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Irane Šachas ir Mossadegh 
Varžosi dėl Valdžios

Kova Persimetė j Gatvę; Minia Norėjo Nulinčiuoti Se
niau ant Rankų Nešiojamą Mossadegh; Armijos 

Viršininkas Išmestas iš Vietos; Padėtis Įtemp
ta; Rusijos Penktoji Kolona Laukia Pato

gaus Momento
I

Irane 
savaitę 
(šachas) 
išvyksta 
lamentas 
reikalą 
neišleisti 
Vėliau 
kad'jis Į

neramu. Pereitą 
Irano monarchas 
paskelbė, kad jis 

i užsienius. Par- 
tuoj pradėjo tą 

svarstyti ir tarėsi 
šacho išvažiuoti, 

šachas paskelbė, 
užsienius nekėliau-

ja ir lieka krašte.
Šachas norėjo bėgti i už

sienius po keturių valandų 
diskusijų su ministerių pir
mininku Dr. Mossadegh. 
Skirtumai pažiūrose tarp 
šacho ir ministerių pirmi
ninko pasirodė tokie, kad 
šachas buvo nutaręs bėgti 
iš krašto. Dar neaišku, ai 
šacho pasilikimas krašte 
reiškia, kad Dr. Mossadegh 
turės trauktis iš savo vie
tos.

Vėlesnėmis žiniomis ko
va tarp šacho šalininkų ir 
Dr. Mossadegh daT'tebeina= 
Triukšmaujanti minia bu
vo užpuolusi Dr. Mossa- 
dėgh namą ir norėjo mini- 
sterį pirmininką nulinčiuoti, 
bet jam pavyko pabėgti i 
parlamento ramus, kur jis 
laukia, kad audra praeis. 
Kovos dėl valdžios persime
tė i gatvę ir dar nežinia, kas 
ten laimės.

Dr. Mossadegh, seniau 
labai populiarus vadas, tu
rėjo iš namų bėgti be kel 
nių. Atbėgęs i parlamentą 
ministerių pirmininkas šau
kėsi iš armijos vadovybės 
pagalbos, bet gen. štabo 
viršininkas jam šaltai pasa
kė, kad jam ims dvi valan
das pasirengti atvykti val
džios saugoti. Dr. Mossa
degh tuoj pat išmetė gene
rolą M. Baharmast ir pa
skyrė kitą generolą.

Jungtines Tautos 
Ir X-Spinduliai

Jungtinių Tautų organi
zacija nusipirko X-spindu- 
lių mašiną (Roentgeno ma
šiną), kuii bus naudojama 
. . . bomboms ieškoti. Ma
šina bus pastatyta viename 
-JT organizacijos kambary
je, kur pristatomi paketai 
ir laiškai. Visi paketai bus 
peišviečiami X - spindulių 
mašina, kad patikrinus, ar 

kariais idėtos

nutarė Įsigyti
Yorko
Dabar

juose nėra 
bombos.

JT vadai
tokią mašiną Nevv 
policijos patariami,
tarptautinė draugystė yra 
tokia, kad nebūtų didelio 
dyvo, jei kas nors panorėtų 
vieną ar kitą delegaciją ap
dovanoti stiprios sprogsta
mos medžiabos bomba. Ne
senai kokie tai šposininkai 
jau telefonavo i JT Įstaigą 
ir sakėsi pakišę kur tai 
bombas. Tiesa, bombų ne
atrasta, bet kas gali žinoti, 
ką kiti šposininkai gali pa
dalyti. Atsarga gėdos ne
daro, o kas nori išlėkti i lu 
bas?

Dangaus Šlavikas' 
Saugos Kraštą

Padėtis 
įtempta, 
įuoja. ką 
bolševikai

visame Irane yra 
Parlamentas svy- 
palaikvti. Irano 
i gatvės kovas

dar neįsitraukė, bet nėra 
abejonės, kad Maskvos 
penktoji kolona laukia pro
gos pasirodyti gatvėje ir 
pasukti Irano likimą rusiš
ku keliu.

Irano sunkumai paeina iš 
to, kad aliejaus pramonė 
yra paraiižuota dėl ginčo su 
Anglija.

Spręs Aliejaus Klausimą

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower ši pirmadieni tarėsi 
su republikonų vadais kon
grese* dėl aliejaus po juro
mis klausimo. Republiko
nai nori tą aliejų pripažinti 
pakraščių valstijoms, o de
mokratai žada dėl to klau 
rimo atstovauti federalinės 
valdžios pirmenybę. Kon- 
g psp dėl to bus karštų gin
tu

GUBERNATORIUS HERTER SKELBIA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIENĄ

Daugelyje valstijų ir miestų gubernatoriai i • majorai Vasario šešioliktosios proga skel
bė Lietuvos Respublikos Dieną. Taip pada ė ir Massachusetts gubernatorius (’hris- 
tian A. Herter. kuris pasirašė proklamaci ą ALT Bostono skyriaus delegacijai atsi
lankius. Paveiksle gubernatorius ir ALT s'yriaus atstovai: J. Arlauskas, A. (’hapli- 
kas ir B. Kalvaitis. P-lė F. Grendelytė, Li jtuvos garbės konsulo A. O. Shalna sekre
torė, gubernatoriui įteikia dovanų knygą ayie Lietuvą.

De Gaulle Prieš 
Europos Armiją

C—11~Vraune, VLT-

Įspėja Neparceliuol \ Buvęs Senatorius 
Visuomenės Turto La Follette Nusižudė

Korėjos Karo Klausimas Vis 
Dar Pirmoj Vietoj

Debatai Jungtinėse Tautose Atsinaujino; Korėjos Prezi
dentas Reikalauja Vyti Priešą; Gen. Van Fleet 

Aiškina Savo Siūlymą Greit Daryti 
Ofensyvą ir Pergalėt

Watertown kariško arse
nalo dirbtuvės padirbo nau
jausią “artilerijos kulko
svaidį,” greit šaunančią ka- 
nuolę, kuri RADAR prietai
sais suranda lėktuvus pa
dangėje ir i juos šaudo 
elektroninių prietaisų vado
vaujama. 75 milimetrų ka- 
nuolė gali paleisti per mi
nutę, 45 granatas (kiekvie
no po 12 su puse svarų) su 
“mirtinu taiklumu.”

Naujas priešlėktuvinis 
ginklas yra pritaikytas grei 
tųjų lėktuvų naikinimui. JĮ 
ištobulinti ėmė keletą me
tų. Naujoji kanuolė pramin
ta “dangaus šlaviku,” ji 
operuojama automatiškai 
su pagalba pačių moderniš
kiausių ir painių prietaisų.

MINOT F. JELKE
RAŠTAS KALTAS

Generolas ae 
vęs Prancūzijos preziden
tas, priešinimosi vadas ir 
dešinios partijos vadas pa
sisakė griežtai* prieš “Euro 
pos armijos” kūrimą. Jis 
sako, kad jo vedama parti
ja niekada nepritars sutar
tims, kurios numato tokios 
viršnacionalinės armijos kū
rimą.

Gen. de Gaulle argumen
tai prieš Europos armiją 
via tie, kad Europos armi
joj prancūzų kariuomenė 
butų padaryta Įrankiu 
Amerikos karo vadų strate
gijoj. Jis dar sakė, kad to
kioj Europos armijoj vokie
čių armija ilgainiui pasida
rytų vyraujanti.

Gen. de Gaulle siūlo ne 
“Europos armiją,” bet su
dalyti kariškas sąjungas 
tarp nacionalinių valstybių 
bendram pavojui pasitikti.

iu i įvoe kandi
datas, Adlai E. Stevenson, 
prieš išvykdamas Į kelionę 
aplink pasauli, pasakė kal
bą Los Angeles mieste. -Jis 
sakė, kad republikonai tik 
laikinai buvo pasiskolinę 
demokratų platformą far- 
mų produktų klausime ir 
jau pradeda tą per rinki
mus garsintą platformą už
miršti.

A. E. Stevenson Įspėjo 
saugotis viešojo turto par-

ripmokrutll Yasario 24 d. sostinėje 
Washingtone nusižudė pla
čiai žinomas buvęs pažan
gus senatorius Robert La 
Follete iš Wisconsin. Nuo 
1925 metų iki 1946 metų 
R. La Follette atstovavo 
Wisconsin valstiją senate ir 
buvo vienas iš pažangesnių 
republikonų senatorių sena
te. Jis rėmė daugumą pre
zidento F. D. Roosevelto 
sumanymų vidaus politiko
je, tik užsienių politikoj

Kongreso Atominė 
Komisija Be Vado

Kongresas (senatas ir at
stovų rūmai) turi vieną 
jungtinę atominės energijos 
komisiją. Tai komisijai 
pirmininkavo miręs senato 
liūs McMahon. Po jo mir
ties komisija nepajėgia išsi
rinkti naują pirmininką. 
Senatoriai mano, kad ko
misijai turi ir vėl pirminin
kauti senatorius, o kongres- 
monai mano, kad dabar ei
lė išrinkti pirmininku kon- 
gresmoną.

Ginčas tęsiasi jau kuris 
laikas ir komisija vis be 
galvos. Jungtinė kongreso 
atominės energijos komisi
ja yra pirmas bandymas abi 
kongreso dalis sujungti 
bendroj komisijoj ir bandy
mas, pirmininkaujant sena
toriui McMahon, buvo sėk
mingas.

Ieško Komunistų 
’' “ Mokslo Įstaigose

celiuotojų. kurie dabar go- skyrėsi nuo demokratų, 
džiai žiuri i federalinės vy-| R. La Follette buvo pro- 
riausvbės turimas plačias gresyvių partijos kūrėjas

Gers 2,100 Metų
Senumo Vyną

Prancūzas Jacųues Yves 
Costeau vadovauja ekspe 
dicijai, kuri vyksta i jurą, 
netoli Marseille uosto, iš 
kelti iš puros dugno prieš 
2,100 metų nuskendus) grai
kų laivą.

Nuskendęs laivas yra 110 
pėdų ilgumo, maždaug 600 
tonų talpumo, bet nežiūrint 
i ilgą buvimą vandenyje 
neblogai išsilaikęs. Laivas 
paskutinėj savo kelionėj ga 
beno vyną moliniuose in
duose. Tokių molinių indų 
narai iš laivo jau ištraukė 
virs 1000 ir kai kuriuose in-

žemes Įvairiose vakarinėse 
valstijose. Tos žemės yra 
visos tautos nuosavybė ir jų 
perleidimas Į atskirų valsti
jų ar privačių žmonių ran
kas butų nuostolis visai tau
tai.

A. E. Stevenson ši pirma
dienį išvyko Į savo kelionę, 
bet prieš tai jis keliose kal
bose bandė nutiesti demo
kratų politikos kelią ir Įspė
jo savo partijos žmones 
vengti kalbėti “nesąmonių” 
apie “Eisenhovverio karą,” 
kaip tai darė republikonai 
kalbėdami apie “Trumano 
karą."

Wisconsin valstijoj. Ta par
tija, republikonų partijos 
rėmuose, atstovavo pažan
gią politiką ir dėka jai Wis- 
consin valstija buvo viena 
iš pažangesnių valstijų vi
duriniuose vakaruose. 1946 
metais senato vietą iš La 
Follette paveržė dabar pa
garsėjęs šen. McCarthy. R. 
La Follette sirgo širdies li
ga ir spėjama, kad dėl ligos 
jis nusižudė sulaukęs 58 
metu amžiaus.

Prisiekusiųjų teismas Nevv 
Yorke atrado kaltu turtuo
lių sūnų Minot Frazier Jel- 
ke už vertimą dvejų moterų 
užsiimti prostitucija. Jau
nas turtuolis parūpindavo 
mergaites ištvirkavimo tiks
lu turtingiems žmonėms už
aukštą kainą ir iš tokio ne-jduose rasta prieš 2100 metų 
leistino amato neblogai ver-Jgaminto vyno.
tesi. Teismas ėjo prie už
darų dui-ų, todėl daug skan
dalų paliko neiškelta viešu
mon.

Laivas nuskendo 
jame amžiuje 
Jis bandoma

trecia- 
prieš Kristų, 
ištraukti se-

M asinis Vokiečių
Bėgimas į Vakarus
Vokiečių bėgimas iš bol

ševikų valdomos rytinės Vo 
kieti jos tęsiasi. Per vasario 
mėnesį Į vakarinę Vokietiją 
atbėgo 41,000 žmonių, o 
sausio mėnesį pabėgėliu bu
vo 25,400. Daugiausiai bė
ga per Berlyną, iš kur pa
bėgėliai lėktuvais gabena
mi i vakarinę Vokietiją.

Bėgimas nuo bolševikų 
ypač padidėjo šiais metais, 
nors ir seniau vidutiniška,; 
per mėnesį atbėgdavo į Va

novės pažinimo sumetimais, karus apie 20,000 žmonių

Balkanų sutartis 
Jau Pasirašyta

'f rys Balkanų valstybės, 
Turkija, Graikija ir Jugo
slavija, pasirašė penkių me
tų sutartį, pagal kurią jos 
pasižada gyventi draugy
stėje ir bendradarbiauti. Su 
tartis numato organizuoti 
bendrą gynimąsi prieš agre
sorių ir numato, kad atei
tyje prie trijų sąjungos gali 
dėtis ir kitos valstybės. Čia 
turima galvoje Bulgarija 
ir Albanija, kurios bus ban
doma atitraukti nuo Rusi 
jos. Trijų Balkanų valsty
bių sutartis jungia Vakarų 
pusėje apie 70 kariškų divi
zijų o | a aoiKins r usams jų 
ruošiamą žygi pii» Vidur
žemiu puoš

Atstovų ramų neameriki- 
nės veiklos tyrinėjimo ko
misija, vedama kongr. H. 
H. Veide, jau apklausinėjo 
keletą profesorių iš kelių 
aukštųjų mokyklų. Komi
sija nori išaiškinti, kokios 
įtakos komunistai turi auk
štosiose mokslo įstaigose.

Pine to tyrinėjimo nori 
prisidėti ir senato vidaus 
saugumo komisija, vedama 
senatoriaus Wm. E. Jenner. 
Komisijos gal darys bend
rus tyrinėjimo posėdžius.

Pirmieji liudininkai kon
greso komisijoj pasidalijo į 
“kooperuojančius” ir “ne
kooperuojančius.” Ypatin
gai nekooperatyvus pasiro
dė profesorius. Barrovv Dun- 
ham, Temple Universiteto 
filosofijos mokytojas. Jis 
atsisakė pasakyti net kur jis 
gimęs, kur gyvena ir ką vei
kia. Vėliau jis pasakė, kur 
ir kada gimęs, bet į kitus 
klausimus atsisakė aiškintis 
remdamasis
nuostatu, kad niekas negali 
būti verčiamas pats prieš 
save liudyti. Nekooperao- 
jantis liudininkas bus trau
kiamas teismo atsakomy
bėn.

TELEVIZIJA RODYS
A-BOMBOS SPROGIMĄ

Korėjos prezidentas S. 
Rhee kreipėsi į visas Jung
tines Tautas reikalaudamas 
vyti priešą iki Yalu upės. 
S. Rhee sako, kad dabarti
nė padėtis yra naudinga 
tiktai priešui, bet ne taikai.

Korėjos fronto buvęs va- 
dar, generolas James A. 
Van Fleet, šį antradienį 
aiškina savo pažiūras į pa
dėtį Korejoj. Prezidentas jį 
pakvietė į Baltąjį Namą ir 
ten generolas išdėstys savo 
nuomonę ne tik prezidentui 
D.D. Eisenhoweriui, bet ir 
aukštiesiems karo vadams 
ir kongreso komisijų atsto
vams.

Gen. Van Fleet praneši
mas kelia labai didelio susi
domėjimo todėl, kad jis jau 
ankščiau sakė, jog karą Ko
rėjoj galima užbaigti per
galingai be didelio pavo
jaus sukelti naują pasaulinį 
karą.

Šį pirmadienį Jungtinėse 
Tautose vėl atsinaujino dt- 
bątai dėl Korėjos karo. Per
eitą savaitę Amerikos dele
gatas H. C. Lodge kaltino 
Rusiją dėl to karo, o Višins
kis atsisakė kalbėti, mato
mai laukdamas iš Maskvos 
instrukcijų.

Paaiškėjo Naujas 
Nixon’o Fondas

Rinkimuose pagarsėjęs 
“Nixono fondas” dabar vėl 
minimas spaudoje. Bet šį 
kartą minimas visai naujas 
fondas, kurį sudėjo buvusio 
senatoriaus ir dabartinio 
viceprezidento šalininkai 
1952 metų pavasari, kad 
parėmus šen. Nixono kandi
datūrą i viceprezidento 
vietą. Naujame fonde bu
vo 25,000 dolerių, sudėtų 
po $100 ir daugiau.

Fondas buvo surinktas 
dar tuo metu, kada niekas 
ir nekalbėjo apie šen. Nixo- 
no kandidatūrą į vice-pre
zidento vietą. Fondą rinko 
ir ji globojo tas pats adv.

konstitucijos Dana C. Smith, kuris ir kitą 
“Nixono fondą” (18,000 
dolerių) tvarkė.

Naująjį fondą plačiai ap
rašė “New York Post.” Taa 
laikraštis ir pirmąjį fondą 
pirmas iškėlė viešumon. 
Vice-prezidentas Nixon sa
ko, kad jis neturi nieko pri
dėti prie savo priešrinkimi
nių pasiaiškinimų fondo 
reikalu.Kovo 17 d. bus daromas 

naujas atominių ginklų 
bandymas Nevados valsti
joj. Televizijos stovs nori 
atominį bandymą parodyti 
visam kraštui ir dabar daro 
techniškus pasiruošimus ato
miniam sprogimui filmuoti. 
Manoma, kad kovo 17 d. 
bus bandoma atominė ka- 
nųoĮė.

Kovos Korejoj

Šios savaitės pradžioje 
bolševikai darė stiprų puo
limą .vakarinėj fronto daly
je. Po trijų su puse valan
dų kruvinu kovų bolševikai 
buvo atmušti ir nuvyti į sa
vąsias pozicijas. t
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Slaptos Sutartys Lieka
Kongresas svarsto prezidento Dvvight D. Eisenhoįv- 

erio pasiūlytą rezoliuciją dėl taip vadinamų slaptųjų su
tarčių. Rezoliucija sako, kad Amerikos vyriausybė karo 
eigoje slaptose konferencijose padarė su Rusija visą eilę

sutartis automatiškai butu vyk- didžiųjų susitikimą, tai tu- 
doma. Gali buti Įvairiu nuo- rimą galvoje Vokietijos li- 
statu patikrinimui ir eilė daly- };įmą Vokietija yra raktasir

nepaliktų 
bus.

abejonėskų, kurie 
dėl to, kas

Pusiaukelėj ir su garan
tijomis pasimatymas gali

toliau

mas. Savo laiku preziden-
susitarimų, bet Rusija tų susitarimų prasmę ir 
intenciją” iškraipė ir primetė kitoms tautoms savo agre
singą totalitarinį režimą.

Priverstinas Įjungimas laisvų tautų i agresingą tota
litarinį rusų režimą didina pavojų visų tautų laisvei, 
neišskiriant nė amerikiečių tautos.

Amerikiečių tauta niekada nesutiks su kitų tautų 
pavergimu ir per savo vyriausybę ir kongresą reiškia tą 
savo pažiūrą ir atmeta bet koki karo metu padarytų su
tarčių panaudojimą laisvųjų tautų pavergimui, atmeta 
tų sutarčių prasmės kraipymą ir reiškia vilties, kad pa 
vergtosios tautos atgaus savo laisvę ir teisę pasirinkti 
tokią valdymosi formą, kokią jos nori.

Tokia rezoliucija, kaip matome, visai nepasmerkia 
“slaptųjų sutarčių,” kurios jau senai nebėra slaptos. Re
zoliucija visai nekaltina buvusių vyriausybių dėl slaptų 
sutarčių sudarymo. Rezoliucija visai teisingai kaltę už 
laisvųjų tautų pavergimą suverčia Rusijai, kuri laisvą
sias Rytų Europos ir Azijos tautas pavergė.

Visas slaptųjų sutarčių atšaukimo reikalas, kaip ma
tome, susiveda prie pasmerkimo rusų bolševikiško režimo 
ir prie išreiškimo vilties, kad pavergtosios tautos atgau> 
prarastą laisvę ir galės pačios tvarkytis, kaip jos norės.

Republikonų eilėse prezidento pasiūlytoji rezoliuci
ja sukėlė nusivylimo. Daugelis jų tikėjosi, kad Jalta. 
Teheranas ir Potsdamas bus pasmerkti ir atmesti. Bet 
praktikoje pasirodė ne taip lengva tas padaryti.

Pagal Potsdamo sutarti amerikiečiai Įėjo i Berlyną 
ir jei ten norima laikytis, tai nepatogu yra atmesti tą 
dokumentą, kuris musų buvimą Berlyne lyg ir legalizuoja

Jaltos sutartis, kuri išparceliavo Lenkiją ir Kiniją, 
yra vienintelis dokumentas, pagal kuri Amerika gali ka
da nors reikalauti rusų, kad jie paliktų Lenkiją patiems 
lenkams tvarkyti ir atšauktų iš ten savo slaptąją policiją, 
kariuomenę ir Įvairius savo agentus.

Dėl Vokietijos ir Lenkijos sienų jų “atšaukti” nebu
vo reikalo, nes ir Potsdamo dokumente tos sienos yra 
tik laikinai numatytos, iki susirinks taikos konferencija 
ir nustatys pastovias sienas. Tiesa, Jaltoje rusams buvo 
atiduota minė Lenkija, bet ar atšaukus Jaltos sutartį 
galima ką pakeisti rytinės Lenkijos sienose?

