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Plieno Darbininkų Unija 
Svarsto Streiko klausimų

Streikas Nutartas Pradėti Ateinantį Sekmadienį; Tarpi
ninkai Prašo Streiką Atidėti; Unija Šį Ketvirtadienį 

Svarsto Streiko Atidėjimą; Streikas Pakenktų
Ginklavimosi Pramonei ir Visam Ūkiui

Ši ketvirtadieni posė
džiauja Washingtone plie
no darbininkų unijos vyk
domasis komitetas ir svars
tys klausimą dėl streiko Rusija kelia Jungtinių 
atidėjimo. Unija yra nuta-|Tautų nusiginklavimo ko
vusi streikuoti, jei nebus su-‘misijoj reikalavimą, kad 
sitarta su darbdaviais dėl'butų pasmerktas “bakterio- 
naujos darbo sutarties. Už- loginis karas,” kuri buk tai 
darbių stabilizacijos komi- Jungtinių Tautų kariuome 
sija plieno pramonė:

Rusai Karštai Varo 
Utėlių Propagandą

Bolševikai Korėjoj Apsigaus 
Jei Bandys Vėl Pulti

Derybos Vilkinasi, Bet Abi Pusės Yra Susistiprinusios; 
Jei Komunistai Puls, Jie Atsirems į Galingus Su 

stiprinimus; Bolševikai Skundžiasi dėl 
Naujo Incidento

KUBOS BATISTĄ ŽADA “VAGIS” St TVARKYTI

Kubos naujasis diktatorius F. Batistą skelbia tautai, kad jis pašaliu iš valdžios vi
sus senuosius vagis, žmonės tą ir be jo pasakymo žino. nes su nauju diktatorių vi
sur ateina nauji vagys. Batistą dar sakė, kad jis valdžios nenori ir jei darė perver
smą. tai iš pasišventimo ir patriotizmo. Dėlto irgi niekas neabejoja, bent viešai nieką

nedrįsta abejoti.

Nori Tikrinti Gen. 
Prokuroro Taksus

Amerikos krašto gynimo 
sekretorius, Robert A. Lov- 
ett, dėl užsivilkusių Korė
jos derybų pareiškė/ kad 
bolševikai skaudžiai apsi
gaus, jei jie bandys nu
traukti derybas ir atnaujin
ti puolimą. Per kelis mė
nesius derybų Aliantai yra 
gerai Įsistiprinę fronte ir 
bet koks bolševikų puoli
mas susmuks kraujuje.

Derybos Korėjoj veda
mos, bet jos nepadarė jo
kios pažangos. Bolševikai 
šį antradienį iškėlė naują 
incidentą, esą vienas Alian- 
tų lėktuvas apšaudęs belai
svių stovyklą šiaurinėj Ko
rėjoj. Incidentas aiškina
mas.

Korėjos fronte pereitą 
savaitę įvyko keletas smar
kių susirėmimų. Karo avia
cija be paliovos tęsia bolše
vikų užnugario daužymą.

PRAŠO PERSVARSTYTI 
ALGER HISS’O BYLĄ

Atstovų rūmų teisingumo 
komisija nori patikrinti, 
kiek taksų sumokėjo ir ko
kias pajamas parodė gene
ralinis prokuroras J. Ho\v- 
ard McGrath. Kongresmo
nas Hilling sako, kad esą 
davinių, jog neneralinis 
prokuroras gavęs nemažai 
pajamų iš kompanijų, ku
rios turėjusios biznio san
tykių su vyriausybe, o, be 
to, jis sako, kad esą davi
nių manyti, kad gen. pro
kuroras esąs interesuotas ir 
lenktynių bizniu.

Ar atstovų ramų komi
sija gaus pamatyti genera
linio prokuroro mokesčių 
deklaraciją, priklauso nuo 
prezidento leidimo. Visos

ginčą
svarsto jau kelios savaitės 
ir dar nesutarė padaryti 
abiem šalim priimtiną siū
lymą.

Tarpe ginčytinų 
mų derybose yra 
šapos” Įvedimas
pramonėje, uždarbių pakė
limas, pensijų pagerinimas 
senatvėje ir visa eilė kitų 
klausimu.

Ispanijos Režimas 
Žudo Unijistus

nė vedanti Korėjoj. Ame
rika ir kitos Korėjoj ka
riaujančios šalys tą kaltini
mą atmetė, kaipo visai ne
pamatuotą, bet bolševikų

- propaganda visvien šaukia, 
kiausi- kad Amęnkos lakūnai mė-j 
unijos^ ligomis apkrėstas utėles 
plieno vjj^ šiaurinės Korėjos ir 

Mandžurijos.
Amerika siūlo, kad Tarp- 

tutinis Raudonasis Kiyžius 
ištirtų kaltinimus, bet Ru
sija utėlių propagandą va- 
o, o su tuo siūlymu nenori 
sutikti. ,

Daug Cechų Karių 
Bėgtų į Vakarus

Pasitvirtino žinia, kad 
Ispanijos diktatūra sušaudė 
penkius Laisvųjų Profesi
nių Sąjungų (unijų) Fede
racijos veikėjus už vadova
vimą Barcelonos dvejų die
nų generaliniam 
1951 metų kovo mėnesi. 
Kiti šeši unijistai irgi nu
teisti mirti, bet jiems mir
ties bausmė pakeista kalė-

Senatas Svarsto 
Pagalbą Užsieniams

Senato užsienių politikos 
komisija pradėjo svarstyti 
vyriausybės siūlomą duoti 

streikui užsieniams $7,990,000,000 
pagalbą ginklais, žaliavo
mis, mašinomis ir ūkiškos 
pagalbos.

Komisijos pirmininkas
Viso pasaulio darbininkų sen- Tom V. Connally posė

dyje pareiškė, kad “Ameri
ka negali amžinai šelpti 
Angliją, Prancūziją ir kitas 
šalis ir mes neturime jokios 

Vie
nas liudininkas. W. Averell 
Harriman, prišingai Įrodi
nėjo, kad stiprinimas musų 
sąjungininkų yra pigiau
sias būdas užtikrinti ir 
Amerikos saugumą, ypač 
turint galvoje, kad Rusija 
smarkiai ginkluoja savo sa
telitus (Lenkiją, Čechiją. 
Vengriją ir kitas šalis).

Pagalba užsieniams dar 
sukels daug ginčų ir senato 
visumoje, kada tas klausi
mas iš komisijos bus per
keltas i visą senatą.

unijos protestavo pnes um- 
jistų nuteisimą ir žudymą, 
bet Franko diktatūra neat
sižvelgė į protestus ir Įvyk
dė tą žmogžudystę, keršy-'tai daryti, 
dama nelegališkų unijų; 
darbuotojams už visuotiną 
streiką, kuris supurtė Fran
ko diktatūrą.

Mokesčių Įstaigos 
Bus Pertvarkytos

Kongresas pritarė prezi
dento Trumano pasiūlymui, 
kad mokesčių inspekcijos 
butų pertvarkytos. Ateity
je mokesčių
bus skiriami iš 
dininkų, pagal 
ravimą. Iki šiolei mokes
čių inspektoriai bučvo ski
riami iš politikierių, kurie 
daugiau nusipelnė partijai. 
Juos skirdavo prezidentas 
senatoriams ar kongresmo- 
na msrekomenduojant, o' 
senatas juos patvirtindavo. 

Pasirodžius korupcijai

inspektoriai 
civilių val- 
jų užsitar-

NAUJAU5IEJI GINKLAI

Jei kiltų karas, tai 70 
nuošimčių cechų karių mie
lu nom bėgtų Į vakarus iri 
kariautų prieš bolševikus,. 
kurie valdo Čechoslovakiją. 
Taip sako šeši cechų pasie
nio sargybiniai, kurie at
bėgo pas amerikiečius Vo
kietijoj ir prašė duoti jiems 
prieglaudos teisę. Dauge
lis cechų laukia karo, kad 
galėtų suvaryti peili Į nu
garą savo valdovams ir at
siteisti už persekiojimus, iš
naudojimą ir visokius pa
žeminimus, kuriuos teko iš
kentėti bolševikams val
dant. Ja‘

Prašo Nesikišti į Rumunų Lakūnai 
Graikų Politiką Kaltina Rusus

Graikų ministerių pirmi- 1 Jugoslaviją kovo 13 d. 
ninkas S. Venezelos paskel- lėktuvu atskirdo penki Rū
be atsakymą į .-Amerikos munijos lakūnai ir prašė 
amabsadoriaus paskelbtą prieglaudos teisės. Jie pa- 
nuomonę dėl Graikijos rin- sakoja, kad Rumunijos ar- 
kimų Įstatymo keitimo, mija yra rusų karininkų 
Am e r i k o s ambasadorius prižiūrima, kiekvienoje da- 
mano, kad proporcionalinė lyje yra rumunas viršinin- 
rinkimų sistema trukdys kas ir rusas jo “patarėjas” 
sudaryti pastovią vyriausy- ir to patarėjo žodis visada 
bę, o Graikijos premjeras nusveria. Rumunijos laku- 
atsiliepė, kad ambasadorius nai tarnauja kartu su rusų 
stengiasi kištis Į Grakijos lakūnais ir, pagal pabėgė- 
vidaus reikalus, kas gai-lių pasakojimą, rumunai 
kams esą nelabai priimtina, lakūnai tokioj pat tarnyboj

J-1-1__ueRiaracijus ola > vi /
jų negalima viešai skelbti, 
jei tam nėra labai rimto pa
mato.

Belaisvis Oatis
Liudijo Prahoje

Amerikietis William N. 
Oatis, nuteistas kalėti 10 
metų Čechoslovakijos kale

nęs tokie klausimai spręsti gauna tik dešimtą dalį rusų jime už “šnipinėjimą, ’ pa
yra pačių graikų “privilegi- karininkų algos.

Amerikos generalinio šta
bo viršininkas, generolas J. 
Lavvton Collins, kalbėda
mas West Point akademi
jos 150 sukaktuvių minėji
me, sakė, jog gaminami ne
paprasti naujausieji gink- 

kai kuriose mokesčių in-jlai, kurie stebina pačius ka- 
spekcijose, prezidentas su- ro planuotojus. Naujausie- 
manė pertvarkyti visą mo-'ji ginklai esą “vedamos 
kesčių inspekciją ir pasiu- bombos,” atominės bom- 
lč padalyti tą Įstaigą ne- bos, nepaprastai galinga 
priklausoma nuo politikie- amunicija ir daug kitų nau- 
rių. jenybių.

Katinio Raportas 
Buvo Nuslėptas

Amerikos pulkininkas 
Henry I. Szymanski, kuris 
karo metu buvo priskirtas 
prie lenkų armijos, veda
mos gen. Vladislovo An- 
derson, 1943 metais, savo 
viršininkų pavestas, tyrinė
jo lenkų karių belaisvių iš
žudymą Rusijoj, Katinio 
girioj, netoli Smolensko. Jo 
raportas nuo 1943 metų iki 
pereitos savaitės galo buvo 
laikomas slaptybėje.

Pereitą savaitę dalis to 
raporto buvo paskelbta ir 
Įtraukta i protokolą kon
greso komisijos, kuri tyri
nėja lenkų karių žudynes 
Katinio girioje.

Pulkininkas Szymanski 
nedvejodamas kaltę už len
kų belaisvių skerdynes ver
čia rusams bolševikams. 
Tas pulkininkas ir dabar 
sako, kad pas ji nėra nė še-

Anglų Darbiečiai 
Išlygino Skirtumus f™1 p

Rumunų lakūnai patvirti
no ir iš kitų šaltinių gau
namas žinias, kad Rusijos 

begėdiškai išnau
doja Rumunijos ukj, o jos
kariuomenę ruošia karui

Partijos!už Rusijos interesus priešAnglijos Darbo
parlamento frakcijoj kilę Vakarus."
nesusipratimai, dėl balsavi- ___2
mo pagal nustatytą partijos 
politiką, pereitos savaitės 
gale buvo išlyginti priimant 
taikią rezoliuciją, bet nuro-i a ,. .
dant “maištininkams” Be- Amerika, Anglija 
vano šalininkams, kad dis- k’ancuzija pasiūlė Rusijai 
ciplina yra būtina ’ baigti tuščias derybas dėl

Nesusipratimai betgi nč-!taikos.. sulartiesJ lsu,aš-vm0 
•a visiškai pašalinti, tiktai Austnja, „• nedes.ant pa- 

u. įsirašyti “trumpą taikos su-
ir išpildyti savo 1943

SIŪLO PASIRAŠYTI
AUSTRIJOS TAIKĄ

ir

gal Prahos radio pranesi- 
ą mliudijęs teisme prieš 12 
teisiamųjų cechų, kurie bu
vo kaltinami papildę žmog
žudystę ir dar kokius tai 
prasikaltimus. Vienas tei
siamųjų nuteistas mirti, o 
kiti kalėti ilgus metus. Sa
ko, ameriekitis Oatis teis
me vėl prisipažinęs prie sa
vo kaltės ir liudijęs teisme 
apie kitus kaltinamuosius.

IRANO ALIEJUS
DAR NEKASAMAS

užglostyti ir jie, be abejo- 
nės, iškils vėliau. Sako.. lall} 
kad partijos vadas C. Att- ... ,
Iee reikalavęs griežtos Be- tr,Ja' nepnOausomybę. 
vaną ir jo draugus smer-tu0. Paza<\ >'ra. >!' Ruf'-’a 
kiančios rezoliucijos, bet Pas>'a?lasl- Ir Palas?
parlamento frakcija prie- " Paza<la uzmlls0- 
mė daug švelnesnę rezoliu
ciją. Tito Turįs 2,000,000 Karių

metų pažadą grąžinti Aus- 5-
Po

Pasaulinio Banko atsto
vai, kurie tarėsi su Irano 
vyriausybe dėl aliejaus ka
simo atnaujinimo tame kra
šte, pereitą savaitę prane
šė. kad jiems nepavyko su
sitarti. Iranas ir toliau ne
gaus pajamų iš aliejaus šal
tinių, o pasaulis versis be 
Irano aliejaus.

APVALĖ AUTOMOBILIŲ 
UNIJOS LOKALĄ

Alger Hiss per savo ad
vokatą iškėlė prašymą per
svarstyti jo bylą, nes esą 
gauta naujų davinių, kurie 
padėtų ji išteisinti.

Alger Hiss buvo nuteis
tas kalėti penkis metus už 
melavimą po priesaika. Jis 
sakėsi n ed avi nėjęs rusų šni- 
pamsslaptų žinių iš valsty
bės departamento, o Whit- 
taker Chambers Įrodė, kad 
jis tokias žinias davinėjo. 
Vienas svarbus argumentas 
už Hiss nuteisimą buvo jo 
sena rašomoji mašinėlė, ku
ria perrašyti dokumentai 
atsirado pas W. Chambers. 
Dabar Hiss’o advokatas 
aiškina, kad ta mašinėlė 
Įrodysianti, jog Hiss nekal
tas, nes susekta, kaip ta 
mašinėlė buvo “sufalsifi
kuota,” jai buvo Įdėtos rai
dės iš visai kitos mašinėlės.

DIRBS ATOMINI
MOTORĄ LĖKTUVAMS

Karo

BOSTONAS PASIŽYMI Jugoslavijos diktatorius 
VIEŠĄJA STATYBA Tito sako, kad jo pasisuki-

-------- mas veidu i Vakarus nėra ■ džiausiąs lokalas 600, For-
Bostonas yra dešimtas i- manevras, bet rimtas apsi- do dirbtuvėse, pereitą sa-

Automobilių unijos di-

Salio abeiončV kad lenkus ?il& P®®al didumą Ame,i- sprendimas. -Jei Rusija pul-Įvaitę 
,e, . . J., ,Sikos miestas. Bet Bostonas tu. Tito mano, kad Jugo-visos belaisvius išžudė nišai bol-' -■ o .. , , w„ .i • užima antra vieta tame'slaviia galėtu sukeltisevikai.

buvo apvalytas nuo
Bostonas tų, Tito mano, kart Jugo-i visos eilės bolševikų ar bol- 

antrą vietą tarpe: slavi ja galėtų sukelti 2,- ševikuojančių pareigūnų, 
Amerikos miestų paeal 000.000 kareivių ir ginti kurie buvo Į tą lokalą Įsi-

Vienas rusų pulkininkas, miesto ir valdžios čia stato-.sienas be pagalbos iš užsie- briovę ir užėmę Įvairių pa- 
Ersov, irgi liudijo kongre- mų namų skaičių. Tiktai nių. Tiesa. Jugoslavijai rei- reigunų vietas. Lokalo va- 

,rulen- kia ginklu ir amunicijos iš Tymas bus tęsiamas ilso komisijoj, ka dlenkų be- Nevv Yorko miestas pralen-ikia ginklų to-
laisčius išžudė bolševikai, kia Bostoną tuo atžvilgiu. [Vakarų I

1liau.

aviacijos vadovybė 
praneša, kad pasirašyta jau 
antra sutartis su Boeing 
Airplane kompanija paga
dinti lėktuvams atominį 
motorą. Tokios sutarties 
pasirašymas nereiškia, kad 
karo lėktuvai greit bus va
romi atomine energija, 

! naujos energijos pritaiky
mas aviacijoj dar pareika- 

ilaus nemažai laiko ir pini-

Sakoma, atominė energi
ja varomas lėktuvas galės 
su vienu svaru urano meta
lo aplėkti 80 kartų žemės 
kamuolį nenutupdamas, jis 
galėsiąs sklisti po 2,500 
mylių per valandą.
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RINKIMINIAI METAI

i

Apie rinkiminius metus 
‘‘Darbo” naujausiame nu
meryje yra Įdėtas vedama
sis straipsnis, kuris, musų 
supratimu, teisingai nušvie
čia tų metų svarbą lietuviš
kai darbo visuomenei. Ta
me straipsnyje skaitome:

“Rinkiminiai metai Ameriko
je visada buvo netikrumo me
tai. Seniau tie metai pasižymė
davo padidėjusiu bedarbių skai
čiumi dėl netikrumo krašto u- 
kiškoj ir fiskalinėj politikoj. 
Dabar tie metai Įneša didelį ne
tikrumą i Amerikos užsienių po 
litiką ir į vidaus socialinę po
litika. . .

“Rinkiminių metų netikru
mai užsienių politikoj paliečia 
pagrindinius klausimus dėl 
Amerikos santykių su bolševi
kiniais “Rytais” ir su kitomis 
dar laisvojo pasaulio valstybė
mis. Nedrąsiai, palaipsniui, de- 
rindamasi s u sąjungininkais 
užsieniuose, Amerika pasuko Į 
aiškią priešinimosi politiką ru
siškam imperializmui, kuris, 
maišydamas pikčiausią impe
rializmą su tikybinio fanatiz
mo socialine demagogija, ple
čia savo Įtaką i vis naujas pa
saulio sritis. Lūžis Amerikos 
politikooje atėjo su Korėjos 
Įvykiais, kurie privertė ne tik 
daryti intervenciją Į Korėjos 
karą, bet privertė rimtai gink
luotis ir ruoštis susikirtimui su 
Rusija ir Europoje ir Azijoje.

“Rinkiminių metų netikru
mas užsienių politikoje yra 
trumpažiuris izoliacionizmas, 
kuris norėtų atsiriboti nuo pa
saulio, palengvinti mok esčių 
naštą, apsitverti stipria tvora 
savo ‘hemisferoj' ir laukti, kol 
bolševizmas, kaipo ‘didelė blo
gybė.’ pats supus ir mirs nuo 
savo nuodų. Kol kas. belau
kiant. bolševizmas iš 180 mili
onų žmonių ‘dapuvo’ iki 800 
milionų pavaldinių ir karo ma
šinos vergų. Bet mažesni mo- 
kesniai vilioja, o pavojaus at
stumas ir trumpažiuriškas ego
izmas ragina pabandyti išduoti 
sąjungininkus ir ‘perlaukti’ pa
vojingąjį laiką čki bolševizmas 
‘supus’?’

