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Austrijos Socialdemokratai 
Laimėjo Rinkimuose

Nei Rusų Durtuvai, nei Bauginimai Nutiaukimu Ameri
kos Pagalbos Nepaveikė Rinkimų; Komunistai, Kle

rikalai ir Nacių Simpatikai Neteko Balsų ir Vie
tų Parlamente; Maskva Grasino Nepripa

žinti Rinkimų, Persekiojo Socialistus
I

Pereitų sekmadieni ke-Nnteisė ir Tuoj 
tūrių didžiųjų valstybių
okupuotoj Austrijoj vyko 
parlamento rinkimai. Aus
triją valdė katalikiškos 
liaudies partijos ir socialde
mokratų koalicija, kurioje 
buvo iškilę nesutikimų dėl 
vestinos ūkio politikos. 

Rinkimuose
la i m ė j o socialdemokratų 
partija; ji turėjo 67 vietas 
parlamente, o dabar turi 73 
vietas. Klerikalinė “liau
dies partija” turėjo 75 vie
tas, o dabar turi 74. “Ne
priklausomi” dešinieji na
cių simpatikai gavo 14 vie
tų parlamente (turėjo 15) 
ir komunistai pravedė 4 at-] 
stovus (turėjo 5).

Rinkimuose rusų įsaky
mu policija buvo areštavu
si daug socialistų; vien Vie
nos mieste, rusų okupuotoj 
miesto dalyje, 30 socialde
mokratų buvo įmesta į ka
lėjimą už antirusišką pro
pagandą. Socialdemokratų 
plakatai buvo draskomi vi
soj rusų okupuotoj Austri
jos dalyje. Maskvos “Prav- 
da” prieš rinkimus skelbė, 
kad jeigu rinkimai išpuls ne 
taip, kaip bolševikai nori, 
tai Rusija nepripažins rin
kimų legališkumo ir nedvi
prasmiai grasino suskaldyti 
Austriją, kaip yra sukaity
ta Vokietija.

Klerikalinė liaudies par
tija kreipė savo agitaciją 
prieš socialistus ir baugino, 
kad Amerikos naujoji vy
riausybė neberems Austri
jos, jei socialistai laimės 
rinkimus. Atstovų rūmų 
pirmininko J. W. Martin ir 
prekybos sekretoriaus Sin
clair Weeks antisocialistiš- 
ki pasisakymai buvo pla
čiai išgarsinti. Bet ir tas 
nepaveikė.

Austrijoj ir toliau tur būt 
valdys liaudies partijos ir 
socialdemokratų koalicija, 
bet socialistai reikalaus, 
kad vadovavimas vyriausy
bei pereitų į jų rankas.

Austrijos rinkimai, kurie 
buvo laisvi rinkimai, paro
dė, kad rusiška okupacija 
vi a . geriausia propaganda 
prieš bolševizmą.

SOCIALISTŲ AREŠTAI 
ISPANIJOS SOSTINĖJ

Amnestavo
Prancūzų kariškas teis

mas Bordeaux mieste nu
teisė sunkiomis bausmėmis 
22 nacius essesininkus už 
išskerdimą 642 žmonių Orą 

miestelyje
1944
pe buvo 13 alzasiečių, prie
varta įjungtų į vokiečių ar
miją po 1940 metų prancū
zų pralaimėjimo.

Alzaso provincijoje, kuri 
yra Prancūzijos dalis, bet 
nacių buvo įjungta į Vokie
tiją, “prievartos essesinin- 
kų” nuteisimas sukėlė di
džiulį protestą, girdi, 180, 
000 alzasiečių buvo priver
sti tarnauti nacių armijoj ir 
turėjo pildyti savo kariškų 
viršininkų įsakymus, o to
dėl jų negalima bausti, jei 
jie dargi savo tautiečius pa
dėjo naciams naikinti . . .

Alzaso griežti protestai 
privertė prancūzų parla
mentą priimti amnestijos 
įstatymą ir dovanoti baus
mę tiems Hitlerio SS dali
niu kariams, kurie prievar 
ta buvo paimti į vokiečių 
kariuomenę. Bet amnestijos 
suteikimas sukėlė didelę au
drą protestų Oradour apie
linkės gyventojų tarpe, ku
rie mano, kad hitleriniai 
žmogžudžiai negali palik
ti nenubausti!

, . . .1 dour-sur-Glanedaugiausiai 1O44 metais Nuteistųjų tar

PREZIDENTAS EISENHOWER KA' B.>« SU SPAUDOS ATSTOVAIS

Pereitą savaitę prezidentas D. D. Eisenhow r turėjo savo pirmą pasikalbėjimą su spau
dos atstovais. Prezidentas atsakė j visus s audos atstovų patiektus tiek užsienių tiek 
ir vidaus politikos klausimus. Prieš pradės mas atsakinėti i klausimus prezidentas 
perskaitė laikraštininkams eilę pareiškimų apie vyriausybės numatytą vesti ptolitiką. 
Po pareiškimų daug klausimų atpuolė. Pr ridentas pabrėžė, kad vyriausybė pirma 
nori biudžetą išlyginti ir tik paskui mokės ir mažinti.

Pradeda Vėl Posėdžiaut Jungt. 
Tautų Seimas

Posėdžiai Atsinaujina Šį Antradienį; Pirmoj Vietoj Vėl 
Stovi Korejos Karo Klausimas; Pasisakys Už Taiką 

Korėjoj; Amerika Pradeda Stiprinti Indokini-
jos Vietinę Armiją; Rusai Siunčia Stip* 

rią Delegaciją

Kongresas Minėjo 
Lietuvos Dieną

Fašistinės 
cija vasario 
Madride 12 
tijos veikėjų 
listas, Diaz,

Popiežius Iškeikė 
Kunigą L. Feeney

Popiežius Pijus XII ofi- 
ciališkai pasmerkė ir išmetė 
iš katalikų bažnyčios Bo
stono kunigą jėzuitą Leo
nardą Feeney už nukrypi
mą į ereziją. Popiežius kvie 
tė tą kunigą atvykti į Vati
kaną pasiaiškinti dėl jo ere
zijos, bet jėzuitas Feeney 
atsisakė ten vykti, nes bi
jojo, kad jam nebebus lei
sta grįžti į Bostoną.

Kun. Feeney turi suorga
nizavęs Bostone “Nekaltos 
Marijos Širdies Vergų” pa
rapiją. Jo šalininkai ir da- 
bas nuo jo neatsimetė ir ke
ta prašyti, kad popiežius; 
dar persvarstytų visą Fee
ney erezijos bylą.

J. Foster Dulles
Kalba Lietuvai

Vasario 16 d. Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles .padare tokį

Slaptos Sutartys 
Jau Aiškinamos

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasiūlė kongresui 
priimti rezoliuciją, kurioje 

pareiškimą dėt; Baltijos v«’-L»n»erkiawa Sovietų Rusija 
gtybįn tikimo:

Prieš 35 metus Lietuva ir 
Estija (Estijos tautos šven
tė yra vasario 24 d.) atgavo 
savo nepriklausomybę, bet 
vėliau ir vėl pateko į žiaurų 
Sovietų imperializmą. Gi
liai jausdamas Baltijos tau-

Amerikos kongresas, se
natas ir atstovų rūmai, va 
salio 16 dieną prisiminė 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę ir daugelis senatorių 
ir kongresmonų šiltais žo
džiais reiškė užuojautos lie
tuvių tautai dėl ją ištikusios 
naujos rusiškos vergijos.

Senate Lietuvos nepri
klausomybės 35 metų pa 
skelbimo sukaktį minėjo se
natoriai : Leverett Salton- 
stall iš Massachusetts, Irv- 
ing M. įves iš Nevv Yorko, 
Prescot S. Bush iš Connec
ticut, John F. Kennedy iš 
Masachusetts, Paul H. Dou
glas iš Illinois, William A.j 
Pulteli iš Connecticut, Her-'ma, 
bert H. Lehman

Šį antradienį atnaujina 
posėdžius Jungtinių Tautų 
seimas New Yorke. Posė
džiai buvo nutraukti dėl 
Amerikoje vykusių rinki
mų, laukiant kol susidarys 
nauja vyriausybė ir paaiš
kės jos politika.

Amerikos naujas atstovas 
JT organizacijoj, Henry 
Cabot Lodge, turėjo išsa
mių pasitarimų su visų Ko
rėjoj aktingai kariaujančių 
tautų delegatais ir su jais 
sutarė jokių naujų siūlymų 
JT seimui nedaryti. įrau
kiama tik, kad seimas pat
virtins savo 1951 metų re
zoliuciją dėl draudimo ga
benti į komunistinę Kiniją 
strateginių medžiagų.

Amerika paskyrė naują 
ambasadorių į Maskvą, 
Charles E. Bohlen, Rusijos 
žinovą valstybės departa 
mente.

Kinų Delegacija 
Lankosi Amerikoj

Ispanijos poli- 
21 d. areštavo 
socialistų par 

Vienas socia- 
spėjo pasislėp

ti, tai policija areštavo jo 
žmoną Clemencita, trijų 
vaikų motiną, kaip “užsto- 
vę,” kad vyras ateitų ir pa
siduotų policijai. Jokio pa
aiškini mo dėl areštuotųjų 
kaltės policija neskelbia.

VĖL PABĖGO

Julius Meyer atbėgo į vaka
rini Berlyną. Jis rodo nacių 
rankoje jam ištatuiruotus 
skaičius. Jis kentėjo nuo na 
cių. o dabar bėga nuo bolše
vikų.

už panaudojimą slaptųjų 
Jaltos, Teherano ir Potsda
mo sutarčių juavergimui ki
tų tautų. Rezoliucija ne 
smerkia pačių slaptųjų su
tarčių, bet tiktai Rusijos 
panaudojimą tų sutarčių 
Lenkijai ir kitoms tautoms

tų kentėjimus, aš naudojuo- pavergti. Amerika, dary
si šia proga pareikšti mano':dama slaptas sutartis su 
širdingus sveikinimus ir lin-. Rusija, neturėjo tikslo iš-

Amerikon atvyko trims 
savaitėms kinų nacionalistų 
kariška delegacija. Joje yra 
ir generalisimo Čankaišeko 
sūnūs, generolas Čang Wei- 
kuo. Kinų nacionalistų ge
nerolai lankysis musų sos
tinėje ir, spėjama, derėsis 
dėl Formozos armijos sti
prinimo. Pirmame pasikal
bėjime su spauda kinų ge
nerolai sakė, kad kinai na
cionalistai dar negreit pa 
siruoš pulti kinus bolševi 
kus ir ne tuoj pat galės blo
kuoti kinų bolševikų uos
tus. Amerikos’ vyriausybė 
dabar prielankiai žiuri į ki
nų nacionalistų stiprinimą.

MAU-MAU IŠSKERDĖ 
DAUGYBĘ ŽMONIŲ

Anglų Kenya kolonijos 
vyriausybė skelbia, kad te
roristinė negrtt “mau nau” 
slapta organizacija toje ko
lonijoje nuo pereito rudens 
1 išskerdė 202 žmones. Te- 
'roristai skerdžia baltus 
žmones ir negrus, kurie 
bendradarbiauja su baltai
siais.

Dėl Korėjos karo laukia- 
kad JT seimas atnau- 

bolsevi-
____ ______  pagal

* į Indijos siūlytą ir JT pri- 
Lietu imtą planą. Sovietų Rusi-

an iš New jins siūlymu kinų 
Yorko ir John Butlcr iš; kams tiElkfffnS pagal seniau
M ui-vluml

Atstovu rūmuose

kėjimus estams, latviams ir 
lietuviams.

Šie metai yra ypatingai 
reikšmingi Lietuvai, kaipo 
700 metų sukakties metai 
nuo įsikūrimo Lietuvos val
stybės, Prieš 700 metų Min
daugas
pirmuoju
"“Atsisakydama pripažink sisPrendi,n? . 8®1®®
Baltijos valstybių įjungimą1 IĮaclos.P^hll]nktIi takl3 va•- 
i Sovietu Sąjungą, Jungti-’d-vm01sl f»rmą’ kokla lom 
nių Amerikos Valstybių Vy'l,at'nka-. ka‘P, tal bu™ n«- 
riausybė pareiškė amerikie-:1’13^'" 11 ^t aat0 
čių tautos įsitikinimą, kad;Paskelbtas 1941 meta,s- 
teisė ir įstatymas turi tvar-Į
kyti santykius tarp valsty
bių, tarp didelių ir mažų 
valstybių.

Ne tautos narių skaičius, 
ne jos gyvenamas plotas ir 
turtas daro tautas dideles, 
bet tautų dvasinė ir 
nė jėga ir jų prisirisima 
prie laisvės ir nepriklauso
mybės. Tos ypatybės padė
jo jūsų (lietuvių) tautai 
praeityje pakelti didelius 
sunkumus. Aš esu tikras, 
kad tos pačios ypatybės ir 
ateityje, su Dievo pagalba, 
padės jums (lietuviams) 
perkęsti priespaudos laiko
tarpį ir sulaukti laisvės die
nos.

duoti kitas tautas nišų im
perializmui, bet Rusija iš
kraipė tų sutarčių prasmę ir 
uždėjo savo žiaurią leteną 
ant kitų tautų.

Rezoliucijoj, kurią dabar
buvo karanavouS'kon8r^as svarsto, reiškia-

Lietuvos karalių-'ma v,ltles> kad dabar rJS9 
pavergtos tautos atgaus ap-

vos nepriklausomybės su
kaktį prisiminė prielankio
mis kalbomis sekantieji 
kongresomonai: J. W. Mc- 
Cormac, Thomas J. Dodd, 
James T. Patterson, John 
C. Kluczynski, Ray J. Mad- 
den, Thomas J. Lane, Ar- 
thur G. Klein, Edmund P. 
Radwan, James E. Van 
Zandt, Edith Nourse Rog- 
ers, Clement J. Zablocki, 
Abraham J. Multer, Bernard 
W. Kearney, Edward J. Bo- 
nin ir Albert P. Morano.

Visose kalbose senatoriai 
ir kongresmonai reiškė pa
sipiktinimo dėl rusiškos 
okupacijos Lietuvoje siau
tėjimo ir taip pat reiškė vil
ties, kad lietuvių tauta ir 
vėl atgaus savo laisvę ir ne
priklausomybę.

MUS BOLŠEVIKUS?

ja į seimą atsiunčia stiprią 
delegaciją su Višinskiu 
priešakyje. Matyti bolševi
kai atnaujins propagandos 
karą JT seime.

Amerika yra nusistačiusi 
greitai stiprinti Indokinijos 
frontą, kuris dabar turės 
pirmą pirmenybę po Kore
jos ginklais aprūpinimo 
žvilgsniu. Indokinijoj bus 
siekiama padvigubinti vie
tinę anamitų armiją, kad ji 
galėtų atlaikyti bolševikų 
puolimus.

AMERIKA SUTINKA
PIRKTI IRANO ALIEJŲ

Anglija Didina Savo 
Gynimos Biudžetą

morali-Į

Pulk. M. B. Voorhecs, bu 
vęs karo cenzorius Korėjoj, 
pereitos savaitės gale buv< 
atrastas kaltas paskelbęs 
savo knygą “Korejos Pasa
kos” be kai" cenzūros suti
kimo.

Anglijos vyriausybė pa- 
parlamentui ateinan- 

įJčių metų biudžetą, kuris nu
mato išleisti 123 milionus 
svarų sterlingų daugiau gy
nimosi reikalams, negu lei
džiama šiais metais. Iš viso 
gynimosi išlaidos ateinan
čiais metais sieks 1,636, 
000,000 svarų sterlingų (1 
svaras lygu $2.80). Angli
jos vyriausybė taip pat siū
lo pratęsti įstatymą apie 
priverstiną jaunimo karišką 
apmokymą penkiems me
tams. Anglijoj visi jaun 
vyrai turi tarnauti kariuo
menėj. Kinu nacionalistu generolas 

Sun Li-Jen Formozos saloje 
vadovaus kinu invazijos ar
mijai. kada nacionalistai su 
Amerikos pagalba pasiruoš 
ouMi kinu bolše'ik us

Amerikos vyriausybė su
tiktų pirkti didelius kiekius 
Irano aliejaus, jei Iranas 
susitartų su Anglija dėl na
cionalizuotų kasyklų ir alie
jaus valyklos tvarkingo nu
savinimo.

VĖL ŠAUKIA APIE 
BAKTERIJŲ KARĄ

Kinų komunistų propa
ganda vėl pradėjo rėkti 
apie bakteriologinį karą, 
kurį buk tai Amerika ve
danti Korėjoj. Šį kartą ki
nų bolševikai skelbia dvejų 
marinų karininkų “prisipa
žinimus,” kad toks karas 
vedamas. Bet bešališko ty
rinėjimo kinų bolševikai ir 
dabar nenori daryti.

ATSIMINIMŲ KAINA
600,000 DOLERIŲ

dos
Padidintos kariškos išlai- 

eis karo aviacijos n ka-
ro laivyno stiprinimui

Buvęs prezidentas Hauv 
S. Truman sakė spaudos at
stovams, kad jis pardavęs 
savo atsiminimus “Life” 
magazino leidėjams už 
$600.000
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Kepurėmis Neužmėtysi
*

Po rinkimų ir ypač perėmus naujai administracijai 
kraštą valdyti Amerikos užsienių politika buvo pradėta 
labai gyvai svarstyti kongrese ir spaudoje ir iš visų šalių 
girdėjosi apie tos politikos “aktingumą,” apie “vadavimą 
taikiomis priemonėmis,” apie Kinijos blokadą, apie Eu
ropos greitą suvienijimą ir panašius dalykus.

Kartu su “aktinga” užsienių politika buvo kalbama 
apie bilionines sutaupąs krašto biudžete, o viena kongre
so komisija atstovų rūmuose jau net ir nutarė sumažinti 
mokesčius nuo ateinančios vasaros vidurio.

Tik stoję prie valdžios naujieji šeimininkai atrodė 
gali visus Amerikos priešus kepurėmis užmėtyti ir su
mažinę mokesčius vesti kraštą Į pasakų pasaulį.

Praėjo mėnuo laiko ir ūpas atvėso. Ūpą atvėdino 
pati vyriausybė. Prezidentas D. D. Eisenhovver pereitą 
savaitę pasikvietė pas save kongreso vadus ir jiems pa
pasakojo, kad padėtis yra Įtempta, rusai visai neišsigan
do Amerikos griežtų žodžių, bet didina spaudimą Berly
ne, Viduriniuose Rytuose ir nežinia, ką dar sugalvos To
limuose Rytuose. Apie lengvas pergales, mokesčių ma
žinimą ir pavadžių atleidimą dar negalime nė svajoti.

Atsakingieji žmonės ir rėpublikonų ir demokratų 
partijoj gerai žinojo, kad lengvų pergalių užsienių politi
koj negali būti. Jei buvo laikas, kada Amerika tuoj po 
karo hutų galėjusi rusus pastatyti “Į jų vietą,” tas laikas 
senai yra praėjęs. Rusija nuo 1946 metų ginkluojasi vi
somis išgalėmis ir jos apsiginklavimas yra visai Įspūdin
gas.

Kad Rusijos ginklavimosi “išgalės” yra rimtos rodo 
tokie skaičiai: 1944 metais Rusija pagamino iki 40,000 
Įvairių rusių karo lėktuvų, virš 30,000 tankų, motorizuotų 
kanuolių ir šarvuotų vežimų, 120,000 Įvairių kanuolių, 
apie 450,000 kulkosvaidžių, virš 3,000,000 šautuvų ir 
atitinkamą kieki Įvairiausios amunicijos.

Tie skaičiai yra iš 1944 metų, kada Rusija neslėpė
savo karo gamybos nuo sąjungininkų. Po laimėto karo,
nespėjusi atsigauti nuo karo žaizdų, rusiška diktatūra
vėl metėsi Į naują ginklavimosi programą ir šiandien
apie jos kariška galvbe galima tiktai spėlioti. Bet nėra f • - , i / / v- j-j t- - , - • ’ ;nngraci]osabejones, kad ta galybe yra didele ir kepurėmis neuzmė- 
toma.

Nauja administracija keta vesti aktingesnę užsienių 
politiką ir vėliau patirsime, kur tas aktingumas pradės 
reikštis. Taip pat ir žadamas pavergtųjų tautų vadavimas,

‘taikoimis priemonėmis” pareikalaus daugiau aktegu ir
4- i m v z-v LJIIKUIIIV. rtVArvnzYnnrl eEx?pi vį/dgaiikivs oi įvy jv.

LĖKTUVO NELAIMĖJE NIEKAS NEIŠSIGELBĖJO

Lėktuvas su 46 žmonėmis įkrito į Meksikos įlanką pereitos savaitės pradžioje. Pa
veiks!? matytis vienas pakraščių sargybos laivas, kuris ieškojęs į jurą įkritusių ka
reiviu. bet nieko nesurado. Pasisekė surasti tiktai 17 keleiviu lavonų.