“Atšaukimas” slaptųjų sutarčių buvo rinkimų meto 
pažadas, kuris dabar pasirodo tikroje šviesoje ir nieko 
neatšaukia. “Įvykinti faktai” ir nėra atšaukiami. Nei 
rezoliucijos, nei rinkiminiai. Šukiai nieko nekeičia esa
muose valstybių santykiuose. Ir pareikšta viltis, kad 
pavergtosios tautos atgaus kada nors savo pavogtą laisvę 
negrąžins laisvės nė vienai tautai, jei prie išreikštos vil
ties nebus pridėti atitinkami veiksmai.

Prezidento pasiūlytoji rezoliucija yra taip surašyta, 
kad jai gali pritarti visas kongresas, demokratai ir re
publikonai. .Jei rezoliucija kongrese praeis, tai bus ame
rikiečių tautos vienybės manifestacija ir rodys pirštu 
tikruosius šių dienų visų. nelaimių kaltininkus—Maskvos 
totalitarininkus ir grobikus.

Apžvalga
PUSIAUKELĖJE IR 
SU GARANTIJOMIS

Nuo Roosevelto-Stalino- 
Churchillio laikų asmeniški 
pasimatymai tarp valstybių 
vadovų tebestovi kai kurių 
žmonių galvose, lyg koks 
tai lengviausias būdas iš
spręsti svarbius klausimu? 
greitai ir pigiai. Susitiko 
“didieji vadai” ir klausimai 
išspręsti!

Daugelis žmonių užmirš
ta, kad asmeniškų pasima
tymų seriją pradėjo Miun 
chenas, kur susitiko keturi 
didieji mėsininkai. Miun
chene Hitleris, Mussolinis, 
Chamberlain ii- Daiadier su
tartinai išmėsinėjo vieną 
valstybę ir parvežė “taiką 
musų laikams.” Roosevel- 
to-Stalino-Churchillio kon
ferencijose buvo planuoja
ma, ' kaip tvarkyti ateityje 
pergalėtą priešą ir “pake
liui” buvo išmėsinėtos są
jungininkės valstybės, ku
rių kruvinais gabalais buvo 
bandoma užgerinti vieną 
koalicijos alkaną narį.

Dabar vėl kalbama apie 
asmenišką prezidento Ei- 
genhowerio pasimatymą su 
Stalinu. Tokiame pasima
tyme gal dalyvautų ir prem

• 4.- tas Trumanas sakė, kad jis 
bet kurią dieną sutinka pa
simatyti su Stalinu, l>et tik
tai Washingtone, nes jis 
Staliną buvo pakvietęs at
vykti i musų sostinę ir Stali
nas buvo net žadėjęs.

Per Kalėdas ir Stalinas 
pasisiūlė pasimatyti su 
Amerikos prezidentu, o 
Churchill jau prieš porą 
metų rinkimų kampanijoj 
siūlėsi asmenišku pasimaty
mu su Stalinu bandyti pa
šalinti šaltojo karo nemalo 
numus.

Išeina, kad visi sutinka. 
Reikėtų tik susitikti ir “iš
spręsti” visus - ginčijamus 
klausimus.

Žinoma, didžiųjų susiti
kimas “laisvės reikalui gin
ti” yra visai neįmanomas. 
Stalinas su jokiu jo paverg
tų tautų laisvinimu nesu
tiks ir į jokius pasimaty 
mus, kurie, pavyzdžiui, 
svarstytų lenkų, austrų, lie 
tuvių, rumunų, vengrų, če 
chų ar kitų tautų laisvės 
eikalą, visai nevyks.

Kai dabar kalbama apie

į laiką ar karą. Vokietija 
>uskaldyta į dvi dalis reiš
kia neišvengiamą karą arti
mesnėj ar tolimesnėj (grei
čiau artimesnėj, kaip toli
mesnėj) ateityje. Vokieti
ja sujungta, nepriklausoma 
ir gal būt neutralizuota, ga
lėtų užtikrinti taiką kuriam 
laikui, bent iki pati Vokie
tija, persimesdama į vieną 
ar į kitą pusę, prisidėtų prie 
naujo karo iškilimo. Tiktai 
toks klausimas ir galėtų da
bar buti svarstomas didžių
jų pasimatyme.

Prezidentas Eisenhovver 
pabrėžia, kad jis, jei turė- 
;ų pasimatymą su Stalinu, 
tai su juo derėtųsi nesislėp
damas nuo musų sąjungi
ninkų ir draugų. Tas už
tikrinimas yra labai svar

temokančių tik lauko dar
bus, neparuoštų pramonės! 
darbams, miestų gyventojų 
darbams.

Imkime samprotauti, 
kiek, į JAV atvykę lietu
viai, naujieji ateiviai, išnešė 
su savim turto, pasitraukda
mi iš Lietuvos.

JAV statistika (1915 me
tų) sako, jog paauginti 
žmogų iki 16 metų atsieina 
1,700-2,000 dolerių.

Visiškai tiksliai įvairių 
apskaičiavimų padaryti nė
ra iš ko. Reiktų turėti po 
ranka atvykusiųjų amžių, 
darbingumą ir tt. Tai jau 
nebe laikraščiui rašinys.

Patiekiamos patikrintos 
skaitlinės, kad sugebėtume

Kas Savaite
Kon. Kluczynskio Siūlymas švelnių pirštinaičių šalinin

kai, kuriems kiekvienas at-Vasario 16 d. Amerikos 
kongresas, senatas ir atsto
vų rūmai, labai gražiai pa
minėjo Lietuvos nepriklau 
somybės dieną. Senatoriai 
ir kongresmenai šiltais žo 
džiais prisiminė lietuvių 
tautos tragediją ir kančias 
ir reiškė vilties, kad Lietu
va vėl bus laisva.

Kongresmonas John C. 
Kluczynski iš Illinois ta
proga pasiūlė, kad atstovų 

SKannnes, xaa sugerbtume fumai padarytų tyrinėjimą, 
susidaryti pakankamai ais- kokiomis aplinkybėmis Bal
kų keliamųjų krausimų tjjos valstybės buvo įjung- 
vaizdą. tos į Sovietų Rusiją ir kaip

Apskaičiuojant vertę bi ten buvo pravesti suktieji
kurio žmogaus, reik atsi

bus, nes bet kokiame dvejųįžvelgti į jo metus, jo ama- 
ar trijų didžiųjų pasimaty- tą, išeitą mokslą ir tt. Dėl- 
me yra pavojaus, kad tie,lto, kalbėdami apie išeivių
kurie konferencijoj nedaly

Ig. K.:

“liaudies 
Jis

seimų” linkimai.

‘Aš siulau, kad šis kon-
vertę, imkime ne 27,807, gresas priimtų tarimą įstir-

vauja, turės mokėti už di- bet, pavyzdžiui, tik 25,000,
džiųjų "vienybę.” Taip pat 
svarbus yra užtikrinimas, 
kad bet koks susitarimas su 
Stalinu turėtų buti taip su-

sakydami, buk jie yra tikrai 
verti po 2,000 dolerių.

Taip galvojant, 25,000 
žmonių po 2,000 dolerių

darnas, kad Stalinas nega-ivertės sudarytų 50 milionų
lėtų nuo savo pažadų atsi
mesti, kaip jis padarė su 
Jaltos susitarimais: kas jam 
naudinga pasiėmė, kas ne- 

5patiko—į tą nusispiovė.

dolerių.
Ir dar. Reik manyti, jog,

vidutiniškai imant, pasiim
to turto (drabužiai, žiedai, 
laikrodėliai, maistas ir kt.) 
kiekvienam tektų .bent po

ti aplinkybes, kuriose Bal
tijos valstybės buvo pa
grobtos. Ypatingą dėmėsi 
reiktų kreipti į Kremliaus 
inscenizuotus liaudies sei 
mų rinkimus, kuriuos So
vietų vyriausybė nuolat pa 
tiekia viešajai nuomonei, 
kaipo pateisinimą agresijo: 
prieš Baltijos valstybes.

“Toks tyrinėjimas aiškiai 
parodytų Amerikos visuo-

Skaičių Kalba
Besibaigdamas pirmasis 

pasaulinis karas davė pro
gos atkariauti arba susikur
ti laisvoms ir nepriklauso
moms
toms.

ir 555) karo audrų-padari- 
nių išblašyti į JAV atvyko 
viso 27,807 lietuviai.

Pirmas laivas su tremti- 
valstybėms bei tau-'niais atplaukė į New Yorką 
Žinoma, ne veltui: 1948 metais spalių 30 d. su

50 dolerių. Tai sudarytų menei ir kitoms pasaulio 
25,000 žmonių vieną milio-’tautoms tikrąjį rusų imjie- 
ną du šimtu penkias dešini-jrializmo veidą. Jis pašalin- 
tis tūkstančių dolerių. |tų neaiškumus, kurie tuo

Tad, iš viso iš Lietuvos tų'klausimu dar yra žmonių 
27,807 lietuvių išneštais-galvose.”
vežta penkios dešimtys vie-1 Tokį sumanymą Ameri- 
nas milionas du šimtai pen-Įkos Lietuvių Taryba jau

laisvė niekuomet be kraujot148 lietuviais. 1949 metaisj 
praliejimo neįgaunama. 'atvyko 16,900 lietuvių.

Antrasis pasaulinis karas' Štai kelios skaitlinės,, pa
kitus tų nepriklausomų vai-'imtos iš tremtinių surašymo 
stybių , jau ėmusių pasivy- duomenų, kuomet tremti- 
ti, o kai kur pradaujančių*niai dar tebuvo Vokietijoj, 
pralenkti genesniąsias vals-'čia duodama bent 25 ama- 
tybes, nukratė nuo tų lais
vių ir atidavė okupantų 
žiaurion vergijon.

tai.
1. Ūkininkai

Panašus likimas ištiko tą 
garbingos praeities, jau ge-’ 
rokai ir dabar prakutusią,! 
susitvarkiusią Lietuvos vals
tybę.

J e i septynioliktajame 
šimtmetyje lietuviai turėjo Į 
bėgti iš gimtojo krašto dėl

jera? Churchill, senas di
džiųjų konferencijų vilkas,. 
Teherano, -Jaltos ir pusės 
Potsdamo veteranas.

Prezidentas Eisenhovver, 
kalbėdamas su spaudos at
stovais apie asmenišką pa
simatymą su Stalinu, sakė 
šitaip:

Prezidentas sutiktų susitikti 
bet ką ir bet kur, jeigu jis ma
nytų, kad yra nors mažiausia 
viltis (chance) padaryti ką
nors gera. Toks susitikimas 
turėtų vykti aplinkybėse, 
rias amerikiečiai skaito tinka
momis savo prezidentui.

Kitais žodžiais, prezidentas 
nenorėtų sakyti, kad jis vyktų 
bet kur. Jis vyktų Į kiekvieną 
tinkamą vietą, sakysim, pusiau
kelėje ir ten kalbėtų su bet kuo 
visai nesislėpdamas nuo musų 
sąjungininkų ir draugų apie 
ką ten kalbama.
mo reikalas yra didelis darbas 
ir ne vienos kurios tautos rei
kalas.

Paklaustas, ar preziden
tas pasitikėtų Stalino paža
dais, prez. Eisenhoįver pa
aiškino:

Prezidentas mano, kad bet 
kokia verta to vardo taikos pro
grama ateityje turėtų numaty
ti tam tikras sąlygas ir nuo
status, kurie užtikrintų, kad

viras žodis atrodo “dinami
tas.”

Tikrenybėje į nišų įžū
lius išsišokimus Jungtinių 
Tautų organizacijoj tik at
viras atsakymas ir yra ga
limas. Diplomatiškas žiaug- 
čiojimas nedaro įspūdžio 
nei rusams nei kam kitam.

Kur Išganymas?
Jėzuitas kunigas, Leonard 

F e e n e y iš Cambridge, 
Mass., įpuolė į ereziją. Jis 
mokė, kad negali buti išga
nymo už katalikų bažnyčios 
ribų, o popiežius tą griežtą 
šimtų milionų žmonių “pa- 

4 smerkimą” į amžiną ugnį 
yra šiek tiek sušvelninęs.

Pašaliečiui visas tas gin
čas atrodo tuščias. Bet iš
tikimųjų tarpe, matomai, 
dar yra žmonių, kurie dėl 
tokio plauko skaldymo gali 
peštis ir ginčytis. Kun. 
Feeney turi nemažai jaunų 
savo pasekėjų, kurie irgi 
mano, kad už katalikų baž
nyčios ribų nėra išganymo, 
ten yra tik pražūtis.

Pagal kun. Feeney aiškią 
ir griežtą pažiūrą pats ku
nigas Feeney dabar yra pa
smerktas degti karštoje ug
nyje, nes jis išlėkė iš katali
kų bažnyčios ir gavo ereti
ko vardą. Bet tas pavojus 
kun. Feeney, rodos, nelabai 
baido, nes jis visai nesisku
bina atgailauti ir grįžti į tą 
bažnyčią, kuri, jo išmany
mu, viena gali žmogų išga
nyti.

Dabar žmonės galės sa
kyti, kad jeigu kun. Feeney 
pats savo išganymu tiek te
sirūpina, tai ką jis gali pa
sakyti apie kitų žmonių iš
ganymą?

kios dešimtys tūkstančių 
dolerių ($51,250,000).

(Bus daugiau)

Delegatas Lodge
Patiekia Įrodymus
Amerikos delegatas Jung

tinių Tautų organizacijoj, 
Henry Cabot Lodge, perei
tą savaitę patiekė JT sei
mui įrodymu?, kad Rusija 
yra atsakominga už Kore
jos karo sukėlimą ir yra at
sakominga už to karo tęsi
mą.

Sovietai paruošė šiauri
nės Korejos kariuomenę 
puolimui, apginklavo tan
kais, kanuolėmis, lėktuvais 
ir kitais ginklais.

Sovietai atstatė šiaurinės i už

yra pasiūliusi kongresui ir 
reikia tikėtis, kad kongre
sas tyrinėjimą padarys. Tuo 
butų pasitarnauta ne tik 
Lietuvos laisvės reikalui, 
bet ir Amerikos interesams 
kovoje prieš rusiškąjį im
perializmą.

x
H. C. Lodge Kaltina

Pereitą savaitę Jungtinių 
Tautų seime viena kalba 
delegatams “užėmė kvapą.” 
Kalbėjo naujasis Amerikos 
delegatas JT organizacijoj, 
buvęs Massachusetts sena
torius Henry Cabot Lodge. 
Ji? pasidėjo Į šalį švelnias 
pirštinaites ir vadino daik
tus jų tikraisiais vardais.

H. C. Lodge sakė, kad 
Korejos karą ir jo tęsi- 
atsakominga yra Rusi- 
Ji tą karą sukurstė. Ji

M
Kaip Bimba Meluoja

Antanas Bimba galvą gul
do už Rusijos šnipus Rosen- 
bergus. Mes nieko neturi
me prieš tai. Bimbos gal
va, Bimba gali ją ir guldyti. 
Bet tas ponas kažkodėl ran
da reikalo per akis meluoti, 
kad “Keleivis” ir keleivie- 
čiai “reikalauja juos (Ro- 
senbergus) nužudyti.”

Mes tokio “reikalavimo” 
niekada nesame skelbę. Jei 
nuo musų priklausytų, mes 
mirties bausmę visai panai
kintume ir tai ne tik čia, 
bet ir Stalino imperijoj, kur 
žmonės žudomi be jokios 
atodairos.

Dėl Rosenbergų tenka 
dar kartą pasakyti, kad jie 
buvo nuteisti prisilaikant 
visų įstatymų teikiamų ga
rantijų. Dėl jų kaltės nėra 
jokios abejonės. Todėl nuo 
bausmės jie neištrūks. Bet 
ar ta bausmė bus elektros 
kėdė, ar 30 metų kalėjimas, 
tas reikalas yra vyriausybės 
rankose.

Triukšmavimas dėl Ro
senbergų “gelbėjimo” yra 
sugalvotas Maskvoje ir 
greičiausiai sugalvotas tam, 
kad Rosenbergai nebūtų 
palikti gyvi. Negyvas eks- 
šnipas Stalinui yra naudin
gesnis, negu gyvas ir dar 
galįs pasakyti ką nors iš 
Stalino šnipiados paslapčių. 
Ir Bimba savo galvą už Ro- 
senbergus guldo tik todėl, 
kad toks yra Maskvos uka- 
zas. žmoniškumo jo aša
rose nėra nė pauostyti. Bol
ševikų “linijoj” žmonišku
mui iš viso vietos nėra.

—J. D.

................6.208
Mokiniai .....................4.200

3. šoferiai .......................3,170
4. Studentai ...................2,000
5. Siuvėjai ...................... 963
6. Prekybininkai ........... 912
7. Pradžios mokyklų mo

kytojai ...................... 847
8. Karininkai ................ 669
9. Staliai ........................ 539

10. Elektrikai .................. 473

2.

tikybinių vaidų, vėliau dėl n. šaltkalviai 
medžiaginių negalavimų, 
tai po antrojo pasaulinio 
karo daug tūkstančių tikrų 
jų lietuvių buvo 
liojančių okupacijų sunai
kinti ar ištremti—išvežti— 
išvaryti. Pagaliau ir patys 
pasikėlė bėgti iš savo pasto
gės, kad mėgintų, o gal pa
siseks išsaugoti gyvybę, 
klaikioj, ugnies varstomoj 
nežinioj,—įsitikinę negalė
sią po okupantų letena te

ku vynė.je išsilaikyti, nesutik
dami su jų tvarkos beato- 
dairiniais varžtais, bėgo iš 
namų, galvas susiėmę, kad 
namie nepasiliktų.

Iš pasitraukusių ne visi 
težuvo. Žuvusieji tylį. Ir 
jie nebeprabils. Ir savieji 
juos užmirš. Laikas jų ka
pus užtrins. Ir šiandien jų 

laisvės gyni- pėdsakų vargiai beaptiksi.
Apkasuos užgriuvo. Karo 
ugnis sudegino. Pabūklai 
ištaškė. Vėjas likučius— 
pelenas—išblaškė ir nebe
ieškok. . . .

Tačiau iš BALF’o vice
pirmininkės Alenos Deve- 
nienės pranešimo BALF’o 
seimui š. m. sausio 9-10 die
nomis Bostone sužinojome, 
jog pagal pasibaigusį DP 
įstatymą (Public Law 774

454
12. Gimnazijos mokytojai 398
13. Gailestingosios seserys 342
14. Gydytojai .,.............. 275

besikalta- 15- Kunigai ........................ 251
16. Inžinieriai .................. 245
17. Teisininkai ................ 229
18. Vaikų darželių auklė

tojos ............................ 208
19. Muzikai ...................... 192
20. Miškininkai ................ 186
21. Agronomai ................ 153
22. Universiteto profeso

riai .............................. 152
23. Pienininkai ................ 151
24. Artistai ...................... 128
25. Menininkai ................ 88

I

vi-Įmą 
me-'ja.

ais. Rusai apginklavo irjtą karą ir palaiko savo gin 
ciniečius, kurie atėjo kore-jklais. Amerikos delegatas 
jiečiams į pagalbą per Ya-i patiekė 10 įrodymų, kaip 

rusai Korejos karą palaiko 
ir kvietė rusus pasiaiškinti.

Korejos armiją po jos 
siško išdaifeymo 1950

lu upę.
Sovietai be pertraukos 

siunčia ginklus ir įvairiau
sią karo medžiagą i Korėja 
ir Kiniją.

Kinu komunistai, kurie

Jei JT seimai yra propa
gandos arena, tai kodėl ten 
nevaryti propagandos? H. 
C. Lodge tą ir darė. Jo

pradėjo kariauti Korėjoj įkalbą supras ir Europos ir

Didžioji dalis atvyko 
JAV. šiek tiek jų išsiblaš 
kė po Pietų Ameriką, Aus
traliją. Dalis dar tebėra 
Vokietijoj.

šitie skaičiai paduodami, 
kad gautume šiokį tokį su
pratimą apie lietuvių nau
jųjų ateivių pasiruošimą gy 
venimui. Daug pamokytų 
visokiose srityse. Paruošti 
juos amatams daug išleista 
lėšų, daug sugaišta laiko 
Dėlto jie vertingesni Ame
rikai. Dėlto jie, ujami-ve- 
jami iš tėvynės, daugiau, 
taip sakant, turto su savim 
—savyje—išgabeno, dau 
giau nualino savąjį kraštą, 
negu kad butų išnešęs toks 
pat skaičius vyrų-moterų,

lengvais ginklais ginkluoti, 
dabar turi rusų gamintų 
sunkiųjų ginklų, kurių tik 
Rusija jiems ir tegalėjo pri
statyti.

Minos jurose, kurias van
duo išmetė į krantą Korė
joj, arba kurios buvo pa
gautos jurose, visos yra ru
sų padirbtos.

Bolševikų lėktuvai, kurie 
kaujasi virš Korejos, visi 
yra rusų padirbti.

Rusai pristatė į Korejos 
frontą naujausią savo išdir- 
bystės lėktuvą, vadinamą 
IL-28.

Rusai pristatė korėjie
čiams ir kiniečiams daug 

lėktuvų. Nežiūrint, kad 
daug lėktuvų numušta, bol
ševikų oro pajėgos Korėjoj 
siekia 2,500 lėktuvų. Iš vi
so Rusija jau yra pasiuntu-

Azijos žmonės, o tas ir yra 
svarbu.