Netikrumų yra ir vidaus 
politikoj. Didžiosios depre
sijos primestoji kraštui pa
žangesnė socialinė politika 
karo metu buvo atidėta Į

akcingųjų grupių ir savanau
džių gydytojų rėkavimas apie 
‘amerikonišką gyvenimo būdą.' 
prieš ‘socializuotą mediciną’ ne 
pajėgia pridengti paprasčiau
sio fakto, kad Amerikoje sirg
ti gali sau pavelyti tiktai pasi
turintieji žmonės, o eiliniam 
darbininkui tas liuksusas vra I
perdaug iškaštingas. Invalidu
mo atsitikime apsauga yra vi
sai neužtenkama, o senatvės' 
pensijos, nors ir pagerintos, bet 
toli gražu nepas-iveja minima-' 
linio pragyvenimo.

“Trukumai socialinėj apsau
goj verčia atskiras, geriau or
ganizuotas darbininkų grupes' 
kovoti už savo interesus nebo
jant daugiausiai nuskriaustų- 
jų gyventojų grupių. Pagerini
mo socialinėj apsaugoj siekia
ma per atskiras unijas, per ve
teranų organizacijas, bet ben
dros. visą kraštą apimančios 
socialinės politikos nesimato.”

Išeinant i š paminėtųjų i 
samprotavimų “Darbas” ir 
kviečia lietuvius pasirinkti 
užsienių politikoj tarptauti
nio bendradarbiavimo i r 
priešinimosi Maskvos impe
rializmui politiką, o viduje 
—pažangią socialinę politi
ką.

‘Prakalbos Lietuvai, 
Pinigai Stočiai'

WILKES-BARRE, Pa.— 
“Keleivio” redakcija kovo 
5 d. laidoje klausė prie ma
no korespondencijos, kam 
skiriami pinigai iš Lietu-

9

MAUKAS ATVA4IAVO MALTI kalėjimais, trėmimais iki 
atėjo vokiškas okupantas 
ir tęsė tą pati naikinimo 
darbą. Labai Įdomiai au
torius pasakoja apie bolše-. 
vikiškus rinkimus Lietuvo
je. Žmonėms tie rinkimai, 
kurie nebuvo jokie rinki
mai, nes buvo tik vienas 
valdžios išstatytas sąrašas, 
atrodė keisti, nesupranta
mi, bet nori nenori turėjai 
eiti ir balsuoti, nes kitaip
tavo pasas rodys, kad tu esi 

i‘‘liaudies priešas.” Išrink-* i
į tųjų atstovų skaičiuje buvo 

S

Rusijos delegatas Jungtinių Tautų organizacijoj, Jakob 
Malikas. atvyko i New Yorką su savo šeima. Malikas pa
sižymi mokėjimu malti propagandos malūną nesišypso- 
damas. - » e

Sąžines Klausimas

’ir vienas Milošo draugas 
į Lenkijos, pripuolamai pa
kliuvęs Į Lietuvą karo pra- 
įdžioje ir prieš kelis metus 
'susižavėjęs stalinizmu. Jis 
buvo išrinktas, nors su Lie
tuva neturėjo nieko bendra 

j ir bendrai su kitais “liau- 
tdies atstovais” balsavo už 
•Lietuvos Įjungimą i Rusiją.
Į 1944 metais rusai grižo 
ir vė! pradėjo tęsti “perau
klėjimo” darbą. Didžiau
sias “perauklėjimas” buvo 
varymas ūkininkų Į kol
chozus jll gyvenimo lygio 
sulyginimas su Rusijos uki- 

• ninku baudžiauninku gvve-

gen. Eisenhouer.
Tr , - r.-, i pralaimėjimas N. H. turėsKuboje politikuojantieji1.. , f. 

kai'iai, vedami buvusio dik-i» greičiau apsi
ūto,-taus ir prezidento Eul-'^11 .lr a.k?n^au. '“O 

„ t .- - ;vauti jau įsisiubuojancioięencio Batistą, nuvertė sa- . , . , •. , <?. • i ♦ • .i i 'linkimu kovoj, arba ieškotilies prezidentą ir veda: ? ..•!’ . ..., , 1 „ * savo vietai kito kandidato,tvarką.
i Privačią Kišenę”
Ponas J. Tysliava užsi

gavo, kad “Keleivis” pami
nėjo “iryraiderius,” kurie 
patriotiškai mini Lietuvos 
nepriklausomybės šventę i 
savo privačią kišenę. Po
nas Tysliava išvedė Į kovą 

t ir sapnininką, ir socialistų- 
; komunistų bendrą frontą, 
ir norą nuversti jo dūšiai 
artimą ir kunui priimną 
Smetonos režimą, ir spau
dos svarbą, ir kitokius sam
protavimus, bet paties fak
to neužginčija.

Spauda, kaip ir radio va
landos yra svarbus daly
kas. Bet jei musų bendra 
organizacija daro vajų Lie
tuvos vadavimo reikalui ir 
jei skiria laiką rinkliavoms 
tam reikalui, tai patriotui 
nedera išsilaužti iš tautinės 
disciplinos ir naudoti Vasa
rio šešioliktąją savo priva
čiai kišenei papildyti, dargi 
jei ta kišenė butų ir labai 
išalkusi ir net patriotiška.

Musų korespondentas J. 
V. Stanislovaitis aprašo 
vieną miųėjimą, kuriame 
“prakalbos ir rezoliucijos 
ėjo Lietuvai, o pinigai ra
dio stočiai.”

Kai kas dūsavimais ir re
zoliucijomis Lietuvą gelbs
ti, kaip tūli žmonės ją 
“gelbsti” rožančiumi ir pa- 
itarimais negriešvti.

Ragana” ar Šeškas?
Bolševikų “Vilnis” pa

skelbė sensaciją, kad “Ke
leivis” pagavęs raganą, tik 
nepridėjo, ar ji raguota, ar 
gaurota. Ta “ragana” esan
ti nuo M apie gatvės netoli 
Bostono. Paskui ponai bol
ševikai ilgai kalba apie ra-

Naujai Į diktatorius 
lęs armijos eks-viršila, ku
ris perversmais dasigavo i 
generolo laipsnio, sako. 
“Niekas negali mane kal
tinti, kad aš noriu revoliu
cijos, ar turiu valdžios troš
kuli.” Taip kalbėjo tas 
Kubos Plechavičius 8 
landos po perversmo. 
Plechavičiai nemeluotų, 
jie nebūtų nė Plechavičiai.

Ponas Fulgencio Batistą, 
kaip ir lietuviškas Plecha
vičius, dabar kaltina nuver
stąją vyriausybę, kad ji no
rėjusi daryti perversmą. 
Dabar tik bereikia laukti, 
kad p. Fulgencio apaugs 
riebiais Skuodo malūnais ir

va-
Jei
tai

... . .. vėl bus ponas, o ne eilinis 
įnimu ir ta proga atliktieji kandidatas, kuriam rinki

muose maža tebuvo viltiesmasiniai žmonių naikini-
„ , , . _. . ... .. T. , į mai ir vežimai i RusijąBerlyne, vakarinei mies- kilęs iš Lietuvos, naikina- ~...J J I . .. . ... į to /-.o oi-it-tO dalyje, išeina įdomus mieji jam yra artimi zmo-l _

“internacionalinis žurna- nės ir pagaliau Į ką pavirs- 13 *aliA0Jo pasaulio
įas 
nat, 
jai. 
amerikietis

vadinamas “Der Mo- tų žmonija, jei niekas nebe- nes 
skiriamas inteligenti-: drįstų blogo darbo vadinti da 
Jo redaktorius yra.blogu darbu ir protestuoti? 

Melvin J. Las- Istorija žino daug sunaikin-

vos minėjimo:
Lietuvos minėjimą rengė 

radio valandos vedėjai ir 
pelnas eina jiems, šitas 
minėjimas jau buvo ketvir
tas. Tai buvo prakalbos ir 
rezoliucijos Lietuvai, o pi
nigai radio stočiai. Dar 
pridėsiu, kad Įžanga buvo 
SI.50 ypatai. Publikos bu
vo apie astuoni šimtai.

Vasario 10 d. buvo irgi 
minima Lietuvos nepriklau
somybė. A. Brazis daina
vo. Įžanga buvo Si, SI.50 
ir $2. Publikos buvo apie 
šeši šimtai. Vietiniam laik
raštyje rengėjai skelbė pel
nas eisiąs labdarybei ir ta
lentu išvystymui. Tai gana

ky, o bendradarbiai ver
buojami iš visų tautų žy
mesniųjų publicistų ir Įvai
rių sričių žinovų.

Š. m. vasario mėnesį tas 
žurnalas Įdėjo vedamąjį 
straipsnį apie Baltijos tau- Kam tų 
tas, parašytą Lietuvoje gi- asaros

tų tautų pavyzdžių. Pavyz 
džiui, ir senieji Prusai, gy
venusieji tarp Nemuno ir 
Vislos, buvo vardan krikš
čionybės išnaikinti ir kas 
dėl jų šiandien verkia?

žmonių 
apetitą

Įkopti Į Vi
Beje, tie besiartinantieji 

rinkimai ir paskatino virši- 
pabus-Ią-generolą “gelbėti tėvy- 

ąžinė? Ar laisvieji jnę” nuo “gengsterizmo.” 
žmonės atjaus, supras nai-Jis ir išgelbėjo, o dabar di- 
kinamųjų žmonių tragedi- dina leitenantų ir viršilų 

alga:

klausimas. Ai

šiandien 
sąži-

1^
riaui■ vai s.

, kad jo sostas stip- 
butų paremtas durtu-

šalį dėl reikalo karą laimė- j platus užsimojimas.
ti, o po karo ta politika, pa 
vadinta “fair deal” politi
ka, atsirėmė Į dešiniųjų de
mokratų ir repubiikonų ko
aliciją ir nejuda iš vietos. 
Straipsnyje toliau sakoma:

“Amerika giriasi aukščiausiu 
gyvenimo standartu. Jis yra 
aukštas ir aukštesnis negu ki
tuose kraštuose. Bet to gyveni
mo nelygybė rėksningai meta
si i akis. Cenzo biuro paduot: 
daviniai, pro kuriuos spauda 
kukliai praėjo trumpomis žinu
tėmis, rodo, kad žemutinysis 
penktadalis gyventojų čia gau
na tik 3'7 visų tautos pajamų, 
o viršutinysis penktadalis sudo- 
roja net 47 '< visų tautos paja
mų. Tarpe tų dvejų nelygybės 
polių yra 60C gyventojų vidu
rys, kuriame nelygybės irgi 
yra pakankamai. Tiesa, čia mi
nėtieji skaičiai rodo pajamas 
‘iki mokesčių mokėjimo.’ Mo
kesčiai tą rėkiančią nelygybę 
kiek išlygina, bet ir mokesčių 
paskirstymas yra juk sociali
nės kovos rezultatas, o perei
tais metais padidintieji mo
kesčiai pirštu parodė, kad nuo 
‘jėgų santykio’ kongrese pri
klauso. kam daugiau užkrau
nama tu mokesčiu.

išnaikintų 
ir skausmai 

gadina? 3et, C. 
sako, kad yra

buvusio diplomato ir vieno įtarp dabarties ir praeities, 
buvusio Įtakingo kultūrinio: Dabar naikinami žmonės 
bolševikų bendrakeleivio, nėra istorija, bet rusti mu- 

Česlovas Milošas kalba dienų ukrovė, kuri bel- 
apie Lietuvą, Latviją ir Es- džiasi i žmonių sąžines. Jis 
tiją ir nurodo i tų tautų Pa^ sakosi gavęs Į -Lenkiją 
vykdomą planingą naikini- atsiųstą pažįstamiems vie- 
mą. Vienas Rusijos polit- ^os 4 šeimos laišką
biuro narys jam kartą sa- sovchozo, anoj Uralo pū
ke, kad “Lietuva bus. bet Laiške mažai kas ra- 
lietuvių nebus,” kraštas ir šoma, bet paskutinės raidės,jungtos 
jo vardas liks. liks ir lietu- kiekvienoj eilutėj, skaitant 
viski pavadinimai, bet lie- viršaus žemyn, taip su- 
tuviai planingai naikinami, tvarkytos. <ad gaunasi žo- 
Jie naikinami masinėmis VERGAI,
deportacijomis Į Įvairias Tai išvežt: Į vergiją žmo- 
Rusijos tolybes, i vergų sto- pasmerkti pražūčiai, o 
vykias, i kasyklas. Jie nai- kuris, įs išvežtųjų ir išr 
kinami ir kitu budu, įusi- ^ks gyvas, tai bus pasmęrk- 
nant jaunimą, kalant jau- tas surusėjimui. Tas laiš- 
niesiem? i galvas rusų kai- kas jam įstrigo Į galvą ir 
bos ir kultūros pranašumą sukelto Įspūdžio nie-
ir Įtraukiant juos i rusų kaip. negalėjęs atsikratyti, 

mažai aukų. į tautos “jurą,” kaipo vieną O kiek torių vergų kanki- 
pasakyti, kad iš tų upelių, kurie visi turi naši Rusijos tolybėse, ka- 

“susilieti rusų juroje.” Nai- syklose, S.oiro giriose, niil- 
kinimas lietuvių ir kitų įžiniskuose ’
Baltijos tautų vykdomas ruošė? 
ir atgabenant i tų tautų 
gyvenamą teritoriją įusus 
gyventojus, kuriems kai ka
da suteikiamos lietuviškos 
pavardės, kur tai atrodo

mūšio lenkų poeto Česlavo 
Milošo (Czeslavv Milosz),

L. Šimutis kalbėdamas 
ragino remti Lietuvos bylą 
moraliai ir finansiniai.

Čia daug kalbama, bet 
pažiurėjus Į atskaitas, Lie
tuvai būna
Dar reikia
kalbama prieš centro dide
les išlaidas. Važinėjimai iš 
Chicagos painią daug pini
gų. Nėra organizacijos, 
kuri dirbtų tarp lietuvių 
šelpimui pabėgėlių ir Lietu
vos laisvės atgavimui. Tai 
rengėjams būna geros pa
sekmės, nes kolonijos dide
lės ir publikos susirenka,miestai 
daug. Tą rašiau daug kar
tų.

Milošas 
skirtumas

baudžiavos dva- 
Laisvasis pasaulis 

gali juos ažmirštti, gudrus 
diplomatai gali Į juos žiūrė
ti, kaip i “skiedras, kurios 
lekia girią kertant,” bet 
jautresniems žmonėms tų

naudinga. Baltijos kraštų išvežtųjų ir naikinamųjų 
rusiška žmonių a.-aios n neisbi en— 

veidą, rusų kalba ten jau damas va gas beldžiasi i 
dominuoja, o lietuvių kal-:s^^n^ įr ;“ikalauja atsaky

“Kitas 
Amerikoje 
dimas, ypač 
atsitikime.

skaudus klausimas 
yra socialinis drau- 

ligos ir invalidumo' 
Demagogiškas re-:

Marcelė Stankiutė-Viš- 
tartienė, kilusi iš Ricilių 
kaimo, Liškavos parapijos, 
mirė vasario 27 d. Paliko 
tris dukras, tris sūnūs, pen- 
kius anukus ir du proanu- 
kus. Amerikoj lieka bro
lis ir sesuo ir tiki artimi, 
Lietuvoje dvi seserys. Į 
Ameriką atkeliavo prieš 57 
metus.

Palaidota lietuvių tau
tiškose kapinėse. Liudas 
Dovydėnas pasakė prie ka
po atsisveikinimo žodį.

J. V. Stanislovaitis.

ba nustumta Į pakampį, 
nors oficialiai ji dar dėsto
ma ir mokyklose ir univer-

mo, reikalauja 
veiksmo.

protesto ir

Č. Milo šas labai vaizdžiai
sitetuose, bet jos vaidmuo i nupasakoja, kaip Į Lietuvą 
vis mažėja. atėjo rusai bolševikai. Se-

Česlovas Milošas sako, 
kad laisvojo pasaulio žmo-

meji žmonės 
rusiškų ca.ų

dar atsiminė 
viešpatavimą,

nių daugumai Baltijos tau- nauja okupacija “buvo 
tu naikinimas nesukelia nei s ; m * o _ _ „tų naikinimas nesukelia nei 
pasipiktinimo nei rupesnio. 
Jiems tai atrodo mažmožis, 
kur tai toli vykstanti trage
dija, kuri neužgauna nei jų 
sąžinės nei apetito negadi
na. Bet jis pats sakosi ne
galįs taip Į tų mažų tautų 
tragediją žiūrėti. Jis pats

šimtą -artų blogesnė. 
Okupantai atėjo i Lietuvą 
ir nustebo naujai užimtųjų 
kraštų gerbūviu ir tuoj me
tėsi užimtųjų sričių žmones 
“perauklėti'’ ir nususinti 
juos iki rusiško 
lygio. “Perauklėjimas” ėjo

Baltijos tautų likimas yra 
ir Įspėjimas visoms Euro
pos Rytų tautoms. Kas 
šiandien darosi Baltijos 
kraštuose, lytoj bus daro
ma ir kituose rusų paverg
tuose kraštuose. Ir jiems,
gresia įjungimas Į “rusišką i s* . .. J __ valstijų teises Alaskai irjura, naiKimmas, rusini- TT • ,. T - . -
mas ir permalimas bolševi- >a10 p'"’ Ja»y a a
kištame malūne. .paskelbta. Bet kongresas

j nutarė atidėti tų sričių 
Ką šiandien kenčia pa-Įklausimą ir valstijų teisės 

vergtos Baltijos tautos, tą I šiame kongrese toms teri- 
rytoj, jei turėsime atbuku- torijoms nebus suteiktos.

kartą

Kam Skelbt Platformas?

Ir repubiikonų ir demo
kratų platformose yra Įra
šytas reikalavimas duoti

sias sąžines ir rodysime ne- Kyla ne pirmą 
supratimą, kentės ir kitos' klausimas, kam 
laisvosios tautos, kurios' platformas, jei jos 
šiandien dar nėra nišų pa- popierio gabalas be 

i vertės ir
—m. s. ;

skelbti 
yra tik 

jokios
____  .. jei politikieriai,,
sekama diena po rinkimu, i§anU gaudymo meną. 

, ,j. *■ i • i - ! dplrmamp Anr.platformas numeta į siuks
VALYTOJAS

>'tw Yorko adv. Newbold 
Morris, prezidento paskirtas 
apvalyti vasltybės aparatą 
nuo nesąžiningų ir neparei
gingu valdininkų, dabar aiš
kinasi senato vienoje komi
sijoje apie jo paties dalyva
vimą Įvairiuose bizniuose, 
kur jo klientai greitu laiku 
padarė šimtatūkstantinius 
pelnus.

Laikas užsisakyti “Kelei- 
gyvenimo v»” kalendorių 1952 

Kaina 50 centų.

lyną?
Klausimas Įdomus, bet 

politikieriai i ji neatsakys. 
Jie šią vasarą ir vėl pa
skelbs gražiai surašytas 
platformas, rodys i jas ir 
prašys už juos balsuoti. 
Kol babuotojai balsuoja— 

jspiauti Į platformas. O jei 
:kada balsuotojai susipras 
tas platformas mesti politi
kieriams Į akis, tada plat
formos bus surašomos ne 
'tokiomis puikiomis frazė
mis, bet jos nebus metamos

i per langą po rinkimų.
HI

i N. H. Balsavimai

I New Hampshire valstijos
i nominaciniai balsavimai•
| pereitą savaitę vėl apgavo 
l “pollsterius,” kurie visada 
iš anksto pasako, kaip bal- 

i suotojai balsuos. Balsavi
mai apgavo ir dar kai ką.

Balsavimus laimėjo re- 
publikonų tarpe gen. Eisen- 
hower, kuris gavo 46,441 
balsą prieš 35,691 už Taf
tą, 6,673 už Stassen ir 3,- 
160 už gen. MacArthur.

Demokratų tarpe nelau
kiamas ir “pollsterių” ne
numatytas dalykas buvo 
senatoriaus Kefauver lai
mėjimas. Jis surinko 20,- 
240 balsų prieš 16,128 bal
sus už prezidentą Trumaną.