Ar Vatikanas Valstybė?
šiomis dienomis \ ienas liaus prie Vatikano negali- 

amerikietis, rašytojas Paul ma skirti.
Blanshard, pasiuntė laišką1 Vatikanas dabar yra ma- 
Amerikos ambasadai Airi-'žiukė valstybėlė, su savo te 
joj, Dublino mieste, ir pa-'ritorija ir kitokiais valsty 
siūlė, kad butų atimta Ame-'bes požymiais. Bet visi val- 
rikos pilietybė popiežiaus stybiniai Vatikano požy 
pasiuntiniui Airijoj, arki-bniai'yra miniatiūriniai. Va- 
vyskupui O’Hara. Tas ar- tikano teritorija yra tik 108 
.dvyskupas yra amerikietis,’akrai žemės. Gyventojų 
Amerikoj gimęs ir čia jis 800. Valdžia—popiežius.

Aktingesnė užsienių politika yra pavojingesnė po
litika. Ginkluojant kinų nacionalistus, blokuojant Kini
jos uostus, bandant sukelti pavergtąsias tautas prieš rusų 
totalitarini milžiną reikės daugiau ginkluotų pajėgų ir 
daugiau iškasėtų. Kalbos apie mokesčių palengvinimą 
tose sąlygose yra nerimtas žmonių suvedžiojimas, kuris 
naštos “lengvintojams” gal gali duoti kiek balsų, bet 
daug garbės nesuteiks.

Ar Amerika nori ar ne, ji negali trauktis iš kovos 
lauko. Rusijos ginkluotas kumštis ir Rusijos agresinga, 
pasaulio dominavimo siekianti politika verčia Ameriką 
ginkluotis ir ne tik pačiai stiprintis, bet stprinti ir savo 
sąjungininkus.

Atrodo, kad mes gerai padarysime, jei didelio mo
kesčių nastos palengvėjimo nelauksime. Jei musų vadai 
ir norėtu tą naštą palengvinti, Maskvos diktatorius neleis 
to padaryti.

Apžvalga
KĄ REIŠKIA 
POZITINGA POLITIKA

Amerikos vyriausybė ža
dėjo vesti “pozitingą” už
sienių politiką. Kol kas tos

visiškai negalima.”
Pakelti klausimai yra la

bai Įdomus. Daug girdėjo
me apie naują politiką, bet 
ta politika nusakoma taip 

politikos turinys tebėra spė-įifd=^ot,a1’ kad susivaikyti 
liojimų stadijoje, o vyriau-;dėI. tos. busimos politikos 
sybėje politika rodos yra kelio nėra lengva, 
ruošimo stadijoje. Kairiai' Pozitingąją užsienių 
iibe r a 1 i š k a s savaitraštis litiką gal jau greit turėsime 

progos matyti, o šiuo tarpu 
Įdomu yra klausytis spėlio-

“The Nation” dėl tos politi 
kos turinio kelia labai Įdo
mių klausimų, kurie, tur 
būt, daugeliui žmonių da
bar labai rupi. Freda 
Kirchtvey rašo:

“Ką amerikiečiai ir kitos tau
tos turi klausti, pirm negu Ei- 
senhowerio administracija ves 
savo ‘pozitingą’ politika pir
myn, yra tas, kokius tikslus ta 
politika sau stato. Jie turi tei
sę klausti, ką žodis ‘pozitingą’ 
reiškia ir kuo tas skiriasi nuo 
‘sulaikymo’ politikos. Jie turi 
teisę žinoti ar ta politika, jei 
į jos apibudinimą įeina ‘išva
davimas.’ numato galutinas im
tynes su Rusija ir Kinija ir ko
kio pobūdžio tos galutinos im
tynės butu. Atsakyti į tuos 
klausimus nėra lengva, gal net

jimų. Vieni mano, kad 
Amerikos naujoji užsienių 
politika visiškai dar nėra 
formuluota ir neturi aiškaus 
tikslo, ji, girdi, paaiškės tik 
~o truputį, kai vyriausybė 
bus verčiama spręsti prieš 
'ą kylančius klausimus. Yra 
betgi žmonių, kurie mano, 
kad politika jau yra formu- 
^ota, išaiškinta, tik ji ty
čia dengiama bendromis 
frazėmis, nieko nereiškian
čiais posakiais ir vėliau pa
sireikš darbais.

Daug kas ir gal visų dau
giausiai Maskvos valdovai 
norėtų žinoti, kurie žmonės 
yra teisus.

skaitosi Savannah-Atlanto 
diocezijos vyskupu, bet lai
kinai eina Vatikano diplo
mato pareigas.

Paul Blanshard sako, kad 
igal McCarran -\V a 11 e r 

ir natūralizaci
jos įstatymą žmonės, prisie
kę ištikimybę svetimai vals
tybei, netenka Amerikos pi- 
ietybės, o todėl arkivysku

pas O’Hara turi būti išpilie- 
vintas.

iulymas sukėlė daug 
liarmo. Katalikų ierarchi- 
jos vadai atsiliepė, kad ar
kivyskupas O’Hara atsto
vauja Airijoj ne kokią ten 
valstybę, bet dvasišką galy 
ję, o todėl jis gali būti ir 
Vatikano atstovu ir Ameri- 
xos piliečiu.

Valstybės departamentas 
dėl to viso reikalo tyli. Nie
ko nesako nė justicijos de
partamentas. Tik spaudoje 
klausimas svarstomas, bet 
irgi be didelio karščio. Ar
kivyskupui O’Hara, rodos, 
negresia pavojus netekti 
Amerikos pilietybės. Jam 
negresia nė pavojus netekti 
Vatikano pasiuntinio (nun
cijaus) vietos.

O visgi klausimas gana 
Įdomus. Kas gi yra Vati
kanas? Valstybė ar neval- 
stybė (dvasinė galybė) ? 
Kada Amerika svarstė, ar 
skirti ambasadorių prie Va
tikano, katalikų atstovai 
kalbėjo, kad toks Amerikos 
ambasadorius butų, kaip ir 
visi kiti ambasadoriai, tik
tai diplomatas paskirtas 
prie kitos valstybės, šiame 

po- atsitikime prie Vatikano 
valstybės. Ambasadoriaus 
skyrimo priešininkai sakė, 
kad Vatikanas gal ir yra 
valstybė, bet ta valstybė 
yra kitokio pobūdžio, negu 
kitos valstybės. Vatikano 
valstybės galva yra ir kata
likų bažnyčios galva, todėl 
paskyrimas ambasadoriaus 
prie vienos tikybos galvos 
reikalautų skirti ambasado
rius ir prie kitų tikybinių 
organizacijų galvų.

Ambasadoriaus skyrimo 
prie Vatikano klausimas 
galutinai nėra išspręstas. 
Atsitikimas su arkivyskupu 
O’Hara, rodos, padės tą 
klausimą išspręsti toje pras
mėje, kad Vatikanas nėra 
valstybė, kaip kitos valsty
bės, o todėl ir ambasado-

Kadaise popiežiaus vals
tybė buvo ne toks nykštu
kas, kaip dabar. 1859 me 
tais popiežiaus valstybė tu
rėjo 17,000 ketvirtainių my
lių plotą, arba buvo beveik 
tiek didelė, kaip Lietuva ir 
didesnė už šių dienų Belgi
ją, Daniją, Haiti, Olandiją, 
Albaniją, Salvadorą, Liuk
semburgą ir Šveicariją. Ita
lijos tautai apsijungiant j 
vieną valstybę Vatikano 
valstybė buvo įtraukta į Ita
liją ir nuo 1870 metų Vati
kano valstybė buvo visai 
panaikinta. Popiežiai pro
testavo prieš jų valstybė 
panaikinimą ir save skaitė 
“belaisviais” Vatikano pa- 
lociuje. 1929 metais Itali
jos diktatorius Mussolini 
nutarė susitaikinti su po
piežių ir išskyrė iš Italijos 
teritorijos mažą gabalą že
mės Vatikano svietiškai 
valstybei. Taip ir atsirado 
mažikė Vatikano valstybė
lė, kuri, pagal reikalą, kar-

Kas Savaite
Taksai ir Biudžetas

Prezidentas D. D. Eisen
hovver, savo pirmame pasi
kalbėjime su spaudos atsto
vais, nedviprasmiai pasisa
kė, kad jis nori pirma išly
ginti biudžetą ir tik tada 
eiti prie visų pageidaujamo 
mokesčio mažinimo.

Atstovų rūmų viena ko
misija, kuriai pirmininkau
ja republikonas kongresmo- 
nas Reed, nežiūrint prezi 
dento pasisakymo nubalsa
vo mokesčius sumažinti.

Komisijos pasisakymas 
nėra dar įstatymas. Bet 
kongresmonas Reed neabe
jojamai reiškia tam tikrų 
rėpublikonų pažiūrą, kad 
su mokesčių mažinimu ne
galima špo.sauti, nes kitaip 
gresia pralaimėjimas 1954

nėj popiežiaus valstybėj bu
vo didelis Įvykis, dažnai ly
dimas kraujo praliejimo 
intrigų, papirkinėjimų ii 
panašių išdaigų.

Vieną laikotarpį popie . .
, i -V v, metu rinkimuose,zius buvo suskilęs, arba o- sj™. 

bažnyčia turėjo du popie
žių: vienas buvo Romoje, o 
kitas Avignone. Tai buvo 
nuo 1309 iki 1377 metų.
Tada kiekvienas naujai pa
skirtas popiežius Romoje ar 
Avignone “iškeikdavo” sa
vo kolegą kitame mieste ir 
šaukdavo ant savo prieši
ninko galvos visas įsivaiz
duojamas nelaimes. Paga-Į Spaudoje plačiai nuskam 
liau skylimas buvo užbaig-jbėjo, buk tai popiežius pra 
tas, vienas bažnyčios susi-j Amerikos prezidentą 
rinkimas pašalino abu po-Į pasigailėti nuteistų mirti 
piežiu, ir Avignone ir Ro-Įatominiu Rusijos šnipų Ro 
mo^e, ir išrinko naują.t^enbergų. Bolševikų “Lai

1 KI & 1 » X’ * zK/loml Amic vo i d om i:

Bus įdomu stebėti, 
čia laimės—ar biudžeto iš
lyginimo šalininkai admini
stracijoj, ar rinkimų laimė 
jimo šalininkai rėpublikonų 
frakcijoj? O gal demokra 
tai išgelbės administraciją 
iš nemalonios padėties?

Popiežius ir Rosenbergai

lis. Tik Rosenliergai yra 
kiek brangesni. . . .

X
Bimba ir Ištvirkimas

Antanas Bimba yra prieš 
ištvhkimą, kaip tas protes
tonų kunigas "prieš nuodė
mę.” Bimba, kaip padori 
Maskvos cypdavatkė, smer
kia ir atskirų asmenų iš
tvirkimą ir net bara valsty
bes už jų ištvirkavimą, štai 
pamokslininkaujančio bol
ševiko perlas:

“Izraelis . . . tiktai treje
to metų valstybė, o jau ge
rokai ištvirkusi. Šnipų turi 
daug ir gabių, bet proto la
bai mažai.”

Ištvirkėliai izraelitai gal 
ateis pas p. Bimbą proto 
prašyti? A. Bimba to gero 
turi užtenkamai ir gali net 
ir žydus “pilkąja medžia
ga” aprūpinti. O kas dėl 
izraelio “ištvirkimo,” tai 
čia stačiai nedovanotinas 
dalykas. Kaip gi gali drįs
ti Izraelis nesimelsti prieš 
Maskvos čingizchaną? Ar
gi reikia šaukti “Mušk žy- 
jdus, gelbėk bimbinę doro-

Avignono miestas pietinėj Įsvė” didžiulėmis raidėmis

vę”?
x

Vėl 100 Bilionų Biznis
Kongresas jau svarsto 

“100 bilionų dolerių biznį” 
—aliejų po juromis. Aukš
čiausias teismas du kartu 
pasisakė, kad aliejus po ju
romis turi būt federalinės

Prancūzijoj iki didžiosios skelbia net tokią naujieną: | vyriausybės žinioje. Kon-
vziV’rdiiizM Kuvr* orococ rin Lrai’tii mitini kudprancūzų revoliucijos buvo 

popiežiaus valdomas. Re
voliucija padarė tam galą ir 
Avignoną įjungė į Prancū
ziją.

Teokratinės valstybės nė
ra jokia istorijos naujiena. 
Kadaise mahometonai val
dėsi teokratiniu budu, ku 
nigai buvo ir svietiškieji ir 
dvasiškieji valdovai. Tibe-

• Valdžia slėpė popiežiaus’gresas du kartu nutarė, kad 
atsišaukimą į prezidentą toks aliejus yra nuosavybė 
pasigailėti Rosenbergų.“

O kaip, iš tikrųjų, buvo? 
Buvo taip 
painformavo Amerikos vy
riausybę, jog jis gavo ir dar 
gauna daug laiškų, kad pra
šytų pasigailėti Rosenbergų. 
Tą pranešdamas Amerikos 
vyriausybei popiežius kartu

popieti uo

tų valstijų, kurių pakraš
čiuose aliejus yra. Prezi- 

Tnimąnąs du kartu 
kongreso tarimą vetavo ir 
tarimas atpuolė, nes neatsi
rado dvejų trečdalių balsų 
prezidento veto atmesti.

Dabar Kalifornija, Texas 
ir Louisianos valstijos lau-W T J * —   W

tas visai dar nesenai buvo sako, kad jis dėl paties'kia, kad kongresas vėl nu-
vienuolių valdoma valstybė 
Jėzuitai vienuoliai savo lai
ku buvo sukurę komunisti
nę valstybę Paragvajuje.

Katalikų bažnyčia ir da
bar pretenduoja Į svietišką 
valdžią. Senu papratimu,

tais dedasi esanti valstybė, kunigai daug kur nori būti 
o kartais sakosi esanti tik-, ir policininkai, 
ai “dvasinė galybė.” Į —B. N.

Vatikano valstybė buvo
įkurta prancūzų 754 metais. 
Tada Prancūzijos valdyto
jas Pepin Trumpasis su sa
vo kariuomene iškirpo iš 
italų žemių teritoriją apie 
Romą ir pavedė ją valdyti 
popiežiui. Per veik 1,200 
metų popiežiai turėjo savo 
valstybę, kuri, kaip ir kitos 
valstybės, pešėsi su kaimy
nais, pirko žemes, mainin- 
kavo žemėmis, vedė kai-us, 
darė sąjungas su kitomis 
valstybėmis ir kaliais turė
jo daugiau, kartais mažiau 
įtakos, priklausomai nuo to, 
ar popiežiai buvo sumanus 
diplomatai ir kariauninkai. 
Kai kurie popiežiai buvo 
itin apsukrus karo vadai ir 
diplomatai, tokie sugebėda
vo savo valdžią išplėsti vi
soj centralinėj Italijoj, kiti 
buvo mažiau apsukrus ar 
turėjo daugiau priešų, tokie 
nususindavo savo valstybę 

Popiežiaus valstybės is
torija, kaip ir kitų valstybių 
istorija, yra krauju ir aša 
romis rašyta. Karai, intri 
gos, vidujiniai vaidai, per
versmai popiežiaus valsty
bėje buvo tokie pat kasdie
niniai svečiai, kaip ir kitose 
valstybėse. Kiekvienas po
piežiaus rinkimas teokrati-

Kas Mums Rašoma

Dingo Matininkai?
Perskaičiau “Keleivio” ka

lendorių 1953 metams. Jame 
radau sąrašą Lietuvoje ėjusios 
periodinės spaudos: dienraščių, 
savaitraščių, dvisavaitinių, mė
nesinių ir kitokių, bet “Mati
ninko” neužtikau. Lietuvoje, ro
dos.” buvo matininkų mokykla 
Dotnuvoje ar Kėdainiuose, bu
vo ir matininkų laikraštis.

Musų dabartinių naujakurių 

tarpe turime visokių profesijų!

Kur

to reikalo nieko negali pa
sakyti. Tiktai tiek.

O ką popiežius ar kas ki
tas užsienyje galėtų ir pa
sakyti dėl Amerikos teismo 
sprendimo? Rosenbergų li
kimas yra Amerikos vidaus 
reikalas.

x
Kiek Vertas Žmogus?

J. Gasiuno vedama “Tie
sa” (ne vilniškė, bet Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo organas) praneša dide 
lę naujieną, kad “žmogaus 
chemikalinė vertė yra tik 
$1.”

Tiktai tiek. Mat, medžia
gos, iš kurių žmogus yra su
lipdytas, yra pačios pras- 
čiausios ir “pagal marketo 
vertę”
gauti 
ką.

Gaila, kad “Tiesa ' nepa
aiškina bendrakeleiviškiems 
savo skaitytojams, jog Sta-

už jas galima butų 
tiktai viena doleriu

žmonių. Jie turi savo įvairias .

organizacijas ir visos dirba dėL^hO Rusijoj ne tik chemi 
Lietuvos nepriklausomybės at- kalinė žmogaus vertė,” bet
kūrimo. Bet matininkų nesi

girdi ir nesimato. O juk rei

kia neužmiršti, kad "saulė” su 

ilgais ūsais ir ilga pypke pa

naikino Lietuvoje visas ežes ir 

rėžius ir kada nors, Lietuvai 

atgavus nepriklausomybę, že

mės permatavimo darbai vėl 

bus pirmaeilis reikalas. O ta

da ir matininkai bus reikalingi.

Nematininkas. 
Waterburv, Conn.

Red. pastaba: Musų kalendo

riuje įdėti laikraščiai, kurie 

Lietuvoje ėjo 1940 m. kovo mė

nesio pradžioje.

Remkit 
•keikiasi “Keleivyje.’

ir moralinė jo vertė yra ly
gi nuliui. Ten valdantieji 
diktatoriai į žmogų žiuri, 
kaip į valstybės įrankį, o jei 
yra nuožiūros, kad tas 
“įrankis” gali būti priešin
gas diktatoriams, tai jis 
griebiamas už kalnieriaus 
ir metamas į koncentracijos 
stovyklą, kur kamuojamas 
sunkiu darbu iki ateina mir
tis ir išvaduoja jį.

Ta pati “Tiesa” kartą ra
šė, kad iš Lietuvos reikėjo 
išgabenti visokius neklau- 
žadus ir režimo priešus 
Tuo ji parodė, kad ir jai 
žmogaus vertė yra tik nu

tars ir prezidentas pritars, 
jog aliejus po vandenimis 
yra valstijų nuosavybė. Jei 
taip bus nutarta, didieji 
aliejaus interesai, kurie vy
rauja minėtose valstijose, 
rankas trins ir pelnus 
brauks. Pirmas 100 bilio
nų dolerių bus išparceliuo
ta, o paskui seks žemės va
karinėse valstijose, kur yra 
dešimtimis milionų akių fe- 
deralinių žemių. Svarbu 
pradžia, o apetitas ateina 
bevalgant.

x
Tarp Farmerių

Žemės ūkio sekretorius 
Ezra Taft Benson nesenai 
išsitarė, kad žemės ūkio 
produktų kainų palaikymas 
yra “apdrauda nuo nelai
mės” (disaster insurance). 
Tas jo pasisakymas sukėlė 
daugybę spėliojimų. Nelai
mių apdrauda yra mokama 
po to, kai nelaimė įvyksta. 
Ar ir farmerių produktų 
kainos bus keliamos, kada 
farmerius ištiks žemų kai
nų nelaimė ir bankrotas?

Yra farmerių ir “taime
rių.” Farmerių interesus 
pasišauna kaltais atstovau
ti ne tie žmonės, kurie že
mę dirba, bet farmerių pro
duktų supirkinėtojai ir per
dirbėjai, kurie yra intere
suoti žemomis produktų 
kainomis farmose ir aukš
tomis produktų kainomis 
krautuvėse. Jei tokie “far- 
meriai” ims farmerius gel
bėti, tai fanuose greit gir
dėsis dantų griežimas ir 
staugimas.

—J. D.
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Poslapis Trečias

CAS NIEKO NEVEIKIA 

JO MBKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
Puikiai Atžymėjo Lietuvos visvien publikos susirinko 

Nepriklausomybe arti poros šimtų.
ir » • te- j i- x - j* I Šia proga buvo vienbal-

... . . °l_. .* *e UUU 1_:siai priimta protesto rezo- dziojoj salėj įvyko saunas ,j y . . R y ,dž^
atzymejimas Lietuvos ne- • t - - v , ;-f, J x iir komunizmo siauba, kurispriklausomybes 3o metu fu-|i)aikina musu ti.vu u;.afta 
Kakttes Kalbėjo musų <hs- ,fe -j R
trikto kongresmonas Thom- 
as J. Lane, miesto majoras 
John J. Buckley, jūsų re
porteris, naujakuris adv. 
Petras Viščinis iš Brocktu- 
no. Kalbėjo ir pasimainy
dami pirmininkavo Tary
bos sky liaus pirm. Jonas 
Stundžia ir klubo pirm. Jo
nas Urbonas.