Žinoma, rusai jokio pa
siaiškinimo negali duoti, 
nes H. C. Lodge patiektieji 
faktai yra neužginčijami.

Bet kaip su taikos dery
bomis Korėjoj? Kai kurie 
žmonės mano, kad H. C. 
Lodge tas derybas “išsprog
dino.” ęet taip mano tik

si į Korejos karą ne mažiau 
kaip 4,000 lėktuvų.

Visos priešlėktuvinės ka- 
nuolės bolševikų pusėje Ko
rėjoj yra rusų išdirbystės ir 
rusai specialistai moko ki
nų ir korėjiečių bolševikus 
tas kanuoles naudoti.

H. C. Lodge patiekti įro
dymai dabar garsinami po 
visą pasaulį per radiją ir 
kitais budais.

t
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90 MOKAS IŠPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje

Lietuvos šventės 
me vasario 15 d. aukojo

A. Jenkins $5.

ižd. T. A. Tataronis, sekr. 
A- Večk>'s; iždo globėjai: 
A- Micavieh, V. Balezentis 
ir A. Slauter; direktoriai: 
C. Andreus, Y. Vidunas, J. 

JPo $2: Mrs. R. Zoroms-iStundžia, J. Volungus, T.
kas, W. Dainis, J. Urbonas,'Kibi'dis, A. Skusevieh ir S. „ _ * 7 7 •
J. Stundžia, J. Savulionis,
K. Volungus, A. Gideika ir 
Alfonsas Pilvelis.

Po $1: Mrs. M. Laukaitis, 
Anna Laučienė, B. čižius, 
F. Čižius, J. Stulginskas, 
Paul Alex, J. Jurkšta, An

Y uskus.
Žymėtina, kad šiemet

valdyboje yra itin daug jau
nų žmonių, tik 4 iš senes
nės kartos Įeina i vadovy
bę.

Vaišėse dalyvavo garbės
na Lapinskienė, Mary Ste-sve^a^: miesto majoras-J.

J. Buckley, T. Sargent, J.vefis, M. Stakionis, L. Lau 
kaitienė, Anna Čemaus- 
kas, L. Pitkevičius, A. Yuk- 
na, K. Kraučiunas, J. Gri
galiūnas, J. Lapinskas, K. 
Kaupinis, K. Brazauskas, 
A. Milius, B. Balevičius, J. 
Paulėkas, P. Bagdonas, A. 
Stundžia, J. Marlise (neiš
skaitoma), P. Bella, S. Pa
jerskas, A. Bella, A. Kuta- 
vičienė, A. Stravinskas, A 
Stravinskas (?), D. Levic 
kas, B. Yuška, C. Paltana
vičius, J. Velička, P. Milu
tis, J. Stravinskas, M. Le- 
gunas, M. Bulota, J. Zaut
ra, P. Kurgonas, J. Kun
drotas, J. Pieslak, L. Pies- 
lak, Vineia Cilcius, A. K. 
Balčius ir N. Pajerskas.

Povilas Milutis patarna
vo su mašina, -atvežė ir nu
vežė kalbėtoją brocktoniš- 
kĮ adv. P. Viščini.

A. K. Balčius ir A. Ba 
gocz, savininkai The G. I. 
Market, po prakalbų reng
tiems užkandžiams visą val
gi paaukavo. Nepamirški
me jų. Prie skanios kavos 
Mrs. Anna Večkys prikepė 
skanių barankų ir paauko
jo jas.

Aukų viso su smulkiais 
surinkta $83.35. Visi bus 
pasiųsti i ALT centrą.

Prakalbų surengime daly
vavo: Lietuvių Piliečių Klu
bo J. Urbonas ir A. Več
kys; ALT skyriaus J. Stun
džia, M. Stakionis; prie 
valgių — Anna Jumesky, 
Mrs. A. Pieslak, Mrs. M. 
Zautra, Mrs. B. Juškus, 
Mrs. A. Velička, Mrs. T. 
Lisevičius ir Julius Pieslak.

M. Stakionis. i

Iš Klubo Veiklos
Lietuvių Piliečių Klubo 

metinis banketas įvyko va
sario 22 d. savo gražioj 
svetainėj. Programą atida
rė pirm. J. Urbonas trumpa 
prakalbėle ir perdavė vado
vavimą direktoriui J. Stun 
džiai.

1953 metų valdybos įves
dinimo ceremonijas atliko 
J. R. Carter, vienas Mass.

Zuruell (per kelis metus 
buvęs klubo pirmininku), 
aldeimonai Wm. J. Casey 
ir J. W. Fallon ir A. Polli 
kin.

Klubo .direktoriai skelbia 
vajų naujiems nariams gau
ti. Bus priimami nauji na
riai nuo 21 iki 50 metų am
žiaus per tris mėnesius be 
Įstojimo mokesčio. Todėl 
patartina visiems senie- 
iems nariams raginti jau

nuosius stoti į klubą. Klu
bas finansiškai yra stiprus.

Grįžtant prie programos 
reikia pasidžiaugti klubie- 
čių kvartetu, kuris vadovy
bėje M. Pauliukaičio pa
linksmino publiką gražio
mis lietuviškomis dainomis.

Musų mieste ne taip se
nai buvo penki vokiečių 
klubai. Dabar iš jų beliko 
tik trys. Iš tų trijų tik vie
name dar vedami susirinki
mai vokiečių kalboje, o ki
ti perėjo i anglų kalbą. Se
niai nusiskundžia, kad jau
nimas suamerikonėjo, nebe
moka savo tėvų kalbos.

Musų lietuviškame klube 
susirinkimai vedami lietu- 

kalboje, nežiūrint kad 
kuriems čiagimiams ga- 
unku lietuviškai kalbė- 
Bet tie, kurie pradeda

veikliau dalyvauti lietuviš
ko Klubo gyvenime, mokosi 
lietuviškai. —A. V.

ABISINIJOS KAREIVIS GAVO NAUJĄ KOJĄ

Jaunas Abisinijos karys. Gakremicail Tuniebo, atvyko į 
Ameriką. Jis buvo sužeistas Abisinijos fronte, bomba 
jam nutraukė koją. čia West Orange, N. J., pa- daktarą 
Kessler, jam buvo pritaikinta nauja dirbtinė koja. Išėjo 5 
mėnesiai laiko kol Abisinijos negras gavo leidimą atvykti 
J Ameriką gydytis. Visos kliūtys buvo padalintos liktai 
dėka karo veteranų organizacijos pastangoms.

Naujai susiorganizavęs 
vyčių choras, vadovaujamas 
muziko Kazio Bazio, labai 
gražiai sudainavo keletą 
dainų.

Aukų surinkta apie $700.
Korespondentas.

Baltimore Naujienos
Vasario 16 d. Nepriklau-kas, K. ir T. Matuliauskai, Pet- 

Akto paskelbimo'™*1“*. Galinis, Austrą. Gaile- 
“ ' ičius, Astašauskas, Sinusas.

I
I

asario lti-ta 
Hartford'e, Conn

somybės
45 metu sukaktuvių minėji-p
mas prasidėjo pabaldomis Kil1 i * V»f Iraiickae A rm«asario 15 d., 10 vai., sv.

Vasario mėnuo jau pasi- 
1 aigė. Visose lietuviškose 
kolonijose tą mėnesi vyko 
Vasario 16-tos šventės pa
minėjimas. Teko girdėti,

Į kad kai kur lietus ir blogas 
~ras sulaikė daug žmonių 
,.uo dalyvavimo šventės mi
nėjime, bet niekas nesulai- 

;kė publikos Hartforde, noi-s 
lietus pylė kaip iš kibiro

'.nuo ryto iki vėlyvo vakaro.(
Trečią valandą po pietų 

Hartfordo ir apylinkės lie- 
į tuviai specialiais busais 
traukė į minėjimą, ir di
džiulė operos salė, kurioj 
telpa virš 3,000 žmonių, bu
vo pilnutėlė. Pagrindinis
kalbėtojas

reikalui su- kaimiečiai, prasčiokai. Kal- 
Jbėtojas priminė faktą, kad 

Lietu- ;

vių
kai
na
ti.

CLIFFSIDE, N. J.

Vasario 16 Minėjimas
Vasario 21 d. čia rusų 

klube buvo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
minėjimas. Susirinko Cliff- 
sidės ir apylinkės lietuviai 
ir buvo malonus burelis iš 
Brooklyno. Minėjimą ren
gė SLA kuopa ir LDD 3 kp.

Susirinkimą atidarė K. 
Bukaviackas ir pakvietė 
kalbėti K. Bielini ir Dr. Da
gi. Kalbėtojai nušvietė 
Lietuvos praeiti ir papasa
kojo apie dabar musų tau
tos vedamą kovą už Lietu
ves laisvės atgavimą. Po

vos laisvinimo 
dėta $109.75. Aukojo:

K. Bukaviackas—$40 
T umavičius—$20.

Po $5: N. Puzinienė, Ru- 
kuzo, Grabauskas, Dauno
ras.

Po $3: F. Valikonis, I. 
Grajauskas.

Po $2: Misiurevičienė, 
Velička, Naudžiūnas, V. 
Koras, Kasmotienė, Gra
jauskas, Radackienė.

Po $1: J. Steponavičius, 
Grinienė, Balienė, Olišaus 
kas, šagamogienė, Obelis, 
Gauraskienė ir Valikonie-'Vų 
nė. Kiti jx> mažiau. | ♦ <į

Po rinkliavos pirmininkas’už 
Bukaviackas uždarė susi-: vės. 
rinkimą ir visus pakvietė 
vakarienės, kur sočiai ir 
skaniai pasivaišinome.

Nelle Puzin.

PITTSBURGH, PA.

J. laikais

v - --- 7 ' ---- — -į -- --- *
valstijos pareigūnų. Komi- prakalbų sekė meninė pro-
tetas susideda: pirm. J. Ur
bonas, vice-pirm. R. Miko- 
laitis, fin. rast. P. Penkus,

grama, kurią išpildė solis
tas Razgaitis.

Padarius rinkliavą Lietu-

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio" Kalendorių 1953 Metams

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

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

«

kius, Vitkauskas, Armanavi- 
. .. , . čius, Palubinskas, Kalnietis,

Alfom o paiapijos bazny- jančaras, Diljonas, Kučiauskas, 
Šv. mirtas atnašavo-Urbonas. Bradunas, Velšys,

prel. Mendeiis, asis- .Gintalas, Bakanauskas, kun.
prof. kun. Dambraus-(Dubinskas. kun. Dr. Mendeiis. 

kas ir kun. Patlaba. Pro-(San Barkly. E. Sinel Jr.; Proš- 
gai pritaikintą patriotišką ėiunas—$4.
pamokslą pasakė taip pati Po Pažemėnas. 
prel. Mendeiis. įtaikė pa- Radauskas, Makauskaitė, 
mokslo skaitė arkivyskupo

čioje.
<leb.
.avo

Burtulis.
Be

vardis.
Po $2:

buvo prelatas 
ĮBalkunas ir keletas kitų, 
j tarp jų ir gub. pavaduoto
jas, kuris pareiškė nusiste
bėjimą, kad lietuviai taip 
gausiai susirinko minėti sa
vo šventę.

Meninę dalį atliko Čiur
lionio Ansamblis, pakvies
tas iš Clevelando. Ansam
blis padarė visiems didelį 

.įspūdį. Aukų salėje nebu- 
(motina vo rjnĮaa, nes bilietai buvo

J. Skvirecko specialu iš
siuntinėta vasario 16 d. pro- ®“d”ika: ..Ces®nis;

, ... - r Burmauskaite, Caplys,ga laišką. fe.
Antroji minėjimo dalis1 k ’

,'yko lietuvių didžiojoj ?a-[kauskas 
iėj. Iškilmingas posėdis ir Bubokas 
meninė dalis įvyko vasario 
15 d. 6 vai. vakare.

Iškilmingą posėdi atidarė 
Tarybos pirm. A. Miceika.
Po jo kalbėjo Lietuvos Lai
svės Komiteto naiys V. Vai 
siekimas ir tremtinių drau 
>ijos pirm. C. Surdokas.

Andriutienė, Kadžius.
Butkus.
Misevi-

Lozaitytė, Eringis, Kirstu-
Naididžius, Rak u nas. Rač- 

Gapšys, Kundrotą. 
Kazakevičius. Venc 

kūnas, Šidlauskas, Griškėnas,
Poderis. Visockis. Sodeika, S. 
N. Friedel.

Po $1: Martin Felix, Valat
kienė, Petravičius, Mikušaus- 
kas, Karalius, Makauskienė. 
Mondravickas, čapKnskienė. 

jVefcžienė, Leonas J.. Vizbaru.
Pabaigoj iškilmingos da- Petkus, Gudauskas. Skinaitienū. 

lies trumpai kalbėjo K. Mi-;Kiškis, Petraitienė, Jokubaitie 
siunas, kuris energingai n®» Jokšas. Noreika, Adom uiti 2- 
pravedė ir auku rinkimą.

tais tamsiais 
vos vargo mokykla
prie ratelio) buvo daug nuo pusantro iki trijų dole- 
daugiau atsiekusi negu di-^j^ Buvo surinkta keletas 
džiosios Rusijos valdiškos Rūkstančių pajamų, bet kiek 
mokyklos, nes tais laikaispj^g padengus išlaidas, 
Rusijoj buvo mokančių
kaityti ir rašyti tik {JI u-

centai, o Lietuvoj „au buvo 
50 procentų.

Gerb. kalbėtojas, apibu
dindamas Lietuvos istorijos 
laikotarpius kovoje už lais
vę, priėji) iri šių dienų ko
vų už Lietuves laisvę. K rie

buli vienišais kovoje 
atgavima Lietuvai lais-

ne- 
bilietų 

Puvo prisiaėju- 
organizacijos ir 
žmonės, todėl 

publikos buvo taip gausu. 
ŠĮ minėjimą Hartfordo lie
tuviai dar ilgai prisimins.

Luckienė.

!j teko patirti. Prie 
platinimo
S10? VISOS 
pavieniai

Pittsburgho ir 
lietuviai vasario 15 d. 
lingai susirinko į Lietuvių 
Piliečių Svetainę paminėti 
Lietuvos nepriklausomybė? 
paskelbimo 35 metų sukak
tuves.

ALT Pittsburgho sky
riaus pirm. A. Paleckis ati
darė iškilmes ir tvarką ves
ti pakvietė Povilą Dargi.

Meninę dali išpildė Šv. 
Pranciškaus Akademijos 
mokinės pasirėdžiusios 
tiškuose kostiumuose;

Kalbėjo kun. A. Sušins- 
kas, kuris ragino atidaryti 
ne tik savo širdis, bet ir ki
šenių?, nes gražiom kalbom 
ir rezoliucijom neišlaisvin- 
sim Lietuvos, tam reikalin
gos lėšos.

P-lė A. Naujeliutė su au
kų rinkėjom darė rinkliavą

K. Bielinio Kalba

Po K. Bielinio kalbėjo 
Pittsburgho miesto majo
ras, kiek pasivėlinęs atvyk
ti į musų iškilmes. Adv. 
Schullzas jam trumpai iš
vertė gerb. Bielinio kalbą 
ir majoras panaudojo savo

apylinkės kalboje kai kuriuos K. Bie
linio paminėtus faktus iš 
musų senosios praeities. 
Majoras priminė airių tau 
tos sunkias kovas už laisvę 
ir sakė, kol tauta kovoja, ji 
visada turi vilties išsilais
vinti.

Ukrainiečių kongreso 
vardu kalbėjo Michael Ko- 
michak, jis karštai kalbėjo 
apie ukrainiečių tautos per
sekiojimus, kurie tęsiasi jau

tau- 35 metai ir sakė, kad rei
kalinga visų rusų pavergtų
jų tautų vienybė kovoje už 
visų laisvę. Baigė žodžiais 
‘Lai gyvuoja laisva Lietu- 
va.

Pennsylvanijos guberna
toriaus John F. Fine pro 
klamaciją perskaitė C. K. 
Pikiel.

Gerb. Bielinis pradžioje 
apibudino Vasario 16-tos 
aktą ir jo reikšmę kovoje 
už Lietuvos laisvę 1918 me
tais ir dabartinėj kovoj 
prieš bolševikus. Visa tai 
trumpai, vaizdžiai apibudi
no ir nurodė, kad Lietuvos, 
kaipo tautos, gyvybę tam
siaisiais laikais išlaikė tik

Pittsburgho miesto majo
ro David L. Lavvrence pro
klamaciją perskaitė adv. 
Edvvard Schuitzas

Sveikino telegramomis: 
latvių atstovas prof. Jacob 
Priman, senatorius James 
H. Duff ir senatorius Ed- 
ward Martin.

Anglų kalboje rezoliuciją 
perskaitė Vincas Količius. 
Lietuvių kalboje rezoliuciją 
perskaitė Alex Krapavičius.

HARRISBURG, ILL.
Mirė M. Lutvinskis

Vasario 2 d. čia mirė My
kolas Lutvinskis, 67 metų 
amžiaus. Velionis buvo ki
lęs iš. Stakliškių parapijos 
Vilniaus gubernijos. Ame 
rikon atvyko visai jaunas 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Pii-ma apsigyveno Scran 
ton, Pa.,o 1906 metais per 
sikėlė i Harrisburg, Ilk, kur 
vedė moterį Narkuniutę, ki
lusią iš Šventežerio parapi
jos ir kaimo.

Velionis su žmona užau
gino keturius sūnūs, iš ku
rių dabar liko tik vienas 
Tonis mirė 1942 metais, 
Vladas žuvo kare 1943 me
tais ir Juozas 1944 metais, 
o dabar ir tėvas ilsisi prie 
savo sūnų paminklo gražio
se Harrisburgo kapinėse 
nuosavame lote.

Velionis Mykolas buvo 
gero budo žmogus, mokėjo 
su visais draugiškai sugy
venti ir ypač šeimoje buvo 
pavyzdingas vyras ir tėvas. 

.Liko jo liūdėti mylima 
žmonjf ir sūnūs Jonas. Li

ne, Litvaitis, Grudzinskas, Ig
natavičius, Rotukienė. Iztukai- 

Meninėj daly pasirodė tis. Likusieji po mažiau, 
buvusi Vilniaus Operos so
listė F. Pupėnaitė-Vasiliau- 
skienė; akompanavo G.
Leonienė. Gan įspūdingai 
padeklamavo buvęs Vil
niaus dramos teatro akto
rius J. Palubinskas. Pabai 
goj tautinių šokių grupė pa
šoko trejetą tautinių šokių.
Vadovė—I. Lozaitytė.

Vasario 16 d., 7 vai. va
kare įvyko tradicinis ban
ketas, suruoštas Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Tarybos.
( banketą atsilankė gana 
skaitlingas dalyvių gurys, 
r.ors jis ir buvo rengiamas 
ne visiškai patogiu laiku.

Tautos Fondui aukų su
rinkta: Bažnyčioj ir $25 
i?rel. Mendelio—.$170.35;
’aike minėjimo vasario 15 
1.—$578.63; laike banketo
vasario 16 d.—$84.36. Vi
so $833.34.

Aukojo sekantys:
Dr. Ankudąvičius $40; C. 

Surdokas $15.
Po $10: Misiūnas. Ližaitis, 

Draugijų Taryba, Dūda, Leo
nas, kun. Dambrauskas, Reike- 
nis. Vijūnas, tautinių šokių 
grupė. kun. Patlaba. Bradunas, 
Petrulis. Jakubauskas. Kazake
vičius, Dūlys, I^amzaleta.

Po $7: Kanauka. Talat-Kelp- 
ša.

Po $6: Nastopka, Kukarskas, 
Vaškvs.

Po $5: Bepirštis. Varpulevi- 
čius, šakevičiutė. I.ažaunykas. 
Brazauskas, Bačianskas, špu- 
ras. Vičiulis, Ankudavičius, 
Krasauskas. Karaša.

Nauja Valdyba
Lietuvių Salės Bendrovės 

šėrininkų metinis susirinki 
mas įvyko vasario 12 d. 
Lietuvių Salėje. Reikia pa
sakyti, kad susirinkimas bu
vo gana triukšmingas.

Dabartinę valdybą suda
ro visiškai nauji žmonės: 
pirm.—Jonas Kairis, vice 
pirm. — Albertas Juškevi
čius, finansų sekr.—Anta
nas Kisielius, kasininkas 
Gordonas Matulonis, prot. 
sekr. — Jonas Makauskai 
Tai visi jauni ir energijos 
pilni vyrai. įteikia many
ti, jog savo energiją panau
dos salės bendrovės naudai 
ir skolas išjudins iš užburto 
mirties taško. Revizijos ko- 
misijon išrinkta: V. Luko
ševičius, J. Kiškis, A. Žiu- 
rauskas, J. Lekevičius ir A. 
Budris. —J. A.

Maršalas
Gen.

Sokolovsky 
Štabo Viršininkas

Sovietų maršalas Vasily 
D. Sokolovsky paskirtas, 
rodos, nuo naujų metų so
vietų kariuomenės generali
nio štabo viršininku, i vie
tą nežinia kur padėto gene
rolo Štemenko, apie kuri 
bolševikai skelbė, kad žy
dai daktarai ji norėję nu-

Kazaus-’nuodyti.

ko nuliudusios švogerkos 
Juzė Čižauskienė, Mary Ta- 
landienė ir Agota Bartaitis.