Prezidentas Trumanas N. 
H. balsavimų kampanijoj 
visai nedalyvavo, kaip, be-

i Mes dėkojame Andriulio 
ir Pruseikos dienraščiui už 
komplimentus, bet nuo ra
ganų gaudymo garbės atsi
sakome. Kadaise, kai Sale- 
me ir kitur buvo gaudomos 
raganos, tai jos, tardomos, 
prisipažindavo turėjusios ly 
tinių santykių su pačiu vel
niu .Na, o mes nesame gir
dėję, kad Maple gatvės va
dai ir net pats “Vilnies” ra
ganų biznio žinovas Joniką 
butų tokius prisipažinimus 
kam nors darę. šiandien ra
ganų gaudymo menas yra 
iškeliavęs i Tarybinę Tėvy
nę, kur valdo Juozas Džuga 
Švilis. Ten raganiškus pri
sipažinimus daro tie bolše
vikų vadai, kuriuos “tėvas 
mokytojas ir draugas” Sta
linas pagauna už kalnie- 
riaus ir patardo pagal čeki
stų dialektikos inkvizitoriš- 
kus metodus. Ten “raganų” 
atsiranda ir jos daro išpa
žintis turėjusios neleistinų 
santykių su viso pasaulio 
“imperialistiniais velniais”. 
Užtad Pruseika su Andriu
liu ir nenori ten važiuoti, 
kad nereiktų daryti išpa
žintį.

Mes kukliai pasitenkina
me, jei kur galime lietu
viams nurodyti bolševikiš
kus šeškus, kurie musų tar
pe skleidžia stalinišką tvai
ką ir patariame lietuviams 
jų vengti. Vengti ne dėl 
baimės, bet dėl smarvės.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

Siuvėjų Lokalo 
Laužo Taisykles

Valdyba

Vasario 27 d. buvo siu
vėjų 54 skyriaus negausus 
susirinkimas. Darbotvarkėj 
buvo visokie unijiniai rei
kalai.

J. Buivydas pasiūlė ap
tarti pereitame susirinkime 
darytą rinkimą viešu balsa
vimu finansų raštininko. 
Pagal taisykles reikėjo pa
šaukti pasitraukusiojo V. 
Žukausko vieton sekanti iŠ 
eilės kandidatą iki naujų

kliaučiai dirba tik po dvi; 
tris dienas. Kovo mėnesis,; 
o pavasarinių drabužių ne-, 
simato, nesimato ir vasari-1 
nių kostiumų.

Musų biznio agentas V.. 
U beras vos turi Armakaus-; 
ko, Diržio, Zorlandos ir 
Robert Hali dirbtuves dir
bančias, kitos numatoma 
pradės, bet kada, tai yra 
klausimas. Pr a n e š i m a s 
šiurkštus ir nejaukus, iš 13, 
lietuviškų dirbtuvių vos te
liko: Atkoeaičio, Armakau-

rinkimu, o pačius rinkimus tūlio, Bubelio, ^nnan, Rob-j 
Hali ir Raubos. Lietu-

GELžKELIEčIŲ STREIKAS BUVO SUPARALIŽAVĘS JUDĖJIMĄ
.. ■■■— ---------- ■--- - — _

Ne» Yorko Grand Central linijos streikas per dvi dienas buvo suparaližavęs prekių 
judėjimą ir vaizde matyti apmirusi prekių stotis But'fab mieste. Streikas po dvejų 
dienu buvo nutrauktas.

tai
Jis

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO
I

Kas Girdėt Chicagoj
Nedideli, Eet 
Susirinkimai

kvarcus

Sekmadieni, kovo 9 d., 
didelių parengimų nebuvo. 
'Buvo viena vidutiniško di- 
eumo pramoga—vaikų ba
letas, Įvykęs Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Tą pat 
dieną buvo du nedideli, bet 
svarbus susirinkimai. Pir
mas tai LSS 4-tos kuopos 
susirinkimas, Įvvkes "Nau-

patalpose. rusinn- ’

G

dėmėkime šj parengimą ir 
visi pasiryžkime, kad visi 
žūt būt turime ten būti.
Iš Katalikų Veiklos

Dabar gavėnios laiku ka
talikai užimti misijomis. 
Šv. Jurgio parapijos leidi
nys ‘‘Musų Parapija” skel
bime apie' misijas ra ė: 
“Melskimės, kad misijos 
sušildytų tų širdis, kurie 
yra atšalę ir kad jie duotų 
naudingų atgailos vaisių.”

Su naudingais atgalios 
vaisiais visų pirma privalo 
pasirodyti patysdaryti slaptu balsavimu, 

ne rankų pakėlimu.
Pirm

argumentuoja: 
syklių ne
Žukauskas rezignavo, 
jis ir leido rinkti naują 
to klausimo neįeisiąs svars
tyti, nes reikalas užbaigtas.

J. Hermanas irgi nurodė, 
kad klausimas vietoje ir 
susirinkusieji turi teisę ji 
diskusuoti, nes musų loka
lus yra priėmęs balotų rin-

ziaus žmonėms pas svetim
taučius nelengva prisitai
kinti, o saviškių dirbtuvių 
susiaurėjimas eina visu į 
tempu, nes ukvatninku i 
kriaučių biznius neatsiran-i 
ca.

“Kaip tai?” , LDD 7 kuopa rengia ba- SoriCOode Isiklirė
Ir'pagaliau nėra kam ,man, o aš ne lanežio 1# d., Atletų Klubo Ą L ,f SkliriuS 

juos skatinti į biznius, nes??4 '^vas gaurai, bet jas patalpose, marguctų banae- OKįĮrUlu
J - atneš kl iaučių o4 skyriaus tą. Nutarta uz gražiausius

valdyba i YVebster Hali. margučius duoti tris dova- 
Tik dėl formalumo, musų nas. Pirmas gražiausias 
sekretorius S. Briedis tegul margutis $3, antras $2 ir 
parašo lokalo tarybai laiš- trečias $1. Visi tie kurie 
ką.” mokate išmarginti kiaušini,

YVebster Hali parengi- ateidami Į LDD 7 kuopos

dabar lokalų valdo žmonės, 
kuriems tokie reikalai ma-

, ienų
i kimų sekė paskaita ir cin 
kusijos. Paskaitą skaitė V.
Poška tema: “Atskyrimas
bažnyčios nuo valstybės J., pasirodyti patys kunigai, 

j A. Valstybėse.” Nors tas Jų naudingų vaisių stoką 
Į liausimas šioje šalyje senai; parodo Vasario šešiolinto- 
ir prideramu budu išrištas, j sios minėjimo atskaita, 
bet vis tiek jis čia neretai Kiek kunigų ten pasiro ė 
šmakšt ir iškyla. Sakysi- su aukomis gelbėti Lietuvą 
me, Lai dabar prezidentas iš didžiausių pasauk-je fcc- 
Trumunas užsiminė apie dievių vergijos? Kelintas 
ambasadoriaus paskyrimą nuošimtis kunigu pasirodė 
Vatikanui, tam tikra visuo- su aukomis? laibai manas, 
menės dalis sukėlė audrą p<> teisybei jie turėtų buri 
protestų, pamatuodama, pirmoje vietoje, o pasirodė 
kad tas pažeistų valstybės paskutinėje. Tai va kan 

atgailospuma
kimo sistemą, o ne viešu 
rankų pakėlimu, kaip pada- zai teiuP!- 
ryta pereitam lokalo susi- Ar Tysliava su Ginkum 
linkime. Tautininkai

V. Zaveckas dar karščiau 
aiškina. Girdi, V. Žukaus-
kas rezignavo, mes jo klau- “"kais. nnepasirodė. Vakrio statykite j kontestų

Ne karta tenka susitikti ’nusikirsti mas iv-kriaučių vė- banketą atsineškite ji ir

Kovo 9 d. susirinko bu- nuo bažnyčios atskyrimą. reikia visų 
vusio draugijų sąryšio na-|Taigi klau. imas karštas, ir pasitaisymo, 
riai aptarti reikalą, kaip'aktualus. Paskaitininkas V.
sukelti pinigų A. L. Tary-i Poška savo užduoti atliko Justiną

Igerai. Paskaitą p- yėl buvau pašauktas pas
vos disKusijos. Susirinku
sieji klausimu tiek susiin- 
teresavo, kad panoro, kad

Klausimą plačiai išdisku
tavus pasirodė, kad draugi
jų spėkos silpnėja, nariai

Justiną. Susirinkusiems 
pareiškė:

—Draugai, naujas svar
bus Įvykis privertė mane

nėra galimy- į reikėtų suįdominti ir pla-h118 susisaukti. Mano rapor- 
Todėl pa-jums toks: Marijonų 

turėti “Laivas” pasiiodė su antru

Jis

paskaita butų papildyta ir 
pakartota. fuo klausimu

ir miršta, jaunų spė- 
todėl ir jų

sėme, ką jis numato 
tai užimti 
kevičių, 
me.

J. Buiv _ ,
čia ne klausimas ką jus iš- yra biznieriai, tai vis-' prašymu kad Brooklynui ir jame anrašy- Nutarta Įkurti ALT sky-
rinkote, bet čia klausimas, kas. * Skalas paskolintų « ne vien LDD 7 kuopos nu. Į kuri galės Įsijungti
kad jus išrinkote netvarkin- Gal būt čia yra ir Uesos-į p,ietuVos nepriklausomybės veiklą, bet ir broliškas or- naujų spėkų ir iš atvykusių
gai. “Vienybės” Nr. 10 skil-'.^į^^g 5avo vėliavas'ganizacijas, kaip LSS 19 išvietintų lietuvių tarpo.

V. Zaveckas tuoj duoda tvje "Dabar” J. Tysliava' km.ias turime, amerikoniš- kuopą ir kitas. Tam dar-Senesni galės jiems padėti 
tą J. Buivydo ir J. Her- rašo: “Bet namai, kuriuosS.? j,, lietuvišką. Mes pra- kui pravesti yra jau išrink- suteikdami finansinės para-
ir.ano reikalavimą nubal- bostoniečiai Įsigijo, pasitai-;; a atmetėme ir vėliavų *a komisija, kurion Įeina: mos, bet reikalinga naujos
sucti. Užsukta mašinos d i- sė ir taip išgražino, verti !r~eskoiinome nes tose~iškil- -J- Buivydas, P. Kriaučių-energijos veikimui. Bus 
džiuma nubalsuoja, kad ne-ypatingo dėmesio,” Juozas kliaučiai nedalyvau- kas, B. Spudienė. V. Ger- proga naujakuriams stoti Į
priimti. į džiaugiasi. q ^ur priaučiai neda-jV^kas ir J. Rimavičius. darbą ir pavaduoti senstan-

sumas pinigų tau-tesnę visuomenę
skaitą gal reikėtų
=idvz

žiburėlio
patalpose.

Lokalo pirmininkas ma
no, kad jis labai gudriai
padarė, kad didžiuma bai- .......
sų užmušė lokalo taisyklių qqq

o w- "AT *1 1 t l'l d 1 —klausimą.

O Brooklyne, 
svetainės, nėra 
parko, siuvėjai

Tų dalybų

ten ir jų vėliavos I Komisija numato
i imtis darbo.i

tuojau čius veikėjus.
Nutarta surengti arbatos

pasikalbėjimu su Zviaikio 
Tėvu. Išrodo, kad marijo
nai pasekė “Keleivi.' Už 
gero pavyzdžio sekimą rei
kia ne papeikti, o pagirti. 
Bet to pagyrimo mai ijonvi 
bent kol kas dar neu/sipel
nė. Va antrame pasikaibė-

Draugijos susi
rinkimas, Įvvl.ę- Sandaros 
salėj, buvo antras tą dieną 
svarbus susirinkimas. ši or
ganizacija rūpinasi studen
tų šelpimu. Gyvą, jautrų, 
‘domų pranešimą padai: .. 
šimtaprocentini. Žiburėlio Jime 
darbuotojas A. Lukas. Po kad 
to svarstant draugijos veik- nal»

nuntis,praveciama 
laisvamaniai, 
liberalai ir

lą, pripažinta, kad musų tai tas pat. Betrūksta 
studentai yra perdaug kuk- socialistų. lai \ a ma
lus. Vargsta, skursta, c rijonų prisigei inimas Sta.:- 
nesikreipia i Žiburėli. Pri- nui;_ atiduoda jam laic. a- 

kad reikia studen- manius, liberalus ir atska- 
Marijonai laisva-

d raugi ją ir, 
buri kandid

atskai
komunistai

kur nerajiyvauja,
piknikams nekabo.” , , ... . oo , T • ,
išsidalino! Kriaučių lokalo tarvboie ! Iškeltas klausimas apie vakarėli kovo 23 d. Lietu

, * . ‘ ... • . * Lkomumstų biaurius puoli- <ių Svetainėje,iroaos. nėra visi komunistair.o- Čia kvie-
- ,?AaT}. atr°rt°’ ka(1 vėio komunistai: jiems į' b knnninktu rimnatikai 

ne. Jis šiandien demons-tajką a,ėjo j Tygiava su komunistų simpatikai
truoja savo galią, \ieną j. Ginkum. Tysliava per 
dieną Įveda slaptu balotu “Vienvbe” rašė už dabar-

mus
yra

musų žmonių, kurie čiami 
šaukiami liudyti va'- žinti.

atsilankvti ir susipa-

veikimas

balsavimus, kitą dieną jis 
juos paspiria koja. Tokis 
jo elgesys atidaro duris lau
žymui lokalo taisyklių.

V. Zaveckas ne kartą 
rėkdavo prieš “diktatūras” 
musų lokale, o jis pats šian
dien taip liuosai tą dikta- .
turą uraktikuoja prieš kitus netaiAimn..au.ų 
lokalo narius, kad net toki mistiškiems zt 

nekaltą klausimą, kaip pri
imti Į darbotvarkę neteisė
tai Įvykdytų rinkimų loka
le, nepriima.

tinius kriaučių lokalo vir
šininkus kartu su “Laisve.” 
Juozas Cinkus per savo ra
dio neatsiliko.

Iš tiesų, jeigu J. Tyslia- 
vai ir J. Cinkui apeitų mu
sų visų lietuvių darbas, jie 

prokomu

Bet kodėl juo> lvg lėles anri(jžios teisme prješ komuni;- Kuomet veikimas jsisiu- 
virveles šokdina komuna- pav ? g Strazdui buos, bus pavesta naujiems

teko liudyti prieš L. Prūsei- veikėjams vesti darbą to-tiški muzikantai?
Komunistai per “Nelais

vę” džiūgauja, kad social
demokratus jie “suvarė” Į 
ožio ragą ir išdalino loka
lo pinigus. Taip, jie išda
lijo, bet ir čia be zbitkų ne
apsiėjo. -Jie išdalino ne vi- 

I siems siuvėjams, o tikzmonems,
„uos pasmeiktų, kaipo ai- Įreč(iaij jje atskyrė ir atsky- 
dytojus lietuvių vienybės.

°'dviems trečdaliams. Vieną

Bet
rvs.

jie to nedaro ir neda-

Kartais ir juokas ir pyk
tis ima. Prisiruošiant prie 

nešimų matosi, kad siuvėjų!Vasario 16 minėjimo, New 
padėtis nepavydėtina. Šie- Y orko Lietuvių Tarybos 
met unijos su drabužių fab- komiteto
rikantais sutartis baigiasi, klausimas 
Unijos viršininkai norėtu gauti?

Iš unijos pareigūnų pra-

posėdyje kilo 
iš kur vėliavas

viršininkai norėtų 
kelti reikalavimus, bet dra-

rė senus unijos narius, nes 
jiems jų plaukas nepatiko. 
To niekas neužmirš.

J. Kriaučius.

ką.
Kokią moralę teisę turi 

komunistai reikalauti iš 
LDD ir LSS narių, kad jie 
valdžios teisme meluotų ir 
gintų komunistus? Kokią 
moralią teisę turi A. Bim
ba, Rokas Mizaras ir kiti 
reikalauti iš S. Strazdo, 
kad jis sakytų, kad Prusei
ka nekomunistas?

bau. Laikina valdyba iš
ginta iš šių asmenų: pirm. 
J. M. Pečiulis, vice-pirm. 
Karolis Kvederavičius, sek-

Juozas Ginkus pasidi-
bužių firmos tuščios, dar- džiuodamas pareiškė: “Iš 
bu nesimato. Šiandien! kriaučių!”

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angįiškas ir Angliškai-Lictuviškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

Iš LDD 7 Kuopos 
Susirinkimo

LDD 7 kuopa rengia mar
gučių pokyli. Už tris gra
žiausius margučius bus 
duodamos trys dovanos.

Kovo 9 d. buvo LDD 7 
Į kuopos gausus susirinki
mas. Apart savųjų reika-Į 
lų teko apsvarstyti ir Nevv j 
Jersey-New Yorko apygar
dos konferencijos išrinkto
jo komiteto pateiktus veiki
mo planus apygardos ribo
se. Apygardos komitetas 
numato busimąją konferen
ciją sušaukti skaitlingesnę 
negu pereitoji. Antroji kon-' 
fercncija numatoma 
Cliffside, N. J.

pažinta, Kati reikia 
tus padrąsinti kreiptis Į

turint didesni manius, liberalus, atskam
bus geriau nūs ne sau teikia, o skilia:tų.

retoriu Povilas Vėtą ir ižd. kestimis, 
Mickunas.

Reporteris
;s

jų reikalais kreiptis Į 
suomenę. Kadangi ne 
nariai lankos7 
mus ir yra atsilikę su

tai pripažinta,

susirinki

vj. Stalinui. Marijonai Staliną 
visi labiau myli, negu save. -jų 

keistenybę didina kitas da- 
mo. lykas. Va lietuvių kunigų 

laikraštis “Lux Christi,” 
tai reiškia Kris-įkad uolesnieji nariai laiky- mus 

tų sau už pareigą iš tokių taus šviesa, vato laikias- 
progai pasitaikius i-kolek- čio šių niianasis ru
duoti ir priduoti mokesčius

pageidau-
mens. Be kito ko čia rašo 
marijonas kun. V. Bagdo
navičius apie lietuvių ko
munistų atvertimą. Kartu 
kalba ir apie laisvamanių 
atvertimą. Perskaitęs tą 
straipsni palinkėjau mari
jonams pasisekimo atversti 

>ęau_ ir Bimbą, ir Mizarą, ir Pru- 
seiką, ir Andruli, ir k., o 
“Vilnį” ir “Laisvę” padary
ti katalikiškais laikraščiais. 
O dabar va marijonų “Lai
vas” visai kitą giesmę už
giedojo. Savo konfratro 
kun Bagdonavičiaus suma- 

WILKES-BARRE, Pa.— ti trys kaltinami yra P. Ka- nymą apverčia aukštyn ko-

PRAŠO ATITAISYTI 
IS1BRIOVUSIĄ KLAIDĄ į centrui. ia ])gi

______ ta, kad tokie narį
t *7 t. ■ ■ Pereitą savaitę buvo pa- ^liečiu pannl.tų
LDD 7 kuopos nariai na- p j Glavesko straip- dentų šalpai.

---- Bimbas ir . • ot * • i •
sms apie SLA linkimus P° Favasariris “Naujiena” 
jo parašu pažymėta, kad jis parenrįm~s
yra “SLA 34 kuopos na-
ivs.” Turėjo būti, kad jis Antras šio sezono 
vra 38 kuopos narys. Už jienų ’ parengimas Įvyks 
klaidą atsiprašome ir ją sekmadieni, balandžio 20 
šiuomi pataisome^_________d. Sokolu salėj. Gerai isi-

smerkia tokius 
Mizaras, kurie patys prieš 
20 metų “apsivalė” nuo ne- 
komunistų, o dabar tuos 
nekomunistus biauriodami 
prašo, kad juos teisme slėp
tų-

Nutarta pasiųsti užuojau
tos laišką drg. S. Strazdui, 
kuią liga paguldė Į ligoni
nę.

LDD 7 Kuopos Narys.

