų sąrašas, su kuriais oke 62, Cambridge 60, New- 
bus panašiai pasielgta, ži- buryporte 50, N. Adams 
noma, juos apie tai įspėjus į 30, Chicopee 24, Taunton 
*" .- „į.i : 24 jr Revere 20.

šiuo metu Bostone fede
ralinės ir valstybės valdžių 
lėšomis pastatytų gyvena-

Adv. A. Shallna teisininkų 
konferencijoje

Advokatas Anthony Shal
lna, Lietuvos garbės konsu
las, dalyvavo Federalinės

Draugai Ramanauskai iš 
Nonvoodo ir J. Vinciūnai iš 
Cambridge rašo laimingai 
nuvykę į Floridą ir siunčia 
iš ten daug sveikininmų vi
siems pažįstamiems.

Mirė A. Herbstas

Kovo 8 d. buvo Laisvės Miesto susisiekimas
Varpo organizacijos spren
dėjų visuotinis susirinki
mas. Jame nutarta organi-

nuostolingas

mųjų trobesių vertė siekia Teisininkų Draugijos konfe- 
140 milionų dolerių. Juose rencijoje civilinės teisės

Kovo 13 d. palaidotas 
Augustas Herbstas, gyvenęs

gyvena apie 55,000 asmenų, klausimais, kuri buvo Wa- So. Bostone. Užuojauta jo
kitaip sakant, beveik kiek
vienas keturioliktasis mies
to gyventojas.

Didesnio dėmesio vertas

Kovo 13 d. buvo paskuti
nis šią žiemą Pabaltiečių 
Dr-jos rengtas koncertas, 
kinio programą atliko lat
vės pianistės Ingrida ir Ka

, Miesto susisiekimo įmo- 
zaciją inkorporuoti ir steng- nė (Metropolitan Transit 
tis pakeisti dabartinį pro- Authorithy) paskelbė, kad 
pamos laiką į valdybą iš- pernai buvo $15,780,896 
rinkti: Pirm. P. Viščinis, nustolių, beveik puspenkto 
vicepirmininkai — Sanda
ros ir SLA apskrities atsto
vai, sekr. B. Strikaitis, fin. UM1 cullIW OU1IIV/- . . . , .
sekr V. Beržinskas, ižd. A. kėti $10,878,301, o likusius
Balulis. Rev. Komisija: J. nuostolius sumokės kiti 13 turet!™®.
Tuinila, J. Vaičaitis ir J. i aplinkinių miestelių. "
Gedmintas. I Miesto šeimininkai susi- 85yenunu, sten

--------------------------- jduria su neišsprendžiamu 8118 Juos genau P321"11
Padėka 'klausimu: Išlaidos nuolat

--------- !didėja,* o keleivių skaičius
Š. m. vasario 21 dieną mažėja. Pernai jų buvo

nZ T ^a G«tbergS. Tai buVO tik- miliono daugiau negu uz- rai Dashrėrėtinas koncertas, pernai Vien Bostono mies- ^tS^me neb™ 
tui įs tos sumos teks sumo- -
kėti $10,878,301, o likusius 
nuostolius sumokės kiti 13

Airisių dovana katalikams

mirus mūsų brangiam vyrui 6,792,000 mažiau negu už- 
ir tėvui a. a. Antanui Ulpai, pernai. Pakelsi biletų kainą, 
nuoširdžią padėką reiškia-i keleivių skaičius dar suma-

Airišių patrono Patricko 
dienos proga (kovo 17 d.) 
kardinolas Coshing, pasirė
męs popiežiaus leidimu, pa

me visiems, kurie suteikė žės. Belieka nuostolius su- skelbė, kad tą dieną galima 
nepasnikauti.

Bet šv. Kazimiero dieną 
lietuviai katalikai turėjo pa- 
snikauti.

jam paskutinį patarnavimą versti ant mokesčių mokė- 
ir palydėjo į kapines. [tojų, bet ir tie mokesčiai

Nuoširdžiai dėkojame vi- Bostone jau yra labai dide- 
siems atsilankiusiems kop- Ii.
Ivčioje, aukojusiems šv. Mi- ----------------------------
šias už jo sielą, visiems už Pasigailėjo Tėvo 
gėlių vanikius, dalyvavu-:

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

siems pamaldose ir laidotu-1 Mūsų ilgametis skaityto-į Brocktoniikiai Keleivio 
vėse, bei pareiškusiems jas S. Kriaučiūnas iš Lo- kalendorių gali gauti pas A 
mums užuojautą raštu ar well, Mass., atsinaujinda- Strumskį 109 Ames St, 
žodžiu. mas prenumeratą prisiuntė Montello.