Velionis skaitė “Keleivi” 
per 40 metų ir labai laikraš
tį mėgo. Dar prieš mirtį, 
sunkiai sirgdamas, priminė 
žmonai, kad atnaujintų 
“Keleivį,” nes gal jau bai
giasi prenumerata.

Tebūnie velioniui Myko
lui lengva ilsėtis šaltoje že
melėje. Kore»p.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sąuare, Worce*ter, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j 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:

(I) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš
čiu: (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmaey vaistinės savininkas

(IS)
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— - J'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

i

Iš Tolimųjų Havvajų
Kelionė

aplei-
antra

La\vrence, Mass., 
dome vasario 16 d. 
valandą po pietų. Apie tris 
valandas išbuvome Bosto
ne. Pusė po penkių atvy
kome East Bostonan, i Lo- 
gan oro stoti, atsirekomen- 
davome ir pareiškėm, kad 
esam pasiruošę skristi. Už- 
simokėjom už kelionę, nuo 
Bostono iki Honolulu aš 
$385.88, žmona — $289.57. 
Per abu — $675.45. Pagal 
United Airlines kompanijos 
naujai priimtą “family 
plan,” žmona moka pigiau. 
Bagažo su savim galima 
imti po 66 svarus, per abu 
132, už tai mokėt nereikia.

Kai sumokėjom už kelio
nę, tuojau kompanijos ma- 
nadžeris atnešė labai puikių 
gėlių puokštelę, 
žmonai prie palto ir palin
kėjo “laimingos kelionės.”

—Bet tai juk daug kai
nuoja, mes galim apsieiti 
be to,—pareiškiau.

—Tegul bus pagarbintas, to Kazimiero ir dolerinė 
butų palikus kišenėj! 

kas —Ar tėvas dolerio gailie
si, ar graužiesi dėl kitos 

vai- priežasties?
—Dolerio aš nezgardiju, 

* vaike, ale ne dėl dolerio ma-

Žmona sėdi prie lango ir 
vis isispyrus žiuri.

—Ko gi jinai ten taip žiuri, 
juk nieko nematyt, jinai 
pavargs,—pratarė mergaitė, 
lėktuvo palydovė.

—Aš jai sakiau, kad mes 
skrendam 20.000 pėdų nuo 
žemės ir tik trys pėdos nuo 
dangaus, tai jinai žiuri ar 
kartais nepamatys dangaus 
vartus, kur šv. Petras stovi 
su raktais,—mergaitei pa- 
paaiškinau. O jinai kad 
pradės juoktis, net ir man 
linksma pasidarė.

Nakčia, 10 minučių po 
vienuoliktos, mes nusilei
dom Midway oro stotyje, 
C hieagoj. čia vėjas pučia 
visu įšėlimu, rodos, iš visų 
pusių. Snaigės skraido, 
žmonės apsidangstę taip, 
kad tik nosys tematyt, visi 

prisegė bėgioja, laksto. Šalta ne
svietiškai, temperatūra že
miau zero. Veik visi ke
leiviai išlipo, tik mudu su 

iri žmona pasilikom skristi to
liau. Čia perkrovė pašto 
siuntinius, aliejum ir gazo-—Atsiprašau, priimkit ši

tą žestą. kaipo komplimen-'linu pagirdė musų paukštį 
tą nuo musų kompanijos, ir vėl Įlipo apie 50 žmonių 
Tamstos esat pirmutinė po-J -
ra, kuri vykstat į tolimą __
Hawaii iš šitos apylinkės

Oras pilnas kokio tai ruko 
ar miglų. Pievos žaliuoja, 
gėlės žydi—mums tik ką at- 
vykusiems iš rytų atrodo 
lyg keista.

Prieš aštuonias nuvykom 
j kitą oro stoti, iš kur skri
sim Į Hawajus. Čia jau 
nuotaika visai kitokia: vy
rai ir mergaitės, visi aero
dromo tarnautojai, turi ant 
kaklų užsidėję gyvų gėlių 
vainikus, per radio skamba j 
havaiečių melodijos, įvai-' 
rios dainos. PatarnavimasJ 
ir čia visur mandagus, lipš
nus.

Užsiregistravom ir užsi- 
rekomendavom, kad jau 
esam čia, gatavai pasiruošę 
skristi i Havvaii. Patikrino’ 
rekordus ir pakvietė eit i 
kitą kambarį, kur vaišina 
keliauninkus tropiškų vai
sių skysčiu, pyragaičiais ir, 
jei nori, tai gali imti ir ka
vą.

Aštuntą valandą Įsėdom 
orlaivį. Dar arti 3,000 

mylių kelionės! Kaip skri
dom per Pacifiko vandeny
ną ir kaip buvom pasitikti 
Honolulu saloje, apie tai 
parašysiu kitą savaitę.

A. Jenkins.

■i

10.000 DŪMŲ SLĖNIS

Alaskoje. Katmai Nacionaliniame Parke, yra aukštas Tri- 
dvnt kalnas, kuris dabar virto vulkanu ir spiauna į aukš
tybes karštus akmenis, pelenus ir durnus, kalno apylin
kės yra vadinamos “10,000 durnu slėnis,“ nes jos yra ap
rūkusios. Netoliese yra dabar prigesęs Vulkanas katmai.

Estas Apie Lietuvą

Maike!
—Gera diena, tėve, 

pas tave naujo?
—šlėktos naujienos, 

ke, visai markatnos!
—Kas atsitiko, tėve
—Klausiau švento Kaži- no širdis nerami. Kaip aš fi- 

miero klebono pamokslo, gertuoju, vaike, tai yra taip: 
vaike, ir mano dūšią kirmi- Jei praboščius sako, kad už- 
nas pradėjo graužti. Grau- tenka būti geru kataliku ir 

laisva.žia. kaip čerepokas ropę, ir Lietuva be aukų bus 
pakajaus niekur nerandu, tai kokiems paibeliams vi- 

—Papasakok, tėve, ką tu ;okie tarybiniai čyfai mums 
girdėjai per tą pamoksią, lenda i akis ir dolerių pra- 

—Girdėjau, vaike, kad šo? O jei dolerių tikrai 
musų šventoj Lietuvoj bu- reikia, tai kodėl švento Ka
vų saujelė bedievių, pago- zimiero praboščius sako, 
nių ir parmazonų. Jep, vai-.kad jų nereikia? Į mano
le, tik saujelė, ale ta sau-'galvą, 
jclė buvo dideli zbitkinin-'lis, kad 
kai.
rė.

nelenda mis- 
praboščius sakytų 

ba matai, ką jie pada-; netiesą, o vedlug to išeina, 
,kad tarybiniai čvfai sako

vaike,

—Ką daugiau girdėjai,!netiesą, ba kas nors čia tik- 
tėve? Irai meluoja. Vot,

—Girdėjau, kad Lietuva* dėlto ir smutna man ant 
neturėjo gerų diplomatų ir:dūšios, kad teisybės pasau- 
politikierių. Buvo tik Bi-lyje nėra.
zauskas ir Černiauskas, o

pagal naujai priimtą fam- 
ily plan,—mandagiai mana- 
džeris paaiškino.

Penkiolika minučių po 
šešių įsėdom į orlaivį. Tuo
jau keturi motorai suburz
gė, suužė ir milžiniškas or
laivis, it paukštis, pasikėlė 
į padanges. Už pusės va
landos nusileido Bradley 
Field, Hartford. Conn. čia 
pasiėmė daugiau pašto siun
tinių ir apie 30 žmonių. Or
laivy jau visos vietos užim
tos. Keliauninkų apie 60 
ypatų. Sekantis sustoji
mas bus Chicaga.

Aštuntą valandą davė va
karienę — pradžioj žuvies, 
po to mignon steiko, bulvių 
ir visokių daržovių: pabai-

vaike, goj kavos, arbatos arba pie
no, kas ką mėgsta, ir ant 
galo saltkosės. Maistas ska 
nūs ir, kaip
:ankete, gali 
.ik nori.

Skrendam 20,000 pėdų 
virš žemės paviršiaus, virš 
debesų. Retai kur protar

pis matosi miestai. Reiš
kia, ten apačioj sninga arba 
lyja. o viršuj žvaigždės tik 
šokinėja, lik mirga it baž
nyčioj per grabnyčias žva
kės, retkarčiais dideliu ii 
ilgu bruožu per dangaus 
kliautą žvaigždė skrenda 
r kur ten toli užgęsta.

visi kiti buvo tikri natc 
zauskas buvo vyras, jis 
tautų atstovams aiškiai įs- 
figeriavo, kad - musų šventai 
I ietuvai teka Dievo saulutė 
iš pietų, leidžiasi iš vakarų 
ii- šviečia iš visur!

•J. Klesmen. Estu Tautinės ga, jiem 
Tarybos narys, vasario 16 d. 
įkalbėjo jier “Voice of America“

1 radio i estų tautą apie Lietuvos 
nepriklausomybės šventę ir 
tarp kitko sakė:

yra kalbama apie 
“Sovietų Sąjungos tautų 
draugiškumą,” tačiau tas 
draugiškumas reiškia ne ka 
kitą, kaip vergavimą “di
džiajai rusų tautai” ir Sta
lino tironijai. . . .

Musų draugystės negali 
panaikinti Kremliaus tiro
nija. Ateis laikas, kai lie
tuvių tautos dienos proga 
Taline ir vėl galėsime pa
sveikinti lieiįvių delegaciją 
ir kartu visi palinkėti lietu
vių tautai sėkmės.

O šiandien iš širdies gilu
mos sušukime: Tegyvuoja 
Lietuva!

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas, prisiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų.

Po $2 prisiuntė: Mrs. B. Po
cius. Chicago. Ilk. ir Mrs. Mary 
Dursh. Bentleyville. Pa.

Po Si prisiuntė: J. Artdrews, 
Oakiand. Calif.; Mrs. Stankus.

Nauji Leidiniai
pakilo

pėdų padangėsna 
skrido link Dės Moines, Ia.,
Omaha, Nebr., iki Denver,
Colorado. Nuo čia pasikė 
lė dar 15,000 pėdų aukš
čiau ir per Rocky kalnus 
skrido 35,000 pėdų aukštu
moj link Wyoming valsti
jos, iki Eik kalnų. Nuo čia 
pasisuko link Raudins,
Rock Springs ir į Ogden 
Utah, per Great Salt Lake 
ežerą, per dykumą, per 
kainus, skersai Humbe 
upę link Reno, Nev., ir iš 
čia tiesiai į Sacramento ir 
San Francisco, kuris stovi 

įprie pat Pacifiko okeano.
Kelionė per visą Ameri

ką, virš 3,000 mylių, kaip 
nuo Bostono iki Chicagos, 
taip lygiai iki San Francis
co, buvo labai maloni, ro
dos sėdi savo frontrumyje.
Y pač nuo Chicagos visi 
miegojo lyg užmušti, tik 
viena mano prisiega visi 
žiurėjo per langą ir tėroijo 
ar nepamatys tą šv. Petrą 

Skrendant per Sacramen- 
padangėse jau debesų praeities 

nebuvo. Rytų šone dangusjž 
žėrėjo, it krauju pasruvęs 
ir pagaliau saulė patekėjo.pusies 
Davė gerus pusryčius—

iaulienos dešrikių su kiau- 
iniais ir kavos su pyragai

čiais. Orlaivis nutupė Mu- 
nicipai oro stotyje, San 
Trancisco mieste. 6 vai. ry- 
o. Bet mus laikrodžiai ro

dė jau 9-tą valandą. Tai 
kur dingo tos trys valan
dos?

Atėjęs oro stotin pasige- 
au savo remingtoniuko.

20,000 
ir taip yly kolas Biržiška: LIETUVIŲ

TAUTOS KELIAS. Tomas 
antras. 245 pusi. Išleido i 
“Lietuviu Dienos“ 1953 me-' 
tais. Gaunama 9204 Broad- 
wav. Los Angeles 3. Calif. 
Kaina $3.
Antrasis M. Biržiškos 

siminimų tomas siekia 
1915 metų, o vietomis ir ve-

Šiandieną lietuviai šven
čia savo didelę tautos šven
tę — Lietuvos Respubliko 

i nepriklausomybės metines, 
j lygiai kaip kad 8 dienas vė-

at- liau mes švęsime savo tau- 
iki tos šventę.

Pas mus, Baltijos juros
lesnius įvykius pamini, pakraščių valstybėse, buvo 
Kaip ir pirmame savo atsi- gražus paprotys, kad vienos 
minimų tome M. Biržiška kurios valstybės tautos 

r--——-- "”--lll lO^O šventė hutu minima ir kitu
ypačiai plačiai nušviečia valstybių. Atitinkamos de- 
“atbundančios tautos” Iai-I lekcijos vyko i kaimynu
kotarpį, prieš 
saulinį karą.

Autorius sako, kad savo 
atsiminimus turėjo rašyti

pirmąjį pa-{sostines, miestai puošėsi 
kaimynų tautinėmis vėlia
vomis. Taip ir 1940 metų 
vasario 16 d., kai mes pas 

iš atminties,” nes visokie’ kutini kartą galėjome vie- 
archyvai, patekus užsienin, :-aj švęsti savo tautines 
yra neprieinami. Tenka šventes, Į Taliną atvyko 
stebėtis profesoriaus atmir.- įJetuvos visuomenės bei
timi, nes knygoje suminėta valstybės atstovu delegaci- 
iimtai pavardžių, prisimin-Jja, o vasario 24 dienų musų 

žymesniųjų plunksnosi delegacijos nuvyko į Kau- Linden. N. J.; 
Paterson. N. -J. 
Detroit, Mich.;

O. Laužinienė. 
J. M. Rudžius, 
Mrs. J. Stan-

lietuviškame 
valgyt kiek

ta
darbininkų veikalai ir dar
bai.

Visiems netolimos musų 
mėgėjams M. Bir

žiškos knyga bus neįkaino
jamos vertės šaltinis, savo 

lituanistikos enciklo-

ną ir i Rygą. Senasis Tali
nas buvo šventadieniškai 
pasipuošęs lietuvių ir estų 
tautinėmis vėliavomis, mu
sų ir lietuvių tarpusavei 
draugystei pagerbti.

Stipri draugystė jungė

-Atrodo, tėve, kad tavo 
klebonas metė dvokian- 

'.y!čią bombą į lietuvišką rei
kalą ir tėvas dėlto esi nėra 
mus. bet nusiminti nėra jo- 

io reikalo.
—Tau lengva taip kalbė- 

i, vaike, ale aš negaliu kle- 
tėve. < no zgardyti ir vedlug to 

toriu prašyti, kad tarybi- 
ir pinkai grąžintų mano dole-

Bi
tas

visu, -•

—Ar tas klebonas 
nebuvo įsikaušęs?

—Nebliuznyk, vaike, 
klausyk, ką švento Kazi-dinę. 
miero praboštėlis sakė. Jis —Yra klebonų.

kad musų tarybiniai j tėve. Yra tokių, kurie ii
visokiu

to

pedija. Laikotarpyje prieš; mU5U tautas. Tos draugys- 
pirmąjį karą ir iki 1918 me-jės pagilimui ir tarpusa- 
tų prof. M. Biržiška buvoįviam pažinimui veikė skait-

čyfai yra blogi vadai, nors, patys aukoja ir kitus kvie 
save ir vadina patriotais.! Šia aukoti. Yra betgi ir to 
Ji? prašo pinigų iš vargšų!kių, kurie patys nieko ne 
žmonelių, ale šventos Lietu-)duoda ir kitus kviečia ne- 
vos reikalai jiems nerupi.'duoti. Tas tavo kazimieri- 
Jie moka liežuviais vizginti,Įnis klebonas, tėve, nesu
gudriais žodžiais zmone- 
liams akis mulkinti, ale jų 
vaikai yra nutautėję ir ne
kalba lietuviškai, o iš aukų 
jie gauna nuošimčius ir

tvarko savo minčių. Jis lie
pia melstis už Lietuvos kan
kintojus, kad Dievas ap
šviestų jų protą, bet nepra
šo. kad ir jo protą kas nors

vedlug to musų pinigai pa- a; šviestų. Jis liepia žmo- 
sidalinami ir vargšų nepa
siekia. Jes, vaike, nepasie
kia.

—įdomu, tėve, pasakok 
toliau.

r.ems neduoti aukų Lietu
vai vaduoti, bet pats kiek
vieną sekmadieni ir šventa- 
’ieni prašo iš žmonių auk^ 

parapijos

geresnį priparodymą 
dvasiškos asabos žo-

aktingas politikas, tada jis 
veikė Lietuvos Socialdemo
kratų Partijoj, todėl ir Lie
tuvos darbininkų judėjimas 
knygoje yra paliečiamas, 
ypač atskirų socialdemokra 
tų darbuotojų žygiai iškelti 
ar bent paminėti.

M. Biržiška yra literatu 
pasiliko kur sėdėjau orlai-)1^ istorikas, todėl jis dau

lingos draugijos. . . .
Baltijos valstybių sąjun

ga buvo pribrendusi, ir mu- 
S'3 valstybių oficialioji poli
tika ėjo ta kryptimi. Pami
nėsime čia musų valstybių 
sudarytąsias tar p u s a v e s 
draugingumo ir bendradar
biavimo sutartis ir nuolat

nege-

visokiems ir baž-
—Tau įdomu, vaike, ale nyčios reikalams. Klebonas 

mano širdis nespakaina. ba galėtų juk įsakyti žmonėms
klebonas davadlyvai išfige- 
riavo, kad užtenka būti ge
ru kataliku ir jokių aukų 
nereikia Lietuvai vaduoti.

—Kodėl gi tėvui 
mu?

pasimelsti prie šv. Kazimie
ro ir tomis maldomis galė
tų pats pasisotinti, bet ne, 
jam aukų reikia. Jis sako, 

nėra- kad lietuvių sudedamos au 
kas kas tai išgraibsto ir iš-

—O ką tu misliji, vaike, sidalija, bet jokių įrodymų 
aš daviau dolerinę, o dabar neduoda.
iš klebono sužinojau, kad —Tsss, vaike, apie įrody- 
’ižtfiku pasimelsti prie šven- mus nekalbėk, ba kur tu

rasi 
kaip 
dis?

—Tėvui patarsiu pačiam 
savo galva pagalvoti, o r.e 
klausyti, ką tas ar kitas 
kartais pasako. Visų žmo
nių nesupaisvsi, o turėda-* • 
mas savo aiškią nuomonę 
galėsi ir pats kitiems reika
lą paaiškinti, galėsi ir kle
boną pamokyti, jei toks rei
kalas bus.

—Kibą tau galvoj
rai, vaike, kad tu man siū
lai kleboną mokyti! Neuž
miršk, vaike, kad klebonas 
tam ir yra, kad žmones mo
kintų: tokie, kaip aš, esą 
me tam, kad klausyti, o tu, 
rodos, esi tam, kad bliuzny- 
tumei.

—Sudiev, tėve, man lai
kas į mokyklą.

—Eisiu ir aš, vaike, pas 
mano frentą Zacirką klebo
no šventus žodžius perdu- 
moti.

vv. Susijaudinau, didelė 
uk iškada. Priėjau prie 

langučio, kur užrašyta 
“lošt and found claims,” ir 
sakau savo nelaimę. Rašti
nės tarnautojas tuojau pa
ėmė telefoną, kur tai pa
šaukė ir sako: “Eik prie Nr. 
3 vartų, ten paduos tavo 
taipi aiterį.” Nuėjau ir at
siėmiau. Net ant širdies 
pasidarė lengviau. Ir ką aš 
bučiau daręs be savo rem 
ingtoniuko?

San Francisce išbuvome 
dvi valandas. Čia oro tem
peratūrą radome 68 laips
nių. žmonės vaikšto vien
marškiniai, kai kas su žipo- 
nais, bet nė vieno su paltu 
ar apsiaustu. Vėjelis dus- 
čioja švelnus, bet drėgnas 
Saulės nematyt, apsiniaukę.

vykstančias musų ministe- 
giausiai prisimena plunks- rių konferencijas. . . .
nos darbininkus, rašytojus, 
kurie juk ir žadino lietuvių 
tautą iš okupanto primesto 
tautinio miego.

LIETUVOS ŪKIO ATSTATY
MO STUDIJŲ KOMISIJOS
DARBAI. Sąsiuvinis VIII.
1953. Gaunamas pas inę.
Dačinską, 701 E. 5th Street.
So. Bostone.
Šiame sąsiuvinyje miški

ninkai M. Gureckas ir A. 
Vasiliauskas patiekia daug 
medžiagos apie Lietuvos gi
rias ir medžio pramonę.

ARGENTINOS LIET U V I Ų
BALSO KALENDORIUS
1953 mtams. 64 pusi., kaina 
nepažymėta. Gaunas A LB 
leidykloje. Boedo 737. Buenos 
Aires. Argentina.

paminėti 
įvykusias 

žemės ūkio, kultūros ir eko
nomines konferencijas, ku
rios buvo musų tautų drau
gystės galingas pasireiški
mas. I paskutinę tokią 
konferenciją, kuri buvo su
šaukta 1940 metų birželio 
mėnesį Taline, Kauno. Ta
lino ir Rygos gatvėmis ver
žėsi barbariškieji Sovietų 
Sąjungos kareiviai su 'tan
kais ir sunkiąja artilerija, 
tam kad sunaikintų visa tai, 
ką musų tautos savo pa
stangomis ir sunkiu darbu 
buvo sukurusios.