IŠ DŪMINES LŪŠNELES 
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie 

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorini

U ir i? 
auku

pa-
stu-

Bus Klausoma LRKSA Vadu Boia

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo viršininkai 
eis i teismą balandžio 7 d. 
Pildomosios Tarybos na
riai su pirmininku L. 
mučiu skundžiami už eik
vojimą bereikalingai orga
nizacijos pinigų. V. T. 
Kvetkas, sekretorius, nori-

K. B. Kraučitmas
turėti Daynard Drive, Canton, Conn

(Nr. 12, 1952) ma pašalinti iš urėdo. Ki-'ties veikėjai. —J. V. S.

rašauskas, iždininkas, ir du jomis. “Laivas” vietoj pri- 
iždo globėjai. J. Venslovas tarti kun. Bagdonavičiaus 
ir V. Abromaitis. sumanymui Bimbai, Miza-

Skundėjai yra: P. Kati- rai Pruseikai atiduoda lai — 
liūs, V. Loskoskis, W. Sa- vamanius ir atskalūnus, 
vedge, S. Galinis. P. Tai- Po Justino pranešimo dar 
kevich, J. Venslauskas, Dr. ilgai svarstėme apie tą keis- 
A. J. Valibus ir J. šaliunas, tenybę ir galop pripaži- 
visi šios apielinkės gyven- nom, kad pas marijonus t..i 
tojai, LRKSA 4-to apskri- tikras Babilonas.

Laisvamanis.
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Kam Priklauso Erdvė?
Erdvė, tolimos tolybės iti. Bandyta ir padalyta. eng\ ai padaroma, pla-

tarp planetų ir žvaigždžių,: Panašiai yra ir su tuo “erd- Pai,J>ai m^iagų ne- 
kam gi ji gali priklausyti? vių laivu,” kuri mokslinin-! r aia’ . kU1^ galima
Gal tik nuosavybės idėjos kas von Braun'žada paka-iP^1^?11,.^® 
pamišėlis galėtų kelti klau- binti 1,075 mylių aukštu- iaivul išauti j viršų. Ro
simą, kam ta erdvė turi pri- moje ir iš jo stebėti žėmę. iuos’ kad betrūksta pasi
klausyti. Ji, aišku, nepri-į Apie GREITĄ erdvės už
klauso niekam, arba pri- kariavima tame pat “Col- , . , •
klauso visiems, kaip nori- lier’s” magazine rašo visa &a *ma elt UŲ lalv3 Pa_
ma. Visi gali nakčia į eillė mokslininkų. Be jau
žvaigždes žiūrėti ii- jomis minėto Dr. Wernher von

Iš mokslininkų pasisaky- Ruzinskienė, S. Jokubaus- Radzevičia, Mr. Kandratas, 
mų atrodo, kad pakabini-kienė, J. Jokubauskas, Mrs. J. Černauskas, J. Barštis, 
mas uangųe naujo mažių- Višniauskienė, O. Vailio- Mrs. švelnienė, V. Povilai- 
ko mėnulio, 250 pėdų plo-nienė, M. Radzevičienė, K.įtis, E. Senienė, J. Vaitkus, 
cio rato pavidalo sateuto, Savickienė ir R. Valeikienė.10. Paniulaitienė, M. Leo- 

J. Aruškevičienė ir J. Ra- nard, Mrs. Radzevičienė,

ryznno skirti pinigus ir 
uoli mokslininkams “už-

gerėtis, jei tik debesys jų Braun, apie tą klausimą ra- 
neuždengia. Visi gali sva- šo Dr. Fred L. Whipple, 
joti kada nors paskraidyti Dr. Joseph Kaplan, Dr.i 
po erdvę ir niekas negali Heinz Haber, ir k. 
tokių svajonių uždrausti. Mokslininkų pasisakymai 

Rodos aišku, bet visgi ne skamba, kaip mokslo “fik- 
visai taip aišku. Įsivaizdin-cija” arba fantastiška pa-į 
kim, kad kas nors išmoks saka, bet mokslininkai ne 
tarp planetų skraidyti, nuo pasakas seka.
Marso lėks kur kitur. Ar-į Kokia nauda butu iš to- 
ba, dar geriau, Įsivaizdin-! kįo “erdvių laivo,” 
kim. kad
pasidirbti

gaminti ir paleisti.
“Collier’s” magazino

straipsniai ir turi tikslo pa
skatinti Ameriką lyžtis už
kariauti erdvę.

K.

ANSONIA, CONN.

Aukos A. L Tarybai
A. L. Tarybos skyrius 

Ansonijoj buvo paskelbęs
paka-jvajų A. L. Tarybai. Buvo 

žmonės išmoksi binto aukštybėse? Padėjus į renkamos aukos per namus, 
“dirbtiną žemės Į j šalį galimą karišką “nau- Buvo išrinkta trys poros

—Heilo, Maike, važiuo
jam i Brooklyną!

—Gera diena, tėve, ko
dėl tu nori i Brooklyną va
žiuoti?

—Gavau gromatą iš ma
no frento, vaike, sako, at
važiuok i musų slauną mie
stą, ba sako čia labai sau
gus pleisas. jei ir atominės 
bombos pradės lyti, Bruk
lyne bus visai saugu. Ved- 
lug to vaike, aš ir noriu pa
imti tave ir važiuoti Į tą 
šlaunų miestą.

—O kodėl tėvas manai, 
kad Brooklynas yra toks 
saugus miestas?

—Gromatoj rašo, vaike, 
o tu žinai, kad mano fren- 
tai niekada nemeluoja.

—Bet pasakyk, kodėl 
saugus, tėve?

—Šiur, vaike, tau galiu 
pasakyti. Bruklynas saugus 
pleisas todėl, kad ten gyve
na bulšių čyfas Bimba. Jes. 
vaike, Bimba parašė gro
matą Juozapui Stalinui i 
pačią Maskvą ir sako, kad 
jis gali daužyti visą Ame
riką, ale Bruklyną tegul ne- 
rušioja, ba. sako, Bruklyne 
yra sukoncentruotas visas 
lietuviškų bulšių vaiskas ir 
ten yra toks pleisas. katras 
vadinasi kulturingu centru. 
Bimba sako Stalinui, jeigu 
tu išdaužysi Bruklyną, tai 
bolševizmui Amerikoj bus 
kaput, ba nebebus nė kul
tūringo centro nė vaisko.

—Aš abejoju, tėve, ar 
Bimba rašė Stalinui tokį 
laišką.

—Tu gali abejoti, vaike, 
ale Bruklvnas visvien vra 
slaunas miestas. Ten kliau
čiai kumpius raiko, balius 
kelia ir pinigų geriems 
frentams iš. savo nezaliežno 
klubo duoda, o kur tu kitur 
rasi tokį pleisą, kur kliau
čiai kumpius šinkavotų? Ir 
neužmiršk, vaike, kad ne 
kur kitur ale Bruklyne gy
vena prabaščius Balkunas, 
ką turi labai macnų rąžan
čių, daug drutesni ir už ato
minę bombą!

—Girdėjau ir aš, tėve, 
kad Brooklyno lietuviai siu
vėjai išdalijo savo visas su
taupąs. Išdalijo ne visiems 
unijos nariams, bet tiktai 
daliai ir dabar pinigų ne
beturi. Bet tėvas visvien 
tų pinigų nebūtum gavęs, 
o dabar iš viso ten nebėra 
ko ir važiuoti, nes pinigai 
jau išdalyti, atominės bom

satelitą,” toki mažą menu
li. ir pakabins ji erdvėje, 
maždaug 1,000 mylių aukš
tumoje, o tokiame mažame 
mėnulyje Įsitaisys karišką 
bazę. tada klausimas “kam!mėnuli 
priklauso erdvė” nebebus 
toks kvailas, kaip jis dabar 
atrodo.

Jei prieš 100 metų kas 
nors butų klausęs, kam pri
klauso oras virš žemės, sa- 
kvsime, keliu mvliu aukštu- 
moje, žmonės butų pasi
juokę. Butų sakę, pirma 
palipk tiek aukštai, o pas- 

Kodėl" tėvas " taip susi- kui teiraukis, kam tas oras į moje atrodo. Daug gam- 
rupinai ta atomine bomba? ten priklauso. Bet paban- tos paslapčių galima butų 
Karas juk dar neprasidėjo dykit dabar, Įsisėdę Į lėk- atidengi, jei galima butų 
ir reikia tikėtis, kad jis ir tuvą, lėkti virš svetimos te- 
neprasidės, ar bent ne taip ritorijos, negavę pirma lei- 
greitai prasidės. O tuo tar- dimo, tai pamatysite, kad 
pu tėvas geriau pasakyk, reikalas nėra toks juokin
ai- sumokėjai savo mokės- £as> nes toks “svetimos tė
čius. juk jau laikas praėjo, ritorijos pažeidimas ’ gali 

—Aš vaiskaunas žmogus, baigtis gana liūdnai, 
vaike, o vedlug to taksų ne- Panašiai gali atsitikti ir 
moku. Jes, vaike, visi žmo- su erdve. Kova dėl erdvės 
nės su juniformomis taksų jau eina. Ji eina visokių 
nemoka ir dacol! mokslininkų laboratorijose,

—Tėvas klysti. Mokės- ji eina visokiuose bandy
čių? moka visi, kas turi tam muose, kurie daromi tai er- 
tikras pajamas visai nepri- dvei “užkariauti,” arba iš
klausomai nuo uniformos. t trukti iš žemės pritrauki- 

—Okei. vaike, jei juni- mo ir pakilti i aukštybes, 
nemačija, tai paja- Mokslininkai jau nebesva-

bos dar nekrenta, o jeigu 
ir kristų, tai Brooklvnas ne- 
bus saugesnė vieta kaip 
Bostonas.

—Tai ar tu mislini, vai
ke. kad Stalinas nepaklau
sys savo paslugočiaus Bim
bos ir drėbs atominę bom
ba i bulšiu centrą?

forma
mų nėra. o vedlug to tak 
su ir neįeik mokėti No in 
kom. no teks, skarbavos į Vienas 
Knygos apie tai nė čiukkšt. IDr. Wernhei 

—Ar tik nepasimokei, tė- sako. kad 15

dą,” lieka moksliška nau-1 kolektorių. Aukavo: 
da. Erdvių laivas aukšty- Po $5—Antanas Valenti- 
bėse butų pirmoji stotis nas, Juozas Jankauskas,
darant tarpplanetarines ke-, Adomas Slavinskas, Juozas 
liones, arba keliaujant i Juodsnukis, Juozas Gegec- 

praleisti “medaus kas, Walter Miglin, Stasys 
mėnesi.” Iš tokio erdvių' Bujanauskas, Vincas Bils- 
laivo gaiima butų stebėti kis, Ona Mockus, Antanas 
dangaus kunus be trukdy- Krugelis, Mr. Kubilius ir 
mo, nes dabar visus dangiš- Vaclovas Valentinas, 
kuosius kunus, mėnulĮ, pla- Po $3—J. Vaitkus ir jo 
netas, žvaigždes ir kome- moteris, M. Marcinauskas, 
tas, mes matome per žemę j D. Gasperavičiutė.

$2—Mr. Žilinskas,
Viltrakienė, K. Mar- 

jan, M r. Savickį, Tabaka 
Taras, V. Povilaitis ir A. 
Urbonas.

Po SI—B. Aruskevičia, 
E. Povilaitienė, O. Čeplins- 

ros, arba nusidaužti Į kurią'kienė, U. Dadurkienė, A. i

supančiąja atmosferą, o to-i Po 
dėl galime tik spėti, kaip Mrs. 
tie dangiškieji kūnai tikru-

atrodo.

pakilti virš žemės atmosfe-

nors planetą ir pažiūrėti,

dzevičia po 50c.
Viso $25. Kolektoriai: 

K. Savickienė ir M. Radze
vičienė.

Ansoniečių aukos Lietu
vai vaduoti surinktos Vasa
rio 16 proga:

Klebonas kun. B. Gau- 
ronskas—$10.

Po $5—S. Bujanauskas, 
J. Kantautas, A. Kaspara- 
vičia, T. Matas (iš Water- 
bury, Conn.), V. Valenti
nas,, teisėjas J. Čemaus- 
kas. Daugiau nepažymėta 
kiek kas aukavo, dėlto de
dame tik vardus aukavu
sių:

Mr. Petrick, A. Anufreji- 
vas, O. Kajeckienė, V. Pus- 
vaškis, Mrs. Jankus, Mr. 
Radvila, Z. Čaplikas, A. 
Valentinas, V. švelnys, K. 
Švelnys, Mrs. Levinskas, J.

Eidukevičius, J. Lapeckas,
kaip gyvena Marso gyven- s. Varašilga, V. Pusvaikis, 
tojai, jei ten tokių 
Daugelis mokslininkų 
joja, ar Marsas yra “gyve-

yra.
abe-

J. Ulevičius, A. Šiliškis,! 
Mr. Manofis, K. Baktienė,! 
Mr. Baktis, P. Lodą, V

namas,” bet veik visi sutin- Vailionis, A. Bieliauskas, 
ka, kad Marse yra gyvybė, V. Vaškis, S. Trapkauskas, 
pavidale žemesnės rūšies! V. švelnys, J. Radzevičius 
augalų. Gal nuvykus Į (ir A. Lilickis.
Marsą ga. rna butų ir mais- Kolektoriai: Juozas Juškis 
to pasirinkti? !įr a. Kasparavičius suko-

Dabar. kai kalbama apiejektavo
erdvių laivą, turima galvoje1 
karišką te Kios bazės naudą.' J. Grumuldis aukavo $5.

$104.

Iš jos
joja, bet planuoja daryti nngus

! tarpplanetarines
toks mokslininkas, 

von Braun, 
metų bėgyje

i!

U4

keliones.

galima bus aukštybėse pa- 
—O ko iš čigonų galima-kabinti dirbtiną satelitą, 

pasimokyti, vaike? j mažiuką mėnuli. Tas mok-
—Mokesčių nemokėti, slininkas rašo “Collier’s” 

[tėve. Jei kur dalija pašai- •magazine ii- net sakosi ap- 
pas. čigonai iš kur tai atsi-įskaičiavęs, kad už $4,000,- 

i randa būriais, bet kai rei-j000,000 galima butų tokį 
kia mokesčius mokėti, jie perdvių laivą” padirbti. Ga- 

' išnyksta ir niekas jų nebe-Jima priminti, kad atominės 
(suranda. j energijos tyrinėjimai karo

atominių dirbtuvių 
kainavo $2,-

e, is čigonų.

-Aš ne slapukas, vaike, metu ir
visas Saubostonas žino, kur; pastatymas 
mane rasti, ale kur pajamų'000.000,000. Ii 
nėra, ten ir ciesorius ver-[ginklų dirbimas** » w1S

ga ima butų 
teleskopus

per ga- 
stebėti

žemę ir taip pat gerai ma
tyti visus žemiškus Įvykius, 
kaip dabar matome per 
žiūronus iš lėktuvo 5,000 
pėdų aukštumoje.

Žmonė' jau yra pasiekę 
erdvę, jei skaityti kad erd
vė prasideda ten, kur bai
giasi žemiškoji atmosfera. 
1944 metais viena vokiečių 
raketa, iššauta iš salos Bal
tijos jun je, pasiekė 109 
mylių aukštumą. 1946 me
tais Amerikoje, White 
3ands, X. M., bandomame 
’auke iššauta raketa pasie-

Po $3—S. Laites, V. Na
vickas ir G. Švelnys.

Po $2—P. Gumas, K. 
Švelnys, V. Kubeckas, V. 
Pauža, P. Karbauskas, S. 
Sinickis, J. Dagilis, J. Ka
sinskas ir A. Kačergis.

Po $1—A. Marinavičia, 
A. Sinkevičia, A. Blaisas, 
M. Jankus, J. Pauža, A. 
Radzevičienė, R. Čemaus- 
kas, A. Mankauskas, M. 
Čimbalienė, O. Ramanaus
kas, A. Jankauskas, J. 
Mankauskas, T. Marčiulai- 
tis, F. Milinkevičia, J. Ake
laitis, J. černauskas, A.

atominių kė 114 mylių aukštumą, o M. Kleiza,. T.
buvo “ri- “dvejų aukštų” raketa 1949[Brilius, J. Rėkus, V. Miller, 

Į Kia, ba taksų negauna. (zikavimas,” iš leidžiamų metais iš auta Amerikoje '^1- Styven, J. Vobles, V. 
į —Negudrauk tėve. atsi- pinigų galėjo jokios naudos pasiekė r t 250 mylių auk- ~a^auskas, S. Surevicia, J. 
mink amerikiečių posaki,'nebūti, bet buvo rizikuota, štumą, aria iškilo aukščiau!A- Urbonas, T. Di- 
kad nieko pasaulyje nėra nes pagal mokslininkų ap- žemiškos atmosferos, kuri:kus, P. Pilaitis, A. Bara-

i tikro, išskyrus 
1 kesčius.

—Denkju, vaike, už pa
mokinimą, ale aš jau turiu 
bėgti i musu susaidės m i-I * *.tingą, turime diskucijas'

ap- .
mirti ir mo- skaičiavimus atominiai gin- siekia tik 120 mylių auks- 

klai galima buvo pagamin- tyn.

apie divorsus, r 
būti.

—Viso gero, tėve.

ir man

TU IIA KALTA
DĖL KORĖJOS KARO

Krašto gynimo sekreto
rius, R. A. Lovett, kalbėda
mas Detroite sakė, kad Ko
rėjos karas yra Rusijos su
keltas ir Rusija jį palaiko 
savo ginklais ir amunicija. 
Kinų ir korėjiečių bolševi
kai yra tiktai Rusijos lėlės.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais. tas skaito S-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų liendradar- 

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 r|<>|., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėt: 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George 
St.. Ville Lasaile, Montreal, P. Q.« Canada.

r.auskas, A. Aksentis ir R. 
Germaine. S. Senkus au
kojo 50c. Viso $64.50.

Kolektoriai: B. Baranau
skienė ir A. Aksentis.

Aukavo iš Seymour, 
Conn.:

Mrs. Bridickienė $4, M. 
(Ermulevičia $2.

Po $1—L. Bugaila, Mrs. 
Atkočiunienė, J. Povilaitis 
ir Skipuris 50c.

O. Mackienė iš Otford, 
Con., aukojo $1.50.

Iš Ansonijos: J. Žilevičia 
;$2.

Po $1—4. Tveri jonas, M 
Drižnius, 0. Čeplikienė, S.

Mr. Juzapaitįs, A. Dubins- 
kas, J. Kasinskas, Mr. Fi
garas, V. Arbačauskas, T. 
Dillis, J. Marčiulionis, Va- 
linčiai, Mr. Armonas, Mr. 
Urbonas, A. Aksentis, T. 
Cheplinskas, M r. Slusinkas, 
Mrs. Slusinskienė. Viso 
suaukota $101.60.

Per stubas kolektoriai 
surinko $193.50, Vasario 
16 minėjimo proga šv. An
tano parapijos svetainėj 
surinkta $101.60, A. L. Ta
rybai per du kanu pasiųsta 
$350. BALF’o skyrius pa
siuntė centran $32 kaipo 
narių ir draugijų metinę 
mokestį.

Tokias atskaitas gavau 
kolektorių, tokias ir gar: 
nu.

J. Kantautas.

V

iš

LL

Staliaus Darbui
. .. Pašauk Stalių

SAVINGS BANK

■■

\\

A.

Taupymui
... Naudok Taupymo Banką

Kiekvienam darbui atlikti reikalingas spe
cialus žinojimas. Tas posakis tinka ir ban
kams. Ir banką pasirinkit pagal reikalą.

Geresnės vietos jūsų sutaupoms nėra. kaip 
188 Taupymo Bankai Massachusette. Tie ban
kai buvo tam įkurti, kad apsaugojus tokių 
žmonių kaip jus sutaupąs. Jie gentkartėmis 
buvo saugios vietos.

Visi Taupymo Bankai yra savitarpiniai, lai 
reiškia, jie neturi šėrininkų. Jie verčiasi savo 
indėlininkų interesuose ir visą uždarbi, atskai- 
e.us išlaidas, mokesčius ir atsargas, grąžina 
indėlininkams.

Massachusetts valstijoj daugiau žmonių tau
po Taupymo Bankuose, kaip kuriuose kituose. 
Jūsų Taupymo Bankas maloniai jums patar
naus taupant tiems dalykams, kuriuos jus no
rit įsigyti. Jus galite atidaryti taupymo są
skaitą su vienu doleriu ir kiekvienas padėtas 
doleris yra pilnai apdraustas pagal Mashachu- 
setts įstatymus.