Tautinės parapijos cho
ras, vadovybėje M. Pauliu- 
kaičio, sudainavo Lietuvos 
ir Amerikos himnus ir ke
letą liaudies dainelių. Pir
mą kaitą pasirodė geras 
kvartetas — Kazys Volun 
gus, Juozas Volungus, And
rius Tataronis ir Jonas Sas- 
lavičius. Publika nenorėjo 
jų paleisti nuo estrados, net 
tris kartus jie buvo iššauk
ti dai
nuoti.

ą tautą
iiucijcs originalas pasiųsta 
prezidentui Dvvight D. Ei
senhovver ir kopijos^ Jung
tinių Valstijų kong resnu »- 
narr.s.

Mirė Jonas

Vasario 10 t 
rė, o 14 d. palaidotas 
nėse kapinėse,

ir dar karta padpadai

Pirmą kart musų koloni
joj pasirodė ir labai gerai 
atsirekomendavo publikai 
naujakuris adv. Petras Viš
činis. Jis pasakė labai gra
žią kalbą čia susirinkusiai 
publikai ir po to vėl kalbė
jo mažam būrely, kur j vyko 
vaišės ir dalyvavo apie 40 
asmenų, senosios kaitos tik 
trys, o visi kiti čiagimiai, 
mus jaunuoliai, darbuoto
jai, visuomenininkai—ant
roji karta.

Petrikonis

1 staiga mi-
tauti 

jonas Petri
konis, 56 metų amžiaus, gi
męs Ricielių kaime, Liška- 
vos parapijoj. Amerikon 
atvyko prieš 40 metų, visą 
laiką čia išgyveno ir todėl 
labai daug draugų turėjo. 
Iš amato buvo audėjas, pas
kutiniu laiku dirbo Plyrn- 
outh mills (kai petinėj). 
Velionis buvo nuolatinis 
■‘Keleivio*’ skaitytojas, ge
ras lietuvis ir labai gero 
budo žmogus. Paliko liū
dėti žmoną Moniką, po tė-j 
vais Amšiejutę. laidojimo 
patarnavimus teikė direkto
rius Kazys Volungus. Te
būna lengva Jonui ilsėtis 
Amerikos laisvoj žemelėj. 
Vykstam i Tolimą Hawaii

Jūsų reporteris su žmona 
vasario 16 d. išvyko i toli
mą Havvaii, kur gyvena jų

BALT1MORĖS GAISRININKAI ESI N A MILŽINIŠKĄ GAISRĄ

Bloko dydžio namas Baltimore j užsidegė netoli prieplaukos. IX gaisrininku komandų 
avažiavo gaisro gesinti ir verčia Į degant i r amą tonas vandens. Gaisras sunaikino 

R aukšto dirbtuvę, medžio sandėli ir uosto gelžkelio dali. Keturi gaisrininkai buvo 
sužeisti.

Vasario 16 Minėjimai

Kas Naujo Brooklyne
ti žodį vakarienėje dalyva
vęs, Amerikoje gimęs ir au
gęs jaunas lietuvis advoka
tas Michelsonas, kuris gra
žia lietuviška kalba sveiki
no socialdemokratus, pa
ryškindamas žodžio “demo
kratas”’ prasmę ir reikšmę 
ir pabrėždamas, kad social
demokratai žmoniškumu 
bei giliu demokratiškumu 
įprasmina J. A. Valstybių 
konstitucijos gyventojams 
garantuotas laives — sąži
nės, spaudos, žodžio, susi
rinkimų ir kt.

. . Iš kviestų kalbėti vaka-
pasakyta, jei rjenės dalyvių paskutinysis

ai tume, . kad svečiai buvo ^ė žodį New Yorko Lie
pa; airinti gaidžiais va^* tuvių Tarybos pirmininkas

socialdemokratas advoka

LSS 19 Kuopos Vakarienės 
įspūdžiai

Kas metai LSS 19 kuopa 
ruošia vakarienes, kurios 
yra mėgiamos ir lankomos 
ne tiktai draugų socialde
mokratų, bet ir kitų demo
kratiško nusistatymo lietu
vių. Ši kartą vakarienė bu
vo suruošta vasario 7 d., Pi- 
1 iečių Klubo patalpose. Čia 
prie gražiai papuoštų stalų 
iau b vai. šnekučiavo gero
kas skaičius atsilankiusiųjų 

v akarienę senųjų ir naujų
jų lietuvių. Toli gražu ne
viskas butu

val-
šeimininkių menas 
tai, ką žodžiu ne
išreikšti. Ši kartą 

valgis ir priedai taip buvo 
paruošta, kad pavalgęs iki 
soties dar norėjai ragauti, 
nes buvo skanu, o čia pat 
dar alus ir kava. Svečiams!

tais.
padaro
lengva tas Briedis. Jis kvietė vi

sus dalyvauti Nevv Yorke 
ruošiamam Vasario 16 mi
nėjime.

Vakarienės vadovas Gla- 
iveskas padėkojo visiems,

po
F.

| J. Salaševičins $10; 
‘S6; Wm. Slesoraitis ir 
j Slesoraitis.
I, Po $o: J. Zdanis, O. ir

T ‘J. Lukaseviciai, N. Irum-
, , ' < niekas, A. Gataveckas, A.ir jnoteru choras, ve-,;, . * .> ,.— — ---- , ----------- . (Gutaskas; A. Rudis—$3.

mybės paskelbimą minėjo GaTUa-s -v*- Meskienes,. sugie-j po
iškilmingai vasario 15 Amerikos ir Lietuvos',

• I b i m r

Chicago Surinko Virš $9000 Lietu; ių karo 
Chicagos lietuviai Lietu-'choras, vedamas

vos 35 metų nepriklauso- raieio,

Ashland didžiulėj auditori-‘^^r-nu?
joj. Oras pasitaikė labai 
geras, tai ir žmonių buto 
pilna svetainė. Programa 
buvo labai įvairi, bet peril- 
ga, ji užsitęsė net 5 valan
das, todėl žmonės nebesu
laukdami galo pradėjo skir-

marti ir anukutis.Įstytis. Minėjimą rengė ALT 
;i.-l*iiienmvhėJ ('hicatrns skvrins.

sūnūs.
Lietuvos nepriklausomybės’Chicagos skyrius.
apvaiKščlojimo proga, vie
šam mitinge abu pirminin
kai, Jonas Urbonas ir Jo- 
r.as Stundžia, apie tai pra
nešė publikai, viešai reiškė 
širdingiausių linkėjimų, o

A'linoiimni

Jaunas advokatas jiem 
sakė: Jus labai tinkamai'iš
auginti lietuviškoj dvasioj. pubHka atšilienė karštais'kui 
vartojat save tėvų gražią} 1>j(,jimaįs. paskui veik visi

vadovavo Dr= 
S. Biežis. Dariaus-Girėno 
posto legionieriai ir skautai 
Įnešė Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas. Ponia Biežienė 

Amerikos

Po $2: J. Ramaška, M.
Milickas, A. Križanauskas, ... .

IO. barulienė, V. Neveraus-i;al°.lnt,‘: 
ma lk-svo porą dainelių. Worees- - j gebestjnas A

Savukynas, M. Levulienė,
.. . ..... . , . IE. Sajetier.ė, Pulkienė, Tade. \ įsi stebėjosi tokiu; ... -J ,masauskiene, Slivinskas, H.

Verseckienė, A. Žentelis,
G, Rokas, C. Moeller, J. 
Kruelskis, B. Lušienė,
Zdanienė, S. Muckus,

besivaišinant, vakarienei ^ip atsilankiusiems sve- 
vadovavęs 19 kuopos pirmi- čiams, taip vakarienės iu<»- 
ninkas drg. Glaveskas tarė Šimo darbininkams bei sei- 
trumpą žodį pažymėdamas,.mininkėms. Čia išskirtinai 
kad vakarienės rengėjų tik-Jdjdžios padėkos nusipelnė 
slas nėra svečius kalbomis v*su atsidėjimu be kin io 

dėlto kvietė tarti nors atlyginimo dirbusios
Veteranu choras sud;

teriečiams buvo surpryzas, 
choras pirmą karią pasiro-

skaitlingu vyrų choru ir jo 
geru išsilavinimu. Tai čia
gimiai jaunuoliai.

Vaikučių bubnu ir trimi
tų orkestras, vadovaujant
Aibenui Jodžior.iui ir 
Bernice Kvederaitei, 
grojo keletą maršų, 

pi Kalbas pasakė L. P. Klu

pdei
pa-

x ai actu.-, X XI V

•žodį kitą 
vakarienę

o.
B.
v

kalbą, bet jeigu jus ir ne
kalbėtumėte lietuviškai, jei
gu jus ir nesuprastumėte 
savo tėvų kalbos, vistiek jus 
labai daug ir dar daugiau 
negu senoji karta galit pa
dėt savo tėvų gimtiniam 
kraštui Lietuvai atgauti ne
priklausomybę. Tam davė 
konkrečių pavyzdžių iš iz
raelitų tautos, kurios kova 
už nepriklausomybę ėjo per 
2,000 metų ir tą jų nepri
klausomybę atgavo ne tik 
Palestinoje gyvenantieji žy
dai, bet žydų religijos ir iz
raelitų tautos žmonės gy
vendami Amerikoj ir Ang
lijoj.

Labai gaila, kad šią die
ną pasitaikė baisiai prastas 
oras, lijo it iš viedro pylė 
visą dieną ir buvo neįma
noma ypač toliau gyvenan
tiems dasigauti iki svetai
nės. Dauguma atvyko tak
siukais, nes pėsčiom eiti

spaudxdalyviai asmeniškai 
dešinę, apgailestavo, kad 
mes apleidžiame šią kolo
niją ir kone visi prašė, kad 
parašytum laiškutį arba 
noi-s atvirutę. Vargu tas 
bus galima padaryti sky
rium, bet mes pasižądėjom 
visiems kartu parašyti per 
“Keleivį.” O dabar, tuom 
tarpu visiems sudiev.

A. Jenkins.

Keleivis $4 Metams

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

‘Keleivis” kai
me tams visur,

Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir kituose užjūrių 
kraštuose.

Administracija.

Dabar 
nuoja $4

tiesiog nebuvo galima; o

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”
$36 East Broadway So. Boston 27, M<

(bo pirm. Juozas Grigaitis, 
adv. A. Milleris ir kongres- 

Vaskis skaitė maldą. monas Harold D. Donohue.
Kalbėjo konsulas Dr. P.' Dr. ruožas Pajaujis buvo 

Laužvardis, Mažosios Lie-d1 *n<j\i>ai's kalbėtojas. Jis 
tuvos veikėjas Martynas'kalbėjo jautriai, ragino lie- 
Brakas, teisėjas Alphonse^uv'l!S bendrai ir ko-
Wells ir anglų kalba kalbė-

pagiedojo Amerikos ir pas-j 
Lietuvos himnus. Kun.

jo buvęs Amerikos Legiono 
vadas Edward A. Hayes. 
P-lė Mikužiutė išdalijo pie
šinėlių konkurso laimėto
jams dovanas ir kalbas už
baigė ALT iždininkas M. 
Vaidyla.

Po aukų rinkimo ir per
traukos ėjo meninė dalis. 
Dainavo choras ved. Stepo 
Sodeikos, šoko “Ateities” 
šokių grupė, vėliau dainavo 
Chicagos vyrų choras, buvo 
išklausvta sveikinimu iš 
įvairių tautybių atstovų.

ALT iždininkas prašė au
kų ir sakė, kad šiais metais 
reikia pralenkti pernai mc-

Žentelienė.
Ne visi vardai užrašyti. 

Rengimo komisija dėkoja 
visiems aukotojams.

Tos dienos parengimo 
pelno liko $44.40. Iš pra
lies vasaros pikniko buvo

atsilankiusius į 
svečius. Sunku 

butų suminėti kviestus kal
bėti ii- gražias kalbas pasa
kiusius svečius. Tačiau ne
galima nepaminėti kalbėto
jų minčių ir pareikšto pasi
gerėjimo socialdemokratų 
tikslais ir pasiektais laimė
jimais praeity ir dabar 
žmogaus laisvė, socialinis 
teisingumas ir gilus demo
kratiškumas buvo ir tebėra 
socialdemokratų didieji tik
slai, ir be to socialdemokra- 
t

šeimininkės Steponavičiene, 
Galinienė, Vaškevičienė; 
vakarienės rengimo komisi
jos nariai Rimavičius, Žvin- 
gilas ir talkininkavęs jiems 
drg. Kriaučiukas.

—Krp.
—*

Vytauto Bacevičiau*
Camegie Hali Koncertas

ai buvo pirmieji, kurie įsi
rašė Į savo programą Lietu-

i; en i - . • lvos nepr iklausomybės rei-ksę S62.60. Lietuviu so- , , . * . . J . v.kalavima ir visu

Lietuva neatgausvoti kol 
laisvės.

Frograrrai antroj 
pirmininkavo Jonas 
beckis.

Auku surinkta $444.
Moterų choras, vedamas 

?.I. Meškienės, perstatė 
montažą: pavasaris, vasara, 
ruduo ir žiema. Vadovavo 
Angelą Vaišienė. Eilės ir 
dainos visiems patiko. Tai 
prisiminimas ką jaunimas 
veikė Lietuvoj metų bėgy-

daly
Pa'.u-

je.
Kongresomanas

Jaldemokralų 20 kuopa au
kojo $15. I ALT centrą 
pasiųsta aukų $200.

B. Yarašius.

NORVVOOD, MASS. 

Ruošiasi Lietuvos Šventei

Donohue 
pasižadėjo musų susirinki
mo p r i i m t ą rezoliuciją 
Įjungti Į kongreso rekordą 

kadtu rinkliavą, kada buvo su- 11 kalbėdamas sakė,
Amerika turi reikalauti Ru-dėta $6,589. Susirinkusieji 

lietuviai prašymą išpildė irĮ^U^ kaukti 
sudėjo 9,000 dolerių, nors‘kv” 
pilna atskaita bus tik vėliau
paskelbta. —-J. J. P.

Minėjimas Worcestery

Vasario 15 d. LPK salėje 
Worcesterio lietuviai atžy 
mėjo 35 metų Lietuvos ne 
priklausomybės sukaktį. 
Nor^ lietus tuo laiku pylė 
kaip iš kibiro, tačiau publi
kos prisirinko veik pilna sa
lė, nors turėjo būti ir dau
giau.

L. R. Draugijos pirminin
kas M. Žemaitaitis pakvie 
tė lietuvių karo veteranų 
posto narius su vėliavom 
ant scenos. Jaunųjų bub- 
ninkų grupė grodami lydė
jo.

is pavergtųjų 
Rytų Europos kraštų. Klau
sytojai kongresmono žo
džius palydėjo karščiausiais 
plojimais.

Adv. M. A. Miller stebė
josi, kad naujakurių mažai 
minėjime. O tą dieną dau
gelis naujakurių buvo išvy
kę į Hartfordą pasiklausyti 
Čiurlionio Ansamblio.

J. Krasintkas.

Akrono Aukos

Vasario šešioliktąją Ak
rone minėjome vasario 1 d. 
šv. Petro parapijos svetai
nėje. Kalbėjo kun. Bartis 
ir J. Ramaška. Programa 
baigėsi Lietuvos himnu.

Renkant aukas surinkta 
$78. Aukojo:

Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinis sKyrius Lietu
vos nepriklausomybės 35 
metų sukakti ruošiasi gra
žiai paminėti kovo 1 dieną, 
3:30 vai. po pietų, Nonvoo- 
do lietuvių klubo salėje.

Kalbės adv. P. Viščinis iš 
Brocktono. Meninę progra
mos dali išpildys VVorces- 
;er, Mass., meno ansamblio 
dalyviai gražiomis daino 
mis.

Tautinė sąmonė mus vi- 
~us šaukia ir Įpareigoja 
kiekvieną lietuvį šią dieną 
susikaupti ir pagalvoti apie 
musų senos, suvargusios tė
vynės reikalus. Paraginki™ 
viens kitą ateiti į šios lietu
vių dienos taip svarbų mi
nėjimą. Pagyvensim jos 
buvusiais džiaugsmais ir 
dabartiniais vargais. Už- 

.ftmirškim skirtingus įsitikini
mus kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Tegul mus visus 
šiame darbe lydi bendra 
mintis kuo veikliau pasi
reikšti, kuo greičiau būti 
prie tikslo. Tėvynė šaukia 
ir laukia musų bendroje ko
voje pagalbos.

J šventės iškilmingą mi 
nėjimą kviečiami visi Nor- 
vvoodo ir apylinkių lietu 
viai. įėjimas nemokamas.

Rep.

pasiryžimu 
nepriklausomybės siekė ir 
dėl jos kovoj'o Tačiau kai 
Lietuvoje jau džiaugtasi 
laimėta demokratiška Lie
tuvos Respublika, čia, Ame
rikoje, socialdemokratams 
teko priešintis bolševikų de
magogijai. ’

Vakarienėje dalyvavę anų 
laikų gyvieji liudininkai gė
rėjosi, kad socialdemokratų 
gretos padidėjusios ir di
dės, nes dabar jau visi su
pranta ir mato, katroje pu
sėje anuomet buvo tiesa. Ir 
šiandien
didysis siekimas

Columbia Artists Man
agement rengia pianisto- 
kompozitoriaus Vytauto Ba
cevičiaus šeštą Carnegie 
Hali koncertą Nevv Yorke, 
kuris bus sekmadienį, balan
džio 26 d., 8:30 vai. vakare.

Programos jau atspaus
dintos, bilietai jau pardavi
nėjami Camegie Hali ka
soje; taip pat Steinvvay 
Ticket Office ir pas bi ie
ty platintojus.

Programoj: Bach, Scar- 
latti, Chopin, Bacevičius, 
Ravel, Debussy, Gruodis ir 
Liszt.

BALKANŲ VALSTYBES 
BENDRAI GINSIS

Turkija, Graikija ir Ju- 
socialdemokratų goslavija susitarė dėl pasi- 

tėvynės rašymo bendro gynimosi 
Lietuvos išvadavimas iš ne-Į sutarties. Taip praneša 
palyginamai žiauresnės už,spauda iš Turkijos sostinės,
tuometinį carizmą stalini
nės tironijos.

Be kitu buvo kviestas tar-

kur pereitą savaitę ėjo de
rybos tarp minėtu trijų val
stybių.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHAR9IACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

•Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

j Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
ir i kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų. laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čiu: (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.— Lietuvis pas lietuvį! (18)

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
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—Teg 
Maike!

—Sveikas, 
susirūpinęs?

teve, toks tai
miai gyventi ir vis Kur nors 

—Ir tu susirūpinsi, vaike, nuo ko nors bėgtų, nes ne- 
kai išgirsi, ką aš girdėjau, laimės pranašų niekada ne-

-0

Revoliucija Spaudoje
Prieš porą metų girdėjo- kaip senasis knygų ir laik

ine, kad Chicagoje didieji 
dienraščiai ėjo be raidžių 

bendradarbiavimo, 
^aikraščiai ėjo rašomomis 
mašinėlėmis prirašomi. Ma
šinėlių raštas buvo fotogra- 
uojamas ir iš fotografinių 
plokštelių laikraščiai buvo 
spausdinami, kaip dabar 
spausdinami paveikslai.

Bet tas laikraščių spaus-

raseių spausdinimo būdas. 
\ isa foton mašina sveria 
2,000 svarų ir gali būti lai
koma ofise, ją operuoja pa
prasta mašinistė. Atpuola 
ne tik sunkus linotipai ir 
raidžių rinkėjai, bet ir rai
džių rinkimo patalpos.

Naujas mašinas jau pra
deda gaminti Photon, Ine.,
Įstaiga, kuri yra Įdurta jau 

.'aukščiau minėtos “grafikos 
Dar raidžių rinkėjų streikui I meno tyrinėjimo fondaci 
einant didžiosios Chicagos jos." Pradžioje foton ma- 
spaustuvės pilko naujas šinos nebus pardavinėja- 
Mergenthaler linotipo ma i- mos, jos bus tik nuomuoja- 
šinas ir ruošėsi vėl grižti mos spaustuvėm
prie seno laikraščių spaus-; Naujos mašinos gaminto- 
dinimo budo. Fotografinis jai mano, kad ji padarys 
būdas yra gal kiek pigesnis,:dideli perversmą spaudos 
bet turi visokių nepatogu- darbe, atpigin
mų ir buvo padėtas atsar

dinimo būdas neprigijo.Jaukėčiau minėtos

gių senesnių laikraštinių 
prisiminimų yra daugiau ir 
jie visai tinka tos rūšies lei
dinyje.