Šiandieną estams, lietu
viams ir latviams tėviškėje 
neleidžiama demonstruoti 
tarpusavi draugiškumą. Tie

Norisi taip pat 
per tą laikotarpį

kus, Easton. Pa.; Mrs. O. Bla- 
zis. Brooklyn. N. Y.; Jim Uma
ras. Detroit. Mich.; K. Dauk- 
nis. Philadelphia. Pa.: K. Vens- 
lauskas, Montello. Mass.; W. 
Urban. Chicago. III., ir A. Ze- 
laitis, Lincoln. N. H.

Po 50 centų prisiuntė: J. 
Gudjonis. Oak Lawn. 111.; A. 
Gaidukas. Chicago. III.; J. Pil
ka. Detroit. Mich.; J. Yuška, 
Detroit. Mich.; J. Januškis, 
Stoughton. Mich,: A. Waliko- 
nis. Cliffside. N. J.; M. Venkus, 
Elmhurst. N. J.; J. Kazlauskas. 
Charleston. Me.; V. Klibas. E. 
Arlington. N. J.; Mrs. O. Ras- 
kauskas. Canton. III.; Mrs. A. 
Steponkus. New Haven. Conn.; 
A. Aksentis. Ansonia. Conn.; 
C. Kazlauskas. Manchester. 
Conn.; J. Baličas. Chicago. 111.; 
J. Pocius. Chicago. III.; M. Poš
ka. Akron. Ohio; Walter Korės. 
Cliffside. N. J.; V. Anevičius. 
Kenosha. Wis.; B. VValanchus- 
ky. Colville. Wash.; A. Benzu- 
nas. Eureka. Calif.; John Gra- 
ble. Baltimnre. Md.; B. Pužai
tis. Waterbury. Conn;. ir A. 
Barauskas, Gary. Ind.

R. Sasnauskienė iš Hop Bot- 
tom. Pa., prisiuntė 25c.

Visiems, prisiuntusiems laik
raščiui aukų, nuoširdžiai dėko
jame.

Administracija.

Pakalbink biznierkm pu- 
•iskelbti “Keleivyje.” pa- 
garsinti savo bizni tarp lie- 

tuvių- . ..... ...........
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komunistinė Jugoslavija at
simetė nuo Maskvos ir nu
ėjo “erezijos” keliu. Tuo 
erėtikišku keliu Jugoslavija 
ir dabar eina. Klausimas, 
kur link eina?

Dėl Jugoslavijos kelio 
daugelis žmonių senai jau 
daro visokių spėliojimų ir 
daug kas turi visokių lauki
mų.

Pradžioje Jugoslavijos ko
munistai dėjosi esą geresni 
leninistai, negu Stalinas. 
Tito sakėsi esąs tikrasis Le
nino mokinys, o Staliną jis 
vadino nukrypėliu nuo tie
saus bolševizmo kelio. Pra
džioje ritiniai atsimetėliai 
širdingai bandė laikytis jų 
vadinamo teisingo leninisti- 
nio kelio. Tik vėliau pasi
rodė, kad kaitą nutrukus 
nuo Maskvos pavadžio rei
kia ieškoti naujo kelio.

Pirmiausiai užsikirto in 
dustrializacijos reikalas. Vi
sas Tito penkių metų pla
nas rėmėsi prekių mainais 
su Rusija ir “liaudies demo
kratijos” kraštais. Iš Rusi
jos, čechoslovakijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Len
kijos Jugoslavija turėjo 
gauti mašinas ir žaliavas 
savo penkmečio planui vyk
dyti. Susipykus su Maskva 
planas apvilto aukštyn ko
jomis. Rusija ir jos sateli
tai paskelbė Jugoslavijai 
ūkišką boikotą ir todėl teko 
industrializacijos planą iš 
naujo perplanuoti ir pritai
kinti “naujoms sąlygoms.”

Tos naujos sąlygos buvo 
persiorientavimas į Vaka
rus. Iš Anglijos, Amerikos 
ir dalinai Prancūzijos rei
kėjo gauti pramonei reika
lingas mašinas, žaliavas ir 
savo kariuomenei būtinus 
ginklus. Teko Vakaruose

KELEIVIS, SO. BOSTON
KUR PINIGAI MAIŠAIS GABENAMI

Pietinės Korėjos pinigas “Won” visai susmuko ir neteko 
vertės. Vyriausybė nutarė išleisti naujus pinigus, nauju 
“Whan” vardu. Senieji pinigai gabenami maišais Į bankus 
išmainyti į naujuosius. Ekonominė krizė Korėjoj kilo dėl 
karo nuteriojimų ir žmonių išblaškymo.

1948 metais, kada Tito X „ i , -jprasyti paskolų ir dovanų. 
Tekoatsimetė nuo Maskvos leni- 

nistinės bažnyčios ir jos po
piežiaus Stalino, Jugoslavi
ja buvo daugiausiai subol- 
ševikinta šalis iš visų sate
litinių kraštų. Tik Baltijos 
kraštai, kaipo Įjungti tiesio
giniai Į Rusijos imperiją 
buvo daugiau susovietinti.

Jugoslavijos režimas atsi
metimo laikotarpyje buvo 
totalitarinis ir bolševikiškai 
policinis. Viena partija, su 
savo vadu Tito priešakyje, 
valdė ir sprendė visus kraš
to reikalus. Politinė poli-

Vakaruose prašyti ir 
maisto, kada sausros ir ko- 
lektivizacija krašte iššaukė 
didelį badą. Plačiai užsi
motas penkmečio planas 
buvo apkarpytas, perpla
nuotas, norom nenorom te
ko daugiau atsižvelgti Į ei
linio žmogaus reikalavimus 
ir ypač i valstiečių reikalus.

Jugoslavijos saugumas, 
atsimetus nuo Maskvos, pa- 
idarė priklausomas nuo 

Vakarų. Rusija ir jos pa
vergtieji kraštai bandė Ti
to nuversti pikta propagan-

ir tebėra menka. Teko dai-lkolektivizacijos ne kokiais 
lytis kitokios idėjinės atra-Įnors idėjiniais sumetimais, 
mos. Palengva Jugoslavi- bet paties gyvenimo verčia- 
jos bolševikai pradėjo arte

ei,a, su savo teismais ir da šnipų vaisini.
mu ir kariškais grasinimais. 
Prieš tokį bįjvusių 
minčių” spaudimą teko ieš
koti atramos Vakaruose, se
niau keiktuose “imperialis
tuose.” Persiorientavimas į 
Vakarus buvo pradėtas nuo 

1 pat atsimetimo dienos ir ei
na dar dabar. Tik pereitą 
savaitę Jugoslavija, Turki
ja ir Graikija pasirašė ka
rišką savitarpinės pagalbo 
sutartį. Tito dar nėra ofi
cialiai įsitraukęs į Atlanto

koncentracijos stovyklomis 
stropiai sekė visus neištiki 
muosius. Vienpartinė spau
da penėjo žmones valdiška 
propaganda, kaip tai daro
ma ir Rusijoj. Krašto ūkis 
buvo paskubomis suvalsty
bintas: visa pramonė ir 
prekyba buvo valstybė 
rankose, o valstiečiai buvo 
prievarta varomi i kolcho
zus. Pagal rusišką pavyzdį 
Jugoslavija vykdė “penkių 
metų planą.” kuris turėjo 
padalyti iš žemės ūkio kraš
to “pažangią” pramoningą 
valstybę. Plano vykdymas 
ėjo valstiečių sąskaiton, ku
rie buvo apiplėšiami, kad 
pramonė galėtų pasiekti 
plačiai užsibrėžtų ir išpustų 
tikslų. Krašto supramoni- 
nimas buvo aukščiausias 
siekimas, kuriam buvo au
kojamas žmonių gerbūvis ir 
pagrindinės piliečių laisvės 
ir teisės.

Atsimetę nuo Maskvos 
Jugoslavijos bolševikai ban
dė ir toliau tęsti tą pačią 
industrializacijos politiką ir 
bandė laikyti nepakeistą 
policinį smurto ir sauvalės 
režimą. Bandė, bet pats 
gyvenimas privertė juos sa
vo planus peržiūrėti ir savo 
dogmas patikrinti.

ti prie socialistinio judėji
mo ir kartais jau duoda su
prasti, kad jie norėtų stoti 
į Socialistinį Darbininkų In
ternacionalą.

Iki to, rodos, dar toli. 
Socialistinio Internacionalo 
pagrindas yra ne tik ūkiškų 
reformų vykdymas, bet ir 
gilus humanizmas (žmoniš
kumas). Asmens teisių ger
bimas kiekvienam socialis
tui yra pagrindinis reikala
vimas, su kuriuo žaisti ne
valia. O kaip tuo reikalu 
yra Jugoslavijoj? Ten juk 
vyravo bolševikiškas nesi
skaitymas su žmogaus tei
sėmis, žmogus , ten buvo 
traktuojamas, kaipo valsty
bės įrankis, o valstietiška 
krašto gyventojų dauguma 
buvo prievartaujama, api
plėšiama ir varoma į kolek
tyvinius ukius, kur ne ko-

Gynimosi Sąjungą, bet ne-Jlektyvo nariai, bet diktato 
riškos valdžios skirtieji par
eigūnai buvo tikrieji žmo
gaus prakaito savininkai.

Jugoslavija padarė tam 
tikrą evoliuciją ir žmogaus 
teisių užtikrinimo kelyje. 
Bet ta evoliucija nėra už
tenkamai toli nuėjusi, kad 
į Tito režimą galima butų

tiesioginiai, per Turkijos ir 
Graikijos draugystę, jis jau 
vra tos didžiosios Vakarti 
valstybių sąjungos narys.

Ieškant draugystės, pa
galbos ir paramos Vakarua 
se, teko ir savo idėjinę pro- 
pagąndą keisti. Negalima 
vadinti Vakarų valstybių 
šiokiais ir tokiais vardais 
ir iš jų prašyti pagalbos. Be 
to, atsimetę nuo Maskvos 
Jugoslavijos bolševikai idė
jų lauke paliko bekabą ore. 
Jų laukimas, kad kituose 
kraštuose atsiras stiprus 
bolševikiškai opozicinis ju
dėjimas prieš Maskvą, neiš
sipildė. Tiesa, visur atsi
rado daugiau opozicinių 
bolševikų, bet jų įtaka buvo

kaip į socialistinį
Ten vis dar vieš- 
viena partija ir 

sugrtipuotos “socia- 
darbo žmonių vie- 

grupės. Vardas pa-

~W>

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 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.

I
L

žiūrėti, 
režimą, 
patauja 
apie ją 
listinės 
nybės”
keistas, bet esmė dar tebė
ra ta pati—bolševikų parti
ja vadovauja, o įvairios ki
tos grupės yra tik bolševikų 
Tankiai masėms laikyti sa
vo kontrolėje. Spauda Ju
goslavijoj tebėra tik titinė, 
opozicinės spaudos nėra. 
Socialistų partija tebėra 
draudžiama, nors galima įsi
vaizdinti. kad patiems eks- 
bolševikamę padarius už
tenkamai gilią evoliuciją, 
socialistai joje galės rasti 
savo vietą. Bažnyčios per
sekiojimas sumažėjo, reži
mas ieško pastovesnio sugy
venimo su bažnyčia, bet rei
kalas tebėra evoliucijos sta 
dijoj. Kitos politinės grti- 
pės vis dar tebėra draudžia
mos ir, jei nori veikti, turi 
tą daryti pogrindyje.

Vienas pakeitimas Jugo 
slavijos režime padarytas 
siomis dienomis. Ten lik
viduojama priverstina ko- 
lektivizacija Tiesa, Tito 
atsisakė nn< priverst ,'»?•»

bet
mas. Valstiečiai pnesinosi 
kolchozams, o sausros kraš
tą pastūmėjo į badą. Kaip 
priversti valstiečius dirbti 
kolchozuose, jei reikia jų 
nuoširdžių pastangų kraštui 
maitinti? Atsakymą paki
šo pats gyvenimas: nebe
versti valstiečių būti kol
chozuose, jei jie to nenori, 
ir skatinti laisvą kooperaci
ją kaimuose, kad ir smul 
kiems valstiečiams butų pri
einami stambaus ūkio pato
gumai (mašinos, pieninės, 
bendras užpirkimas ir pro
duktų pardavimas, aprūpi
nimas kaimo žaliavomis ir 
tt.).

Ką nors galutino apie Ju
goslavijos evoliuciją dar 
negalima pasakyti. Evoliu
cija vyksta. Europos so
cialistai labai atydžiai tą 
evoliuciją seka. Jie dažnai 
lankosi Jugoslavijoj, o ju
goslavų eks-komunistai pra
deda būti nuolatiniai sve
čiai socialistų konferencijo
se ir pasitarimuose. Tą evo
liuciją seka ir visas Vakarų 
pasaulis.

Jugoslavijoj daromas eks
perimentas. Ten totalitari
nis bolševikų režimas kei
čiasi. Bet ar jis pasiliks 
leninistinėse dogmose su- 
kiautėjęs smurto režimas, 
nacionalizmo garais besi- 
stiprinąs, ar žengs demo
kratinio socializmo keliu, 
dar negalima duoti galutino 
atsakymo. Eksperimentas 
yra įdomus ir labai svarbus 
Jei Jugoslavija surastų de 
mokratinio socializmo ke- 

J lią, tai butų didelis įvykis 
ir. gal būt. net keliarodis 
kitoms bolševikiško piktša- 
šio kamuojamoms šalims, 
kaip, pavyzdžiui, Kinija.

J. R—5.

| gijos delegatai davė savo 
raportus iš metinio draugi
jų atstovų suvažiavimo, 
įvykusio-sausio 18 d. Lietu
vių Piliečių Draugijos sve
tainėj.

Vienas iš delegatų, Val
teris Tvaska, duodamas sa- 

1 ra raportą iš suvažiavimo 
pažymėjo, kad suvažiavi
mas buvo tvarkingas ir ge- 
tas, nes tame suvažiavime 
nebuvo nė vieno “penktuko 
;o ’ ir nebuvo kam tvarką 
adyti bei gadinti draugiš
ką nuotaiką. O, tu svieteli, 
trano, kaip tik delegatas 
priminė apie “penktuko 
jus,” tai musų pirmininkas 
ataugas Kregždė tik su ku- 
juku taukštelėjo į stalą ir 
uoj padarė pastabą delega
tai Tvaskai, kad jisai čio
nai neminėtų jokių “penk- 
akojų” ir, jei jis dar kartą 
ką sakys apie “penktako- 

tai jis T vašką suspen
duosiąs. Tuomi musų pir
mininkas draugas Kregždė 
pasirodė, kad jam “penkta
kojų” giminė visgi yra gi
minė.

Kad Lietuvių Mokslo 
Draugija nėra ‘‘penktako
jų” organizacija, tas yra vi
siems žinoma. Bet kad mu
sų pirmininkas Kregždė 
“penktakojų” nesibaido, tai 
irgi niekam nėra jokia pa
slaptis. Jis visą savo išmin
tį ir įkvėpimą semia iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” ir tą 
yra parodęs jau ne kartą 
draugijos susirinkimuose. 
Ypatingai kada iškyla koks 
klausimas Lietuvos laisvini 
mo reikalais, ar tai delega
tų rinkimas į draugijų me
tinius suvažiavimus, arba 
aukų skyrimas ALT, tada 
visi musų Stalino berniu
kai sukyla į kojas ir palei 
džia savo kakarines. Tada 

pirmininkas Kreg 
ždė nedaužo su kujuku sta-

Lietuviu Žmoniškumas
Rusams užėmus Rytprū

sius, daugelis vokiečių, 
ypač iš Karaliaučiaus did
miesčio, traukė į Lietuvą 
ieškodami maisto. Lietuva 
pirmais pokariniais metais, 
kol dar ūkininkai nebuvo 
suvaryti į kojchozus, maisto 
žvilgsniu buvo turtingesnė, 
kaip rusų nuodugniai išplėš
ti Rytprtisiai. Dabar ne
mažas skaičius vokiečių bu 
vusių Lietuvoje yra grįžu
sių į Vokietiją ir pasakoja, 
kaip lietuviai jų gyvybę iš
gelbėjo. Lietuvių Bendruo
menės Vokietijoj leidžia
mos “Informacijos” paduo
da tokius vokiečių pasisa
kymus dėl lietuvių žmoniš
kumo:

Visi sugrįžusieji iš Lietu
vos vokiečiai, musų bend
radarbių apklausinėti, pa
sakoja, kad lietuviai išgel
bėjo jiems gyvybę, dalinda 
mies su jais, ką patys tu 
rėjo. Čia dedame dalį tų 

‘atsiliepimų.
Gerda M.: Lietuviai bu

vo geri ir mane mylėjo, da
vė valgyti,, net ir savo lovo- 
voje leisdavo pamiegoti.

lo. Bet jei kuris iš gerų maisto, 
lietuvių ima kalbėti už Lie
tuvos laisvinimą, tai, dievu
liau mano, kiek tas stalas 
turi nukentėti nuo prezi
dento Kregždės kujuko. Su

šiai tai buvo komunistai ir 
rusai. Kad šiandien esame 
gyvi ir išvengėme bado mir
ties, esame tik Lietuvai dė
kingi.

Hermann A.: Visą laiką, 
iki pat paskutinės mano su 
žmona Lietuvoje buvimo 
dienos, Lietuvos ūkininkai 
ir šiaip žmonės su didžiau
siu palankumu, tikra užuo
jauta ir pasiaukojimu mus 
šelpė, maitino, ir padėjo, 
kas, kaip ir kuo galėjo. 
Musų didžiausias troškimas 
yra sugrįžti į tą kraštą, 
esant normalioms sąlygoms, 
pamatyti savo geradarius ir 
pasidžiaugti su jais kartu. 
Mielai grįžčiau atgal ir savo 
jėgomis padėčiau lietu
viams išsilaisvinti iš vergi
jos. Tik lietuvių dėka esa
me šiandien gyvi ir išven
gėme žiaurios bado mirties. 
Lietuvos žmogus dalinosi 
kartu su mumis paskutiniu 

•duonos kąsniu ir mus slėpė. 
Niekuomet neatsitiko, kad 
kas butų išdavęs. Už- musų 
šelpimą ir laikymą jiems 
patiems grėsė žiaurios bau
smės ir Sibiras. •

Dora M.: Lietuvius aš vi
Margarethfe Ą.: Lietuviai}suomet prisimenu su ašaro- 

buvo draugiški,: :kąi kurie]mis akyse. Lietuviai labai 
dievobaimingi—niekur ki
tur tokių nesu mačiusi. La
bai įspūdinga, kai jie mel
džiasi į Mariją. Aš pati 
lankiau katalikų bažnyčias, 
nors ir esu evangelike.

Gerda L.: Lietuviai pa
dėdavo vokiečiams visu kud 
—ir maistu ir rūbais. Ypač 
kunigai rūpindavosi dvasi-) 
ne pabėgėlių globa. Tik ko
munistuojantieji vokiečių 
neremdavo, bet tokių ne
daug tebuvo.

Augustine B.: Vienoje 
vietoje su seserim prašiausi 
leisti pasilsėti. Mums buvo 
leista, bet kartu pasakyta, 
kad valgio jie neturį. Bet

ūkininkai niekuo neišskir
davo iš savo šeimos. Kai 
norėdavau nueiti į miestą 
ar; į bažnyčią, man skolin
davo savo geriausius rubus 
ir kt.

Peter P.: Jei ne lietuviai, 
tai mes butume mirę badu. 
Lietuvis davė, ką pats turė
jo ir dalinosi savo vargais 
ir rūpesčiais.

Guenther H.:, Mano šei
mininkė visuomet buvo la
bai duosni. Man jau išva
žiuojant, ji įdavė kelionėn

Hannelore G.: Žmonės 
buvo puikus. Vokiečiai nie
kad nebūtų to davę, ką da
vė lietuviai vokiečiams.

balso gavimu yra ta pati į kad teko apsilankyti ir pas 
istorija. Stalino berniukai j likusius Lietuvoje vokie- 
greit balsą gauna, o kitiems "
tai jau nelengva jei eina 
diskusijos Lietuvos laisvini
mo reikalu. Laimė, kad di
delė didžiuma Lietuvių 
Mokslo Draugijos narių yra 
geri lietuviai, o stalinbernių 
tik keletas.

Bet bėda, kad didžiuma 
musų draugijos narių yra

kai mes tarpusavyje pradė- 
Erich L.: Turiu pasakyti, jome kalbėtis vokiškai, atsi

rado ir geriausio valgio. To
je vietoje mes buvome pri
imtos visai savaitei. Kito
je vietoje mano sesuo, kuri 
buvo susirgusi abiejų pusių 
plaučių uždegimu, krito 
prie durų be sąmonės. Te
nai ji buvo priimta visam 
mėnesiui, kol pasveiko. Vė
liau šis ūkininkas buvo 
įspėtas, kad priėmęs vokie
čius busiąs nubaustas iki
150 rublių pabaudos.