Ieškodami artimiausio Taupymo Banko žiū
rėkite. kad pavadinime butų žodžiai “Savings 
Bank“ arba “Institution for Savings.”

Ali d«pos'ts insured m full under M»ss*chusrtts

STAblt
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Polemika ir Kritika
APGALVOTŲ 
KVAILYSČIŲ BALOJE

Ligi nuobodumo mes pa-

linas yra parinktasis Dievo 
i talkininkas. Pagalvokime. 
Kas kovoja prieš bolševiz- 

tys sau spiaudomės i veidą, mo terorą, prieš NKVD, 
Sakoma, ką dievai nori nu- MGB, Stalino kacetus, tas 
bausti, tam pirmiau protą kėsinasi sukliudyti Viešpa- 
atima-. Musų didelėje ko-!ties Dievo valią, kuris mus 
voje prieš komunizmą-sta-;turi nubausti už musų grie- 
linizmą už Lietuvos išlais- kus. . . .
vinimą dažnai prikalbam Gal tada tikresnėj švie- 
tokių niekų, nesąmonių, \ so j statytinas Lenkijos
kad net graudu. episkopato sudarytas kon-

Klerikalų stovy kia jau į kordatas su Dievo bausmės
tremtyje, ypač klaikusis pa
mokslininkas kun. Bruži 
kas, kaukte kaukė, kad lie 
tuviai ir Lietuva kenčia už 
savo griekus, kurių pridir
bo per savo trumpą nepri
klausomą gyvenimą. Ir kad 
nieko kito nelieka, kaip tik 
melstis, barstyti galvą pe
lenais, aukoti bažnyčiai ir 
sukatalikėti iki juodumo, 
t. y., būti krikščioniu de
mokratu, ateitininku arba 
vyčiu.

Į Bružiką tremtyje buvo 
žiūrimą, kaip Į protiniai 
pavargus! rėksnį ir, kaip 
Hanau stovyklos lietuviai 
pavadino, ‘‘ilgaskvernis 
čiudakas.” I tas atgailos ir 
užpelnytos bausmės pasa
kas
kvailių ieškojimą pasipini
gauti ir pagraudinti baus
mėmis. kaip kadaise “pek-1 
los knygose” piešė velnius,!Visas 
čirškinančius nusikaltėlius 
ugnies katiluose, skelbiant, 
kad šis pasaulis yra niek
niekių niekniekis.

Bet kvailystė, kaip 
nės sako, raita ir sparnuo-!bia, kad 
ta, ji pralindo pro visokias',sunkumai, 
skryningo ir imigracijosįpergvventi 
komisijas, įr matom ją veš-i vergijoje, 
liai prigijusią ir šiapus van-: praeitį, 
denyno.

vykdytoju — Kremliumi; 
nedera stebėtis, jei Lenki
jos ir Čechoslovakijos ku- 

; nigams katalikams Krem- 
įlius moka algas, 
į Visos musų kovos prieš 
bolševizmą ir Kremliaus 
terorą yra tik nesutikimas 
su aukščiausia visagalio 
Dievo valia, nes jis musų 
baudimui pasitelkė Krem
lių ir, kaip visagalįs, kurio 
ir rožančius galingesnis už 

į atominę, vieną dieną su
naikins bolševizmą Bruži- 
ko ar kun. Jutkevičiaus vy
čiais, arba prel. Balkuno

čiau visų, pasisavinimas tei
sių, kurios leido į VLIK’ą 
įvesti krikdemų partijos 
narių -sugalvotas partijas: 
Lietuvių Frontą, Vienybės 
Sąjūdį, visaip subankruta
vusią Darbo Federaciją, la
šinių skutimu ir “draugiš
kais vekseliais” susilikviaa- 
vusią Ūkininkų Sąjungą.

Atsakas nesunku surasti. 
Jeigu jaučiama ir skelbia
ma, kad krikdemų partija 
yra geriausia, tai ir jos dar
bai, pasitelkimas ir sulip
dymas visokių sugalvotų 
partijų, yra puikus ir tiks
lus darbas.

Geras darbas ir Lietuvių 
Fronto vado J. Brazaičio 
užsispyrimas neįsileisti Ma
žosios Lietuvos atstovo į 
VLIK’ą. Kas gi Mažoji 
Lietuva, septynius šimtus 
metų kovojusi su kaizerių 
priespauda, kas jos atspa
rumas išlaikyti lietuvišku
mą, kas jos nuopelnai mu
sų kultūros, rašto laimėji
mams, jei palyginsim su 
tuo pačiu Lietuvi# Frontu, 
kurį pagimdė tikra ir tei
singa krikščionių demokra
tų partija, norėdama iŠlai 
kyti VLIK’e savo penkių 
asabų vienos partijos virŠe-

SO. BOSTON

KUBOS PERVERSMO FIGŪROS

Dešinėj F. Batistą, kurio \ ėdama armija nuvertė Kubos 
teisėtąją vyriausybę. Kairėj nuverstasis prezidentas 
Cark» Prio Socarras. kuris dabar yra Meksikoje.

jo p. Balys apie lietuvių; pastangomis šis 
tautinį atgimimą, valstybės buvo sėkmingai 
atkūrimą ir didelę pažan
gą padarytą visose srityse.

Po prakalbos naujakurių kp.—K. Bukaviaekas
vaikučiai, Reivydas, Reivy-|Tumavičius, SLA 70

minėjimas 
pravestas. 

Komisiją sudarė šių orga
nizacijų atstovai: LDD 3 

ir J. 
k p.—

daitė ir Daugėlytė dėklą-;J. Grabauskas ir naujaku- 
mavo, pašoko, paskambino{ ris Mitinąs.

KorespondencjoS
MANCHESTER, CONN.

Manehesteryje Lietuvos A. Sadonienė, 
nepriklausomybės diena pa- J. Burkauskas, 
minėta vasario 24 d. Lietu
vių Bendrovės svetainėje.
Paminėjimo surengime

P. Jusaitis, 
O. Lemežie-

nė, K. Savickienė, M. Rai
lienė, Marė Bujavičienė, O. 
Bočienė, E. Zorskienė, K.

Lietuvai duotais ginklais
rožančiumi ir maldelėmis, nybę. Nes Mažosios Lietu- 
Kas dar čia neaišku? vos lietuviai galima priskif-

Tai butų juokinga, jeigu,ti prie tų, kurie Lietuvai 
, .. . i • - nebūtų graudu, jei tai butų.užtraukia bausmę, nes jie
du\o ziuiima, kaip f atskiri Įsibėgėjusių iryra evangelikai, protesto-

daugiausiai pasidarbavo Palažiejienė, A. Palažiejie- 
Ona Kaminskienė, Antani- uė, Antanas, A. Mockaitie- 
na Kaunienė, P. Kuralskis,i nė, J. Kvejys, J. Kristijo- 
A. Kžeza, J. Vildžius, taip-į nis, Mrs. Malunaitis, J. Bi- 
gi ir ALTS vietinio sky- rettienė, Mrs. B. Kvetkus, 
riaus
čius.

pirmininkas K. Bo-

Pirm. K.
bet kokiai logikai svetimų 
dvasininku reiškiniai.

Reikalas Apgalvotas 
ir Pasiskolintas

Pasekus bolševizmo-ko 
munizmo propagandą ir 
melus, pamatysime, kad 

žmo-jau senai komunistai skel-
visos 
kuriuos

nai, nepriklausantieji iš
rinktąja! partijai.

Įsimylėjusi į savo partiją 
klerikalų stovykla atvedė 
mus prie visos eilės nesusi- 

f pratimų kultūrinėje ir poli
tinėje veikloje. Vienos par
tijos dirbtinai sudarytos 

suti 5-h.ei- peniQUkės veikla sujaukė 
nelaimės/vt t v’o

Absurdų Žydėjimas 
Prasideda

j pianu. Po vaikučių gražaus 
pasirodymo kalbėjo kun. 
Kazlauskas iš Lawrence, 
Mass. Kaip pirmas kalbė
tojas, taip ir antras apie 
Vasario šešioliktosios svar
bą nieko nesakė, bet jis nu
keliavo toli į praeitį ir pri
siminė Babilioniją, Galilė
ją ir kitų nepadalijų tau
tas ir jų tėvynės meilę. Vie
nas klausovas, pavargęs 
nuo gana nuobodžios kal
bos, paprašė kalbėtoją kal
bėti apie Nemuną, Šešupę, 
o ne apie tolimų kraštų se
nų laikų dalykus.

Pagaliau kalbėtojas “grį
žo” į Lietuvą ir sakė, kad 
tėvynės meilės lietuvius iš
mokė prieš 700 metų pada
rytas krikštas. Čia kalbė
tojas aiškiai apsilenkė su 
teisybe, nes krikštas, kuris 
buvo padarytas ne prieš 
700 metų bet vėliau, ne tė
vynės meilės mus išmokė 
bet Romos meilės ir surišo 
Lietuvą su Lenkija “amži
nais ryšiais.”

Susirinkusieji tikėjosi iš
girsti apie dabartinę musų 
tautos padėtį po rusu oku
pantu, bet kunigėlis apie 
tai nei mur-mur. ’

Kalbėtojas dar barė lie
tuvius, kad vaikų neišmo
ko prisirišimo prie lietuvy
bės. Ir čia, rodos, daug 
prasilenkta su teisybe. Kol 
vaikas neina į mokyklą, jis 
yra prisirišęs ir prie savo 
gimtosios kalbos ir prie lie
tuviškumo. Bet kai jis pa- 
lanko parapijinę mokyklą 
kelis metus, jis nuo lietu
vybės nusigręžia, nes toje 
mokykloje jis yra mokomas 
nelietu v i š k o j e dvasioje. 
Taip yra lietuvių išlaiko
mose mokyklose, tai už ką

Iš kadaise skaitlingos lie
tuvių kolonijos, plačiai 
skambėjusios savo parengi
mais ir piknikais, į šias iš
kilmes iš pačios Cliffsidės 
ir jos apylinkės susirinko 
per 50 asmenų, kurių tarpe 
matėsi keletas ištikimųjų 
Bimbai bei Stalinui tarnų.

Iškilmės buvo pradėtos 
Amerikos himnu. Kalbėto
jas J. Tysliava nupasakojo, 
kaip lietuvių tauta kovojo 
dėl savo nepriklausomybės. 
LSS Centro Komiteto na- 
iys Kipras Bielinis mums 
nupasakojo, kaip ir kokio
mis sąlygomis Lietuvos Ta
ryba paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės aktą 1918 
metų vasario 16 dieną.

Pagerbus žuvusius ir žūs
tančius už tėvynę susikau
pimu, oficialioji iškilmių 
dalis buvo baigta sugiedo
jus Lietuvos himną.

Meninę dalį išpildė - artis
tas Vitalis Žukauskas, pa
deklamuodamas kelis pa
triotiškus eilėraščius, ir 
dainininkė Rožė Mainelytė 
su jausmu išpildžiusi kele
tą liaudies dainelių. Gerai 
akompanavo S. Levickienė.

Pertraukos metu buvo 
pravesta Lietuvai vaduoti 
rinkliava. -Čia reik pasaky
ti, kad Cliffsidės ir apylin
kės lietuviai, nors ir būda
mi dabar savo skaičiumi 
neskaitlingi, savo aukomis 
pralenkia daugelį skaitlin- 
gesnių kolonijų. Aukų su
rinkta $107.

Aukavo: K. A. Bukaviac- 
kas $25, J. Tumavičius $20, 
po 50 «j. IVIika-
liūnas ir Mitinąs; A. Valu- 
konis—$3.

Po $2—Puzonienė, Sau- 
kienė, Maculevičienė, Ku
bilius, B. Spudienė, Skrup- 
skienė, Jurgaitis šen., Dau
nora, R. Grajauskas, Ker- 
belienė ir A. Grajauskienė.

Po $1—Nekrasovas, Ko
vas, Kriaučiukas, Ališaus
kas, J. Valiukonienė, Jur
gaitis Jr., J. Steponavičius, 
Radeckienė, Jermakovas 
(sveikinęs rusų Rovo orga
nizacijos vardu), Dutkienė, 
J. Valiukonienė, Žemaitie
nė, Kudirkienė, Sagamo- 
gienė ir Grinienė.

Minėjimo iškilmes atida
rė ir pravedė Mitinąs.

Kaip ir kiekvienais me-

S. Betkus, M r. Netkus, Mr. 
Kusnauskas, J. Kvetkus, A. 
Palažiejus, J. Paliečius, 
Mrs. Stasiukienė, Adele 
Hussey, A. Raubytė, E. 
Sidney, A. Žemaitis, Z. Žu
tautienė. O. Roman, T. Ta- 
Įmošaitis, J. Krauzaitis, J.
| Ramoška, K. Gečiauskas, 
A. Šokas, J. Grinius, A. 
Buiavičius, J. Pakalnis, B. 
Čemerkienė, M. Rūkas, C. 
Žilinskienė, K. Karpuska,
J. Sele.

Aukų surinkta iš viso su 
smulkiais Lietuvos vadavi
mo reikalams $177.50.

Pasibaigus programai bu
vo pakviesti programos da
lyviai vaišių. Šeimininkės
K. Karpiuskienė Antanina 
Kaunienė, Lilia Sidney ir

Bočius atidarė 
programą. Manchesterio 
Lietuvių Bendrovės choras, 
po vadovyste Mrs. A. Hus- 
sey, visų pirma sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. Kalbą pasakė A. Ged- 
raitis iš New Britain, Conn. 
Aiškino kaip rusai užėmė 
Lietuvą, žiauriai kankino 
žmones ir trėmė į Sibirą.

Buvo suvaidintas veika
lėlis, pritaikintas tai die
nai. Eiles pasakė p-lė Gul- 
binaitė. Juozas Sadonis 
perskaitė rezoliuciją anglų 
ir lietuvių kalbose. Rezo
liucija buvo priimta vien
balsiai. Grupė šokėjų pa
šoko porą šokių. Bendro
vės choras sudainavo kelias

VLIK'o, pasiuntinių, ALT 
. ..... ir kitų srovių darnesnį ben-
oolsevdcinėje (jradarbiarimą, suskaldė 

kovotojus už Lietuvos lais
vę, kulturininkus suskirstė 

zmo' į sūnūs ir posūnius, garbin
gus Mažosios Lietuvos lie-

tenka

uz. I
ir

via bausmė 
už tuos darbus 

’ laikus, kai liaudis ir 
įnija davėsi suvedžiojama
! visokių ‘ buržujų, i»nau- tuvjus padarė antraeiliais 
, dotojų, kai ji nepaklausė pį]įečiais. Ir galo nematy

Ne taip senai prel. Bal- komunistų partijos ir jos d iei ir toHau bus tęsiama 
kūnas per “Voice of Amer- popiežių Lenino ir Stalino,.- ;’ , niekįnimo. savęs aukš-
• _ _ m ___ •__ • T-_x_____  ~ ; • __ i_ • _ i__ * rica” pasiuntė į Lietuvą zi 
nią, kad rožančius galin
gesnis už atominę bombą, 
o kitomis progomis neven
giama kartoti, kad visos 
kančios kyla iš musų pačių, 
nes mes labai jau prigrieši- 
jome ir turim kentėti.

ir paskutinio enkavedisto. 
Ir tik tada, kai visi bus po 
raudonąja vėliava, kai bus 
viena partija, vienas pie- 
muo-vadas, tada bus amži
na palaima ir tiesa ir tei
sybė.

tinimo ir visokių priemonių dainas.
Laike 

bėjo P.
naudojimo klero politika.

Mažutė Išvada
Nelengva buvo pasakyti 

šios karčios tiesos žodžius, 
bet reik pakaltinti ir libe-

. . n.e Pana^os i^ados, ralus, socialistus, tautinin- 
Pakedenkim reikalą tik- tik iš kitos pusės,.peršasi is kus, kurię Įei(j0 ir toleravo

sliau. Jeigu atominė bom 
ba yra menka prieš rožan
čių, tai ko ten Lietuvos ko
votojai grumiasi su NKVD, 
kam mes kovojame, pinigus 
dedame propagandai, gin
klams? Antra vertus, 
jeigu nusikaltom ir už 
sikaltimus Dievas baudžia 
per Stalino valdžią, tai kaip

maloniai pri-Į kuniSėJis . bara .Hetuvius?Adele Hussey 
ėmė svečius.

Bendrovės choro nariai 
ii- Hartfordo vyrų okteto 
dalyviai sudainavo dar ke-! 
lėtą dainų.

Gerbiami šio susirinki
mo dalyviai prašomi atleis
ti, jeigu keno bus vardas 
netaip paminėtas kaip tik
rai yra. arba per klaidą vi
sai neįrašyta.

A. B. Buvęs Susirinkime.

Gal už tai, kad jie pinigus 
toms mokykloms išlaikyti 
deda?

Po prakalbų sekė banke
tas. Žmonės ilgokai pasi
linksmino. Suvedus visas 
pajamas pasirodė, kad jų 
buvo $186. Gal apie pusę 
liks pelno išlaidas paden
gus. Žmonių buvo apie 70, 
tai musų kolonijai labai 
daug. Gal nedalyvavo tik 
vienas kitas.

Dalyvi*.

CLIFFSIDE PARK, N. J.

aukų rinkimo kal- 
Kurelskis. Aukų

surinkta:
Po $10—J. Vildžius, M. 

A. GeČiauskai ir SLA 207 
kuopa.

Po $5—J. Matejunas. J. 
O. Užupiai, K. V., K. Bas- 
tienė, O. Kaminskienė, F. 
Simaitis,, K. Bočius, A. 
Kleiza, A. P. Gedraitis, 
SLRKA 216 kuopa ir Mo
terų Sąjungos 57 kuopa.

Po $2—P. Jusaitis. J. Mi- 
kentavičiai, J. Kirbaliai. P- 
Stomai, F. Kazevičius. V. 
Gulbinas, K. Kazevičius. G. 
Kaunas, F. Mancevičius. A. 
Kuzis, Mrs. M. Broun. A. 
Salčiukienė, A. Petronis. K. 
Karpuskienė, J. Sadonis. 
D. Dumkas, A. Biretta.

Po $1—E. Šimanskienė.

Balkunų, Jutkevičių, Kru
pavičių, Brazaičių? Juk ne
sunku išskaityti visuose pa
moksluose ir
veikloje aiškią minti: visi 
kiti yra paklydę, nusidėję-i 

juk liai, visų kitų veikla yra 
nu- Lietuvos kančių ir nelaimių 

priežastis, nes jie nepri
klausė ir nepriklauso tie
siesiems keliams—krikščio-xmes galime kovoti prieš

! tokią 
Taip

krikdemų politiką, 
pat tenka kaltinti ir 

kulturininkus. kurie dažnai
krikdemų į nutylėdami įžūlios ir dema-

gogiškos klero veiklos vin- 
tgius, leidžia bujoti suktai 
j politikai, kvailystėms, ku
rios nėra jau tokios nekal
tos ir atsitiktinės.

Prof. K. Pakštas, plates
nis krikdemu šulas, šios

MANCHESTER, N. H.

Juk, jeigu nebus nių demokratų, ateitininkų. :ya&ai.jo 16 proga yra paša-Staliną?
Stalino, nebus NKVD, tai 
kas gi Dievo bausmę vyk
dys? Kadangi ir plaukas
nuo galvos be Dievo žinios . _ _ .
nenukrinta, tai Stalinas ir kovotoja prieš komunizmą. 
jo teroras yra iš Dievo, kaip į bolševizmą. Kas tai? Tai 
ir kiekviena valdžia. Sta- yra iškėlimas savęs auks-

vyčių organizacijoms. j.
Kaskart labiau iškišama^

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą čia suruošė 
BALF’o skyrius, vasario 24 
d. Buvo banketas, kalbos, 
programa. BALF’o pirmi
ninkas atidarė susirinkimą 

į trumpa kalba ir perdavė jį 
vesti K. Daugėlai. Kalbė-

--------  itais vaisingumu pasizymė-
LDD 3 kuopos, SLA 70|jo> prisidėdami savo triusu 

kuopos ir naujakurių ini- jr išlaidomis šie musų kolo- 
ciatvva buvo suruoštas Va- nijos lietuviai: K. Puzonie- 
sario 16 minėjimas, šiam nė, K. Bukaviaekas, J. Tu- 
tikslui buvo sudaryta ko- mavičius ir J. Grabauskas.
misija, kurios rūpesčiu ir Buvę*.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

kad nepasitamaujama 
Lietuvos vadavimui ir de- 

i nors
ar organizacija pra- 
jaustis išrinktąja ir 

geriausia didelėje kovoje 
už Lietuvos laisvę ir prieš 
didįjį grūmojimą — bolše
vizmą.