Nuliūdusi žmona, duktė- Maikiui su Tėvu $6.00. au-. Lawrence jį gausite pat 
rys, žentas ir anūkė i ką. Širdingai ačiū. M. Stonie, 57 Sunset Avė.
X
I

I1

GENERALPARČEL& TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27, Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir visus kitus Sovietą valdomus kraštus. Siųsti jrali- 
rr.a tik naujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl 
>iuntinių sravėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniui apdrausti, pristatymus garantuotus.
Siuntimai išeina į Lietuvą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia 4-« savai
čių laikotarpvje. Siuntiniai siunčiami su Inturisto licenzijomis.
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (RaiUay 
expns-i. įdėjus daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj 
Į-inr.i -.i'iic. kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė į Bostoną.
Primename, kad pas mus vra didelis pasirinkimas (VAIRIV MEPŠlAGV KOSTIUMAMS, SUKNEI.fi 
MS ir KITOKĮ V. <• taip pat odų batams labai ie-momis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryta iki « vak.. šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 valandą po pietą. 

VISUS KVIKČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
VaJstyuv-i turi net devvnius skyrus su daug tūkstančių patenkintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

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

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY *

Real Estate ir Insurance 
— Brokerius

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

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Janas Starinskas
22© SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

įSEBB

shingtone, D. C. seimai.

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine•» •
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

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

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

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

382a W- BROADWAY, tar* E ir F gaivią SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nbo S ryto iki 8 vai vak. išskyras ivantadieniną ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We*t Broadvvay, So. Boaton 27, Mass. T«L AN 9-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

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

Atsiųsti paitu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki <4 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 z 15 z 12 colių. Oro pašto galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius. ____

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
“Vfei siuntėjai įsitikino, kad mūsa įstaiga greičiausia/ patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUS’t’L
Siunčiame sa Intn^’to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nūn * iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais ana 
# ryte. iki ; vai, rak. ėr šeštadieniais mm M rytu iki 2 vai. p» pietą.

RADIO FKOGKAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 kfc. 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va). 
Iieną Perduodamos Eetu- 
vi&kos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Dft. D. PILKA
t am 9 Iki d 
St ma t *1 S

546 BROADVVAY
80. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1880

M AT

Dr. John Repshis |
LIETUVIS GYDYTOJAS

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS

I PmjrriĮAdbriaĮ plynu* rūmiAS yin MU - 
Jelius, gatavus batus tinkamus 
j siuntimui, padus, vitpadžius siun- ► 
Itinianis nupiginta kaina.

k tlieku visos batsiuvio darbas 
eit, sąžiningai ir duodu patari

mus apie odas. Adresas:
J173 Eighth SU So. Boston 
jnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, issky-

trečiadienius ir sekmad 
Telefonas: AN 8-0056

iniiniiiiiiimin

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-583S
i 12 ML Vernon, Dorshester, Mi

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

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

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

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

14 Garthmd Street 
Jamaica Plaia, Maau. 

TeL: JA4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

KONTRIM

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-2483

Vakadae: 2-4 it S-S 
Nadtliomis ir Svmtadimmto:

pagal susitarimą 

498 Columbia Road
DOkCHESTRB, U A8S.

*TeL AN 8-2712 irta BI 4-9011
» 4

Dr. J, C. Seymour
Lietuviu O; 
Vartoja

Z-RAT

(LANOSKR) 
Ir

VALANDO8: no 2-4, am 1-fl 
5S4 BROADUAT 

SOUTH BOSTON. HASB.

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakarnis ’ 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nm 9 ryto iki *

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

iA. J. NAMAKSY j
RRAL RSTaTR ft INSURANCM

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL AN 8-0948 
■eu. 8T OMOLB STRBHT

T«L FA 8A61S

KETVIRTIS A CO.

taisome 
b* dbpmo4bMbb

279 W. HK>ADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN6-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

.J

SUKNEI.fi

