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Senatas Patvirtina Naują 
Krašto Vyriausybę

Keli Ministeriai Dar Nepatvirtinti dėl Turimų Šerų Kom
panijose; Krašto Gynimo Sekretorius Patvirtinamas; 

Šią Savaitę Valstybės Sekretorius J. F. Dulles
Išvyksta į Europą Spręsti Vokietijos {jun

gimą i Vakarų Frontą

VIENAS PREZIDENTAS EINA I ISTORIJĄ

Pereitą savaitę senatas 
patvirtino aštuonius prezi
dento D. D. Eisenhovverio 
paskirtus sekretorius, kurie 
jau perėmė savo žinybas. 
Patvirtinti: valstybės sekre
torius John Foster Dulles, 
iždo sekretorius George M. 
Humphrey, paštų viršinin
kas Aithur E. Summerfield, 
generalinis prokuroras Her 
beit Brownell Jr., vidaus 
reikalų sekretorius Douglas 
McKay, žemės ūkio sekre
torius Ezra Taft Benson, 
prekybos sekretorius

Bolševikai Šaudo 
Amerikos Lėktuvus

Sausio 22 d. Kinijos bol
ševikų radio paskelbė, kad 
kinų karo lėktuvai nušovė 
vieną Amerikos bomberį 
B-29 virš Mandžurijos. 12 
vyrų Įgulos paimta i nelais 
vę, o trys vyrai žuvę. Jie 
sakosi lėktuvą nušovę sau
sio 12 d. Kinai skelbia ir 
paimtųjų i nelaisvę musų 
kalių pavardes ir kartu 

į įspėja Ameriką, kad Kinija
, . , , , ’nepakęsianti, kad Amerikosciair vveeks, darbo sekreto-,.,' . , , - - tz-

rius Martin P. Durkin ir so
cialinio draudimo viršinin
kė Orėta Culp Hobby.

Senatas šią savaitę pa
tvirtina krašto gynimo sek
retoriaus pareigoms prezi
dento D. D. Eisenhowerio 
paskirtą Charles E. Wilso- 
ną, kurio patvirtinimas bu
vo užkliuvęs dėl Wilsono 
turimų General Motors 
kompanijos serų. C. E. Wil- 
son sutiko savo turimus 
kompanijos Šerus parduoti 
ir tuo budu atpuolė kliūtys 
jo patvirtinimui

Kiti krašto gynimo sek
retoriai dar formaliai nepa
skirti, nes senatas dar aiš
kina dvejų sekretorių turi
mus šėrus kompanijose, ku
rios daro biznį su vyriausy
be. Tokie sekretoriai yra 
Robert T. Stevens, numaty
tas armijos sekretorių, ir 
Harold E. Talbott, numaty 
tas karo aviacijos sekreto
rių. Jie

1 lėktuvai skraidytų virš Ki
nijos.

Sausio 18 d. kinų bolševi
kų pakraščių batareja pieti
nėj Kinijoj nušovė virš ju
ros vieną Amerikos karo 
laivyno lėktuvą su 11 vyrų 
Įgulos. Begelbstint to lėk
tuvo Įgulą kinai apšaudė 
gelbėtojus. Žuvo 11 vyrų.

Grįžę iš rusų šešių mėne
sių nelaisvės japonų žvejai 
pereitą savaitę pasakojo 
matę, kaip spalių 7 d. rusų 
greitieji lėktuvai nušovė 
Amerikos sunkųjį bomberj 
B-29 šiaurinės Japonijos 
vandenyse, prie Juri salos.

Nubaudė 88 Karius 
Už Neklausymą

88 Amerikos kareiviai ir 
vienas karininkas buvo ar
mijos teismo nubausti Ko
rėjoj už atsisakymą atakuo
ti fronte bolševikų pozici-

kartu su karo lai-1jas. Nuteistieji kariai yra 
vyno sekretorių ir krašto,65-to pulko puertorikiečiai, 
gynimo pasekretoriu bus
formaliai paskirti, kada bus 
pašalintos kliūtys jų patvir
tinimui senate.

Naujos vyriausybės vals
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles šį penktadieni iš
vyksta Į Europą. Jis aiškin
sis su Europos vadais dėl 
Vokietijos Įtraukimo Į Va
karų gynimosi frontą. Tas 
reikalas užkliuvo dėl Euro
pos tautų nepasitikėjimo 
busima Vokietijos karo jė 
ga-
HARRY S. TRUMAN 

STATYS BIBLIOTEKĄ

Buvęs prezidentas Harry 
S. Truman dabar keta skirti 
daug laiko jo vardo biblio
tekos statymui Grandvievv,
Mo., vietovėje. H. S. Tru
man sako, kad toji biblio
teka gaus visą Trumano 
prezidentavimo laikų ar
chyvą ir ypač kreips dėmesį
i rinkimą knygų užsienio pranešimą, 
politikos klausimais. Bib
liotekos pastatymas kai
nuos 1,500,000 dolerių; jos 
statymui lėšos jau keliamos.
Bibliotekos vieta bus H. S.
Trumano farmoje.

jie visi buvo trečios divizi
jos dalinys. Kareivių atsi
sakymas , klausyti isakvmo 
Įvyko pereitų metų spalių 
mėnesi. Keturi kareiviai 
buvo išteisinti, o vienas dar 
bus teisiamas.

Daugumas kareivių buvo 
nuteisti negarbingai atleisti 
iš armijos, kiti atleisti “už 
blogą elgesį,” o du karei
viai gavo kalėjimo bausmės 
neatleidžiant iš armijos 
Nuteistieji kareiviai arba 
atsisakė atakuoti, kada ga
vo Įsakymą, arba visai pasi
traukė iš fronto linijos. Vi
sas 65-tas pulkas po to in
cidento buvo ištrauktas iš 
fronto, bet dabar vėl grižo 
i fronto linijas.

HARRY S. TRUMAN 
GAUS PUSĘ MILIONO

Buvęs prezidentas Harry S. Truman. 32-sis šalies vado
vas. po atsakomingų 8 metu Baltajame Name. grįž
ta į privatų gyvenimą ir kartu “eina Į istoriją.” palikda
mas užpakalyje svarbių sprendimų, didelių galvosūkių. 
Istorija suras jam vietą šalies gyvenime, o šiuo tarpu visi 
žmonės, buvę priešininkai ir draugai, linki pasitraukian
čiam prezidentui sveikatos ir daug laimės privačiame gy
venime.

Nuteisė Tryliką
Komunistų Vadų

Prisiekusiųjų teismas Nevv 
oike, po 9 su puse mėne

sių klausymo 13 komunistų 
partijos vadų bylos ir po 7 
ienų tarimosi, pereitą sa- 
aitę išnešė sprendimą, kad 

.isi kaltinamieji yra kalti.

. eisėjas E. J. Dimock šią 
savaitę paskelbs nuteistie- 
-iems komunistams bausmę. 
Jiems gresia bausmė iki 5 
metų kalėjimo ir iki 10,000 

’.olerių pabaudos. Nuteis- 
i ji bolševikai padėti Į ka

lėjimą.
Nevv Yorko prisiekusiųjų 

eismo sąstate buvo 6 vyrai 
ir 6 moterys, jų tarpe 2 
negrai. Paskelbus teismo 
prendimą jau 44 bolševikų 
>arti;os vadai yra pasmerk- 
i kalėti pagal Smith aktą.

Nevv Yorke nuteisti seka
mi Amerikos bolševikų va
lai .* Elizabeth Gurley 
’riynn, Claudia Jonės Pet- 
’is Perry, Victor J. Jerome, 
Alexander Bittelman, Alex- 
ander Trachtenberg, Arn
old S. Johnson, George 
Blake Charney, Betty Gan
nett, Jacob Mindei, Will- 
iam W. Weinstone, Albert 
F. Larlnon ir Louis Wein- 
stoek.

Naujas Karo Vadas Perima 
Korėjos Frontą

Generolas M. D. Taylor Pakeičia Generolą Van Fleet
Korėjoj; Gen. Van Fleet Busiąs Ambasadorių; Ko

rėjos Fronte Smarkus Susikirtimas; Bolševikai 
Turi Maginot Liniją Korėjoj

Senatoriai Prieš 
Naują Ambasadorių

Du senatoriai iš Nebras- 
kos, abu republikonai, 
Hugh Butler ir Dvvight 
Grisvvold, pareiškė savo 
“veto” dėl vieno preziden- 
to Eisenhovverio paskyrimo. 
Prezidentas Eisenhovver bu
vo numatęs skirti buvusį 
Nebraskos gubernatorių Vai 
Peterson ambasadorium i 
Indiją. Ambasadoriai turi 
gauti senato patvirtinimą, 
o senate yra toks senas pa
protys, jei du senatoriai iš 
skiriamojo pareigūno vals
tijos yra priešingi, tai sena
tas tokio pareigūno nepat 
virtiną.

Senatoriai H. Butler 
D. Grisvvold pasisakė
V. Petersono skyrimą am
basadorių ir prezidentas Ei-

ir

Karo vadovybės patvar
kymu generolas Maxwell 
D. Taylor išvyksta Į Korėją 
perimti vadovavimą aštun
tai Amerikos armijai, ku
riai iki šiolei vadovavo ge
nerolas Van Fleet.

Gen. Van Fleet dėl am
žiaus pereina Į atsargą. Jo 
pakeitimas jau seniau buvo 
numatytas, bet buvo laukia
ma, kad naujasis preziden
tas naują paskyrimą pada
lytų.

Spauda praneša, kad gen. 
Van Fleet bus paskirtas 
ambasadorių i Graikiją, kur 
generolas seniau padėjo 
graikams kariauti prieš 
“partizanus.”

Korėjos centraliniame 
fronte Aliantai sekmadienį

j ir pirmadienį darė stiprų 
ie> puolimą prieš kinų bolševi-

Ginčo su Kennan
Visai Nebuvo

Valstybės departamentas 
praneša, kad jokio “ginčo” 
tarp valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles ir am
basadoriaus George F. Ken
nan nebuvo. G. F. Kennan 
kalbėdamas Scrantone pa
sisakė prieš “vadavimo po
litiką,” kaip ją išdėstė vals
tybės sekretorius senato už
sienių reikalų komisijoj. 
Spauda spėliojo, kad G. F. 
Kennan kritikavo valstybės 
sekretorių.

Pagal valstybės departa
mento aiškinimą G. F. Ken
nan kalba buvo paruošta 
dar prieš valstybės sekreto
riaus liudijimą ir todėl ne
buvo manyta, kaipo naujo 
valstybės sekretoriaus kriti
ka. G. F. Kennan tiktai 
išdėstė savo pažiūras, ku
rios visiems yra gerai žino
mos.

TRUMANAS ATSISAKO 
$100,000 TARNYBOSS

Buvęs prezidentas Harry 
S. Truman pareiškė spau- 

Buvęs prezidentas Hany dai, kad jis atmetęs du pa- 
S. Truman, pagal spaudos siūlymu tarnauti biznio 

esąs padaręs su-'įstaigose su 100.000 ar dau-
tartį su viena^ Nevv Yorkojgiau dolerių metinės algos, 
knygų leidykla rašyti savo'Buvęs prezidentas sako, 
atsiminimus. Už darbą bu- kad jis dar nėra apsispren-
vęs prezidentas gausiąs 
500,000 dolerių. Darbas už- parduoti 
sitęs keletą metų. niui.

dęs, ką jis veiks, bet nenori 
savo vardą biz-

Gengsteriai ‘Tvarke 
New Yorko Uostą
New Yorko kriminalizmo 

tyrinėjimo komisija tęsia 
aiškinimus, kaip gengste
riai kyšininkai ir krimina
listai šeimininkavo Nevv 
Yorko prieplaukose. Vie
nas liudininkas, Dominick 
Genova, sėdėjęs Sing Sing 
kalėjime, papasakojo, kad 
gengsteriai ir kriminalistai 
paėmė savo vadovybėn lai
vų krovėjų 824 lokalą ir 
pradėjo skirstyti savo žmo 
nes prie įvairių darbų. Kri
minalistai pastatė savo bo
sus prie darbininkų samdy
mo ir daiiiosi nelegališko- 
mis pajamomis. 1940 me
tais vienas iš bosų, tūlas 
Richard Gregory, buvo nu
šautas, kitas, Davė Beatle, 
buvo užmuštas vėliau. Tom- 
my Gleason buvo mirtinai 
sužeistas 1944 metais. Liu
dininkas išvardijo visą eilę 
kriminalistų, kurie dirbo 
arba ir dabar dirba didmie
sčio prieplaukose.

Valymai Lietuvoje
. Sovietų Rusijos diktato 

riai pradėjo karštai valytis. 
Sovietų spauda pilna šauks
mų “budėti,” pilna kaltini
mų, kad politinė policija 
snaudžia ir neišgaudo šni
pų ir kenkėjų.

Maskvos valymosi karštis 
persimetė ir į Maskvos vai-1 
domą Lietuvą. Ir Lietuvo
je bolševikų spauda šaukia, 
kad policija užsnūdo, kad 
komunistai neteko budru
mo, kad šnipai ir “priešiški 
elementai” įsiskverbė į įvai
rias valdžios įstaigas. Lie
tuvos bolševikų spauda iš
kelia faktą, kad Žiežmarių 
rajono komunistų partijos 
sekretorius Morozov taip 
buvo apsileidęs, kad jis 
ėmė savo globon visokius 
nenaudėlius ir net įleido į 
partiją “svetimus elemen
tus.”

Valstybės banko vedėjas 
Edinovič irgi parodęs dide
lio apsileidimo ir leidęs 
bankuose prisiveisti “Sovie
tų tautų prisiekusiems prie
šams—Amerikos ir Angli
jos šnipams.”

Lietuvos bolševikų spau
da šaukia visus gerus bolše
vikus budėti ir gaudyti 
“buržuazinius nacionalistus 
ir žydus sionistus.”

kų linijas. Kautynėse da-
, • i - x lyvavo visų našiu ginklai,senhower atsisakė nuo to ,ėktuvai tanRai - a»Uerijjl 

sumanymo Prezidentas bu-L ėstininkai Kautynfci į. 
vus,am Nebraskos guber- . nskti
natonui surado darbo Bal

tajame Name.
Senatorių pasipriešinimo

priežastis buvo ta, kad šen. 
Butler asmeniškai yra ne
patenkintas buvusiu guber
natorium, o kitas senatorius 
nenorėjo su savo kolega 
pyktis ir jo piktoms pažiū
roms pritarė.

Amerikos ir Indijos 
Santykiai Pablogėjo

EUROPOJ SIAUČIA
INFLUENZOS LIGA

Valstybės departamento 
Suomijos ekspertas John C. 
Montgomery pereitą šešta
dienį rastas savo bute VVa- 
shingtone pasikoręs. Poli
cija negali nustatyti jokios 
priežasties, kodėl jis butų 
nusižudęs, bet ir žmogžu
dystės pėdsakų policija sa
kosi nesuradus.

Europos kraštuose pradė
jo siausti influenzos epide
mija. Vokietijoj ta liga 
jau serga 250,000 žmonių, 
ten jau mirė nuo tos ligos 
21 žmogus. Kituose kraš
tuose influenza irgi reiškia
si ir ji vis dar plinta. Lai
mei, influenza reiškiasi 
švelnioj f urnoj ir mirčių 
nėra daug

I ožiai
kų 
tos.

Kinų bolševikai per savo 
radio giriasi, kad jie Korė
joj turį neįveikiamas pozi
cijas, sustiprintas požemi
niais tuneliais, kuriu nie- 
kas negali išdaužyti.

VAGIS PAVOGĖ
ŠILTINĖS BAKTERIJŲ

Paskutinėmis savaitėmis 
Amerikos ir Indijos santy
kiai pablogėjo. To pablo 
gėjimo priežastys minimos 
tos, kad Amerika ir Angli
ja rėmė JT organizacijoj 
rezoliuciją už plebiscitą 
Kašmire, o Indija buvo 
priešinga rezoliucijai. Kita 
priežastis esanti ta, kad 
Amerika atšaukia labai po
puliarų Indijoj ambasado
rių Chester Bovvles ir pa
keičia jį politiniu ambasa
dorių, kuris nežinia kokią 
politiką atstovaus. Dar ki
ta priežastis esanti ta, kad 
Amerika ir Pakistanas ta
riasi sudaryti savitarpinės 
pagalbos sutartį ir Amerika 
turėtų savo bazes Pakista
ne, kas Indijai nepatinka. 
Visos tos priežastys gal bus 
pašalintos, kada naujas val
stybės sekretorius atsilan- 
kyskys Indijoj šį pavasarį.

Buvęs aukštas pareigū
nas, William W. Reming- 
ton, iš antro karto teisiamas 
dėl melavimo. Jis sakėsi 
nebuvęs komunistas. Jo by
lą prisiekusiųjų teismas 
New Yorke jau išklausė ir 
dabar prisiekusieji tariasi 
dėl jo kaltumo ar nekaltu
mo. Pirmą kąrtą sprendi
mas jo byloje buvo panai
kintas

nolri i u«rv.vj? ’rvv

pozicijos nebuvo užim-

Holbrook, Mass., į vieną 
laboratoriją įsilaužė vagis 
ir pavogė bonką su šiltinės 
bakterijomis. Laboratorija 
įspėja vagį saugotis, nes jis 
gali susirgti. Kvailas va
gis, matomai, manė, kad jis 
vagia vaistus.

Prezidentas Tarėsi
Su Kongreso Vadais

Prezidentas D. I). Eisen
hovver šį pirmadienį turėjo 
platų pasitarimą su kongre
so vadais dėl busimos įsta
tymų leidimo programos. 
Prezidentas priėmė aštuo
nius kongreso vadus 8:30 
vai. iš ryto. Pasitarime da
lyvavo šen. Taft ir kiti va
dai.
sooooooooooccoooooooooooooi

DETROIT, MICH.

LSS 116 Kuopos Mitingas
LSS 116 kuopa laiko sa

vo narių susirinkimą vasa
rio 1 d., 3 vai. po pietų, D. 
Armono svetainėje, 2386— 
24th St.

Susirinkimas bus labai 
svarbus, perrinksime valdy
bą ir išklausysime praneši
mų apie Įvykusią konferen
ciją sausio 10-11 dienomis. 
Bus aptarta šių metų veikla. 
Todėl visi nariai, norintieji 
Įstoti į kuopą ir simpatikai 
prašomi atvykti. —B. K.
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Sulaikymas ir Vadavimas
Nuo )947 metų Amerikos politika santykiuose su 

imperialistine Rusija buvo “sulaikymo” (eontainment) 
politika. Tos politikos formuluotojas buvo diplomatas 
George F. Kennan. Savo knygoj “American Diplomacy 
1900—1950” jis šitaip nusako tą politiką:

“. . . svarbiausias J. A. Valstybių politikos elemen
tas santykiuose su Sovietų Sąjunga turi būti ilgo laiko
tarpio, kantrus bet kartu ryžtingas ir budrus Rusijos 
ekspansyvių tendencijų sulaikymas.”

Sulaikyti Rusiją jos dabartinėse, išpurpusiose sie
nose, neleisti jai naujų kraštų pavergti, budriai stebėti, 
kur rusų ekspansija krypsta, lopyti silpnąsias vietas, 
tvarstyti spragas, statyti naujas užtvaras. Visa tą da
ryti atsargiai, neprovokuojant Rusijos i neapgalvotą žy
gi, nes rusų valdovai, nors ir yra realistai, nors ir žino 
savo silpnumus, kartu yra ambicingi ii- labai jautrus 
prestižo klausimuose. Todėl santūrumas, ryžtumas ir 
atsargumas, arba kantrybė, turi būti viena iš Amerikos 
politikos dorybių.

George F. Kennan yra vienas iš žymiųjų Rusijos 
žinovų. Jis mato bolševikiško režimo silpnumą. Rusijos 
gyventojų fizišką ir morališką išsisėmimą, rusų režimo 
sustingusios ideologijos išsidvėsimą, Rusijos ekonomini 
atsilikimą, nežiūrint didelių industrializacijos pasiekimų, 
ir mato daug kitų trukumų. Jei Rusijos režimas 10 ar 
15 metų bus sulaikytas savo sienose, jo vidujinis trupė 
jimas ar pasikeitimas pasidarys neišvengiamas. Tai gali 
Įvykti režimo viršūnėms keičiantis (Stalino ipėdininkys- 
tės klausimas), arba jaunoms jėgoms išstumiant nusidė
vėjusius vadus.

Galima ir G. F. Kennan knygoje rasti pasisakymų 
už aktingesnę politiką, bet bendroji jo siūlomos politikos 
dvasia yra budrus pasingumas, arba šokinėjimas pagal 
Maskvos iniciatyvą nuo vienos spragos prie kitos. Kur 
tik rusai bando ar bandys skverbtis, tiesiog ar per savo 
penktąją koloną, Amerika turi statyti užtvaras ir rusus 
sulaikyti. Tokia politika duoda Maskvai progos tąsyti 
politikos siulus, o Amerika turėtų šokinėti nuo Irano i 
Korėją, nuo Indokinijos i Berlyną, nuo Jugoslavijos Į In
diją, nuo Malajų i Norvegiją, nuo Graikijos i Formozą 
ir tt. Kur galas tokiam šokinėjimui? Ir ką daiyti, jei 
ne visas spragas galima b is užtverti, jei rusų ekspansija 
prasiverš, pavyzdžiui. Indokinijoj ir paskui iš ten išsilies 
i dar likusią laisvą Aziją? Kaip apsaugoti Viduriniųjų 
Rytų aliejaus atsargas (200,000,000,000 statinių!), jei 
visuose Viduriniuose Rytuose yra tik viena rimtesnė už
tvara—Turkija, o aplinkui daugybė spragt]?