Argi dera priminti, kad 
klero ir krikdemų ligšiolinė 
veikla buvo grynai savi
meiliška ir jėgas skaldanti. 
Nei praeitis, nei dabartis 
—tikėkim ir ateitis—neįro
dė ir neįrodys, kad krikde- 
mai-kleras turi kokių nors 
ypatingų teisių ar nuopelnų 
kovoj už laisvę, demokrati
ją. Ir manymas, kad per 
kovą prieš bolševikinį tota- 
lizma bus galima pasiekti 
klerikališko totalizmo, yra 
perdėm naivus ir klaidin
gas, ir kenksmingas.

A. V. Petravičius.

tvirtinimas, kad tik kle^a-, mokratj jab jeį kuri 
lų grupė yra tikra n geia !srovs ar organizacij;

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—visa: nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapiu, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta; kaina 4 doleriai.

ŠLIVPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturini atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, laba', 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

už 6 dolerius! Persiuntimo

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

Abidvi knygos sykiu tik 
lėšas apmokame. Rašykite: 

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St., Chieago S. UI.

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 East Broadway. South Boston 27, Mas*.

<36 E. B

Keleivit

dway, Se. 27,
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Juozas Baliunas:

Nuo Apačios Lipama j Viršų

Aš labai mėgstu skaityti Dabar eina SLA rinki- 
straipsnius. mai. Ten moterų tikrai pu-musų moterų 

Man patinka p. 
straipsniai. Ji

Kubilienės 
kartais vi-

sė visų narių, o žiūrėkit, 
Pildomojoje Taryboje tik

sai paprasta tema sukelia vieną moterį turime’. Tas 
daug diskusijų, pasirodo nėra teisinga. Ir moterys, 
raštiški atsakymai ir tas balsuodamos šiuose rinki- 
pakelia spaudą, kartu ir muose, vis tik turi apie tai 
moterų ūpą.

Našlaitė Pagaliau 
Atvyksta Amerikon

Į
Musų skaitytojai tur būt' 

gerai prisimena triukšmą,
i koks buvo kilęs dėl našlai
tės tremtinės Teresės Sta- 
šinskaitės, kurią rusai no
rėjo pasisavinti (surado jai 
rusę motiną) ir prievarta 
grąžinti iš Vokietijos Rusi
jon. Dabar tai našlaitei 
galų gale baigėsi deportavi
mo baimė, nes ji greitai at
vyks i Ameriką. Ją čia no
ri įdukrinti T. ir S. Mille- 
riai, iš Chieagos.

K a t i u š a

'.T -PTVTS, ?O. rwi

PILIETĖ PIRMOJI ATLIKO PAREIGĄ

Pirmoji balsuotoja New Hampshire valstijos nominati
niuose badavimuose buvo moteris, Mrs. L. bernard Co! 
iins. su dukrele Terry. Ji nutraukta su Mr. B. Avery, 
kuris priima jos balotą Pittsfieldo mieste.

(Tęsinys)
Motina skubėjo raminti muilą išvirsią. Vaikus už- 

Įtužusį vaiką, keršto ir ne- auginsią vokietukais.
1 a. Įtikėjimo ugnimi uždeg- Vieną vakarą Natalija at

ris. naują sovietinį gaminį, ėjo į Dulaičių kambarį H
bet Borisu.- spyrėsi veda- kurį laiką tylėdama sėdėjo 

į lovą ir motinai grąsi- už stalo, lyg ne savyje. Pil
ies ir ji atsakysianti nos akys baimės ir peisi-no,

prieš sovietinį pasididžiavi- mainęs veidas gąsdino Du
rną—NKVD. Bet vaikasuaitienę, ir ji išdrįso pa-
atsigulė, nors ir nenusiren- 
gęs. Bulaičiui prašant nu- 
sii engti. Natalija ramino: 
“Ak, geras musų drauge, 
mes papratę apsirengę gu
lėti; tai geriau—vagys ne
pavagia, NKVD pašaukus 
—esi gatavas.”

Dulaitis ir jo žmona, 
taipgi nemiegojusi, pasi
sodino Nataliją už stalo ir 
išklausinėjo, kur ji mananti 
keliauti.

—Aš taip ir maniau,—
• tarė Dulaitis.—-Jus, mote
riške, nepažįstate lietuvių, 
todėl ir einate į tikrąjį pa
vojų. Mes gerai žinome, 
kas yra komunistų partija. 

Įkas yra NKVD, ir kas via 
(visokie kiti. Jus atvežė ka
rinio įsakymo valia, jus 

{nieku dėta, kaip ir mes, 
kenčiate sovietinę vergiją. 
Kas gali jums keršyti, jei 

Įtik jus busite . . .
Natalija verkdama dėko-

Mažosios Teresės istorija 
yra liūdna ir varginga. 
1941 metais, kai iškilo ka
ras tarp Rusijos ir Vokieti- 

Kvbartų apylinkėje su-

rimtai pagalvoti, nes kitaip, 
nesugebės net Į Į.

snio, kad rinkti moteli į mažesnes tarnybas daugiau 3Os . .
prezidentus, ir aš noriu at- savo seserų pravesti, ta>-bombai auotų namų gnu\ė- 
siliepti. Aš gal kiek giliau tikrai nepajėgs ir daugiau

kandidates, ką nuveikti.
Todėl seserys, visur, kur 

tik musų moteriškai-visuo- 
meniškas darbas vra ir da-'

Dėl jos paskutinio straip- jeigu jos

pasvarstyciau 
bet tai nėra principo reika 
las.

To straipsnio esme vra•* —
moterį paraginti aktyviai lyvaukime. Mes turime vie 
dalyvauti visuomeniniame ncdas teises rinkti ir vais
darbe. Jeigu ji turi teisę tybės pi 
balsuoti ir tos teisės neiš- ganizacijų 
naudoja, tai nei ji pati kur SLA viršininkus.

buvo rastas vienų 
metų kūdikis—mergaitė. Ją 
pasiėmė globoti Stašinskiai. 
Kai per 3 metus mergaitė.- 
tėvai neatsirado, tai 1944 
metais Stašinskiai, bėgda
mi iš antrą kart rusų oku-

•ezidentą ir savo or- i Plotos Lietuvos, pasiėmė 
mergaitę su savimi. \ okie- 
tijoje Stašinskienė, pakirs
ta tremties vargų, mirė 
1947 metais. Likęs vienas

, , , , . • Stašinskas negalėjo gerai
bet balsuodamos ir taip ' pa-iraergaite nlpintls pcl,,a_

pirmininką ir

Panaudokime tik tas tei
ses ne sėdėdamos namie,

toli nueis, nei savo sesei pa 
dės.

Kiek mes čia turime lie 
tuviškų
se jose lietuvės moterys tik
rai ne mažiau dirba negu ties 
vyrai. Organizacijos negy
vena vien iš rezoliucijų, nu
tarimų, ar išrinkus valdy
bą. Joms gyventi—reika- 
kalingas kasdieninis dar
bas, nuolatinis judėjimas.
Visi parengimai—piknikai, 
prakalbos, vakarienės, va- nai pasiūlė savo 
jai, svečius priimti, maistą 
paruošti, nakvynę suteikti, 
aukas parinkti ir daug ki

ą organizacijų, viso- mažu, kur tik galime, sieki- * - Tpn , , -
i me motei;aį geresnės ate; ‘ S •

A. Devenienė.

Reikia Pagalvoti

Teresė
Stašinskaitė gyveno čia su
.kitais 20 lietuvių vaikų ma
žame Bavarijos (pietų Vo- 

.kietijos) miestelyje. 1950 
i metais, kai mergaitė buvo 
jau 10 metų, Sovietų atsto-

_____ vai pareikalavo išduoti Te-
Ponia O. Kubilienė nese- resę Stašinskaitę jiems, nes 

kandida- esą Stašinskaitė yra ne Sta-
tus i prezidento vietą. To- sinskaitė, bet Tamara Šar
kį pasiūlymą gerbiama Ku- kova, ir jos motina gyve-

vysnios
nusilei-

. sens-

klausti, gal Natalija šer
ti. Ne, ji esanti visai 

sveika, bet ji laukianti he- 
tio ... ir ji pravirko susi
laikančiu. tuo neišverkiamu 
verksmu, kuris sukrečia 
žmogų, be vilties padėty to
kio verksmo ištiktam.

—Tai ir gerai, juk visos 
motinos . . . visos motinos 
tam ir gimdo. Žmonija ne
pasibaigtų, kad . . .

—Kad žudytų enkavedis
tai, kad žudytų naciai . . . 
kad duobės butų pilnos.— 
urnai išsiveržė Natalijos 
balsas. Ji nebeverkė, bet 
lyg’ paklaikusiomis akimis 
pro langą žiurėjo į 
viršūnę, nušviestą 
džiančios saulės.

—Mes, ką gi . .
tam, bet dėl vaikų reik gy
venti,—neturėdamas ką sa
kyti, įsiterpė Dulaitis.

Natalija urnai atsigrįžo 
pilnomis ašarų akimis, va
landėlę stebėjo Dulaičio iš
vargusias akis, lyg nesu
prasdama seno tėvo, nese
nai verkusio enkavedistų 
išvežto sunaus.

—Mes, motinos, gimdo
me ir nacius ir enkavedis
tus,—tarė Natalija. Gal ir 

I mano sūnūs bus toks pat 
I budelis. . . . Gal ir tas, ku
rio aš laukiu, kitos motinos 
ašaras gers.

Tuo metu, kaip per šiau
dus bėgančios avys. kažin 
kur toli
džiai, Kauno 
skardžiais aidėdami prie 
ramaus Nemuno vandens.

Nuskristi Ten Norėčiau!

Ir aš ten nuskristi norėčiau, 
Kur rūtų darželiai žali.
Kur Nemunas teka patvinęs. 
Kur kryžiai prie kelio seni.

Kad paukščio sparnus aš turė
čiau,

i Tai skrisčiau, kur traukia šir
dis!

J Prienų Laukus numylėtus.
I mėlynu žiedu vilnis!

Nepataikė į Tašką

Ponia Kubilienė 
stra i p s n y j e “PrezidenteiJ 
Moteris,” minėdama aukš
to išsilavinimo moteris, jų 
tarpe mini ir p. Stanisio-I 
vaitienę iš VVaterburio, sta-j 
tydama ją pavyzdžiu ki
tiems. Mes visai nepriešin- 
gi prezidentei moteriai, bet 
kalbant apie kandidatus ir 

j bendrai apie moteris, uži
mančias aukštas vietrr 
(reiktų atydžiau

iškeliamus

S \-ljo, bet jos balsas skambėjo 
netikrumu, ji kažin ką ne
įėjo sakyti, bet susilaikė, ir 

Įtik atsidususi, padavė Du
laitienei mažutį ryšuliuką. 
Po valandėlės, lyg nustebu
sią Dulaitienę ramindama, 
paaiškino:

—Aš nebijau nieko. . . . 
Gal aš mirsiu, tai labai pra-Į 
šau, perduokite šitą ryšu-{

nanti Lenkijoje. Prasidė 
jo mergaitės gynimas. Bu- 

Roose-.vo sukeltos ant kojų visos 
ištaigos— 
. S. Com-

-įmittee for European Chil-

bilienė buvo jau ir seniau
tokių darbų—tai vis reika- {iškėlusi, 
linga motery. kad tą darba Dėl Mrs. Lleanor
atliktų. Vyrai daug dirbajve^ kandidatūros _ ,TT>rk datv. v 
ir padeda, bet jie dažniau- pasakyti tiek, kad tai yra , - a*’ v
šiai pririšti prie tamvbu nerimtas reikalas, nes po- mittee for Europ

ayoi nia Rooseveltienė jau nebe- dren, naslaiciams globoti 
{komitetai ir kt. Prasidėjo

pririšti pne 
(nors ir moterų ne mažai

kompetentingos
Užlipęs auk-tai ant to kalno 
Pažvelgčiau . pievas žemyn. 
J upelį ter. i ntį srauniai. 
Ir prie lūšnų J. eičiau artyn.

tarnauja) ir prie to kasdie-.ra tame amžiuje, kur žmo 
ninio visuomeniško darbo 8US galėtų susivilioti auks-įkova įp v 
ne tiek prisideda, kiek mo-tom’s u\ labai sunkiomis

pareigomis.
Ponia Kubilienė betgi

ir
atstovų. Oficialus mergai- j 
tės globėjas, United States jIr 
Committee for the Care of,

Tik ten aš s rasčiau ramybę. 
Tarp žydinči pievų, laukų 

Sovietų Pamirščiau --iusmus iškentė
tus

vargą tret inio dienu.
terys.

O kai nueini į organiza
cijos susirinkimą, tai mo
terys susigužusios krūvon, moteris, jei ne į 
iš kuklumo tik vieną kitą ^es’ ta^ kaipo pavyzdį, kad §arkova tikrai esanti Tere- MOTERIS DARYS 
žodį pasako, o visą darbo moterys gali pasiekti ii L=

mini kitas aukšto mokslo i European Children. buvo j 
kandida-j įtikintas, kad rusų atrastoji,

Bagnoli. 1:
J. SIMONAITIS.

a.

___  • - buka mano vvrui, jeigu nspanagnne-i . ‘ . .- •' - atsiras, o jei ne jis. labai
pasiųsti ryšuliuką 

Įmano motinai, kurios adre- 
rasite ryšuliuke.

nisbvaitienė ir jos politinės I , Diena. vyšnios me‘
bei veikla. Poniai^ . «ledoJ°

ti
Mums. gyvenantiems \Va<’)ia>au
terbury ir apie jį, 
rai vra žinoma ponia

labai ge- 
Šta-isa

tiuzejo kulkosvai- 
slėniais ir

garbę ir tolimesnę vadovy- m°ksl°. h' įtakos. Taipe tų . 
bę atiduoda kitiems. Tas pavyzdžių yra ponia Stata-į 
labai yra gražu, ypač pui-Įs^ova^en® Waterbuno.
ku, kada toks moterų dar
bas yra įvertintas. Bet ar 
visada taip yra? Juk daž-

Dėl to ponios tinkamumo 
užimti kokią nors aukštą 
vietą aš turėčiaū

sės motina. Mergaitei grė- 
e išvežimas į Rusiją. Lie

tuviškos įstaigos ir BALE 
darė viską, kad sustabdyti 
išvežimą. Buvo rašomi me-

nai pasakoma, kad moteriškių abejonių. Kada buvo 
mažiau supranta, kad jai prezidento rinkimai 194!; 
ne vieta politikoje ir tos, metais, ponia Stanislovai- 
kurios iškyla į viršūnes, tai į tienė darbavosi su lietuyis- 
toms nėra lengva, nes jos (kais bolševikai? už H. kai
tuli dirbti ir pasirodyti *ace kandidatūrą, 
stipresnės už vyrus, nes isiems yra žinoma, kat 
tuojau joms prikišama, kad H. M allace buvo bolševikų
boba nieko nesupranta. 
Amerikiečių tarpe tokio iš

kažin koks 
tokiu vienišu ir

taa tekils !«.aiHu balsiuku. Aprimu- 
ioj prieausno tyloje sė

dėjo vyras ir dvi moterys

pažiuro? __  . ~............... , ...
Kubilienei tas irgi, tur but,P>auk£t!i5’
žinoma.
moteris
kitiem.-

Kodėl 
-tatyti 

ir net
pavyzdžiu Į 

'•ndidate
BURMOJE TAIKĄ

Kitiems ir net Kancuaate i —y 
aukštą vietą? Neteko gir- ’,!ie

Tai buvo šaudoma į vyrus, 
moteris, vaikus ir kūdikius 
Naujosios Europos atsteigė- 
jų, vokiečių. Nuostabiai 
gražaus vakaro prieblando-...j pasakoję ir viską atlikę, ką,. .... , .. ... ,•,ad ponia Stanislovai-;1 N . -G^- je aidėjo tas Šiaudinis ton-

butų atsimetusi nuo|\u? T16 u^a. ej.°’ ai , J Imu kulkų čiužėjimas, kuris 
listų su kuriais josi<i?iost?s. VokIeujo_s geleži- =l;.

dėti, kad ponia Stanislovai 
, ' tienė
Burmos komun
savaitės veikla praeityje rišosi ir te

Persitvar įsioj 
vyriausybėj šios

, pradžioje v. a viena mote-
visokiau-į morandumai, apeliacijos, ‘ ris, Mrs. Maung Chain.

protestai ir byla atsidui ė Jai pavesta /ra ministerija 
;eisme. Tai buvo painus “karėnų rei alams 
eisėjams dalvkas. nes rei- ’ Karėnai yra kovinga 

kėjo ilgai ieškoti Įstatymo, mažuma, ktri kariauja už ^ turėti m 
___ i i , • „ , .. savo auton< ina prieš Bur- 11 LmohJi..i4

ir.ės divizijos šlavė sovietų
besiriša. Nejaugi mes turi- n';1boninę aimiją, nieko ne

suradusią, kaip tik galvo
trūkčiais skubėti i Maskvą.m e

iškeltas ir paragintas eit: 
rinkimus prieš demokra

sireiŠkimo, kaip boba—ne-1 tus. Bolševikai už jį agi-
pasitaiko, bet pas lietuvius tavo, kaipo už taikingiausią 
tai man dažnai teko užgirs- pasaulyje žmogų, kuris 
ti. Ir jeigu musų nebus or- kiekvienam šios žemės gy- 
ganizacijose, jeigu mes pa- ventojui galįs suteikt po 
čios tarp savęs nemokėsi- pantę ar kvortą pieno pei 
me susiklausyti, paremti ir,dieną. Ponia Stanislovai- 
užstoti viena kitą, tai kaip tienė tą kandidatūrą rėmė 
mes galime eiti į aukštesnes ir tuo įrodė, kad politiniai 

ji tebėra vaikiško subren- 
moterys per dimo stovyje.

H. Wallace dabai

vietas?
Amerikietės

paskutinius kelius dešimt- nuc
mečius smarkiai pažengė ir bolševikiško fronto pasi- 
niekas nesistebi, kada pats traukė, bet neteko girdėti 
Amerikos prezidentas nu- kad ponia Stanislovaitienė 
traukia atostogas ir skren- butų jį pasekusi. Ji dar te- 
da į motei-ų vakarienes,
kad joms prakalbą pasaky
ti. .

Ar girdėjote, kad nore 
vienas musų organizacijos kios kreivos politinės asa- 
prezidentas taip stengtųsi bos statomos kam tai pa 
įvertinti, lietuves? Dažniau- vyzdžiu. Jei tai pavyzdys,

beklaidžioja “progresyvio
je” baloje. Ponia Kubilie
nė tą, rodos, galėtų žinoti 
ir tenka stebėtis, kad to

šiai mano, kad moterų kan
didačių nėra, tai visvien 
jos už juos balsuos.

tai pavyzdys, kaip nereikia 
politikuoti.

—P. Ž. v.

su pagarba žiūrėti į 
ieną paprusintą mote-

iS j
Galime savo 
laba? gabių 
moterų, bet

mos centrą lę vyriausybę. Jei >ra komunistes., tai 
Moteris bandvs baigti tą negalima ių staiV.; nei k;-

tvarky- rL neklausdamos, Kas ji ir 
su kuo eina?

pagal kurį galėtų padalyti 
sprendimą. Pagaliau byla
šspręsta lietuvių naudai, ir namu kara susitaikinti su tiems pavyzdžiu, rei iš viso 
Teresei Stašinskaitei lei- 
Ižiama atvykti Amerikon.
Dabar ji via 12 metų ir lau
kiama, kad ji greitai čia 
atvyks. —B. ;mos ir anglu kalbas.

karėnų gim nes 
Mrs. Ba

yra graži

atstovais, siūlyti į atsakingas vietas.