Nežinia ar “atsiminimų*’ 
autoriai susitarė taip rašyti, 
bet jie dirbo lyg pasiskirstę. 
F. Lavinskas daugiau dė
mesio kreipia j musų ateivi
uos vidujines kovas, i kovą 
prieš juotinugarišką kunigi
ją, prietarus ir prieš pačių 
ateivių tamsumą, o A. J. 
Banišauskas, nepalygina
mai senesnis ateivis (čia 
nuo 1869 m.), daugiau dė
mesio kreipia i kasdienini 
gyvenimą, darbus, vargus 
ir ateivio sunkią dalią nau
jame krašte, 'luo žvilgsniu 
abu autoriai vienas kitą pa
pildo ir duoda rustų, bet ne
verkšlenanti vaizdą, kaip 
musų žmonės Amerikoje 
kūrėsi ir gyveno tada, ka-

TAliĖSI PREZIDENTU DĖL POLITIKOS

Republikonų vadai kongrese, senatorius R. A. Taft (deši
nėj) ir atstovu rūmų pirmininkas Joseph W. Martin, ap
leidžia Baltąjį Namą po pasitarimo su prezidentu.

ui bus pagarbintas, kiekvienos sektos “pranaša
vimų” reikėtų bėgti Į girias, 

žmonės nebegalėtų

Bet dabar pasirodė visai 
nauja mašina, kuri buk tai 
“rimtai ir galutinai" rengia
si palaidoti raidžų rinkėjų 
amatą ir raidžių rinkimo 
mašinas—linotipus. Ta nau
joji mašina yra “foton.” Ją

spausdini-‘^a Amerikos, gyvenimas bu
vo “new deal" reformų ne
matęs.

Linkėtina Lavinsko-Bani- 
didelio pasi

sekimo. Bent jau tie žmo
nės, kurie nori kalbėti apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mų senesniais laikais, su ta 
knyga turės susipažinti, ne

mą knygų ir laikraščių ir 
paįvairins pati raštą. Gir
di, nuo spaudos išradimo 
žmonės turėjo dirbti raidesj^ugį’o knygai 
iš metalo, raides reikėjo su
spausti mažame ketvirtai
niame plote metalo. Dabai* 
su naująja mašina raidžių 
piešėjai gali duoti valią sa

0 Mes Mušamės...
EASTON, Pa.—Gruodžio jis niekada nėra prenume-

išgalvojo du prancūzai in-vo fantazijai ir pagamins jį patiekia daug medžiagų

ką tėvas girdėjai? trūksta.
—Girdėjau, kad sudna- —Ale, vaike, ir daugiau 

diena artinasi, vot ką! , Aš prajovų šmėkliojasi ir vis 
žinau, Maike, kad tu man tai ne prieš gerą. 
nevierysi, o vedlug to atsi
nešiau angelska peiperi, iš

—Apie kokius 
vas kalbi?

ivvkius tė-

-Nugi apie tą nabašnin- 
ką prisikėlė Bruklyne ’.

kurio tu pats gali pasiskai-' 
lyti, kaip dievobaimingi ką, 
žmonės bėga i busius ir ten Ar 
laukia dangaus ir žemės su- prieš gerą atsitiko? 
simaišymo. i —Joks numirėlis, tėve,

—Ar tu manai, tėve, kad Brooklyne neprisikėlė. Tik 
krūmuose “paskutinės die-gydytojas padarė klaidą, 
nos’’ nebus, kad ten galima jis gyvą žmogų paskelbė 
nuo jos pasislėpti? '.mirusiu, o tas tariamas ne-

—To, Maike, aš negaliu gyvėlis nuvežtas Į laidotu- 
išfigeriuoti, ale atrodo, kad ių koplyčią atsigavo ir dar 
tie dievobaimingi žmonės, gyveno kelias valandas, 
ką bėga i busius, laukia —q visgi, vaike, gal tu 
adominių bombų ir mislina, man gali duoti tų dievobai- 
ka<. ’Ubk*s tusiuose jų ne- ppįngų žmonių adresą, ką 
pasieks. : pabėgo i busius ir ten išsi-

Atominės bombos, tė- KaS£ gerus urvus. Aš dar 
ve, neieikstų paskutinę nemislinu bėgti, ale gerai 
dieną,’’ apie kurią kalba ’0U? turėti ’ adre 
biblija.

—Tai tu rokuoji, vaike, 
kad tie adomai nesunaikins 
viso svieto?

—Aišku, ne, tėve.

tai tu mlsllni, 1...U

žinieriai, R. A. Higgonett 
ir L. M. Moyroud, o jų išra
dimą išvystė ir pritaikė 
(kapitalą Įdėjo» Graphic 
Arts Research Foundation. 
Naujoji mašina yra ne tik 
išrasta, bet ir išbandyta. 
Massachusetts Technologi
jos Institutas prieš porą sa
vaičių gavo dovanų—pirmą 
knygą atspausdintą be rai
džių rinkimo mašinų ir be 
raidžių rinkėjų pagalbos. 
Ta knyga yra Albro G a ui 
parašyta “Wonderful VVorld 
of InsecLs” (stebėtinas vab
zdžių pasaulis).

Naujoji mašina susideda 
iš kelių dalių. Pirmiausioji 
dalis yra paprasta elektrinė 
rašomoji mašinėlė, kuri tu
ri keletą papildomų raktų. 
Ta mašinėle gali rašyti bet 
kokia mašinistė, jokio ypa
tingo patyrimo nereikia. 
Mašinėlė yra sujungta su 
apvalia dėže. kurioje yra 
šešiolikos raidžių šeimų ma
tricos. Šešiolika “fontsų” 
raidžių paprastoj spaustu
vėj reiškia dvi tonas varinių 
matricų (iš kurių atliejamos 
raidės), maždaug 825,000 
vertės. Vietoje dvejų tonų 
matricų naujoje mašinoje 
visi 16 šeimų raidžių font- 
sai sveria tiktai pusantro

daug gražesnių raidžių. 
Žinoma, revoliucija spau

doje neįvyks iš karto dargi 
jei foton mašinos pasirody
tų tikrai tokios •stebėtinos, 
kaip apie jas praneša. Mi
lionai sudėti Į raidžių rin 
kimo mašinas nebus išmesti 
Į laužą.

Bet visgi naujoji techni 
jei ji išlaikys gyvenimo

Įžeivijos istorijai ir aprašo 
daug budingešnių epizodų, 
kurie parodo musų būseną 
Šliupo-Burbos laikais.

Karta F. Lavinskas

pradžioje musų klube Įvyko 
toks atsitikimas: Klubo vi- 
ce - pirmininkas Stanley 
Sharkey (Kastantas Lukaus- 
kas) susikabino i peštynių 
glėbius su vienu naujaku
riu, Povilu Stankų. Kodėl? 
Nagi, .paklausykite.

Povilas Stankus parašė

ka
kvotimus, pradės stumti
lauk senąją techniką. Pir 
miausiai tą revoliucija 
spaudoje pajus raidžių rin
kimo mašinų gamintojai, 
paskui pajus tą ir raidžių 
rinkėjai. Senas ir nuo Gu- 
tenbergo laikų garbingas 
raidžių rinkėjo amatas 
(rankinio ir mašininio) gal 
nueis istorijon, kaip nuėjo 
daugelis kitų garbingųjtvkįu 
amatų.

Sp. D.

davė skaityti vienos ameri
kietės, protestonų davatkė
lės Seebach parašytą kny
gą “That Man Donelaitis. ’ 
Tai lyg ir romanas iš lietu
vių ateivių gyvenimo. To
je knygoje Seebach duoda 
įdomių aprašymų, kaip lie
tuviai angliakasiai gyveno 
Įr kovojo pereitojo šimtme
čio gale. Daug nuotykių iš 
angliakasių gyvenimo See
bach ėmė iš pirmųjų anglia
kasių organizuotų kovų 
prieš nesvietišką kasyklų 
savininkų išnaudojimą. Šiek

maniskundą klubo valdybai. Bet
iš to skundo nieko neišėjo. 
Ponas Sharkey yra pats vai

ravęs to laikraščio ir nieka
da nėra jo platinęs. . . Tai
gi, po priesaika!

P. Stankus turėjo vieną 
liudininką, Juozą Kubilių, 
klubo tarnautoją, kuris ma
tė, kaip tos vienašališkos 
muštynės Įvyko. Jis ir teis
me papasakojo ką matęs. 
Bet klubo vice-pirmininkas 
atsivedė i teismą kelis liudi
ninkus ir visi pasakojo, kad

dykoje. Pagal žmonių po- jie nieko nematę, kad nieks 
.-aki vaina varnai i akį ne-nieko nemušė, kad P. Stan- 
keita.

P. Stankus ilgai laukė, 
kad klubo valdyba sudraus 
tą poną Sharkey, kuris duo
da valią savo rankoms, bet 
nieko nesulaukęs kreipėsi Į 
teismą. Sausio 29 d. buvo 
klausoma muštynių byla.

S. Sharkey . advokatas 
bandė bylą nukleipti visai 
kitur, -jis pradėjo klauši-

.................... neti P. Stankų, ar jis buvęs.tiek tų prisiminimų ir nuo-’,.,.i,;,.Ai....

nieko nemušė, kad P. 
kus šioks ir kitoks.

P. Stankus teisme 
no. kad jis Sharkey’aus už
pultas nesigynė, nors galė
jo jį sumušti. Mat, jis ne
norėjęs “gauti rekordą” ir 
paskui turėti nemalonumų 
imant pilietybės popierius. 
Todėl jis tik rankas iškėlęs 
ir pasyviai gynęsis nuo 
Sharkev kumščiu.

Nauji Leidiniai

-Tad 
ko žmonės

ous turėti adresą, atsarga 
gėdos niekam nedaro.

—Adresą tėvui aš galiu 
duoti. “Baltojo Dievnamio 

i Brolijos” keli šimtai žmo
gių išsikasė požeminius ur- , „ . ...

pasakyk, vaike, vu? 10 myliu j vakarus nuo 5Varo’ Tal yra tlktai rai" 
bėga i busius?

į nusius; Sedalia miestelio Colorado 
—Bėga ne visi, tėve, tik valstijoj, maždaug 35 my- 

viena “Baltojo Dievnamio ios i pietvakarius nuo Den 
Brolija" išbėgo i Rocky kai- ver miesto. Bet aš tėvui ne- 
nų atkalnes Koloradoje ir patariu pas tuos žmones va- 
ten išsikasė saugias slėptu-'žiuoti.
ves nuo atominių bombų.! —O kodėl tu nepatari, 
Tos sektos kunigai išaiški-'vaike, ar tau manęs negai- 
no, kad šiemet nišai puls'la?
Ameriką atominėmis bom-' —Nepatariu todėl, kad 
bomis, nes, girdi, taip rodo tie žmonės slaptai nuo pa- 
visos pranašystės, ir Nostra-1 šaulio apsigyveno Rocky 
darnus, ir biblija, ir Egipto atkalnėse laukdami pasau- 
piiamydų matavimai. }lio galo, bet niekam apie

—O kas tas Nosramus tai nė žodžio nesakė. Jie
buvo, vaike, ar jis ką žino 
Ir ką reiškia tie Egipto pi 
madyi-u matavimai?

?;<ailisi tik savo sektos na
rio, o kitiems žmonėms noriI 4 7
ramiausiai leisti žūti. Todėl

—Nostradamus buvo jie ir tavęs greičiausiai ne-
piancuzų astronomas. Jis'priims i savo urvus ir paliks 
gyveno 1503-1566 metais.'tave lauke laukti baisaus 
Jis yra žinomas tuo, kad galo. O to “galo” jie lau- 
parašė pranašavimų knygą, kia gegužės 10, arba rug 
užvardytą “Šimtmečiai.” Jo piučio 10 dieną, 
pranašavimai yra surašyti —Tau taip greit, Maike?
miglotai ir juos galima vi- —Visai greit, tėve, po
sai p aiškinti. Kai kurie nepilnų trijų mėnesių, arba 
žmonės mano, kad Nostra- po nepilnų šešių mėnesių, 
darnus pranašystės yra tiks- —Žinai, vaike, aš tau pa 
lesnės, kaip Mykaldos ir sakysiu, kad tie pabėgėliai 
panašių gudragalvių ir atei- yra nats ir dacol, ba jie ne- 
ties žinovų. žino tikros dienos. Aš mis-

—O ką tu mislini, vaike? linu, kad Mykaldos prarac
—Nieko, tėve. Jei dėl tvos yra daug geresnės.

džių formos.
Raides mes skirstome 

“punktais.” Pavyzdžiui, 
“Keleivis" yra spausdina
mas 12-to punkto raidėmis, 
nors kartais vartojamos 
10-to ar net 8-to punkto 
raidės (smulkiems skelbi 
mams), o didžiausios maši 
ninės raidės “Keleivyje” 
yra 18-to punkto (antgalviai 
virš žinių pirmame pusla
pyje). Foton mašina turi 
16 Įvairaus dydžio raidžii 
šeimas, nuo mažyčių 5-to 
punkto iki didžiulių 36-tc- 
punkto.

Rašant rašomąja mašinė
le “foton” spausdinimo bu
de raidės yra fotografuoja 
mos ir fotografiniai pusla
piai gali būti atlieti Į meta
lines plokšteles ir spausdi
nami. Sako. naujasis bū
das yra perpus pigesnis

—Mykalda ir Nostrada
mus, tėve, yra tas pats ban
dymas pažvelgti i tamsią 
ateitį.

—Okei, vaike, aš dabar 
turiu eiti i Ščeslyvos Smer- 
ties Susaidės mitingą.

—Sudiev, tėve.

ANGLIAKASIŲ ATSI A1 LN 1-
MAI. Parašė Frank 
kas ir A. -J. Banišauskas. iš 
leido F. Lavinskas, 4141—• 
46th St.. Long Island City 4, 
N. Y. 526 pusi., kaina su: 
kietais apdarais $5, popieri
niuose apdaruose $3. Viršelį 
piešė M. Šileikis. Gaunama’ 
pas leidėją.
F. Lavinsko ir A. J. Ka

nišausko knyga yra Įdomus 
indėlis i Amerikos lietuvių 
istoriją. Autoriai savo at
siminimus surašė paprasta 
kalba, be jokių gudravimų, 
dažnai pasinaudodami se
nais musų laikraščiais, bet 
atsiminimai gyvi, lengvai 
skaitomi ir supažindina su 
musų ateivijos naujame 
krašte gyvenimu ir vargais

Lavins- eiviu

FRANK LAVINSKAS

yra ir Lavinsko-Bani- 
’šausko knygoje.

Kun. Milukas, kurio vai
dą mini ir autoriai, savo 
iaiku yra surinkęs ir 
“Žvaigždėje” p a k e 1 b ę s 
daug medžiagos lietuvių at-

istorijai. Miluko su
rinktąją medžiagą Lavins- 
kas-Banišauskas papildo at
siminimais “iš kitos pusės,” 
iš pačių darbininkų gyveni
mo.

Autorius reikia sveikinti 
už padarymą gero darbo, o 
jų knygai palinkėsime gero 
vėjo! —J. J.

Argentina ir Čili
Žada Jungtis

Vienas knygos autorių 
knygos leidėjas.

F. Lavinskas
atvyko 1907 metais, bet jo 
atsiminimai siekia senesnių 
laikų. Pavyzdžiui, jo apra
šomas Andriukaičio laidoji

Argentinos prezidentas 
gen. Peron lankosi Čili res
publikoje ir išbus ten visą 
savaitę laiko. Čili respub
likos priešakyje yra prezi
dentas C. Ibanez dėl Cam- 
po, artimas Perono priete
lius ir vienmintis. Argenti
nos spauda daug rašo apie 
galimą Argentinos ir čili 
apsivienijimą, ar bent 
muitų unijos sudarymą.

Čili respublikos opozici
nės partijos sako. kad Pe
ronas atvyko paveikti besi
artinančius rinkimus kovo 
1 d. Girdi, Perono atvyki
mas ir iškilmės ta proga tu 
ii tikslo duoti prezidentui 
Ibanez dėl Campo daugumą 
kongrese. Iki šiolei prezi- 

Amerikon ’entas neturi kongrese dau
gumos.

Argentina senai jau deda 
rastangas sujungti čili, Bo
liviją ir Agrentiną Į vieną

vokiečių kariuomenėj? P. 
Stankus pasiaiškino, kad jis 
.okiečių kariuomenėj nebu
vo, bet tarnavo Amerikos 
suorganizuotose apsaugos 
kuopose Vokietijoj, todėl 
su naciais jis nieko bendra 
neturi. Tada advokatas 
pradėjo Stankų klausinėti, 
už ką Sharkey ji galėjo 
mušti, jei jis Sharkey’ui nie
ko nedaręs? Stankus aiš
kino, kad Sharkey jam se
niau jau buvo siūlęs užsiša
uti bolševiku “Laisve,” bet 
is atsisakęs ir nuo to laiko 

Sharkey turėjo blogą aki 
prieš Stankų, o gruodžio 7 
d. klube ji užpuolė ir pra
dėjo mušti.

I’. Stankaus advokatas 
klausė Sharkey, ar jis pre
numeruoja “Laisvę’’ ir ar 
platina tą laikrašti. S. Shar
key po priesaika sakė, kad

SI NKU ČIUOŽTI

Mažiukas pašliuž.ininkas nu
fotografuotas. kada jo pa
šliūžos “išsižergė’’ ir jis ne
begali jų suvaldyti.

mas Įvyko 1894 metais ir federaciją. Tokioj federa-'
yra paimtas iš “Naujosios 
Gadynės” laikraščio. To

cijoj Argentina užimtų va-Į 
dovaujamą vietą.

Byla pasibaigė tuo, kad 
ponas Sharkey sumokėjo vi
sas išlaidas. Bet klube gir
dėti kalbų, kad teismas by
lą “išmetė.”

0 visgi įdomu, kaip mes 
mokame žmoniškai sugy
venti. Musų klube šeimi
ninkauja “saviškių” klika, 
kuri iš kultūrinės ar neva 
kultūrinės Įstaigos padarė 
keistą lizdą ir net Į teismą 
reikia eiti su tokiais skan
dalais. Lietuviams dėlto 
nėra ko džiaugtis.

Musų klubas pakeitė kon
stituciją. Dabar tiktai pilie
čiai gali balsuoti susirinki
muose. Yra senų lietuvių ne
piliečių, bet ir tie nepiliečiai 
balsavo, kad jiems butų at
imta balsavimo teisė klubo 
susirinkimuose. Mat, kai 
kurie musų “vadai,” pasi
mokę iš “Laisvės,” neken
čia naujakurių kam jie pa
bėgo nuo “tėvo” Stalino. 
Kad naujakuriai negalėtų 
balsuoti klubo susirinki
muose tie gudruoliai ir su
galvojo duoti balsavimo tei
sę tiktai piliečiams, o se
nieji ateiviai nepiliečiai pa
tys save “nušampavo” ir at
ėmė savo klubo narių teises.

Ne viskas ir musų gyveni
me yra tik klubinis jovalas. 
Yra ir geresnių reiškinių. 
Štai Jonas Kulikauskas su
organizavo čia gražų chorą. 
Chore dainuoja ir čiagimiai 
jaunuoliai ir naujakuriai. 
(horas rūpestingai išmoky
tas ir jau kartą dainavo per 
WEST radio stoti. Reikia 
sveikinti Joną Kulikauską 
už jo darbštumą.

Senas Eastonifetis.
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Jurgio Gegužio Atminčiai
JURGIS GEGUŽIS

1877-IV-15—1943-11-21

Shenandoah, Pa., prie Vin
co šlekio leidžiamo laikraš
čio “Darbininkų Viltis.”

Dar iš savo darbo Mau- 
derodės spaustuvėje ir pla
tinant nelegališką lietuviš-

■ ką literatūrą Lietuvoje Jur
gis Gegužis buvo įsitraukęs 
į lietuvišką opozicinį judė
jimą prieš carizmą ir ka
dangi tais laikais kovai už 

t musų tautos laisvę vadova- 
' vo socialistai, tai ir Jurgis 
Gegužis įsitraukė į Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos vedamą darbą ir liko iš
tikimas demokratinio so
cializmo principam iki pat 
savo mirties. Amerikoje 
Jurgis Gegužis dirbo Lietu
vių Socialistų Sąjungoje ir 
kada čia įvyko skilimas so
cialistuose, Jurgis Gegužis 
nesvyruodamas pas i s a k ė 
prieš rusišką bolševizmą, 
kuris tuoj po rusų pervers
mo 1917 metais buvo suža
vėjęs ne vieną ateivį lietu
vi

Jurgis Gegužis buvo ap
sukrus biznierius ir tai ne 
tik laikraščio leidimo reika
le, bet tąja jo veikla tesiru- 
pina tie, kurie vienais ar ki
tais sumetimais galvoja

Prieš 10 metu, 1943 me 
tais vasario 21 d., mirė Jur
gis Gegužis, ilgametis “Ke
leivio” administratorius ir 
vienas iš jo leidėjų. Jo at
mintis ir dabar, po 10 me
tų, tebėra gyva jo buvusių 
pažįstamų, draugų ir musų 
laikraščio skaitytojų eilėse.