Laukimas, kad bolševizmo režimas išsidvės nuo nuo
vargio ar vadų nusidėvėjimo, žiūrint iš debesų, vra visai 
protingas laukimas. Bet gyvename ne debesyse, o nuo
dėmingoje žemėje, kur mokesčių našta dėl ginklavimosi 
spaudžia visus, kur Korėjos karas virsta nepabaigiama 
našta, kur atominio ginklavimosi lenktynės eina prie 
kritiško taško (kada Rusija turės užtenkamai atominių 
ginklų, kad pirmuoju smugiu suparaližavus Ameriką). 
Tose sąlygose laukti, kol Rusijos išsibėgėjimas išsidvės, 
reiškia laukti katastrofos, o tuo tarpu, “belaukiant,’ 
Rusijos Įtaka išsiplėtė i 800,000,000 žmonių ir dar nema
no išsidvėsti.

“Sulaikymo politika” neatsižvelgia i milionų žmonių 
likimą anoj pusėj geležinės uždangos ir yra be aiškių 
perspektyvų. Ji remiasi lūkesčiu ir kantrybe, palikdama 
iniciatyvą priešui. Bevykdant tą “sulaikymo politiką 
(Graikijoj ir Turkijoj) Maskva nusinešė Čechoslovakiją 
ir Kiniją. Tęsiant tą politiką toliau Maskva nusineš ir 
naujas aukas.

Tokios ir panašios abejonės dėl “sulaikvmo politi
kos” trukumų privertė Ameriką patyrinėti kitokią, ak-

KELEIVIS, SO. BOSTON
VA2IUOJA Į SOSTINĘ ŽYGIUOTI EISENOJ

706 jaunu prekybos lavyno akademijos studentu vyksta į sostinę dalyvauti eisenoje, 
naujo prezidento įv .-dinisio iškilmėse.

Kas Savaite
sarasa 
” ‘ ku-

Pirmieji Uždaviniai
Vos spėjo naujasis prezi

dentas perimti pareigas, 
spauda jau skelbia 

pirmųjų uždavinių,
riuos naujas administraci 
jos galva turi tuoj pat iš 
spręsti.

Pirmoj vietoj minimi už
sienių politikos klausimai: 
Korėja, Indokinija, Atlanto 
Sąjungos stiprinimas (Vo
kietijos Įtraukimas'), Vidu 
rinieji Rytai, muitų politika 
ir tt.

Tie reikalai stovi pirmoj 
vietoj. Visi jie yra išspren
džiami, bet visų sprendimui

nistai dabar pradeda abejo
ti. ar jų Thorez nebus kar
tais * nugydytas,” kaip tai 
atsitiko su Dimitrovu, kur? 
Maskva nugydė i kapus su 
trimi< parašais daktarų, ku
rie dabar suimti, kaipo bol
ševikų vadų “nuodytojai.” 
Jei Thorez taip pat pasvei
ko, kaip Dimitrovas, tai 
• liaudies sūnūs” Thorez ne
begris i Paryžių klausyti 
p r as i ka 11 us i ų j ų bo 1 še v i k ų 
vadų išpažinties.

A. Marty, C. Tillon, V. 
Vuillemin ir kiti išmesti ar 
pabėgę iš partijos bolševi
kai dėl Thorez likimo ašarų 

reikia lėšų, aukų ir ryžtu- nelies, bet tikriesiems stali
nio. Jei tie “pirmieji už- niečiams tai butų sunkiai 
daviniai” bus sprendžiami suvirškinama Kaukazo Raz- 

baininko dovana- 
x

Sviesto

žūstančiam Indokinijoj. anglu 
kareiviui nukautam Malajuose 
ir amerikiečiui mirštančiam 
Korėjoj.

“Mes žinome virš to, kad mes 
esame sujungti su visomis lais
vomis tautomis ne tiktai, gar
bingos idėjos ryšiais, bet ir bū
tino reikalo. Nė viena laisva 
tauta negali ilgai išlaikyti turi
mas privilegijas ar džiaugtis 
saugumu ekonominiame atsi
skyrime. Nežiūrint musų eko
nominės galios dargi mums rei
kia rinkų užsieniuose musų že
mės ūkio pertekliams ir dirbtu
vių gaminiams.

“Taip pat mums reikia, toms 
pačioms musų farmoms ir dirb
tuvėms, gyvybiniai svarbių me
džiagų ir išdirbinių. Šitas pa 
grindinis vienų nuo kitų pri
klausomybės dėsnis, taip ryš
kiai matomas taikos laiko mai
nuose. veikia tūkstanti kartu 
stipriau karo atsitikime.

“Tokiu budu mes esame ir is 
reikalo ir iš Įsitikinimo tos pa
žiūros. kad visų laisvųjų tautų 
jėga yra jų vienybėje, o pavo
jus----nešuta rimo."

Laisvųjų tautų vienybę 
tenka vykdyti ir pirmiau 
iai atstovauti musų šaliai, 

kuriai likimas skyrė vado
vauti. Bet vadovavimas, 
sako prezidentas, nereiškia 
dominavimą. Amerikiečiai 
žino skirtumą tarp vadova
vimo pasauliui ir imperia
lizmo.

Aukščiau paduotuose pre
zidento žodžiuose aiškiai iš
reikšta “internacionalinė” 
pažiūra, kad laisvasis pa-

29 Metai Po Lenino
1924 metais mirė bolševi

kiškos tvarkos kūrėjas Ni- 
kolai Lenin. Rusijoj jo mir
ties diena (sausio 21) visa
da buvo savotiška šventė, 
tik prieš kelis metus šventė 
buvo atšaukta “darbinin
kams reikalaujant.” Bot 
bolševikai ir dabar Lenino 
mirties dieną atžymi masi
niais mitingais ir programi
niais pasisakymais.

Šiais metais Lenino mn 
ties minėjimo dienoje, Mas
kvos didžiajame teatre, jau
nas bolševikų vadas Miko
lai A. Michailo : išdėstė sta
linizmo programą artimiau
siam laiku. Ta programa 
yra labai trumpa ir visiems 
suprantama. Ją galima iš
reikšti vienu žodžiu—VA
LYTIS.

29 metai po Lenino mir
ties, Įgyvendinus Rusijoj 
“socializmą,” panaikinus 
klases, “valymasis” bolše
vizmo tvarkoje ne tik neiš
ėjo iš mados, bet pasidarė 
chroniška bolševizmo liga

ryžtingai,
------- uždavinius” viduje, kaip
bės atgyvenimą buvo išaiš-’ltaksų mažinimas, biudžeto 

atidė-kmta toje prasmėje, kao 
kol pasaulyje yra bolševiz
mui nedraugingas kapita
lizmas, tol bolševikiška val
stybė ne tik negali “atgy
venti,”
narna
vartojama prieš “palaidus” 
ir “priešiškus” elementus. 

Lenino mirties

kitus “pirmuosius

išlyginimas ir tt. tek 
ti i šąli.

Vidaus ir užsienių “pir
mųjų uždavinių” sprendi
mas, kartu ir pagal numaty-

bet turi būti stipri- ta rinkimus liniją, yra
ir prievarta turi būti neįmanomas dalykas. Visų 

akys, užsienyje ir krašte, 
dabar krypsta i Baltąjį Na- 

Visi laukia, kokiussukaktu-įrną. 
vių dienoje šiais metais Nusprendimus 

- Michailov vėl paaiškino'prezidentas 
Stalino pažiūrą Į valstybę į darbiai, 
ir pakartojo, kad partijos j

priims 

ir jo

x
Mizara Piktinasi

Perdaug
Amerikos vyriausybė da- 

;ar kasdien superka po vie
lą milioną svarų sviesto ir 

už ji po 650,000užmoka
dolerių. Sviestas krauna
mas i valdžios sandėlius. 
Vien šiais metais sandėliuo
se susirinko 20,000,000 sva
rų gero sviesto, kurio vy- 

naujas riausybei visiškai nereikia.
Vyriausybė sviestą pra

dėjo supirkinėti lapkričio 
mėnesio gale, kai sviesto 
kaina nukrito “žemiau pari
teto.” Pagal Įstatymą vy
riausybė turi palaikyti svie
stu kainas, kad farmeriai 
turėtų užtenkamai pajamų. 
Vyriausybė dabar už svies- 

farmeriams moka po 67

bendra-

ir valstybes švenčiausia pa-: 
reiga yra vesti griežčiausią! Rojus Mizara 
kovą prieš tmgimelius >r|bolševikiška smuika
apgavikus. ,gstl gaivos propagandos bare tarpe 

prieš visus priešus, neziu-,Ąmerikos Iiętuviu. baisiai

rint kokia kauke jie bebu-jiktina5; tuo, kad Ameriko- 
tų prisidengę. Tą kovą turi’*.

trecioji

Mask-

. . ije žmonės drįsta matyti So- --------------  —
vesti partija n politine P°*jvietu Rusijoj antisemitiz- su viršum centus už pirmos lipus Kartu vlipn^ilnv’5 *■ , i • z*- __ , ._licija. Kartu Michailov 
Š2ukė stiprinti Rusijos karo 
pajėgas ir šnipinėjimo apa
ratą.

N. Michailov šaukė bol
ševikus pagilinti “klasių ko-

Į rūšies ir po 65 centus su Vir
šum už antros rūšies svies- 

Įtą.
Sviestas yra tik vienas 

pavyzdys. Tokių produktų 
yra daug. Vyriausybė iš 

•• • ;■> pinigų jierka lai
mei ig produktus, kad var
totojai turėtų už tuos pro
duktus mokėti aukštas kai
nas. Vartotojai nukenčia 
dvigubai, ir kaipo mokesčių 
mokėtojai ir kaipo produk
tų vai totojai. Bet, atrodo, 
kad kitokios išeities iš 
“perdaug sviesto” proble
mos niekas neturi. Rodos 
ir naujoji vyriausybė tęs 
tą pačią kainų palaikymo 
politiką.

mą= Jis “Lasvėi” sako:
“Atsivėrė pekliškos propa

gandos vulkanas, iš kurio ver-į 
žiasi šlykšti, dvokianti lava:

“Tarybų Sąjungoje ir liau
dies demokratinėse valstybėse 

us žiaujvą” Rusijoj, kur “klasių ne-’ kova prieš žyd
Leninas kadaise mokė, bėra.” Jis išvadino kvai- -

saulis turi būti vieninga 7 
turi bendradarbiauti ne tik-jnes ^(^a n^e^us nei vai 
tai gynimosi reikale, bet iri kančios nei pavergtos vi

tingesnę, reališkesnę užsienių politiką, kuria dabar va
diname “vadavimo politika.” Tos politikos metmenis 
išdėstė naujas valstybės sekretorius John Foster Dulles 
senato užsienių reikalų komisijai.

Vadavimo politika, arba bandymas nustumti geleži
nę uždangą atgal, yra ne be pavojų, ypač jei ją bus ban
doma vykinti be užtenkamo ryžtumo ir be tinkamo pasi
ruošimo. Prie tos politikos mes dar turėsime ne kartą 
progos grįžti. Tos politikos bene pirmieji vaisiai yra politiką, 
dabar Rusijoj ir satelitinėse šalyse su nauju griežtumu 
vykdomas totalinis teroras, naikinimas visų Įtariamųjų 
ir masinė snipligės epidemija visuose geležinės uždangos 
kraštuose.

Apžvalga

“ATEITIS PRIKLAUSO 
LAISVIEMS”

Naujasis šalies preziden
tas, D. D. Eisenhower, per
imdamas krašto valdymą, 
suglaustai išdėstė savo pa
žiūras Į Amerikos politiką, 
ypač kreipdamas dėmesį į 
užsienių politiką, kuri da
bar .vra vyriausias šalies ru
pesnis. Prezidentas pabrė
žė laisvojo pasaulio bend

resne, negu buvo carizmo
liais ar išdavikais tuos žmo-kais, negu buvo hitlerizmo

liu
la i-kad valstybė yra klasinio 

viešpatavimo Įrankis. “Val
stybė yra kalėjimas,” pagal
jo posaki. “Kalėjimas” val-Įventi be politinės policijos je diena iš dienos, gi per r.rt ią 

valanda i.š valandos!
jar išdaviku” teorija atmetė ‘ K;i' V!:;a ar!ieka 
Į , * e* v - “Tie patvs, kurie reiaalauja,pasiremdamas Stalino zo- H ’

cializmą, valstybė “kalėji
mas” atgyvens savo amžių,

ie nuogo teroro “teorijai 
karštai plojo.

29 metai po Lenino mir- 
les bolševikiška valstybė 

ne tik nesirengia “atgyven
ti,” liet išsigimė Į didžiuli
ir moderniškoj istorijoj ne-: Rojus Mizara piktinasi,
rr.otvta iv. iavjvfAO anovoto •Knt ii- iicr no+c itinčio kad

nes, kurie dar laukia, kadikais Vokietijoje, 
bolševiku režimas gali gy-’ “Ir taip komercinėje spaudo-

dančios klasės priešams. J teroro. Michailov “kvailių 
Leninas žadėjo, kad panai
kinus klases ir sukurus so- į

džiais. Didelė minia bolše
vikų vadų didžiajame teat-

ūkio mainuose, kad kova 
Indokinijoj ir Malajuose 
yra ta pati kova, kurią mes 
vedame Korėjoj. Tuo žvilg
sniu naujoji administracija 
atstovauja H. S. Trumano 

iri

suorneninės klasės ir visi 
piliečiai bus lygiateisiai ša
lies ir visų gerybių šeimi
ninkai.

Dėl to valstybės atgyve- 
.nimo klausimo tarp bolšėvi

kad žydų kilmės sūnūs ir dūk 
ra. Julius ir Ethelė Rosenber- 
gai. butu nužudyti elektros kė
dėje!

“Tie patys, kurie 
Amerikoje rasizmą!

“Tai pasityčiojimas iš visko, 
kas teisinga, kas žmonijai bran
gu !”

palaiko

rumą kovoje prieš gresiantį 
pavojų iš “tamsybės” jėgų. 
Musų dienų vyriausias po
žymis yra “laisvės kova 
prieš vergiją.” Toje kovo
je bendri ryšiai jungia:

“. . . ryžiu augintoją Burmoje 
ir kviečių augintoją Iowa vals
tijoj, gyvulių ganytoją pietinėj 
Italijoj ir Andų kalnų gyvento
ją. (Bendra kova) Suteikia ly
gią garbę prancūzų kareiviui

administracijos pažiūras ir ėjo ilgi gmcai. Ginčus 
demokratų partijos buvęs užbaigė pats ’ Stalinas pa- 
kandidatas, Adlai E. Ste- reikšdamas, kad kol pasau- 
venson, dėl prezidento Ei- lkJe «fia Kapitalizmas, tol 
senhovverio kalbos sakėj v artybė ne tik neatgyvens 
kad jis labai iškalbingai iš-isaY° amžių, bet bus ir pa- 
dėstė buvusios administra-Jsptks griežtas kalėjimas vi- 
cijos pažiūras i tarptautine fctems bolševizmo priešams!

Bolševikai prie valdžios 
priėjo perversmo keliu. Jie 

Iškėlęs laisvojo pasaulio įsistiprino valdžioje pilieti- 
vienybės reikalą preziden- njo karo eig0:e, vartodami 
tas D. D. Eisenhovver sumi- kruviną terorą prieš visus 
nėjo devynius punktus, savo priešininkus. Laimė- 
kaip bus siekiama pasaulio ję valdžią, bolševikai vis- 
taikos ir bendradarbiavimo, vien pasiliko nežymi mažu- 
Devyni punktai nėra prak- ma jr ga)ėjo valdžioje lai- 
tiška valdžios programa, Įkytis tiktai teroru ir prie- 
bet tiktai principai, kuriais spai^a. Kai jie vėliau pra- 
nsujoji administracija va- dėjo girtis panaikinę klases 
duosis. Praktiški pasiuly- jr “sukūrę socializmą,” jie 
mai bus patiekti kongresui visvien negalėjo ir net ne
vėliau, gal dar šią savaitę, norėjo atsisakyti nuo tero- 
kada prezidentas kreipsfe į ro? kaipo valdymo priemo- 
Įstatymų leidėjus su Įvai- nės. get pateisinimui to te 
riais praktiškais pasiuly- roro jje pradėjo kalbėti ne 

apie klasinį priešą krašto 
viduje, kuriam reikia “vals- 

draugus irtybės kalėjimo,” bet apie 
už valstybės ribų.

mais.

matytą prievartos aparatą.ibet ir jis pats jaučia, 
Juo daugiau prievartos apa- jo pasipiktinimas yra 
ratas auga, juo labiau auga
ii teroras, nes išpurpusi po
litinė policija savo buvimo

pa
gal užsakymą.” Jis negali 
užginčyti, kad Rusijoj pra
sidėjo žydų ujimas ir perse- 

pateisinimui turi surasti vis!klojimas. Negali, nes pa
liauju ir naujų priešininkų.|tys Rusijos bolševikai savo

Kiekviena diktatūra visa
da atsiranda, kaipo “laiki- 

Kiekviena diktatūra

Pakalbinkim
pažįstamus užsisakyti “Ke-priešą 
leivį”- Kaina metama $4. 'Lenino teorija apie valsty-

na.
betgi iš “laikinos” virsta 
pastovia ir laikosi tol, kol 
ją kas nugriauna. Istorijoj 
maža pavyzdžių, kad dik
tatūra pati pasitrauktų.

Ir Lenino Įvestoji diktatū
ra, Stalino “padailinta” ir 
subestialinta, kada nors nu
virs. Bet ji nuvirs tiktai 
arba susidūrus su stipresne 
užsienių jėga, arba suskilu
si viduje, kai ginkluoti jos 
ramsčiai pradės bandyti sa
vo jėgas dėl Įtakos ir dik
tatoriaus sosto paveldėjimo. 
Koks galas, iš vidaus ar iš 
lauko, ištiks bolševizmo 
diktatūrą, yra visokių pra
našavimų. Bet tokie pra
našavimai daugiau parodo 
pranašautojų norus, o ne 
tikrovę. —D. N.

antisemitizmą skelbia gar
siai ir nesivaržydami.

Rojus Mizara gerai žino, 
kad Ethel ir Julius Rosen- 
bergai nuteisti ne todėl, 
kad jie žydai, bet todėl, 
kad jie buvo Rusijos šnipai 
ir jų šnipinėjimo prasikal
timas yra Įrodytas be jokios 
abejonės.

Tai ko p. Rojus piktina
si? Nagi, atlieka savo bol
ševikišką pareigą!

x
Ar Thorez Nugydytas?

Prieš du mėnesius pran
cūzų komunistų vadai skel
bė, kad iš Rusijos grįžta 
Marcelis Thorez, prancūzų 
kompartijos vadas, atgavęs 
Stalino imperijoj savo svei
katą.

Paskelbė, bet Thorez’o 
vis nėra. Prancūzų komu-

x

Egiptas Grasina

Egipto diktatorius, gen. 
Naguib, pratęsęs i>ats savo 
diktatorišką režimą vie
niems metams ir apsidirbęs 
su partijomis, griebėsi seno 
trikso, kad savo valdžią su
stiprinus Jis sausio 23 d. 
100,600 miniai paskelbė, 
kad “ariglų imperializmui” 
Nilo slėnyje turi ateiti ga
las.

100.000 žmonių atkalbė
jo paskui generolą “išsiva
davimo priesaiką” ir Įstojo 
Į “išsivadavimo draugiją.” 
Tikslas — sujungti Sudaną 
su Egiptu ir iškrapštyti ang
lus iš Suezo kanalo zonos.

Per 4 dienas Egipto dik
tatorius šventė kartu su mi
niomis savo Įsistiprinimą 
valdžioje ir, neturėdamas 
kol kas nieko geresnio žmo
nėms pasakyti, metė jiems 
anglų išvarymo kaulą 
graužti.

Išsivadavimo šūkiai visa
da traukia, o reformos gali 
palaukt’. Tą gudrybę žinojo 
ir nugriuvęs Farukas.

—J. D.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimui
Iš Saulėtos Floridos

MIAMI.—Sausio 12 d.i Pirmininkas A. J. Norris 
įvyko L. P. Klubo narių su- paklausė p. K. Naujokaitį, 
sirinkimas V. F. W. svetai- ar jis paskolins klubo sta- 
nėje, S. W. 27th Avė. (tymui $7,500? Atsakė taip!

Susirinkimas buvo su-. Vėliau patyriau, kad pasko- 
šauktas su tikslu aptarti pa-.lą sutinka duoti p. Naujo- 
skolų klausimą klubo na-] kaitis ir pirmininkas A. J.

Norris, abudu po $7,500, 
kas sudarys iš viso $15,000. 
Taip tai vyriškai ir visai be 
prievartos. Versdami na
rius pirkti serus “po prie
varta'’ netektume daug na

mui statyti. Susirinkime 
įstojo į klubą 4 nauji na
riai. Klubo pirmininkas A.
J. Norris pranešė, jog namo 
statymo komisija nutarė, 
kad kiekvienas klubo narys 
TURI pirkti namo statymo 
serų už $50.

Aptariant tą reikalą kilo 
nemalonumas narių tarpe. 
Ponas Valukas užklausė, 
kas bus su tais nariais, ku
rie nesutiks šėrų pirkti? 
Reiškia “out” iš klubo. Vie
nas narys, p. Daugnora, pa
reiškė, kad jis nepirks šėrų, 
nors toks nutarimas ir butų 
padarytas.