Hermann K.: Lietuviai
priėmė vokiečius labai ge
rai. Tai didvyriškas dar
bas. Jie priimdavo nakvy
nėn, net jei kambaryje jau 
buvo

cius, kurie turėjo būti mums 
artimesni. Bet tie musų ne
šelpė, nors buvo turtingesni 
už lietuvius. Prie Šilutės 
užėjau pas vieną, kuris tu
rėjo pakankamai valgyti ir 
vietos pernakvoti, bet nei 
vieno, nei kito iš »jo nesu
laukėme ir turėjome išeiti 
iš jo pastogės. Šalia gyve
no lietuvis, nepasituris—j

geiokai apsileidę ir kaltaispasjgailėjO musų, parsivedė 
pei daug tolei antiški. Argi g save Davė mums ant- 
taip sunku apvalyti draugi- kl<xižiu ir ka turėjo, čia mes 
ją nuo to “penktakojiško,” ,.amiai' pasilsėjome. Lietu-

•I

Maskvai
mento?

tarnaujančio ele-

L.M.D. Narys.

zmo-

Kepurė Užsidegė
PITTSBURGH, Pa.—Esu 

girdėjęs Lietuvoj, kad kul
tai turgavietėj, kur buvo 
daug žmonių ir jų tarpe su
kinėjosi vagis, vienas vagį 
pastebėjęs žmogus šuktelė
jo: “Vagie, kepurė dega!” 
Vagis visai nejučiom gripšt 
už savo kepurės ir tuomi vi
siems parodė, kas jis įh-v 

paukštis.
Maždaug panaši istorija 

pasikartojo ir pas' mus 
Pittsburghe Lietuvių Moks
lo Draugijos susirinkime 
vasario S d kada šio- diau-

PIRMOJI LEIDĖ

Mrs. l>. Eisenhowei
ragina Amerikon moteris 
pirkti taup>mo hondsus. Ba
landis bus hondsu platinimo 
mėnim

vos žmogus yra gera.- 
gus.

Rosemarie B.: Visi gyve
nome tik iš vietos žmonių 
malonės. Jie mus maitino, 
davė pinigų ir kitko. Pas 
ūkininką ar šiaip žmogų su
eidavo po 5-12 vokiečių 
ubagų ir visi savo gaudavo. 
Žmonės davė ir rėmė, kuo 
galėjo. Užtekdavo pasaky
ti: “. . . etwas fuer arme 
Deutsche . . .” ir niekas ne
atsisakydavo mus sušelpti. 
Žinoma, būdavo ir išimčių, 
bet labai maža. Daugiau-

10-12 žmonių. Tūks
tančius vokiečių jie išgelbė
jo nuo mirties.

Helga E.: Aš niekuomet 
negalėsiu pamiršti, kaip al
kana. serganti, sutinusiomis 
kojomis ir rankomis, su 
niežais, buvau lietuvio ūki
ninko mielai priimta. Lie
tuviai tūkstančius vokiečių 
išgelbėjo nuo bado mirties.

Erieda M.: Lietuviai iš
gelbėjo rytprusiams gyvy
bę. Kartais pas vieną lie- 
(Nukelta į 8-ą puslapį)
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Tuo Pat Klausimu
‘‘Keleivyje” man teko ke- tija, kuri nuolat dairosi i 

lėtą kartų pastebėti straips- silpnesnius kaimynus, saky
čius, kuriuose kalbama-dama, kad vokiečiams truk- 
apie gimdymų kontrolę ir sta “Lebensraumo' (erd- 
“planingas šeimas,” tačiau vės). Visos valstybės, ku-
piatesnio moterų atsiliepi
mo tuo klausimu laikraštyje 
neužtikau. Man atrodo, kad 
gimdymų kontrolės klausi
mas yra visiems svarbus ir 
Įdomus, gi ypač moterims, 
kurių gyvenimui gausios 
šeimos turėjimas ar neturė
jimas turi didžiausios Įta
kos. ,

Iki šių dienų tuo klausi
mu turime dvi priešingas 
nuomones. Laisviau galvo 
ją žmonės, kurie linkę Į gy
venimo pagerinimą ir pa- 
lengvinmą, sako, kad gim
dymų kontrolė yra sveikas 
ir būtinas dalykas: jie sto
ja už tai, kad Įstatymai leis
tų vykdyti gimdymų kon
trolę, nes jeigu tokia kon
trolė Įstatymais draudžia
ma, tai tuo niekas nepasie
kiama. Padidėja aboitų 
skaičius, o kartu su tuo pa
daugėja mirimas motinų, 
kurios tokiai operacijai ryž
tasi slaptomis, bijodamos 
Įstatymu bausmės.

Man atrodo, kad gimdy
mų kontrolės klausimas yra 
kartu moterų sveikatingu
mo klausimas. Vaiko išne
šiojimas, pagimdymas ir 
priežiūra pirmaisiais jo gy 
venimo mėnesiais atima iš 
moters daug jėgų. Nusil
pusiam organizmui atsigau
ti reikia bent metų laiko 
Bet ir po metų naujagimis 
reikalauja dar daug prie
žiūros iš motinos, todėl tarp 
vaikų gimimų turėtų buti 
2-3 metų pertraukos. Jau 
seniau yra pastebėta, kad 
skaitlingų šeimų vaikai, kai 
vaikai gimsta kasmet arba 
po pusantrų metų. yra silp
nesni ir menkesni. Tai yra 
todėl, kad motinos organiz
mas neturi laiko tinkamai 
atsigauti, o taip pat dėl to 
kad motina turi iš karto rū
pintis keliais bejėgiais su
tvėrimais.

Mažesnė šeima, ypač jei
gu ji neturi didelių pajamų, 
keletą vaikų gali išauklėti 
daug geriau, negu kelioliką. 
Ji gali vaikus aprūpinti 
aukštesniu mokslu, leisti vai
kams pasirinkti tokią sritį, 
kurioj jie tikrai rodo gabu
mus (juk kievienas vaikas 
yra kam nors gabus, tik jo 
gabumai dažniausiai būna 
nepastebimi ir nevystomi) 
ir bendrai vaikams sudaryti 
malonias augimo sąlygas. 
Didelės šeimos, ypač nepa
siturinčios, neišgali vaikų 
išmokslinti, ir dažnai vaikų 
gabumai nueina niekais.

Prieš neribotą žmonių 
dauginimąsi kalba ir kitas 
argumentas: musų žemė nė
ra neišsemiamas turtų šal
tinis. Visi jos turtai kas
dien nyksta, nes padidėjusi 
žmonija juos vis daugiau 

. vartoja. Ne vienas moksli
ninkas yra statęs klausimą, 
kiek ilgai žmonija, jeigu ir 
toliau taip dauginsis kaip 
dabar,'galės gyventi?

Nuo 19-to šimtmečio vi

lios ruošiasi karui, visokio
mis priemonėmis skatina 
gimdymus. Daliar Rusija 
visokiais Stalino medaliais 
ir ordinais apdovanoja gau
sių šeimų motinas, nes Sta
linui reikia kuo daugiau 
vergų darbams ir mėsos ka- 
nuolėms busimame kare.

Prieš gimdymų kontrolę 
energingai priešinasi kata
likų’ bažnyčia, sakydama, 
kad ‘‘planuoti šeimas” yra 
•‘Aukščiausiojo valios” Įžei
dimas. Girdi, kaip Dievo 
duota, taip ir reikia gyven
ti. Tokiu dėsniu remiantis, ,. skusti, jei
visa musu civilizacija vra * •

. , , , . - ,* , pagrindas,niekas kitas, kaio ••*”*■• r e
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Dr. Nancy Lenkei t h. buvusi “Voiee of America” bendra
darbė. pernai buvo atleista iš pareigų buk tai todėl, kad 
ji prielankiai atsiliepusi apie \Vhittaker Cha m bers knygų 
••Liudininkas." Dabar ta nukentėjusi moteri- liudija se
natoriaus Mct'arthy vedamoj tyrinėjimo komisijoj.

‘‘Auk
ščiausiojo valios” pažeidi
mas, nes Dievas žmogui * 
vė tik dvi rankas ir kojas, 
o žmogus sugalvojo ir veži
mą, kad nereiktų kojų var
ginti, ir mašiną, kad nereik
tų rankomis dirbti ir "pra
kaite veido” duoną pelnyti.

Visose šalyse katalikai 
priešinasi gimdymų kontro
lės Įvedimui. Ir Amerikoje 
neturime fedeialinių Įstaty
mų, kurie leistų gimdymų 
kontrolę. Kiekviena valsti
ja tuo klausimu turi savo 
Įstatymus. Vienur jie yra 

Antai Massachu-griežti, 
setts valstijoj daktaras

tam yra rimtas 
Senas anglišku

PADĖKA

Įpročių Įstatymas, pagal ku-! Dėkoju v i 
ri vyras yra ponas ir mote-j draugėms ii; 
ris jo pavaldinė. nebeturi* rie man

nei

RAŠYTOJU 
NELEI

PREMIJA
MAZALAITEI

MYKOLIS:

Drau (
UŽ!

birta rašv-!

Lietuvių Rašytojų 
gijos metinė premija, 
1952 metus, pask 
tojai Nelei Mazalaitei.

Pro Mano Akinius
(žiupsnelis ėri.-Mninimų)

Ju-* I Tuo tarpu vis didesnės 
Sprogimas buvo tiek stip-'rusų jėgos supo musą kairy komisijos nutarimas

skamba šitaip: Irus, daug rusų žuvo pa-’nelĮ. Buvau cangiau negu
‘‘Lietuvių Rašytoju Drau- uų skeveldrų net nepalies-'tikras, kad dabar jau neiš-

gijos jury komisija, sudary-|ti, tik nuo sunkaus oro su truksime, 
ta iš pirmininko Vinco Ra- krėtimo. Plati miško apy- 
mono, sekretoriaus Povilo rinkė ėmė degti. Tai paste- 
Gauėio ir narių Antancr Ru-|bėjusi vokiečių aviacija liu
ko, Stasio Tamulaičio ir vaišino tas girias 

bomis.

Staiga

dar bom-

pamačiau, kaip 
palapinė pradėjo 

Sausą brezentą liep-

Gražinos Tulauskaitės, 1953 
m. vasario 22 d. posėdyje 
Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1952 metų grožinės lj- 
teraturos premiją 500 dole
rių trimis balsais skiria Ne
lei Mazalaitei, už origina
laus stiliaus ir lietuviško 
kolorito legendų knygą 
‘Gintariniai Vartai,’ kurioje 
autorė Įprasmina žmogaus 
kentėjimus ir kelia /švieses
nio gyvenimo pasiilgimą.”

SEIMININKĖMS
Cžiovintų Baravykų Sriuba

s v

Tuo trupu Dielininkaitis, 
netekęs dviejų vyrų, skubi
no Kazlų Rudos link, susi
jungti su kitomis, kitus už
davinius at likusiomis gran

dimis.

viena 
degti, 
sna
Mačiau, kaip taiy? liepsnos 
ir durnų jau. rudos, r.ešlu- 
buodamas šokinėjo jaunuo
lis. Viens po kito plito 
didžiuliai

akimirksniu užliejo.

gaisrai.

Nepaprastas sprogimas 
suvirpino oią, rodėsi, lyg 
mačiau, kaip Į or? kilo me
džiai ir kažkokia juoda la
va. Lyg netekau sąmonės. 
Tačiau, kažkam palietus, 
lyg pabudau. Apkasui vie
tovės negalėjau atpažinti. 
Pasidarė didelė aikštė, ji 
skendo ugnyje. Medžiai 
buvo išvartyti, kitu pušų 
viršūnės liepsna buvo ap
imtos. Niekas nebešaudė, 
tik tratėjo pačios degamos 
medžiagos. Vėl Daugirdo 
baisus sprogimas, kažkas 
taip baisiai suspaudė kruti
nę, kad r.e iš karto atga
vau
dėjo

orą drauge su sprogu- 
sandėliais. . . .

Tuo tarpu mes slinkome 
Višakio Rudos kryptimi. 
Ten giriose buvo amunici
jos dideli sandėliai—nuta
rėm juos sunaikinti. Priar
tėjus prie siaurojo geležin
kelio, prie musų prisijungė 
penki to miško nepažįstami 
medkirčiai. Niekas tuomet 
neklausė jų, kokių jie pa
žiūrų, nesirūpinome iš kur 
jie atsirado; rūpėjo tik, kad 
prisidėtų prie bendros ko
vos.

Vyrai, kaip jie patys 
tvirtino, tuose miškuose už 
augę, žino kiekvieną rusų 

kiekvieną užminuotą 
krūmą. Jų vedini nepaste 
betai pasiekėm reikiamą

aro
Nu-

Paimti ketvirti 
Idžiovintų' baravykų.
I plovus užpilti šaltu vanoe- 

suruošė tokią ma-įniu, pridėti Įvairių daržo-

siems savo 
draugam, ku

vietos Amerikos papročiuo- lonią “surprise party” ma-jvių. kokįos paprastai deda-
se ir istatvmuose.

NEPRAŠYTAS
PATAIKIAU

Vasario 15 d. sumaniau 
nuvažiuoti pas ponią Ievą 
Bennett, Rockvvell gatvėje, 
kad paskui kartu vykus i

no vardinių ir gimimo die-jmOs i sriuba, ir pavirinti 
nos proga vasario 7 dieną.! bent valandą laiko. Išgrai- 
Ačiu ponioms Vandai Gai-jbius grybus, perkošti tą P°s^ą, 

Že-ivandenį, kuriame jie virė, 
o daržoves išmesti. Grvbus

gal, Ver. Yomant, Do. 
maitis, p. Stenis, J. Stancik, 
taip pat dėkoju visiems sve
čiams, kurie prisidėjo pini
giniai prie suruošimo vai
šių. visiems, kurie dovanojo 
tokias gražias ir man tinka-

smulkiai sukapoti arba su-jv^etovę- Iš tolo matėme 
malti mašinėle ir sudėti at- žemėn Įkastas dėžes ir pa-

Lietuvos nepriklausomybės mas dovanas, o ponui Bill 
|Papell dėkoju už sveikini
mą telegrama.

neturi teisės duoti p 
mo, kaip išveng 
jeigu nėštumas 
motinos sveikatai.

Aš manau, kad galvojan
čios moterys turėtų visur ir 
visomis jėgomis paremti 
akciją dėl planįngų šeimų 
ir gimdymų kontrolės lega
lizavimo, nes visos žinome, 
kiek daug motinų šeimos 
neriboto padidėjimo laukia 
su baime ir rūpesčiu, o ne 
su džiaugsmu.

M. Pakarklienė.

vaikų, 
negresia

Nepaprasta Byla

kė į 
siais

Sprogimas ly- 
sprogimą. Stasys išlė-

minėjimą.
Nuvažiavau. Ponia Ben

nett Įleido į vidų. Radau 
vieną, bet pasipuošusią bal
ta gėle, o stalai apkrauti 
užkandžiais ir bonkutės ant 
stalo matosi. Stalai paruoš 
ti. bet svečių nesimato, tik 
aš vienas, neprašytas, ir po 
nios sesutė.

Niekuomet nesitikėjau to
kių vaišių ir nemaniau, kad 
turiu tiek daug gerų drau
gų ir draugių, kurie manęs 
nepamiršta ir tiek gero lin
ki. Dar kartą visiems šir
dingai dėkoju.

Chicagos viename teisme 
iškelta nepaprasta byla. 
Žmona skundžia savo vyrą, 
kad jis ją išprievartavęs ir 
reikalauja 550,000 atlygi
nimo už padarytus nuo
stolius. Mis. Margaret Du- 
bickas, 39 metų moteris, jau 
buvo kartą iškėlusi bylą sa
vo vyrui Walteriui, 41 me
tų amžiaus, dėl jos išlaiky
mo, nes ji prašė teisės skir- 
ris. o dabar žmona Įteikė 
eismui papildomą skundą, 

kad vasario 1 d. vyras ją iš
prievartavęs, o todėl jis turi 
sumokėti. 550,000 nuosto
liams atlyginti.

Teismas skundą priėmė, 
bet teisėjas Julius H. Miner 
pareiškė, kad gal jis vėliau 
savo nuomonę pakeisiąs. 
Girdi, jei pripažinti žmonai 
teisę skųsti savo vyrą ir rei
kalauti nuostolių už išprie
vartavimą, tai gali gautis 
didelė painiava.

M. Dubickienės advoka
tas aiškino, kad žmona turi 
teisę skusti savo vyrą, nes 
pernai metai? Illinois aukš 

išaiškino

Praėjo kuris laikas ir pra
dėjo rinktis svečiai. Atvyko1 
dukterys su žentais ir sesers 
dukterys su žentais. Kai 
svečių prisirinko daugiau,! 
ponia Bennett pavaišino) 
mus krupniku ir kitokiais) 
gėlimais.

Paskui i svečių kambarį 
atnešė didelę popierinę dė
žę ir kai ją išrengė, tai pa
sirodė gražus gimtadienio 
pyragą^. Tada buvo atida
rytas šaldytuvas ir už kak
lo pagautas šampano bute
lis. Girdi, kas per gimta
dienis, jei šampano nebūtų. 
Išgėrėm šampano ir links
mai sudainavom laimingų 
metų, laimingų!

Po šampano ir kitų ma
lonumų Įsidrąsinau ir klau-’ 
siu, kodėl ponia Bennett 
savo gimtadienį minėjo taip 
slaptai. Aš, rodos, geras 
pažįstamas, bet tik per klai
dą pataikiau, lyg nujausda 
mas tą malonumą. Išgirdau 
atsakymą, kad daug gerų 
prietelių nežinojo, nes, gir
di, kur reiktų svečius sutal
pinti. Sako, ir Maikio Tė
vas geras frentas, bet ir jam 
nedaviau žinoti.

Aš, kad ir be žinios pa
taikiau Į vaišes, bet nuo

St.
Apolonija Možeikis.
Petersburg. Fla.

dūrio, kai prasidėjo indus
trializacija, žmonių skai-jčiausias teismas 
čius nepaprastai paaugo ir, 1874 metų Įstatymą 
visą laiką auga

’?.e

. .................... toje
Dėl žmo- prasmėje, kad moters ir vy 

nių. pertekliaus dejuoja Ja- ro teisės yra lygios, todėl 
ponija, Italija, ypač Vokie- moteris turi pilną teisę vyrą

Maikio Tėvo to Įvykio ne
slėpsiu ir siulau seniui už 
p. Ievos Bennett sveikatą 
išsigerti. Buvau patenkin
tas meiliu priėmimu ir šir
dingomis vaišėmis. Širdin
gai dėkoju.

Nekviestas Svečias.
Chicago, III.

IEŠKO BROLIO

ie reti 
studento 

Jean (’hrisloff (viršuj), 24 
metu amžiaus. Jis ieškomas 
apklausinėjimui sąryšyje su 
.jo sesers June (apačioje) 
mirtimi. Mergaitė rasta pa
smaugta su senos suknelės 
diržu. Krolis diago prieš 
mergaitės lavono atradimą 
Frugality. Pa., miestelyje.

gal Į iškoštą vandenį. Pri
dėti pusę puodelio miežinių 
kruopii ir pavirinti pusva
landi, o po to Įdėti gražiais 
keturkampiais gabaliukai 
supiaustytas 4 bulves, drus
kos pagal skoni ir pavirinti, 
kol kruopos ir bulvės pasi
dalys minkštos.

Smulkiai supiaustyti ma
žą svogūną, apkepti svieste, 
Įdėti i keptuvę porą 
tų miltų, porą šaukštų ver
damos sriubos, gerai išmai
šyti, pakepinti ir viską su
pilti Į sriubą. Pavirinti dar 
5 minutes ir, nukėlus puodą 
nuo ugnies, užbaltinti sriu
bą su stiklu saldžios grieti
nės.

Veršienos Šniceliai

~ nolejjijos Instituto

Reikia paimti: 
l’Ą arba 2 svarus plonom

kėm suplautos veršienos 
Druskos ir pipirų pagal skoni 
1 arba 2 kiaušinius
1- 2 šaukštus pieno 
Miltų
Duonos džiūvėsių (bread 

erumbs)
Riebalų (tik ne sviesto)

Miltus sumaišyti su svies
tu ir pipirais. Vieną arba 
du kiaušinius (žiūrint, kiek 
mėsos) išplakti su 2 šaukš
tais pieno. Turėk po ran
ka daug duonos džiūvėsių. 
Išvoliok mėsą miltuose, nu- 
purtink miltų perteklių, po 
to, vartojant šakutę, panerk 
mėsą i išplaktus kiaušinius, 
o po to išvoliok mėsą džiū
vėsiuose. Skauradoj ištir
pinti daug riebalų (apie V/t 
colio gilumo), Įdėti mėsą į 
karštus riebalus ir pakepti
2- 3 minutes iš abiejų pusių, 
kol gražiai paruduos. Nu- 
-ausinti ant rudos popieros 
ir duoti stalan karštą su le 
mono gabaliukais, bulvių 
koše ir obuolių koše (apple 
sauce).

lapines, vaikščiojo stipri sar
gyba. Dielininkaitis savo 
uždavinį buvo jau atlikęs. 
Baisus sprogimas suvirpino 
orą, nuo miško plaukė juo
dų durnų debesys ir rusai 
dairėsi aplinkui, patys neži
nodami, kas čia vyksta, 
vienok atsargumo dėlei, 
tuojau sutvirtino sargybas. 
Nenusiminėm, pasiryžimas 

šaukš’ nu-2a^ visas kliūtis. Kitos 
I išeities nebuvo, kaip nepap-

1 rastai staigiu puolimu su
naikinti sargybas ir kas tik 
liks gyvas, pulti pirmyn 
prie sandėlių, juos padegti 
ir, jei likimas taip lems, 
žūti drauge.

Tačiau, dvidešimties me
lų naujai prisijungęs vyru
kas, kurio težinojau vien 
vardą.—jis Stasiu buvo va
dinamas,—su tuo planu ne 
sutiko.
iiai nėra

rie
i O H ILI’/ į/ldJlCt ^““<5 k
Girdi, rusų sande- kus. 
verti visų musų gy-jtrau

vybių. Sandėlis toks dide- 
is. kad jam sprogus, vistiek 
eikės žūti, tad jis vienas 
atliks to sandėlio susprog
dinimą.