“Keleivį” įkūrė Antanas 
Žvingilas 1905 metų pra 
džioje. Bet “Keleivį” išau
gino ir stipriai įvedė į lie
tuviškos spaudos šeimą Jur
gis Gegužis ir Stasys Mi- 
chelsonas, kada jie laikraš
tį atpirko iš A. Žvingilo 
1908 metais. Jurgis Gegu
žis rūpinosi laikraščio “biz . .
niu,” Stasys Michelsonas jo ^°menininką

PO RINKIMINĖS KOVOS—VIENYBĖ

Prezidentas D. D. Eisenhower ir buvęs demokratų parti
jos kandidatas A. E. Stevenson po pasimatymo Baltajame 
Name nusifotografavo. A. E. Stevenson išvyko Į kelionę 
aplink pasauli ir prieš iškeliaudamas buvo pakviestas pasi
tarimui pas prezidentų Eisenhowerį. Išėjęs iš Baltojo 
Namo A. E. Stevenson sakė. kad “slaptu sutarčių’’ jis ne
padaręs. *

nų dienų buvo spaudos pla-'kėši Lietuvoje, kad galėtų 
tinto jas. Iš Prūsų nelega- savo akimis matyti atsiku-
liškai jis gabeno lietuviškus Jriančią ir senai svajotą 
raštus per sieną į rusų val
domą Lietuvos dali ir jau 
tuo vienu jis savo vardą 
‘ ašė į skaičių musų spau-

apie jo palikimą. Mes Jur 
gį Gegužį prisimename,! P
kaipo spaudos darbininką, dos pionierių, kurie nebo-

turiniu. Sutartinas darbas 
tęsėsi 35 metus, iki Jurgio 
Gegužio mirties.

Jurgis Gegužis buvo 
spaustuvininkas. To amato 
jis mokėsi lietuviams at
mintinose spaustuvėse, Bi 
tėnuose pas Martiną Jankų, 
Mažojoj Lietuvoj, ir \ 
garsioje Mauderodės spaus
tuvėje Tilžėje, kur per eilę 
metų buvo spausdinamos 
lietuviškos knygos ir gabe
namos nelegališkai i Lietu
vą.
Jurgis Gegužis buvo gimęs 

Norkūnų kaime, Gelgaudiš
kio valsčiuje, Šakių apskri 
ties, netoli tuometinės Pili 
sų sienos. Paūgėjęs jis iš 
vyko per sieną spaustuvi
ninko amato mokytis, daž
nai keliaudamas su lietuviš 
kais raštais per sieną Į savo 
tėviškę. Vieną kartą, kada 

buvo kareiviavimo 
beeinarft jam per 

pačiupo nišų žan- 
jam, norom neno

rom. teko stoti i rusų ka
riuomenę ir atitarnauti ka
ro tarnybą.

Pasiliuosavęs iš karo tar
nybos Jurgis Gegužis per 
Vokietiją ir Škotiją atvyko 
į Ameriką, rodos, 1996 me
tų pradžioje ir čia dirbo 
Įvairiose lietuviškose spaus
tuvėse. Prieš persikeliant i 
Bostoną prie “Keleivio” jo 
paskutinė darbo vieta buvo

kultūrininką, socialistą vi- 
ir labai nuo- 

i širdų žmogų. Nuo jaunų 
dienų Gegužis buvo susiri
šęs su spauda, pirma su 
spaustuvės darbu ir drau
džiamų lietuviškų knygų 
platinimu, o čia Amerikoje 
su laikraščio n- knygų leidi
mu.

Spauda yra musų kultu- 
L-žSlčJ— i_ix_roayKiis. Opauua

jis jau 
amžiaus, 
sieną ji 
darai ir

ros
musų tautą iš tautinio mie
go, spauda švietė, organi
zavo ir rodė tautai kelią Į 
nepriklausomą gyvenimą. 
Spauda ir išeivijoj buvo ir 
yra vyriausia lietuvių orga
nizatorė, tautinės minties 
palaikytoja, švietėja. At
imk iš lietuvių Amerikoj jų 
spaudą ir mes paliksime, 
kaip dulkės, paskydę, be 
jokio savaimingo lietuviško 
veido, be vieningos tautinės 
minties ir be lietuviškų or
ganizacijų. Spaudos darbi
ninkai yra musų kultūriniai 
darbininkai, koki darbą 
spaudoje jie bedirbtų. Jur
gis Gegužis spaudos darbe 
buvo vienas iš žymiausių 
darbininkų, per 35 metus 
rūpinęsis laikraščio ir kny
gų leidimu ir į tą darbą Įdė
jęs sunkų kasdienini darbą. 
Senieji “Keleivio” kaimy
nai ir dabar dar atsimena 
Jurgi Geguži ilgai vakarai 
sėdintį “Keleivio” Ostinė
je ir priiminėjantį žmones 
su prenumeratomis, skelbi 
mais ir kitokiais reikalais. 

Jurgis Gegužis nuo jau

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 Boaton 27, Maaa.

ne
priklausomą Lietuvą. Ir mir
damas .jis turėjo galvoje 
Lietuvos nelaimę ir savo 
testamente bandė prisidėti 
prie Lietuvos gerovės ir 
švietimo, skirdamas tam 
tikrus išteklius studentų sti
pendijoms.

Visi pažinojusieji Jurgį 
Geguži ji prisimena, kaipo 
labai nuoširdų žmogų, 
draugišką, visada gatavą 

į pagelbėti savo artimui, duo-

| pagal pirmą pirmenybę. 
Apie tokių imigrantų nau
dingumą kraštui sprendžia 
generalinis prokuroras.

Antrąją pirmenybę, se
kančius 30' < kvotos, gauna 
Amerikos piliečių tėvai, jei 
akie piliečiai yra bent 21 

metų amžiaus.
Trečią pirmenybę, liku

sius 20‘ < kvotos, gauna le- 
gališkai į Ameriką ivažia- 
usių imigrantų vaikai ar

ba vyras ar žmona.
Ketvirtą pirmenybę, iki 

'5' '< kitų pirmenybių imi
grantų nesunaudotos kvo
tos, gauna Amerikos pilie
čių broliai ir seserys ir 
Amerikos piliečių vaikai, 
jei tie vaikai dėl kokiu nors<3 *
priežasčių negali pasinau
doti nekvotinėmis vizomis 
(virš 21 metų, vedę ar ište
kėję ir tt.).

Likusi kvotos dalis, jei 
kas lieka, tenka kitiems 
imigrantams. Ir tie kiti 
kvotiniai imigrantai, kurie 
jokios pirmenybės neturi, 
yra ne visi lygus. Pabėgę 
liai, dėl karo sąlygų aplei
dę savo kraštą Europoj ir 
negalintieji grįžti, jei jie 
gyvena ne vakarinėj Vokie
tijoj, Austrijoj ar Italijoj, 
gali lengviau Įvažiuoti, ne
gu kiti nekvotiniai imigran
tai.

Unij os ir Muzika
Kaip senai tai buvo! 1926 

metų vėlyvą rudeni Lietu
vos darbininkų unijos (pro
fesinės sąjungos) vedė ne
kasdienines derybas su Lie
tuvos valstybinio teatro di
rektorių Sutkum dėl nekas
dieninio reikalo. Darbinin
kų organizacijos norėjo su
sitarti su teatru, kad darbi
ninkams butų rengiami 
spektakliai sutartomis kai
nomis ir sutartu laiku. Tai 
idėjai teatro direktorius 
Sutkus pritarė ir buvo su
tarta pradėti ruoštis ir 
aiškintis tokio “teatro dai 
bininkams” pasirodymo są
lygas.

Deja, Lietuvoje iš to nie
kas neišėjo. Atėjo pervers-

siems. Atsilankė veik išim
tinai plieno darbininkai ir 
jų šeimos. Koncertas ir čia 
buvo didelis pasisekimas. 
Ne tik klausytojai pasirodė 
“priaugę” simfonijos klau
syti, bet ir orkestro vadovai 
sakosi retai kada groję 
prielankesnei publikai.

Po pirmo pasisekusio 
bandymo buvo sutarta duo
ti koncertus Bethlehem, 
McKeesport, New Castle, 
Johnstovvn, Canton, Ohio, 
ir kituose plieno pramonės 
miestuose ir miesteliuose. 
Šiame sezone jau suspėta 
duoti koncertas McKees- 
porte ir bus rengiama kon
certai kitose vietovėse. 

Kitas metais koncertų
mas, su juo išnyko darbinin-j programa bus išplėsta. Or
kų unijos, teatras pasiliko kestras pasižadėjo naujose

mi pavojų nese spausdintą 
žodį savo tautiečiams. Tą 
spaudos platinimo darbą 
Jurgis Gegužis dirbo ir čia, 
laisvose Amerikos sąlygose.
Dirbo sėkmingai.

Pažangioji lietuvių visuo
menė Amerikoje Jurgi Ge
guži atsimena kaipo vieną'snų organizacijoms ir vi- 
iš savo idėjos draugų, per suomeniniams reikalams. Ir 
37 metus veikusį socialisti-j dabar, po 10 metų, jį prisi- 
nėj organizacijoj ir Klejos mena su liudysiu draugai, 
darbui skyrusi daug laikoj giminės ir visi ji arčiau pa- 
ir jėgų. Visoj savo veikloj žinusieji.
Jurgis Gegužis buvo arti- Mes dirbantieji “Keleivy- 
mas Lietuvos reikalams, je” tęsiame Jurgio Gegužio 
Tuoj i>o pirmo karo ir vė-:darbą ir su pagarba minime 
liau po kelių metų jis lan-'jo įdėtą i laikrašti triūsą.

Kvotimai ir Nekvotiniai Ateiviai
Naujasis imigracijos ir 

natūralizacijos Įstatymas 
(McCanan-VValter bilius) 
paliko galioje maždaug se
nąsias imigracijos kvotas. 
Apie tai jau rašėme.

Šalia kvotinių imigrantų 
Įstatymas numato visą ei
lę imigrantų, kurie gali at
vykti Į Ameriką be kvotų, 
įstatymas numato tokius 
nekvotinius imigrantus:

Amerikos piliečio (tės)
vaikas (“vaiku” skaitosi 
nevedęs asmuo iki 21 
amžiaus) arba tokio
čio (pilietės) 
ras.

žmona ar vv-

metų gruodžio 23

/s Angliakasių 
Gyvenimo

DRUMHELLER. Alberta. 
—Šis miestas yra vien ang
liakasių gyvenamas. Tiesa, 
apielinkėje yra ir stambių 
ūkininkų, kviečių ir gyvulių 
augintojų, bet pats Drum- 
heller yra angliakasių mies
telis. Anglių kasyklos šiuo 
metu dirba gan silpnai, tik 
2 ar 3 dienas per savaitę, 
ir angliakasiai jau ima ne
darbo apdrauda. Sakoma,

“aukštesnių žmonių rei
kalas. Tiesa, niekas ne
draudė darbininkams eiti i 
teatrą pasiklausyti Petraus
ko, Kačinsko, Dambraus
kaitės, Jonuškaitės ir kitų 
garsenybių. Bet organizuo
tas teatro lankymas ir trau
kimas i teatrą žmonių, kurie 
teatru mažai tesirūpino, bu
vo padėtas į šalį ir užmirš
tas.

Padaryti teatrą prieina
mą “paprastam” darbinin
kui nebuvo Lietuvoje gimu
si idėja. Visoj eilėj kraštų 
darbininkiškos organizaci
jos jau senai turėjo ir da
bar turi arba savo teatrus, 
ar. turi sudariusios sutartis 
su geriausiais teatrais dėl 
vaidinimų darbininkiškų or
ganizacijų nariams.

Ta idėja persimetė ir į 
Ameriką. Plačiai užsimo
jo plieno daibininkų unija. 
Ji sudarė sutartį su PitU- 
burgho simfonijos orkestru,

sutartyse su muzikantais 
numatyti visą eilę papildo
mų koncertų plieno darbi
ninkams.

Plieno darbininkų unijos 
skyriai koncertus rengia 
bendrai su kitomis vietinė
mis visuomeninėmis organi
zacijomis. Koncertai ren
giami “savikaina,” be jokio 
uždarbio tik padengiant iš
laidas.

Atrodo, kad ta idėja iš 
plieno pramonės centro 
persimes ir i kitus pramo
nės centrus ir kitas unijas.

—U. V.

LOWELL, mass.

kad žiema pei šilta, tai užtai j)agaj kuria orkestras pilna- 
kasyklos neturi užsakymų.
Bet man išrodo, kad gazas 
ir aliejus konkuruoja anglį 
ir todėl angliakasiam suma
žėjo darbas. Užmokestis 
čionai dabartiniu laiku vra

iki
dienos.

Įvairių tikybų kunigai ir 
jų šeimų nariai. Bet tik 
toks kunigas gali Įvažiuoti 
kaip nekvotinis imigrantas, 
kuris du metu prieš prašy
mą vizos ėjo kunigo parei
gas ir jei jis vyksta Į Ame
riką kunigavimo tikslu.

Be kvotos įleidžiami as
menys garbingai tarnavę 
Amerikos vyriausybei už
sieniuose bent 15 metų ir

metų garbingai paleisti iš tokios 
pilie- tarnybos.

$12.94 už 8 vai. darbo die
ną. Bet šio užmokesčio su
tartis baigėsi vasario 16 d. 
ir naujai sutarčiai pasirašy
ti yra vedamos derybos 
tarp unijos ir kompanijų at
stovų Calgary mieste.

me sąstate lanko Įvairias 
vietoves, kur tik yra dides
nės plieno įmonės ir ten 
duoda koncertus plieno dar
bininkams. Į daugeli tokių 
kultūriniai užmirštų plieno 
pramonės užkampių simfo
nijos orkestras dabar lan
kosi pirnią kartą. Į koncer
tus yra kviečiami ne tiktai 
unijos nariai ir jų šeimos, 
bet visi vietos gyventojai, 
kurie gal niekada nėra turė
ję progos 
simfonijosŠioje apielinkėje lietuvių 

yra tik 5 šeimos ir keli vien
gungiai. Sausio 31 d. su 
sikurė, nors maišyta, šešta 
šeima. Vytautas Vaisnisjša apie 
vedė p-lę Rae Smith, iš tau-Į certinius

klausytis
orkestro.

gyvo

Naujas Įstatymas nekvo- 
tinių imigrantų skaičių kai 

Imigrantas, kuris legaliai*kuriais žvilgsniais padidi- 
buvo į kraštą Įleistas ir pas- na. Pagal ji į nekvotinių
kui kraštą 
gali grižti Į 
tos.

Imigrantai iš kitų Ame
rikos respublikų ir Kana
dos. Šitas nuostatas turi 
kai kurių išimčių, būtent 
kiek tai liečia spalvuotus 
žmones.

Imigrantas, kuris buvo 
Amerikos piliečiu ir piliety
bės neteko prieš 1922 metų 
rugsėjo 22 d. dėl vedybų su 
svetimšaliu, dėl žmonos ar 
vyro pilietybės netekimo, 
ar dėl vedybų su svetimša
liu, kuris negali gauti Ame
rikos pilietybės.

Svetimšalis, kuris buvo 
netekęs Amerikos piliety
bes prieš 1948 metų sausio 
1 d. dėl tėvų natūralizaci
jos svetimoj valstybėj, jei 
tok< svetimšali- prašo vizo-

buvo apleidęs, 
krašta be kvo-

imigrantų skaičių Įtraukia
mi vaikai iki 21 metų am
žiaus ir piliečių žmonos ar
ba vyrai. Bet seniau Įlei
džiami be kvotos profeso
riai dabar gali atvykti tik
tai pagal kvotą, bet jie gau
na pirmąją pirmenybę.

Kvotos ir Pirmenybės
Ir kvotiniai imigrantai 

nevisi yra lygiai traktuoja
mi. Kai kurie turi pirme
nybes, kiti jų neturi. “Pir
menybių” (preference) yra 
keturios.

Pirmąją pirmenybę, iki 
pusės .kvotos ir daugiau, tu
ri imigrantai, kurių darbas 
ar specialybe gali būti nau
dingi Amerikai. Čia Įeina 
ivairių rus.u ukio, techni- 
kos ir

IJie ir

tybės anglę. Vytautas at-išiais metais, 
vyko i Kanadą prieš 22 me
tus kartu su savo mama ir 
kitais šeimos nariais būda
mas tik 6 metų amžiaus.
Tėvas buvo jau 3 metai 
anksčiau atvykęs. Čia Ka
nadoj užaugęs, išmokslintas 
Vytautas praėjusio karo 
metu tarnavo Kanados ka
riuomenėj užjury, dabar 
dirba anglių kasykloj. Jo 
žmona Rae, gimusi ir augu
si Kanadoj, iki vedybų dir
bo pas vieną advokatą už 
stenografę; mano ir toliau 
darbuotis.

Susituokė Drumheller an
glikonų bažnyčioj, o vestu
vių pokylis buvo vienos val
gyklos svetainėj. Svečių 
buvo virš Ų>0 žmonių; jau
nieji susilaukė labai giož:ųi 
dovanų. Pokylio metu, vie
nas advokatas pasakė gra
žią linkėjimų kalbą, o .jau
nasis dėkojo uz giažius lin
kėjimus n dovaiirts. Me* 
visi buvusieji Vestuvėse llll-

Plieno darbininkų laik
raštis “Steel Labor” prane- 

pirmuoosius kon- 
unijos bandymus

Pirmas ban
dymas buvo padarytas No. 
Braddock mieste, netoli 
Pittsburgho. Ten aukšto
joj mokykloj pavakarėj bu
vo surengtas koncertas mo
kiniams. Daugelis skepti 
kų manė, kad mokyklų jau
nimas mėgsta tiktai “boo- 
gie-vvoogie,” bet pirmas 
bandymas parodė, kad gera 
muzika yra patrauklesnė, 
kaip muzikos pelai, kuriais 
publika yra penima iš dau
gumos radio stočių ir muzi
kos “baksų.” Tą pat die
ną vakare No. Braddocke 
buvo koncertas suaugu-

Sausio 24 d. D. L. K. Vy
tauto Klubo salėje Įvyko 
jauno lietuvio kario išleis-* 
tuvės, kas malonu yra spau
doje pažymėti. Išleidome 
i karo tarnybą leitenantą 
Tarną L. Pesliką, žindmų 
veikėjų V. Peš! ik ų sūnų, 
Leit. Peslikas išvyko kario 
tarnybai i Japoniją.

Leit. T. L. Peslikas yra 
baigęs karo mokyklą, ku
rioje mokėsi aviacijos inži
nieriaus pareigoms. Studi
javo St. Louis University ir 
ji baigė su gerais pažymėji
mais ir inžinieriaus laips
niu. Po mokyklos buvo pa
skirtas praktikuotis Į Mc
Donald Aircraft Corp. ir 
ten išėjęs praktiką gavo pa
skyrimą vykti i Japoniją 
irgi prie lėktuvų statymo 
darbo.

Pažymėtina, kad Įeit. T. 
L. Peslikas priklauso prie 
SLA 173 kuopos jau per 16 
metų, tėvų prirašytas. Jo 
tėvas V. Peslikas yra senas 
ir nusipelnęs SLA darbuo
tojas, buvęs per eilę metų 
SLA 173 kp. pirmininkas. 
Jis yra buvęs ir D. L. K. 
Vytauto Klubo pirmininku 
per kelis metus.

Lovvellio lietuviai ir ypač 
SLA 173 kuopos nariai lin
ki leitenantui Tarnui Pesli- 
kui gero pasisekimo tarny
boje ir greitai grižti pas sa
vo žmoną ir tėvelius.

Vyt. Ramanauskas.

“Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokius biznio skel

bimu* ir oaiiešIroiimtM

TIK KĄ IŠLEISTA NAUJA KNYGA

ANGLIAKASIU ATSIMINIMAI
FRA N K LA v INSK AS

ANTANAS I B.A.NlSAl SK.-V*

KdUM b.-

kime jaunai porai larnin- 
mokslo specialistai.Igos ir šviesios ateitie*, 

jų šeimos gali atvykti! Vestuvių Dalyvis.

aptaisų So.on 
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hRANK
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Sii kietais aptaisais 

lenleja šiuo aurtsu

LAVINSKAS
L.iiig Island I lty 4.

$5.00

N 1.



Nr. 8, Vasario 25, 1953Pietaris Segtas

Indija ir Gimdymu Kontrolė
Margaret Sanger, kuri sios, yra išleidžiamos už vy- 

prieš 40 metų pradėjo ne- rų, kurių namuose jos 
atlaidžią kovą už gimdymų tik labai
kontrolę ir per visą laiką at-. Mergaitės 
kakliai kovojo prieš supe
lėjusius Įstatymus ir sukau
kusias pažiūras, kurios mo
tery mato tik Įranki vai
kams gaminti, nesenai grįžo 
iš kelionės po Aziją. Azi
joj ji lankėsi Japonijoj ir 
Indijoj, kur Įvyko trecioji 
tarptautinė planingų šeimų 
konferencija.