J. Styles sakė, kad mums 
nėra reikalo po prievarta 
versti narius pirkti šėrus, 
daug geriau narius prašyti, 
kad jie pirktų šėrų, tegu ir 
išsimokėtinai (dalimis įmo
kėdami).

Balsuojant tą klausimą 
už priverstiną šėrų pirkimą 
pasisakė 17 narių, prieš vie
nas, o kiti susilaikė. Susi
rinkime buvo virš 60 narių. 
Dar kyla klausimas, ar na
mo komisija turėjo teisę nu 
tartį, kad nariai priversti
nai pirktų šėrus? Juk se
niau buvo nubalsuota, kad 
nariai laisva valia perka šė
rus, kad sukėlus' pinigų na
mo statymui. Jeigu dabar 
norėta nutarti, kad nariai 
priverstinai pirktų šėrus, tai 
reikėjo senąjį nutarimą 
apie laisvą šėrų pirkimą at
šaukti, o ne elgtis, kaip tai 
daro “diktatoriai.”

Girdėti sakymų, kad na
riai turi prapertes, tai gali 
klubo šėrus pirkti. Tas tie
sa, kad yra narių turinčių 
nuosavybes, nors kai kurių 
nuosavybės dar nėra išmo
kėtos. Bet yra ir tokių na
rių, kurie gyvena iš senat
vės pensijų ir komisija tą 
žino. Gyvenančių iš pensi
jų ir iš sutaupų yra dau 
giau, kaip turinčhj praper
tes ar turinčių kokį nors 
biznį. Daugelis gaunančių 
pensijas vos gali galus su 
galais suvesti ir tokiems 
priverstinas klubo šėrų pir 
kimas gali būti nepakelia
mas dalykas.

Norėta iš narių sukelti 
“po prievarta” $5,000, o ta
da gauti paskolos $15,000. 
Seniau kai kurie nariai bu
vo pasižadėję pirkti klubo 
šėrų už $1,000, bet vėliau 
savo pasižadėjimą užmiršo. 
Gerai butų, kad pasižadėję 
pirkti savo pažadą pildytų 
ir šėrus imtų, nes dabar 
pats laikas tą daryti. -

daug 
rių.

Čia prie klubo susitvėrė 
lietuvių moterų skyrius, jau 
surengė du pikniku klubo 
naudai ir padarė apie $300 
pelno. Kitos organizacijos 
irgi rengia klubo naudai 
parengimus ir pats klubas 
ruošia piknikus ir balius.! 
Visi dirba, kad tik klubo 
namas stotųsi, o čia norima, 
kad butų prievarta Šerams 
pirkti. Argi ne sarmata 
kaišioti prievartą, kada ga
lima ir be jos išsivemti?

Taip pat dar nebaigtas 
reikalas su narių, senų ir 
nauji], blankų užpildymais 
ir pareiškimais, kad jie ne-

TRAUKINIO NE LAIMĖS VIETA

Micmi-Netv York greitasis traukinys, vadi lamas “The Miaraian,” susidarė su preki
niu trockiniu prie Fleming, Ga. -i keleivia ir 5 gelžkeLečiai buvo sužeisti nelaimėje. 
Vaizde matytis išbarstyti traukinio vagonai.

Kas Naujo Brooklyne

NEVVARK, N. j. klubai ir 
iU auka.

u rauguos pri,

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

New Jersey Lietuvių Ta- 
lyba yra nutarusi šiais me
tais Vasario 16-tą atžymėti 
ypatingai. Iškilmingas mi
nėjimas įvyks vasario 22 
d., 2 vai. po pietų, Robert 

reat viešbučio didžiulėje

šidės’me atstovai nuo Bendrovės 
choro P. Kruelskis ir J. Se 
;ę. P. Kruelskis, choro pir
mininkas, trumpai padėko
jo Bendrovei už choro pa- 
iaik\ mą ir choro vardu įtei- 

dovaną $100. Taipgi P.?.e

priklauso prie jokių subver- įr puošnioje salėje, Park
šyvių organizacijų. Pirmi-

susirinkime (lar!;:1;<
Place, Newarke. Kalbėto-

ninkas
klausė, ar nariai turi tokiusjir lietuviai, kuriu 
pareiškimus daryti. Nesu-Įfcus transliuojamos 
prantama, ko laukiama.

Nutarta, kad svetainė bu
tų baigta statyti iki 1953 
metų vasario galo, kol 
turime čia “turistų ’ iš nor- 
tu. Sekantis klubo narių 

Q rlmilingai 1X7X7 L” CX V V i O
toje pačioje svetainėje. Vi
si nariai būtinai dalyvauki
te.

Prieš renkant naują kuo
pos valdybą, nutarta iždi
ninko ir iždo sekretoriaus 
pareigas pavesti vienam iž
dininkui ir valdybą rinkti 
penkių narių, kurie ir buvo 
išrinkti: pirm. Glaveskas, 
vice-pirm. Rimavičius, seki. 
Šulaitis, ižd. Valaitis, kny
gininkas Žvingilas.

Kadangi artėja kuopos 
niošiamoji tradicinė vaka
rienė, kuri bus vasario 7 d. 
(šeštadienį) Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avė., 
tai vakarienės rengimo ko
misija su naujai išrinktąja 
valdyba įsipareigojo sudėti 
visas pastangas, kad vaka
rienės svečiai butų skaniai 
ir sočiai pavaišinti, kad ma
loniai praleistų vakarą lie
tuviškoje draugystėje.

Vakarienės tikėtų galima 
gauti pas 19 kuopos narius

LSS 19 Kuopa Pradėjo 
Naujus Metus

Sausio 16 d. Atletų Klu 
oo patalpose Brooklyne bu
vo metinis apyskaitinis LSS 
19 kuopos susirinkimą. Į 
susirinkimą atvyko daugiau 
negu įprasta narių, dėlto 
susirinkimas buvo gyvas ir 
urtingas nutarimais bei su
manymais. Kadangi pagal 
mstatytą kuopos vidaus 
..arką ir eiliniam susirinki
mui skyrium renkamas pir
mininkas, ši kartą buvo iš
rinktas ir pirmininkavo drg.
Šulaitis.

Iš valdybos atliktų darbų 
e gerai pavykusio? ir gau

sios svečiais vakarienės pa
žymėtinas yra valdybos 
ruoštas ir plačiai garsintas 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
paminėjimas, į kurį tačiau
galėjo atsilankyti ^auS*au] Galima užsisakyti ir telefo 
lietuvi., tiktai EV W137> Su!aitiSj a:

ba GL 545262, Valaitis.
• Krp.

lietuvių, nes tiktai “Lais
vės” šalininkams galėjo bū
ti nesvarbus ir nevertas dė
mesio nepriklausomos de
mokratiškos Lietuvos pir
masis seimas ir jo paminė
jimas.

Iš kuopos atstovų Nevv 
Y orko Lietuvių Taryboje 
pranešimo paaiškėjo katali 

1 kiškų organizacijų nutari
mas nedalyvauti Lietuvių 
Tarybos ruošiamam 16 Va
sario minėjime dėl to, kad 
taip kaip metų metais, taip 
ir šiais metais Lietuvių Ta
rybos nusistatyta po minėji
mo ruošti šokius tiems, ku
rie norės šokiuose dalyvau
ti. TSk Įaugęs atstovų pra
nešimo kuopos susirinkimas 
patarė laikytis Lietuvių Ta 
rybos daugumos nusistaty 
mo.

Kuopos atstovams daly
vaujantiems BALF’e patar
ta teikti BALF’o susirinki
muose faktų ir medžiagos, 
nušviečiančios BALF’o ir(

Vasario 7 d. yra rengia
mas banketas pagerbti vie
tos teikėjus pp. Aleksą ir 
Moniką hablinskus.

Šabhnskai buvo ilgame- Kruelskis kalbėjo kaip at
čiai veikėjai vietos organi- stovas nuo ALT vietinio sky- 
zacijose. Dabartiniu laiku liaus dėl Vasario 16, Lietu- 
p. A. šablinskas serga šir-’vos nepriklausomybės mi
rties liga ir via neaarbin-riejimo. Bendrovė davė do

vanai svetainę Vasario 16 
ir paskyrė auką

gas.

Veteranų Pagerbimas
šeštadienį, sausio 31 d 

Amerikos lietuvių veteranų 
postas rengia grįžtančių iš 
kariuomenės veteranų pa
gerbimo banketą su šokiais. 
Bus pagerbti nesenai iš ka
ro tarnybos grįžę lietuviu' 
kariai, grįžę iš Korėjos, Ja 
ponijos, Vokietijos arba i 
iš tarnybos šiame krašte.

Pagerbimo banketas Įvyks 
Lietuvių Piliečių Klube, 2 * 
Union Avė., Brockivr 
Gružę kariai, norin-’ 
lyvauti bankete, g 
mokamus tikėtus, 
kreiptis raštu į America 
Veterans AMVETS ’ Pos , 
Box 1231, Woodhaven, L. 
I., N. Y., arba skambinti te
lefonu Anthony Linkus, 
MIchigan 2-2068

Lietuviai kviečiami daly-

minėjimui 
Klubo $10.

ALT vietinis skyrius įtei
kė Bendrovei brangią dova
ną—medyje išdrožtą Vytį, 
Lietuvos valstybės ženklą. 
Sumanytojas tos dovanos 
buvo Jonas Vildžius, o puo- 

'šnų Vytį medyje išdrožė, 
pašvęsdamas daug laiko,

bus žymus amerikiečiai 
kalbos 

per
Bus ir meninė progra- 

pie kurią bus pranešta 
Butų labai gerai, 

^ar kad šiame parengime daly
vautų galimai skaitlingesnė 
rieto? ir apylinkės visuome- 

Įne. įėjimas nemokamas. 
'Surinktos aukos bus skiria
mos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Nevv Jersey Lie
tuvių Bendruomenės laiki
nasis organizacinis komite- 

šį nepapra-tą minėjimą 
ra nutaręs visais budais 

paremti ir jame dalyvauti

dio. 
ma 
v

Kovo 8 d. L. P. 
svetainėje ruošiamas ban- 
setas atžymėti 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukakti, 
aukso jubilėjų, Jokūbui ir 
Juzei Raukčiams. Ponai 
Raukčiai išauklėjo puikią 
šeimą: du sūnūs. Algirdą ir 
Jokūbą, šis pastarasis studi

Rnl ori in w

dukrelė Juzė
o j Gediminas Kaunas, neimda

yra Lietuvos 
konsulo Chicagoje Petro 
Daužvardžio žmona.

A. L. T. skyriaus nariams 
ir komisijai pranešam: 
organizacijos mitingas Įvyks 
vasario 14 d., 7:30 vai. va
kare pas p. A. Petrauskie
nę, 3630 N. W. lOth Avė. 
Malonėkite visi pribūti.

Vasario 1 d. miesto bib
liotekoje atidaromas lietu
viškas skyrius, norintieji 
galės gauti nemokamai 
skaityti lietuviškų ar ang 
iiškų knygų. Verta pasi
naudoti.

Ponai J. Malelai iš Wau- 
kegan, Ilk. atvažiavo Į Mi
ami sausio 15 d. Keta čia 
praleisti žiemą ir pabūti iki 
balandžio mėnesio. Ponai 
Malelai yra “Keleivio” ir 
Naujienų” skaitytojai. Jie 

atsivežė keisą lietuviško 
alau? ir padalijo čia pažįs
tamiems. Ačiū jiems.

C. K. Braze.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

i Jt Kad Sandaros

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
'Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido didelį, 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

mas už ilgą darbą jokio at- 
v ginimo.

Laike • Įteikimo Vyties 
Bendrovei J. Vildžius per
skaitė trumpą ALT sky- 
i iau? pareiškimą, kuriame 
-ako, kad ALT skyrius la
kai brangina Bendrovės pa
stangas išlaikyti Manches
terio mieste lietuvių namą, 
musų visu kulturinį židinį 
ir lietuvybės išlaikymo tvir
tovę. čia ir ALT skyrius 
gauna jaukią, mielą ir vi
sada užtikrintą prieglaudą. 

Liūdna pagalvo-[Reikšdami už tai padėką 
ALT skyriaus darbuotojai 
T įteikia Bendrovei Lietu

16 kuopa Ka- 
pariuntė po dolerių proga

vanėle savo sergantiems na-
Lietuviu Ta- ams ^a^-’n9^uL Vytau- 

ryfcos vadovybė nuoširdžiai:^ Pajaujui ir Baliui Min- 
prašo visus pasiruošti šiame ;gLai. Mingilas yra para- 
parengime dalyvauti. gražių scenos vei

kaliukų. taip pat geras bu
vo anais laikais režisierius 
ir piešėjas, dabar serga cu
krine liga, jam nuplauti ko-

Ne\v Jersev

Dėl geresnio pasiruošimo, 
vasario 1 d., 12 vai. dieną, 
yra kviečiamas visuotinis 
lietuvių susirinkimas Lietu
vių Šv. Jurgio Draugijos sa
lėje, 180 New York Avė., 
Nevvarke.
N. J. L. Tarybos Vadovybė:

JOKŪBAS STUKAS, Pirm.
A. S. TREČIOKAS, seki.

WORCESTER, MASS.

jų pirštai. L.iuuita paganu j 
jus apie tą malonų, nuošir
dų ir gerą veikėją, buvusi 
VVorcesterio pažiba. Musų 
’iuošidi užuojauta Baliui ir 
jo žmonai Mingilams.

J. Krasinskas.

vos valstybės ženklą, kuris 
ir busimoms kartoms pri- 
nir.s musų ryšius su senąja 
ėvvne Lietuva.

Bendrucmenės santykiusvau^ veteranų pagerbimo

Vasario 16 Minėjimas

Vasario 16-tos minėjimas 
vyks vasario 15 dieną, L. N.
C. salėje, 12 Vernon gatvė. 
Kalbės Dr. Juozas Pajaujis, 
dabai- gyvenąs Washington,
D. C., dalyvaus vietos cho
rai ir aukšti valdžios parei
gūnai. jų tarpe geras lietu
vių prietelius kongresmonas 
Harold D. Donohue ir kiti.

Amerikos Lietuvių Taiy- 
fcos sekretoriaus Dr. P. Gri- 

ličio atsišaukimas sukelti 
ALT’ai daugiau aukų v.or- 
cesteriečiuose rado atgarsi. 
Tikiu, kad šiemet Worccs- 
teris neatsiliks nuo kitų ko
lonijų ir išpildys uždėtą
kvotą.

Fo pareiškimu pasirašė 
ALT skyriaus vadai: pirm. 
K. Balkus, vice-pirm. P. 

Manchesterio Lie t u v i ų| Kruelskis ir sekr. J. Vil- 
šėrininku meti- džius.

Laike padėjimo Lietuvos 
valstybės ženklo šalia Lie
tuvos vėliavos, Bendrovės 
choras ir kartu visas susi
rinkimas atsistoję sugiedo- 
o “Lai Gyvuoja Mus Tau-

MANCHESTER, CONN.

Bendrovės 
nis susirinkimas įvyko sau
sio 4 d.. Lietuvių Svetainėj. 
Valdybos įaportai iš meti
nio veikimo ir finansų at
okaita priimta. Nauja val
dyba išrinkta: pirm. A. Bu- 
javičius, vice-pirm. J. Kvet
kus, prot. rašt. A. Biretta, 
fin. rašt. J. Sele, ižd. J. 
Krauzaitis, iždo globėjais 
Heien Brazauskas ir J. Ši
manskis; direktoriai—Ma
rijona Chižius ir J. Bujavi- 
čius; kontrolės komisija— 
Julia Biretta ir J. Užupis.

Draugijų atstovai: nuo 
SLRKA 216 kp.—Klemen-

Fo tam buvo pagerbti mi 
i usieji Bendrovės šėrinin- 
kai, kurių jau neteko 40. Iš 
pii mutinių tvėrėjų iš 8 tik 
3 gyvi—A. Petronis, J. 
Krauzaitis ir V. Marcinke- 
vičius-Marcin. Penki jau 
amžinai ilsisi: Antanas
Brazauskas, Antanas Dik- 
sas-Dix, Jonas Keldušis, 

sas ir Jonas

Vakarų Vokietijoje pilniau 
ir išsamiau, negu ligi šiol.

Susirinkimas išklausė kp. 
nario drg. Bielinio praneši
mo iš kelionės į Detroitą. 
Drg. Bielinis pranešė, kad 
Detroito gyventojai, taigi ir 
lietuviai, kurių čia labai 
daug, skęsta milžiniškų fab- 

i -ikų milžiniškose pastango
se daug ir greit gaminti; 
odėl lietuviams ju organi
zacijų reikalams tiesiog ir 
valandos laiko nebelieka. 
Tačiau Detroito lietuviai ir 
draugai socialdemokratai 
gyvuoja ir yra pasiryžę sa
vo organizacijas stiprinti.

Dalyvavęs kuopos susirin
kime LSS Centro Komiteto 
sekretorius pranešė apie su
manytą knygoms leisti fon
dą, kurį nutarta remti. Be 
to, pasitarta ir dėl fondo 
draugams socialdemokra
tams remti. Šį kartą iš kuo
jos iždo paskirta $25 pa
ramai lietuvių socialdemo
kratų, pasilikusių Vakarų 
Vokietijoje.

tina Karpuškienė, SLA 2O7IFetraS Ambra: 
kp.—A. Tvaronaitis, A. L. Brazauskas.

Sausio 11 d. Sandaros 16 
kuopos susirinkimas nuta 
rė paaukoti Vasario 16sios 
proga Amerikos Lietuvių 
Tarybai $25. Tikiu, kad ir 
kitos vietos organizacijos

R. K. M. Sąjungos 57 kp.— 
Marijona Katkauskienė, L.
S. ir D. Draugijos 2 sky
riaus—J. Krauzaitis, A. L. 
P. K. M. Sąjungos 28 kp.— 
Ona Ambrasienė.

Buvo atsilankę susirinki

Čia vardai darbuotojų, 
kurių netekome. Jie daug 
kuomi prisidėjo prie Bend
rovės: J. Chižius, V. Zors 
ris. V. K?t1'a’TS1'as, B. Rin
kevičius, E. Sliurpienė. M. 
Giraitienč, P. Ambrasienė.

J. Bastis, J. Tocionis, F 
Tocionienė, V. Štreimikis ir 
J. Abraitis. Taipgi buvo 
pagerbtas adv. Fortūnatas 
Bagočius, jis pridavė ūpo ir 
energijos statant šitą namą.

Suririnkimui pasibaigus, 
~irmirirkas pakvietė visus

• M- ’fV
bendrovės koresp--'rdentas

A. Biretta.

pokilyje. įžanga $3.25. 
Tikėtus iš anksto užsisaky 
ti raštu ar telefonu rmrc 
dytais aukščiau adresais.

ANS0N1A, CONN.

Nepriklausomybes
Minėjimu

Lietuvos nepriklausomy
bės 35 metų sukakties mi
nėjimas Įvyks sekmadienį 
vasario 1 d., šv. Antano pa 
lapijos salėje. Kalbės .ie
nas iš tremties atvykęs vei 
kėjas ir vietiniai—teisėja? 
Juozas Chernauskas ir nau
jas miesto majoras Shizbi.

Koncertinę dalį išpildys 
šv. Juozapo parapijos c’ o- 
ras iš Materburio, vadovau
jant komp. A. J. Aleksiui. 
Po programos gros šaunus 
orkestras ir bus šokiai. Bus 
priimtos atatinkamos rezo
liucijos.

Brangus lietuviai ir lietu
vaitės (vietos ir iš apyli" 
kių), šiuo esate nuoširdži 
kviečiami į šį Lietuvos ne
priklausomybės minėjim' 
gausingai atsilankyti ir ra 
siklausyti kalbų apie Lietu 
vos laisvės atgavimą. Fe 
to, išgirsite gražių dainų 
smagios muzikos ir savur 
tarpe galėsite linksmai lai
ką praleisti.

Rengimo komisiją suda 
ro S. Bujanauskas ir J 
Kantautas. Minėu"^ r-r 
gia ALT Ansoniios skyrius

J. Kantautas.
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Gamtos Keistenybės
Astunkojis Gudruolis

Jurose gyvena keistas pa
daras vadinamas “oktopu” 
ar “velniažuve.” Tai yra 
maišiukas maistui krauti ir 

tuonios stiprios kojos au
koms gaudyti.

Velniažuve nėra greita.
Jos astuonios miklios kojos 
ai gerai tarnauja, kai rei

kia aukas gaudyti, bet kada 
mačiai velniažuvei reikia 
nuo priešų gintis, ji greit 
negali pabėgti. Todėl ta 
nepaprasta aštunkojė žuvis 
turi kitokį būdą nuo savo 
priešų apsisaugoti. Ji savo 
maišiuke turi juodų dažų 

sargą ir kai tik priešas
prisiartina, ji tuos dažus iš 
spiauna į savo priešą ir taip 
sudumblina vandenį, kad 
priešas nebemato, kur vei- 
niažuvė randasi. Pasinau

Tiesa, vėžio granatos nė
ra tikros granatos. Vėžys 
&avo replėse nešiojasi jurų 
dygliuotus gyvius, anemoni- 
jas. Jei kas bando jį už
pulti, vėžys meta priešui i 
akis anemoniją ir priešas 
pajunta, kad čia ne juokai.

Taip, mažas ir silpnas vė
žys, ginasi nuo priešų, kurių 
yra stiprių ir drąsių, bet 
silpno vėžio tie priešai ne
išnaikina.