Natalija gyveno ir skai
čiavo: kada baigsis jos pi
nigai ir reikės pasirodyti 
gatvėje, prašyti darbo, išsi
duoti pačiai. Solovjovą ir į

stabdė plakimą, perverda
mos motinos, pridengusios 
kūdikį, kūną ir pasiekda
mos skausmo ir laimės ne
pažinusias kūdikių širdis.

Natalija užsidengė ausis 
ir taip tyliai suunkštė, lyg 
šunytis urnai pervertas kul
ka. Praėjo siaubi minutė.

Moterys, kurios eina su pusiose
Maung Chain Lietuvos pavergėjais 
otelis, i?moks-(įj- jiem darbuojasi, riega

lint.a, ji ka. i karėnų, Bur-Įmums Būti pavyzdy?

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipki
tės pas regi- r jotą vaistinin
ką. savininke Vytautą Skrin- 
ską. Jis išpiju medikališkus 
daktarų receptus ir patar
nauja visokiais sv-kkatos 
reikalais Ta vaistai yra 
pasiunčiami p*r paštą į kitus 
miestus. B* to, užlaiko ge
riausios rūšies kosmetikos, 
skutimosi reikmenų, knygų, 
laikraščių, fii-yjų, saldainių, 
šaltkošės- riešutų, cigarą, ci
garečių ir skanių gėrimų.V. Skrinska

Pas mus gaunamas ir “Keleiv

kitos jos draugės jau buvo į Dulaitienė persižegnojo, o 
sulinktos ir uždarytos bu- Dulaitis uždėjo ar.t Natali-

Skaitytoja iš Cor.n

IEŠKO DZUKU

Šančiuose kareivi- 
išvien lnesc- buvo laikomos

k (kaip belaisvės ir būriais va- 
rydavo į darbą. Tai butų 
visai gerai, bet sklido viso
kios kalbos: jas sušaudysią, 
išvešia i Vokietiją ir ten

Norėčiau susirašinėti su 
dzūkais, nesvarbu, kokia
me kontinente jie gyventų. 
Ypač prašyčiau atsiliepti 
dzukus, kilusius iš Merki
nės, Alovės, Daugų ir Varė
nos valsčiaus (visi Alytaus 
apskr.). Mano adresas yra: 
Elzbieta Pliskevičienė, 96 
Edward St., Hartford 6, 
Conn.

“Keleivio” kalendorių dar 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

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

jos peties ranką ir nesura 
do žodžio nors mažytei pa
guodai. Ir jam taip pekliš
kai sunku pasidarė, kad ir 
jis norėjo šuns balsu kauk
ti, bet ir to balso savyje ne
surinko. (Bus daugiau)

KAI PAGYS TURfeS AIŠKINTIS
W'

Prirakintas prie lovos Detroito ligoninėj Daniel W. Beard- 
sley. kaip tik pagys nuo automobilio nelaimėj gautų 
žaizdų, bus klausinėjamas policijos dėl jo žmonos stai
gios mirties. Jo žmona rasta užmušta automobilio “dže- 
kiu” j galvą einant jai į darbą iš ryto.
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Iš Plataus Pasaulio
Mokslininkai Be Vizų Rumunų Lakūnai

Anglija atsisakė duoti vi-’ Penki rumunai lakūnai 
zas 20 mokslininkų, kurie atskrido i Jugoslavijos sos- 
norėjo vykti i Pasaulio tinę Belgradą ir prašė Ti- pia- 
Mokslininkų Federacijos to vyriausybę duoti 
suvažiavimą Anglijoj. Tos prieglaudos teisę. Jie esą 
lederacijos pirmininkas yra pabėgę iš Rumunijos armi- 
prancuzų komunistas Fred- jos. Jų prašymas bus pa
ltie Joliot Curie, o vice-pir- tenkintas. Dezertyrų skai- 
mininkas yra Pasadena, čius iš satelitų eina didyn.
Calif., mokslininkas Linus i _______
Pauling.

__________ į Pagalba Vokietijai
Ispanija ir Protestonai šiais metaįs iki birželio

Ispanijos vyriausybė nu-imėnesio Sal° vakarinė Vo- 
tarė išvaiyli iš Ispanijos du kietiJa §auna iš Amerikos 
protestonus misionierius,; $106,000,000 ūkiškos pa- 
kurie ilgesni laiką gyveno ^a^o?* Pernai vokiečiai 
Ispanijoj. Nutarimas pa-'SaV0 iš Amerikos ūkiškos 
darytas sąryšyje su didė-: PaSa^°s $384,758,000 ver
iančiu spaudimu prieš pro- Pagalba duodama is
testonus visoje Ispanijoje, (užsieniams stiprinti skirtų- 
Ispanijoje yra 26,000 pro-p^ sumų.
testonų 28 milionų tautoje, i ---------

valandą "Gintaro žemė” užku-1 
kavo:

“Pereitą sekmadieni So. Bos-, 
tono High School salėje susi
rinko ponai Lietuvos vaduoto
jai. Bet juk Lietuva laisva. 
Tik vienas žmogus iš apsilan
kiusiųjų tame minėjime pasi
elgė labai gudriai: įsitikinęs 
kuo tas visas minėjimas kve- 

pasikėlė iš vietos, tvirtu 
perėjo salę ir apleidojiems!z,7sniu ...v toki minėjimą.

Anglija Tikrina

Anglijos vyriausybė 
tarė padaryti lojalumo

.......................................... tikrinimą 14,000 tarnauto-
tingai pi ieš taiiamai Alian- kurie dirba atominėse 
ių vedamą bakterijų . karą dirbtuvėse ir kituose slap- 
Koi ėjoj. Spauda pučia ki- vyriausybės darbuo-
nų ii Kol ėjos bolševikų pa-.se Patikrinimai pradėti iš
skobtus kaltinimus. Ameri-:5įuntinėjant klausimų la
ka siūlo, kad Tarptautinis ■ pUS, kui'ie paskui bus per- 
Raudonasis Kryžius ištirtų; tikrinami.
skundą. Tam pritaria ir ki-‘ ______

Aliantai.

Rusai Protestuoja

Nuo kovo 14 d. po visą 
Rusiją daromi protesto mi

ti

nu-
pa-

Italijos Komunistai
Japonija ir Indija ... .Italijos komunistų parti- 

Japonų industrinė komi- ja skelbia turinti šių metų 
sija iš 13 asmenų lankosi ‘ pradžioje 2,051,099 narius. 
Indijoj ir išbus ten mėnesi:Palyginus su pereitų metų 
laiko. Japonai sako, jie narių skaičiumi, šiais me- 
nori padėti Indijai kurti tais narių skaičius esąs 
pramonę, o, be to, komisi- ;3rč mažesnis. Skaičius 
jos tikslas yra užmegsti į skelbia pati komunistų par
ankėlesnius prekybos san-’tiia, todėl jie vra tiek tei-
tykius tarp dvejų kraštų. ringi, kiek komunistai nori.

KAS MUMS RAŠOMA
Pastabos Raudonajai ’ Reiškia, šioji apaštale gvve- 

Gegutei na ne čia, kur daugumoje ją
remiančioji tam tikra lietuvių 

Nors pavasaris dar ir ne prie (dalis yra susigrudus. pav. So.
lango, tačiau gegutė jau ku
kuoja. Ji kukavo ir per žie
mą. Kukuoja jau senai. Jos 
kukavimus gaKma girdėti tik 
sekmadieniais.

Jei tą raudonąją gegutę pa
versime i moterį—tai gausime

Bostone, bet j- laikosi atokiau 
nuo jų. kad pastarieji nepaste
bėtų buržuaziškos jos kasdie
nybės ir neužuostų poniško 
odekolonų kvapo. Prisiminki
me šalia išalkusios ir nudris
kusios liaudies pasakiškai

Mrs. M. Zavis. O jei kam bu- įrenjrtas Krime prie Soči kuror
tų smalsumo žinoti, kur ji pri- žydriąsias Stalino vilas— 
siglaudus. tai prašau nepatin- -Nadiežda.” "Svetlaną.” "Re
gėti, poilsio kelionėje besiva- Pamėgdžiodami didžiuo-
žiuojant. pasukti masinos vai- sjus taip daro net ir patys ma
rą į Brookline, Mass., Beals St., gįausjejj pasaulio mulkintojai, 
ir prie Nr. 50 momentui stab
telti. Čia prieš savo akis pa- Šių metų vasario 24 d. ta 
matysite aukštu medžių pavė- poniutė, puldama visu sovietis- 
syje baltą-žalią vilaitę, kurioje ku Įprastu įtuzimu Lietuvos 
raudonoji gegutė vargelius
vargsta, belaukdama laisvės J.
A. Valstybėse.

nepriklausomybės 34 metų pa
skelbimo sukakties minėjimą, 
per savo radio programos pus-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jj nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais virteliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS 27,

Taip, Mrs. Zavis, malonu 
mums visiems, kartu su tams
ta. pripažinti tą faktą ir pasi
džiaugti, kad iš tokio skaitlin
go didelėje salėje Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo tik 
vienui vienas žmogus tamstos i 
pusę “palaikė.” Ir tai dar ta< 
vienui vienas žmogus tokį mi
nėjimą liūdnai juokingose ap
linkybėse apleido, štai kaip 
buvo:

Kun. J. Jutkevičiui skaitant 
paskaitą, kada buvo kalbama 
apie kažkokius stebuklus Lie
tuvoje. Girkalnio miestelyje, 
tam žmogui tie vis; "stebuk
lai,” matyti, trinktelėjo po pa
kaušiu, ir tada viduryje salės 
buvo pastebėtas žmogus, nusi- 
imantis švarką, atsisegiojantis 
baltinius, o kai jis pradėjo čiu
pinėtis apie juosmenį, tai prie 
jo prišoko žmonių ir keli vete
ranai silpnai jį žingsniuojantį 
pro duris išvedė laukan. Tuo 
r baigėsi to vienui vieno žmo

gaus "protestas” prieš Vasario 
šešioliktąją. Tai toks “labai 
gudriai pasielgęs žmogus” 
vienmintis tamstos buvo? La
bai gaila! Iš šio liūdnai juo
kingo atsitikimo tamsta putei, 
putei ir savaitės bėgyje išputei 
raudoną burbulą žmonėms 
mulkinti. Be abejo, atsiras 
vienas kitas panašus į tą "labai 
gudriai pasielgusį žmogų,” ir 
tamstai patikės.

Visai aiškus reikalas, tamstą 
graužia apmaudas. skaitant 
laikraščiuose ir matant juose 
stambias sumas aukų. sudėtų 
per visus Vasario 16-sios minė
jimus. Juo labiau tamsta nir
šti, kai atsiranda ir lokių žmo
nių. kurie prieš metus kitus 
savo skatikus į tamstos kap
šeli dar bėrė, bet šiandien jau 
iš bolševikiško svaigulio ligos 
yra visiškai pasigydė ir deda 
aukas už Lietuvos išlaisvinimą 
iš po Sovietų chuliganizmo. Va
dinasi, tamstos raudonoji avi- 
nyčia retėja, o tuo pačiu pini
ginis kapšelis plonėja.

Tamsta labai mėgsti skaity
ti nekrologus. Priešingos tam
stai pasaulėžiūros bei politinių 
įsitikinimų velionims taip ir 
neduodi ramybės. Turėjom Bos
tone dvi žymias laidotuves: 
adv. F. J. Bagočiaus ir prel. K. 
Urboną vičiaus-Kmito. Pirma
sis buvo laisvamanis, o antra
sis—dvasiškis. Bet tamstai nė 
vienas iš jų nepatinka. Apie 
adv. Bagočių kartą kalbėdama 
apgailestavai, kad jis nutolęs 
nuo “pažangiosios lietuvių vi
suomenės” Amerikoje ir ėjęs 
“klaidingais keliais.” Bet kas 
gi pagaliau, tamstos išmany
mu. yra tas pažangumas? Ar 
gal garbinti "viešpatį ir jo 
mokslą” to režimo, prie kurio 
nuskurdęs kolchozininkas vos 
savo klumpes tepavelka? Pa
aiškink !

Išjuokdama prel. K. Urliona- 
vičiaus Kmito. kaipo dvasiškio, 
mirtį- š. m. kovo 2 d. tamsta 
pasirodei lyg butum užaugusi 
džiunglėse, kur gal ir yra pa
protys prie lavono šposus krės
ti. Bet čia. kultūringame kraš
te. tas nebepritiktų—ir juo la
biau nebepritiktų, kada tams
ta esi “pažangiausioji iš pažan
giųjų” Bostono apylinkėje. Ar 
žmogus geriausias draugas ar 
didžiausias priešas bebūtų, bet 
kai susiduriama su jo mirtimi, 
tai pašaipai vietos neturėtų jau 
būti. Mirtis eina savo keliu ir 
r.ė vieno nerišskiria.

Kur geriau ir laisviau gyven
ti. tamsta gana gražiai supran
ti—ir Amerikos palikti nema
nai. Bet kodėl tamsta gyven
dama Amerikoje giri be sai
ko ir be jokio padorumo tą ru
sišką tvarką, kurios nei tams
ta, nei tamstos bičiuliai Prūsei-

JIE IU VO PASKELBĘ GELžkELIŲ STREIKĄ

Trijų geležinkeliečių brolijų (unijų) vadai- kurie bu\o paskelbę streiką: pečkurių Da- 
vid P. Robertson (kairėj), mašinistų J. P. Sields (vidury) ir konduktorių R. O. Hugh
es. Po dvejų dienų streiko teismo Įsakymu unijos streiką atšaukė.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau mano pusseserę Veroni

ką Pociūtę, po vyru Malinauskienę, 
kilusią iš Paberžės ir gyvenusia Ne

makščių miestelyje, Raseinių apskr. 
■Ji pati ar kas ja žino malonėkit pa
tašyti man, aš esu Leono Kazio 
duktė. (12)

Mrs. Ona L. Bartašiunienė,
282 W. Third Street,
So. Boston 27, Mass.

Paieškau Endriaus Valaičio, kilu
sio iš Stragutės kaimo, Tauragės 
valsčiaus. Jis pats ar kas jį žino 

.malonėkit atsiliepti šiuo adresu: j Vincas Asmonas. 212 Athens St., 
į So. Boston 27, Mass. (14)

Pavergtoj Lietuvoj
•Kaip anksčiau, ta.p ir bendro tiražo, komunistini 

šiemet komunistai prieš va- mas ir rusinimas 
sario šešioliktąją okupuoto- skleidžiamas 2,924 klubų- 
je Lietuvoje sustiprino se- skaityklų, 320 vadinamų 
kimą, tačiau, kaip ir seniau, "kaimo klubų,” 767 biblio- 
tiek Vilniuje, ypač Rasų tekų, 135 “kultūros namų,” 
kapinėse ir prie Gedimino 30 muzėjų. Lietuvoj taip 
pilies, tiek Kaune, Šiauliuo-.pat veikia keli šimtai ‘Tek
se ir kitur buvo išmėtyta toriumų,” kurių tarybas pa
puręs okupantus atsišauki- tvirtina partijos komitetai, 
mų, Įspėjimų, primintos gy- • Londone Įvykusią Eu- 
ventojams nepriklausome- rops Sąjūdžio konferenciją 
bės metinės ir jos reikšmė, komunistai tiek per radio, 
Šiemet taip pat kas galėda-'tiek per spaudą pradėjo 
mas klausėsi radio translia-Jbiauriausiai dergti. Išplus- 
cijų per “Amerikos Balsą,” j ti veikėjai ne tik lietuviš- 
iš Vatikano, Paryžiaus ir .kai ir rusiškai, bet ypač

Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas

ATGAIVINIMO LAIKAI
(Tęsinys)

“Matyti” Dievų bus labai gaivi
nantis žmogaus prityrimas, tada kai 
per sugrįžusį Kristų, Dievo malonin
gumas bus sugrąžintas žmonijos pa
dermei. Iš visų milionų žmonių,

‘ kurie gyveno ir mirė, bus randama 
nedaug tokių, kurie nebuvo “savo 
ausimis girdėję” apie Dievą. Jo var
das buvo minimas milionų lupomis, 
nors Jis buvo nedaugelių širdyse. 
Jie negalės .Jo “pamatyti” kolei Jis 
neatgręš į juos $avo veidą ir kol jie 
nepalygins jiems suteiktąjį Dievo 
gerumą su blogu, kurs slogino juos 
iki mirties. Net ir Jobas tuokart 
pamatys Dievą daug aiškiau, negu” į buvo galima matyti .JĮ mirties vieš-

ivyks kovo 30 d. Šiemet Į pa^v,,no labuose.
‘ , . , . . . . , . Kuomet jis buvo sunkiu nelaimiuvaldybą įeina VISI gabus ir prislėgtas, Jobas prašė Dievo, kad
d-ji-bčtnc T inlrimp leistų jam "M*** miegu(UI D. .U. žmones. luinKime įj-j įoi pra€:s Dievo nemaloningumo

1 p-yvOS Veiklos. laikas. Jobas norėjo numirti dėlto,
SJ' “ * kad jis tikėjo, kad ateis laikas, kuo-

----i----- ; met Dievas atkreips savo veidu į
j žmones, ir kad tuomet mirusieji bus 

Lietuviškas knygynas, po atsteigt: gyveniman ir atgaivinti J o 
7 .i . , i veido maloningumu. ’iu sauksi buvo;vardu Neringa, Įsikūrė bu-;mane .. . -

vusios lietuvių svetainės
name, 1906—25th St. Vie
ta visiems patogi, ar tai iš

as atsakysiu tau.” pasakė 
pranašas, “savo rankų darbui pa
duosiu dešinę.” (Jobo 14:15.) Taip, 
žmogus yra Dievo sutvėrimas. Jo 
lankų darbas. Žmogus buvo nupuo
lęs nuo savo pradinės tobulybės, bet

i - •- __ Dievo darbas sutveriant jį nebuvobažnyčios ai 1S ĮVailių su- veJtas. Jįs ir vėl turės progos gy- 
sirinkimu. Lietuviai turėtųžmoginis, nesibaigiantis ir

. . . . v , įtobu'as gyvenimasužeiti ir patys pasigėrėti ta;sis likimas.
(Bus daugiau) 

Interesuojantiems šiuo

ir

yra jo amžina-

kitur, nors dėl to rizika dar 
daugiau padidėjo.

•“Tiesos” Nr. 29 (vasa- 
Kai-

Lektoriumai,” nurodo-
11O
mo

oo

smarkiai juos išdergė Var
šuvos radio, išvadindamas 
“judų kongresu,” drauge 
skelbdamas, kad jie gauną 
vis didėjančią iš anglosak-

kultūringa Įstaiga. Ten ra
sim ne tik kuo pasigerėti, 
bet galima nusipirkti viso
kiausių knygų ir laikraščių. 
Ten galima gauti kas sa
vaitę “Keleivi” ir “Kelei
vio” išleistų knygų. Taip
gi galima gauti “Naujie
nas” kas dieną pavieniais 
numeriais, galima ir užsi- 

‘Keleivi” ir “Nau-

tpuusdinių galite 
Klovas, 3444 So. 
Chicago 8, III.

turiniu, 
gauti veltui: V. 

I.ituanica Avenue,

ma, kad visoj Sovietų Są-^V Paiam3> pasisakę už Vo- 
jungoj 1951 metais gavo J įvijos apginklavimą, ete 
‘•mokytis” (fak t i š k a i—
klausytis priverčiamai agi
tacijos) 57 milionai žmo
nių. Lietuvoj “mokslus ėjo” 
apie pusę miliono žmonių; 
komunistinės literatūros iš
leista 8.9 mik egzempliorių

ŠV. PATRIKUI

Europos tremtinių vis didė
jantis vieningumas ir jiems 
teikiama parama komunis
tus tiesiog siūdina.