Buvo skaudu, nors ir ne
pažįstamas, menko sudėji
mo išblyškęs vyrukas, su 
pasiryžimu degančiomis 
akimis buvo toks artimas, 
toks labai mielas.

Kiekviena kova reikalin
ga aukų. Apsikabinę pasi
bučiavome, palinkėjome 
jam sėkmės . . atsisveikino 
me. Nusiėmęs savo balti
nius, sumirkė atsineštu ben

Ir antras tikslas buvo pa
siektas. Rusų pasipriešini
mo galimybė čia jau pir
moje karo valandoje palū
žo.

Gyventojų tarpe stengė
mės pasėti minti, kad čia 
veikia "vokiečių parašiuti
ninkai.” Iš minėtu girių 
sugrįžome jau ištisomis 
amunicijos trurcuolėmis ap-•F C7 -  <77 i
sirupinę. Toliau bolševikai 
krito nuo savo pačiu gink
lų.

Gandas apie “parašiuti
ninkus” spėjo toli nubėgti 
pirmyn. Tam gandui ne tik 
rusai, bet ir vietiniai gyven
tojai tikėio. Rusus žino- 
ma tas paveikė lakai nei
giamai. Jie ėmė bijoti 
kiekvieno krūmo, kiekvieno 
žmogaus.

Prie Kazlų Rudos artinda
miesi sutikome bėgančias 
išgąsdintas moteri ir vai- 

Jie pasakojo, kad 
aukdamiesi rusai šaudo

moteris, vaikus, net visai 
mažyčius, padeginėja na
mus. Tai girdėdami, nuta
rėm ilgiau miške nesėdėti, 
nebelaukti kitų prisijun
giančių grandiniu. Pasi
skirstę, slaptomis ėmėm už
iminėti gatvę po gatvės. 
Turgaus aikštėje netikėtai 
pamačiau Dielininkaiti, mo
kyklinio amžiaus vaikams 
dalinant granatas. Jis jau 
buvo lengvai sužeistas i gal
vą. Jo rūbai buvo nepap
rastai kruvini ir baisus.

-J Tik dabar ap.-ižiurėjau, 
-Jkad mes neturėjome jokių

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

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

zinu, pasitikrino ar turi 
degtukų ir išnyko tankmė
je. Mes tuo tarpu iš ant
ros pusės, pasislėpę už kal
nelio, metėm kelias grana
tas ir atidengėm Į rusus ug
nį.

Rusai, matyti, nelaukė, 
kai kurie kliudyti musų šū
vių čia pat susmuko. Visos 
sargybos susimetė mus ap- 
?upti. Kai kurie apšaudė ir 
bėganti Stasį. O Dieve, ne
pasiekęs tikslo pargriuvo, 
viskas baigta. Bet ne, pasi
kėlęs vėl bėgo, klupo, kėlės 
ir vėl bėgo. Aiškiai matyti 
jam pataikė į koją, taip la
bai nerangiai ją vilko. Jis 
dingo mums iš akių.

daugy-

tvarsčių, jokių priemonių 
kraujui sustabdyti, žaiz
doms aprišti.

Nors mieste buvo 
bė rusų, bet nutarėm pada
ryti puolimą, stengdamiesi 
ne tiek sunaikinti, kaip iš
stumti priešą ir neleisti žu
dyti, deginti namu.

Dielininkaičio grandis vėl 
pasiėmė pavojingiausi taš
ką—užimti geležinkelio sto
ti. Man liko užimti abi per
važas ir Bogotosio? kelią.

Tuo tarpu gatvėmis ėmė 
tirštėti besitraukiančių ru
sų. Jie buvo iau kiek apsi
tvarkę, matyti, pirmąją pa
niką jau išgyvenę.

(Rus daugiau)
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Turkai ir Jugoslavai

Turkija ir Jugoslavija pa
sirašė prekybos sutarti, pa
gal kulią tos abi šalys pasi
keis 70,000,000 dolerių ver
tės prekėmis. Prekybos su
tartis pasirašyta prieš for
malų pasirašymą draugiš
kumo ir kariško bendradar
biavimo sutarties tarp Tur
kijos, Graikijos ir Jugosla 
vijos.

Anglų Atstovai •

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden ir eko
nominiai ekspertai atvyksta 
i Washingtoną penkių die
nų deryboms dėl prekybos 
santykių plėtimo ir ankštes- 
nio bendradarbiavimo su 
Amerika ūkio srityje. De 
ryboms parvyksta ir Ame 
rikos ambasadorius Angli
joj, Winthrop Aldrich.

Triukšmas dėl Našlaičių

Bombos Burmoje

Burmos karo ministerija 
praneša, kad Burmos bom
beriai atakavo kinų nacio
nalistų kariuomenės centrą 
Burmos teritorijoj. Esą 100 
kiniečių buvo bombų už
mušta ir nemažas skaičius 
buvo sužeistų. Kinų nacio
nalistai Burmoje laikosi pa
sitraukę iš Kinijos po bol
ševikų įsigalėjimo Kinijoj.

Browderienė Deportuojama

Imigracijos ir natūraliza
cijos pareigūnai nutarė iš- 
deportuoti iš Amerikos Ru 
sijoj gimusią Mrs. Earl 
Browder, buvusio kompar
tijos vado, žmoną. Jai įteik
tas deportacijos įsakymas. 
Dėl Mrs. Brouder ligos ji 
laikinai palikta savo bute. 
Yonkers, N. Y. Mrs. Brow- 
der imdama pilietybę sakiu
si netiesą, kad nesanti bu
vusi komunistė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ČINčILA IR JOS ĮPĖDINIS

činėila žvėriukas turi gražius kailiniukus, dėl kurių žmo
nės ją augina ir kailiniukus lupa. čia matosi New Yorko 
parodoje pirmą dovaną gavusi einčila su savo įpėdiniu, 
dvejų dienų mažiuku, kuris Įkeltas Į kavos puoduką, ne
kreipia dėmesio į fotografą. Senė činėila yra verta s:;.- 
000. o už mažiuką savininkas prašė $1,500.

pakeisti ar sumažinti tar-| pasakė puikiausią gyveni 
nautojų skaičių.

Mainierių unijos turtas 
yra nuosavybėse, bankuose 
ir kitokiose vertybėse. Nuo
savybes turi centras, dis
triktai ir lokalai, nors lega
liškai viskas yra visos uni 
jos savastis. Todėl, jei ku
ris skyrius likviduojasi, tai 
turtas pereina į visos unijos 
iždą.

J. V. Stanislovaitis.

Aš Binzinėju

mo taisyklę, trumpą ir d 
tą. Jis sakė: Tegu Jurgis 
tą padaro, jis juk yra musų 
dienų vyras! Tegu Jurgis 
daro, o mes pažiūrėsime ir 
pasakysime, kiek geriau 
mes galėtume padaryti, jei
gu .. . —N. G.

Saitais Ži

Prancūzijoj didelį triukš 
mą sukėlė 2 žydų našlaičių 
likimas. Našlaičiai buvo 
katalikų organizacijų pri
glausti ir auginami. Jie bu
vo perkrikštyti į katalikų 
tikybą. Dabar giminės no
ri vaikus atsiimti, bet jie 
“kur tai dingo,” sako esą 
išvežti į Ispaniją. Keturi 
katalikų kunigai suimti už 
vaikų slėpimą.

Aconcagua Kalnas

L.

Apie Mainierių Uniją
Kur Eina Duoklės? Ijis butų sutikęs, tai ir ki- 

Nesenai “Keleivyje” bu-!tiems P3^Wums butų al- 
vo įdėtas rašinėlis apie ang-į^0" I?a. e .
liakasiu uždarbius ir buvo ...ei .35 3tslIpena a! ge

dėjo angliakasių _ gyvenimo 
sąlygas, kokios jos buvo 
laikotarpyje tarp 1828 
1933 metų, tas supras ko-

Amerikietis Richard 
Bursdall iš Port Chester, N. 
Y., vasario 26 d. žuvo Ar
gentinoje nuo šalčio ir nuo
vargio bekopdamas į aukš
čiausią Amerikos kalną 
Aconcagua. R. Bursdall 
prieš kelis metus dalyvavo 
bandyme įkopti į aukščiau
sią pasaulio kalną Everestą.

Pernai Kasyklose Žuvo 546 Žmonės
ižai. Dabar ka

syklose darbas dirbamas 
daugiausiai mašinomis, dar
bininkai dažnai neturi lai-

Per 1952 metus Amerikos muša nemažai, 
anglių kasyklose žuvo 546 
darbininkai, o anglių per 
metus iškasta 505 milionai

Kiekvienamtonų.
tonų anglių tenka vienas 
prie darbo užmuštas darbi
ninkas.

miiivtiui IYV &iuiwi

Yra daug patvarkymų dėl daboti.

_ į lubas, Jei dar
bininkai neiškasa nustaty
tos normos, tai atsako bo
sai, kurie turi ir sąugumo

paminėta, kiek angliakasiai 
sumoka duoklių per mėnesį 
laiko į savo uniją.

Per metus duoklių šiais 
metais išeina po §68, po §4 
per mėnesį ir pernai kon
vencija uždėjo po $20 “as- 
sesmentų” (nepaprastų mo
kesčių). Dirbančių unijos 
narių yra apie 400,000. To
dėl iš tokių mokesčių per 
metus susirenka apie 27 
milionus dolerių duoklių. 
Pensijoms iš unijos narių 
duoklių kas mėnesį įeina 
po SI, tie pinigai eina į uni
jos iždą, bet iš to iždo yra 
sumokami į pensijų ir po
mirtinių kasą.

Nepaprastos duoklės 
(§20) yra išskirstomos su-

dėl taip liuesai unijos pir
mininkui alga keliama. Pie-

Redaktoriaus paprašytas 
rašyti “ką nors,“ autorius 
sakė šitokiu laišku:

Aš Binzinėju
Aš labai mėgstu darbą. A 

galiu valandų valanomis į 
darbą žiūrėti ir juos gėrė
tis, nepajudindamas nė pir
što. . - .

Šitaip sakė vienas šposi
ninkas Jerome Klapka Je- 
rome ir, reikia pasakyti, jis 
kalbėjo už visus “darbo 
mylėtojus,” kurie gali va
landų valandomis į darbą 
žiūrėti, darbą planuoti, dar
bo vaisiais gėrėtis pirma, 
negu jie pirštą pajudina.

Prie tokios darbo mylėto
jų į-ušies priklausau ir aš. 
Aš mėgstu binzinėti ir apie 
dalbą galvoti. Jei mano

pa-
at-

'Keleivis $4 Metams\

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

Kurios Pilnos Ugnies
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. čia labai 

stipriai pavaizduotas gyvenimas nuo
gas iš nuogiausių. Iliustruota; S16 
pusk; kaina $3.60.

ŠIRDIES RŪMAI. Čia aprašyta: 
kaip tėvą 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 liedie- 
•vių ir “kryžiokų”—šliuptarnių ir 
katalikų. 652 pusk; drobės viršeliai; 
Šliupo, šerno ir Dembskio atvaizdai; 
kaina $2.00.

Vėsos 3 knygos sykiu tik už $6.(M!
Bet taip baisiai žema kaina negali 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojaus, 
bet tuoj kiškit $6.00 į vokų ir siųskit; 
Dr. Alg. .Margeris. 3.325 So. Halsted 
St, Chieagu 8. III. PersiuntiVno kaš
tus apmokame. (13)

mokyti pOF Lrzxt muile, nvtut iuc mpnp-

“Keleivis” kai- 
metams visur,

Dabar 
nuoja $4 
Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir kituose užjūrių 
kraštuose.

Administracija.

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., Rahvay, N. J.

DYKAI DYKAI -
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatų ir jų bran
gi!.., tai tuojaus parašyk savo vardų, 
pavardę ir antrašų ir siųsk šį garsi
nimų dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grų- 

ilžink mums likusių ir jums daugiau 
prie lengvo darbo. Gerami žmogui!njekas nekainuos. Mes žinom, kad 
vieta labai gera, rami. Galėčiau pri-l tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
imti ir kokį jaunų berniukų tarp Dijtamstai. Užtikrinam pasekmes.

Pakalbinkite kaimynus ir 

: draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $4.

Reiitalingas Darbininkas
Farmoje reikalingas darbininkas

tinėse valstijose John L. galvojimai virstų “kunu,” 
Levvis vardas yra lyg kokioj3® sukurčiau tokius veika

kasyklų darbininkų saugu
mo užtikrinimo. Bet ne vi- 

patvarkymai yra pildosi
mi. Ne visų patvarkymų

Valstybė siunčia instruk 
torius, kurie moko darbi 
ninkus, kaip saugotis darbe 
kasvklose. Ruošiamos sau-

sius po §5.
O kur eina unijos na

rių sumokėti pinigai? Pa
bandysiu paaiškinti. Pir

išganytojo vaidas. John L. 
Levvis yra gal vienintelis 
gyvas žmogus Amerikos in
dustrijoj, kurio minėjimo 
diena yra šventadienis ka
syklose, tai vasario 12 d.

Be centro urėdų yra išlai
komi distriktų viršininkai ir 
tarnautojai. Distriktų pir
mininkai gauna per metus 
po §12,000 ir gauna paden
giamas jų išlaidas (kelio
nės, nakvynės ir valgis po
sėdžiuose ir kelionėse). 
Taigi ir išlaidų yra apie 
tiek pat. Kiti distriktų vir
šininkai gauna po 3.000 do
lerių per metus mažiau kaip

ir 15 metų amžiaus, tokį jaunų leis 
čiau į mokykla ir laisvu laiku padė
tų prie namų darbo. Kas nori ra
mios vietos, prašom atsiliepti šiuo 
adresu: (li)

Mrs, Mary Stasunas,
RD 4, Cortland, N. Y. 

Telefonas 459 M -2.
lūs, už kuriuos ne tik rašy
tojų draugija, bet draugas j
skirtų pirmąją premiją. O| typimptohikaip gera butų gauti tuks-J BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
tanti dolerių! GARSINIMAS

Gavęs premiją pirmiau
siai planuočiau ilgą kelionę, 
kiek tik tūkstantinė leidži;

Yra senai? 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. B«x 666 

Newark 1, N. J.

PAIEŠKOJIMAI

Amžinasis žmogaus Likimas
Rusimoji žemės garbė buvo dau

gelio poetų ir visų šventųjų Dievo 
~ w. , . , ipranašų tema per tūkstančius metų,Matyčiau keistus kraštus, nes žmogaus širdyje visuomet gv- 

Įvavo viltis, kad kuriuo nors ateities 
laiku pasaulis kaip nors išsigelbės 
iš ilgai buvusios tamsybės, nepasi
sekimo ir nelaimių. Numatydamas 

(šiuo laikus, kuriuos mes dabar gv-
minėta Ohio Vflktiioi lėname, pranašas Izaijas pasakė: ance miestą tjmo vai»tijoj,^Nes štai tamsvbi ^„gia žemę ir 

kur gvvena pagarsėjęs di-'didis tamsumas žmones.”—Iz. 60:2. 
pukų geradejaS, gyvenimu kį, kad pasaulyje nėra gana moky-

Amazonės pakrantes, šiltą
ją Floridą, šaltąją Alaską 
ir aplankyčiau garsų Alli-

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.

patenkintas musų dienų as tojų ar nivk.vklli, ir

prisilajko dirbantieji, o dar gurno klasės, kurios būna 
labiau jų nesilaiko kasyklų! per penkias dienas ir kiek-
savininkai. Privatiška nuo
savybė turi duoti pelno, ki
taip kas norės kasyklas eks
ploatuoti. Kasyklų vedėjų 
algos yra aukštos. Sociali
nė apdrauda (senatvės pen
sijoms ir sužeistiems) irgi 
suėda daug pinigų. Gauna
si daug išlaidų ir nebelieka 
pinigų kasyklų saugumui 
palaikyti.

Norint turėti saugias mai
nas reikia turėti dalį darbi
ninkų, kurie tik mainas pri
žiūri. Medžiagų irgi išeina 
nemažai. O tas ir yra di
džiausios kliūtys, kad ka
syklos nėra visai saugios.

Anglių kasyklos dabar 
dirba tiktai apie pusę laiko. 
Bet kada kasyklos nedirba, 
jų saugumu visvien reikia 
rūpintis. Tam tikras dar
bininkų skaičius turi prižiū
rėti ir nedirbančias kasyk
las. Reikia visada -sekti 
dujų pasirodymą, reikia 
vandenį iš kasyklų pumpuo
ti. Ar kasykla dirba ar ne, 
balkiai (ramsčiai) pūva, 
bėgiai rudyja. Be nuolati
nės priežiūros visos inspek
cijos neapsaugo kasyklų 
nuo nelaimių.

Pernai metais prie darbų 
kasyklose buvo sužeista 
apie 36,000 darbininkų. Ne
laimių atsitinka daugiausiai 
dėl skubėjimo ir dėl užveiz-

vienoje klasėje esti po šim
tą klausytojų. Pamokos 
gelbsti šiek tiek. Bent pri
mena darbininkams, kad 
jie dirba pavojingą darbą 
ir visada turi buti atsargus. 
Bet tikra ir vienintelė ap
sauga yra gera kasyklų 
priežiūra, kaip to reikalauja 
įstatymai ir taisyklės. Dar
bininkams visvien, kas ka
syklų saugumu rūpinasi, sa
vininkai ar valstybė, svar 
bu, kad jos butų visada pri
žiūrimos ir saugios.

Dujų didesnio sprogimo 
pernai neįvyko, tad minkš
tųjų anglių kasyklose žuvo 
mažiau darbininkų. Antra
cito (kietųjų anglių) kasyk
lose žuvo tik vienu mažiau, 
kaip 1951 metais. Vanduo 
prasiveržęs iš senų urvų į 
kasyklą prigirdė 5 darbi
ninkus. Pagal skaičių di
desnis nuošimtis užmuštų 
angliakasių buvo kietų ang
lių kasyklose.

J. V. Stanislovaitis.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PRAŠO 93,009,000 DOL.

Kovo mėnesį vyksta Rau
donojo Kryžiaus vajus. 
Šiais metais R. K. vadovybė 
prašo sudėti §93,000,000 
auku Raudonojo Kryžiaus
darbui paremti. Raudono- 

dų nepatyrimo. Daugiausiai Įjo kryžiaus vajų atidarė 
noioimhi huną nrie anglių prezidentas Eisenhower šįnelaimių būna 
ėmimo vietos.

pne
Ir

anglių
lubos

glaudamos sužeidžia ir už- ir televiziją.

prezidentas 
pirmadienį kalba per radiją

Paieškau Onos Remavich. Pirma 
vėliau Bronx, N.

Y. Girdėjau, kad išsikėlė į Ix>s An
geles. Turiu svarbų reikalą, todėl, ji 
pati ar kas ją žino prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (9)

R. J^
55-66—64th St.,

Maspeth, L. L, N. Y.

šio pasaulio nemokslumų. Cia Dievo trologas. Ir daug ka kita'pranašas pranašavo apie nepažini- 
, 3 ma tikrojo ir gyvojo Dievo, dangausSUplanUOCiaU, gavęs piemi-,įr žemės Sutvertojo. Kalbėdamas 

lapie tą patį dalykų, pranašas Ozėa
J4?" fsako: “Mano žmonės naikinami dėlŽinoma, premijai gauti! to. kad jiems trūksta žinojimo.” Ži-

, -i i 44. -,-inojimas, apie kurį čia kalbama, reiš-neUZtenka veikalą tuieti tįa tikra ir teisinga pažinimų Dievo,
gatavą galvoje.” Reikia'k:ai.p apie Jį aprašoma Jo paties Žo- ® - 4-. • J - - 11 °-vJe’ Biblijoje.daugiau. Girdėjau, kad; šventajame Rašte mes randame 

buti patenkinti, nes visi yraįprapcuzas rašytojas
ffeiai anmokami. įkartą buvo susitaręs su vie-!šviesa rTiano takuose.” “Tavo žo-

į , . , , , „ . , džiu aiškinimas apšviečia ir duodana leidykla parašyti kome-, išmanymo neklastingiems.” “Vieš-

pirmininkai. Išlaidų išmo
jau minėtu išmokėjimu i dėjimą prižiūri ir siek tiek 

i— v,., kur. ‘ valdo vyriausias ūmi

miausia iš narių duoklių, be

pensijų kasą, yra išlaiko 
mas unijos aparatas. Unija 
turi tris vyriausius viršinin
kus: pirmininką John L. 
•Levvis. vice-pirm. Thomas 
Kennedv ir sekr.-ižd. John

va.
unijos gal- 

Bet, bendrai, visi gali
APSIVEDIMAI

gerai apmokami
Duokles surenka pačios 

kasyklos, išmokėdamos dar-
Owens. Centre vra šeši bininkams uždarbius. Iš

diją. Susitarimą padarė, %kymas šviesus ir *****

mažesni apmokami urėdai.
Šalia centro valdininkų 

unija turi 28 distriktus 
(apygardas). Vienas, vadi
namas 50-sis distriktas ap
ima ne angliakasius, bet 
daugiau chemijos industri
jos darbininkus h* kitokius. 
Du distriktai yra Kanado
je. Dėl buvimo skylių ir 
Kanadoje unija ir vadina
si “internacionalinė” ang- 
liakasių unija.