Stipriausias Gyvis

Stipriausias gyvis yra ne 
liūtas ir ne dramblys, bet 
musų visų sena pažįstama 
—skurzdėlė. Skruzdėlė ga
li pavilkti daiktus, kurie 
yra 60 kartų už ją sunkes
ni. Vienas mokslininkas,

peri oro banditai—sąran
čiai.

Šarančiai kasmet pridaro 
žmonėms daug nuostolių. 
Londono tyrinėjimo centras 
sako, kad šarančiai kiek
vienais metais padaro ūki
ninkams nuostolių ne ma
žiau, kaip už 80,000,000 
dolerių! Tiek maisto sūdo 
roja ėdrus žiogai, dč-1 bado 
išsigimę j oro banditus—są
rančius.

Reklama ir Bizni
Amerikos bizny reklama 

yra išsivysčiusi į specialią 
profesiją, kurios reikia mo
kintis universitetuose.

Bostone andai buvo na
cionalinė reklamos (abver- 
tising) konferencija. Įdo
mu l uvo pamatyti, kaip ši
ta profesija veikia ir kokį

SUIMTI NACIŲ VADAI

Analai areštavo Vokietijoje 7 buvusius naciu vadus. Čia 
matosi du naciai. Dr. (Iustav Scheel (dešinėj) ir Dr. Wer- 
n?; Naumann, abu buvę '"dideli šiškos." Anglai sako, kad 
naciai norėjo
tinęs partijas

“iš vidaus” užkariauti tris dešiniąsias poli- 
ir grąžinti Vokietijoj vienpartinį režimą.

stebėdamas skruzdėlių gy.Įsvarbų vai, Įmeni ji vaidina Iš B ALF Seimo Tarimu
vemmą, karta pamatė kaip kapitalistinėj Amerikos sis- 

Jos tikslas yra veik- 
tsuomenės psichologiją

dodama •‘tamsuma'’ velnią- skruzdėlė vilko negyvą žio-^m°j 
•asislėpti kur gą. Jis pasvėrė skruzdėlęvu

kad JAV kongresas priimtų 
specifini imigracini Įstatymą ir 
padėtų tiems tremtiniams iše
migruoti ir įsikurti J. A. Vals
tybėse.

Lietuvių Studentų Šalpos 
Klausimu

BALF’o seimas. susirinkęs 
Bostone 1953 metų sausio 9-10 
dienomis, šiuo kviečia visus bu
vusius BALE stipendininkus, 
kurie tremties metu studijavo 
Vakarų Europos universitetuo
se gaudami BALF’o stipendijas 
betarpiai ar per Lietuvos Rau
donąjį Kryžių, ir šiuo metu 
įsikurusius Amerikoje ir Kana
doje. prisidėti savo aukomis 
vargstančių lietuvių studentų 
šalpai Eurojioje. Buvę stipen
dininkai yra kviečiami gautą
sias stipendijas atmokėti ir au
koti bent po §10 Į metus. Iri vi
sos tokios pajamos bus perve
damos' į specialų fondą ir su
naudojamos, betarpiai, lietuvių 
studentų šalpai Europoje*.

Vakarą Vokietijos Šalpos į 
Organizacijos Reikalupasv(

žiogą ir atrado, kad ne-[taip, kad žmonės pirktų re- 
•klamuojamus daiktus. Pa 
vyzdžiui, cigaretus gamina 
ne viena tabako kompanija. 
Aišku, žmonės pirks dau

lėpti kur gą. Jis pasvėrė skruzdėlę 
ir žiogą ir atrado, 1“J “* 1 
gyvas žiogas sveria 60 kar
tu daugiau, kaip skruzdėlė, 

žmogus butų taip stip-
tuose gyvena mažiausias 't'‘"A “'
pasaulio paukštis "zvem- 00° svanJ sunkumus! 
buolis.“ Kai kurie mažių- Skruzdėlės yra geros ka- 
kai paukščiai yra tik pus-liauninkės. Jei skruzdėlė 
trečio colio ilgumo nuo ii- pagauna savo auką, ji ne- 
go snapo smailgalio iki uo- bepaleidžia. Jos žiotys yra 
degos galo. Tie mažiukai stiprios ir kai ji įsikabina 
paukščiai turi labai gražių, 1 auką ir suspaudžia savo 
skaidriu spalvų plunksnas žiaunas, tai auka nebegali 
ir yra tuo įdomus, kad jie ištrukti, negut jei ta “auka 
sali lėkti ••atbuli." ko ne-

zuvė skubina pa 
nors tarp uolų.

Mažiausias Paukštis
Karštuose tropikų kraš- Jei

—Maike, ar girdėjai, kad 000 pagrindinės algos ir 
Amerika turi jau naują dar $50,000 priedo. Be to 
prezidentą? dar jam buvo skiriama $40.

—Ar tėvas tik dabar apie 000 kasmet važinėjimams 
tai sužinojai? ir pasilinksminimams. Ji-

—Nu, vistiek tu gali man sai gyveno Baltuose Ru- 
pasakyt, kaip dabar bus: muose, už kuriuos jis nemo- 
blogiau ar geriau. kėjo nuomos. Bet to nega-

—Tėvui nebus jokio skir- na. Jisai turėjo privatų 
tumo. 'vagoną. kuris kainavo

—Jes, Maike, skirtumas $200.000. ir 10 puikiausių 
galėtų būti. Jeigu naujas limuzinų. Vienas jų buvo 
prezidentas atpigintų šnap- neperšaunamais stiklais ir 
są, arba jeigu lieptų saliu-sienomis, turėjo auksu 
nams duoti geresnę mieią, dengtas visas rankenas ir 
tai butų daug geriau. kitas dalis. Pagaliau jis tu-

—O gal ir nebutu?
—Kodėl?
—Ogi štai kodėl: 

degtinė atpigtų, tėvas 
giau jos išgertum il
giau •galvą skaudėtų.

—Bet

Bendrojo Amerikos Lietuviu 
šalpos Fondo (BALE) šeštasis 
seimas, Įvykęs Boston, Mass., 
1953 m. sausio 9-10 dienomis, 

. . išklausęs BALF’o prezidento ir
iriausia tuos, kurie (taukiau-^entrG Valdybos pranešimus ir 
ia reklamuodami. Todėliįšdiskusavęs padarytus šalpos 

administracinius 
nutaria:

tiesiai į laikraščius neina? (1) BALF’c Centro Valdyba 
Jos kreipiasi į skelbimų fir-į’1’ Direkcija visai teisingai lai- 
mas ir sako: “Štai. mes pa- nusistatymo, kad pašalpa 

ią dolerių rėk-'privalo būti dalinama reikalin- 
'giems jos asmenims bei šei
moms. neatsižvelgiant Į jų poli

reklamai kompanijos skiria jorganizacijos 
milior.us. Bet kompanijos patvarkymus,

rėjo milioninę jachtą su 164j
tarnautojais. Jos 

jeigu mas kainuodavo piliečiams 
dau--$500,000 per metus. Tru- 
dau- manas laikydavo tą laivą 

i pasivažinėjimams ir pasi- 
išsigerti reikia,‘linksminimams. Jis dar tu-

ypač senesniam rėjo ir privatinį orlaivį, ku- 
Visas

žiau išrodo, kai su frentai 
atsisėdi prie pantės.

—Ar tėvui daugiau nie-jclavo valstybei po $120,000 
kas nerupi, kaip tik degti- per metus. Šitų dalykų ži- 
nė? novai jau apskaičiavo, kad

—Ale kur gi čia nerūpės Atokia prabanga Tiumanui 
Man rupi viskas. Man rupi butų kainavusi po $3,000,- 
net ir buvęs prezidentas j 000 per metus, jeigu jis tu- 
Trumanas. Iš ko jis dabar rėtu apmokėti ją iš savo te
gyvens, kai negaus skarba-,seniau?. Bet ji nieko jam 
vos pėdės? [nekainavo. Todėl tėvas vi-

—Apie Trumaną tėvas sai be reikalo rūpiniesi dėl
nesirūpink, nes jis pats ge- P- Trumano skurdo. Jis ir 
rai apsirūpino. į pats niekam nesiskundžia ir

—Aš nemislinu, Maike.[užuojautos is nieko niekad 
Juk jo pėdė buvo nedidelė, nePrašė, todė buk ramue. 
o gyventi Vašinktone ir vi- _Na 0 kaip dabar bu?

Lietuva,

Maike,
žmogui skraidydavo į 

Floridą. Tas orlaivis turė
jo 8 tarnautojus ir kainuo-;

svietas gia- iiuo dažnai

gali nė vienas kitas paukš 
tis.

Mažiukai zvembuoliai 
maitinasi žiedų sultimis, o 
kai kurie minta visokiais 
girių vabaliukais ir uodais. 
Ore tokie mažiukai paukš
čiai gali vietoje ••stovėti," 

užlaiky- Jie savo sparnus taip plas
noja, kad jie vis • vietoje 
••lekia.“ o kai nori, tai gali 
ir atgal lėkti. Kai toks 
paukštis įlekia į mažų uodų 
buri. jis vietoje sustoja ir 
gaudo snapu savo aukas.

yra tiek stipra, kad ji gali 
pačią skruzdėlę sunaikinti.

Apie Vampyrus
Vampyrais vadinama pa 

sakiškus šikšnosparnius, ku 
rie naktimis žmonių kraują 
geria. Pasakos apie vam
pyrus kilo iš Amerikos, l— Kur

skyrėm milioną 
lamai per ateinančius 
tus. Paruoškit mums 
reklamai planą.“

Tos firmos paruošia

karštuose kraštuose tikrai 
yra šikšnosparnių, kurie ge 
i ia savo aukų kraują. '

ll* *Pasakojimai, kad vampy- llma 
rai iščiulpia aukos kraują,

me
tai;.tinius. religinius ar kitokius Įsi- 

įtikinimus ir jų priklausymą tai 
ke-’ar kitai organizacijai—tik su 

lioliką skelbimosi pavyz- ta sąlyga, kad jie butų doro 
džių ir pasiūlo laikraščius,'elgesio lietuviai ir nebūtų susi-t 
kuriuose tokius skelbimus 'dėję su Lietuvos arba JAV 
talpinti. Kas patiekia ge.bnešals-
resni plana, tam kompani-’ lodei BALI- o seimas pilnai
ja paveda 'savo reklama ru-'pritar“, ,CALE P«zid«nto. Cen.

;tro \ aldybos patvarkymui, su 
. 'Direktorių žinia, kad šalpos tei-

tlksla? \ia Pa_ VĮmas lietuviams tremtiniams 
rodyt publikai patraukiantį; negaii bati sįejamas su luo ar 
paveikslą ir pridėti kaip ga- jie formaliai priklauso organi- 

trumpesnį paaiškini-! zuotai Bendruomenei ar kitai 
Pavyzdžiui, mes ma-’< rgar.ilacijai. užsimokėdami

pintis.

Reklamos

sur važinėtis brangiai kas- 
tuoja. Aš girdėjau, kad da
bar jis biednas žmogus. 'dėjo

—Kaip tik priešingai, tė-į Tarybai padaryt Lietuvą 
ve. Trumanas atvažiavo' laisvą. Taigi išvirozyk, kas 
Washingtonan neturtingas.: dabar rūpinsis apie musų

u Lietuva, Maike? Aš at- 
į imenu, kad Trumanas ža- 

Amerikos Lietuvių

Lietuvą.
—Apie Lietuvą, tėve, vi

sų pirma turi rūpintis patys 
lietuviai. Jeigu lauksime, 

Washingtono jau kad kas prižadėtų ją islais- 
Jis iš-iv’ntb laisvos Lietuvos

visokių'Tai niekad ir nematysim.
—Bet pasakyk. Maike, 

kaip mes galim rūpintis?

Sakoma, kad jo artimi 
draugai buvo net sudėję pi
nigų, kad jis galėtų žmo
niškai apsirengti. Bet da
bar ponas Trumanas išva
žiavo iš
nebe toks skurdžius, 
si vežė 32 vagonu 
gerybių ir nemažai dolerių 
pinigais.

—Ar tu matei?
—Aš nemačiau, bet Ame

rikos spauda apie tai rašo.
—Nu, tai pasakyk, kiek 

Amerikos prezidentas gau-

PiKČiausias Paukštis

Amerikoje gyvena mažas 
paukštukas, vadinamas ka
rališku paukščiu. Jo išvaiz
da nėra karališka. Jo pa
pilvė balta, nusara pilka, su 
raudonu pakaušiuku. Min
ta jis vabzdžiais ir vaba
liukais. Tas “kingbird” sa
vo karališką vardą gavo dėl 
savo nepaprasto karingu
mo.

Jei varna, vanagas ar net 
aras prisiartina prie kara
liško paukščio lizdo, paukš
tukas pakyla į orą, sukioja
si virš neprašyto svečio ir 
paskui staiga iš viršaus 
puola priešą visu smarkumu 
savo smailiu snapu. Paukš 
tukas nežiūri, ar priešas di
delis ar mažas, jis puola 
dideliu įniršimu 
ir vanagai neina 
tuo paukštuku, bet stengia
mi kaip galima greičiau pa 
bėgti nuo jo nepaprasto 
piktumo ir drąsumo.

Ūkininkai karališką 
paukštuką mėgsta, nes jis 
padeda atbaidyti vanagus 
ir varnas r.uo ūkininkų so
dybų.

V arnos 
kova su

' —Apie tai, tėve, gal 
rikalbėsim kitą sykį.

pa-

na pe.es:
—Amerikos prezidento i, salima užsisakyti. Kaina

alga dažnai keičiasi, tėve.j50 centų. Užsakymus ir pi- 
As dar atsimenu, kai prezi-(pigus prašome siųsti: 
dentas gaudavo $25.000 per
metus. Let jau kelis kart 
;a a'ga buvo keliama. Tiu- 
ji.anas gaudavo jau $100,-

“Keleivio” kalendorių dar

“KELEIVIS“
636 East Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

ma-( ergam acijai, 
pal- duokles.

ivuotais dažais atspausdintą' BALE
Tai toVČ nUč.ni-'siVS 'merginą, kuri laiko rankoj Pr,tari~ BALI Jei toks plėšrus Slks- * Centro Valdybos
mis užtinka km- nak. Pa..e I 01(1 G°1( C\8 siekiančioms to. kad adminis

rečių; gražus jos —

yra neteisingi. Vampyras'10™ maSazlne gražią, 
kraujo nečiulpia, bet jį ge 
ria.
nosparnis užtinka kur nak 
čia auką, jis patylomis nu
sileidžia prie aukos ir ieško 
tinkamos vietos kraują nu
leisti. Radęs tokią vietą jis 
savo smailiais dantimis įrė- 
žia kūne žaizdą, bet taip 
atsargiai, kad mieganti au
ka net nepajunta. Kai iš 
žaizdos pradeda bėgti krau
jas, vampvras kraują laižo 
ir juo minta, šikšnosparnio 
seilėse yra chemikalų, kurie 
neleidžia kraujui sukrekėti, 
odei ir maža žaizda duoda 

užtenkamai kraujo vampy
rui pasisotinti.

Vėžys su Rankine Granata

Indijos vandenyne gA’e- 
na nedidelis vėžys, kuris 
niekuo nepasižymi. Js rep
lės yra silpnos, šarvai ploni, 
o jo mėsa yra gardi ir prie
šų vėžiui netrūksta. Bet jei 
kas pabando tą vėžį pagau
ti ir suvalgyti, tai gali apsi
rikti. Pasirodo, kad vėžys 
vartoja rankines granatas 
nuo priešų gintis.

šeštasis seimas 
o prezidento ir 

pastangoms.ciga- 
veidas

šypsosi, o šalia cigarečių 
trys žodžiai: “Not a cough 
in a carload.”
O kaip daug jie pasako ru-’kuklumą. ekonomijos pataria- 
kytojui—surūkysi visą va- ma-laikytis taip pat BALF’o 
goną ir nei karto nesukos- raštinėje ir visoje musų veik

loje.
(3) BALF’o seimas pripažįs

ta. kad yra BALF’o prezidento

tracinis aparatas Vokietijoje 
veiktų efektingiau ir kad butų 
taupomos išlaidos šalpos darbe. 

Trys Žodžai,»Atsižvelgiant Į musų išteklių

Oro Banditai
Pikčiausieji oro banditai 

vra šarančiai. Londone jau 
eilė metų veikia “tyrinėji
mo centras,“ kuris teikia 
patarimus visiems kraštams, 
kaip su sąrančiais kovoti. 
To centro tyrinėjimai paro
dė, kad šarančiai ir musų 
visų pažįstami žiogai yra 
tas pats padaras.

Per eilę metų žiogai gy
vena ramiai ir maitinasi žo
lėmis. Bet jei jų prisivei- 
-ia labai daug ir maisto 
pradeda trukti, tai žiogai 
pasikeičia. Tokiu “barime 
Čiu” žiogų veislė išsiperi vi
sai kitokia, kitos spalvos ir 
visai kitokio budo. Badme
čio žiogai virsta sąrančiais, 
jie paūgėję pakyla į padan 
ges ir lekia maisto ieškoti, 
o nutupę kur žaliuose lau 
kuose viską suėda ir palie
ka bilionus kiaušinėlių, iš 
kurių kitais metais vėl išsi

teisi. Ir gražiai išrodysi.
Tai yra stipri sugestija,

ir ji stipriai veikia publi
kos psichologiją.

Taigi tos firmos, kurio.- 
užsiima reklamos verslu, 
dalyvavo šitoj konferenci
joj. Įsiskverbė ten ir mū
siškė svetimkalbių laikraš
čių asociacija. Turėjo laik
raščių parodą. Buvo išsta
tytas ir “Keleivis.” Mums 
rūpėjo parodyti Amerikos 
reklamai rinką, kurią me 
atstovaujame. Suruošėm ii 
pietus kai kuriem pavaišin
ti.

Vienas degtinės atstovas
buvo mums gana palankusjsilikusių Vokietijoje lietuvių 
ir davė ragauti savo gėrimų.tremtinių—senelių, našlių ligo- 
nesigailėdamas. Teko pa-[nių ir vaikų—kenčia dideli var- 
tilti ir tūlas priežastis, ko-‘pą- tai BALF’o seimas atsišau 

nelengva gauti'k’a j Amerikos lietuvių visuo- 
skelbi-^^n®’ skatindamas ją gausio---- ------- *: pęr

tautie- 
i apsi-

Centro Valdybos kompeten- 
Jci.r Je skirti BALF’o Įgaliotinį 

ir jo patarėjus Vakarų Vokieti
joje. Tuo pačiu laiku seimas 
mano. jog. sudarant šelptinų 
asmenų sąrašus ir vietines šal
pos komisijas, gali daug pagel
bėti pačių šelpimu suinteresuo
ta tremtinių organizacija, kad 
butų užkirstas kelias pašalpas 
gauti asmenims, kurie nėra rei
kalingi arba kurie savo elgesiu 
nustoja teisės būti šelpiamiems, 
tačiau visuomet turint galvoje 
principus, nustatytus pirmame 
šio nutarimo punkte.

(T) Kadangi tūkstančiai pa

BALF Įstatų Pakeitimas
BALF Įstatų Article IX— 

Fiscal Year paragrafą ( 7 pus
lapy)—“The fiscal year of the 
Corporation shall commence on 
the First day of January and 
end on the 31st day of the fol- 
lowing December” pakeisti taip:

“The fiscal year of the Cor
poration shall commence on the 
First day of July and end on 
the 30th day of the following 
June.”

Padėkos BALF’ui 
Gelbstintiesiems

BALF šeštasis seimas 1953 
metų sausio 9 ir 10 dienomis 
Boston. Mass.. turėdamas min
ty. kad per paskutiniuosius du 
metus BALF veiklą materialiai 
ir moraliai rėmė ir palaikė 
Įvairios Jungtinių Valstybių 
Įstaigos organizacijos ir Ame
rikos lietuvių Įstaigos, organi
zacijos ir pavieniai veikėjai, 
nuoširdžiai visiems dėkoja.

Sveikinimas Lietuvių 
Enciklopedijos Leidėjams

BALF šeštasis seimas 1953 
metų gruodžio 9-10 dienomis 
Boston. Mass., sveikina Lietu
vių Enciklopedijos redakciją ir 
leidėjus, linkėdamas sėkmingai 
atlikti šį lietuvių kultūros dar
bą. turintį musų tautai didelės 
reikšmės

dėl mums 
didžiųių kompanijų 
mų. ""
dos

‘Keleivis’ Si Metams
Tai prasta n-.usu spau m,s auk?n’is rem,i per BAI'F'’ 

, ., .. guos nelaimingus musu.echnika. vertimų ne-,.ju< jr ypa(S atsiiallkia

vienodumas n tas fa..ta>,jkvvenu;!įu), naujakurius.
’ ad imigracijos beveikracijos
»a, o seniau atvažiavę 

iai jau moka angliškai.
Keleivietis.

n^'ikurie iš savo patyrimo numano 
atci-'geriau už kitus tremties gyve

nimo sunkumus.
Naujakuriu Įkurdinimo 

Reikalu

Pakalbink biznierius on 

nskelbti “Keleivyje,” pa 

garainti savo biznį tarp B*

1 tuvių.

BAI F’o šeštasis seimas, kon
statuodamas faktą, kad Euro
poje dar yra likę apie 3.000 lie
tuvių tremtinių norinčių ir tin
kamu emigruoti, paveda direk
torių vadovybei dėti pastangų.

skelbėme, 
“Keleivio” prenumerata 
metams nuo Naujų Metų 
yra 4 doleriai. Prašome 
musų skaitytojus atsimin
ti kainos pakėlimą.