•Tremtiniams vilioti ir 
lietuviams veikėjams dergti 
leidžiamas “Tėvynės Bal
sas” š. m. Nr. 1 (77) A. 
Skalvio ir V. Gervino var
du po kitų Anglijos lietuvių 
ši kartą nepaprastai išplū
do prof. S. Žakevičių-Žy- 
mantą, liberalų internacio
nalo tremtyje generalini 

(Sekretorių. Tokius šmeiž- 
Itus bolševikų parsidavėliai 
Į betgi gėdijasi skleisti net 
'ir pačioj okupuoto j Lietu
voj.

ELTA.

DETROIT, MICH.

Pauža

Knygyno vedėjai 
Vismantas ir Vla-

sakyti 
i ienas.’
Liudas
das
kuo širdingiausiai 
naus laikraščių ir 
reikalu.

patar-
knygų

GKAZ1 TRADICIJA IS 
LIETUVOS

Vieną kartą Į metus jus 
turit balandžio pirmą link
smą ir visiems lygiai sma
giai taikančią

KULTUVĘ.
“Kultuvę” visi žino. Iš- 

sirašykit ir jus “Kultuvę”— 
ją gausit tiesiai Į namus. 
“Kultuvės” kaina 25 centai. 
Suraskit keturius “Kultu
vės” skaitytojus ir atsiųskit 
dolerį laiške. Jei siųsit 
25c—smulkiais pašto stem- 
pais. Rašykit “Kultuvei” 
dar šiandien: 373 So. Sec-

Kovo 3 d. mirė Mary 
Overaitienė, Juozo Overai- 
čio žmona. Ji sirgo apie 
14 metų labai sunkiai ir tą
visą laiką išgulėjo lovoje |ond St., Brooklyn, N. Y. 
mažai pasijudindama. Šer-Į 
menys buvo D. B. Brazio; 
koplyčioje, kur lankė la
bai daug draugų. Mat,
Juozas Overaitis yra senas 
Detroito organizacijų vei
kėjas. Vien tik SLA 352 
kuopoje per 35 metus eina 
visokias valdybos

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 116 kuopos su
sirinkimas, Įvykęs vasario 
24 d., praėjo sklandžiai, 
nors nebuvo labai gausus. 
Valdyba šiais metais bus iš 
sekamų narių: pirmininkas 
D. Kasparka, per ilgus me
tus veikęs socialistų tarpe; 
sekretoriaus pareigas eis 
jaunas ir gabus naujakuris 
Alfonsas Nakas, jo adre
sas 12084 Yosemite Avė., 
Detroit 4, Mich.; finansų 
sekretorium išrinktas Pra
nas Brunskis, iždininkų 
Justinas Pilka, organizato
rium Pranas Yuzėnas, ko
respondentais apsiėmė A.

----------------------- ----------- (Nakas ir B. Keblaitienė, at-
. „„ a j >• 'stovai Į Detroito Organiza-ka su Andruliu nenori’ •• • i *• t iri. ciiii Centrą įslinkti J. Pil-l aga nokite. poniute, ar ne- , • • T- * , a k-
butų verčiau tamstai naudinga ^a’ Kasparka ir A. Na-
darbą dirbti, nekaip Kltli atstovų ir komi-
verstis? sijų rinkimas paliktas seka-

J. N ARK A.

Radio žvaigždė Marian Rich- 
mond pasisiuvo šitokį žalią 
kostiumėlį ir pasipuošė juo 
švento Patriko dienoje. Rei
kia tikėtis, kad šventasis ne- 
užsirustino dėl nuogumo gau
sybės.

NAUJA GYDUOLE
Alesander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

pareigas ir dėl visokių vidurių nesveikumų— i ištvermingas maistas ir stimuliuo- 
ir dabar vra protokolu sek- jantis tonikas. Nežiūrint kokia Ilga 

’ ... . • sirgtumėt, šitame mišiny yra pa-
KeisklU giliausios stiprinimu. Vartojama arbatos for-

broliui J. " m°je; °
raiciui, o velionei Mariutei c,am ’ namus-

ALEXANDER’S CO
414 West Broadavry 

South Boston 27. M«

re toriu, 
užuojautos

Mariutei
ramaus poilsio.

B. Keblaitienė.

~ Svaras $8.000. pusė svaro
Uve- S4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fratemalė Organizacija 

Įkurta 1886 Metals 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį "Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

mam susirinkimui, kuris



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, BOSTON Nr. 12, Kovo 19, 1952

DU CHORAI 
LDD 21 KP.

DAINUOS
KONCERTE

VISOS TAUTOS YRA 
“ŠEŠĖLIO SLĖNYJE’

KLUBO MOTERYS KOVO 29 DIENĄ
RENGIA BAN KETĄ'TRUMANAS PASISAKYS

Kai buvo iš pradžių pa
skelbta, kad savo 20 metu Visos

j Prezidentas Trumanas ko- 
Įvo 29 d. kalbės Jefferson- 
Jackson minėjimo bankete 
ir ta proga laukiama, kad 
jis pasisakys, m ji> ‘statys 
savo kandidatu: ą i prezi
dento vietą šių metų rinki
muose.

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

~ - • v--' Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Škulinam pinigus ant pirmu 
ir antrų morgiėių.

317 E St, So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-2885

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariako* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 
1540 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadway, So. Boston 
Arba telef onuokit: SO 8-0520

Leap Year” Banketas Šį 
Sekmadienį

ŠĮ sekmadieni, kovo 23 
d. Lietuviu Piliečių Drau- 
gijos auditorijoj, 368 
Broadvvay, ruošiamas ne
kasdieninis banketas, vadi- 

pasaulio tautos namas “Leap Year” banke-
jubilėjaus proga ruošiama- Įžengė Į šešėlio slėni po to, tu. Ji ruošia Lietuvių Pi- 
me koncerte LDD 21 kuopa kai Rusija pasigamino ato- liečiu Draugijos moterys, 
duos.tokią meno programą, minių ginklų ir šiandien Pradžia 5 vai. vakaro, 
kokia Bostone jau

Kai Šviesos Sugenda
ginklų

senai laisvasis pasaulis turi jung- 
vra buvusi (o gal ir visai ti savo jėgas taikai išsaugo-

Bos-Šį antradieni iš ryto 
tono signalizac: s sviesosBankete bus ne tiktai

nėra buvusi), tai kai kurie.ti. šitaip kalbėjo Harvar-?ar(1?iai Pa*yostM valgių, į gatvėse dėl k<;.;b s tai prie- 
21 kuopos patriotai, bet ne- do Universiteto prezidentas net bus .puikl menme Pr°- žasties susima -v ir žymiai 
Įeiną Į jubilėjaus rengimo Dr. J. B. Conant Londone, ?.rama . f™ orkestra- sutrukdė mašinų judėjimą 
komisiją, pečius patraukę Anglijoj, kur jis siūlė su- ^i^vėse.
beveik skeptiškai išsireikš- daryti bendrą anglų-ameri- V1S? klietu\jai J* PlaciosĮ ----------------
davo: “O kur jus gausite kiečių atominę komisiją h. aPielinkes atM.ankyti. - 
reikiamas meno jėgas to- bendrai tęsti atominius tv- Kengejos.
kiam koncertui?’

Čia aš dar ne viską paša- il- £am>bą.
rinėjimus ir atominių gink-

Nelaimėj Žuvo 4 Žmonės

Lietuvis Inžinierius įvedęs 1943 metais ir augi-
Baigė Advokato Mokslą' na <±u vaikučiu, sūnų ir du-

--------- krelę. Ir jis pats ir jo žmo-
.............................„ 'na (Šilanskytė) gražiai kai-
Lietuvis in^nierius Fran- ba iietuviškai ir sako, kad 

f.‘s . is Norwoodo b j vaikučiai kalba lietu-
Šiomis dienomis, baigęs vjškai 
Northeastern University 
teisiu mokyklą, išlaikė ad- Sujungimas iradvokato
vokato kvotimus ir priimtas i inžinieriaus profesijų atida- 
i advokatų draugiją musu ro plačias darbo perspėk 

Iškilmės valstijoj. ‘ ‘ i tyvas, ypač pramonėje.
F. VYisgirda gyvena Nor

gaii- j BOSTONĄ ATLĖKĖ
MAŽAS DRAMBLIUKAS Ketun vyrai .

_____ ford užsimušė si antradieni turime paradą ir airių na-
automobilio nelaimėj. Už- cionalipę šventę, kuri su 

Į Bostono zoologini sodą simušė New Bedfordo vais- evakuacija neturi nieko 
ši pirmadieni lėktuvu atlė- tininkas Charles A. Sene- bendra, 
kė iš Indijos mažiukas cal ir trys su juo važiavę gį pirmadieni tradicinis 
drambliukas, kuris sveria vyrai. Spėjama, kad vai-'paradas ŽV2}av0‘ Įprastomis 
tiktai pusę tonos. Dramb- ruotojas neteko kontrolės-gatvėmįs* Buvo mažd 
liukas lėkė iš Indijos i Lon- ir mašina smarkiai atsidau- j 5^0 žygiuojančiu, o 

n. v savo pasirodymu doną, o iš ten tiesiai i Bos- žė Į vieną dirbtuvę. |r’ Sp^ama buvo
Biocktone (laike \ asano toną. Drambliuką Bostono! __________________
16 minėjimo) ir paskui miestui padovanojo macha-

radža Ferez Khan Noon. SKELBIA PREZIDENTO 1

is New Bed-

kad
Bos-

kysiu, bet vadinamiems ne- 
vierniems Tamošiams 
ma štai kas pranešti:

Jau buvo skelbta, 
programoje dalyvaus
tono Lietuvių Sporto Klubo 
vyrų choras. Tai grupė 
jaunų, energingų, p. Gaide
lio rūpestingoje priežiūro
je lavinamų vyrų, kurie 
pirmuoju

minėjimo) ir 
BALF’o parengime South 
Bostone jau patraukė pub
likos ne vien ausi, bet ir 
akį. Matuojant paprasto 
koncerto saiku, tai juk už
tektų šito vieno choro iš
pildymui programos nuo 
pradžios iki galui. Bet 
LDD jubilėjinis parengimas

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iŠ 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
S 25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės Į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Švento Patriko
Triukšmingos

f . v\ išgirdą gyvena įsor- ,, o- r\ o. Geros sėkmės musu tau
Prieš Uo metus anglai ęan su savo de^juį 0 jo tėvams, musu

pasitraukė iš Bostono, o tos \e\ais J<>_nu.ir Eva Wisgir- laikra^io
evakuacijo- atminčiai So. dais- Tevai lWs nedaug 
Bostone kasmet kovo 17 d. pamokyti, bet stengėsi, kad 

jų vaikai išeitų mokslus ir 
negailėjo triūso ir darbo 
vaikus išmokslinti. Jų vie-j 
nas sūnūs, vyresnysis Jo
nas, yra vaistininkas Brock-j _____
tone, o jaunesnysis Francis į
mokėsi Northeastern Uni- Pereitą penktadieni Ste- 
versity, kur jis 1940 metais ponas Strazdas po sunkios 
baigėmechanikos mokslą su
mechanikos inžinieriaus 
laipsniu. Nesitenkindamas

aug
7.500 žygiuojančių, o žiu- 

Įrovų spėjama buvo apie 
.200,000. Deja, oras pasi- 
Itaikė šaltokas, todėl ir žiū
rovai ir kai kui

i dirbtinom!
Khan Noon,

R. Bengalijos gubernato- TRUMANO DIENYNĄ į jaj gydėsi 
nus* įmonėmis, iš buteliuko.

Ištraukos iš prezidento) Parade dalyvavo ir lietu- 
Trumano dienyno ir jo as- viai. Buvo lietuviškas “flo-

zygiuoto-
prie-

jams 
tinimą.

seniems skaityto- 
garbė už mokslo iver-

Rep.

DRG. S. STRAZDAS
GYDOSI NAMUOSE

operacijos, išbuvęs dvi sa
vaites ligoninėje, grižo na
mo ir dabar gydosi namuo-

tuo mokslu F. Wisgirda, se. Ligonis turės gydytis 
lankė Masachusetts Insti- kelias savaites, 
tute of Technology, kur,
studijavo karo laivų staty- 

per karą dirbo prie 
statvmo ir laivuose

bą ir 
laivuDORCHESTERIO KLUBO

BANKETAS PASISEKĖ meniško archyvo pasirodė Įtas” papu stas kaliomis plaukiodamas.
--------  knygos pavidale. Vienas i gražiomis lietuvaitėmis ir Grįžęs po karo namo F.

Bostono dienraštis, “Globė” užrašais. F otasPereitą sekmadieni Dor-

PLAUKŲ KIRPIMAS
EINA BRANGYN

Bostono baizdaskučiai ir
skelbėsi ir IVisgirda dirbo kaipo inži- plaukų kirpėjai nutarė pu
okštelėmis. nierius, o vakarais sumanė, kelti kainas uš plaukų nu-

x ___ i__ i________ Izivm'mo ;L-i «1 15 n 117 sku-
ruošiama? daug platesniu chįsterio Lietuviu" Piliečiu tą. knygą: parašytą Wm. į užkimusiomis plokštelėm.] ______ , _ ______________
mostu. Be vyrų choro, dar .Klubai turėjo savo metinę ^^™ano į’ pavadintą ‘^The žygiavo būrelis ponios O. lankyti teisių mokyklą, ku-į kirpimą iki $1.15, o už sku-

/-V 1 n I O -» i L— z-v • _ _

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

persispausdina .j Ivaškienės šokių grupės da- rią dabar baigė. Šiuo me- timą iki 75 centų 
pasirodžiusį jau Tyvių, net ? mažiuku, žy- tu F. Wisgirda dirba Cam-.

bridge Lever Brs. Co. inži- 
ierijos skyriuje.
Jaunas lietuvis profesio-

bendradarbiai.____ nų^_____________nalas. dar tik 34 metų, yra

programoje maloniai sutiko vakarienę, į kuria prisirin- "esl<1e"į 1 
dalyvauti vienas iš žymiau- -Ryga tiK pž

zidento
mas
ko J. Dirvelio, tai—Bosto- Meskunas, Paul Lapėnas ir;
no Gabijoj Choras. įsteig- į Kubiliūnas svečius pa
tas dar velionio Miko Pet- linksmino dainomis. Akom- 
rausko. Bet pastebėkite. panavo dainininkams ponia 
kad dviejų ehoioflahvav!- Januškevičienė. Visa

tik nepakenkia programos ~
Įvairumui, bet, priešingai

Dauerelis vyru sako, kad 
šiais brangiais laikais ge
riau būti plikiams, mažiau 
išlaidų. Tik niekas nežino, 
kaip padalyti, kad barzdos 
neaugtų.

I ---

eile svečių pasaKe 
linkėjimo žodžius, 
rienės metu klubo 
čiui sekretoriui P. 
čiui buvo Įteikta

Po 
Vaka- 

ilgame- 
Brazai-

dovanėlė j 
16

daro ją malonesnę, žiūro
vo akiai ir ausiai priimnes-
nę ir širdžiai malonesnę. už sekretoriavin,a per 
nes vyrų choras yra grupė me, be pertl.aukos. 
apie 40 jaunų žmonių, kuo
met Gabija yra grupė susi- _________________
dedanti iš abiejų lyčių, vy
rų ir moterų, kitaip sakant Minės Lietuvos Universitetą 
—mišrus choras.

Rep.

Bostone rengiamajame 
Lietuvos Universiteto 30 i 

je pasakyti visas progra- metų sukakties minėjime, 
mos smulkmenas, bet šia balandžio 27 d., paskaitas 
proga visgi norisi priminti, iškaitys Simonas Sužiedėlis 
kad be minėtų dviejų cho- ir Dr. V. Čepas
ių programoje dalyvaus ---------------
merginų trio -iš New Yor
ko, muzikos mokytoja Lili-- _____
lija Šateikienė, kuri kovo ‘
30 d. didžiausiam New Tūlas laikraštis 
Yorko viešbuty (Hotel Stat- kodėl Lietuvių 
ler) turės savo mokinių Draugijos moteiys savo. 
koncertą, viena graži akor-l“leap year’ banketą rengia į 
dionistė, ir dar kai kas.!kovo 23 d., gavėnioj, lyg 
Žinoma, neapsieisime ir be i tarsi jos tyčia butų pasirin- 
solistės, kuri yra labai ma- kusios gavėnios laiką ba- 
loni asmenybė ir gražaus, liui kelti, 
halso savininkė. Kitą sa- Rada nesenai viena ka- 
vaitę išgirsite daugiau. talikiška organizacija su-

Pats jubilėjinis LDD 21 ruošė gavėnioj šumną ban- 
kuopos koncertas, kaip jau ketų toje pat svetainėje tas 
skelbta. Įvyks gegužės ll.pats laikraštis nerado įei- 
(L. 2:30 vai. po pietų, Mu- kalo dėl to daryti jokių* 
nicipal svetainėje, So. Bos- priekaištų. Atrodo, kad ga- 
tone. o vakare, Lietuvių vėnios draudimas liečia ne 
Piliečių Draugijos auditori-visus lygiai—-jei kas piisi- 
joj, bus šaunus banketas. sega katalikišką iškabą, 

jis gali gavėnioj šokinėti, i
Sekama proga bandysiu kįek tįk j0 širdis nori. 

supažindinti skaitytojus su —T. J.
kai kuriais kitais to nepap- ___
rasto koncerto
dalyviais.

Vietos stoka neleidžia 
vienam laikraščio numerv-

Stebisi, Kodėl Gavėnioj?

stebisi, į

Piliečių!

“Iš tiesų, kas liečia telefoną, tai aš 
dvejopai pasinaudoju. Mano uždarbis 
pakilo daug daugiau, negu telefono iš
laidos, ir telefonas pabrango daug ma
žiau, negu visi kiti perkami daiktai.

Mano Pajamos 
Mano Telefoną 
Ir Aš!

“Mano uždarbis—kaip ir daug kas ki
ta—dabar yra daug didesnis negu 
1940 metais. Bet daug daiktų, kuriuos 
aš perku šeimai ir namams, dviguba: 
pabrango nuo to laiko, o kai kurie pa
brango net triskart.
“Mano telefono sąskaita—taip, ir ji 
pabrango. Bet telefonas Massachu- 
setts valstijoj pabrango tiktai 27%.
“Aš? Aš žinau, kas yra pigu. Aš ži
nau, kad telefono išlaidos dabar paima 
mano mažesnę uždarbio dalį negu 
1940 metais.

•Revenucs frona inerragrd ratię* — includinc proposcd
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programos
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Reporteri*.
Kreipkite* pa* tuo*, kurie 

skelbia*! “Keleivyje”

Rt* IR*1»R» Telephone
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PARSIDUODA BUNGALOW 
Parsiduoda namas (bunga-

low) su 15 akerių žemės, visas 
modemiškai Įrengtas, iš visur 
geras susisiekimas, pusė my
lios nuo busų linijos, krautuvių 
ir juros (bay). Kreiptis Į Mrs. 
Anna Zavish. Lower Shore Rd„ 
Bamegat, N. J. (13)

PAKUI OD AM BOILERI L S
Du variniai boileriai vande- 

nui šildyti ir du geso vandenio 
šildytuvai (heateriai) parsiduo
da tuoj pat. Kreiptis 539 E. 
7th St., So. Boston, pirmas 
aukštas, matyti kasdien po 5 ir 
šeštadieniais visą dieną. (12)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

grama per buvusią stoti 
WBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti:

1— Falcons Orkestrą.
2— Bostono vyrų choras 

vedamas Juliaus Gaidelio.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
iį stotį WHEE, Lithuanian 
(Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 

■502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

INCOME TAX SERVICE
Visais Income Tax formų išpildy- 

[mo reikalais suinteresuotieji prašo, 
įtni kreiptis šiuo adresu: (U)

B Mikonis.
54b Broaduay, So. Boston.

Phoue: SO 3-0603.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: aao I Iki f 

bn» TOdl
546 BROADWAY
•O. BOSTON,

Telefonas: SOUth

A. J. NAMAKSY
BKAL BSTATE B INSUBANCB

409 W. Brondway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bea. 87 ORIOLB STBBBT 

Rozbory, B"*
Tel. PArkway 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broad»ay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Bcnjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakamis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymmir
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurraa

Vartoja vėliausio konstnikieijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
U4 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

t