Gimdymų kontrolės min
tis dabar nesvetima ne tik 
Azijos šviesuoliams, bet ir 
plačiosioms masėms. Ja
ponijoj ir Indijoje kur kas
metinis vaikų prieauglis yra 
labai didelis ir nuolat gre 
šia bado šmėkla, gimdymo 
kontrolė yra labai opus 
klausimas. Jis visuomet bu
vo opus, tuo labiau, kad

po j
negali!

tdi .
apribotas teises, 
neturi paveldėji

mo teisių į tėvo turtą, 
vyro mirties našlė
ištekėti, o iš viešojo gyveni
mo, iki paskutinių dienų 
moterys buvo visai išstum
tos. Indijai pasidarius ne
priklausoma valstybe, iškilo 
moterų judėjimas, o kartu 
su juo ir gimdymų kontro
lės sukis. Gimdvmu kontro- 
lės klausimas yra opus ne! 
tik moterim, bet ir vyram.
Į Bombėjų, kur vyko minė
ta konferencija, suplaukė 
minios vyru tiek iš miestu, 
tiek iš kaimų. Prieš gim-į 
dymų kontrolę Indijoj yra| 
nusistatę Gandhi pasekėjai- 
ir negausus Romos katalikų 
būrys. Gandhi asmeniškai 
buvo nuomonės, kad vedu-

KELEIVIS, SO. BOSTON
MAŽAS LIGONIS DOMISI SPORTU

Mažiukas ti metu Izrael Krawcyk prieš 4 mėnesius buvo 
sunkiai apdegęs Ne* Yorke ir daktarai nebetikėjo, kad 
jis gali pagyti. Bet ligoninėj buvo pastebėta, kad vaikas 
labai įdomaujasi sportu, ypač “Giants” beisbolininkais, 
nors šiaip jau jo niekas neidomavo. Vaikui buvo parū
pinta paveikslų, "Giants” žaidikai jam atsiuntė laišką ir 
vaikas, gal dėl sužadinimo jo dėmesio, pradėjo sveikti ir 
dabar jau yra vilties ji išgelbėti.

a. * v.*»* - 2

4 kalius. Gandhi sakė, kad 
moterys turėtų neatsižvelgti Nekartą teko pastebėti, 
šiame atsitikime Į vyrų no- kad tėvai, patys būdami ne

ger vyko su savo misija į 

Japoniją. Japonijos milita- 
ristai parodė jai duris. Kai 
1950 metais Sanger norėjo 
vykti Japonijon, Amerikos 
okupacinė valdžia nedavė 
jai leidimo Įvažiuoti. ŠĮ kar
tą Margaret Sanger Japoni
joj buvo šiltai priimta. Apie 
jos atvykimą gatvėse skel
bė garsiakalbiai, kurie susi- 
grunušieiTi? gatvėse zmo= 
nėms pranešinėjo: “Marga- 
ret Sanger yra Japonijoj! 
Ji sako, kad nebereikės 
abortų! Margaret Sanger 
yra Japonijoj!’’

Šiuo metu Japonijoj yra

rtis ir net juos palikti, jeigu 
jie nori dažnesnio santykia
vimo. Žinoma, su tokiu 
šventojo vyro pasiūlymu 
vaikams išvengti joks nor
malus indas ar europietis 
zntikti r.egaii.

Romos katalikų priešini
masis prieš eimdvrnu kon- 
trolę išplaukia iš jų savo
tiško “Dievo valios” supra
timo.

Šiuo metu Indijoj yra 200
gimdymo kontrolės klinikų,Įeina

daug padarvta

fkų ir vyriškų audinių pra- MYKOLIS: 
monėje orionas vis daugiau 
pradeda Įsigalėti. Oriono 
gaminiai galėjo pasirodyti Pro Mano Akinius

planingų 
šeimų reikalui. Joje yra 
daug gimdymų kontrolės 
klinikų ir pati vaikų kon
trolės mintis yra pasklidusi 
miniose.

Indijoje su prasidėjusiu 
moterų judėjimu iškilo ir 
gimdymų kontrolės klausi
mas. Indija yra kraštas, 
kur musų akimis žiūrint 
moteris yra vergo padėty. 
Mergaitės, dar nesubrendu-

LIUDININKĖ

sa
Barbara Harmon atvyksta Į 
teismą liudyti Minot Jelkes 
byloje Ne* Yorke dėl paleis
tuvavimo. Liudininkė yra 
prokuratūros paša ilk t a ir 
kaltina Jelkę.

rinkoje prieš šešius metus, 
bet tada orionas dar nebu
vo gerai išbandytas. Po se
sių metų tyrimų laboratori
jose, kai paaiškėjo visos or
iono dorybės, jis paleistas 
Į rinką.

Orionas dėl savo stipru
mo ras pritaikymo ir auto
mobilių pramonėj, nes at
darų automobilių stogams 
jis yra ideališka medžiaga— 
lengvas, plonas ir labai pa
tvarus.

ar jos mosklui tikrai yra 
'gabios, ar jos tikrai baig
pasirinktą mokslo šaką. Kai 
merginos, neturėdamos di
delių gabumų, studijuoja, o 
paskui meta mokslus ir iš
teka ir užsidaro šeimoje, tai 
ir jų Įgytos žinios, ir pini
gai, išleisti mokslams, lieka 
be naudos.

Motina.

(Žiupsnelis Prisiminimų)

Karas [lėtų bailumu palaikyti. Ki-

SE1MN1NKEM
Rusiški Kopūstai

Paimti gerą gabalą mė
sos su kaulu, nuplauti šiltu 
vandeniu ir, Įdėjus i puodą, 
užpilti 3 su puse kvortos 
vandens. Pavirinti apie va
landą laiko. Po to ipiaus- 
tyti i sriubą 1 svogūną, 
buroką, 1
Daržoves supiaustyti pail
gais keturkampiais gabaliu
kais. Supiaustyti 1 svai-ą 
šviežio kopūsto, kaip pap
rastai kopūstai piaustomi. 

pavirinti, kol daržo-

Raudoni saulės spinduliai 
persirito per iškankintą Lie-į 
tuvos žemę. švito. Dau-; 
t elis per naktį budėjusių 
žmonių lengviau atsiduso. 
Tamsioji naktis praėjo, ne- 
beatvažiuos sovietų milici
ja žmonių tremti. . . .

Buvo gražus sekmadienio 
rytas. Vakar iki gilaus pu
siaunakčio šoko ir linksmi
nosi raudonoji armija, be
sidžiaugdama nauja Stali
no dovana: pasienis buvo 
gavęs daug naujų karinin
kų, ką tik baigusių sovietų 
karo mokyklas.

Dar nespėjus išvaliu
siems kūnams gerai Įmigti, 
dar saulės spinduliams rei
kiamai neapšvietus žemės, 

j J staiga sudrebėjo oras, i

• Įbome i darbu. Susiskirstė-

Visk<

bulve ir 1 morka. lan^ Pabir0 stiklai‘ 
“Matyti kur 

nelaimingas
mąstė daugelis pabudusių, 
tačiau pasigirdo visa serija 
naujų sprogimų, kuriuos ly-

nors Įvyko 
sprogimas,”

5 vės pasidarys visai minkš-1 mai.
tos. Dešimt minučių prieš 
baigiant virti, supilti i sriu
bą (iskošus per sieteli) ne

dėjo kulkosvaidžių tratėji-

iš miego išgąsdinti sovie 
tų aukštieji karininkai, 
vienmarškiniai išbėgo Į kie

turtingi, iš paskutinių lėšų 
leidžia dukteris Į aukštesni 
ir aukštąjį mokslą, kad tik 
jos gyvenime galėtų geriau 
Įsikurti. Ir kas iš to? Duk- 
tervs. dažnai nebaigusios 
pradėtų mokslų, išteka ir 
pradeda šemininkauti na
muose. Dažnai merginos,
einančios mokslus, nemoka „ . ,
tinkamai vil ti ir tvarkyti pramonėje, ypač moteriškų 
namu. todėl šeimininkavi-l^iabužių srityje, padarė di- 

'dėlę revoliuciją. Nailonas,

Orionas—Nailono 
Konkurentas

Nailono <1X^11 dilimai iiiLv.il1

mas joms iš pradžių sunkiai

didelę skardinę pamidorų’mą.
(tomeičių). Prieš duodanti Tik retas, drąsesnis, be- 
stalant, Įpilti sriubon stiklą!sugrįžo susigriebti savo li- 
saldžios grietinės ir geraijkusias uniformas, kiti jau
išmaišyti.

Kas nemėgsta
galima jų 
styti.

riubon ir nepiau-

galvotrukčiais bėgo i Lietu- 
burokų, vos gilumą

kurios daugiausia yra di
džiuosiuose miestuose. To
kiam milžiniškam kraštui 
kaip Indija, su jos daugybe 
valstybėlių, atskirų kalbų ir 
dialektų, blogu susisiekimu 
tarp kaimų ir miestų, toks 
skaičius tėra lašas juroje. 
Indijos ministerių pirmi
ninkas Nehru pereitais me
tais vienoje kalboje sakė, 
kad reikėtų bent 1,300,000 
tokių klinikų, kad gimdy
mų kontrolę galėtų prakti
kuoti plačiosios masės. Šiuo 
metu, kai nedidelis skaičius 
klinikų yra miestuose, jos 
vra prieinamos turtinges
niems ir daugiau apsišvie- 
tusiems miestų gyvento
jams, gi didžioji dalis indų 
ebekenčia nuo vaisingumo 

pertekliaus.

Kraitis ar Mokslas?

SI.
nes

nėra svar-Bet ta
reikalui esant žmo-'

Tačiau maž38 
..skysti,

Iciirbtinis gaminys, kurio
siulai daromi leidžiant per 

skylutes tam tikrą 
pasirodė daugeliu 

praktiškesnis ir ge- 
už natūralinius audi-

bu
gu? viską išmoksta, 
ar yra prasmės leisti iš pas ( 
kutiniu lėšų dukteris moks-ĮatveJ^ 
lan. jeigu jos vėliau iš Įgy- ręsms•
to mokslo praktiškos nau- nius (bevelną, vilną, linus), 
dos nei sau, nei kitiem ne- Paskutiniu 
atneša? Ar ne geriau butų
tuos pinigus, kurie išleisti 
nebaigtiems mokslams, pa
taupyti pasogai? Tuomet 
mergina ir ištekėjusi jaus
tųsi savarankiška ir dalinai 
aprūpinta.

laiku iš nai
lono buvo gaminami plo
niausi audiniai, kaip antai 
moteriškos kojinės, perma 
tomi vasariniai rūbai, bet 
taip pat iš nailono gamina
mi šilti rnegstiniai, lietpal
čiai, parašiutai ir kiti daik-

Seniau buvo paprotys ap
rūpinti dukteris pasoga— 
žeme, namais, pinigais ir 
kitu judomu bei nejudomu 
.tirtu, kad jos, ištekėdamos, 
atsineštų i savo vyro namus 
ir savo dali. Iš kur tas pa
protys kilo. sunku pasaky
ti. Praktiškas to papročio 
tikslas buvo—padėti jauna
vedžiams Įsikurti. Tiesa pa- 
?oga padėdavo daugiau vy
rui. negu moteriai, nes se
niau moterys neturėjo teisės 
valdyti savo turto, ir paso
ga pereidavo vyro žinion. 
Todėl nevienas vyras, rink
damasis žmoną, žiurėjo, ku
ri turi didesnę pasoga.

Mums dabar atrodo, kad 
pasogos dėjimas yra pase
nęs dalykas. Dabar tėvai 
stengiasi savo dukteris iš
leisti i mokslus, kad jos ga-

me i nedideles grandis, 
Imaždaug po lygiai Kiekvie
noj.

Rusų kariuomenė su savo 
sunkiaisiais ginklais išsidės
čiusi taipe Višakio Rudos, 

jotosios i: Kazlų Rudos 
miškų. Mes : ingi »me, kur 
stovėjo sunkioj artilerija, 
tankai ir kur buvo skysto 
kuro stotis. Netoli nuo 
Kazliškiu kaimo pačioje 
.arkmėjz buvo daug milio
nų galionų benzino. Mums 
rūpėjo juos sunaikinti.

Vietiniai vyrai gerai pa
žinojo visus miško takus. 
Puskarininkis Dielininkaitis 
su savo grandiniu apsiėmė 
ši pavojingą uždavinį atlik
ti. Man buvo žinoma, kįid 
minėtoje girioje laikėsi 
daug rusų. Dielininkaičio 
giandinvje tebuvo astuoni 
vyrai.

Kai vokiečių lėktuvų 
bombos sprogo Kauno aero
drome, naikinadanios rusų 
pa? i p riesi n i m ą, D ie i i n i n k a i - 
čio grandis pavojingais miš
ko takais slinko prie savo 
tikslo. Rusai buvo atsar
gus, visi didesni keliai bu
vo atidžiai saukojami. Krū
muose, šalia gerai matomo 
ploto, išsikasdavo duobes, 
šakom ir žolėm jas užmas
kuodami. Ten sėdėdavo ka
reivis su telefono. aparatu. 
Bet ką pastebėjęs, tuojau 
pranešdavo sargybos virši
ninkui, o tas imdavosi žy
giu.

Aplinkui skysto kuro san
deli buvo daug tokių sargy
bos slapukų, bet drąsus ka
rys mokėjo su jais susitvar
kyti. Dieiininkaitis pats 
pasirinko .-argybos postus 
sunaikinti. .Jis atsigulę* ant 
pilvo tyliai kaip katinas 
prislinkęs prie telefono vie- 
ių, nupiaustęs jas, peiliu nu
tildė sargybas. Pirmąsias 
argybas sunaikinęs, galėjo 

slinkti pirmyn. Jau akys 
matė duobėse suristas ben-

Visu krašto pasieniu dun 
dėjo sunkioji artilerija, kul
kosvaidžiai, granatos, o 
Įkandin jų nesulaikomai 
slinko vokiečių armija.

Prasidėjo vokiečių-rusų 
kad»karas-

Vokiečiai taip. staiga, 
taip netikėtai puolė rusus, 
kad vos vieno pusvalandžio 
tereikėjo Kybartams ir Vir
balio geležinkelio stočiai 
užimti.

Buvo trys valandos su 
ketvirčiu, kai vokiečių dali-

įr
Vande

Keptos Silkes su Grietine
Išimti iš silkių ikrą 

pienes ir pamirkyti 
ny bent 24 valandas,
nebūtų sūrios. Vandenį vie
ną kartą pakeisti. Uždėti 
ant ugnies skauradą ir Įdėti 
truputi taukų. Silkes išimti 
iš vandens ir. nušluosčius 
skepetaite, pavolioti mil
tuose. Kepti apverčiant 
kol abu šonai paiuduos. Su-
dėti iškeptas silkes Į plokš- niai peržengė Lietuvos sie-
cią lėkštę, o į 

iraikyti svogūno
skauradą

galvutę.
ną.

Lietuvių tauta, pakėlusi
1 Truputi pakepti, tada skau- pragarišką nužmoginimą,
‘ radon ’ipilti norą šaukštu iškentėjusi daug kančių, ge- zino statines, jau gi. dėjo 

rokai nukraujavusi, ryžtin
gai stojo prie ginklo.

Tuomet nebuvo tautoje

ipilti porą 
rukščios grietinės. Gerai pa 
virinti, kol svogūnai pasida 
rys minkšti. Ši dažaia už-l

Dažnai pasitaiko, kad tai’ .kur. reikalingas lengvas 
mergina ištekėjusi turi dirb- svor’s k didelis patvaru 
ti, vyras vienas mažai už-mas-
dirba. Kol abu dirba, gy- Dabar nailonas susilaukė 
venimas yra geras, bet kai naujo konkurento—oriono, 
atsiranda vaikų ir moteris Orionas pasirodė esąs ge- 
meta darbą, lėšų pradeda resnis už nailoną tuo, kad 
trukti ir šeimynišką laimę jis netaip greitai užsidega 
apjuodina pinigų nedatek-į (nailonas suliepsnoja per 
liūs. Tokiais atvejais atsi-'kelias sekundes), greičiau 
nešta moters “pasoga” la- ir gražiau išdžiūva, atspa
rai prisidėtų prie šeimyniš- rus saulei, oro atmainom, 
kos laimės, nes kur nėra rukštim ir geriau dėvisi. Or- 
pinigų. ten ir meilė greit iš- Jonas, kaip ir nailonas, ga- 
garuoja. minamas dirbtiniu budu,

Aš manau, kad turėjimas leidžiant tam tikrą skystį 
pinigų moteriai padeda jau- (jis daugiausia susideda iš 
stis nuo vyro nepriklauso- karbono, nitrogeno ir hy- 
mai ir savarankiškai. Tas drogeno) per mažas skylu- 
taip pat yra svarbu. Dažna tęs, kuris sušąla Į siulus. 
mergina po vedybų nori Tie siūlai, leidžiami per 
mesti darbą ir pasilikti na- Įvairias mašinas, yra ištem-
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pilti ant silkių. Stalan duo- kitaip galvojančių, visi tu-
ti su 
vėm,

karštom šutintom bul-

Vyrai
perdaug
pažįsta

pažįsta 
anksti, 

gyvenimą 
—Oscar

gyvenimą 
o moterys 

pervėlai. 
Wilde.

Kuo siūlas plones- 
tokiu atveju labai patogu,'nis, tuo jis lankstesnis ir 
nes tiek šeimos tiek sa-stipresnis. Orioną galima 
viems reikalams nereikia pagaminti taip, kad jis be- 
nuolat prašyti pinigų iš vy-'veik niekuo nesiskiria nuo 
ro. vilnos, arba taip, kad jis la-
• Aš nesu prieš mergaičių bai panašus Į šilką. Jis la- 
leidimą mokslan. Priešin- bai gerai, gražiai ir greit 
gai, visai sutinku su priežo- išdžiūva, malonus dėvėti ir 
džiu. kad “mokslo ant pe- labai tinka ploniems, vasa- 
čių nenešiosi,” tai yra. kad riniams bei šiltiems žiemi- 
mokslas niekuomet nėra niams rūbams, nes pagal

muose. Turėti 
atveju

‘pasogos pianu.

ŽUVO JUROJE

Pereitą savaitę Meksikos 
įlankoje nukrito į jurą lėk
tuvas su 16 žmonėmis, žu
vusiųjų skaičiuje buvo Mrs. 
Mary Bergman is St. Peters- 
burg. Fla.. žinomo piešėjo 
Billv DeReck našlė.

našta. Bet aš manau, kad 
leidžiant mergaites Į aukš
tąjį mokslą, reikia žiūrėti,

norą galima daryti ji kaip 
šilką arba kaip vilną.

Paskutiniu metu moteriš-

rejo tik vieną siekimą—iš
vyti bolševikus. F 
lo stojo ūkininkas ir mies- 
ietis, senas ir jaunas; stu

dentai, gimnazistai, net mo
kyklinio amžiaus vaikai Įsi
jungė i laisvės kovas.

*
Miestelyje, kuriame as 

gyvenau, vyi-ai jau visą sa
vaitę • energingai įuošėsi 
kautynėms. Buvo žmonių, 
kurie mokėjo surasti kelių 
ginklams Įsigyti. Karo die
ną būrys, kuriame aš daly
vavau, turėjo trisdešimt 
septynis vyrus. Nakti prieš 
karą gavome keturioliką 
sunkiųjų kulkosvaidžių, ke
liasdešimt šautuvų, daug 
amunicijos ir įankinių gia 
natų.

Kiekviena pradžia sunki, 
sako patarlė, o ypatingai 
nelengva pradėti kariauti.

Susirinkome Kazliškių 
miške. Tai nebuvo kokie 
drausmingi, karini mokslą 
išėję vyrai. Vieni buvo ber
neliai, niekad savo rankose 
šautuvo neturėję, antri bu
vo atsargos kariai, ir tik ke
li musų tarpe buvo buvę ka
riuomenės puskarininkiai.

Buvau draugų būrio vadu 
išrinktas. Ginčytis nebuvo 
nei laiko nei prasmės—ga-

sargybinių žingsnius, kai 
staiga ant kelio kilo triukš
mas. Rusai pastebėjo nu
žudytus sargybinius. Vi
sais miško keliukais bėgo 
rusų sargybos, ieškodamos 
nusikaltėlių. Pražūtis buvo 
neišvengiama, visi planai 
viena akimirka turėjo su
griūti. Tačiau du pasiry
žėliai vyrai pasileido visu 
•markumu prie sandėlių 
bėgti, tuo tarpu Dieiininkai- 
čio grandis atidengė šautu
vų ugnį. Netikėtas puoli
mas sukėlė rusų tarpe pani
ką. Tuo pasinaudodami 
vyrai ėmė bėgti girios gilu
mom

Kai rusai apsižiūrėjo, li
kę du vvrai jau šokinėjo 
tarpe sukrautų statinių, už 
jų slėpdamiesi. Niekas Į 
juos jau nešaudė, bijojo
benziną padegti.