Dabar “Keleivis” kai
nuoja $4 metams visur, 
Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir kituose užjūrių 
kraštuose.

Administracija.

a 1 p jau
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Gyvenimas Kolchozuose
Važiuoja į Šiaurę

Iš Vilniaus ir kitų radio 
stočių gruodžio viduryje 
buvo įsakmiai kartotas šis 
pranešimas :

“šimtai Lietuvos darlx> žmo
nių jau yra pareiškę norą vykti 
miško darbams i miško rajo
nus. Kasdien dešimtimis Lie
tuvos kolūkiečiai prisistato pas 
TSRS. Darbo Rezervu Ministe
rijos jgaliotinius. kur pasirašo 
sutartis vieneriems metams ir 
ilgiau. Lietuviai vyksta j se
kančius miškų rajonus: Juška- 
reles (pietinės Karelijos gi
rios), I^enles (Leningrado ra
jono girios), Archangelles (Ar
changelsko srities girios). Ta
rybinės Lietuvos darbo žmonės 
dalyvaus aktyviai miško darbų 
I»aspartininne. Tuo jie Įneš sa
vo kuklų indėli dėl statybos 
medžiagų penktam penkmečiui 
paruošimo.“

Jei Lietuvos “kolūkie
čiai” (kolchozininkai) “kas
dien dešimtimis” užsirašo 
vykti Į tolimos šiaurės toly 
bes girių kirsti, tai juos ver
čia tą daryti arba prievarta, 
arba nepakeliamai skurdus 
gyvenimas Lietuvos kolcho
zuose.

Bolševikai skelbia, kad 
Lietuvos darbo žmonės va
žiuoja “paspartinti” miško 
darbų, kad paruošus staty
bos medžiagų penktai pia- 
tilietkai. Bolševikai važia
vimą Į Archangelsko ir kitų 
sričių girias vadina “kukliu* 
indėliu” i Rusijos gerovę. 

Spitrėnų Kolchoze

Bolševikų dienraštis “Tie
sa” praneša, kad Utenos ra
jono “Spitrėnų" kolchoze
“. . . per gan trumpą laikotar
pi pasikeitė net penki pirminin
kai. ... Ar ‘Spitrėnų’ kolūkyje 
jau ištaisyta padėtis? Nieko 
panašaus. Tiesa, naujasis kol
ūkio pirmininkas drg. Paulaus
kas sugebėjo pasiekti kai kurių 
laimėjimų. Tačiau kolūkio pir
mininko pavaduotoju dirba B. 
Sirgėdas. Tai žmogus su tam
sia. nešvaria praeitimi, iš es
mės, kolūkinės santvarkos prie
šas. Tačiau visa tai drg. Pau
lauskui nekliudė artimai su juo 
susibičiuliauti ir po kurio laiko 
perėjūno broli, A. Sirgėdą. pa 
skirti kolūkio sandėlininku, ši
taip pradėjo susikurti nauja 
‘šeimynėlė.’ O tuo tarpu . . . 
žiemkenčių sėjos planas neįvyk
dytas. rudeninio arimo plana 
teivykdytas vos keliolika pro
centų.”

“Negerų” žmonių yra ne 
tik “Spitrėnų” kolchoze. 
Štai ir kito kolchozo vaiz
das, paeal tą pati bolševikų 
laikrašti:

“Utenio kolūkiui vadovauja 
žmogus, kuris netolimoje pra
eityje prieš tarybine liaudį pa
darė didelius nusikaltimus ir 
užsirekomendavo kaip kolūki
nės santvarkos priešas . . 
darbai sužlugdyti. Nežiūrint į 
visa tai, rajono partinė orga-

mzacija taikstosi su Utenio 
kolūkio pirmininko Kibicko 
veiksmais, teisinasi, esą, nėra 
žmonių, kurie galėtų vadovauti 
kolūkiui. . . .

“. . . rajono vykdomajam ko
mitete dirba instruktorium Ga
rankštis. Jis į darbą vykdo
majame komitete buvo priim
tas po to, kai už valstybinių lė
šų išeikvojimą buvo atleistas 
iš kitos įstaigos. Instruktorius 
Dermontas taip pat žmogus su 
nešvaria praeitim. Jis buvo iš
vytas iš rajono komunalinio 
ūkio skyriaus už kyšininkavimą 
ir po to . . . susirado šiltą vie
telę vykdomajame komitete.’’ 

Komunistai Kalba Pro Šalį
Vilniaus “Tiesa” lapkri

čio 19 d. kritikuoja Arioga
los rajono partinio aktyvo 
susirinkimą, kuriame “kal
bėjusieji diskusijose komu
nistai daugiausia kalbėjo 
bendromis frazėmis, vengė 
kelti trukumus partiniame 
ir ūkiniame darbe. Para
diškumu ir nusiraminimu 
dvelkė rajono pirmininko 
drg. Baručio pasisakymas,” 
nors tikrumoje Ariogalos 
rajone:
“Sužlugdytas rudeninis laukų 

arimas. Dideli nuostoliai buvo 
kolūkiuose nuimant derlių. ‘Jau 
nosios Kartos’ ir ‘Jaunosios 
Gvardijos’ ir eilėje kitų kolūkių 
grubiai pažeidžiami žemės ūkio 
artelės įstatai. Ariogalos rajo
ne gėdingai atsiliekama vys
tant visuomeninę gyvulininkys
tę. žemas gyvulių produktin- 
gumas. šiuo metu rajono kol
ūkiai blogai pasiruošė gyvulių 
žiemojimui. . . . šetkaimio, Juo
daičių, Akmeniškių ir eilė kitų 
apylinkių tarybų sužlugdė dar
bą. ... Palietų apylinkės ta
rybos pirmininku tebedirba ak
tyvus smetonininkų pakalikas 
šulas Urbonas. Betygalos MTS 
žlugdo sutarti ša kolūkiais.... 
Politiniam skyriui gerai žino
ma apie tai. kad 'Jaunosios 
Gvardijos’ kolūkio pirmininkas

* T-

KELEIVIS. SO. BOSTON
KALINIŲ MAIŠTAS PENNSYLVANUOJ

Western State kalėjime. Pittsburghe. 1,100 kalinių sukėlė 
maištą, suėmė kelis sargus kaipo užstovus, padegė vieną 
kalėjimo dirbtuvę (viršuje) ir statė savo reikalavimus. 
Apačioje matosi ginkluota policija, kuri atskubėjo iš apie- 
linkių maištą malšinti.

Kaip Gaunama Pilietybė
Legališkai Įvažiavęs jfcijos valdininkai, pagal 

Ameriką ateivis, 18 metų1 naująjį Įstatymą, turi rink-

gyvenama vieta, fotografi
ja ir ipilietinamo asmens 
aprašymas, taip pat teisino 
vardas, vieta ir teisėjo 
.'prendimas pripažįstantis 
ateiviui pilietybę.

Žmonės, kurie pilietybę 
Oavo dėi.a tėvų įsipilietini- 
mui ar kuriuo kitu keliu, 
gali gauti pilietybės certifi- 

atą iš generalinio prokuro
ro ofiso. Let prašantis cer- 
ūfikato turi įrodyti, kad jis 
ilietybę tikrai \ ra gavęs 
ad jis gyvena J. A. Valsty

bėse ir yra priėmęs prieš 
.migiarijos ir naturalizaci 
os val.’ininką priesaiką. 
Cž pilietybės certifikatą 
mokestis yra $5,

Jau anksčiau minėjome, 
kad ‘ pirmųjų popierių ’ pi
ktybei gauti dabar nerei
kia, bet jei kas nori, gali 
juos išsiimti. Kiekvienas 
18 metų amžiaus ar vyres
nis ateivis gali išsiimti pir
muosius popierius. Įvairios 
valstijos Amerikoje nepri
pažįsta ateiviams tam tikrų 
teisių, jei jie nėra išsiėmę 
pirmųjų popierių, todėl 
įstatymas leidžia ateiviams 
padaryti “declaration of in

Naciai Kelia Galvas
Praeitą savaitę spaudau Anglus šiek tiek atšaldė 

pranešė, kad anglai suėmė nacių vadų areštai, o pran- 
Vokietijoj 7 aukštus nacio
nalsocialistų (nacių) parti
jos vadus, kurie buvo darę

tenūon” ir gauti pirmuosius 
popierius.

BROCKTON, MASS.

amžiaus (seniau buvo 2d 
metų amžiaus) ar vyresnis, 
išgyvenęs krašte ne mažiau, 
kaip 5 metus, gali prašyti 
suteikti jam Amerikos pi
lietybę.

Pilietybę suteikia federa-

ti žinias apie ateivi, jo gyve
namos ir darbo vietos kai
mynystėje siekiant praeitin 
penkių metų. Seniau toks 
žinių rankiojimas “kaimy
nystėje” galėjo būti daro
mas. o dabar jis privalo bu

liniai distrikto teismai arbajti daromas. .Nuo tokio ži 
valstijų teismai. Prieš įtei- nių rankiojome ateivis gali 
kiant teismui prašymą na-1 būti atleistas tiktai genera- 
turalizuoti ateivis turi kreip-'liniam prokurorui patvar
ūs į artimiausią imigracijos! kius.
ir natūralizacijos įstaigą* Prašantis pilietybės turi

BALF’o Skyrius Veikia

Savo laiku čia veikė net 
du BALF’o skyriai. Bet da
bar jau apie trys metai kai 
jie jokio gyvybės ženklo 
nerodė.

Per tą laiką likusių Vo
kietijoje tremtinių šalpa rū
pinosi iš dalies Taryba, iš 
dalies tremtiniu komitetas.

(Immigration and Naturali- 
žaiioii Service) ir ten pa= 
duoti prašymą dėl piliety
bės.

nurodyti du patikimu liudi
ninkus, Amerikos piliečius, 
kurie sutinka duoti padory- 
mus ir asmeniškai liudyti

Karčiauskas laužo žemės ūkio 
artelės įstatus, nesilaiko kolūki
nės demokratijos. Tačiau į to
kius faktus nekreipiama dėme
sio. Partijos rajono komitetas 
irgi taikstosi su tokiais truku
mais.”

Kiek Gyvulių?

“Lenino Keliu” kolūkyje 
Žagarės rajone yra “178 
galvijų, 235 kiaulės, 125 
avys ir daug kitų gyvulių.”

“Aušros” kolūkyje . . . 
pereitais metais 50 procen
tų karvių liko nekergta, ir 
iš turimų 89 karvių gauta 
vos 43 veršeliai. Pasitaiko, 
kad kolūkyje neužpajamuo- 
jamas prieauglis, ir tai su
daro sąlygas prieaugliui 
švaistyti. Antai, kiaulių 
fanuos vedėja Zaleckienė 
šiais metais neužpajamavo 
apie 30 paršelių. . . . “Žvel- 
gaičių” kolūkyje . . . gau
namas silpnas prieauglis,! 
dalis io neišsaugoma . . .Jzoovet

Imigracijos ir natūraiiza- apie prašytojo tinkamumą 
ei jos įstaiga surenka davi-Įbuti Amerikos piliečiu, 
n.ius apie prašytojo gyveni
mą krašte be pertraukos bė
gyje penkių metu: apie jo 
gerą elgesį: apie jo supra
timą Amerikos valdymosi 
principų ir Amerikos kon- 
stitucijos; apie jo prisiriši
mą prie šios šalies konstitu
cinės tvarkos; apie jo suge
bėjimą kalbėti ir rašyti ang
lų kalba ir surenka kita: 
įstatymo reikalaujamas ži 
nias.

Valdininkai, kuriems pa 
vedamas ateivio tyrinėji-! j 
mas. turi teisę šaukti liūdi f °m° 
ninkus. juos saikdinti, ap-i- 
klausinėti prašytoją ir jo' 
liudininkus. Valdininkų su
rinktieji daviniai patiekia
mi natūralizacijos teismui 
kartu su visa byla

Imigracijos ir naturaliza-

pra-
S10

___  jo neišsaugoma . . apylinkės vedėjas
kolūkio valdyba ir Žagarė? Daugelė taikstosi su tokia

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Maaa.

Kartu su pilietybės 
ymu reikia įmokėti 

mokestis.
Atlikus preliminarinį tai 

dymą ir žinių rankiojimą 
ateivis paduoda prašymą 
teismui s
bę. Po 30 dienų ar vėliau 
teismas viešame posėdyje 
daro galutiną apklausinėji
mą ir išneša sprendimą pi
lietybę suteikti ar ne.

Jei ateivis nori, jis gali 
kartu su pilietybe, be papil- 

mokesnio, pakeisti 
savo pavardę. Tąja naują
ja pavarde išduodamas pi
lietybės liudijimas (certifi- 
katas)

Prieš suteikiant pilietybę 
ateivis turi prisiekti: Būti 
ištikimas Amerikos konsti
tucijai ; atsisakyti nuo išti
kimybės ir prisirišimo vals
tybei, kurios piliečiu jis se
niau buvo: ginti Amerikos 
konstituciją ir įstatymus 
prieš visus priešus, vidaus 
ir užsienių; ginti Ameriką 
ginklais, kaip to reikalauja 
šalies įstatvmai, ar atlikti 
kitokias krašto gynimo par
eigas.

Jei kas. pagal savo tiky
binius įsitikinimus, yra prie
šingas ginklų nešiojimui 
(vartojimui), toks žmogus 
teismo gali būti atleistas 
nuo priesaikos ginti Ameri
ką ginklais.

Kiekvienas teismo įpilie- 
tintas ateivis gauna iš teis
mo raštininko (klerko) pi
lietybės liudijimą (certifi- 
cate of naturalization), ku
riame yra: prašymo nume
ris, ipilietinimo certifikato 
numeris, data ipilietinimo, 

parašas

Praėjusių metų pabaigo
je buvo imtasi iniciatyvos 
suorganizuoti naują BALF 
skyrių. Iniciatyvos ėmėsi 
keli asmenys, kurie, nieko 
nelaukdami, pradėjo rinkti 
narius. Tam darbui gyvai 
pritarė tiek senieji ateiviai, 
tiek čia gimusieji, tiek 
tremtiniai. Per trumpą lai
ką surinkta 5(> narių, kurie 
tuojau pat užsimokėjo 
nario mokesti.

sąmokslą įvesti Vokietijoj 
vienpartinį nacišką režimą. 
Suimtųjų tarpe yra VValter 
Naumann, kurį Hitleris sa
vo testamente paskyrė būti 
Dr. Josef Goebbels įpėdi
niu.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden pereitą 
savaitę paaiškino parlamen
te, kad nacių sąmokslas tik
rai buvo, kad naciai susiri- 
o su buvusiais vokiečių ar

mijos generolais ir SS ka 
riškais vadais ir kad nacių 
įtaka Vokietijoj yra stipra. 
Iš vokiškų generolų mini 
mas Guderian, tankų eks
pertas, kaipo nacių talki
ninkas.

Įdomu tas, kad nacių va 
dus Vokietijoj areštavo ne 
vokiečių policija, bet angių 
kariška policija. Vokietija 
tvarkosi veik savarankiškai 
ir, rodos, pati demokratinė 
Vokietijos vyriausybė ture 
tų stengtis nuo nacių apsi 
valyti. Bet pasirodo, kac 
vokiečių vyriausybė na 
cių įtakos visai nesibaido. 
Daug buvusių nacių tarnau
ja Vokietijos valdžios įstai
gose. o užsienių reikalų mi
nisterijoj valdininkų tarpe 
daugumas yra buvę naciai! 
Varnas varnui negi kirs į 
akį, o buvęs nacis visada 
“supras” ir prie širdies pri
glaus buvusį nacį. Toks to
kį greit pažįsta.

Dabar kalbama apie Vo
kietijos įtraukimą į “Euro 
pos gynimą.” Ypač Ame
rikoje kai kurie žmonės lau
kia ir nesulaukia, kada vo 
kiškos divizijos įsijungs 
Europos gynimą. Bet ką 
“gins” naujoji vokiška ar
mija? Ar tas “gynima; 
nebus naujas vokiečių ba 
dymas uždėti savo sunkią 
ir plėšrią leteną ant Euro-

iripos tautų?
Nacių areštai Vokietijoj 

anglų zonoje stipriai atšal
dė anglus nuo mintie 
įtraukti vokiškas divizijas į 
■Europos gynimą. Reikia 
manyt, kad atšalimas nebus 
laikinas, nes, davus vokie
čiams ginklus, niekas nebus 
tikras, prieš ką tie ginklai 
bus nukreipti, ar, teisingiau 
pasakius, visi gali būti tikri 
kad vokiečių ginklai tikrai 
nepadės atgauti laisvę silp 
nesnėms Europos tautoms 

. Iš vokiečių Europos tautos 
•gali laukti tiktai prievartos, 
naujo pavergimo, bet jokiu 
budu ne laisvės.

vuztis atšaldė karo metų 
vienas prisiminimas. Tas 
irisiminimas vra toks:

Pirmas skyriaus susirin- 
uteikti jam piliety- kimas įvyko sausio mėnesio

padėtim.
Naujosios Vilnios rajone 

—“Pergalės” kolūkis—“pir
masis rajone ivvkdė metini 
visų visuomeninių gyvulių 
rūšių skaičiaus padidinimo 
planą. Dabar čia farmose 
yra 147 galvijai. 120 kiau
lių, jų tarpe 24 veislinės 
motininės kiaulės, 77 avys,
500 paukščių.”

Tokius gyvulių skaičius 
kolūkiuose paduoda bolše 
vikų dienraštis “Tiesa.”
Reikia neužmiršti, kad Lie
tuvoje kolchozai (kolūkiai) 
turi po 1,500 hektaru že
mės. tai yra milžiniški dva
rai. Gyvulių tuose dvaruo
se yra tik ketvirtoji ar 
renktoji dalis, kiek gyvulių 
tame pat žemės plote buvo 
nepriklausomoj. Lietuvoje, vardas, pavardė,

pradžioje. Buvo išrinkta 
laikinoji valdyba iš keturių 
asmenų ir revizijos komisi
ja trijų asmenų. Pirminin
ku išrinktas Jurgis Samso
nas.

BALF’o seime Bostone 
skyrius jau dalyvavo kaip 
pilnateisis narys. Turėjo 
tris delegatus, kurie uoliai 
dalyvavo diskusijose, kel
dami įvairius klausimus ii 
patiekdami naujus pasiuly 
mus.

Laikinoji valdyba jau tu
rėjo keletą pasitarimų. Da
bar valdyba daugiausia dė
mesio skiria veiklos išplėti
mui. Numatoma skelbti na
rių vajų, ruošti pobūvius ir 
kitokius parengimus.

Vasario 1 d., 3 vai. po 
pietų, Sandaros svetainėje 
šaukiamas visuotinas narių, 
rėmėjų bei BALF’o veiklai 
prijaučiančių asmenų susi
rinkimas. Valdyba turi pa
ruošusi visą eilę pasiūlymų, 
dėl kurių bus prašoma susi
rinkusius pasisakyti. Be to, 
delegatai susirinkime pada
lys platų pranešimą iš sei
mo eigos. Delegatai nu
švies visą BALF’o veiklą ir 
apsakys į visus klausimus, 
kurie tik Ous keliami.

BALF’o skyriaus suoiga- 
nizavimu ir jo veiklos isple 
ūmu vietos lietuviai ima or
ganizuotai reikštis svarbio
je šalpos srityje.

-A. B

«—

1944 metais birželio 10 
o., 2 valandą po pietų į vie
ną prancūzų miestelį, Ora
dour sur Giane, atskubėjo 
14 sunkvežimių, kuriuose 
žuvo 150 vokiečių kareivių 
“essesininkų.” Kareiviai ap- 
upo miestelį, suvarė gy

ventojus į aikštę, atskyrė 
vyrus nuo moterų ir vaikų, 
nuvarė visus vyrus į pakluo
nes ir sušaudė. Moteris ir 
vaikus naciai suvalė į baž
nyčią ir uždarė, d vėliau 
bažnyčioje sprogo stipri 
bomba ir visus žmones už
mušė. Miestelyje vėliau bu
vo suskaityti 632 lavonai.

Po karo prancūzai ilgai 
sekiojo ir rankiojo “essesi- 
ninkus,” kurie Oradour 
žmones šaudė. Jiems pavy
ko surankioti 22 kareivius 
ir dabar tie žmogžudžiai 
yra teisiami Bordeaux mie
ste. Teisme paaiškėjo, kad 
naciai “per klaidą” sušaudė 
ir bombomis užmušė 632 
žmones. Jie važiavo į kitą 
kaimą, vadinamą Oradour 
sur Vayres,” bet nesusivaikė 
geografijoj ir patraukė į 
pirmą pakliuvusį Oradour.

me kitame kaime, kurio 
vardas irgi Oradour, apie 
40 kilometrų atstu, prancū
zų partizanai buvo nušovę 
<elis vokiečius. r

Oradour gyventojų žudi
kų teismas priminė prancu- 
cams, su kokiais “europie
čiais” jie dabar rengiasi 
ginti musų civilizaciją nuo 
Maskvos imperialistų. Juk 
vokiškų “europiečių” yra 
dar galybė ir jei jie gaus 
ginklą į rankas, tai niekas 
negali garantuoti, kad jie 
ir vėl nedarys tą patį, ką jie 
darė per antrąjį pasaulinį 
karą.

“Europos armijos” idėja 
butų sveikintinas dalykas, 
jei 12 vokiškų divizijų tik
rai butų demokratinės Vo
kietijos divizijos. Deja, tos 
divizijos bus ne demokra
tiško krašto kariuomenė, 
bet bus naciškos divizijos, 
vedamos naciškų generolų 
ir nelaimė butų toms tau
toms, į kurių žemę tos na
ciškos divizijos įkeltų savo 
sunkią letena.