Mainierių unija moka ge
ras algas savo viršininkams. 
Gal net pačias geriausias iš 
visų unijų, tik, rodos, mu
zikantų unija moka aukš
tesnes algas savo viršinin
kams. Bet, žinoma, unijos 
pareigūnų algos nepasiekia 
industrijos vadovų algų. 
Didžiausią algą gauna pir
mininkas John L. Levvis, 
jam mokama per metus 
§50,000 ir tiek pat duoda 
ma per metus įvairioms iš 
laidoms. Kiti du aukštieji 
viršininkai gauna po 12,000 
dolerių mažiau. Išlaidų 
maždaug visiems išeina po 
tiek pat, nes visi lygiai da
lyvauja posėdžiuose ir turi 
tiek pat kelionių.

Musų unijos vyliausias 
viršininkas galėtų imti ir di
desnę algą. Praeito j kon
vencijoj buvo siūloma jo al
gą pakelti iki $75,000 per 
metus, bet jis atsisakė. Jei

to dar yra pasakyta, kad
laika paskvrė ir laukia. At-lKristu?,vra PasauĮ'° šviesa, “tikroji . Įšviesa. kuri apšviečia kiekvieną zmo-
6JO 131KHS komCOlJH Htl-Isru,” kuris ją priima. Dėl to pat^ 

išmokamos į unijos kasą. j duoti spausdinti. Leidėjas,^^^/^
kasyklų mainierių duoklės

Duoklės paskirstomos: §2
į centro kasą, §1 į distrikto 
kasą ir §1 į lokalo kasą. Ne
paprasti mokesčiai visi eina 
į centro kasą. Lokalų vir
šininkams algas nustato na
rių susirinkimai, o visų kitų 
viršininkų algas sprendžia 
konvencija.

Tai taip narių sumokėtos 
duoklės išleidžiamos. Dar 
išeina du kartu per mėnesįį

atbėgo uždusęs pas autorių
ir sako, kur komedija? Au
torius ir akimi nemirksėda
mas sako: komedija jau ga
tava, bereikia tik parašyti. 
. . . Leidėjo butą neatlai
daus žmogaus. Jis privertė 
Racine “gatavą komediją" 
parašyti ir taip gimė pui
kiausia pasaulinės literatū
ros komedija Bvlinėtojai. 

Neatlaidumas gyvenime
unijos žurnalas, kurį visi i yra brangi ypatybė. Neat- 
nariai (rauna nemokamai.ilaidus žmonės ne tik kalnus (hl<’as'° *’ IIL% I *• ■——------
Prie rinktųjų viršininkų ai- nuverčia, bet ir binzir.ėto-
gų, žinoma, reikia pridėti 
samdomųjų tarnautojų al
gas. Čia įeina centro ir dis
triktų tarnautojai, knygve- 
džiai, mašinistės ir kt. Tų 
algos yra žemesnės, kaip 
renkamųjų pareigūnų, bet 
ir tarnautojai gauna kelio
nės išlaidas.

Distriktai tvarkosi auto
nomiškai, jie patys renkasi 
savo viršininkus. Bet dis
triktai. kurie turi mažai na
rių, negali išlaikyti savo 
aparato ir tokiems centras 
iš savo iždo padeda renka 
muosius ir samdomuosius 
tarnautojus apmokėti. Bet 
tokie’ finansiniai silpni dis
triktai neilgai būna autono
miški. Vyriausias unijos 
galva (pirmininkas) turi 
teisę distriktų viiSiininkus

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

J. Lapinskas, *
228 E. 18th St., Room 11,

New York City, N. Y.

nimo šviesos.” (Jono Ev. 1:9, 14; 
.3:19; 8:12.) Tai?i aišku, kad šviesa 
naudojama kaip teisybės, laimės ir 
tikrosios apšvietos simbolis. Tam
sybė gi neteisybės, nežinojimo, ne
tikėjimo, nuodėmės ir nelaimių sim
bolis.

Apie pasaulio pagerinimą ir žmo
nijos palaiminimą buvo daug kal
bama ir rašoma, ir įvairios draugi

jos bandė pataisyti ir pagerinti pa
saulį. Bet saumylumas užstojo ke 
lią ramybei ir gerovei. Žmonių di 
džiumos mintyse šiandien svarbiau
sias ir dažniausia vartojamas žodis 
yra SAU. (Bus daugiau)

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

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 $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass

J
jus išjudina, kas yra daug 
sunkiau padaryti, negu kal 
ną nuversti.

Aš sakyčiau, kad dar 
L i u d v*i kas Kelioliktasis

LIETUVIU
ŽMONIŠKUMAS

(Atkelta iš 5-o puslapio)

tuvį per dieną apsilankyda
vo 19-20 vokiečių iš eilės. 
Būdavo net po 6 žmones iš 
karto pavalgydinti. Jei ne
turėjo vietos kitur, guldė 
ant žemės. Visas Karaliau
čius butų išmiręs, jei lietu 
viai nebūtų priėmę. Nė 
vienam prašančiam nebuvo 
uždarytos duiys. Tokio 
krikščioniško pasielgimo aš 
negalėjau įsivaizduoti.

—“Informacijos.”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETVVYBiS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
į stojantiems. P&sinaudokite 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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KARSTAI ĮVERTINO 
BALETO SPEKTAKLI

MANDAGUS VYRAS.
TIK RAKTO NEGRĄŽINO

Sen. J. F. Kennedy ISOcialistų metine \Gubernatoriau* 
Žodžiai Senate akarienė kovo is Proklamacija

Rengia Whi»t Party

Pereitą sekmadienį p. T. 
Babuškinaitės baleto mo
kykla statė “Florindos Sap
ną,” baleto spektakli, ku
riame -dalyvavo viii 30 jau
nų šokėjų, busimų balerinų. 
Spektaklis sutraukė virš 
500 žmonių. Žiūrovai jau
noms šokėjoms ypač antro
je dalyje labai karštai plojo 
ir pabaigoje surengė bale
to studijos vedėjai ir šokė
joms ovacijas. Daug gėlių 
Įteikta mokytojai ir jauno
sioms šokėjoms, kurių tarpe 
pasireiškė tikrų talentų. 
Apie ‘‘Florindos Sapno” 
pastatymą kitą savaitę bus 
plačiau parašyta, o šiuo tar
pu norėtųsi palinkėti, kad 
ir kitos lietuviškos koloni
jos galėtų tą spektakli pa
matyti.

Spektaklio ispudingumą 
nepaprastai didino dailinin
ko V. Andriušio piešto; 
gražios ir, tur būt. iškaštin- 
gos dekoracijos.

PAGERBĖ N. JONUŠKAS

Pas Dr. D. Pilką aną die
ną užėjo jaunas, gražiai ap
sirengęs vyras. Sakėsi la
bai noris dirbti ligoninėj, 
turis tame darbe patyrimo, 
dirbęs Vokietijoje prie pa
našių darbų.

Daktaras sako—gerai, to
kio darbo gali pas mane 
gauti.

Mandagus vyras apsi
džiaugė ir prašė, kad ji tuoj 
pat priimtų i darbą.

Nuvažiavo i ligoninę, ap
žiurėjo darbą, sutarė algą 
(pradžioje $125 mėnesiui, 
butas ir maistas). Manda
giam yyrui viskas patiko— 
ir darbo sąlygos, ir butas, 
ir maistas.

Pirmą dieną naujas dar
bininkas dairosi. Antrą die
ną jis vėl dairosi. Pasirodo 
tik pusryčių, pietų ir vaka
rienės laike. Trečią dieną 
pasitaikė pusšventė, negi 
dirbsi. Ketvirtą dieną nau
jas darbininkas sakėsi turis 
svarbu pasimatymą, todėl

ben. kenned\

Sekmadieni, kovo 15 d. 
įvyksta metinė socialistų 
vakarienė. Ją rengia Bosto
no LSS 6" kuopa, bendra
darbiaujant prieteliams iš 
Cambridge. Norwoodo ir 
kaimyninių vietų.

Vakarienė bus Lietuvių 
Piliečių Draugijos didžiojoj 
svetainėj, 368 W. Broad
vvay, So. Bostone. Pradžia 
o vai. vakare. Rengėjai 
maloniai kviečia visus atsi- 
a n kyti.

Komisija.

APSIRGO. GAVO
DRAUDIMO PAŠALPĄ

Vasario 16 Proga

Senatorius John F. Ken
nedy < Mass. > vasario 16 d. 
kongreso sesijos metu pa
prašė žodžio ir gavęs balsą 
pareiškė:

Pone Prezidente, 
šiandien prieš 35 metus

buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė.

1918 metų vasario 16 
dienos reikšmė prilygsta 
1776 metų liepos 4 dienai.

Tai yra laisvės diena—iš 
si vadavimas iš vokiečių ar
mijos okupacijos, laisvės, 
kuri tęsėsi nuo 1918 iki 
1940 metu. Tai metinis

|negali dirbti. Penktą die-i prisiminimas laisvės, kuri

Pereitą šeštadieni LDD 
centro draugai drg. Yalan- 
tienės bute Hyde Parke bu
vo surengę vaišes drg. Na
poleonui ir Stellai Jonuš- 
kams pagerbti. Dalyvavo 
apie 20 artimų N. ir S. Jo- 
nuškų prietelių. LDD cen
tro valdyba įteikė savo ne
nuilstamam
kų portfelį

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Lietuvių Radio Korpora
cija rengia vvhist party su 
puikiomis dovanomis šešta
dienį, kovo 14 d., L. Tauti
ninkų name, 484 E. 4th St., 
So. Bostone. Pradžia 8:30 
vai. vakare.

RADIO PROGRAMA

OFTHE

Lietuvių radio programa 
>er stotį WBMS, 1090 kilo

cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

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

kit rašyti ofiso adresu: 502
Broadvvay, So. Boston 

27, Mass. Ačiū.
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C- Seymour
(LANDŽIUS)

Lietu ris Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

80. BOSTON, MASS.Southbostoniškis Frank 
Melkunas. gvvenantis 59 P 
^t., šiomis dienomis buvo 
usirgęs ir išgulėjo virš tri

jų savaičių. Jis buvo apsi
draudęs per “Keleivy” be- 
sigarsinanti draudimo agen
tą Bronių Kontrimą, mokė
jo apdraudos $12 per me
tus, o ligai ištikus gavo 
draudimo po $25 per savai
tę, pradedant nuo antrosios 
ligos savaitės. Ligonis gy
dėsi pas Dr. D. Pilką ir jau 
yra pasveikęs.

Pakeitimai Gatvėkariu
Susisiekime Į City Point

Populiarižkos Radio 
Programos

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

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

DR. D. PILKA
-« Ofiso Valandos: aao I W i 

Ir aae T IU I
546 BROADVVAY

•O. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1UO

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 Corner 

DORCHESTER, MASS.

BUTAS NUOMAI
Trijų ruimų butas antrame 

aukšte, pečius, gazas ir kiti pa
togumai. Kreiptis 523 East 
Second St.. antras aukštas.

(10)

gris, kai komunistų užpuo
likai bus išvaiyli.

Man malonu, p. Prezi
dente. kad musų valdžia 
niekad nėra pripažius ne
teisingą Lietuvos prijungi
mą prie Sovietų Sąjungos 
1940 metais. Mes vis dar 
pripažįstam tai. kas buvo 
pareikšta prieš 35 metus.

Šiandien, laisvės trokš
tantys žmonės Lietuvoje, 
milionai lietuviškos kilmės 
amerikonų, ir visi ameriko
nai. atjauniname musų, ti 
kėjimą į tai. kad ta diena, 
kada Lietuva vėl užims sa
vo tinkamą vietą laisvų tau
tų šeimoje, jau netoli.

Gazo Darbininku Streikas

ną naujas darbininkas visai 
išnyko ir užmiršo palikti 
raktą. Per penkias dienas 
mandagusis Konrad Y. ne
pajudino nė piršto, o pas
kui išgaravo kaip kampa
ras.

Dr. Pilka mano. kad vis
kas gerai, kas gerai baigia
si, ir jeigu Konrad sutiktų 
raktą grąžinti, tai visai ne

ko skustis.

COMMONWEALTH 
MASSACHUSETTS 
By His Excellency 

Christian A. Herter 
Governor

A PROCLAMATION 
1953

\Yhereas, in the course of the 
great World VVars, whieh cul- 
minated in Allied vietory, many 
ideals and aspirations, stifled 
by centuries of despotism. have 
been elevated beyond the realm 
of vision and uishful thinking 
onto a half-realized plateau 
where eommon men in small, 
peace-loving nations could mo- 
mentarily breathe freedom;

VVhereas, after more than a 
eentury of courageous struggle 
for liberty, the Council of Lith- 
uania on February sixteenth. 
1918. formally declared the in- 
dependenee of the Lithuanian 
people and proelaimed to the 
world its inherent dignity and 
sovereignty; and

\Vhereas, Lithuania, a United 
nation of loyal people vvith a 
glorious historical background 
of almost a thousand years, 
took steps to insure its poster- 
itv that personai liberty in ac- 
eord u it h the doetrine of the 
right of self - determination, 
uhich ue in America so dearly 
cherish; and

VVhereas, on July 12. 1920,
.. r„-, Soviet Russia recognized un-Gatvekanu linija Citv .... „ „

Pomt-North Station šią sa and independence of the State 
\aitę yia peitiaukta. Da-'^f Lithuania and ostensively 
bar vykstantieji i miestąlrenounced forever all jurisdic 

tion previously possessed in 
Lithuania; and

VVhereas. this Soviet guaran 
tee has been broken due to the 
territorial aggression of 
faithless guarantor. thus en- 
slaving Lithuania once again 
and

VVhereas. many thousands of 
Lithuanians are now scatterec 
throughout Europe in camps 
for displaced persons, choosing 
to suffer hardship and misery 
rather than return helplessly 
to their natūrai homes, vvhere 
brute force and spirit of plun 
der novv rule; and

VVhereas, the Lithuanian 
people have made their stanc 
clearly on the side of the for 
ces of freedom. peace, and 
gooduill. hopeful ever to be 
able to throu- off their shackles 
and restore their beloved coun- 
try to equality among nations,

Now. therefore, I. Christian 
A. Herter. Governor of the 
Commonuealth of Massachu
setts. do hereby designate and 
proclaim as
L1THUNIA INDEPENDENCE 

DAY
Monday, February 16. 1953

KAMBARYS NUOMAI
Kambarys vyrui, yra šiltas 

vanduo, maudynė, galima nau
doti virtuvę. Kreiptis prieš 
pietus: 206—5th <St., So. Bos
ton.

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

gali važiuoti tiktai iki 
Broadvvay stoties, ten turi 
persėsti į Dorchester-Cam- 
bridge liniją ir iš tos linijos 
persėsti į kitas linijas. Tos 
gatvėkariu linijos pertrau
kimas gali tęsti ilgokai, kol 
bus pataisytas Broadvvay 
gatvės tarpas tarp Albany 
St. ir Dorchester Avė., o 
gal ir visai bus panaikintas 
City Point-North Station 
usisiekimas.

Bay Vievv-Kneeland au
tobusai vaikščios, bet dėl 
Broadvvay gatvės uždarymo 
jie keliaus aplinkiniu keliu. 
Automobilių susisiekimas 
Broadvvay gatve, tarp Al
bany Street ir Dorchester 
Avė., irgi bus nutrauktas.

Hyde Parke pataisymo 
tikslu uždaromas River St. 
gelžkelio tiltas.

PARDUODU KAILINIUS
Parduodu moterišką kailinį 

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

ŠIRDIES DURYS
Štai. aš stoviu už. durų ir dūzgenu. 

Jei kas mano balsą išgirs ir duris 
atvers, pas tą Įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13,

: butu pui-
“dokumentams 
drsr. Jonuškie-

SėkretOnuI

saugoti, o
nei prisegė gražią gėlių 
puokštę.

N. Jonuška jau eilė metų 
yra LDD centro sekretorius 
ir pavyzdingai eina tas ne
lengvas pareigas. LDD su
važiavimas, Įvertindamas 
drg. N. Jonuškos darbą, pa
vedė centro valdybai suras
ti būdą pareikšti jam drau
gų Įvertinimą už jo darbą 
ir pasišventimą.

PROF. V. BIRŽIŠKA 
APSIGYVENO BOSTONE

Senato Komisija Atvyks
Čia Ieškoti Bolševiku

Senato vidaus saugumo 
komisija keta atvykti Į Bos
toną ir čia vietoje daiyti 
viešus apklausinėjimus apie 
bolševikų Įtaką aukštosiose 
mokslo Įstaigose. Komisijos 
apsilankymo laikas bus pa
skelbtas vėliau.

Uždraudė Skelbti 
Apgaulingus ‘Išpardavimus’

Profesorius Vaclovas Bir
žiška pereitą šeštadienį at
vyko į Bostoną ir čia ketina 
apsigyventi pastoviai. Pro
fesorius yra pakviestas re
daguoti lietuvišką enciklo
pediją, kurią leidžia J. Ka
počius Bostone.

• Gub. C. A. Herter pasi
rašė įstatymą, kuris drau
džia apgaulingus “išparda
vimus.” kaip. pavyzdžiui, 
“išpardavimas dėl biznio 
uždarymo,” kuomet biznis 
visai neuždaromas. Tokie 
ir panašus apgaulingi išpar
davimai, jei pasirodys, kad 
jie daromi be rimto pateisi
nimo tik kostumeriams vi
lioti, bus persekiojami.

LSS 60 KUOPOS RENGIAMAS

Metinis Banketas

VVorcestei 
darbininkai 
išėjo i streiką.
76,000 gazo vartoju gali 
palikti be aptarnavimo. Gu
bernatorius C. A. Herter 
nutarė išleisti Įsakymą 
streikuojantiems adrbinin- 
kams grįžti į darbą pagal 
veikiantį Slichter Aktą. 
Streikuoja 376 tarnautojai, 
jit išstatė piketus prie ke
turių gazo kompanijos dirb
tuvių VVorcesterv, Franm- 
inghame, Marlboro ir Hyde 
Parke. Streikui vadovauja 
United Mine VVorkers uni
ja, prie kurios 50-to dis- 
trikto gazo darbininkai yra 
prisidėję.

Gubernatorius pirmadieni 
išleido patvarkymą streiką 
sulaikyti 15 dienų

SLA Whist Partv

Gas Light Co. 
ši pirmadieni

Maždaug

BROADWAY TILTAS 
LABAI REIKALINGAS

B. MICKEVIČIUS 
B. MIKONIS

Income Tax Service 
General Insurance 

Rea] Estate

545 East Broaduay 
So. Boston. Mass. 

SO 8-0605
(10)

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE B INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLB STRIK1 
Wsst Roabory,

TeL PArkway 7-0402-M.

Įvyksta

Sekmadieni. Kovo f Mareh) 15, 1953

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE 
368 W. Broadway, South Bostone

Vakarienė prasideda šeštą valandą. Bus muzika, 
meninė dalis ir kitoki ųsmagumų. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Šeštadienį, kovo 14 d., 
Sandaros salėj, So. Bosto
ne, įvyks vvhist party kurį 
rengia SLA 365 Jamaica 
Plain kuopa. Pelnas bus 
skiriamas prof. Mykolui 
Biržiškai, vienam iš pasira 
šiušiųjų Nepriklausomybės 
Aktą. ,

Maloniai kviečiame lietu
vius skaitlingai ateiti į šią 
pramogą, smagiai praleisti 
vakarą ir sykiu paremti ge
rą tikslą.

Whist party prasidės 6 
va.l vakare. Bus užkan
džių ir dovanų. Įžanga tik 
50 centų. Maloniai kviečia 
visus—

Šį pirmadienį iš ryto bu 
vo uždarytas Broadvvay til 
tas susisiekimui ir tuoj pat 
aplinkinėse gatvėse pasida
rė nepaprasta kamšatis. 
Daugelis automobilistų ne
žinojo, kad tiltas uždarytas, 
todėl turėjo grįžti atgal ir 
ieškoti aplinkinių kelių. 
Broadvvay tiltas bus visus 
metus uždaras. Kasdien 
per Broadvvay tiltą važiuo
davo po 15,000 mašinų. 

Pabrango Cigaretės

Tik nuėmus kainų kon
trolę nuo cigarečių, rūkalų 
kainos pašoko į viršų. Kai 
kuriose vietose cigaretės 
pabrango po 2, kitur po 1 
centą nuo pakelio. Massa
chusetts valstijoj kaina pa
šoko 1 centą ir dabar už 
pakelį populiariškųjų mar
kių čia reikia mokėti 25 
centus. Kainų kontrolė nu
imta veik nuo visų prekių, 
bet tik kai kurios kainos 
pašoko į viršų, o kai kurios 
nesiekia net buvusių “lu
bų.”

,n Massachusetts. and respect- 
fully call upon all our citizens 
to cooperate in its observance.

Given at the Executive 
Chamber in Boston, this thir- 
teentli day of February. in the 
year of our Lord one thousand 
nine hundred and fifty-three 
and of the Independence of the 
United States of America, the 
one hundred and seventy-sev- 
enth.

By His Excellency the 
Governor.

CHRISTIAN A. HERTER. 
EDVVARD J. CRONIN, 
SecretaryoftheC ommonwealth

Sec’y of the Commonwealth

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broad way 
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 mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

God Save The Commonuealth 
of Massachusetts.

PADĖKA

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadwsy 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Remkit biznierius, Irane 
Rengimo Komitetas. Į skelbiasi “Keleivyje.”

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems musų bendradar 
biams, padėjusiems mums 
BALF’o seimą rengti, ypač 
musų menininkams: pp 
Liepai, Dr. Antanėliui, Ka 
činskui, Januškevičienei 
Gaideliui n jo chorui.

BALF’o Seimo 
Rengimo Komitetas.

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr„ ir 

Jflphonse Stecke
Dengism Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Singeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

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)

Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27,