Matė Dieiininkaitis. kaip
du vyrai, šokinėdami nuo 
krūvos prie statinių krūvos, 
jas padeginėjo. Dabar ir 
rusai atidengė automatų 
ugnį, bet drąsuoliams jau 
nebuvo ji baisi, nes visur 
jau degė ištaškytas pavojin
gas skystis, tikslas buvo pa
siektas.

(Rus daugiau)

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $4.
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Naujienos is Kanados
Pagerbti P. ir B. Petroniai Daug butų galima prira

šyti, bet laikraščio skiltys 
neleidžia perdaug “išsiplės-Sausio 31 d. vakarą susi

rinko Povilo ir Bronės Pet
ronių, gyvenančių Verdune, 
giminių, draugų ir bičiulių 
apie 170 i DLK Vytauto 
Klubo svetainę Montrealy, 
pagerbti juodu jų 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties proga.

“Jaunuosius” sutiko J. 
Bakanavičius, trumpai pa
sveikinęs, kvietė juos ir vi 
sus susirinkusius nusifoto
grafuoti. Tolimesni progra
mos vedimą perėmė W. 
Kiškis. Kviečia sveikinto
jus. Jų butą labai daug, 
bet laikas ribotas. Tad 
sveikina giminių vardu 
Bagdžiunas, K. L. Tarybos 
vardu P. Juškevičienė, vi
suomenininkas, buvęs klu
bo pirm. D. Norkeliunas, 
dabartinis pirm. J. Garga- 
sas ir “Nepriklausomos Lie
tuvos” redaktorius J. Kar
delis.

Gauta daug sveikinimų 
įaštu, iš kurių paminėtini: 
“Keleivio” štabas, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos Cen
tro Komitetas, Kanados 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Centro Komite
tas, draugai Jonuškai ir kt.

Povilas ir Bronė Petro
niai i Kanadą atvyko 1928 
metais. Povilas perkeliavo 
Kanadą nuo Atlanto iki Pa
cifiko ir atgal i Montrealj 
Matė “šilto ir šalto.” Pa
stoviau apsigyveno Montre- 
alyje. Dirba stiklo fabri
ke. Mato nežmonišką dar 
bininko išnaudojimą, bet 
taip pat supranta, kad ne
organizuotas darbininkas 
savo teisių apginti negali. 
Organizuoja uniją. Vėliau, 
išėjus į streiką, jam vado
vauja, ko pasėkoje netenka 
darbo. Pradeda verstis pre
kyba, kuria ir šiandien dar 
verčiasi.

Daug dirba Lietuvių Dar
bininkų Draugijoje, bend
radarbiauja spaudoj e— 
“Naujienose,” “Keleivy, 
“Naujojoj Gadynėj.”

Veiklus DLK Vytauto 
Klubo naiys, ilgametis 
boarddirektorius. Daug lai
ko ir jėgų jam pašventęs.

Lietuvos okupacija pa 
skatina dar aktyviau dirbti. 
Susitvėrus Kanados Lietu
vių Tarybai, Montrealyje 
jis atstovauja socialdemo
kratus. Kuriantis PLB—jj 
matome centriniame LOK, 
kur eina, iki išrinkimo ben
druomenės valdybos, iždi
ninko pareigas.

Jo blaivi galvosena ne 
kartą priversdavo “dakta
rus” atsisakyti užgaidų ir 
grįžti prie pozityvaus vei
kimo.

Jų namai—nuolatinė vien
minčiu susirinkimo vieta.

tl.”
Baigiant palinkėsime mie 

liems idėjos draugams, Po
vilui ir Bronei, sveikatos ir 
ištvermės nenuilstamai Ko
voti už geresnę darbo žmo
nių ateitį.

Taip pat padėka priklau
so ir šį minėjimą surengu
siems, drg. Bakanavičiams, 
Staniuliams, Mačioniams, 
Rinams, Kiškiams ir kt. 

Namų Pirkimas
Montrealio lietuvių namų 

pirkimas, gavus iš miesto 
inžinieriaus raštišką sutiki
mą naudoti masiniams 
žmonių susibūrimams, atro
do, išsispręs teigiamai. Bet 
prieš namų pirkimą spėjo 
pasisakyti šv. Kazimiero 
parapijos klebonas.

Tikėsime, kad šiuo kar
tu tas nesulaikys nuo įsigi
jimo patalpų parengimams, 
kaip tai padarydavo anks
čiau.

Bešališkai . . .
A. V. parapijoj vasario 

1 d. buvo atlaikytos pamal
dos uš Smetonos vėlę. Jas 
užprašė ir jose organizuotai 
dalyvavo vietos skautų tun
tas.

Vasario 16 d. toje pat 
bažnyčioje atlaikytos pa
maldos už nužudytus Suval
kijos ūkininkus.

Reiškia, galima melstis 
už žudytojus ir jų aukas. 
Įdomus toks apmokamas 
bešališkumas.

Spaudos Balius

Spaudos balius įvyko va 
sario 7 d. Tai tradicinis 
Montrealio

DU PONT IMPERIJOS ATSTOVAI

Spaudoje jau buvo rašyta, kad du Pont de Nemours kom
panija yra patraukta į teismą už “monopolinę praktiką/’ 
Du Pont kompanijos viršininkai, du Pont broliai čia paro
dyti nutraukti prie teismo rūmų Chicagoje. Matosi Pierre 
(kairėj). 83 metų, Irenee (dešinėj), 76 metų, ir jų advo
katas John M. Harlan.

V ietines Žinios
PROTESTONAI MINĖJO {aukotojai S18. Viso gauta 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ’aukų $70.
--------- I Iš gautų aukų $40 nutar-

\ asario 8 d. First Luth-!ta skirti šiuo metu Vokieti-
ern Church Bostone Įvyko j joj sunkiai vargstančių se- 
ietuviams protestantams nųjų Mažosios Lietuvos vei- tautas 

kėjų, rašytojo Vydūno ir p.l“gyvenantiems Bostone Va
sario šešioliktosios paminė
jimo pamaldos. Iš New 
Yorko atvažiavęs kun. Da
gys pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą. Vietinis 
chorelis pagiedojo porą 
giesmių.

Po pamaldų bažnyčios 
parapijos salėje įvyko arba
tėlė, kur atvykęs svečias iš 
Nevv Yorko adv. Toliušis, 
kun. Dagys ir Bostono pro-

Simonaicio, paramai.
ALS “Ramovė” 

Bostono Sk. Valdyba.

bas, arch. Jurgis Okunis, inž. 
Vytautas J. Dabrila.

J. Petronis—$8; po $7—Vy
tautas Čepas. Andrunas ir V. 
Kulbokas.

S. Luzinskienė—$6.
Po $5 aukojo: N. Jonuška, 

V. Pocius, A. Bričkus, A. Ka
bulis, D. Buivydas, Jonas Sta- 
rinskas, J. Tumavičienė. ii. V. 
Bratėnienė, K. Vileišis, A. Sta- 
pulionis, J. Vasiliauskas. J. 
Vaičjurgis, A. Rudauskas, V. 
Lukas, L. Lendraitis, B. Bajer- 
čius, V. Kubilius, A. Vileniškis, 
S. Jurgelevičius, N. Adomkai- 
tis, J. Venckus, Alb. Liauba, 
S. Jakutis, A. Minkaitis, P. Šid
lauskas, Kazys Gruzdąs. pra- 
nas Mučinskas, adv. A. O. 
Shallna, Kuncaitienė, Bogužie 
nė. Balukonis, Paplauskas, Ja
neliunas, Balukonienė, P. Ve
nys, Strockienė, Kotryna Kaz
lauskienė, Kazys žibikas, Plikš- 
nys, Sinkys, Vladas Bajerčius, 
Jurgis Kropas, Vincas Navonis, 
A. Klinga, J. Gedmintas. Pet
ras Jankus, Kazys Adomkevi 
čius, Vincas Balukonis, Bronius 
Strikaitis, V. Anesta, Povilas 
Brazaitis, L. Garlauskaitė. inž. 
Girnius, B. Brazdžionis, J. Ja
kulis, K. Mockus, J. Andrius. 
Valentinas Galdikas. Bronius 
Mickevičius, Vytautas Stelmo
kas, Pranas Kavaliauskas, Bro
nius Makaitis, Antanas šiugž
da, J. Beleckas. Povilas Apšie- 
ga, Jonas Kropas, Morta Sa- 
parnis, Petras Pilka, Gustaitis, 
M r. ir Mrs. Voega, kun. Kon- 

Vizgirda, S.
Y,” “X.” Tamošiūnas, 

j Po $4 aukojo: P. S. Averkai 
ir A. J. šaikunas.

Po $3 aukojo: Valterytė, Ka
zys ir Valė Barmus, Ant. E. 
Kaunelia (?) ir S. Liepas.

Putapis Septintai— i—
Salt*i* Žiema* 
Skaitykite Knygas, 
Kurios Pilnos Ugnies

—
tone—$115; Lietuvių Teisinin
kų Draugijas Bostono skyriaus 
nariai—$102; Amerikos Lietu
vių Sąjungos “Ramovė” Bosto
no skyriaus nariai—$80; Lietu
vių Socialdemokratų Sąjungos 
60 kp. nariai—$69; Bostono 
skautų ir skaučių nariai—$26;
Lietuvių šachmatininkų Klubas 
Bostone—$15.

Visos per organizacijas įteik
tos aukos paskelbtos bendrame 
sąraše, kur aukos paskirstytos 
pagal jų dydį.

. , , .... | Visos 3 knygos sykiu tik už Sfi.ua!
Aukas S\ etaineje rinko:.Bet taip baisiai žema kaina negali 

Vembrė-Vainauskaitė ($27.25).it«stis ilgai. Tai nelaukit rytojaus, 
;bet tuoj kiškit $6.00 į voką ir siųskit: 
Dr. Alą. Margeris, 3325 So. Halsted 
St„ Chicago 8. III. Persiuntimo kaš-

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI, čia labai 
stipriai pavaizduotas gyvenimas nuo
gas iš nuogiausių. Iliustruota; -316 
pusk; kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI, čia aprašyta: 
kaip tėvų nusinešė alkoholis, motinų 
—meilė, dukterį—širdis. Iliustruo
ta; 450 pusi.; kaina $4.00.

ŠLIUPTARNIAI. Čia parodyta lie
tuvių angliakasių gyvenimas ir tos 
baisios kovos, kurios ėjo tarp bedie
vių ir “kryžiokų”—šliuptarnių ir 
katalikų. 652 pusi.; drobės viršeliai; 
Šliupo, Šerno ir llembskio atvaizdai; 

■ kaina $3.00.I 1

Nikolskis - Stelmokaitė ($41), 
J ančauskus-Paplauskaitė ($80), 
lvaška-lzbickienė ($115.95), 
Andrius - Lembertienė ($30), 
Brazaitis - Norvaišienė ($131.- 
10), Vakauzas-Cleveland ($122.- 
45), Jonuška-Gegužienė ($87.- 
85), Mrs. Audickienė prie sta
lo priėmė $631.50 ir Mrs. Stra
vinskienė priėmė $531.

ALT skyrius visiems aukoju
siems širdingai dėkoja.

tus apmokame. (131

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi, dirbama, 

tik truputį apleista. Yra 2 šeimynų 
namas, barnė, 1 arklys ir 4 karvės. 
Prašoma kaina $15,000, bet galima 
nusiderėti. Vieta netoli Bostono, bū
tent: 217 Crescent St., Bridgewater, 
Mass. Parduoda administratorius:

John Waitkus. (9)
598 West lake Avė., Rahway, N. J.

BOSTONO AUKOS

(Atkelta iš 8 pusi.)
Inž. Bronius Galinis—$26.
Po $25 aukojo: Lietuvių Ben

druomenės Bostono Apieiinkė,
________ ~_________ __ A. L. Tautininkų Sąjungos
testantu susivienijimo vai- ^°stono skyrius, Amalgamated
rlybos 'pirmininkas p. Kie- Cl?thi?g 'O.riter, "f America.

mz. Jonas Vasiliauskas, inž. 
Juozas Raščiauskas;

Po $20 aukojo: inž. A. Chapli-

Tu l»12.JI C*ma* pasakė kalbas, 
čia proga, kaip ir pernai,

pobūvis, kuris
sutraukia daugiausia_ publi-jdalį-Vasario 16 aukos)' Ma-?Są

j sUsit inkusieji sudėjo (kai{)pKas Lietuvių Socialdemokratu

kos. Ir šiėmet salė buvo žosios Lietuvos komiteto
perpildyta. Dėl spūsties 
spaudai skirtas stalas turė
jo būti užleistas svečiams.
Gaila.

Būtinai skubėkime įsigy- Hnt nepaprastai blogo oro,

reikalams $36 (pernai buvo 
surinkta $35), kurie netru
kus bus persiųsti M. L. ko
mitetui į Vokietiją. Nežiu-

ti savas patalpas.
Pagiris.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jti dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ- 
Tik atsiųskite savo varda ’r a<’" 
resą greitai į: _________
Rosse Products Co» Dept. x-9 
2708 Fanrell Avė., Chicago 45. Iii.

KUR AMERIKIEČIAI APŠAUDĖ RUSUS

Kryžius prie šiaurinės Japouijos rodo vietą, kur pereitą 
savaitę amerikiettu freitieji lėktuvai apšaudė du rusu lėk
tuvus. Vienas rusą lėktuvas buvo sugadintas, bet jis dar 
spėjo pabėgti į netolimas rusą salas Kurilą salą gran 
dbtyje.

Pakalbinkite kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kdei- 

Kaina metams $4.v)

Reinalingas Darbininkas
Parmoję reikalingas darbininkas 

prie lengvo darbo. Geram žmogui 
vieta kiliai gera, rami. Galėčiau pri
imti ir kokį jauną berniuką tarp 13 
ir 15 metų amžiaus, tokį jauną leis
čiau į mokyklą ir laisvu laiku padė
tų prie namų darbo. Kas nori ra-
mios vietos, prašom atsiliepti šiuo KIHU11S. adresu;

Mrs. Mary Stasunas,
RI) 4, Cortland, N. Y. 

Telefonas 459 M-2.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus. REUMATIŠKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą Lr ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk ši garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
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. Užtikrinam 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. Boa 666

Newark 1, N. J.

ąjungos 6’; kp.. Jonas Jankau
skas. inž. Dr. -Jurgis Gimbutas, 
inž. Kazys Krikščiukaitis, inž. 
Romualdas \ eitas.

A ntenas Sk udzi nskas—$ 16,
inž. Brutenis Veitas—$16.50.

Po $15 aukojo: inž. Antanas 
Kostas Nenortas ir_  _• , - - i • -.Girnius.žmonių buvo susirinkę virs!.

40, kurie pakilioje nuotai- P„ SI2 aukojo
voro cviretooi non-.n " i •» >• idas Budreika, Petras Pauliuko 

nis ir Apolinaras Treinys.
Po $10 aukojo: Pranas Lem

Roję vakare skirstėsi namo.1
Rep.

inž. Romual-

PADĖKA

ALS “Ramovė” Bostono 
skyriaus valdyba dėkoja 
žemiau paminėtiems asme
nims už jų asmenišką prisi
dėjimą rengiant Klaipėdos 
krašto sugrįžimo prie Lietu
vos 30 metų sukakties pa
minėjimą :

Lietuvos garbės konsului

Po $2 aukojo: A. Laurutis 
A. .Valentą, S. Kontautas, A 
Varginskienė, J. V. Stilsonas, 
Jagminienė. K.
ka, Leveckienė, Albin šmaižys, 
Vakauzienė, J. Venckus. Anta
nas Sapalis, B. Masiulis, Jurė
nas. Stravinskas. A. Bacevičius. 
“X.” Mrs. CIeveland.
L. Paulauskas, 
lis, Gedvilienė.
Uždavinys.- Vilibaitis. “X.” S. 
Jankevičius, Ausukaitis. švel- 
nys, šeštokas.

Po $1 aukojo: Anesta, Ve
ličkas. Ručinskienė, Jančienė, 
Pivarunas,

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Amžinasis žmogaus Likimas
“Ramindamas ir linksmindamas 

tuos. kurie liūdi dėl savo mirusiųjų 
prietelių. šv. Povilas sako: ‘Mes »e- 

Trinka Over- inorin,e palikt! jūsų, broliai, be žinių 
apie (mirties miegu) užmigusiuosius, 
kad jus neliudėtumėte, kaip kiti, ku
rie neturi vilties. Nes jei mes tiki
me, kad Jėzus mirė ir atsikėlė, taip 
tai Dievas užmigusius per Jėzų at
ves draug su juo. Nes tai mes sa
kome jums Viešpaties žodžiu’.”—1 

Billing.jTesaloniečiams 4:13, 14

PAIEŠKOJIMAI

Aš Pranas Giriškis paieškau Juo
zo Olendros, kilusio iš Vedgirių kai
mo, Tenėnų parapijos, Nemakščių 
valsčiaus, ir paieškau Prano Virši
los, kilusio iš Paklinės kaimo, tos 
pat parapijos ir valsčiaus. Jie pa
tys ar kas juos žino malonėkite pa
rašyti man. Aš gyvenu ir dirbu 
farmoje, esu patenkintas gyvenimu 
ir norėčiau su mano senais draugais 
susirašyti. Prašau atsiliepti. (11)

Pranas Giriškis.
RD 4, Cortland, N. Y. 

Telefonas 459 M-2.
Povilas Masiu-
Marketioriis.

šita ištrauka ir suminėtieji Šven
tojo Rašto tekstai turėtų įtikimi 
Kiekviena protaujant) s— gęros* va
lios žmogų, kad vienintelis teisingas 
ir širdį palinksminantis bei sielą pa
sotinantis atsakymas apie amžinąjį 
žmogaus likimą, yra randamas šven
toje Dievo Knygoje Biblijoje. Tik
riesiems tiesos ieškotojams ir mė
gėjams tasai atsakymas yra paten
kinantis ir galutinas, dėl to, kad 

Bakunaitė. Zapkus,'Biblija yra Dievo Tiesos Žodis. Vi-
Poloimiene Valančius -Siruta-P* r>it‘vo Paža<i«j'mai >'ra dkri ir bu- i aiaimiene. valančius, siruta Įjvyk<jyti Jo paties paskirtu laiku ir 
vičiutė, P. Virbickas, P. Lingis, l.Jo geruoju keliu ir -Jo šventojo var 
N. N.. IVilkins. M. Simon, dle.iik.jį
butienė, M. Stanilionis, M. Tre-Įspaudą po kiekvieno savo pažadėji- 

’mo Amžinasis Dievas per savo pra- 
,našą Izaija sako: “Mane išskyrus 

Kas, J. Nežinoma. J. Jonaitis,'

Paū-škau Onos Remavich. Pirmą 
gyveno Rochestery, vėliau Bronx, N. 
Y. Girdėjau, kad išsikėlė į I»s An
geles. Turiu svarbų reikalą, todėl ji 
pati ar kas ja žino prašau atsiliepti 
šiuo adresu: <9)

R. J.,
55-66—64th St.,

Maspeth, L. L, N. Y.