—S. D.

Pakalbinkime kaimynus ir 

užsisakyti “Kėlėt* 

Ka;na metams $4-

erau^us
v

IŠGELBĖTI PALIUKE

A..
Laivas “Marianas” pietiniame Paeitike nuskendo audroje. 
Laivo i^ula 4 vyrai, išsigelbėjo mažame laivuke. Ame
rika laivas ‘Iri**’ išsigelbėjnsius vyrus su jų laivuku 
tempia į <»uam salą. Laivo nelaimė įvyko 20 mylią n ne 
Rota ir Marianas salelių.

I
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Moterų Skyrius

Prieš Diskriminaciją
♦ ____________

Yra organizacijų, kurios mokyklų mokiniai. Jie gau- 
gimsta sv. pakilusiu upu, na progos pažinti, kokiose 
truputi patriukšmauja ir po landynėse ir sąlygose gyve- 
kiek laiko atvėsusios nu- na negrai. Negrų kvaria- 
miršta, palikusios tik mažą luose gyvena susikimšę be- 
pėdsaką. Yra ir tokių ju- moksliai ir baigę mokslus, 
dėjimų, kurie atsiranda pa- vargšai ir turtingi, nes 
mažu, dirba tyliai, be triuk- jiems ir už pinigus negali- 
šmo, be rėksmingų demon- ma persikelti i baltųjų ap- 
stracijų, tačiau jų Įtaka vi-'gyventus kvartalus.
suomenėje yra jaučiama gi-, Rezultate namu lankymo 
liai. pra

Jau eilė metų, kaip Ame-
idėjo akcija dėl geres

nių butų negrams. Kai bu-

KARAS FRIEs Y JKŲ PARALYiiŲ

Psšimlys kvėpavimo aparatu suvežta į R.r.che Los Antikos, Kalifornijoj, kur yra 
įrengtas gydymo centras vaiky paralyžiau ištiktiems ligoniams. Kvėpavimo apara
tai buvo Įgyti su "March of I)imes” šukei :a‘s lėšomis.

Iš Kv&iliuko Užrašu

i o«
<9

Rudbarzdžio namus, kur 
tarnavusi sunaus mylimoji. 
Siūlęs jai auksu, kiek lik ji 
nori, kad atsisakytų jo su
naus. Bei ši nesutiku.'i. 
Tada senis, baisaus keršio 
vedamas, pasibeldęs i Ruri- 
harzdžio duris.

Pastatęs aukso maišiuką 
ant stalo, jis pasakė-

—Tai jums . . . 
Rudbarzdis atrišo. Taip, 

tai tikras auksas, raudonas.

(Tęsinys)
Kareiviai apsupo namą, 
keli, su šautuvais ranko- 

mėgino atidaryti duris, 
šių s nesidavė. Ler mažy
čiu? bakūžės langelius pa
stebėję viduj esant žmogų, 
greit kareiviai atsitraukė 
nuo namo ir i jĮ atidarė kul
kosvaidžių ugni. Kulkos
grąžė menkutės bakūžės
sienas, o iš vidaus niekas 
neatsakė ugnimi. Pagaliau
kareiviai įsidrąsinę išlaužė r. . ., • ........ laeme viens moneta, pajūris, įsiveržė gntelen, o .. .. . • :....... r.;,--.. -Ti. ziureio: vienom puse;- bu-

rikos pietuose veikia mote-‘vo suplanuotas negrų namų 
rų organizacija, kurios vy- projektas, kai kurie baltie- 
riausias uždavinys vra ko- J* pasipriešino, kad 
voti prieš bet kokią* rasinę p^ėje išdygs negrų.
diskriminaciją, rasinę nea-rys is tos

JŲ pa- 
Mote

pačios organiza-
Įtariamųjų’ Vedybų metu

pykanlą, smurtą ir viską, 
kas trukdo geriems žmonių 
santykiams. Toji organiza
cija, Southern Regionai 
Council, nestato savo na
riam.' jokių ypatingų reika
lavimų ir neprašo jokių Įsi
pareigojimų. Ji jungia vi
sokiu isitikinimu moteris,
kurios mano, kad lygios Ja- 
žmonių teisės nėra tušti žo
džiai, kad reikia nuolat ko
voti, kad tos teisės butų su
lygintos ir nepažeistos. 
Amerikos pietuose, kur nė
gių segregacija labai aiški, 
joms vra daug darbo.

Kaip gi moterys pietuose 
kovoja dėl lygių žmogaus 
teisių? Jos nerengia de
monstracijų, rėksningų pra
kalbų ir nemėlo sentimen
talinių šukių.
liai pačioje

•JOS U II Oil

žiurėjo: vienoje pusėj 
vo dvigalvis erelis, Ritoje— 
caro galva, to palies, ku
riam prisiekė, gaudamas 
kardą, ištikimybę. Pakilc- 

Nesibaigus šiai ekzekuci-'jo ir metė monetą stalan. 
jai, žaibu per kaimą, kuris Metalas aiškiai skambėjo— 
turėjo šimtą kaminų, per- buvo tikras. Panėrė ranką 
i ego baisi žinia. Ji sutiko krepšin—jų buvo nemaža, 
senelio sūnų gijžtanti iš Pasižiurėjo i seni ii- iš jo 
miesto jau savo ganyklose.'veido muskulų drebėjimo 
Kaimynai Įspėjo jį ir jis pa-'suprato, kad ne be reikalo 
suko Į mišką, palei vieškeli.'senis žydas pasiruošęs skir- 
Kai kareiviai grįždami atgal’tis su šiuo visagaliu auksu, 

ažiavo pro ji, jis stovėjo’lr jis tik šaltai paklausė: 
nuo jų ves už penkių žings-'
nių, bet jo kišenėje buvo 
tik lenktinis peiliukai. . . .

•oje po l.ryžium gulėjo žila- 
ralvis senelis, paplūdęs 
kraujuose. Abi kojos buvo 

j Kulkų sugrąžytos.

O’D\wer 1 puodeli žaliu ryžiu 
59, O jo’1*2 puodelio vande.r 

Yorko'

lingu žudymų
kriminalistui dauoiausiai’nurodė savo amžių 
nukentėdavo negrai, todėl žmona, buvusi New 
negrai

Paimkit skauradą ir 
pakepkit dešrelių mėsą, 
ji paruduos. Kepant pa
maišyti mėsą šakute. Tau
kus nupilkit atskirai. Iš 
nupiltų taukų paimkit tris 
šaukštus riebalų, tomeites, 
catsupą, svogūną, druskos, 
cukraus, pipirų, Worcester- 
shire padažą, ir viską su- 
maišvkit blividc. kol gausis 
apytirštė košė. Dabar pa

cijos be jokio triukšmo mo
kėjo tuos žmones Įtikinti, 
kad tai negrų teisė pasista
tyti gerus namus toje vieto-fdavo. 
je, kur jie virš 60 metų gy
veno.

Iš savo stebėjimų mote
rys skelbia raštus ir statis
tikas. Pav., administraci- 

policijos santykiai su 
skaičius baltųjų 

nusikaltėlių ir negrų, tyri
nėjimas, kokiose sąlygose 
nusikaltimai Įvyksta, kiek 
per metus areštuojama neg
rų, kiek baltųjų, dėl ko, 
negrų gyvenimo sąlygos, jų 
laikysena prieš Įstatymus— 
visa tai yra atskiri klausi
mai, kuriuos moterys tyri
nėja ne iš knygų, bet iš gy
venimo faktų. Skaudžius 
faktus jos stengiasi pakeis
ti tuojau pat, per pačią vi
suomenę.

Rasiniam santykiam tvar
kyti yra daug priemonių, 
bet tų moterų pasirinktas 
kelias gal bus pats teisin
giausias. Segregacijos Įsta
tymais nepanaikinsi. Rei
kia kitokio nusistatymo, 
reikia pakeisti žmonių gal
voseną. kad segregacijos 
nesijaustų. Moterą kova 
pietuose kaip tik ir vyksta 

i pačioje visuomenėje, vei
kiant i jos protą ir širdis.

negrai

visuomenėje, 
jos eina i teis

mus. Eina visai neorgani
zuotai. Dvi, trys moterys, 
kurios tam tikrą dieną turi 
laiko, atsisėda klausytojų 
suole ir stebi bylos eigą. 
Steni teismą, teisėjus, nusi
kaltėlius. Teismų lankymas 
toms moterims davė progos 
pažvelgti Į teisingumą iš ar
ti ir patyrinėti nusikaltimų 
aplinkybes, nusikaltėlių pri 
valų gyvenimą ir krimina- 
lizmo priežastis. Po teismų 
lankymo eina šerifų, polici
jos, atitinkamų Įstaigų lan
kymas. kuriose moterys pa
reiškia savo stebėjimus.

Moterys lanko nėgių ap
gyventas vietas. Kai kurio
se vietose prie moteių pri
sideda studentai ir aukštųjų

nrieš tokius "teis-'madų modelė, sakėsi
daugiausiai protestuo- 

Metai be linčiavimo, 
yra pažanga. Sveikintina 
pažanga. Pažanga daroma 
ir kitose srityse, nors ji nė- 
ra tokia greita, kokios rei
kėtų ir kokios pažangus 
žmonės norėtų.

/J/IOA’S'AS St’

PALAIMINI MU

esan-
joje
kol

mu: tl •jo metu.

ŠEIMININKĖMS

kad “Laikraščiai praneša, 
buvęs Nevv Yorko miesto 
majoras ir vėliau JAV 
basadorius Meksikoje 
liam O Dvvyer pareiškė, kad

Žirnių Sriuba
Reikia paimti: 

j Kumpio kaulą arba mėsos lie
kanas su kaulais 

6 puodelius vandens 
2 puodelius (12 uncijų) sausų,

skeltų žirnių 
1 sapiaustvtą svogūną

laurų lapelius
vidutinio didumo morkas, su- 

.V,nni< ritinėliais

Kitą dieną aš nuėjau se
nelio kaimyno aplankyti 
Jis gulėjo išbalęs ir nejudė-

imkit pusantros kvortos ke-ijo. Atėjus jo aplankyti su-

—Ko nori?
—Tik mažo dalyko, visai 

nereikšmingo, ką ponulis 
kasdien darai. . . .

—Sakyk greičiau: išme
siu per duris!—Krepšiuką 
nuleido stalčium

pjaustytas plonais 
am- Druskos jr pipirų

Įdėti i puodą kumpio kau-
„ Ia, užpilti vandeniu, pridėtijis ir žmona atsisnyre vie- r ’ 1 ,

nas nuo kito. Kadangi abu zu *lllK >v?^unA’ *
vra katalikai, tai galutinis lr..ua.
iu perskyrimas vra bažny- vln'"‘: P? sumazln“ 
čios rankose. ’ ' :U«P-' B^,nl‘ aple aV1

Iš bažnyčios autoritetu Xalanda?’/ko1. .... 
(Meksikos arkivyskupo) idaI73 "-ial mmkstl-

žirniai pasi-

pimo bliudą (baking dish), 
ji riebalais, ant 

dugno užbarstykit pusę 
puodelio ryžių, ant jų už
dekit pusę tomeičių mišinio, 
ir pusę dešrelių mėses. Po 
to uždekit likusius ryžius, 
likusias tomeites ir ant vir
šaus likusią mėsą. Viską 
apipilkit vandeniu, bliudą 
uždenkit ir pakepkit pečiu
je (375 laipsniui apie va 
landą laiko, kol ryžiai pa 
sidarys minkšti ir visas sky
stis susigei s Į mėsą. Užten
ka 4 asmenim?.

O’Dvvyer gavo laišką, jog pridėti morkas ir vėl pa- 
bažnyčia sutinka. .tad pora šutinti apie pusvalandi, kol 
laikinai persiskirtų, koi morkos pasidarys minkštos.

Reikia paimt:
2 preinfrutus

Kaip žinome, 
bažnyčia laikosi 
kad ką kunigas 
žemėje, tas yra sujungia 
mas ir danguje. Kitais žo
džiais tariant, tik mirti? ga-

gal skoni pridėti draskos irRUtdiikU ‘ . * 1
dėsnio, 1 d1111!-

sujungia

ircitas Desertas

cukraus (putoms

Iš rasinių santykių Ame
rikoje reikia pažymėti ma
lonią naujieną, kad 1952 
metais Amerikoje niekas 
nebuvo nulinčiuotas (mi
nios nužudytas). Tai pir
mieji metai, kuriais “linčo 
teismo’’ aukų nebuvo. Nuo 
linčo teismų (minios sauva-

1

Ryžių ir M
Reikia paimti: 
švara dešreliu

esos Kepsnys

mėsos (saus

NEl ŽTAISYTAS" ŠALTI'VAS APGAVO

Mr. ir 
(viršuj)
r.uUud
metu
dainas su tariamai neuž 
provyfu šautuvu nušovė 
savo sesutę, 8 metų Mari- 
lyn (apačioje).

a "e moat)
.jį. 21 « puodelio tomeičių iš kenu

retais atvejais, pav..', ... . ... • ., . 1 . i, puodelio tomeičių pašto:kai vyras ar žmona pasiro- (cat<up)
do nepajėgus normaliam j svoguną, smulkiai
vedybiniam gyvenimui. pjaustytą

Kokias pateisinamas prie-žiupsne^ col<raus
žastis bažnyčia suras Mr. ir ,
Mrs. O'Dv.-ver skyryboms, iru!y l.p.ipn,.'. rei, , , • ... - / . ’ ' •> šaukšto Y.orcestercmre pakol kas neaišku. Is visos “
tos istorijos yra Įdomus tas 
faktas, kad žymus ir turtin-į 
gas žmogus nori persiskirti} 
su bažnyčios palaiminimu. ■

Miliam O’Dvvyer vedė! 
savo žmoną 1948 metų ga
le. Abiem tai buvo antro
sios vedybos. O’Dvvyerio 
pirmoji žmona buvo mirusi 
(1946 metais), o Mrs. Eli
zabeth Sloan Simpson, jo 
naujoji žmona, buvo persi
skyrusi su vyru. Su pirmuo-į 
ju vyru Simpson buvo išgy-į 
venusi 5 metus, bet kadan
gi ji buvo krikštyta ir auk
lėta katalikiškai, ir su pir
muoju vyru vedusi civiliai, 
tai bažnyčios akyse ji buvo 
netekėjusi. . . . New Yorko 
diocezija išdavė jai liudiji
mą, kad ji yra “in free 
statė.” Mat, bažnyčiai ne
svarbu, kiek metų moteris 
su vyru išgyvena; jeigu jų 
ryšio nepalaimino kunigas, 
tai bažnyčios akyse pora 
nevedusi ir abu vra “in free 
statė.”

!>erskirti vedusius

nyčia

labai
leidžia skvrvbas

Baž

SU-

dažo

LAIMINGAS GALAS

Julio Ventura. išsėdėjęs Mas
sachusetts kalėjime 18 metu. 
pagaliau atgavo laisvę ir ve
da savo dukterĮ prie alto
riaus, kur ji su savo jaunikiu 
susituokia.

4 šaukštus 
plakti)

2 kiaušinių baltymus 
4 šaukščiukus cukraus (apibar

styti greipfrutams)
1 pante vanilės šaltkcšės (ice 

cream)

P e r p i a u t i greipfrutus 
skersai, išimti semias, api
barstyti kiekvieną šaukšte
liu cukraus ir padėti i šal
dytuvą.

Išplakti 2 kiau-inių bal
tymus. Pridėti 4 šaukštus 
cukraus (dėti po 1 šaukštą, 
r>o kiekvieno Įdėjimo putas 
gerai išplakti) ir plakti pu 
tas, kol jos pasidarys kie 
tos.

Atšildytu.' greipfrutus su
dėti art kepimo niekos. Ant 
kiekvieno greipfruto uždėti 
po gerą gabalą vanilės šalt
košės. Ant viršaus uždėti 
baltymui putas taip, kad jos 

dengtų \ isą šaltkošę ir 
priliptų prie greipfruto. 
Įkišti blėką i karštą pečių 
(450 laipsnių) 'ir pakepti 
greipfrutus. 5 minutes, arba 
kol baltymų putos švelniai 
paruduos. Duoti stalan tuo
jau pat.

Tas už visus protingesnis, 
kurs galva savąja gyvena. 
Tą, kurs kitų patarimo pa
klauso, taipgi laikau protin
gu. Bet tą. kurs nei Oats 
neišmano, nei kitų patari
mo klausyti nenori, skaitau 
netikėliu ir benaudžiu.

-Heziodas.

naus sunui, kurs netoli tar
navo už piemenj, senukas 
taip graudingai pasakė 
šiam:

—Žiūrėk, vaikeli, ką tavo 
motina padarė man, už tai, 
kad laikiau visą karą pas 
save . . .

Senukui ašaros ėmė rie 
dėti ir aš, pajutęs mano 
akis drėkstant, išbėgau na
mo.

Kaimynas daugiau nesi
rodė, sako, išvažiavęs visai 
iš šio krašto.

Žmonės kaimyno marčią 
labai smerkė, o drąsiosios 
ir Į akis pasakydavo:

—Nereikėjo žmonai skų- 
-ti vyrą šiokiais laikais ci- 
ciliku, nors ir butų toksai. 
O juk jis parbėgo nuo bol
ševikų. . . .

Ši atsikirsdavo:
—Taip man liepė per iš

pažinti daryti altarista ku 
nigas.

Aukso Galybė

Remkit biznierius, kuru 
skelbiasi “Keleivyje.”

asmenv- 
Ji 
po

Mename miestely, kur 
Rudbarzdis Įkūrė savo bu
veinę, buvo vaistininkas 
Mesiją. Jis turėjo du sū
nūs. Vyresnis buvo visai 
patvirkęs: nesilaikė subatos 
šventės, neidavo Į sinagogą, 
gyveno su gojaus dukra ir 
tėvas nenorėjo apie ji nieko 
žinoti. Nežinia, ar vyrės 
niojo blogas pavyzdys pa
veikė, ar Jahvė pražvelgė 
seną tėvą, ir jaunesnis sū
nūs, kuri vadino Jonu, ėmė 
riti kreivais keliais: Įsižiū
rėjo Į Nazarėčio pasekėją, 
nors ir gražią, bet visai ne
turtingą tarnaitę ir, sakėsi, 
geriau mirsiąs, negu be jos 
gyvensiąs. Kokių tėvas ne- 
igriebė priemonių, grasino 

net paveldėjimo teisę atim
ti nuo jo ir rabinas prikal
binėjo, bet viskas nuėjo 
niekais. Paskutinė senio vii 
tis—jauniausias sūnūs—su
riko atsisakyti nuo visko, 
kad vestų gojaus dukrą.

Senas tėvas visaip laužė 
galvą, kaip sūnų ir save iš
gelbėti nuo gręsiančios gė
dos. . . .

Vėliau man žmonės pasa
kojo, kad vieną vakarą se
nis pasiėmęs krepšj aukso, 
pasislėpęs ji po apsiaustu 
ir, vėlai vakare, nuėjęs Į

Na-

—Tai ne koki 
bė, paprasta tarnaitė, 
painiojasi mano sunui 
kojomis . . .

—Kas ji tokia?
—Tai jūsų tarnaitė, 

caitė . . .
—Cha-cha-cha!—ėmė šė

toniškai juoktis Rudbarz
dis.—Nori, kad pasiųsčiau 
ją pas Abraomą? I^auk, 
parke! Gerai, ir tave su ja 
sykiu . . .

—Sutinku,—pasakė, kaip 
drobė išbalę?, senis žydas; 
jo kerštas buvo didesnis už 
paties gyvybės kainą.

Susimąstė Rudbarzdis.
—Tamstos garbingi ka

riai visad mane ras vaisti
nėje.

—Žinau,—o patsai gal
vojo: Koksai stiprus šio se
nio prisirišimas prie savo 
Dievo.

—Jei rasiu kiek, atnešiu 
ir dar,—pasakė senis išei
damas.

Kitą dieną pasklido gan
das, kad tarnaitė norėjusi 
išduoti Rudbarzdi raudo
niesiems ir esanti suimta.

Iš tikro, vargšė mergaitė 
surakinta ir stiprios

sargybos saugoma.
Vakare i Rudbarz-džio 

duris pasibeldė jaunasis 
vaistininko sūnūs Jonas. 
Meilė ji padarė iškalbingu 
ir jis Įtikinėjo mergaitę 
esant nekalta. Nuo savęs 
prašė, maldavo ir pasižadė
jo tuoj vesti ir neišleisti net 
iš kambario, kad. negalėtų 
net susitikti su niekuo. Iš 
kišenės ištraukęs padėjo 
ant stalo nemažą jriuokštą 
banknotų.

Pasižiurėjo Rudbarzdis i 
juos, bet jie, nors dar ir 
turėjo šiek tiek vertės, buvo 
tik popieris. Bet ir jie nu
slinko Į tą pat stalčių, kur 
ir vakar auksas. Patsai, 
stumdamas pinigus, per 
dantis iškošė:

—Pamatysiu . . .
Daug vakarų praleido 

mergaitė surakinta, o pas 
Rudbarzdi vis lankėsi tai 
tėvas, tai sūnūs. Bet tėvo 
ištekliai buvo neišsemiami, 
o sunaus per savaitę išsibai
gė.