APSIVEDIMAI

.bertas, Juozas Vembrė. Anta- 
I nas Juknevičius, Wm. F. J. 
Howard. Bruno Kalvaitis, Jo
nas Januškis, Ausėjus, C. A. 
Cipri a.uskas. Elzbieta Judins- 
kienė. S. Lūšys, P. Kaladė, A. 
Keturakis. J. D. Bakienė, J. 
Leimonas, Silvestras Zavat 
skas. adv. J. .J, Grigalus. Ona 
Gegužienė (mirusio Jurgio Ge
gužio atminčiai pagerbti), kun. 
Mykolas Vembrė. Povilas Balt-

Paieškau vedybų tikslu merginos 
ar našlės be vaikų, ne senesnės 60 
metų amžiaus. Su laišku prašau 
prisiųsti atvaizdą. Rašyti: (9)

J. I-apinskas.
228 E. 18th St., Room 11,

New York City, N. Y.

nėra teisaus ir gelbinčio Dievo. Grįž- 
kitės į mane ir busite išgelbėti, jus 
visi žemės kraštai, nes aš Dievas ir 
kito nėra. Aš savimi prisiekiau, iš

J. Savičiunas, A. Sapalius, A. 
Palaima, Stankulis, M. Sutkus 
S. Baltušis
Banev
Strazdienė, A. Liutkuvienė. 
Gegužienė. Lukas, N. N.. 
Yankunas (?), Samuilis, Mork- 
vėnas, Kantaravičia (?), R. 
Paul (?), Kačinskis, Rasmus 
(?), Ilterienė, P. Galinis, Jonas 
Lukas. Antanas Kulbis. keturi 
“X.,“ Andrius Yuga, Drevins- 
kas. Charles Arlauskas. “X.“ 
Kontautas, žičkus, Jakowinis, 
Mary Jarasevich (?), I^apatins- 

Ruseckienė. Klimas. 
Pažasis, Neviera.

altnšis Voišsknitomns S lmano burnos išeinąs teisybės žodis altusis, NieisSKaitomas. >- n(.erįį at„aI tuščias. Man susilenks 
zičius, J. Rimšas, M.'kiekvienas kelias ir prisieks kiekvie-

ui v. A. Šalnai- už tartą ,’ruts jr /on - kas <’).
ciai. Aneie ir Gerardas Juske-ISavuionis,proga žodį; buv. Mažosios: 

Lietuvos gelbėjimo komite
to nariams p. A. Ivas-Ivaš- 
kevičiui ir p. A. Marcinke
vičiui, Klaipėdos krašto su
kilimo dalyviui rašytojui S. 
Santvarui — už turiningas 
paskaitas-prisiminimus; so
1 i.ste i

K.
nas liežuvis.“

Prie tų, kurie grįš pas Viešpatį,

nai, S. Jokubauskas, J. Arlaus-sBendikas, Nevierienė. J. Pet
kas. J. Tuinyla. K. Vileišis, 
Silvestras Kontautas, inž. Ka
zys Baranauskas. Jonas čereš- 
ka. inž. Juozas Dačinskas. inž. 
Kristupas Daugirdas, prof. Ig
nas Končius, inž. Aleksandras 
Lapšys? inž. Eugenijus Manys

p. V. Barmienei ir (ir Lietuvos Tary-
; bai). inž. V. ščesnulevičiu?, 

inž. Vladas Sirutavičius, Genė 
Stapulinriienė. Te* filė Rancevi-

akomp. p. Januškevičienei 
—už padainuotas tam mo- 
mentui pritaikintas lietuvis-
kas daina.", p. V. Montvi-. Vakauzas, Adolfas Klemas, 
laitei—UŽ lietuviškų Ženkle-jJuozas Januškevičius, SLA 365 
lių paruošimą; p. S. Minkui kuopa.. Dr. P. Jakimavičius
-už nemokamą paminėji

mo pagarsinimą per radio; 
lietuviškiems laikraščiams 
‘Darbininkui,” “Keleiviui,” 
“Amerikos Lietuviui,” “Dir
vai” ir “Draugui”—už pa
talpintus tam reikalui skel
bimus.

Nuoširdi padėka aukoto
jams: A. Ivas-Ivaškevičius 
$40, inž. J. Mikalauskas 
$10, N. Adomaitis $2, kiti

(Jakmąun). Maldos Apaštalavi
mo Draugija, Monika Giedrai
tytė. P. -Jančiauskas, Karolis 
Vasiliauskas, Vincent Yankus, 
Juozas Petrauskas. Aleksan
dras Mizara. Aleksandras ir 
Ona Ivaškai, Kazys Merkys, 
Sandaros Moterų Klubas Bos
tone, adv. Anthony A. Young. 
Hon. Garrett P.yrne, Lietuvių 
Darbininku Draugijos 21 kp., 
Uršulė Saduikis. J. Krutulis, 
L. Karosas, inž. Edmundas Ci-

rauskas. Ivanauskienė. K. Za 
gurskienė. Užukalnis, Trepens- 
kis, Mike Yuknevich. Gaitiu- 
nas, “X..” Dragūnas, T. Masi 
lionis, F. Grendelytė, J. Au- 
gun, Razvadauskas. Griganavi- 
čius, Kapočiunas. Dzūkas. Va- 
kutis, M. Iljinas, “X..” “X." 
Milerienė. Vii. Neburs (?). Mrs. 
Audick, “X..” Ūselis, Baltasiu- 
nas, Juozas Vajega (?). -I. An
tanaitis.

Aukotoju pavardes surašėme, 
kaip galėjome išskaityti. Už 
iškraipytas pavardes prašome 
dovanoti.

šiais metais daugiau negu 
pernai aukos buvo sudėtos per 
organizacijas, kurios iš savo 
nariu iš anksto parinko auką. 
arba apsidėjo dienos uždarbiu 
ir minėjime aukas tiktai prida
vė pagal iš anksto padarytus 
sąrašus. Inžinierių ir archi
tektų sąjungos Bostono sky
riaus nariai sudėjo aukų $449.- 
50; ALT Sandaros 7 kp. Bos

priskaitomi gyvieji ir mirusieji, ku 
rie Dievo Karalystėje bus prikelti 
iš mirusiųjų. Jie visi draug sugrįš 
nas Dievą, eidami šventumo vieške
liu, kuris nepoilgam bus atidarytas. 
Apie tuos dalykus labai puikiai ap
rašoma Izaijo pranašystėje, trisde
šimts penktame perskyrime, 8 ir 10 
eilutėse. Aš paduodu ištrauką: 
“Viešpaties atpirktiej’ sugrįš ir at
eis i Sioną su gyriaus giesme; am
žina linksmybė apvainikuos jų gal
vą. jie gaus džiaugsmo ir linksmy
bės. o skausmai ir vaitojimai bėgs 
šalin.” (Bus daugiau)

Norėdami gauti daugiau panašaus 
turinio spausdinių. gausite veltui, 
kreipkitės: Lithuanian Bible Student 
Association, 3444 S. Lituanica Avė., 
Chicago 8, III.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
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. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $?.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad way

South Boston 27, .Mass

I.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS J BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tei 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

J
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Puslapis Aštuntas

ŠJ SEKMADIENI 
BALETO SPEKTAKLIS

NORWOODAS MINI
LIETUVOS ŠVENTĘ

KOVO 22 DIENĄ BUS 
DIDELIS KONCERTAS

A. L. Bendruomenės Bos
tono apylinkės komitetas
kovo 22 d. vai.

KELEIVIS, SO. BOSTON
T. BABUŠKINAITĖ— 

“FLORINDOS SAPNO”
STATYTOJA

T. Babuškinaitė, kuri 
popiet, sekmadienf, kovo 1 d.,

So. Boston High School sa-.val. po pietų, South Boston 
Įėję rengia didžiuli koncer- High School salėje su savo 
tą. I baleto studija stato “Flo-

Nonvood lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės šven 
tę minės ši sekmadieni, ko
vo 1 d., 6:30 vai. vakare, 
Lietuvių Bendrovės svetai
nėje, 21 St. George gatvė
je. Plačiau apie tai yra ko
respondencija trečiame pus
lapy.

MAJORO SŪNŪS
MARINŲ KARININKAS

Šį sekmadieni, kovo 1 d.,
3 vai. po pietų, South Bos
tono High School (Thom
as Park) auditorijoj stato- 
bas baleto spektaklis. Bale
tą stato p. T. Babuskinaitės 
baleto mokykla, kuri ilgą 
laiką atsidėjusi prie spek
taklio ruošėsi.

P-lės Babuskinaitės ma
žas šokėjų grupes jau yra 
tekę matyti Bostone, bet vi
sos mokvklos pasirodymo 
dar neturėjome progos ma
tyti. Reikia manyti, kad 
Bostono lietuviai nepraleis 
progos pasigerėti baleto
spektakliu. Bus geriausia’kvidoj iškilmėse dalyvavo 
proga ir sekmadienio po- Bostono

Pirmą kartą i Bostoną 
atvyksta koncertuoti Įžymi 
Lietuvos operos solistė An
tanina Dambrauskaitė, gy
venanti Miami, Floridoje.

Taip pat dainuos musų 
žymusis bostoniškis solistas 
Stasys Liepa.

Naujų dalykų skaitys 
bostoniškių gerai pažįsta
mas ir mėgiamas aktorius 
Henrikas Kačinskas.

Bostono majoro John B 
Hynes sūnūs, John B. 
Hynes Jr., pereitą savaitę 
gavo marinų leitenanto 
laipsni Quantico karo mo-
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pieti maloniai praleisti 
baleto mokyklą paremti.

irl

Bilietų, po SI, S 1.50 ir S2 
galima gauti ir ‘‘Keleivio” 
ofise.

SUNKIAI SUŽEIDĖ
JUOZĄ LEKNICKĄ

Pereitą antradieni, 11:30 
vai. vakare, policija rado 
gatvėje sunkiai sužeistą lie 
tuvi Juozą Leknicką, 60 
metų amžiaus. Jam perkir
sta galva ir sprandas. Juo
zas Leknickas gyvena 371 
2nd gatvėj, o jis buvo ras
tas E gatvėj. Policija su
žeistąjį nuvežė Į City Hos 
pitai, kur jis dabar yra mir 
ties pavojuje. Policijai dar 
nepasisekė išaiškinti, kaip 
Juozas Leknickas buvo su
žeistas, ar nelaimingai griu 
damas, ar plėšikų užpultas. 
Leknickas yra viengungis, 
Jis turi dvi seseris, vieną 
Dorchesteryje, kitą Jamai- 
ca Plain.

majorai

Mirė Jurgis Mozuraitis

Solistams akompanuos 
komp. J. Kačinskas.

Koncerto pelnas skiria
mas lietuvių švietimo ir 
kultūros reikalams Bostone 
paremti.

Į koncertą laukiama daug 
publikos ne tik iš Bostono, 
bet ir iš kaimyninių vieto
vių.

•rindos Sapną,” buvo žymi 
nepriklausomos Lietuvos 
baleto artistė, daug prisidė
jusi prie šio meno iškilimo.

Kauno Valstybės Teatro 
baleto studiją ji lankė nuo 
1925 iki 1930 metų, o pas
ukui iki 1944 metų intensy
viai dirbo Valstybės Teatre, 
kaip viena iš svarbiųjų ar
tisčių.

Ji šoko visą eilę pirmųjų 
partijų didžiuosiuose baleto 
pastatymuose: Delibes ba
lete “Copelia,” Drigo “Už
burtojoj Fleitoj,” “Miegan
ti Gražuolė,” “Sulfidos,”

BOSTONO AUKOS 
LIETUVOS LAISVĖS

KOVAI PAREMTI

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę vasario 15 d. So. 
Bostono High School auditori
joj (ar to minėjimo proga) lie
tuviai sudėjo aukų $1,878.11. 
Aukas sudėjo šie asmenys ir 
organizacijos:

Po $50 aukojo: inž. Jonas 
Mikalauskas. Sandaros 7 kuopa 
Bostone, kun. P. Virmauskis.

Po $30 aukojo: inž. Vytautas 
Izbickis ir Bostono Lietuvių 
Vyrų Choras.

(Nukelta į 7 pusi.)

KAIP BUS SU
NUOMŲ KONTROLE

Nuomų kontrolė visame 
krašte panaikinama nuo ba
landžio 30 d. Vyriausybė 
siūlys nuomų kontrolę pa
likti tiktai karo pramonės

“Raimonda,” “Karnavalas,” centruose. Musų valstija 
“Piramidės Paslaptis,” “Ar-.nėla karo pramonės sritis, 
iekinada” ir kt. todėl nuomų kontrolė čia

Kai Lietuvos baletas gas-!Pl'iklaus.vs nuo valstijos sei 
troliavo Londone ir Monte

Suėmė 9.Gemblerius

šeštadienį policija suėmė 
Chelsea miestelyje 9 “beti- 
ninkus.” Bedarant kratą 
vienoje tabako krautuvėje 
policininkai gavo telefonu 
nunešimų apie naujas lažy
bas.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių radio programa 
)er stotį WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
2:30 vai. per pietus, šį 

sekmadienį bus sekanti:
1— Falcons Radio Orkes 

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

kit rašyti ofiso adresu: 502
Broadvvay, So. Boston 

27, Mass. Ačiu.
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

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 VVrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIU8)

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

Vasario 17 d. staiga mirė 
dorchesterietis Jurgis Mo
zuraitis. ilgametis musų 
laikraščio skaitytojas, gyve
nęs 365 Quincy St., Dor- 
chestere. Velionis paliko 
nubudime savo žmoną, 
dukteris, sūnų ir daug prie- 
telių. Buvo pašarvotas na
muose.

Velioni jo draugai ilgą 
laiką prisimins, kaip links- 
maus budo ir labai draugiš
ką žmogų. Jo šeimai reiš
kiame širdingos užuojautos.

Gavo Laisnį

Prieš 3 metus atvykęs D. 
P. Bronis Denisonas šiomis 
dienomis gavo Master Bar
bei- laisnį ir dabar dirba 
Essex viešbučio skutykloje, 
prie pat South Station Bos
tone. Bronius yra gimęs ir 
augęs Lietuvoje ir dar Eu
ropoje vertėsi tuo amatu. 
Geros kloties.

SANDAROS
BUVO

BANKETAS 
SĖKMINGAS

Vasario 15 d. Sandaros 
7 kuopa rengė savo metinį 
banketą L. P. Draugijos 
svetainėje. Prisirinko apie 
200 žmonių, o po vakarie
nės svečiai turėjo malonu
mo girdėti dainuojant Bos
tono Lietuvių Vyrų Chorą 
pilname sąstate. Vakarie
nės programai vadovavo A. 
Chaplikas. kuopos pirmi
ninkas. Trumpas kalbas pa
sakė S. Jokubauskas, J. Au
dėnas iš New Yorko ir K. 
Jurgeliunas iš Montello. 
Vėliau svečiams buvo per
statyti prof. I. Končius. J. 
Arlauskas, Dr. J. Repšys, 
Dr. D. Pilka. S. Zavatskas, 
V. Balukonis, P. Trečiokas, 
A. Ivaška. J. Lekys. J. Ja- 
kubėnas, J. Tuinila. p. 
Štreimikis, I. Kubiliūnas ir 
kt.

Pirmą kartą South Bostone, Thomas Park High School salėje, 
kovo mėnesio 1 d., 3 vai. po pietų 

rengiamas

Baleto Vakaras

Nepraleiskite progos pamatyti 
didžiulį bale* o spektaklį

FLORINDOS SAPNAS

Carlo, T. Babuškinaitė da
lyvavo reprezentaciniuose 
spektakliuose. atlikdama 
svarbius vaidmenis.

Ji nenutraukė savo pro
fesinio darbo ir po karo. 
Tremties* dienomis Vokieti
joje su baletu “Copelia” ji 
apkeliavo visus didžiuosius 
miestus, šokio menu žavė
dama tremtinius ir anglų, 
amerikiečių ir prancūzų at
stovus.

Atvykus į Jungtines Ame
rikos Valstybes, ji čia su
rengė kelis baleto spektak
lius, kuriuose šoko drauge 
su baletininku Liepinu, o 
vėliau pasinešė į pedagogi
nį darbą. Per trumpą laiką 
ji įkūrė baleto studijas Bos
tone ir Worcestery ir dabar 
dėsto baleto meną ameriko
nams Plvmouth Arts Cen- 
ter, kurie jos darbo metodą 
labai aukštai įvertina.

T. Babuškinaitės mokinių 
skaičius nuo 2 ar 3, turėtų 
prieš porą metų, šiandien 
pakilo ligi keliasdešimt. Tik 
Bostone, “Florindos Sap
no” pastatyme jų dalyvau
ja apie 30. Žinoma, ne vi
sos tos jaunos mergaičiukės 
bus ateity baleto artistės, 
bet jos per studijinį darbą 
įgys daug grakštumo, ele 
gancijos ii gilesnį baleto 
meno supratimą, o tos ypa
tybės pakreips į laimę jų 
tolimesnį gyvenimą.

Belieka T. Babuškinaitei 
palinkėti pasisekimo jos už
sibrėžtam darbe ir Bostone 
aplankyti jos pirmą pasta- 
tvma—“Florindos Sapnas.

—I. R.

LIETUVOS AIDŲ
VASAROS PIKNIKAS

mėlio ir gubernatoriaus.
Šią savaitę Mass. guber

natorius Christian Hertei 
siunčia savo pasiūlymus sei
meliui dėl nuomų kontro
lės. Jis siūlys, kad nuomų 
kontrolė butų palikta mies
tų žinioje ir kur vietinės sa
vivaldybės nori, ten jos ga
lės nuomų kontrolę palikti, 
pagal valstijos seimelio įga
liojimą.

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valacdoa: ana 8 iki 8 

(r im 7 iki S

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MAS8. 

Talafonaa: SOUth Boston 1880

Išvyko į Floridą

PERKU PIANĄ
Noriu pirkti vartotą pianą 

gerame stovyje. Prašom pra
nešti Mrs. E. B.. 636 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass.

■

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 L'pham’s Corn«r

DORCHESTER, MASS.

Pereitą šeštadienį pp. A 
Chaplikai, Dr. Mikalonis su 
žmona ir p. Norkunienė iš
vyko į Floridą trims savai
tėms poilsio. Ponai Chap 
likai važiavo savo mašina 
Gero poilsio.

Pereitą antradienį San 
daros svetainėje išvykstan 
tiems buvo suruoštos išleis 
tuvęs, kuriose dalyvavo 
daug svečių.

Apipiešė Du Kareiviu

PARDUODI KAILINIUS
Parduodu moterišką kailini 

paltą (sealskin) labai gerame 
stovyje. Kreiptis po 7 vai. va
karo į Mrs. Edith Noritis, 1 
Pacific St.. So. Bostone. (9)

REIKALINGA MOTERIS
Reikaiing moteris dirbti deli

katesų krautuvėje-valgykloje. 
Kreiptis į Benny’s Lunch. 350 
VVashington St., Dorchester. 
Mass. (8)

Du banditai nakčia į sek
madieni apiplėšė du karo 
aviacijos kareiviu. Bandi
tai pasisiūlė pirmą vieną 
paskui kitą kareivį pavėžė
ti į Otis aviacijos bazę ir 
pakeliui juos apiplėšė ir ap
daužė. Banditai iš vieno 
kareivio atėmė $3.20, iš ki
to $32.

Tarėsi N. A. Gubernatoriai

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)

B. Ml(’feEVlflUS 
B. MIKONIS

Income Tax Service 
General Insurance 

Real Estai e
545 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

SO 8-06<»5
(10)

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nho 9 iki 12

• 447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

4. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATE B IN8URANC1

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Boa. n ORIOLB STRBBT 

Wsst Roahary, Haas.
Tel. PArkway 7-A402-M.

Baletą stato buv. Lietuvos Valst. Teatro baleto artistė 
T. BABUŠKINAITĖ

Spektakly dalyvauja 30 asmenų, baleto studijos mokiniu. 
Muzika—Čaikovskio ir kitų kompozitorių.

Dekoracijos—buv. Lietuvos Valst. Teatro dailininko 
Viktoro Andriulio.

Akompanuoja muz. GOLOMBIOVSKIS

Bilietai ii anksto gaunami p.p. St. ir V. M inkų gėlių krautuvėj, p.p. Ivaškų baldų 
krautuvėj, 326 Broadwav, “Keleivio’* redakcijoj ir vaidinimo dieną prie įėjimo.

Lietuvos Aidų radio va
landa, kurią girdime sek
madieniais 12:30-1 po pie 
tų, rengs savo vasaros pik
niką birželio 28 d. Brock
ton Fair Grounds.

Pakartojame, kad Lietu
vos Aidų programos, veda
mos Poviio Lapėno, girdi
mos iš stoties WBET, 1460 
kilociklu.

Pereitą savaitę tarėsi 
Naujosios Anglijos guber
natoriai. Priimat eilė nu
tarimų liečiančių visas še
šias N. A. valstybes. Guber
natorių pirmininku išrink 
tas R. I. gub. John D. 
Lodge. Gubernatoriai ap
tarė tekstilės pramonės kri
zę ir kitus klausimus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

MUSŲ UŽUOJAUTA

Jurgiui Mozuraičiui mi
rus, reiškiame musų di
džiausios užuojautos po
niai Mozuraitienei, sunui, 
dukroms ir visiems arti
miems.

Krasinskų Šeima.

Svarbus Pranešimas* *Bendruomenės Reikalu Naujosios 
Anglijos Lietuviams

šeštadienį, vasario 28 d., 4 vai. po pietų, So. Bostono lietu 
viu parapijos salėje po bažnyčia kviečiamas bendruomenės svar
bus susirinkimas, i kurį atvyksta Laik. Org. Komiteto Pirmi
ninkas Prel. J. Balkunas iš New Yorko.Susirinkime kviečiami 
dalyvauti visi jau įsirašę bendruomenės nariais ir visi kiti, ku
rie domisi bendruomenės veikla ir lietuviškumo išlaikymu šiame 
krašte.

Po susirinkimo bus visų Naujosios Anglijos vietovių atsto
vų pasitarimas bendruomenės apylinkių organizavimo reikalu. 
Tat iš visų vietovių kviečiami atvykti zm»nės. kuriems rupi 
bendruomenės veikla.

Bostono Apygardos ir Apylinkės Bendruomenes Komitetas.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
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.

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

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr., 

Alphonse Stecke
ir

Dengiam Stogus ir Sienas 
Geriausiais “Bird” Kompanijos 

Šingeli&iu
Apkainavimas Dykai 

(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joneph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27, Maas.

i