(Bus daugiau)
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Sostinės Restoranai

Federalinis apeliacijos 
teismas sausio 22 d. išnešė 
sprendimą 5 balsais prieš 
4, pagal kuri Washington, 
D. C., restoranai gali atsisa
kyti patarnauti negrams 
svečiams. Negrai prašė tei
smą išnešti sprendimą, kad 
segregacija restoranuose 
yra priešinga konstitucijai.

Kinų Išpažintis

Penki bolševikiškos Kini
jos ministeriai viešai pada
rė išpažinti. Jie prisipažįs
ta, kad jų vedamose minis
terijose vyravo biurokratiz
mas, buvo stoka vadovavi
mo ir visi prisipažįsta “ne
mokėję pasinaudoti patys 
savo klaidomis.” M miste
riai žada pasitaisyti.

122,060,000 Kokteilių

Amerikos Blaivybės 
Draugija (Temperance So- 
eiety) skelbia, kad valsty
bės departamento įvairios 
įstaigos per pastaruosius 9 
metus davė įvairiems sve 
čiams 122 milionus koktei
lių. Draugija sako, kad 
kokteilių gausumas padeda 
suprasti Amerikos prestižo 
sumažėjimą.

Keistos Šviesos

Šiaurinės Japonijos Hak- 
kaido saloje žmonės pakar
totinai matė aukštybėse 
keistas raudonas, baltas ir 
žalias šviesas, kurios dide
liu greitumu lakstančios pa
dangėse. Amerikos greitie
ji lėktuvai šviesas bandė 
vytis, bet nepavijo.

Kaltina Sionistus

Maskvoje leidžiamas an
glų kalba savaitraštis “Nevv 
Times” rašo, kad žydai sio
nistai yra parsidavę Ameri
kai ir atlieka Amerikos šni
pinėjimo įstaigoms Įvairius 
patarnavimus. Žydai sio
nistai parsidavę Amerikai 
po to, kai Trumanas nuta
ręs remti Izraelio valstybės 
atstatymą.

Nepriėmė Delegacijos

100 žydų įvairių organi
zacijų atstovų iš New Yor
ko sausio 21 dieną nuvyko 
į Washingtoną ir norėjo pa
matyti Rusijos ambasado
rių. “Tiktai lietus ir poli
cija delegaciją pasitiko.” 
Sovietų ambasadorius dele
gacijos net neįleido Į namą.

Irano Aliejus

Italų aliejaus pirklys, 
grafas E. della Zonca, keta 
vėl bandyti gabenti Irano 
aliejų iš Abadan į Italiją. 
Vieną jo gabenamą aliejaus 
laivą anglai prie Adeno su
gavo ir aliejų atėmė. Italas 
sako,’ kad jis turi sutartį iš
gabenti is Irano - --00 tinom • v w •'» t-v v
tonų aliejaus per metus.

KELEIVIS, SO. BOSTON
replblikonų naujas vadas

Buvęs žurnalistas Wesley Roberts (kairėj), iš Kansas. 
sostinėje periima iš Arthur Summerfield pirmininko plak
tuką. W. Roberts paskirtas republikonų partijos nacio
nalinio kcnriteto pirmininku. Į vietą pašto tvarkymą per
ėmusio Summerfield.

C. E. Wilsono Auka ‘PELĖDA*
"Pelėda" duoda daug, aržų, kari

katūrų, juokų, feljetonų ir pavaiz
duoja gyvenimą iš linksmosios pu-

Charles E. Wilson, buvęs panijų.priešakyje stovi ”šė-j2/™**a*;r X™
General Motors kompanijos moti” vvrai. Įveiksiuotą priedų “Tėviškė* Aidų”1 E P ,nemokamai. "Pelėdos ’ prenumeratapirmininkas, dabar paskir
tas krašto gynimo sekreto
rių. Jis 1952 metų gale 
turėjo 36,045 General Mo
tors kompanijos šėrus, ku
rių vertė dabar yra $68.25 
už Šerą. Tuo budu W ilsono 
šėrų turtas minėtoj kompa
nijoj siekia 2,664,000 dole
rių.

Pagal įstatymą valdžios 
pareigūnai negali turėti 
“interesų” privačiose kom
panijose, jei tos kompani
jos daro bizni su vyriausy
be. Na, o General Motors 
turi didžiausius kontraktus 
su vyriausybe.

Jei C. E. Wilson savo G.
M. šėrus parduoda, jis turi 
mokėti daug taksų (26 '<
nuo kapitalo prieauglio). )enk;,si republikonų smeto- 
Kokie jo nuostoliai butų, nėlė pietauti ir burną pa
tikrai nėra žinoma, bet nėra Lkalauti. “ ' * ‘

Džentelmenai su $50

metams $4.00; pusei metų—$2.59. 
Atsiuntusiems $4.00 iki vasario mėn. 
15 dienos, duosime su Michaldos
pranašystėmis 1953 meiij “Pelėdos' 
Kalendorių nemokamai.

Adresuokite: PELĖDA. 3153 So. 
IIal>ted St., Chicago H. HL .Musų sostinėje Washing-

tone Įsikūrė “Capitol Hill
Club.” 1 ji, pagal kongres-i

t z.' * v- i Detroite gyvenančiam asmeniui irmono J. ( . AtlCninClOSS pa- norinčiam šilto, švaraus kambario, 
sakvma, uaii istotij to r . • turtina patelefonuoti: FA €-24Ro, ar-’vienas Žmogus, kuris “vra ba kreiptis asmeniškai -iuo adresu:

i • i- ’ I 333* BagU-v, Detroit. (5)dzenteimonas ar leide, vra _______________________

Kambarys Detroite

republikonas ir turi 50 do
lerių/* Beje. įstojamasis
mokestis i ta klubą irgi yra Išbandymas kurie kenčiat min. .as

>0 doleriu ;r toks vra meti- mus, rankų, kojų s kalu ėji
mo IR TIRPIMO, NELRA1.GIJĄ,

DYKAI DYKAI

Kas
skai-

na-

nis nario mokesnis, 
užsimoka $1,000, tas 
tosi visam gyvenimui 
rys.

Naujas klubas yra kon
greso pašonėj. Teji jau

niokais,” mat. jie naktimis sa
vo namuose niekad nebūdavo.
Bet galę gale jie pakliuvo i po
licijos rankas ir buvo išsiųsti 
į katorgą 1897 metais. Tuodu 
plėšikai buvo gudrus, bet nie
kas nesakytų, kad tai buvo 
garbingi vyrai. Panašiai yra 
su Stalinu. Jis, be abejonės,
yra gudrus, bet niekas negali da Tiflise 1907 metais pavogė

j imą. bet i nepilnapročių namus 
ištirti jo protą. Stalino nerei
kėtų siųsti i beprotnami proto 
tirti, jis savo gudrumą yra pa
kankama’ Įrodęs, kaip jis yra 
Įrodęs ir savo banditiškumą. 
Juk Stalinas savo politinę kar
jerą ir pradėjo bankus plėšda-

abejonės, kad iždas nupeš
tų gana riebią dali iš gau
tosios už šėrus sumos.

Senate buvo kilęs suma
nymas pakeisti Įstatymą, 
kad valdžios pareigūnai, 
parduodami šėrus, neturėtų 
mokėti mokesčių nuo kapi
talo prieauglio. Bet kai ku-

Lenkijos Kunigai

Lenkų bolševikų teismas 
teisia penkius katalikų ku
nigus ir du svietiškius. Tei
siamieji kaltinami šnipinė
ję užsieniams ir varę spe
kuliaciją užsienių pinigais. 
Visi teisiamieji yra iš Kro
kuvos. Suimtojo arkivys
kupo Būziak, Krokuvos ar- 
kidiocezijos valdytojo, tei
siamųjų skaičiuje nėra.

sakyti, kad jis yra garbingas. 
Gudrumo jis turi. bet garbingu
mo nė už centą. Tą žino ir 
Antanas Bimba.

žioplys negali buti banditu. 
Kai pereitą vasarą vienas plė
šikas apiplėšė Worcesterio ban
ką ir per savo žioplumą pakliu
vo i policijos rankas, tai teisė
jas tą žiopli pasiuntė ne Į kalė-

mas. Juk jo suorganizuota ban- lie žmonės tuoj pnmme, 
kad demokratų laikais Įsta
tymas buvo geras ir kada 
buvęs karo aviacijos sekre
torius S. Symington Įėjo i 
vyriausybę jis savo šėrus 
pardavė ir niekas tada ne
siūlė įstatymo keisti. Spau-

iš kazokų lydimo vežimo 341,- 
000 rublių caro iždo pinigų ! 
Kvailys tokio plėšimo nebūtų 
padaręs.

Mano apielinkės plėšikai, 
I.iofka ir Varalavieia, nors ir 
buvo gudrus, bet su Stalino 
bankų plėšimu negali nė iš tolo 
lygintis. —M. P.

Iiudson. Mass.

Į klubą jau Įsto- 
republikonų viršūnių 

“Who’s Who,” pradedant 
senatoriais ir kongresmo- 
nais ir baigiant kitais aukš
tais pareigūnais.-

-Metodistų kunigas Dr. 
Albert P. Shirley naująjį, 
klubą išvadino “nuodėme, 
sėda ir šalies nelaime.” Tas 
kunigas sako, kad jis nie
kada nesi jautęs taip nusivy
lęs, kaip išgirdęs, jog visai 
netoli nuo šalies Kapito- 
liaus naujosios administra
cijos vadai “atidarė likierių 
karčiamą (lounge), kur jie 
gali išgerti kokteilius ir pas
kui eiti i atskirus kamba-

3°

NUOVARGf, DIEGLIUS. Jeigu tun.- 
sta Įvertini savo sveikata ir jų bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vard... 
pavardę ir antrašą ir >iąsk šį garL- 
nimą dėl naujai pagerintos l)eksn?» 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jok > 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, "kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinant pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas'-tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. (12-53)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Newark 1. N. J-

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau safro motinos Marijos 

Aukščiunienės, pusseserių Adelės i/ 
Anelės Valinskaičių. Marijos Valins- 
kaitės ir Juozo Valinsko. Dvi pir
mosios vra ištekėjusios, bet ištekė
jusių pavardžių nežinau. \ isos trys 
kilusios iš Antanavo dvaro, Vilka
viškio apskr. Amerikon atvyko dar 
prieš pirmąjį karą ir, rodos, gyvi
no Philadelphijoj ar Pittsburghe. 
Mano adresos:

Jonas Aukšėiunas, 
Westwood. Bradford-on-Avon, 

\Vilts, England.

KAS MUMS RAŠOMA
Nieko Nesuprantu

Prieš metus laiko spaudoje 
skaitėme ginčų dėl to, kas yra 
atsakomingas dėl .Lietuvos ne
laimių. Kai kurie katalikai aiš
kino. kad dėl Lietuvos nelaimės 
kalta yra lietuvių tauta, už ku
rios nuodėmes Dievas ją nutarė 
nubausti ir bausmės Įrankiu 
pasirinko Juozą Staliną. Kiti 
katalikai su tuo nenorėjo sutik
ti.

Tuo reikalu paėmė balsą 
pranciškonų leidžiami “Aidai” 
ir ten skaitome Dr. J. Girniaus 
tokius samprotavimus:

“Tiesa, kad Apveizda veda is
toriją savo nepramatomais ke* nija 
liais. Bet tai nereiškia, kad 
butų galima Ją laikyti atsa
kingą už visa, kas istorijoj de
dasi. Tai butų toks Apveizdos 
supratimas, kuris visiškai pa
neigtų musų laisvę. Nors ir 
Apveizdos vedama, istorija yra 
žmonių atsakomybėn patikėta.
Mes esame atsakingi už istori
ją: ir už tai. kas joje didelio ir 
už tai> kas joje žemo. Ne pati 
istorija yra teismas, o greičiau 
ir pati istorija bus teisiama ta
me pačiame Paskutiniame Teis
me, prieš kurį visi stosime lai
kų pabaigoje.”

Skaičiau aš tą Apveizdos aiš
kinimą du kartu ir prisipažįstu.' 
nieko nesuprantu. Man atrodo 
taip, jei Apveizda veda, tai ir 
ji atsako, o jei ji neatsako, tai 
ji ir neveda. Vadovavimas be 
atsakomybės, tai tik triksas. 
Garbė už vadovavimą Apveiz- 
dai, o atsakomybė už nelaimes 
—mums, visiems!

tada prašėsi tokia išvada: arba 
Apveizda nežino, kur aš ir kiti 
tokie einame ir nueisime, ar ji 
iš anksto musų kelią žino ir 
mes. norime ar nenorime, tuo 
keliu nueisime, kaip ta Apveiz-

doje irgi pasigirdo balsų, . ..
kad Korėjoj musų jauni vy- !1Uts. konferencijas laikyti 
rai netokias aukas sudeda

10 Milionu Prieš 2,600,000
Pietų Afrikoj gyvena’Pietų Afrikoj gyveno “bu

apie 10 milionu spalvuotų 
žmonių, negrų, indų ir mai
šyto kraujo žmonių, šalia 
jų Pietų Afrikoje gyvena 
2,600,000 baltų tos šalies 
šeimininkų (1,500,000 būrų 
ir kiti angliškai kalbantie- 
ji).

Jau keli mėnesiai Pietų 
Afrikoje eina nėgių ir indų 
kova prieš .“neteisingus: 
Įstatymus.” Negrai protes

da pramatė dar mums čia nė 
nepasirodžius. Vėliau patyriau, 
kad dėl to reikalo ir tarpe Ap 
veizdos žinovu nuomonės ski- . , . ,
riasi, o tai reiškia, kad atsaky- tuoja prieš griežtą segrega- 
mo niekas nežino ir kiekvienas cijoc Įstatomą, bet ?a\O pio-

C. E ,Wilsono paskyrimas 
krašto gynimo sekretoriaus 
pareigoms, rodos, jau buvo 
užkliuvęs. Bet pereita sa
vaitę paskelbta žinia, ka i 

menai,” mažo ūgio nėgių C. E. Wilson savo šėrus G. 
giminė. Tie senieji gyven
tojai, spaudžiami iš šiaurės 
bantu giminės negrų, o iš 
pietų baltųjų gyventojų, 
baigia išnykti.

Politiniai stebėtojai sako, 
kad Pietų Afrikos negrai, 
energingi ir gabus bantu gi
minės žmonės, ilgai nesi-

“ jtenkin?s lvgvbės reikalavi-

Kunigas piktinasi, kad 
republikonų vadai buk tai 
rengiasi aptarti kraštui 
svarbius planus svaigina
mųjų gėlimų užeigoje. Nau
jas klubas įsu turi 40b na
rių ir jų tarpe yra tikrai 
visi žymesnieji republikonų 

M. kompanijoj nutaręs par-h ,ai tijos vardai. Klube yra 
duoti, o todėl ir visos kliu-| Įtaisyti skambučiai, kurie 
tys jį patvirtinti krašto gy-b,ak vieš pietaujančius ar
nimo sekretoriaus pareigo-Į neriančius kongreso narius 
se atpuola. J eiti balsuoti, arba ateiti Į

Nuostoliai iš Šerų parda-! posėdį sudaryti kvorumą.
vimo nėra viskas. Būdamas! —-----———-— -------
G. M. pirmininku C. E.j Prieglauda Pardavimui 
Wilson gaudavo algos neį
metus virš pusės miliono

Kalifornijoj yra pardavimui sene- 
jlit; prit glaudos biznis su namu. Pia- 

ni’.i žinių galima gauti šiuo ad- 
(-5)

yra laisvas savaip tą beprasmi 
klausimą aiškinti. O jei taip. 
tai koks reikalas bartis? Gal 
ir nėra reikalo, bet visgi, ponai

testą reiškia nevaliodami 
prievartos. Jie laužo seg
regacijos Įstatymą, bet nesi- 
griebia smurto. Kai juos

teologai, prašome suderinti sty- policija areštuoja, jie nesi-
gas, kad nesigirdėtu kakafo-

BOSTONlšKlS.

Ieškau brolio Stasio Sabaliausko, 
kilusio iš Triškių valsčiaus. Šiaulių 
apskrities. Jis išvyko į Jungtines 
Valstijas 1913 metais. Jis pats, ar 
kas apie jį žino, malonės pranešti 
šiuo adresu: ii)

Juozas Sabaliauskas,
Calle Cuba 3986 (Vilią <lel Cerre), 

Montevideo. R. O. <lel lirujrtiay.

Ieškau savo (iėuėš, ni-v-niKto »5r4— 
kūno. kilusio iš Pilvelių kaimo. Šiau
lėnų parapijos. Atvykęs prieš pir
mąjį kara ir gyvenę. Bostone. Pra
šau ji arba apie jį žinančius atsi-
liepti.

Ona Vaigauskikė (Stasulail ienė), 
1325 So. 4!)th Avė..
Cicero 59, Illinois.

Apveizdos “nepermatomieji 
keliai” man visada buvo didelis 
galvosūkis. Dar kai lankyda
vau tikybos pamokas galvoda 
vau, kaip galima suderinti mu
sų tariamai laisvą valią su Ap
veizdos žinojimu, kur mūsoji 
laisva valia mus nuves. Jau

Dėl Bandito Gudrumo
“Keleivis” nesenai rašė “Kas 

Savaitė.:,” kad A. Bimba, pa
matęs “Keleivyje” mano para
šytą, kad tas dar negimė, ku
ris galėtų Staliną apgauti, la
bai apsidžiaugė ir iš visos šir
dies mano tiems žodžiams pri
tarė.

Pas mus Lietuvoje kadaise 
siautė du baisus plėšikai. Vie
nas jų buvo lietuvis, pavarde 
Varalavieia. iš musų kaimynys
tės kaimo, o kitas buvo rusas, 
žmonių vadinamas Liofka. Abu
du buvo senberniai.

Tuodu plėšikai savo drąsumu 
ir atkaklumu buvo labai žmo
nes įgąsdinę. Užtekdavo tų 
plėšiku vardus paminėti, kaip 
žmonės išsigąsdavo. Plėšikai 
vakarais ant kelių apiplėšdavo 
iš turgaus grįžtančius ūkinin
kus. naktimis įsibriaudavo Į 
svirnus, vogdavo arklius ir net 
nužudė kelis žmones, kurie 
bandė jiems priešintis.

Per tris metus siautė tuodu 
garsieji banditai ir policija jų 
negalėjo sugauti. Jie tikrai bu
vo apsukrus ir gudrus plėšikai. 
Policija juos vadinvado “ciem-

priešina. Kai teismai juos 
baudžia, jie pabaudų nemo
ka ir paskirtą bausmę atsė
di kalėjime. Keli tūkstan
čiai negrų jau pateko i ka
lėjimus ar jau perėjo kalė
jimus, bet jų kovai galo ne
simato. Negrai ir indai ža
da kovą tęsti, kol jie išsiko
vos žmoniškesnes gyvenimo 
sąlygas ir šiokias tokias tei
ses. ■

Bet kiek ilgai negrų kova 
bus pasyvi, nevartojant 
=murto prieš baltuosius ša
lies šeimininkus? Ir kodėl 
10 milionu žmonių turėtų 
buti beteisiai, kada šalia jų 
yra tiktai pustrečio miliono 
baltų žmonių, kurių ranko
se yra visi šalies turtai, vi
sos žemės, visos kasyklos, 
visi miestų geresnieji na
mai? Negrai kol kas sako
si nori tiktai politinės lygy
bės. Bet kiek ilgai jie ten- 
kinsis lygybės reikalavimu?

Pietų Afrikoje negrai ir 
baltieji yra “ateiviai.” Bal
tieji pirmiausiai atsikėlė iš 
Olandijos, o negrai į Pietų 
Afriką pradėjo keltis iš 
centrajinės Afrikos. Seniau

mu. Jų tarpe jau dabai 
girdisi balsai, kad baltuo
sius reikia ūsai išmesti iš 
Pietų Afrikos ir negrams 
paimti tą kraštą valdyti be 
baltųjų ponų! Tokie bal
sai kol kas yra gana reti, 
bet nėra abejonės, kad to
kių baisų bus vis daugiau 
ir daugiau. Paskui prasidės 
ii- veiksmai, o kai 10 milio- 
nų žmonių žūt but užsispirs 
išmesti pustrečio miliono 
žmonių lauk, tai anksčiau 
ar vėliau tas ir bus padary
ta. Tada Pietų Afrikos 
Malanai šauks “gelbėti 
krikščionišką civilizaciją,” 
kurią jie dabar taip hitle
riškai Afrikoje atstovauja.

Apie Pietų Afrikos rasi
nes kovas skaitytojai ras 
įdomių žinių J. Steponkaus 
straipsnyje 1953 metų “Ke
leivio” kalendoriuje. Tas 
straipsnis trumpai peržvel
gia baltųjų žmonių koloni 
zaciją Įvairiuose kontinen 
tuose ir parodo, kaip po an
trojo pasaulinio karo visa 
eilė Europos tautų pateko 
i sunkią vergiją, o daug mi- 
lionų žmonių Azijoje išsi
laisvino. Afrikoje koloni
jų klausimas tebėra toks 
pat, koks jis buvo ir prieš 
antrąjį karą, bet ir ten ei- 
narna prie didelių permai
nų. —J. K

dolerių ($566,000 per me-J' 
tus!). Vyriausybėje jis tu
rės tenkintis 22,000 dolerių 
per metus. Ir tai dar ne 
viskas. Senato komisijai ( .
E. Wilson aiškino, kad bė
gyje artimiausiųjų keturių 
metų jis turėtų gauti iš G.
M. kompanijos 1,800 serų 
(po $68 tai sudaro 122,009 jri.a. p , . ,
dolerių). Ir tai dar nėra 
viskas. Pagal G. M. kom
panijoj esamą tvarką vedė- “
jai gauna “bonusą” ir pir- dy\-\is kai aš u>u sakau, joz turi- 
mininko C. E. Wilsono at
sitikime tas bonusas siektų 
635,000 dolerių!

Tai nuo tokių pajamų!'į 
buvo priverstas atsisakvtij’
C. E.

i< Tiurke Guest Home. 
25 Toberman St. 
Angeles 15, Calif.

Paieškau pusbrolio Vinco Eismon- 
to ir pusseserų Elzbietos ir Onos 
Pabi jonaityčių. Gyvena Chicagoj- 
Kilę iš (Ištakių kaimo, Varnių para- 
piųos, Telšių apskr. Turiu ialiai 
svarbu reikalu. Prašau juos pačiu ; 
ar juos žinančius atsiliepti šiuo ad
resu : I i t

Vladas Eisniontas.
151 Pclham Rd., Salem Th'pot, N. Ii.

GYVOJO JĖZAUS KRISTAUS
BAŽNYČIA

513 Leonard St.. Brooklyn. N.Y.
Maiilo- būna kas sekmadieni 3 vai. 

pp. Icz. 59. Pono Dievo mnka nė
ra per-rumpa, kad negalėtu paprel- 
bčti: ir jo aoays nėra apkurtusios, 
kad neišgirstu. Ier. 21-8. Taip ta- 

Dievas; Štai aš jumis po 
elią išlikimo ir k 

prapuolimo. Ev. Jono 5-5. Atsaky
damas Jėzus tarė: Ištiesu. ištiest) sa
kau tau: jei kas neužerims iš van- 
ier.s ir iš dvasios, negales įeiti į Ka- 
alvste Dievo. Ev. Jono 3-7. Ne- 

s
<■ is nauio užgimti.

Lii 'uvi kos giesmės. Visus kvie
čiam atsilankyti. Įėjimas nemoka
mas. (5j

Pamokslininkas D. Diskevičius.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 

f . tų. kurie turi užsise-
' nėjusiu šalčių galvo-
\ je, erzinančių skaudė-

.-^4! jimų kvėpavimo kana- 
_ ' luose. kaip tai nosyje 

ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vintos slyvos, ir jas 

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.99 svaras. O jeigu
norite per C.O.I)., tai 32.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 \V. Broadwav 

Soulh Boston 27. Mass

Wilson, kad gelėtų! J 
užimti vietą vyriausybėje. ’ 
Jis nenorėjo atsisakyti, be 
senatas pasakė: arba jis nu
sikratė savo šėlų kompani-i 
jose, kurios daro su vyriau-! 
sybe biznį, arba preziden- j 
tas turi skirti kitą krašto gy ’ 
nimo sekretorių. C. E. Wil- 
son nutarė šėrus parduoti.
Ir algos žvilgsniu ir taksų 
reikale* C. E. Wilson turč.- 
žymių nuostolių.

Ta pačia proga galima 
tik galvą kraipyti dėl pri
vačių kompanijų mokamų 
algų, “bonusų” ir visokių 
priedų priedelių. Žinoma, 
tokios algos yra mokamos 
ne tik už darbą (tiek nie 
kas negali “uždirbti”), bet 
mokamos todėl, kad kom-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithoanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

(kurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,120,359.00

Kuopas 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 G0 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivien jimo 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 Weit 30th Street New York 1, N. Y.

.j cj/a.ijg

r
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Vietines Žinios
SMERKIA RAGANŲ 
GAUDYMĄ MOKYKLOSE

DARBIEČIŲ METINIS 
MITINGAS SEKMADIENI

Harvardo Universiteto 
pirmininkas, Dr. James B. 
Connant, atsisveikino su 
Harvardo mokslaine. Nau 
jas Amerikos prezidentas ji 
skiria ambasadoriaus parei 
goms Vokietijoj. Atsisvei
kindamas su universitetu po 
20 pirmininkavimo metų 
Dr. Connant griežtai pasi
sakė prieš bolševikų ar ta-

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos narių 
metinis susirinkimas Įvyks 
ši sekmadieni, vasario 1 d., 
3 vai. po pietų. Lietuvių Pi
liečių Draugijos patalpose, 
36S W. Broaduav, So. Bos-1 r

tone.
Visi kuopos nariai šiuo 

raginami atvykti
Bus rinkimas valdvbos

TAISO UNION STOTI

Darbininkai prieš naujo prezidento įvesdinimą skubėjo 
pataisyti sostinėje Union Stotį, į kurią Įvažiavo vienas 
garvežis ir gerokai aplamė stotį.

riamu bolševiku gaudvmą šiems 1953 metams ir apta
universitete. Jis sako. kad 
bolševikams negali buti vie-

tanann įvairus organizaci
jos reikalai. Norintieji Įsto

tos mokslo personale, betjti i LDD 21 kuopą taipgi 
jeigu koks pasislėpęs bolše- yra kviečiami. Metinė me
tikas ir butų profesorių tar
pe, tai visvien jis negalėtų 
tiek pakenkti universitetui 
ir mokslo žmonių laisvei, 
kaip kongreso daromi tyri
nėjimai ir “neištikimųjų”’ 
medžiojimas mokslainėse.

Profesorius Connant sa
ko, kad Amerikoj visada 
buvo gerbiama žmonių tei
sė galvoti kitaip, negu val
dantieji žmonės nori, ir gal
voti kitaip, negu vyraujan
ti nuomonė mano esant tei
singa.

kestis’.Sl. Nariai 
žurnalą “Darbas” nemoka
mai. Valdyba.

Išsaugotos Retos Dainos

N.OKYKLA DĖKOJAgauna
VVATERBURYJE SERGA 

JUOZAS JENKELIUNAS

prisidėjusiems 
mylimo brolio 

Romualdo palaidojimo, ko
plyčioje lankymą, palydėji
mą i amžiną poilsio vietą, 
už gražius vainikus, klebo
nui Virmauskiui ir laidotu
vių direktoriui p. Zaletskui, 
ir grabnešiams, tariame šir
dingiausiai ačiū.

Musų atskira padėka 
mieliems giminėms: Anta
nui ir Jonui Audickams su 
šeima, kurie taip nuošir 
džiai rūpinosi laidotuvių 
paruošimu ir Juozui Audė
nui už pasakytą nuoširdų ii 
įspūdingą paskutinį atsi
sveikinimo žodį prie kapo.

Juozas, Adolfas, Stasys ir 
Jurgis Gasiunai.

LEGION1ERĖS RENGIA
WHIST PARTY

Visiems 
prie musų

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais malonė

kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broaduay, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Te,. CO 5-5564

BALETO SPEKTAKLIS 
BOSTONE KOVO 1

Kovo 1 d. So. Bostone. & 
Thomas Park High School 
salėje, rengiamas didelio 
masto baleto spektaklis.

Buvusi Lietuvos valstybi
nio teatro baleto artistė T. 
Babuškinaitė, Įkūrusi Bos
tone baleto studiją, po dvie
jų metų darbo čia stato išti
sini baleto veikalą, kuriame 
dalyvauja apie 30 baleto 
šokėjų. Šiam veikalui de
koracijas piešia dailininkas 
Viktoras Andriušis.

Visuomenė su susidomė
jimu laukia šiais metais pir
mo tokio baleto pasirody
mo.

Serga J. Audickas

Sausio 19 d. staiga susir
go musų kaimynas Jonas 
Audickas (Audick), nuvež
tas Į Carney ligoninę gydy
tis. šios savaitės pradžioje 
ligonis jau pradėjo sveikti, 
daktarai mano. kad opera
cijos nebereiks daryti. Li
goniui linkime pasveikti.

Įdomus Parengimas

Gal nieks tiek senų lie
tuviškų liaudies dainų ne
moka, kiek-senieji lietuviai 
ateiviai Amerikoje. Tai bu
vę liaudies dainininkai ar 
dainos mylėtojai dabar jau 
sulaukę 60 metų ar dau
giau.

Juozas Būga atliko neį
kainuojamą darbą užrašy
damas jų dainas. Tų dainų 
tarpe musų kompozitoriai 
surado daug gražių, budin
gų, net Lietuvoje neužrašy
tų melodijų.

Kompozitorius Juozas 
Gaubas, gyvenantis Dor
chester, Mass., jau suhar
monizavo per 20 tokių liau
dies dainų. Dali tų dainų 
pirmą kartą dainuos Vale 
rija Barmienė. akompanuo
jant Anelei Januškevičie
nei, per studentų skautų 
koncertą sausio 31 d. (šeš 
tadieni), 7 vai. vakaro. 
Tautininkų Namuose, 484 
4th St., So. Bostone. Tame 
koncerte dalyvauja ir Rožė 
Pivoriūnienė, kuri tas dai
nas Įdainavo J. Būgai prieš 
metus laiko.

Reikia laukti, kad musų 
kompozitoriai bei daininin
kai parodys ir iškels musų 
liaudies dainų lobyną pla
čiajam pasauliui.

Senas musų laikraščio 
skaitytojas Juozas Jenke- 
liunas Waterburvje pereitų 
metų pradžioje susirgo, ko
vo mėnesi jam buvo pada
ryta operacija ir ligonis ti
kėjosi visai pasveikti. Bet,

apšildytą deja, liga Įsikabino ir dar 
nepaleidžia. Kovo mėnesi 
Juozui Jenkeliunui sueina 
86 metai. Linkime pasveik
ti.

S.
posto

Dariaus

Naujas Valstijos Biudžetas

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos skyrius pereitą sekma
dienį turėjo labai Įdomų 
popieti Sandaros salėje. 
Prof. I. Končius skaitė įdo
mią paskaitą, p. V. Barmie
nė padainavo keletą dainų 
p. A. Januškevičienei akom
panuojant, o ponia Nanar- 
• avičienė dainavo ir palink
smino dalyvius monologu 
“Žydelio Pripotkai.” P. K. 
Vileišis su laimėjimų tike-
luku 240 nr. gavo o svarų 
šokolado dėžę. Parengimą gubernatorius

Naujas musų valstijos gu
bernatorius Christian Her- 
ter Įteikė seimeliui ateinan
tiems metams biudžetą su
moje $278,969.452. Biu
džetas yra veik aštuoniais 
milionais dolerių mažesni 
kaip gubernatoriaus Paulįna 
Dever paskutinis biudžetas. 
Seimelyje naujas biudžetas 
bus dar labiau apkarpytas, 
bent keletą milionų papil
domų sutaupų būtinai rei
kėsią padaryti. Taip sako 
seimelio vadai. Daugiau
siai sutaupų naujas guber
natorius numatė padaryti iš 
senelių šelpimo fondo (Old 
Age Assistance). Šiais me
tais senelių šelpimui biu
džete yra Įrašyta $43,146,- 
182. o ateinantiems metams 

Herter siūlo

Sausio 4 d. surengtoji 
Bostono šeštadienio mokyk
los Kalėdų eglaitė praėjo 
sėkmingai. Širdingai dėko
jame visiems. prisidėju
siems prie to pasisekimo. 
Dėkojame gerb. klebonui 
kun. P. Virmauskiui, davu
siam nemokamai
salę ir visada rodančiam 
daug prielankumo mokyk
lai: parapijos mokyklos se
selėms, paskolinusioms eilę 
scenos Įrengimų: pp. A. ir 
O. Ivaškams, kurie leido 
naudoti nemokamai jų na
me esančią salę repetici
joms: režisierei p. A. Gus- 
taitienei ir mokytojai S. 
Lizdeikienei už gražu vei- 
kaio parengimą, taip pat 
mokinių tėvams, kurie uo
liai vedžiojo vaikus i repe
ticijas ir patys juos aprengė 
scenai; p. T, Babuškinaitei 
už gražų baletą ir jos studi
jos mokinių tėvams už Įgy
tus savo lėšomis kostiumus, 
taip pat p. O. Ivaškienei ir 
jos mažųjų šokėjų tėvams 
už gražiai aprengtų vaiku
čių šokius: mokytojams V. 
Kulbokui ir D. Giedraičiui 
už talką vaidinime: p. I. 
Vileniškiui už eglutes, pp. 
Minkams už nemokamą 
skelbimą per radio ir talka 
automobiliu.

Širdingai dėkojame vi
siems aukotojams, parėmu 
siems mus daiktais ir pini
gais—p. A. Ivaškevičiui- 
Ivas už $20 auką. p. Ket
virčiui už dvi gražias lėles, 
p. J. Tuir.ilai už $5 auką. 
Dr. Mikaloniui už $3 auką 
ir eilei kitų aukotojų, dau
giausiai aukojusių po $1. 
Visų prisidėjimas stiprina 
musų mokyklos veiklą.

Pp. Venckai ii’ p-lė Aldo- 
Stankunaitė pastoviai

kasmet talkina darbu pro
gramos metu ir po progra
mos. Širdingai dėkui.

Aukos BALF’ui Gautos 
Per Ižd. A. J. Namaksy

Bendram Amerikos Lie
tuvių Fondui seimo proga 
Bostone sausio 8-9 dieno
mis per laikinąjį iždininką 
gauta sekamos aukos:

$200 
miesto 
Hynes.

$25 
kuopa

aukavo
majoras

Bostono 
John B.

legionierių 
moterts (Ladies’ 

Auxiliary) šį šeštadienį, 
sausio 31 d. rengia whist 
parę naujoj vietoj, 492 E 
7th St. (parapijos salėj), S. 
Bostone. Prašom įsitėmyti 
naują vietą ir atsilankyti.

Parengime bus duodama 
gražių dovanų. Visi malo
niai kviečiami.

Rengėjos.

Žurnalistų Žiniai

Vasario 9 d., 7:30 vai. 
vakare, “Darbininko” pa
talpose, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyne, įvyks LŽS rinki
mų komisijos posėdis, kūno 
metu bus skaičiuojami są
jungos valdomųjų organų 
rinkimų balsai

LŽS nariai yra kviečiami 
minėtam posėdy daivvaUti.

užbaigė gardus užkandžiai. Įrašyti $37,580.218.

19 METŲ SUKAKTUVIŲ PIRMŲ LIETUVIŠKŲ RADIO 
PROGRAMŲ NAUJOJ ANGLIJOJ

Mėgėjų (Amateur) Talentų Popietis įvyks Sekmadienį. 
Vasario (Feb.) 1-mą. 3 vai. p. p.. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj, 368 W. Broadvvay. kampas E. St., South Bostone. 
Po programai įvyks pasivieSėjimas su skaniais užkandžiais, 
gėrimais; gros linksma Falcons orkestrą, fžanga $1 pri- 
skaitant taksus; vaikams 50c.

Kviečia Steponas ir Valentina Minkai

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvu Komitetas.

ALT POSĖDIS

ALT skyriaus posėdis 
įvyksta ketvirtadieni, sau
sio 29 d., L. P. Draugijos 
patalpose So. Bostone. Pra
džia 8 vai. vakare.

a
KORTŲ VAKARAS

aukavo Sandaros 
Worcester, per J. 

Krasinską.
$20 aukavo BALF’o Ath

ol skyrius, per J. Gailiuną.
Po $10 aukavo: BALF 

Nashua skyrius per kun. A. 
Vainauską; BALF Amster
dam, N. Y., skyrius per Al
doną Miškinis; Ona Bačins- 
kienė iš Dorchester, Mass.; 
Bostono Skautų Ramovė; 
Jonas ir Bronė Venckai iš 
Bostono; Bronius Bajerčius 
iš Bostono: Nekalto Prasi
dėjimo Seserys iš Putnam, 
Conn., ir A. Ivas iš Bostono.

Po $5 aukavo: BALF 
Haverhili skyrius per A. J. 
Shaukis; Simon Tomkus iš 
Meriden Conn.; M. Venys 
iš Bostono; prel. F. Juras 
iš Lavvrence, Mass.; V. Ro- 
mozas iš Plantsville, Conn.; 
Dorchesterio L. P. Klubas 
ir Ninkaitis.

Stephanie Simutis iš Na
shua, N. H., aukavo $2; T. 
famulevich iš Branford, 
Conn., $1.

Visiems tariu širdingai 
ačiū. Čia išvardytos aukos
$363
BALF

sumoje
centrą.

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broaduav. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Darbas Kepykloj
Reikalingas kepėjas arba 

žmogus kurs galėtų padėti kep
ti ruginę duoną. 5 darbo die
nos. Atlyginimas geras. Kreip 
tis: Bristol Bakery, 12 Bristol 
St., Cambridge. Mass. Telefo
nas: EL 4-1861. (5)

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitu *maisto produktų 

krautuvė parduodama Cambridge’- 
uje. Kaina $3^00. Krautuvės už
pakaly yra kambarys, kur gali gy
venti vienas žmogus; galima gauti 
ir 3 kambarių butų su baldais. Pla
tesnių žinių klausti telefonu: 
EL 4-3783. <6,

2 Kambariai su Baldais
Automatinė šilima, kambariai nau

jai išdekoruoti. ir galima naudotis 
virtuve. Kambariai Cambridge’iuje. 
Sužinoti telefonu: KI 7-4259.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9O1J

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukieijoa 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Oflao Valandos:

Ir
I IU « 
7 IU •

546 BROADVVAY
■O. BOSTON. MASS. 

Telefonai: SOUth Boston IMO

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Sandaros Moterų Klubas 
sausio (January) 31 d.,
Sandaros svetainėje, 124 F 
St., So. Bostone, rengia kor
tų vakarą. Pradžia 8 vai. 
vakare.

laimėtojams bus Įteiktos 
gražios dovanos, o dalyviai 
bus pavaišinti karštais gėri
mais ir užkandžiais. Įžan
ga 50 centu.

Šia proga pakartojame 
rinkimų komisijos adresą: 
A. Sodaitis, 57-55—63rd 
St., Maspeth, N. Y.

Nartai, kurte dar nėra iš
siuntę balsavimo laiškų, 
yra prašomi tai padaryti 
iki vasario 1 d.

Rinkimų Komisija:
Kęstutis Čerkeliunas, 
Antanas Mačiulis, 
Antanas Sodaitis.

Watkinso Produktai
Kostuilberiams ir agentams siūlo

mi šif- y> t*-—1 "ik t Ii 1.
Watkinso mentolinė kamparo mos

tis. Watkinso linimentas. Watkin- 
so coconut oil shampoo. Rašykit šiuo

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

adresu:
842 I>orchester Avė., 

Dorchester. Mass. 
Telefonas TA 5-3862.

Ui

IEŠKO BUTO
Dirbanti moteris ieško nedidelio 

flato (2-3 kambarių) su virtuve ir 
vonia. Pranešti "Keleivio” ofisan.

(4)

ŠIRDIES DURYS
Štai. aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

.Jei kas mano balsų išgirs ir duris 
atvers, pas tų įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. .Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13)

persiųstos į

A. J. Namaksy.

Ieško Sabotažninko

A. J. NAMAKSY
UAL RSTATE A IN8URANCR

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
tas. n ORIOLB STR 

Weet Rozbury, Maaa.
TeL PArkway 7-0402-M

Kambarys Nuomai
Išnuomojamas erdvus ir švie

sus kambarys antra maukšte. 
Karšto vandens šilima, vonia ir 
kiti parankumai. Kam toks 
reikalingas, tegul kreipiasi se
kamu adresu: (4)

608 E. 7th St.,
South Bostone.

Lietuvių Protestantų Žiniai
Sekmadienį, vasario 8 d., 2 vai. 

popiet. 85 \Vest Newton St., Bosto
ne. First I.utheran Church bažnyčio
je, įvyks Bostone ir apylinkėje gy
venantiems lietuviams protestantams 
pamaldos, kurias laikys kun. Dagys, 
16-tai Vasario paminėti.

Po pamaldų, ten pat, parapijos sa 
Įėję, numatoma arbatėlė. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. (5)

Bostono Lietuvių Protestantų 
Susivienijimo Vaidyba.

Pentinu Kambarius
Darbų atlieku gerai ir nebrangiai 

Mano adrėsas toks:
Antanas Varnas,

381-A Portland StS. <3 aukštas), 
Cambridge, Mass.

Iš trečio karto New York, 
New Haven and Hartford 
gelžkelio linijoj atsitinka 
nepaprasti nuotykiai, kurte 
gelžkelio vadovų manymų 
yra sabotažo padaras. Per
eitos savaitės gale tos gelž
kelio linijos viršininkai pra
nešė, kad jie prašę FBI ne
paprastus nuotykius ištirti, 
nes visai gulimas daiktas, 
kad koks nors sabotažam 
kas “veikia” ir nori iššauk
ti traukiniu nelaimes.

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi. dirbama, 

tik truputį apleista. Yra 2 šeimynų 
namas, bamė, 1 arklys ir 4 karvės. 
Prašoma kaina $15/100, bet galima 
nusiderėti. Vieta netoli Bostono, bū
tent: 217 Crescent St.. Bridgewat<ų~, 
Mass. Parduoda administratorius:

•John Waitkus, (9)
598 West Lake Avė., Rahuay, N. J.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483TeL

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

ka
U

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Butas Nuomai
Išnuomuojamas 3 kambarių butas 

su šiltu vandeniu ir automatiškai 
apšildomas. Adresas:

11 Bigelow Street,
Brighton, Mass.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

IT
Žolių Krautuvė

172 L St-, So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptų at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Butas Nuomai
Išnuomuojamas 6 kambarių 

butas (2 kambariai ir virtuvė 
viename aukšte ir 3 kambariai 
kitame aukšte). Naujai ištai 
syti. Nuoma nebrangi. Kreip
tis pas: (6)

Jo. ramošaitį 
20 Maigiu St.,

Hyde Park, Mas&.

Tel. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

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.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
2t>5 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

t




